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Transdisciplinarita anorganickej a materiálovej chémie 

 

 
 

Učebný text študijného predmetu „Nové trendy výskumu 
v anorganickej a materiálovej chémii“ 

 

 
 
 

Tento učebný text je určený predovšetkým pre študentov magisterského štúdia študijných 
odborov Chémia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, ktorí si vo svojich študijných 
plánoch zapisujú výberový študijný predmet „Nové trendy výskumu v anorganickej a 
materiálovej chémii“. Autor je presvedčený, že text môže poslúžiť aj študentom chemických 
odborov fakúlt iných univerzít. 

Učebný text sa v piatich kapitolách postupne zaoberá prienikmi a transdisciplinaritou 
anorganickej a materiálovej chémie. Pričom prechádza od všeobecných pojmov a definícií 
cez konkrétne série pedagogicky, vedecky a výskumne aktuálnych príkladov klasických ako 
aj nových tém a metód materiálovej chémie až po „ prognosticky“ a motivačne ladené 
závery. V šiestej kapitole nájde čitateľ literatúru doporučenú pre hlbšie štúdium predmetu 
a jeho jednotlivých problematík.  

Autor si dovoľuje vysloviť svoje poďakovanie Petrovi Billikovi za invenčnú spoluprácu pri 
spracovaní časti Mechanochémia v III. kapitole. Autor je osobitnou vďakou zaviazaný obom 
recenzentom (Prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.,  Doc. RNDr. Vladimír Š. Fajnor, CSc.), ktorí 
svojimi pripomienkami a doporučeniami pred a počas recenzií prispeli ku kvalite tohto 
učebného textu. Moja vďaka patrí aj ďalším nemenovaným kolegyniam, kolegom 
a priateľom, ktorí so mnou ochotne o téme a jej jednotlivých problematikách diskutovali a 
ovplyvnili tak obsah tejto práce.  

Milan Drábik 
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1. Úvod 
 
Transdisciplinarita a prieniky anorganickej, materiálovej a polymérnej chémie,  Štyri 

piliere chémie – reakcia, syntéza, analýza a štruktúra, Chémia ako „pridaná hodnota“ 

pre formovanie vlastností materiálov.  

 

Anorganická chémia sa venuje štúdiu a definovaniu vlastností chemických prvkov, ich počet 

v periodických tabuľkách dlhú dobu končil pri čísle 103. Teraz však poznáme aj exotické 

chemické prvky, zvyčajne s extrémne krátkymi polčasmi rozpadu. Zatiaľ posledným 

chemickým prvkom, ktorý je akceptovaný IUPAC-om, je 111. chemický prvok s názvom 

rontgenium a chemickým symbolom Rg [1]. Atómy chemických prvkov sa prostredníctvom 

chemických reakcií spájajú do molekúl chemických zlúčenín – vytvárajú chemické väzby, 

pričom predovšetkým komplexné a koordinačné zlúčeniny a ich molekuly sú predmetom 

záujmu anorganickej chémie. A to z hľadiska možností ich syntéz, definovania ich vlastností 

a štruktúry. Konkrétna chemická zlúčenina existuje v jednom alebo viacerých skupenských 

stavoch – plyn, kvapalina, tuhá látka.  

Materiály, zvyčajne tuhé látky ľudstvom používané alebo s výhľadom použitia, sú tvorené 

chemickými prvkami a/alebo zlúčeninami. Rozmanitosť kombinácií prvkov a zlúčenín 

v materiáloch je príčinou, prečo pre kompletné poznanie vlastností materiálu nepostačujú 

poznatky anorganickej chémie, ale tieto je potrebné doplniť ďalším výskumom. Tak vznikli 

a vznikajú odvetvia materiálovej chémie, polymérnej chémie, ako aj náuky o materiáloch, 

pričom ich dopĺňajúce sa poznatky synergicky prispievajú k pokroku v poznaní a využívaní 

materiálov.  Podľa Atkinsa [2] chemici v priebehu budúcich 50 rokov skonsolidujú svoje 

umenie manipulovať s prvkami a zlúčeninami a dokážu ich spájať do nových štruktúr. Aj toto 

nás oprávňuje tvrdiť, že chémia má a bude mať svoju (a často kľúčovú) úlohu vo vývoji 

nových materiálov. Tak napríklad horeuvedené úvahy spolu s koncepciou produkcie „na 

mieru“ dávajú nový rozmer predstavám nanovýrob a nanotechnológií.  

Reakcia, syntéza, analýza a štruktúra sú nepochybne piliermi chémie. Oboznámme sa 

aspoň v krátkosti s víziou Prof. Atkinsa [2] o budúcnosti hmoty a štyroch pilierov chémie. 

Jeho článok v uvedenom zborníku uvádza „Chemici sú kúzelníci s hmotou. Na rozdiel od 

kúzelníkov je však naše počínanie racionálne a vychádza z hlbokých znalostí o tom, ako 

držia atómy, prvky a zlúčeniny pohromade a ako ich možno primäť k vytváraniu nových 

kombinácií. Tieto znalosti sa zrodili z experimentov 18. a 19. storočia, v 20. storočí boli 

obohatené o kvantitatívny rozmer kvantovej mechaniky v chémii. Chemický výskum má 
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dvojitý dopad; odvíjajú sa od neho nové produkty, chémia vytvára aj nové odbory. V priebehu 

budúcich 50 rokov chemici skonsolidujú svoje umenie manipulovať s atómami, prvkami, 

molekulami a zlúčeninami a budú ich spájať do nových štruktúr.“   

Z troch smerov / trendov možných manipulácií, tak ako ich uvádza Atkins, vynechajme 

riskantnú cestu chovu a využitia mikroorganizmov, ktorá môže vyvolať početné etické otázky 

a zostane nám:  

1. Zdokonalenie klasických chemických metód, aj podľa návrhov vytvorených počítačmi:  

-   Počítače sa budú v chémii používať v narastajúcom rozsahu pri riadení syntéz, o. i. aj 

katalyzátorov, či už homogénnych katalyzátorov alebo katalyzátorov vo forme 

mikroporéznych materiálov. Doterajšie empirické skúsenosti budú obohatené počítačovým 

modelovaním, objavovaním a  skúmaním funkcií, čo povedie (a v niektorých prípadoch už aj 

vedie) k nárastu racionálnych návrhov a technológií využitia nových generácií takýchto látok 

a poklesu ich ceny.  

- Nové zlúčeniny sú syntetizované reakciami východiskových zlúčenín. Obsah 

a podstata tohto pojmu boli dlho tajomné a až vďaka nedávnym pokrokom v spektroskopii 

dokážu a začínajú chemici t. č. skúmať reakcie trvajúce rádovo femtosekundy (čo je doba 

kedy sa letiaci atóm sotva pohne). Pomaly sa teda stane realitou možnosť filmovať chemické 

reakcie, čo jednak posunie naše poznanie a bude mať určite aj praktické dôsledky.  

2. Manipulovanie s jednotlivými atómami a molekulami, čo môžeme považovať aj za 

„preklad hitu súčasnosti – nano“ do pojmoslovia chemikov:  

- Koncepcia produkcie „na mieru“ evokuje predstavu nanovýrob a nanotechnológií. Prví 

priekopníci nanotechnológií hlásali, že chemici by mohli zostavovať mikro- verzie makro 

prístrojov – molekulárne kolesá s molekulárnymi brzdami, molekulárne hriadele 

s molekulárnymi guličkovými ložiskami. Tieto špekulácie pôvodne operovali s tým, že 

vlastnosti atómov možno do značnej miery prehliadať resp. ľubovoľne modifikovať, že 

medzimolekulové väzby možno oslabovať alebo posilňovať a pod. Teraz je však 

pravdepodobnejšie, že chemici vyvinú molekulárne analógy makro strojov tak, že tieto budú 

brať ohľad na vlastnosti a tendencie atómov, namiesto toho aby ich ignorovali.  

- Chémia nepochybne prispeje k výrobe nepatrných analógov mechanických súčiastok. 

Molekulárni inžinieri už dnes vyrábajú komponenty s rozmermi molekúl pričom 

sofistikovanosť postupov rastie. Najväčšie nádeje predstavujú (napriek dosiaľ slabým 

výsledkom) nanovýrobné postupy založené na nanotrubičkách uhlíka a nitridu bóru. Tieto 

látky sú si v mnohom chemicky podobné (napr. elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy). 

Podarilo sa napr. vložiť reťazec atómov do uhlíkovej nanotrubičky – vytvoriť drôt s priemerom 

jedného atómu, aj s izoláciou. Toto sa môže stať kľúčovou súčasťou extrémne 
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miniaturizovaných počítačov. Uhlíkové trubičky však budú nesmierne cenné aj pri stavbách 

makroskopických štruktúr – vysuté mosty alebo klenby. Vzhľadom k hmotnosti totiž sľubujú 

vysoké pevnosti.  

 

Chémia ako „pridaná hodnota“ pre 
formovanie vlastností nových 

materiálov
Porovnanie frekvencií výskytu podtém v Inorg. Chem. 2005 

a J.Mater.Chem. – ako zhodnotenie prienikov a zastúpenia jednotlivých 
tém v súcasnej anorganickej chémii a chémii materiálov : 

• Inorg. Chem.:  
– Kryštalografia, elektrónová štruktúra >  Syntézy,

charakterizácia, reaktivita >  Nové zlúceniny, komplexy >  
Magnetizmus ˜ Kvapalné skupenstvo > >

– Heterometalické a Izopolyzlúceniny, Bio- a toxikologické aktivity, 
Nanoklastre, Supermolekulové architektúry, Katalýza a 
katalyzátory, Elektrochémia a Fotochémia

• J. Mater. Chem.:
– Syntézy ˜ štruktúra > nanomateriály > keramické

materiály > tenké filmy ˜ LDH

 
Obr. 1: Anorganická chémia, materiálová chémia a ich prieniky tak, ako na ne poukazuje 

výskyt tém v dvoch kľúčových časopisoch uvedených disciplín.  

 

Chémia predstavuje „pridanú hodnotu“ vo formovaní vlastností nových materiálov, a toto je 

v pozadí mnohých výskumných tém a trendov. Preto teda chémia v štúdiu materiálov, pričom 

materiálovou chémiou budeme rozumieť transdisciplinaritu a také prieniky chemických 

disciplín, ktoré umožnia   

 vývoj a aplikácie možností syntéz vybraných (zvyčajne tuhých) látok, ktoré sú 

používané alebo je výhľad ich použitia v blízkej budúcnosti,  

 štúdium vlastností a štruktúry takýchto materiálov, zvyčajne nie úžitkových vlastností, 

ale vlastností na atomárnej a nanoškálových úrovniach (fyzikálno-chemických), ktoré 

podmieňujú novú kvalitu úžitkových vlastností.   
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2. Predmet, definícia a dynamika materiálovej chémie 
 

Predmet disciplíny, Príklady definícií, IUPAC a definícia chémie materiálov, Lekcia 

o „prvotných chemikoch“, alebo tajomstvo dávnej chémie materiálov. 

 

Editor časopisu Journal of Materials Chemistry (Royal Society of Chemistry, U.K.)  - Dr. G. 

McCann definuje pojem a disciplínu materiálová chémia nasledovne: Syntéza, spracovanie, 

charakterizácia a využitie zlúčenín, ktoré majú užitočné, alebo potenciálne užitočné 

vlastnosti a aplikácie. Výskum je orientovaný na tvorbu, pochopenie a vývoj látok alebo 

systémov so zlepšenými vlastnosťami, ktoré budú mať kladný účinok na obchodnú a aj 

osobnú sféru.  

Status materiálovej chémie ako „pridanej hodnoty“ pre formovanie vlastností nových 

materiálov je bez akýchkoľvek pochybnosti. Materiálová chémia je nielen nástrojom tvorby 

zlúčenín, ale práve nástrojom, ktorý môže viesť k novým technologickým možnostiam, alebo 

významným zlepšeniam existujúcej technológie. Medzinárodná chemická verejnosť výrazne 

pociťuje potrebu komplexne definovať predmet tejto novej a prudko sa rozrastajúcej 

disciplíny. Fundamentálny príspevok v tejto sfére predstavuje projekt IUPACu  „Towards 

defining materials chemistry“ [3] a nesporne si pozornosť čitateľa zaslúžia niektoré aspekty 

predložené a diskutované v tomto projekte. Skrátene sú uvedené poniže: 

V posledných 10 – 15 rokoch dochádza k vzniku a rýchlemu vývoju materiálovej chémie ako 

jasne odlíšiteľnej disciplíny v rámci veľkej skupiny chemických vedných odborov. Napriek 

tomu, nájsť definíciu predmetu a obsahu materiálovej chémie nie je vôbec ľahké. Dodnes 

sú chápanie predmetu a definícia častokrát odvodené od typu práce vykonávanej tými, čo 

sami seba nazývajú materiálovými chemikmi. Aj toto bol dôvod, prečo IUPAC pripravila 

projekt, ktorého cieľom je predložiť stručnú a výstižnú definíciu predmetu materiálovej 

chémie. Tézy a diskusie na konferencii Materials Chemistry Forum, poriadanej Anglickou 

kráľovskou chemickou spoločnosťou v r. 2006, predstavujú pokrok v definovaní materiálu, 

náplne práce materiálového chemika, rozdielu medzi náukou o materiáloch a materiálovou 

chémiou a z tohto vyplývajúcich pracovných definícií materiálovej chémie.  

1. Čo je materiál?  

Jednou z najťažších prekážok pri definovaní materiálovej chémie je definícia materiálu 

v porovnaní s chemickou zlúčeninou. Práve tu je kľúč k nájdeniu definície materiálovej 

chémie. Slovník  definuje materiál ako „hmotnú (reálnu) látku, z ktorej môžu byť vyrobené 
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predmety (veci)“. Aby sme mohli navrhnúť odbornejšiu definíciu, musíme zvážiť aj funkčnosť 

a aplikácie materiálu. Materiál je niečo, čo má také vlastnosti, z ktorých potom vyplývajú 

konkrétne užitočné aplikácie. Ako napr. štruktúrne vlastnosti stavebných materiálov, alebo 

funkčné vlastnosti materiálov používaných na výrobu elektronických, optických alebo 

magnetických zariadení. Materiál je spravidla tuhá látka, alebo ho môže tvoriť vysoko 

viskózna fáza. Veľmi dôležitú úlohu v materiáloch  zohrávajú interakcie medzi entitami 

vytvárajúcimi celok: materiály sú zoskupenia  podjednotiek, vlastnosti materiálu vyplývajú zo 

spôsobu usporiadania  týchto podjednotiek. Zatiaľ čo jedna molekula má vlastnosti, ktoré 

súvisia s jej chemickou štruktúrou, ktorá je konštantná v priestore, vlastnosti materiálu 

závisia od spôsobu(ov) zoskupenia molekúl do materiálu. Vlastnosti materiálu v podstate 

môžu vyplývať napríklad zo štruktúrnych defektov, materiály vyrobené z rovnakých 

chemických jednotiek avšak s rozličnými typmi a hustotou uvedených defektov budú mať 

rozdielne vlastnosti. Aj tento vzťah medzi štruktúrou a vlastnosťami môže byť použitý pri 

definovaní materiálu a jeho odlíšení od chemickej zlúčeniny. Príkladom materiálu môže byť 

uhlíková nanorúrka, ktorej vlastnosti sa menia v závislosti od jej štruktúry. Na druhej strane je 

molekula kyseliny benzoovej ako chemická zlúčenina s vlastnosťami súvisiacim s chemickým 

zložením molekuly.  

2. Práca materiálového chemika  

Pri úvahách o materiálovej chémii je dôležité uvedomiť si postupy, metódy a priority 

výskumníkov pracujúcich v tejto oblasti. A takými sú:  

 Aplikácia ako motivácia:  Chemici sa snažia vyrábať nové materiály skôr ako sú 

formulované ich možné aplikácie. Vedná disciplína musí teda obsahovať schopnosť 

syntetizovať, skúmať a ohodnotiť nové materiály. 

 Štruktúrny alebo funkčný : Vývoj nových nanoštruktúrnych a sofistikovaných 

materiálov podnietil rozvoj materiálovej chémie ako vedného odboru venujúceho sa 

funkčným a štruktúrnym materiálom spoločne. Materiálová chémia môže teda 

zahŕňať nielen funkčné, ale aj štruktúrne materiály. Aj také štruktúrne vlastnosti ako 

sú pevnosť a pružnosť môžu byť považované za ďalšie typy funkčnosti.  

 Návrh a spracovanie materiálov:  Vzťah medzi spôsobom syntézy a návrhom 

výsledného produktu je pre materiálového chemika veľmi dôležitý. Materiálový 

chemik sa okrem vyšetrovania vlastností snaží riadiť proces za účelom syntézy 

požadovaného koncového produktu s optimálnymi vlastnosťami. 

 Charakterizácia a analýza:  Práve to, že materiál je spravidla tuhá látka a potreba 

poznať spôsob(y) zoskupenia molekúl podmieňujúce  funkčnosť materiálu predurčujú 

výber metód charakterizácie a analýzy používaných v materiálovej chémii. Metódy 
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analýzy tuhej fázy a charakterizácie aspektov jej štruktúry, defektov a funkcií (od 

molekulovej, cez kryštálovú až po mikroštruktúru a pórovú štruktúru) bývajú kľúčovým 

nástrojom, pričom mikroskopia (na všetkých jej úrovniach) je dôležitý prvok práce 

materiálových chemikov.  

3. Rozdiel medzi náukou o materiáloch a materiálovou chémiou  

Materiálová chémia má niektoré spoločné prvky s náukou o materiáloch, ale líši sa rozsahom 

a zameraním štúdia objektov. Materiálová chémia sa zaoberá molekulovými poznatkami 

o materiáloch, kým náuka o materiáloch skúma materiály vo väčšom meradle. Je však jasné, 

že dochádza k frekventovaným prekryvom týchto odborov. Ďalší prvok materiálovej chémie 

je interdisciplinárna povaha práce. Materiálová chémia častokrát vyžaduje nielen znalosti 

princípov a zákonov chémie, ale aj náuky o materiáloch, fyziky a biológie.   

4. Pracovné definície materiálovej chémie  

 Materiálová chémia je chémia navrhnutia, syntézy a charakterizácie zoskupení molekúl, 

ktorých vlastnosti vyplývajú z interakcií medzi nimi.  

 Materiálová chémia, to sú znalosti, syntéza, spracovanie a využívanie zlúčenín alebo 

látok v ich zoskupenom tvare.  

 Materiálová chémia je syntéza, spracovanie, charakterizácia, poznatky a využívanie 

zlúčenín, ktoré majú užitočné, alebo potenciálne užitočné vlastnosti a aplikácie.  

Obsah týchto pracovných definícií bol v ďalšom období kriticky prehodnocovaný, na základe 

čoho Prof. P. Day, koordinátor projektu, predkladá v divízii IUPACu Anorganická chémia 

nasledovnú (nateraz definitívnu) definíciu materiálovej chémie: Materiálová chémia zahŕňa 

kombinácie navrhnutia, syntézy, charakterizácie, spracovania, pochopenia a využitia 

zoskupení tvorených atómami a molekulami, pričom tieto zoskupenia majú užitočné, 

alebo potenciálne užitočné vlastnosti, funkcie a aplikácie.   

Zaujímavý a reprezentatívny pohľad na konkrétne a aktuálne výskumné problematiky 

anorganickej a materiálovej chémie možno získať porovnaním frekvencie výskytu tém 

vedeckých článkov v časopisoch Inorganic Chemistry a Journal of Materials Chemistry. Oba 

sú považované za „vlajkové lode“ výsledkov a pokrokov príslušných disciplín chémie. 

Porovnanie o situácii v r. 2005 je uvedené na obr 1, toto jasne ukazuje nielen chémiu ako 

pridanú hodnotu pre potenciál nových materiálov, ale aj témy, v ktorých dochádza ku 

kľúčovým vzájomným prienikom anorganickej a materiálovej chémie, pričom niektoré si 

zaslúžia aspoň krátky komentár. Kým anorganická chémia pod štruktúrou rozumie atómové 

usporiadanie molekúl a kryštálovú štruktúru, v materiálovej chémii je štruktúra 

charakterizovaná popri týchto aj mikroštruktúrou a pórovou štruktúrou. Obe tieto kategórie 
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štruktúry sú študované a definované špecifickými experimentálnymi metódami (porovnaj 

v kapitolách 3. a 4.) a v súčasnosti existujú a sú využívané aj počítačové simulácie 

parametrov štruktúry na akejkoľvek úrovni. Experimenty, ako aj počítačové simulácie, 

atómovým usporiadaním počnúc a pórovou štruktúrou končiac (alebo naopak) sú kľúčovým 

informačným zdrojom materiálovej chémie o medziatómových väzbách a o ďalších 

interakciách „zoskupení  podjednotiek“ ako zdroji „neočakávaných“ vlastností materiálov 

s danou štruktúrou. 

Nové produkty (materiály) sa teda odvíjajú (aj) od chemického výskumu. Poznaním väzieb – 

atomárneho usporiadania a jeho potenciálu v materiáli, ako „zoskupení  podjednotiek“  je 

možné  podporiť vznik žiadanej štruktúry, čím chémia poskytuje možnosti  objasniť 

a efektívnejšie využiť potenciál vlastností skrytých v daných materiáloch. Príklady môžeme 

zjednodušene rozdeliť do dvoch skupín:  

 Materiál získa vlastnosti preň dovtedy netypické, čo umožní zefektívnenie využitia 

potenciálu jeho vlastností. Z hľadiska syntézy, ktorá je jedným z pilierov chémie, 

horeuvedené efekty je možné dosiahnuť prídavkami/prímesami,  kontrolovanými 

syntézami, syntézami „na mieru“ (kedysi napr. syntézy optických izomérov), 

manipulovaním s jednotlivými atómami a molekulami (nanomateriály 

a nanotechnológie).  

 Budú a už sú syntetizované úplne nové materiály, pričom dôležitú úlohu zohráva aj 

selektivita a efektívnosť reakcií. Nedávno takými príkladmi v anorganickej a 

materiálovej chémii boli supravodiče, teraz materiály vykazujúce tzv. kolosálny 

magnetický odpor (CMR, podľa anglického Collosal Magneto Resistance), ale aj 

niekoľko príkladov konštrukčnej keramiky, chemicky viazanej keramiky, resp. funkčne 

gradientových materiálov (FGM, podľa anglického Functional Gradient Materials).  

Určite bude poučné ukončiť túto kapitolu pohľadom na niektoré v dávnej minulosti používané 

praktiky a materiály cez prizmu našich dnešných znalostí, ktoré v článku Lekcie 

od „prvotných chemikov“, alebo tajomstvo dávnej chémie materiálov poskytol Ph. Ball, 

konzultant a redaktor časopisu NATURE [4]. Môžeme tu vypozorovať prapočiatky 

materiálovej chémie v relatívne jednoduchých avšak účinných a, zdá sa, že do dokonalosti 

rozpracovaných  predchodcoch rôznych technologických procesov.  Spomenieme napr. 

výrobu trvanlivých a ekologických farieb, alebo aj dnes také populárne nanotechnológie.  

Jedným z technologických triumfov mayskej kultúry (Stredná Amerika, roky 200 – 1000 n. l.) 

bol mimoriadny modrý pigment používaný na nástenné maľby, ktorý si doposiaľ udržiava 

svoju azúrovú svetlosť. Súčasný výskum ukazuje, že dôvodom je veľmi stabilný povrchový 

komplex organického farbiva (indigo) s tenkými aluminosilikátovými vrstvami ílu. Uvedené 
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a podobné kombinácie sú v súčasnosti predmetom záujmu chemických spoločností ako 

možný základ výroby trvanlivých farieb, ktoré neobsahujú kovy a boli by teda šetrné 

k životnému prostrediu.  

Recept na perleťovú (nanočasticovú) glazúru z  renesančného Talianska možno považovať 

za predzvesť nanotechnológie. Prvým krokom bolo namiešanie solí medi a striebra s octom, 

okrom a ílom a takýto náter sa aplikoval na povrch glazovanej keramiky. Takto bola keramika 

pokrytá kovovou perleťovou glazúrou. Moderné štúdie ukazujú, že išlo o jemný a precízne 

riadený proces (sériu procesov): glazúra obsahuje nanočiastočky medi a striebra, pričom 

pomer Cu(I) : Cu (II) je rozhodujúci pre jej lesk.  

Existujú aj iné príklady, kedy analýza umenia starodávnych metalurgov pomáha súčasným 

nanotechnológom. Jedna z možností prípravy zlatých membrán s nanopórmi (pre chemickú 

katalýzu a separačné metódy) sa v podstate opiera o skúsenosti popísané stredovekými 

a inkskými zlatníkmi s tzv. falšovaním zlata. Štúdium mikroštruktúry ochudobneného zlata 

poukázalo totiž na pórovitú a membránovú výstavbu takéhoto materiálu, čo je práve 

parameter cenný v katalyzátoroch. 

Pohnútky, ktoré viedli starovekých a stredovekých remeselníkov a umelcov objavovať, 

vytvoriť a používať uvedené ale aj ďalšie materiály a techniky, boli odlišné od našich 

súčasných pohnútok. Sú však namieste ako inšpirácia tak aj kritické zhodnotenie takýchto 

materiálov a techník aj v modernom kontexte. Nebolo by správne trvať na tom, že 

experimentovanie v súčasnosti má vychádzať z prísnej teórie pred tým, ako si zaslúži byť 

kategorizované ako veda. Taktiež platí, podľa autora uvedeného článku určite, že objav je 

umenie, nie logika, a nové objavy si zaslúžia obdiv pretože boli a sú omnoho viac prejavmi 

lásky a vášne ako účelovou orientáciou. Videli sme, že v minulosti poháňala k mnohým 

objavom snaha dosiahnuť estetickú zvláštnosť. Dnes býva leitmotívom objavov vedeckých a 

vývojových kolektívov snaha dosiahnuť funkčnú (a štruktúrnu) zvláštnosť a, pochopiteľne, 

uplatniť tieto v najrôznejších sférach nášho praktického života v súčasnosti a budúcnosti.  
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3. Inovatívne trendy klasických tém a metód materiálovej chémie 
 

 Vybrané témy mechanochémie - mechanochemická syntéza nanočastíc 

 Cementové systémy – inovačný prístup na báze poznatkov  

 Hybridné materiály  

 Ílovo-polymérne kompozity 

 Termoizolačné materiály 

 

 

Vybrané poznatky mechanochémie a mechanochemickej syntézy nanočastíc [5].  

Reaktivitu mnohých tuhých zlúčenín možno posudzovať na základe acidity, alebo bázicity, 

podobne ako v roztokoch. Znalosti acidobázických interakcií v tuhej fáze viedli k vytvoreniu 

novej oblasti aplikácie mechanochemických reakcií. Veľmi výhodná hodnota aktivačnej 

energie umožňuje totiž priebeh mechanochemických reakcií pri miernych podmienkach. 

Koncepciu „soft mechanochemical synthesis“ prvýkrát pomenoval M. Senna [ 6]. Hlavnou 

charakteristikou je kombinácia mechanickej aktivácie s interakciou funkčných skupín 

reaktantov počas mletia. Najdôležitejšou funkčnou skupinou schopnou uvedených interakcií 

je hydroxidová skupina, do koncepcie však zapadajú aj reakcie uhličitanov, kyselín, 

hydratovaných chloridov, síranov a dusičnanov. Počas mechanochemickej acidobázickej 

interakcie je tvorba siete X1 – O – X2 (X1 a X2 predstavujú rozdielne ióny) pozorovaná už 

počas mletia. Mechanochemická acidobázická reakcia môže prebiehať aj za prítomnosti 

rozdielne kyslých OH skupín v jedinej zlúčenine, pričom dôjde k vzniku sietí prepájajúcich 

rovnaké ióny; X – O – X.  

Ďalšia veľká časť mechanochemických reakcií predstavuje typ výmenných reakcií [7]. 

Zvyčajne sa jedná o výmenu aniónu O2- medzi Me2+ a redukujúcim kovom sprevádzanú 

redoxnými reakciami. Chloridy alebo sulfidy kovov môžu byť redukované obdobnými 

reakciami. Vhodným výberom reaktantov a mlecích podmienok je možné syntetizovať 

žiadanú fázu v nanokryštalickej forme, dispergovanú v soľnej matrici rozpustnej vo vode. 

Jednoduché vymytie soľnej matrice vodou vedie k izolácii žiadanej fázy s veľkosťou 

kryštalitov 5 – 100 nm. Schematicky tieto reakcie pre vznik nanočastíc niklu zobrazuje obr. 2.  
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 II. NiCl2 + Ca → Ni + CaCl2    ΔH° = – 491 kJ/mol 

 I. NiO + Ca → Ni + CaO    ΔH° = – 396 kJ/mol 

Ni nanočastice 

 
 

Obr. 2:  Koncepcia výmenných reakcií a mechanochemická príprava 

Pokiaľ v prvom prípade sú vzniknuté nanočastice Ni obklopené matricou CaO (biele štvorce), 

ktorá sa obtiažne vymýva vodou, v druhom prípade je vzniknutá matrica CaCl2 ľahko 

odstrániteľná vodou za vzniku izolovaných nanočastíc niklu.    

Podobne, mechanochemická syntéza nanokryštalických oxidov s využitím koncepcie „soft 

syntéz“ a výmenných reakcií umožňuje prípravu nanokryštalických fáz bez tvorby 

nežiadúcich agregátov. Následný ohrev zabezpečuje kryštalizáciu a tvorbu nanokryštalitov, 

ak tieto deje neprebehnú spontánne v procese reaktívneho mletia. Výsledná veľkosť častíc 

sa pohybuje opäť v intervale 5 – 100 nm.  

Táto koncepcia ponúka oproti iným možnostiam prípravy nanočastíc niekoľko výhod. Jednou 

z nich je relatívna jednoduchosť uskutočnenia, pretože technické nároky sú kladené 

zvyčajne len na konštrukciu a výkon mlecieho zariadenia. Ďalšou výhodou je výber 

reaktantov. V prípade syntézy oxidov sú to zvyčajne bezvodé chloridy, sírany, dusičnany, ale 

aj ich dostupnejšie hydráty (všetko s kyslým charakterom). Ako druhý reaktant sa 

najčastejšie používa zásaditý oxid, hydroxid, alebo uhličitan. Princípom interakcie je, že 

v priebehu mletia prebieha neutralizácia za vzniku amorfného oxidu a soľnej matrice. Matrica 

zabraňuje nekontrolovanému spájaniu malých častíc oxidu do väčších celkov počas reakcie. 

Po ukončení mechanochemickej reakcie je soľná matrica opäť jednoducho vymytá vodou. 

Tretia výhoda je samotný proces mletia. Jeho pomocou sú prekonané aktivačné a difúzne 

bariéry reaktantov a po dosiahnutí určitej intenzity mletia dochádza ku špecifickým mechano-

chemickým javom ozvláštňujúcim túto preparatívnu techniku oproti iným metódam [5].  
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V súčasnosti sú popísané metódy syntéz nanočastíc kovov – Fe, Co, Ni, Cu, ako aj 

nanočastíc oxidov kovov – ZrO2, CeO2, TiO2, SnO2, Nb2O5, Al2O3, Gd2O3, Fe2O3, ZnO, 

Mn2O3, [5, 8], ale aj sulfidov – ZnS, PbS a CdS [10]. Použitie mechanochemických 

preparačných techník môže viesť aj k pomerne prekvapivým výsledkom, ktoré môžu mať 

potenciál v budúcnosti dozrieť na pozoruhodné aplikačné zhodnotenie. Takými sú napr. v 

práci [5] prezentované zníženie transformačnej teploty pre α-Al2O3 z 1100 na 300–400 oC, 

alebo mechanochemická kryštalizácia kubického α-Mn2O3 s veľkosťou kryštalitov 12 – 50 nm 

priamo počas mletia zmesi KMnO4 + NH4Cl, ako názorne ukazuje snímka z transmisnej 

elektrónovej mikroskopie (TEM) na obr. 3. 

 

 

a) b)

 
Obr. 3: TEM α-Mn2O3 častíc po: a) 15 a b) po 60 min mletí zmesi KMnO4 + NH4Cl.   

  Prevzaté z [5]. Foto: M. Čaplovičová. 
 

Z technického hľadiska sú pri takýchto mechanochemických syntézach najdôležitejšou 

časťou mlyny a priebeh reakcií často závisí od ich výkonu. Obr. 4 ukazuje často používaný 

vysokoenergetický mlyn SPEX 8000. Podstatu tvorí mlecí pohár a mlecie gule. Počas 

vibračného, alebo odstredivého pohybu sa navzájom mlecie gule zrážajú, alebo narážajú na 

stenu reaktora, kde následne dochádza k dôležitým mechanochemickým dejom. 
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Obr. 4:  Vibračný mlyn SPEX 8000 aj s príslušenstvom. Prevzaté z [10]. 
 

Iným príkladom uplatnenia mechanochemických aspektov je syntéza materiálov bez 

makroskopických defektov (MDF materiály, podľa anglického MacroDefectFree) porovnaj 

časť „Polymér-cementové kompozity“ v kapitole 4. Mechanické efekty počas strižného 

miešania spôsobujú štiepenie polymérnych reťazcov a vznikajúce radikály vstupujú do 

hydratačných reakcií cementových fáz. Tvorba špecifických sietí sa prejavuje v lokálnej 

štruktúre, mikroštruktúre a ovplyvňuje aj technologicky relevantné vlastnosti MDF materiálov. 

Principiálne sa v tomto prípade jedná o taký mechanochemický mechanizmus [18, 20], 

v ktorom sú tak mechanické efekty ako aj chemické reakcie synergicky zodpovedné za vznik 

hutnej zosieťovanej viskoelastickej lokálnej štruktúry, nanoškálovej štruktúry a mikroštruktúry 

produktu syntézy. 

 

 

Cementové systémy – inovačný prístup na báze poznatkov [11]. 

Podnadpis uvádza oficiálne motto 12. Medzinárodného kongresu o chémii cementu (12th 

ICCC), ktorý sa uskutočnil 8. – 13. júla 2007 v kanadskom Montreali. Chémia a klasické 

prístupy materiálovej chémie výrazne rezonovali v niekoľkých sekciách počas rokovania 

kongresu, takými boli predovšetkým: 
a) Hydratačné reakcie a štruktúra cementových systémov  

b) Inovácie v náuke o cemente a betóne  

c) Chemizmus trvanlivosti a degradácie cementových systémov  

d) Iniciatívy zohľadňujúce udržateľný vývoj a klimatické zmeny   
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Výskum cementu poskytuje mnoho ciest ako dosiahnuť požadované vlastnosti výsledného 

produktu (napr. použitím rôznych druhov spojív a plnív je možné dosiahnuť zníženie pórovitosti 

betónu a zvýšiť tým jeho pevnosť a odolnosť). Počas priebehu hydratačno-hydraulických reakcií 

v cemente je možné ovládať jeho mikroštruktúru, resp. distribúciu jednotlivých vznikajúcich 

agregátov. Hoci Portlandský cement ako materiál pre stavebné účely na celom svete dominuje, 

existuje niekoľko významných technológií na prípravu cementov s podobnými vlastnosťami. 

Vzrastajúci technický význam majú pre stavebný priemysel cementy založené na báze 

slinkových fáz 4CaO.3Al2O3.SO3 a β - 2CaO.SiO2  ako aj tzv. geopolyméry. Tieto, a výskum ich 

vlastností, sa stávajú čoraz atraktívnejšie, keďže majú nižšie nároky na energiu a produkujú 

oveľa menej CO2.  

Príchod modernej doby znamená v tejto oblasti nové materiály ale aj nové techniky zhutňovania 

(napr. mechanické lisovanie, extrúzia, použitie doplnkových materiálov – selektívnych 

promótorov interakcií, tuhnutia a tvrdnutia). Výsledkom je zvýšené zosieťovanie hydratovaných 

fragmentov a zníženie obsahu Ca(OH)2 v produkte – betóne, alebo jemu podobnom materiáli. 

Tak napríklad kombinovaním fyzikálnych a chemických metód sú pripravované vysoko pevné 

cementy (DSP, Ductal). Iným príkladom sú materiály na báze polymérnych hybridných 

systémov (uhlíkatých polymérov, epoxidových živíc, alebo polyfosforečnanov), ktoré sa 

primiešavajú do cementu. Zloženie a proces spracovania zabezpečia dokonalejšie zosieťovanie 

štruktúry produktu, čo spôsobí zlepšenie mechanických vlastností a väčšiu odolnosť voči 

nepriaznivým vplyvom. Prínosu a potenciálu anorganickej chémie a materiálovej chémie pre 

túto oblasť je venovaná časť „Polymér-cementové kompozity“ vo 4. kapitole.  

Ďalším z typických príkladov sú aj príspevky chémie a chemikov do riešenia problematík 

trvanlivosti resp. degradácie cementových systémov. Od konca osemdesiatych rokov minulého 

storočia sa pozornosť sústreďuje na rastúci počet prípadov vážnej deštrukcie betónov a mált 

spôsobených síranovou koróziou. Vznik taumazitu je zriedkavá forma síranového napadnutia 

(taumazitová síranová korózia).Tento druh zhoršenia vlastností betónu až jeho deštrukcie nie je 

veľmi častý. Napadnutie sa týka betónov z portlandského cementu (PC), a to alitovej fázy 

(skrátene označovanej C3S, ktoré sa pre zlúčeninu 3 CaO.SiO2 používa v chémii silikátov) a 

aluminátu (skrátene C3A pre zlúčeninu 3CaO.Al2O3), nepriamo cez vznik ettringitu.  Taumazit 

vzniká pri teplotách nižších ako 15 oC, optimálne pri 0 – 5 oC. Problematickou (s ohľadom na 

komplexnosť pôsobiacich fyzikálno-chemických procesov) však bola ich identifikácia, skúšanie 

a predpovedanie trvanlivosti betónových konštrukcií.  

Skutočnosť, že taumazitu a taumazitovo síranovej korózii betónov bola venovaná samostatná 

podsekcia na 12. Medzinárodnom kongrese o chémii cementu, jasne poukazuje na vysokú 

aktuálnosť tejto problematiky vo vývoji poznatkov o trvanlivosti a degradácii cementových 

systémov. Moderné experimentálne metódy môžu jasne rozlíšiť fázy vznikajúce v dôsledku 
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takejto degradácie, pričom poznatky o zmenách fázového zloženia sú v absolútnom súlade 

s relevantnými chemickými a termodynamickými charakteristikami.  

Interakcia síran-cement predstavuje škálu prekrývajúcich sa chemických a fyzikálnych 

procesov. Výsledné poškodenie betónu závisí najmenej od troch druhov komplexných 

premenných: materiálových charakteristík betónu (vrátane zloženia a  reaktivity zložiek 

cementu, obsahu síranov v kamenive, návrhu betónovej zmesi, prísad), spôsobu prípravy 

betónu (spôsob miešania, podmienky ošetrovania, umiestnenie betónu, zhutňovanie) 

a prostredia počas výroby betónu a jeho následného používania (atmosferické podmienky ako 

teplota a vlhkosť, ich zmeny; chemizmus prostredia ako chémia pôdy a vody). 

V minulosti sa taumazit často zamieňal s karbonatizovaným ettringitom vzhľadom na nielen 

blízke štruktúrne vzťahy medzi oboma minerálmi, ale tiež na ich vzájomnú podobnosť. 

Moderné experimentálne metódy môžu jasne rozlíšiť oba minerály, čo so staršími 

zariadeniami s nízkou rozlišovacou schopnosťou nebolo možné. Je teda veľmi 

pravdepodobné, že taumazitové síranové napadnutie sa predtým vysvetľovalo ako 

„obyčajné“ ettringitové síranové napadnutie. Ukazuje sa [12], že simultánna DTA a TG 

analýza je dostatočne citlivou metódou na určenie už stôp taumazitu vo vzorke. Metodika 

vychádza z vyhodnotenia I. stupňa termického rozkladu (porovnaj rovnice stechiometrie 

termického rozkladu a výpočtu mólového zlomku taumazitu, poniže), pričom metódou TG je 

možné spoľahlivo kvantifikovať obsah nad 1 % (porovnaj na obr. 5). Získané výsledky sú 

v dobrej zhode s rtg. fázovou analýzou, IČ spektrálnou analýzou, ale predovšetkým 

s pozorovaniami mikroštruktúry a fázovej mikroanalýzy  predmetných vzoriek.  

Uvedený stupeň termického rozkladu prebieha podľa rovnice:  

[Ca3Si(OH)6.12H2O](CO3)(SO4)   ---->100-130 C---->   [Ca3SiO3.2H2O](CO3)(SO4) + 13H2O   

     (ΔmI = 37,6 %) 

Mólový zlomok taumazitu (xth) v napadnutých stavebných konštrukciách sa potom vypočíta 

podľa jednoduchého vzorca:   xth = Δmexp / ΔmI, kde Δmexp je hodnota určená z  TG krivky 

analyzovaného materiálu stavebnej konštrukcie (porovnaj na obr. 5). 
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Obr.5:  TG a DTA krivky I. stupňa termického rozkladu vzoriek stavebných konštrukcií  

napadnutých „taumazitovou koróziou“.  

 

Návrhy ako minimalizovať korózne účinky síranového napadnutia sú výsledkom 

komplexného úsilia, kde chémia (anorganická, materiálová a aj inštrumentálna) nesporne 

zohrala a zohráva významnú úlohu. Tieto fakty a návrhy bude v budúcnosti potrebné 

zohľadňovať, a znovu aj prostredníctvom chémie, z ďalšieho vážneho dôvodu. Úspora 

energie pri výrobe cementu a limitovanie obsahu emisií CO2  vedú k zvyšovaniu zmesnosti 

cementov.  Technické normy STN P ENV 196-10 a STN EN 197-1 umožňujú prídavok jemne 

mletého vápenca až do 35%. S ohľadom na uvedenú skutočnosť pribúda v betónoch takto 

ďalší priamy zdroj uhličitanov mimo kameniva, ktorý môže v rozhodujúcej miere 

v “priaznivých“ podmienkach (vlhkosť, sírany v podzemnej alebo priesakovej vode, nízka 

teplota) ovplyvniť vznik a priebeh síranovej korózie,  resp. posilniť práve chemickú formu 

procesu degradácie betónov – taumazitovú síranovú koróziu.  

Iným nesporne zaujímavým pokusom o kombináciu a aplikáciu poznatkov anorganickej 

chémie a chémie materiálov v oblasti cementov a betónov sú aj technologické testy nových 

vybraných hydraulických materiálov na prípravu zlievárenských foriem. Výskum sa tu 

orientuje na ekologicky nezávadné náhrady organických živíc, modifikovanie vlastností 

hydraulických materiálov podľa potrieb zlievárenstva a splnenie podmienky vyžadujúcej aby 

nové systémy predstavovali bezodpadové technológie a úspory surovinových zdrojov. Nové 

materiály zlievárenských foriem umožnia znížiť ekologicko-ekonomickú bilanciu 

zlievárenstva, ako aj úrovne toxicity prostredia v zlievárňach. Kvalita materiálovo chemických 

poznatkov o hydraulických materiáloch je, popri technologických parametroch použitia 

zlievárenských foriem, jednou z kľúčových podmienok úspešnosti výberu kompozície 

vhodnej pre uvedené testy a použitie.  
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Hybridné materiály [13] 

Hoci mnoho publikácií sa venuje pozoruhodnej oblasti hybridných materiálov, práca Hybrid 

Materials: Synthesis, Characterization, and Applications [13] predkladá túto interdisciplinárnu 

oblasť a jej aplikácie vo forme zrozumiteľnej širokému publiku.  

Možnosti kombinovania anorganických a organických domén do hybridných kompozitov 

vedú k novým materiálom, s novými „tónovateľnými“ vlastnosťami. Hybridné materiály, popri 

svojom význame pre základný výskum, sa komerčne uplatňujú napr. v takých oblastiach trhu 

akými sú laky automobilov, povlaky TV obrazoviek, alebo filtračné membrány. Po tom ako 

tejto oblasti bola v poslednom období venovaná séria špecializovaných čísiel vedeckých 

časopisov a monografií, oblasť je teraz zrelá pre spracovanie vo forme zrozumiteľnej širokej 

odbornej verejnosti. A práve takouto je zborníková monografia „Hybrid Materials: Synthesis, 

Characterization, and Applications“ Jej obsah výstižne charakterizuje recenzia „Filling the 

gap in hybrid materials“ od autora Galo Soler-Illia [14]: 

Hybridné materiály predstavujú interdisciplinárnu oblasť, ktorá sa dramaticky vyvinula vďaka 

úsiliu výskumníkov rôznych špecializácií: sól-gél procesy, polyméry, koloidy, povrchy, 

anorganické materiály, kryštalografia, fyzikálna chémia a pod. Kniha „Hybrid Materials: 

Synthesis, Characterization, and Applications“ ponúka vyplnenie medzery medzi expertmi 

a nováčikmi v tejto dynamickej oblasti, pričom prenáša koncepcie hybridných materiálov 

širšiemu, interdisciplinárnemu publiku. Kniha obsahuje 11 kapitol, témy zahŕňajú objekty 

súčasného záujmu tejto širokej oblasti. Niekoľko kapitol je zameraných na nanodisperzné 

hybridné materiály, čím ukazujú rastúcu pozíciu hybridných materiálov v nanotechnologicky 

orientovaných aplikáciách.   

Úvodná kapitola predkladá široký prehľad oblasti a stručný výpočet všeobecných stratégií 

syntéz a charakterizačných techník. Kapitola je ukončená krátkou sekciou „perspektívy“. 

Kapitola 2 sa venuje systémom polymér/nanočastice, s kompletným úvodom ako aj 

aplikáciami. V kapitole 3 sú popísané možnosti syntéz a charakterizácií hybridných častíc 

s kontrolovanou veľkosťou, morfológiou a štruktúrou. Kompaktná 4. kapitola predstavuje 

interkalačné zlúčeniny a ílové nanokompozity s niektorými relevantnými príkladmi. Kapitola 5 

sa venuje hybridom s kontrolovanou mikro a mezoporozitou, kapitola 6 je výborným úvodom 

do hybridov na báze „polysilsesquioxánov“. Kapitola 7 je venovaná komplexným hybridným 

biomateriálom, a to ako prírodným tak aj takým, ktoré sú získavané tzv. biomimetickými 

procesmi. Uvádza taktiež biomineralizáciu a význam organicko-anorganických interakcií pre 

tvar a funkcie konečného materiálu.  
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Posledné štyri kapitoly popisujú aplikácie: Kapitola 8 obsahuje medicínske aplikácie 

s dôrazom na biokompatibility, bioaktivity a biodegradovateľnosti hybridných materiálov, a ich 

využitie ako povlaky, implantáty, membrány alebo nosiče liečiv. Kapitola 9 predstavuje 

podrobný úvod do optických vlastností hybridov a kapitola 10 ozrejmuje aplikácie 

v elektronike a elektrochémii. Na záver kapitola 11 popisuje hybridné povlaky s dôrazom na 

materiály s polymérnymi matricami.  

Celkovo sa jedná o užitočnú knihu, ideálnu ako štart do tejto vitálnej oblasti, ktorá môže 

primerane doplniť náročnejšie diela o tomto objekte. Jej úroveň je adekvátna pre pokročilý 

vysokoškolský kurz o hybridných materiáloch. Napriek rozličnosti štýlov rôznych autorov je 

toto multiautorské dielo didaktickým a kvalitným (vrátane odkazov na literatúru) sprievodcom 

aj pre čitateľa, ktorého zaujímajú základné poznatky, ale aj originálne zdroje v tejto oblasti.  

 

 

Ílovo-polymérne kompozity [15] 

Ílovo-polymérne kompozity poskytujú významné zlepšenia širokého rozsahu fyzikálnych 

a technických parametrov polymérov s nízkym obsahom plniva. Výskum takýchto materiálov 

začal okolo r. 1980, ale až práce sponzorované firmou Toyota [Okada, A., et al., US Patent 
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4,739,007 (1988), Kawasumi, M., et al., US Patent 4,810,734 (1989),  A. Usuki et al., J. 

Mater. Res. 8 (5), p. 1179 (1993)] znamenajú významný pokrok v tejto oblasti. Pozastavme 

sa teda krátko pri pokroku, výhodách, obmedzeniach, ako aj súčasných problémoch 

a výzvach výskumu ílovo-polymérnych kompozitov.  

Je zrejmé, že už bol dosiahnutý evidentný pokrok vo výskume a aplikácii syntetických metód 

a výskume kľúčových technických vlastností. V súčasnosti sa výskum aspektov vplyvu 

ílových plnív rozširuje na takmer všetky technické polyméry, ako napr. polypropylén, 

polyetylén, polystyrén, polyvinylchlorid, polyakronitril, polyvinylpyridín, polyuretán, 

polykaprolaktám, polymetylmatakrylát atď.  

Problematika bola v posledných rokoch katalyzovaná aj postupným odhalením tajomstva 

nano- sveta. Nanometrová stupnica je vlastne oblasť medzi mikro- a molekulovými rozmermi. 

Tieto dve rozmerové oblasti boli dobre preskúmané materiálovými vedcami a chemikmi. 

Materiálová veda a chémia sú v súčasnosti často ponorené do skúmania v nanometrových 

rozmeroch, napr. rozmery kryštálových štruktúr. Záujmom nanotechnológie je zistiť prevratné 

vzťahy medzi vlastnosťami a funkciami materiálov zvoleným postupom. Typickým príkladom 

nanotechnológie sú ílovo-polymérne nanokompozity. Táto trieda materiálov používa z ílov 

prevažne smektity (hektorit, monmorillonit, syntetická sľuda) ako výplne spôsobujúce zmenu 

vlastností polymérov [16].  

Vrstvy štruktúry smektitov pozostávajú z nekonečných sietí tetraédricky koordinovaných 

atómov Si, ktoré sú z oboch strán obklopené nepretržitými oktédrickými sieťami 

koordinujúcimi atómy Al alebo Mg. Presné mechanické vlastnosti vrstiev ešte nie sú známe. 

Mohli však byť vyslovené predpoklady (na základe modelových prác), že mechanické 

vlastnosti sú v smere vrstiev 50 až 400 krát vyššie ako tieto typické pre polyméry. Každá 

vrstva je približne 1 nm tenká, priemer vrstiev sa mení od 30 nm po niekoľko mikrometrov. 

Stovky až tisícky vrstiev sú teda spolu spájané, a to slabými van der Waalsovými silami. 

Práve takýmto usporiadaním sa upravuje kompatibilita ílov k rôznym štruktúram polymérov. 

V minulosti sa na zlepšenie vlastností polymérov používali íly v mikroveľkostnej forme 

výplne. Pozostávala z ílových časticových agregátov vystužených polymérmi (obr. 6, horná 

časť). Výborné mechanické vlastnosti každej jednotlivej vrstvy ílových častíc však v takomto 

systéme nemôžu efektívne účinkovať. Princípom (a cieľom) v ílovo-polymérnych 

nanokompozitoch je teda posunúť separáciu z úrovne ílových agregátov až do úrovne 

jednotlivých vrstiev (obr. 6, dolná časť).  
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Obr. 6:  Princípy prípravy konvenčných ílovo-polymérnych kompozitov (horná časť) a ílovo-

   polymérnych nanokompozitov (dolná časť), prevzaté z [15].   

Výhodou ílovo-polymérnych nanokompozitov je, že v takýchto nemajú íly výrazný vplyv na 

optické vlastnosti polymérov, hrúbka jednotlivých ílových vrstiev je totiž oveľa menšia ako 

vlnová dĺžka viditeľného svetla. Mikro- a nano- kompozity zobrazené na obr. 6 boli 

pripravené použitím zhodného ílu a polypropylénovej zmesi, tradičné mikrokompozity sú 

hnedé a nepriehľadné, zatiaľ čo nanokompozity sú takmer priehľadné. Ďalšou prednosťou vo 

vývoji ílovo-polymérnych nanokompozitov je, že technológie môžu byť okamžite aplikované 

na komerčné použitie (môže sa dokonca jednať o technológie „na mieru“), zatiaľ čo mnohé 

iné nanotechnológie sú stále v návrhových a skúšobných štádiách.  

Príklady použitia: íl-nylon 6 nanokompozity ako rozvodové remene, alebo kryty motorov, íl-

nylon MXD6 nanokompozity ako nápojové baliace aplikácie (viacnavrstvený PET), íl-

polypropylén nanokompozity pre konštrukcie opierok, íl-nylon 12 nanokompozity pre 

automobilové palivové potrubie a súčasti palivového systému.  

Technológia výroby 

Konečným cieľom je, ako bolo uvedené, separovať a vzájomne oddeliť jednotlivé vrstvy ílu 

v polyméri. Stratégia postupu závisí od kompatibility ílu a polyméru, táto kompatibilita určuje 

rozsah predúpravy ílov a polymérov pred interkaláciou. V prípade, že polyméry ako aj povrch 

ílových vrstiev sú hydrofilné, a teda vzájomne dostatočne kompatibilné, môže nastať priama 

interkalácie bez predprípravy komponent. Dipolárne alebo van der Waalsove sily medzi 

vrstvami ílu umožňujú aj adsorpciu ďalších hydrofilných molekúl a prudkú expanziu do 

vrstiev. To vedie k separácii jednotlivých vrstiev ílu v matrici polyméru. Väčšina polymérov je 
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však hydrofóbna, a teda nekompatibilná s hydrofilnými ílmi, čo vyžaduje predbežnú 

predúpravu jedných alebo druhých. Metódy ílovej modifikácie využívajú predovšetkým 

použitie aminokyselín, organických amónnych solí alebo organických derivárov 

tetrafosforečnanov na premenu hydrofilného povrchu ílu na organofilný, vznikajú organoíly 

[16]. Boli vyvinuté 3 metódy prípravy ílovo-polymérnych nanokompozitov.  

In situ polymerizácia. Táto zahŕňa vloženie prekurzora polyméru medzi ílové vrstvy, následnú 

expanziu a disperziu ílových vrstiev v matrici polymerizáciou. Touto metódou je možné 

produkovať dobre expandovateľné nanokompozity a bola aplikovaná v širokej oblasti 

polymérnych systémov (napr. íl/nyllon-6 nanokompozity, expandovateľné nanokompozity). 

Technológia je vhodná pre neupravované polyméry.  

Rozpúšťanie vyvolané interkaláciou. Metóda vyžaduje rozpúšťadlá na napučanie 

a rozptýlenie ílu v polymérnom roztoku. Tento prístup má problémy pri komerčnej produkcii, 

a to hlavne v dôsledku vysokých nákladov na rozpúšťadlá a fázovú separáciu 

syntetizovaných produktov. Metóda je však použiteľná pre polyméry rozpustné vo vode, kde 

sú náklady ako aj zdravotné a bezpečnostné riziká, pochopiteľne, nízke.  

Taviace výrobné procesy. Tieto indukujú vzájomnú interkaláciu ílov a polymérov počas 

tavenia. Efektivita interkalácie nemusí byť taká vysoká ako in situ polymerizácia a kompozity 

obsahujú len čiastočne expandovanú vrstevnatú štruktúru.   

Popri týchto troch metódach boli  a sú vyvíjané aj ďalšie výrobné techniky, ako napr. pevná 

interkalácia, vulkanizácia, alebo sol-gel metódy. Tieto sú v štádiu vývoja a zatiaľ nemajú 

široké uplatnenie v priemyselnej výrobe. 

Problém vláknových kompozitov  

Z teórie vyplýva, že spevnenie polymérmi v nanometrovom merítku má veľké výhody oproti 

tradičným kompozitom spevnených vláknami. Slabosť kompozitov vystužovaných vláknami 

spočíva v nedostatku úhrnného využitia potenciálu základných vlastností materiálov. Ak sú 

vrstvy expandované v matrici polyméru, tak sú prepojené polymérmi a základné vlastnosti 

jednotlivých vrstiev v nanokompozite môžu byť plne využité.  
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Obr. 7:  Porovnanie pevností a  Youngovho modulu pôvodného nylon-6, najlepších íl/nylon-6 

   nanokompozitov a nylon-6 kompozitov vystužených sklenými vláknami s obsahom 

   48 hm. % vlákna, prevzaté z [15].   

 

Experimentálna prax však zatiaľ ukazuje, že mechanické vlastnosti dosahované v ílovo-

polymérnych nanokompozitoch sú oveľa nižšie ako vo vláknom posilnených kompozitoch 

s vysokým podielom objemu vlákna (porovnanie uvádza obr. 7). Je vidieť, že najlepšie ílovo-

polymérne nanokompozity zatiaľ nemôžu konkurovať kompozitom vystuženým vláknom vo 
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vysokom objeme frakcie. Treba podotknúť, že obsah ílu v nanokompozite je limitovaný 

nakoľko počas expanzie sa povrch ílovej zložky dokáže zväčšiť sto až tisíc násobne, čo 

môže viesť k nedostatočnému zmáčaniu povrchu ílu  molekulami polyméru. Ak však ílovo-

polymérne nanokompozity a vláknom vystužené kompozity majú porovnateľne nízky plniaci 

obsah, tak nanokompozity vykazujú zosilnenie lepšie ako tradičné vláknové kompozity 

(porovnaj na obr 8). Je teda jasné, že práve nízke plniace obsahy sa stanú doménou ílovo-

polymérnych nanokompozitov, čo môže mať aj ekonomicky pozitívny význam.  

 

 
 
Obr. 8:  Porovnanie Youngovho modulu pre íl/nylon-6 nanokompozity a nylon-6 kompozity 

   vystužené sklenými vláknami (oba s nízkym obsahom plniva),  prevzaté z [15].   

 

Problém výskumu ílovo-polymérnych nanokompozitov  

Problémom a výzvou vo výskume ílovo-polymérnych nanotechnológií sú okrem množstva 

plniva aj nedostatočné pochopenie mechanizmu expanzného efektu a ťažkosti s použitím 

polymérov tvrditeľných teplom súvisiace s nedostatočnou termickou stabilitou organoílov. 

Keďže nie sú známe presné mechanické vlastnosti jednotlivých vrstiev ílov, je zložité objaviť 

mechanizmy spevňovania. Nedostatok komerčne dostupných a termicky stabilných 

organoílov je problémom komercionalizácie. Väčšina komerčne dostupných organoílov, 

produkovaná výmenou kovových katiónov za organické amónne soli v íloch, je termicky 

nestabilná a degraduje pri teplotách okolo 170 oC, nie sú teda vhodné pre väčšinu 

technických plastov vyrábaných procesmi tavenia. Dlhodobá termická stabilita ílovo-
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polymérnych nanokompozitov je založená na modifikácii organoílov ďalšími technikami. 

Nové výzvy sú smerované na priame modifikácie hydrofilných ílov využívajúc multifunkčné 

polyméry a oligoméry s cieľom produkovať termicky stabilné organoíly v ílovo-polymérnych 

nanokompozitoch.  

 

 

Termoizolačné materiály [17] 

Termoizolačné materiály sú komplexné, multifunkčné tenké vrstvy (s hrúbkou 100 μm – 2 

mm) žiaruvzdorného materiálu, ktorý chráni kovové komponenty vysokoteplotných plynových 

turbín pred extrémnymi teplotami plynu. Tieto tepelnoizolačné materiály umožňujú použitie 

kovov pri teplotách vyšších ako je teplota ich topenia.  

Veľkosť teplotného gradientu v termoizolačnej vrstve určuje tepelná vodivosť 

termoizolačného materiálu. Dôsledkom zníženia vodivosti v materiáli napr. o 50 % je 

zvýšenie teploty topenia kovu resp. zliatiny (s takouto termoizolačnou vrstvou) o 55 oC. 

Najčastejšie používaným termoizolačným materiálom je YSZ (ytriom stabilizovaný ZrO2) 

s metastabilnou tetragonálnou štruktúrou. Keďže sa osvedčil ako vysokotrvanlivý 

termoizolačný materiál, je pravdepodobné, že naďalej zostane najpoužívanejším materiálom 

pre turbíny pri obvyklých pracovných teplotách. Očakávané zvýšenie pracovných teplôt však 

implikuje hľadanie takých termoizolačných materiálov, ktoré by boli schopné odolávať vyšším 

teplotám po dlhšiu dobu ako YSZ. Extrémne agresívne termomechanické prostredie, 

ktorému je termoizolačný materiál vystavený, kladie ďalšie obmedzenia na materiál pri jeho 

výbere. Materiál musí odolávať najmä kolísaniu tlaku spôsobenému teplotnou rozpínavosťou 

z opakovaného zahrievania a chladnutia. Ďalšou požiadavkou je, aby materiál nepodliehal 

fázovým premenám a súvisiacim zmenám objemu pri horeuvedenom striedaní teplôt. 

Termoizolačné materiály musia odolávať erózii, lámavosti a deformáciám v oxidujúcej 

atmosfére pri dlhodobo vysokých teplotách. Z týchto dôvodov sú predmetom výskumu 

žiaruvzdorné oxidy. Nesplnenie akéhokoľvek z uvedených kritérií zhoršuje kompatibilitu 

testovanej látky a jej odolnosť voči opakovaným teplotným zmenám, látka sa stáva 

nepoužiteľná ako termoizolačný materiál. Najdôležitejším kritériom však ostáva vhodná 

tepelná vodivosť.  

Existuje veľmi veľký počet potenciálnych termoizolačných materiálov, preto sa výskum 

sústreďuje najmä na YSZ a na oxidy, ktoré vykazujú štruktúrnu podobnosť so ZrO2. Nedávno 

bol výskum v tejto oblasti efektívne rozšírený poznatkami o atómových simuláciách 

a kryštalochemickými poznatkami.  
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Oxidy s fluoritovou štruktúrou 

Medzi jasných kandidátov na termoizolačné materiály patria HfO2, CeO2 a ThO2. Hoci 

dopovaný CeO2 vykazuje tepelnú vodivosť porovnateľnú s YSZ, jeho využitie v praxi je 

nepravdepodobné, keďže je pri vysokých teplotách prchavý. Výsledky pre HfO2 a ThO2 sú 

podobné ako pre monoklinický ZrO2. Nedávny výskum preukázal zníženie hodnôt vodivosti 

dopovaním HfO2, a ZrO2 viacerými iónmi súčasne. Najzaujímavejšie výsledky takéhoto 

dopovania sú pozorované pri substitúcii Zr(IV) v YSZ zmesou trojmocných iónov; jedného 

rozmernejšieho a jedného menšieho ako Y(III), za podmienok zachovania metastabilnej 

štruktúry ZrO2. Zníženie tepelnej vodivosti sa pozorovalo aj pri substitúcii Hf(IV) za Zr(IV). 

Tieto merania boli uskutočnené na pórovitých vrstvách, takže zatiaľ sa nevie aký je 

príspevok pórovitosti a aký je vplyv samotnej substitúcie na zníženie vodivosti týchto látok.  

Oxidy so štruktúrou pyrochlóru  

Medzi oxidmi s fluoritovou mriežkou sa zatiaľ nenašiel úplne vhodný kandidát na 

termoizolačný materiál, čo viedlo k upriameniu pozornosti aj na pyrochlóry (A2
3+BB2

4+O7). 

Niekoľko zirkoničitanov s pyrochlórovou štruktúrou totiž vykázalo pri meraniach nižšie 

tepelné vodivosti ako YSZ, navyše tieto látky majú štruktúru veľmi podobnú fluoritovej. 

Základná bunka pyrochlórovej štruktúry je totožná s osemnásobkom základnej bunky 

fluoritovej štruktúry s jedným chýbajúcim kyslíkom. Pyrochlórová štruktúra je v porovnaní 

s fluoritovou nestabilnejšia, stabilizácia sa môže dosiahnuť napr. výmenou iónov Y(III) za 

väčšie ióny – La(III), Gd(III), alebo substitúciou Zr(IV) za ióny s menším polomerom – Ti(IV), 

Mo(IV). Pyrochlórové látky sú zaujímavé aj z dôvodu ich vysokej termickej stability 

a žiaruvzdornosti až do teploty 1500 C. Pre zirkoničitany Gd, Eu, Sm, Nd a La sa uvádzajú 

tepelné vodivosti, vypočítané metódami atómovej simulácie, v intervale 1,1 až 1,7 W/mK pri 

teplotách 700 až 1200 C. Tie isté štúdie hovoria o zirkoničitanoch ako o materiáloch 

s najnižšími tepelnými vodivosťami spomedzi stabilných pyrochlórov. Nižšie hodnoty majú už 

len olovičitany, tieto však podliehajú rýchlemu rozkladu a v praxi sú neakceptovateľné 

z environmentálneho hľadiska.  

o

o

Ostatné oxidy  

Okrem fluoritov a pyrochlórov sa skúmali aj ďalšie kyslíkaté zlúčeniny, v ktorých sa 

predpokladala nízka tepelná vodivosť, napr. granáty (Y3AlxFe5-x012), monazit (LaPO4). Tieto 

majú síce nízku vodivosť (menej ako 3 W/mK), ale uvedené hodnoty nie sú nižšie ako 

hodnoty zirkoničitanov s pyrochlórovou štruktúrou. Ďalším potenciálnym materiálom boli 

perovskity, ktorých kryštálová štruktúra je schopná mierne sa prispôsobiť širokému spektru 

katiónov. Mnohé perovskity sú stabilné do vysokých teplôt, ale výsledky ukazujú, že len 

niektoré majú dostatočne nízku tepelnú vodivosť, pričom táto nedosahuje úroveň tepelnej 
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vodivosti zirkoničitanov. Predpokladá sa, že dôvodom je rigidnejšia štruktúra perovskitov. 

Ďalším problémom niektorých potenciálne vhodných perovskitov sú ich fázové premeny pri 

stredných teplotách. Napr. štruktúra SrZrO3 sa pri 730 oC mení z ortorombickej na 

pseudotetragonálnu a premena je sprevádzaná aj zmenou objemu. Medzi najsľubnejšie 

v tejto oblasti patria vrstevnaté perovskity, ktorých vodivosť je už porovnateľná s hodnotami 

zirkoničitanov s pyrochlórovou štruktúrou.  

Sklá a nanokryštalické materiály   

Dlhú dobu je známe, že amorfné materiály sú pri bežných teplotách dobrými tepelnými 

izolantmi v porovnaní s kryštalickými analógmi. Ukázalo sa, že pri zvýšených teplotách tento 

rozdiel nie je až taký výrazný. Aktuálne štúdie nanokryštalicky stabilizovanej ZrO2 keramiky 

sú zamerané na výskum vplyvu veľkosti zŕn na termoizolačné vlastnosti. Ukazuje sa, že na 

zníženie tepelnej vodivosti pozitívnejší vplyv ako nanorozmery zŕn má rozloženie Y(III) 

a kyslíkových dier v YSZ. Amorfné aj nanokryštalické materiály sú dlhodobo stabilné pri 

zvýšených teplotách, ale sklá majú tendenciu postupne kryštalizovať a kryštály strácajú 

nanorozmery. Záujem o nanopórovité materiály vychádza aj z faktu, že póry sa v týchto 

nezväčšujú pri vysokých teplotách a materiály si pri náraste teplôt zachovávajú lomovú 

húževnatosť. 

Výskum tepelnoizolačných vrstiev je ešte len v začiatkoch. Vychádzajúc z poznatkov 

o kryštálovej štruktúre a simulácií parametrov sa realizuje výskum pyrochlórových zlúčenín, 

pre ktoré boli tepelné vodivosti predpovedané, pričom tieto hodnoty sú v porovnaní 

s meranými údajmi vyššie. Rozdiely sú spôsobené obmedzenými možnosťami simulácie, 

ktorá pri výpočtoch nie je schopná úplne zohľadniť mieru neusporiadanosti, prímesi a najmä 

pórovitosť. Ďalší prístup je v pozorovaniach a simuláciách parametrov látok s vysokou 

tepelnou vodivosťou pri laboratórnych teplotách - takými sú diamant, BeO, AlN. Vysokú 

tepelnú vodivosť majú materiály s nízkymi atómovými hmotnosťami, orientovanou štruktúrou 

a kovalentnými väzbami. Naopak nízke hodnoty vodivostí pri vysokých teplotách sa 

očakávajú v materiáloch s vysokými atómovými hmotnosťami, voľnejšími väzbami 

a neusporiadanou a deformovanou štruktúrou. YSZ a sklá mnohé z takýchto parametrov 

vykazujú, čo potvrdzuje správnosť orientácie a postupu pri hľadaní nových potenciálnych 

termoizolačných materiálov.   
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4. Nové témy a metódy materiálovej chémie 
 

 10 špičkových príkladov pokroku v náuke o materiáloch 

 Polymér-cementové kompozity 

 Reverzibilné zmeny amorfná-kryštalická fáza a nové materiály pre 

optické a elektrické pamäte s vysokou hustotou  

 Uhlíkové nanorúrky spevnené keramikou a kovmi  

 Iónové kvapaliny, nanoškálová elektrodepozícia kovov a polovodičov 

 

 

10 špičkových príkladov pokroku v náuke o materiáloch [18]   

Autor, editor časopisu Materials Today, predkladá prehľad 10 príkladov, ktoré predstavujú 

najpozoruhodnejší pokrok náuky o materiáloch v ostatných 50 rokoch: 

1. Medzinárodná technologická „cestovná mapa“ polovodičov  

2. Techniky skanovacej elektrónovej mikroskopie  

3. Efekt kolosálnej magnetickej odolnosti  

4. Polovodičové lasery a svetloemitujúce diódy (LED)  

5. (Národná) nanotechnologická iniciatíva  

6. Plasty vystužené uhlíkovými vláknami  

7. Materiály pre Li iónové batérie  

8. Uhlíkové nanorúrky  

9. Jemná litografia  

10. Metamateriály  

Niet pochýb, že príklady 4, 6, 7 a 8 súvisia aj s chémiu, anorganickou chémiou a chémiou 

materiálov. Zamerajme sa práve na tie časti výberu, v ktorých môže kritický čitateľ nájsť 

odpoveď na otázku, v čom spočíval a spočíva prínos chemických prístupov k vybraným 

témam z 10 príkladov pokroku náuky o materiáloch v ostatných 50 rokoch. 

Polovodičové lasery a svetloemitujúce diódy (LED)  

V súčasnosti sú tieto základom telekomunikácií, CD a DVD prehrávačov, laserových 

tlačiarní, čítačiek čiarových kódov. Príchod svetelnej emisie materiálov v tuhom stave bude 

veľmi pravdepodobne významným príspevkom k zníženiu spotreby energie.  
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N. Holonyak, Jr. z University of Illinois, USA dopĺňa tuto časť prehľadu úvahou „Lasery 

skupiny prvkov III. a V. podskupiny a svetloemitujúce diódy po 45 rokoch“ k téme pridáva: 

Väčšina ľudí už LED videla svietiť, ale len malá časť si uvedomuje, že to nie je konvenčný 

zdroj svetla, ale elektronický zdroj odvodený od tranzistora. Až objav tranzistorov viedol aj 

k poznaniu, že prúd môže tvoriť nerovnovážne sústavy elektrón – diera v polovodičoch. 

A následne rekombinácie elektrón – diera môžu viesť k znovustáleniu rovnováhy vyžiarením 

energie – svietením. Rekombinácie v transistoroch boli krokom k laserom a LED, a to už od 

počiatkov štúdiu týchto javov v zlúčeninách skupín III – V (ako napr. GaAs lasery, GaP, 

GaAs1-xPx lasery a LED emitujúce červené svetlo). Po 45 rokoch LED vykazujú nielen vysokú 

svietivosť a ostrosť, ale aj mnoho ďalších pozoruhodných parametrov / funkcií (nekonečná 

lampa, osvetlenie a dekorácie).  

Plasty vystužené uhlíkovými vláknami  

V plastoch vystužených uhlíkovými vláknami, alebo presnejšie v kompozitoch na báze 

organickej matrice a (nekonečných) uhlíkových vlákien sa viažu extrémne krehké avšak 

pevné uhlíkové vlákna do polymérnej matrice tak, že výsledný materiál je výnimočne tvrdý 

a ľahký. Toto je skutočná výhoda oproti amorfným skleným vláknam používaným doteraz 

v kompozitných materiáloch. Vývoj uhlíkových vlákien, pokroky v navrhovaní, modelovaní 

a výrobe znamenali, že takýto moderný kompozitný materiál môže byť vyrábaný prakticky 

„na mieru“.  Všetko toto robí uvedené kompozity zaujímavé pre akékoľvek odvetvie 

priemyslu. (Výhľad do budúcnosti a prínos chémie pre tieto materiály porovnaj aj v časti 

Ílovo-polymérne kompozity v 3. kap.)  

Materiály pre Li iónové batérie  

Tieto batérie znamenajú odklon od nabíjateľných batérií s vodnými elektrolytmi. Li iónové 

batérie vyžadovali vývoj nových elektródových materiálov, ktoré museli spĺňať mnohé 

podmienky. Tak napr. katódy potrebujú mať ľahkú štruktúrnu kostru s dierami umožňujúcimi 

veľkému počtu Li iónov vstupovať a vystupovať reverzibilne do tejto štruktúry s veľkou 

pohyblivosťou. Proces objavu a návrhu tohto materiálu zahŕňal zmes jasnej chemickej 

a elektrochemickej intuície, racionálneho posúdenia technických požiadaviek a 

experimentálneho nasadenia. Výsledkom sú batérie s uhlíkovou anódou a katódovým 

materiálom LiCoO2, ako aj pokračujúce práce na vývoji katódových materiálov bez toxického 

Co a s trojrozmerným štrukturálnym skeletom na báze LiFeO4 pre environmentálne priaznivé 

batérie s vysokou energetickou hustotu.   

Uhlíkové nanorúrky  

Predstavujú v súčasnosti azda najhorúcejšiu tému náuky o materiáloch, a to vďaka objaveniu 

pozoruhodných, unikátnych a fenomenálne sľubných vlastností v týchto nanoškálových 

31 



uhlíkových štruktúrach. Práve v tejto skupine zostávajú ešte početné otvorené otázky 

a výzvy pre ďalší výskum, napr. ich syntéza, čistenie, výroba vo veľkom, a konštrukcia 

prístrojov z nich. Práve výskum v smere naznačenom v predchádzajúcej vete a jeho 

výsledky pomôžu odstrániť nateraz frustrujúcu neschopnosť vyrábať jednotné vzorky 

nanorúrok s rovnakými vlastnosťami. Porovnaj aj Keramické a kovové materiály spevnené 
uhlíkovými nanorúrkami, v tejto kapitole.  

N. Pugno z Polytecnico di Torino v prehľade J. Wooda pridáva „Výlet k nanorúrkam“: Prvá 

správa o multistenových uhlíkových nanorúrkach sa objavila v r. 1991 [Nature, 354, 56], v r. 

1993 publikovali dve nezávislé skupiny práce o raste nanorúrok s jednoduchými stenami 

[Nature, 363, 603, resp. 605]. Vplyv týchto článkov na vedeckú komunitu bol obrovský, snáď 

práve tieto viedli k zrodu nanovedy a nanotechnológie. Napriek určitým kontroverziám 

o objave týchto materiálov (mnohostenové uhlíkové nanorúrky boli pozorované prvýkrat v r. 

1952, náhľad na jednoduché a dvojité nanorúrky bol publikovaný v r. 1976) pozoruhodné 

mechanické, elektrické a termické vlastnosti dávajú predpoklad revolucionalizácie náuky 

o materiáloch, ale predovšetkým aplikácií takýchto materiálov - integrované 

nanoelektromechanické systémy pracujúce v gigahertzových frekvenciách, výnimočne citlivé 

mechanické senzory, nanočasticové nosiče (vo farmakologickej terminológii – vehikulá) 

liečív, ale aj nové kompozitné materiály. Uhlíkové nanorúrky sú pevné a tvrdé hlavne 

v dôsledku toho, že sú malé a teda skoro bez defektov. Ovládnutie a minimalizácia defektov 

pri raste štruktúr nanorúrok by bol skutočný prielom. Autor dokonca uvádza v tejto súvislosti 

priam „futurologické príklady“: Vesmírny teleskopický výťah, ak by sa podarilo vyrobiť 

makroskopický kábel vykazujúci pomer pevnosť vs. hustota na úrovni tohto pomeru 

v jednoduchých nedefektných uhlíkových nanorúrkach. Ak sa podarí napodobniť CNT 

materiál pavučiny a zachovať jeho parametre počas rastu, využitím takéhoto materiálu by sa 

ktokoľvek z nás stal „pavučím mužom“ a prekonávanie akýchkoľvek hladkých stien by nebolo 

pre neho prekážkou.  O dvoch konkrétnych príkladoch parametrov a možných aplikácií už 

v blízkej budúcnosti referoval aj časopis anglického Institute of Materials, Mining and 

Minerals - Materials World, 16, 3 (2008) v sekcii „News in brief“: Prvé tranzistorové rádio 

zostrojené z uhlíkových nanorúrok pozostáva z aktívnej rezonančnej antény, dvoch 

rádiofrekvenčných zosilňovačov a audio zosilňovača, pričom základom všetkých týchto častí 

sú nanorúrkové prístroje. Iným pozoruhodným príkladom je „najtmavší materiál aký bol kedy 

ľudstvom syntetizovaný“; jeho kľúčová časť pozostáva zo špecificky usporiadaných 

uhlíkových nanorúrok, materiál absorbuje viacej ako 99,9 % svetla. Takýto materiál je určite 

kandidátom pre technológie využitia a premien slnečnej energie.  

Krátky editoriál J. Wooda v tom istom čísle Materials Today (11, 1, 2008) taktiež súvisí s 

témou, práve zmienky o materiáloch pre energie ako „príkladoch budúcnosti náuky o 

32 



materiáloch“ treba považovať za motivačný záver. Čo môžeme teda očakávať od náuky 

o materiáloch v nasledujúcich 50 rokoch? Jedna z odpovedí určite je a bude: materiály pre 

energiu. Tak napríklad tvárou v tvár predpokladaným dôsledkom klimatických zmien je jasná 

požiadavka čistej energie. Podpora (aj finančná) tejto oblasti sa vo vyspelých krajinách 

znovu zvyšuje. Vedcov nesporne oslovujú možnosti a výzvy materiálov pre čistú energiu. 

Treba si uvedomovať, že sa nejedná o malé projekty s definovanými postupmi a známymi 

cieľmi. Projekty môžu niekedy pripomínať snahu „zabrániť šíreniu obrny po vojne“ – skúša sa 

čokoľvek, čo môže pomôcť. Vzniku podkladov pre nové (a prevratné) myšlienky 

a technológie musí predchádzať základný výskum v tejto oblasti náuky o materiáloch. Jeho 

výsledky musia presvedčiť technickú verejnosť, aby opustila existujúce techniky, technológie 

a istotu profitu, ktorý je časovo vymedzený a navyše ide na úkor budúcich generácií. Jednou 

z podmienok úspechu práve v takých oblastiach výroby energie, akými sú jadrová fúzia, 

umelá fotosyntéza, čisté uhoľné technológie, uskladňovanie energie, ale aj vývoj biopalív, sú 

a budú nesporne príspevky a poznatky chémie materiálov pre vývoj nových materiálov a 

dosiahnutie pokroku v poznávaní vlastností materiálov. 

 

Polymér-cementové kompozity [19 - 24]   

Cement je základným materiálom na výrobu betónu, ktorý je v súčasnosti najrozšírenejším 

stavebným materiálom. Aj napriek dlhej histórii výroby a využívania týchto materiálov existuje 

séria aspektov, v ktorých majú nové poznatky, o. i. materiálovej a anorganickej chémie, 

nezastupiteľné miesto aj v rozvoji využitia, hlavne v rôznych inovatívnych oblastiach 

stavebníckych technológií, ale aj v úplne nových a nezvyčajných aplikáciách pre každodenný 

život spoločnosti. Moderný betón je viac než jednoduchá zmes cementu, vody a kameniva; 

moderný betón obsahuje viac minerálnych zložiek, chemických prímesí, vlákien ap. Vývoj 

moderných cementov a betónov vychádza z postupného vývoja nových vedných disciplín 

o betóne a prísadách a z použitia sofistikovaného aparátu na pozorovanie betónovej 

mikroštruktúry, dokonca nanoštruktúry. Moderný betón sa stáva komplexným chemickým 

materiálom – kompozitom, kde minerálne a amorfné produkty a ešte nezomletý slinok 

a sadrovec reagujú s anorganickými resp. organickými zlúčeninami, zvyčajne polymérnymi. 

Špeciálne vyvíjané receptúry umožňujú zvýrazniť určité charakteristiky betónu alebo 

korigovať určité nedostatky súčasných cementov, predovšetkým v inovatívnych aplikáciách.  

Polyméry v betónoch získali významnú publicitu v ostatných 25 rokoch. Podľa Odlera [20] 

možno rozdeliť tieto systémy nasledovne: 

• polymérmi impregnované spojivové materiály,  

• polymérmi modifikované cementové zmesi,  
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• MDF cementy,  

• iné polymér-cementové kompozitné materiály.  

Polymérmi modifikované cementy s výrazne alternatívnym spôsobom výroby, medzi nimi aj 

MDF materiály, sú jedným z budúcich potenciálov chémie a technológie cementov 

a materiálov na ich báze. Autori úvodnej prednášky a jednej z 10 plenárnych prednášok na 

už spomínanom (porovnaj v kap. 3) 12. medzinárodnom kongrese o chémii cementu [11] 

konštatovali ďalej, že práve poznatky o chemizme zohrali kľúčovú úlohu pri objavení 

podmienok odolnosti uvedených materiálov voči  vlhkosti prostredia.  

MDF materiály vznikajú v reakčných zmesiach zložených z nasledovných surovín / rektantov: a) 

Portlandský cement (CEM I 42,5, CEM II/B-S 32,5, CEM III 32,5), alebo sulfoaluminát belitický 

slinok samotný ako aj zmiešaný s 15 hm. % Portlandských cementov, b) 1 – 10 hm. % 

hydroxypropylmetyl celulózy, alebo polyfosforečnanových skiel (poly-P) zloženia (NaPO3)n 

a Na5P3O10. Reakcie prebiehajú vo vodnom prostredí, pričom množstvo vody vyjadrené ako w/s 

(pomer voda : tuhé reaktanty) je v intervale 0,15 – 0,20. Kľúčovým krokom syntéz je tlakové 

strižné alebo twin-roll miešanie, pričom uplatnenie tlaku 3 – 10 MPa v reakčnom systéme trvá ½ 

až 3 hodiny. Mechanické efekty počas strižného miešania spôsobujú štiepenie polymérnych 

reťazcov a vznikajúce radikály vstupujú do hydratačných reakcií cementových fáz. Tvorba 

špecifických sietí sa prejavuje v lokálnej štruktúre, mikroštruktúre a ovplyvňuje 

aj technologicky relevantné vlastnosti MDF materiálov. Principiálne sa v tomto prípade jedná 

o taký mechanochemický mechanizmus [19, 21], v ktorom sú ako mechanické efekty tak aj 

chemické reakcie synergicky zodpovedné za vznik hutnej zosieťovanej viskoelastickej 

lokálnej štruktúry a mikroštruktúry produktu syntézy (porovnaj obr. 9a, 9b).  

 

Obr.9 a:  Atomárny a nanoškálový náčrt Al/Fe – O – P sieťovania v procese vzniku MDF 

      materiálu, podľa [22]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   A l, Fe  

a

b

c  

34 



 

V ďalšom uvádzame niekoľko pozorudných podrobností o tomto type interakcií a materiálov. 

Preukázané interakcie funkčných skupín atómov so zrnami cementu a v jeho hydratačných 

produktoch poukazujú napr. v MDF materiáloch na význam nano,  resp. atomárnych rozhraní 

(obr. 9a). Siete Al(Fe)-O-C(P) stabilné termodynamicky, ale predovšetkým v podmienkach 

potenciálneho používania znižujú afinitu nedoreagovanej suroviny ku nežiadúcim 

sekundárnym reakciám so vzdušnou vlhkosťou a síranmi [ 21, 22].  

 

br. 9 b:  Porovnanie modelu lokálnej štruktúry v MDF materiáli [zhrnuté v 23] s modelom 

ednou z podmienok úspešnosti je, aby sieťovanie bolo v kľúčových štádiách MDF syntézy 

sledky 

 

O

      funkcionalizácie povrchu materiálu [24].  

 

J

(1/2. - 3. h) takmer výlučným procesom. Rýchlosti sieťovania teda nesmie konkurovať 

rýchlosť hydratácie. Toto je možné zabezpečiť zložením reakčnej zmesi, definovaním 

reakčných podmienok, ako aj návrhom optimálnej granulometrie cementu. Aktuálne vý

Lokálna štruktúra MDF materiálu odvodená z 
výsledkov MAS NMR a termickej analýzy, 

porovnanie s modelom
funkcionalizácie povrchu materiálov

Chemické reakcie aj mechanické efekty v procese MDF 
syntéz prispievajú k zhutnovaniu viskoelastického produktu 

práve prostredníctvom lokálnych zmien - siet ovacích
interakcií funkcných skupín polyméru s vhodnými atómami na 

povrchu zrn cementu. 

 

  
   Al, Fe 

Fragment 
povrchu zrna 
- AFm skelet

HPMC
poly-P

V klúcovom 
novotvare MDF 
materiálu -

Drábik a kol., 
1998 - 2005

Wegner, 2000 : Model 
ockovania funkcných skupín 
polyméru siet ovacími reakciami 
na zrnách substrátu 

35 



(MAS NMR spektroskopia aj termická analýza, obr. 10 a 11) ukazujú, že k sieťovacej 

interakcii slinkových fáz s polyfosforečnanom dochádza na mikro- aj nano- (resp. atom

úrovniach (porovnaj obr. 9b), avšak v sledovaných systémoch nie je výlučným procesom.  

 

árnej) 

 
Fm a C-S-H fázy (produkty klasickej hydratácie cementu), a práve ich zvýšený obsah boli 
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Charakterizácia MDF materiálov jadrovou 
magnetickou rezonanciou, MAS NMR

MAS NM R jadier 27Al a 31P sa ukázala ako úč inný prostriedok štúdia 
viacerých aspektov týchto materiálov 

po syntéze ako aj v atmosférickom uložení

br. 10:  Charakteristické parametre MAS NMR spektroskopie MDF materiálov a týchto  

    materiálov po ataku vzdušnou vlhkosťou. 

A

spolu s nárastom obsahu kalcitu  potvrdené (obr. 11) ako prejavy sekundárnych reakcií MDF 

vzoriek s atmosférickými plynmi - H2O a CO2. Dochádza k čiastočnému rozpadu povrchovej 

polymérnej siete. V póroch sú generované splodiny sekundárnych reakcií / hydratácie – 

latkovité kryštálov ettringitu a (prevažujúce) ihlicovité kaciumsilikát- hydráty. Toto evidentne, 

a negatívne, ovplyvňuje aj hodnoty pevnosti skúmaného materiálu. 
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Obr.11: Termoanalytická indikácia fázových zmien v MDF materiáloch po ataku vzdušnou  

  vlhkosťou. 

 

Negatívny účinok vlhkosti na MDF materiály je možné eliminovať práve vďaka výsledkom 

výskumu, ktoré umožnili definovať chemické premeny v systéme  a impregnačnú funkciu sietí 

na rozhraniach reakčných produktov s nedoreagovanou surovinou. Komerčná cena zaradí 

MDF materiály inde ako sú betóny, pre súčasnosť a budúcnosť vyplýva teda úloha hľadať 

marketingovo primerané aplikácie. Portlandský cement sa ukazuje ako jedna z definitívnych 

surovín pre výrobu MDF materiálov. Polyfosforečnanové sklá (poly-P) sú vhodné ako “in situ 

modifikátory odolnosti voči vlhkosti”. Ďalším cieľom je definitívne formulovať také zloženie 

reaktantov, ktoré umožní technologický vývoj vysokopevnostných tenkých betónových 

konštrukcií dostatočne odolných v prostredí “voľného uloženia”.  
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Obr.12:  Grafický sumár poznatkov získaných metódami a metodikami mechanochémie a  

chémie o MDF materiáloch a o ich potenciáli pre tvorbu pridanej hodnoty materiálov 

na báze cementu. 

 

 

Reverzibilné zmeny amorfná-kryštalická fáza a nové materiály pre optické a elektrické 
pamäte s vysokou hustotou  

V tejto oblasti pozoruhodnej pre vedcov ako aj aplikačne sa začínajú objavovať výsledky 

štúdia úzkopásmových, degenerovaných a amorfných polovodičov, polokovov a kovov 

nanometrických rozmerov, využiteľných ako aktívne materiály pre prípravu optických a 

elektrických pamätí s vysokou hustotou a malými rozmermi. Model rýchlych fázových 

nerovnovážnych zmien a ich ovplyvnenie zložením, štruktúrou a rozmermi materiálov je 

významným nástrojom charakterizácie uvedených materiálov. Sú diskutované existujúce 

(DVD, „blue ray“ disk), ale aj potenciálne aplikácie (elektrické pamäte s vysokou kapacitou, 

viacúrovňový záznam informácií, nová ne-Neumanovská filozofia pamätí). Hlavný akcent sa 

kladie na vlastnosti možných materiálov (zatiaľ výlučne anorganických), na ich štruktúru 

a fyzikálno-chemické vlastnosti. 

 

MDF materiály a  chémia ako pridaná hodnota pre formovanie a 
pochopenie ich vlastnosti

Chemické reakcie aj mechanické
efekty v procese MDF syntéz 
prispievajú k zhutnovaniu 
viskoelastického produktu práve 
prostredníctvom lokálnych zmien -
siet ovanie funkcných skupín 
polyméru s vhodnými atómami 
na povrchu zrn cementu.

Sekundárne reakcie, v korelácii 
s hodnotami porozity a dynamického 
modulu pružnosti, spôsobujú
zmenšenie pórov. MDF štruktúra sa 
„vyplna“ fázami, ktoré spôsobujú
zníženie dynamického modulu 
pružnosti - sú technologicky nežiadúce 
(objemové zmeny – vznik 
mikrotrhlín). 
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Keramické a kovové materiály spevnené uhlíkovými nanorúrkami [25] 

Uhlíkové nanorúrky (CNT) majú vynikajúce mechanické, termické a elektrické vlastnosti. Ich 

umiestnením vo vhodných matriciach sa získavajú kompozity so zlepšenými vlastnosťami, 

niekoľko špičkových ba až prevratných príkladov bolo spomenutých v podkapitole Uhlíkové 

nanorúrky v I. časti tejto kapitoly. Aj keď uhlíkové nanorúrky v polymérnych matriciach boli 

skúmané v značnom rozsahu, tento text je zameraný na konštrukciu a vlastnosti systémov 

nanorúrok v keramických a kovových matricových systémoch. Jedna z najdôležitejších 

vlastností keramických matríc (a s výhodou využívaná aj v systémoch nanorúrok) je odolnosť 

voči rastu trhlín. Keramické matrice sú pevné a tuhé, ich analógy (ako napr. keramické 

kompozity s mikroškálovými vláknami, ale aj CNT keramické kompozity) vykazujú zvýšenú 

odolnosť voči rastu trhlín. Prídavky takýchto matríc do CNT modifikujú (znižujú) elektrický 

odpor. Ukazuje sa, že v prípade kovových matricových materiálov je potrebné zlepšiť ich 

požadované aplikačné vlastnosti (pevnosť, vodivosť, odolnosť voči opotrebovaniu).  

Výroba CNT  

Nanorúrky spevnené kompozitmi patria medzi materiály s problémovou štruktúrou a týmto je 

skúmanie ich konštrukcie značne limitované. Medzi dôvody, ktoré spôsobujú problémy, 

patria obsah rozptýlených nanorúrok v matrici, poškodenie alebo deštrukcia nanorúrok, 

vysoké teploty a vysoko reaktívne podmienky prepojené s mnohými metódami formovania 

keramických a kovových matríc.  

 
 

Obr. 13:  Mikrofotografia CNT-Al2O3 kompozitu, deformácie a šírenie trhliny na rozhraní 

     CNT/matrica v hrubom mnohostenovom CNT materiáli, prevzaté z [25].   
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CVD (chemická depozícia v parách) je jednou z metód, ktorou sa produkujú nanorúrky 

katalytickými metódami. Na zhotovenie keramických a kovových matríc sa používajú 

práškové metódy. Malé rozmery a vysoký koeficient pomeru strán (veľká dĺžka vs. malá 

hrúbka) nanorúrok môžu sťažiť získanie dobrej zmesi dvoch fáz spekaním. Keramické 

a kovové matrice sú zhotovované aj vrúbkovacími technikami. Úspešné bolo aj tzv. 

superplastické formovanie v zmesi submikrometrických práškov a CNT. Metóda, ktorá 

využíva nanorúrky na uľahčenie vysokoteplotného vytlačovacieho procesu, sa s výhodou 

používa na výrobu keramických matricových kompozitov (CMC, podľa anglického Ceramic 

Matrix Composite).   

V niektorých prípadoch sú nanorúrky poškodzované vysokoteplotným spekaním. Pri 

plazmovom spekaní sa štruktúra nanorúrok zachováva. Úspech spočíva v použití nižších 

teplôt, ale aj krátkej časovej expozícii. Horúce spekanie a horúce izostatické spekanie boli 

tiež používané na výrobu nanorúrok spevnených kompozitmi. Prítomnosť CNT môže tiež 

inhibovať rast zŕn počas vysokoteplotného procesu. Vysokoteplotná konštrukcia keramickej 

matrice môže vytvoriť problémy v nanorúrkach vo finálnych kompozitoch, ak sa pracuje 

s nízkymi objemovými frakciami a relatívne malými nanorúrkami.  

Na formovanie nanorúrok v poréznych matriciach bolo vyvinutých a použitých niekoľko 

metód. Tak napr. pomocou „gel-kastingu“ je možné formovať poréznu spinelovú štruktúru. 

Matrica obsahuje aj malé množstvo Co katalyzátora, následná CVD vedie k produkcii 

relatívne vysokých objemových frakcií nanorúrok v poréznom oxide. Ďalšou metódou je 

použitie anodických hliníkových foriem s kontrolovanou pórovou štruktúrou, pričom 

syntetizovaný materiál obsahuje nanorúrky s priemerom určovaným cylindrickými pórmi 

v hliníku. Kovové matricové materiály môžu byť produkované napr. pokovovaním Co, Ni 

matricami, tečením kvapaliny do poréznej štruktúry nanorúrok, ale aj plynnou tlakovou 

infiltráciou Mg.  

 

Vlastnosti CNT kompozitov 

Najčastejšie používanými metodikami štúdia sú elektrónová mikroskopia (vo všetkých svojich 

aplikáciách) a Ramanova spektroskopia. Tieto umožňujú ako snímanie zoradenia nanorúrok, 

tak aj charakterizáciu uhlíkových väzieb v nanorúrkach.  

CNT-CMC sú pevné materiály, ktorých pevnosť je daná slabým rozhraním vlákno/matrica, 

toto dovoľuje roztrhnutie väzieb a kĺzanie vlákien bez matrice. Na matrici dochádza k rastu 

trhlín okolo vlákien a práca, ktorú vyžaduje ťahanie zlomených vlákien proti zvyšnému 

kĺzavému treniu na rozhraní vlákno/matrica, dodáva CNT-CMC materiálu významnú 

konštrukčnú pevnosť.  
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Mechanické vlastnosti, ako napr. pevnosť, tvrdosť, alebo koeficient elasticity boli vyšetrované 

viacerými autorskými kolektívmi. Výsledky naznačujú, že funkčné zmeny v matrici môžu mať 

väčší vplyv na mechanické vlastnosti ako jednoduchá prítomnosť CNT. Niektoré výsledky, 

resp. použitie niektorých metód, sú však zatiaľ nepresvedčivé.   

CNT-CMC materiály majú vylepšenú elektrickú vodivosť. Dlhé, tenké a elektricky vodivé 

nanorúrky tvoria prepojenú sieť vodivostných dráh, pričom matrica zostáva izolantom. 

Pozoruhodnými v tejto oblasti sú parametre  CNT kombinovaných s kovmi (Sn, Sb), a ak sú 

použité ako anódy v Li iónových batériách, môžu tieto vykazovať reverzibilnú kapacitu.   

 

Perspektívy a záver 

Zlepšené mechanické vlastnosti sú pozorované pri zvýšenom objemovom zastúpení 

nanorúrok, v niektorých prípadoch pri použití dlhších nanorúrok. Dosiaľ nie sú preskúmané 

viaceré detaily a možnosti ovládnuť rozhranie medzi nanorúrkami a matricou. Skúsenosti 

s kompozitmi ukazujú, že práve tieto rozhrania sú kritické pre mechanické aplikácie. Pre 

CNT spevnené materiály, kde pôsobí jedinečná chemická väzba v CNT, sa očakáva iné 

správanie rozhrania ako v prípade obvyklých uhlíkových vlákien. Multivrstvové CNT vykazujú 

veľké vnútrovrstvové kĺzanie medzi vnútornými grafitovými stenami pričom vyťahovacie sily 

sú významnejšie ako trecia sila. Simulácie molekulovou dynamikou ukazujú, že vyťahovacie 

sily sú ešte vyššie, ak je degradované vnútro stien. Degradované vnútorné steny môžu byť 

deformované zvonku, čo generuje vysoké lokálne napätie (viď na obr. 14).  

 

 

 
Obr. 14:  Náčrt síl pôsobiacich v dvojvrstvovej CNT počas vyťahovania vnútornej vrstvy 

     (červená = vysoké sily, modrá = nízke sily), simulácia molekulovou dynamikou,  

    prevzaté z [25].   
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Iónové kvapaliny, nanoškálová elektrodepozícia kovov a polovodičov [26, 27]    

Iónové kvapaliny sú kvapalné organické soli, skladajú sa teda z aniónov a katiónov. 

Príkladmi katiónov v iónových kvapalinách sú alkylované kvartérne amíny, heterocyklické 

dusíkaté zlúčeniny, sulfány alebo fosfány. Aniónmi sú zvyšky anorganických a organických 

molekúl. Iónové kvapaliny majú vlastnosti Bronstedových kyselín (v súvislosti s 

protonizovaným, resp. sulfonovaným reťazcom v katióne) alebo Lewisových kyselín (ak je 

aniónom napr. Al2O7
- alebo FeCl4-). Iónové kvapaliny sa označujú a používajú ako 

„rozpúšťadlá šité na mieru“, aj toto podmieňuje ich časté využitie v organickej syntéze, 

v katalýze, či vo fotoelektrických článkoch. Iónové kvapaliny nachádzajú možnosti uplatnenia 

aj v separačných technikách, ako prenášače tepla v slnečných kolektoroch a chladiacich 

zariadeniach,  ale aj v elektrochémii (napr. elektrodepozícia kovov, ale aj materiál elektrolytu 

v nabíjateľných Li batériách. 

Iónové kvapaliny, ako napovedá názov, a vysvetlil to v krátkosti aj odstavec povyše, sú látky 

zložené výhradne z iónov. Vysokoteplotné taveniny plnia túto požiadavku prirodzene, sú 

intenzívne skúmané a využívané v technických procesoch. V posledných rokoch sa navrhlo 

rozlišovať klasické taveniny a umelé systémy s teplotou topenia pod 100 oC. Historicky sa 

iónové kvapaliny delia do troch skupín:  

1. Systémy založené na AlCl3 a organických soliach, 1-butylpyridín chlorid BP+Cl-, 1-etyl 

3-metylimidazol chlorid EMIm+Cl-, 1-butyl 3-metyl imidazol chlorid BMIm+Cl-, a ich 

derivátoch.  

2. Systémy založené na organických katiónoch ako v 1. a BF4
-, PF6

- a SbF6
-.  

3. Systémy založené na spomenutých organických katiónoch a aniónoch typu CF3SO3
-, 

(CF3SO2)2N- a podobných.  

Kyslosť týchto systémov je určovaná pomerom organická soľ / AlCl3. Systémy s nadbytkom 

AlCl3 sú kyslé, systémy s nadbytkom organickej soli sú zásadité a systémy s rovnakým 

obsahom oboch zložiek sú neutrálne. Iónové kvapaliny majú v porovnaní s vodnými roztokmi 

niekoľko výhod:  

• Sú stabilné do teploty 200 oC s malým tlakom nasýtených pár.   

• Môže sa v nich ľahko rozpustiť veľa organických aj anorganických zložiek.  

• Majú dostatočne vysoké špecifické iónové vodivosti (medzi 0,001 a 0.01 Ωcm-1).  

• Majú široké elektrochemické okná, viac ako 6 V.  

V súčasnosti sa vedci zaoberajú vlastnosťou, ktorá je zaujímavá pre materiálovú 

elektrosyntézu. Iónové kvapaliny tu pôsobia ako médiá pre elektrodepozíciu kovov 
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a polovodičov. Na vyhodnocovanie výsledkov experimentu sa používa mikroskopia STM 

(Scanning Tunneling Microscopy).  

Jeden z prvých systémov preskúmaných elektrochemickou STM mikroskopiou bola 

elektrodepozícia Al s kyslej iónovej kvapaliny zloženej z AlCl3 a BMIm+Cl-. Metodika 

umožnila nahliadnuť do procesu na nanoškále. Hliník je zaujímavý materiál pre ľahké 

konštrukčné účely, povrchové zjemňovanie a antikorózne vlastnosti. Nevýhodou je, že je 

mäkký a kvalita pokovovania silne závisí od zloženia roztoku. Nanokryštalický hliník, so 

zvýšenou tvrdosťou, môže mať veľký význam v priemysle, najmä automobilovom, kde sú 

ľahké kovy čoraz viac využívané v jednotlivých častiach konštrukcie. Z výsledkov STM je 

evidentné, že vplyvom potenciostatických podmienok sa formovanie kompaktnej fázy začína 

formovaním nanokryštalitov. Hrubé milimetrové pokovujúce vrstvy pozostávajú vždy 

z mikrokryštálov, ak sú vrstvy pripravované potenciostaticky. Špeciálnymi technikami sa však 

dajú pripraviť milimetrové a stabilné depozity nanokryštálového hliníka.  

Meď je prvok chemicky významný v polovodičovom priemysle a element zabezpečujúci 

spoje na polovodičových čipoch. Hoci Cu môže byť dobre galvanicky pokovovaná z vodných 

roztokov, má význam aj pokovovanie Cu z iónových kvapalín. Vplyvom nízkeho tlaku pár sa 

takáto elektrodepozícia môže uskutočňovať aj pri zvýšených teplotách. Iónové kvapaliny sú 

zaujímavé špeciálne pre elektrodepozíciu zmiešaných vrstiev Cu a menej ušľachtilých kovov.  

Elektrodepozícia germánia z nízkoteplotných elektrolytov ešte nebola dostatočne 

preskúmaná, bolo však vykonaných niekoľko štúdií elektrodepozície z organických 

elektrolytov, ako napríklad z glykolov. Nanokryštálové Ge s rozmermi jednotlivých častíc len 

niekoľko nanometrov vykazuje fotoluminiscenciu. V porovnaní s mikrokryštálovými prvkami 

sa Ge zdá byť priamy polovodič a je vhodným kandidátom pre optické senzory. Motiváciou 

teda je hľadanie spôsobu prípravy nano Ge elektrochemicky. Ge môže byť galvanicky 

pokovované s vysokou kvalitou z neutrálnej iónovej kvapaliny 1-butyl 3-metylimidazol 

hexaflórofostát. Ge nanoklastre s rozmermi len niekoľko nanometrov môžu byť pripravené aj 

elektrochemickými spôsobmi na Si (111) substrátoch.  

Sumarizácia výsledkov elektrodepozície kovov a polovodičov z iónových kvapalín na 

nanometrovej škále získaných elektrochemickou STM mikroskopiou:  

• Iónové kvapaliny dávajú prístup k ľahkým kovom (Al), polovodičom (Ge), ale aj 

drahším kovom (Cu) v ich širokej oblasti použitia.  

• STM je vhodná metóda na preskúmanie procesov prebiehajúcich na medzifáze 

elektróda / elektrolyt v nanometrovej škále.  
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• Al aj Cu vykazujú UPD fenomén na Au a počiatočný stupeň kompaktovania vedie 

v oboch prípadoch k nanokryštalitom.  

• Nanokryštálové kovy vykazujú lepšie mechanické vlastnosti, hlavne tvrdosť, ale tiež 

lepšiu odolnosť voči korózii v porovnaní s mikrokryštálovými kovmi.  

• Ge môže byť galvanicky pokovované s vysokou kvalitou z neutrálnej iónovej 

kvapaliny. Nanočastice Ge deponované v mikrometrových hrúbkach možno získať 

v OPD režimoch na rôznych substrátoch.   

• Elektrochémia je vo všeobecnosti mnohostranná a výkonná metóda. Variácie 

experimentálnych parametrov (prepätie, hustota prúdu, teplota) pri materiálových 

elektrosyntézach umožňujú nastaviť rozmery deponovaných kryštálov v širokom 

rozsahu. Vďaka svojim výnimočným fyzikálnym vlastnostiam umožňujú iónové 

kvapaliny dostupnosť k nanoškálovým galvanickým povlakom, čo nie je možné 

z vodných a organických roztokov.  

• Hoci štúdie nanoškálovej elektrodepozície kovov a polovodičov z iónových kvapalín 

sú v „pionierskom“ štádiu, už teraz ukazujú, že iónové kvapaliny budú mať veľký 

význam v elektrochemických nanotechnológiách, v elektrochémii všeobecne, 

a v budúcnosti budú využívané tak široko ako sú dnes používané voda alebo 

organické rozpúšťadlá.   
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5. Záver 
 

Spoločensko-ekonomicko-vedecká analýza, „Prílivy a odlivy očakávaní“ - floridský 

model pôvodu prognostických máp, Racionalizácia a posuny predmetu a dynamika 

tém materiálovej chémie v zovšeobecňujúcej schéme.   

 

„Záujmy, amplitúdy a očakávania v oblastiach náuky o materiáloch môžu narastať 
a klesať, ako v mnohých aspektoch moderného života“ je mottom eseje S. Peartona 

[28]. Výber myšlienok tejto eseje je platný aj pre objekty záujmu materiálovej chémie, a 

znesie aj konfrontáciu so štatistickými údajmi o tomto odbore. Bežný priebeh každej 

technológie možno klasifikovať nasledovne: predpríprava, medializácia, nadšené prehľady, 

nasýtenie, presýtenie, ozvena a doznievanie. Takáto klasifikácia môže byť aplikovaná 

takmer na akúkoľvek technickú alebo kultúrnu novinku.  

Ekonomika má svoju „Lafferovu krivku“, ktorá o. i. ukazuje ako môžu vlády „optimalizovať“ 

výšku daní. Priemysel polovodičov má „Medzinárodnú cestovnú mapu polovodičov“. 

Peartona však pre diskutované účely najviac oslovila tzv. FLOP krivka (obr. 15) – Floridský 

zákon prognózovania a očakávaní. Autor použil FLOP krivku na indikovanie pozícií a 

predpovedanie cyklov vybraných výskumných oblastí, predkladá predpovede v ich 

všeobecnej podobe. Podotýka, že pre odvážnych a ambicióznych môžu byť implikácie 

odvodené od FLOPu pozoruhodnou pomôckou.  

 

br. 15: Peartonova FLOP krivka zákona prognózovania a očakávaní v náuke o materiáloch,  O

    prevzaté z [28].   
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Krivka a polohy vybraných materiálov na nej, ako aj indikácia stavu a pokroku poznatkov 

chemického a materiálovedného charakteru o týchto materiáloch si vyžadujú niekoľko 

konkrétnych komentárov: Biomateriály: ukazuje sa, že tieto sú na prvom vrchole svojho 

potenciálu. Uvažujeme s rešpektom a obavami o budúcnosti, v ktorej budú choroby 

jednotlivcom vopred predpovedateľné, ochorenia budú rýchlo diagnostikovateľné a orgány 

vyberané a nahradzované spôsobom ako sa kedysi opravovali autá. Polovodiče a im 

príbuzné oblasti: kedysi sľubovali rýchle uvedenie novej elektroniky a počítačov, 

očakávania sa však nesplnili v dôsledku nedostatočnej technologickej úrovne. 

Supravodivosť a supravodiče: na I. vrchole boli koncom 80-tych a začiatkom 90-tych 

rokov, najnovšie sa blížia k II. vrcholu hlavne vďaka demonštračným projektom v USA. Tieto 

projekty ponúkajú metodológie a technológie extrémne nízkych strát prenosu elektrickej 

energie. Organická elektronika: zintenzívňuje sa záujem nových výskumníkov, ako prejav 

neustáleho zvyšovania záujmu spoločnosti o technológie s úspornými energetickými 

nárokmi. Solárna energia, hoci bola na vrchole začiatkom 80-tych rokov, poklesla (vo FLOP 

modeli) do úrovne stagnácie zapríčinenej zachovaním relatívne nízkych cien plynu. Avšak 

začína sa blížiť jej ďalšia významná éra, čo súvisí so znovuoživením výskumu v energetike. 
Nanotechnológie: bude v nasledujúcich rokoch podľa všetkého trpieť stavom presýtenia 

(podľa FLOP modelu), ako dôsledok skutočnosti, že sotva dokáže uspieť na takých 

úrovniach očakávaní aké tento odbor obklopujú. Multifunkčné materiály: podľa FLOP 

diagramu, ale aj kritického hodnotenia pokroku poznatkov chemického a materiálovedného 

charakteru v tejto oblasti, nesporne v štádiu „predprípravy“ technologických očakávaní. 

Citovaný autor podal takto analýzu stavu výskumu, vývoja a využívania mnohých materiálov 

minulosti a súčasnosti, pričom čitateľa vyzýva, aby si pridal svoje poznámky. Pozornému 

čitateľovi mali k formulovaniu vlastných poznámok pomôcť práve predchádzajúce kapitoly 

tohto textu. O narastajúcej úlohe a postavení materiálovej chémie svedčia aj tri údaje 

štatistického charakteru:  

 Jednoduchý “googlovský” prieskum v čase konania  konferencie Materials Chemistry 

Forum v r. 2006 potvrdil viacej výstupov pre materiálovú chémiu (131 miliónov) ako pre 

akýkoľvek iný odbor chémie (fyzikálna chémia 121 miliónov, organická chémia 71 

miliónov, anorganická chémia 28 miliónov, makromolekulová chémia 1 milión).  

 Dva hlavné časopisy materiálovej chémie (Chemistry of Materials a Journal of Materials 

Chemistry) sú najrýchlejšie rastúcimi časopismi príslušných vydavateľstiev.  

 Silno obsadené sympóziá materiálovej chémie boli aj na dvoch posledných svetových 

chemických kongresoch.  
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Je jasné, že v popredí záujmu materiálového chemika je objekt – materiál, pričom jeho 

kľúčový nástroj - materiálová chémia nielen hraničí resp. sa prekrýva s mnohými tradičnými 

odbormi chémie (anorganická, fyzikálna, makromolekulová, organická a iné), ale aj vyžaduje 

poznatky z týchto odborov. Nanomateriály, multifunkčné materiály, biomateriály, organická 

elektronika, ale aj hybridné materiály a všestranné možnosti aplikovateľnosti ktoréhokoľvek 

z uvedených moderných typov materiálov sú a budú dôležitou súčasťou záujmu materiálovej 

chémie. Popri takýchto nových témach existuje trvalý a významný vplyv / dopad chémie 

taktiež na poznatky a využitie “tradičných” materiálov. Chémia, a obzvlášť materiálová 

chémia, tu prispievajú k pridanej hodnote celosvetovo najpoužívanejších typov materiálov. 

Chémia poskytuje možnosti  objasniť a efektívnejšie využiť potenciál vlastností skrytých 

v daných materiáloch, čo je v pozadí mnohých výskumných tém a  trendov práve, a aj, 

v anorganickej a materiálovej chémii. Prienik anorganickej chémie a chémie materiálov 

spočíva práve v štúdiu syntéz, vlastností a štruktúry vybraných tuhých látok, ktoré sú 

používané, alebo je výhľad ich použitia v blízkej budúcnosti. Preto predstavuje materiálová 

chémia nesporne aktuálnu výzvu práve pre generáciu mladých chemikov.  

Definovanie štruktúry (v jej najširšom zmysle slova) zlúčeniny resp. materiálu je jednou 

z kľúčových etáp výskumu, ďalšou a nemenej dôležitou etapou je práve štúdium fyzikálno-

chemických vlastností (na atomárnej a nano- úrovniach), pričom sa hľadajú vzťahy, cez ktoré 

tieto vlastnosti podmieňujú novú kvalitu úžitkových vlastností. Existujú a boli spomenuté 

viaceré špecifické experimentálne ale aj počítačové metódy výskumu v tejto oblasti. 

Všeobecne využiteľnými, a preto spomínané aj v tomto závere, sú MAS NMR spektroskopia 

a  termická analýza. Vhodné kombinácie metód termickej analýzy majú špecifické postavenie 

v chémii materiálov. Poznatky takto získané, prípadne doplnené počítačovými simuláciami, 

tvoria častokrát nevyhnutnú informačnú bázu o materiáloch, ktoré sú resp. budú vystavené 

teplotnej záťaži. NMR spektroskopia je jednou z kľúčových metód analýzy materiálov 

a zisťovania ich zloženia a atómovej štruktúry (usporiadania). Spočiatku operovala 

s monitorovaním absorpcie rádiových vĺn pri obrátení orientácie jadra atómov vodíka. Neskôr 

a teraz operuje so spoločným obrátením orientácií celých skupín atómových jadier vodíka ale 

(a hlavne) aj iných prvkov. Parametre spektier sú analyzované ako funkcia spôsobov 

interakcií jednotlivých atómov v študovanej zlúčenine (materiáli). Takáto komplexnosť sa 

neustále zvyšuje, a od určitej doby je možné aj štúdium pevných zlúčenín a materiálov 

metodikami MAS NMR. Analýzou MAS NMR spektier je možné napr. identifikovať lokálne  

rozdiely v častiach materiálu, porovnať bulk vs. rozhranie, indikovať povrchovú defektnosť.  

Nové produkty (materiály) sa odvíjajú (aj) od chemického výskumu, chémia predstavuje takto 

„pridanú hodnotu“ vo formovaní vlastností nových materiálov. Príklady, medzi nimi aj tie na 
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ktoré  upozorňujú Wood [18] a Pearton [28], ako aj predchádzajúce kapitoly tohto textu, 

môžeme vo všeobecnej rovine klasifikovať takto:  

 Materiál získa dovtedy preň netypické vlastnosti, pričom sem možno zaradiť 

mnohé z nanomateriálov.  

 Vzniknú a na využitie sa ponúkajú úplne nové materiály.  

 Selektivita a efektívnosť reakcií a syntéz sú využité ako proces s technologicky 

relevantným potenciálom.  

 Zlepšia sa vlastnosti tradičných materiálov (keramika, „high-tech“ keramika).  

Treba si uvedomiť, že konkrétne objekty záujmu materiálového chemika zvyčajne vykazujú 

aspekty viacerých položiek z horeuvedenej klasifikácie. Bez akejkoľvek pochybnosti môžeme 

úplne na záver tvrdiť, že interakcie a chemické väzby (medzi atómami v zlúčeninách, medzi 

zoskupeniami atómov a molekúl v materiáloch) sú zdrojom neočakávaných vlastností. 

Chémia takto ako prostriedok a nástroj tvorby zlúčenín a materiálov môže viesť k novým 

technologickým možnostiam alebo k významným zlepšeniam existujúcich technológií, ale aj 

k novým možnostiam využitia materiálov.  
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