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ABSTRAKT  

Karol Jesenák, Magdaléna Kadlečíková, Katarína Bédiová, Juraj Breza, Michal Kolmačka: 

NANOKOMPOZITY NA BÁZE UHLÍKOVÝCH NANORÚROK A VYBRANÝCH 

SILIKÁTOVÝCH MINERÁLOV 

 

Publikácia je vedecká monografia určená čitateľovi, ktorý sa zaujíma o sofistikované 

aplikácie silikátov a syntézy nanokompozitov na báze uhlíkových nanorúrok. Kým 

uhlíkové nanorúrky sú moderné materiály, o ktorých sa prvé zmienky datujú do roku 1991, 

v prípade silikátov, použitých v experimentoch, ide o tradičné prírodné alebo syntetické 

látky s dlhou históriou výskumu a s veľmi širokým spektrom ich priemyselného využitia. 

Obe skupiny materiálov v tejto publikácii spája metóda syntézy uhlíkových nanorúrok 

využívajúca katalyticky aktívnu zložku, ktorá je buď prirodzenou súčasťou anorganických 

matríc alebo bola do týchto matríc umelo inkorporovaná. Výskum nanokompozitov na 

báze uhlíkových nanorúrok a vybraných silikátových minerálov (montmorillonit, kaolinit, 

sepiolit, nontronit, zeolit), ktoré sú opisované v tejto publikácii, začal v roku 2003 a bol 

založený na spolupráci pracovníkov Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky 

a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedry anorganickej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vymedzila sa taká oblasť 

výskumu, ktorá nekopírovala už riešené témy zahraničných pracovísk ale využila domáce 

materiálové, technologické a profesionálne zdroje. Predkladaná publikácia vo svojej 

experimentálnej časti popisuje časť výsledkov základného výskumu získaných autormi 

v laboratóriách riešiteľských pracovísk. 

 

Kľúčové slová: Uhlíkové nanorúrky, montmorillonit, kaolinit, sepiolit, nontronit, zeolit.  
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ABSTRACT  

Karol Jesenák, Magdaléna Kadlečíková, Katarína Bédiová, Juraj Breza, Michal Kolmačka: 

NANOCOMPOSITES BASED ON CARBON NANOTUBES AND SELECTED 

SILICATE MINERALS 

 

The publication is a scientific monograph designed for those readers who are interested 

in sophisticated applications of silicates and in the synthesis of nanocomposites based 

on carbon nanotubes. While carbon nanotubes are modern materials, their first mention 

dating back to 1991, the silicates used in the experiments are traditional natural 

or synthetic materials with a long history of research and a very wide range of industrial 

uses. Both sets of materials in this publication combine a method of carbon nanotube 

synthesis utilizing a catalytically active component which is either a natural component 

of inorganic matrices or has been artificially incorporated into these matrices. The research 

of nanocomposites based on carbon nanotubes and selected silicate minerals 

(montmorillonite, kaolinite, sepiolite, nontronite, zeolite) described in this publication 

started in 2003 and was based on the collaboration of the Institute of Electronics and 

Photonics of the Faculty of Electrical Engineering and Information technology 

of the Slovak University of Technology in Bratislava with the Department of Inorganic 

Chemistry of the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava. A field 

of research was defined that did not copy the already solved themes solved at foreign 

workplaces but utilized domestic material, technological and professional resources. 

The presented publication in its experimental part describes selected results of the basic 

research obtained by the authors in the laboratories of the two involved teams. 

 

Key words: Carbon nanotubes, montmorillonite, kaolinite, sepiolite, nontronite, zeolite. 
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PREDHOVOR  

Predkladaná publikácia je vedecká monografia určená čitateľovi, ktorý sa zaujíma 

o sofistikované aplikácie silikátov a syntézy nanokompozitov na báze uhlíkových 

nanorúrok. Publikácia môže zároveň slúžiť ako podporný informačný zdroj pre študentov 

v rámci predmetu Anorganická chémia II a Chémia nanomateriálov na Prírodovedeckej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň prednášok z predmetu 

Nanotechnológie či Nanoelektronika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. V experimentálnej časti publikácie je popísaná časť 

výsledkov základného výskumu získaných autormi v laboratóriách riešiteľských pracovísk. 

Experimentálna časť je doplnená desiatkami originálnych snímok uhlíkových nanorúrok 

a nanokompozitov z elektrónového mikroskopu. 

 

Autori 
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1 ÚVOD 

Pod pojmom kompozit sa chápe materiál pozostávajúci z dvoch alebo viacerých 

zložiek oddelených jasným rozhraním, pričom vlastnosti tohto materiálu sa zvyčajne 

výrazne odlišujú od vlastností jeho jednotlivých zložiek v separovanom stave. 

Nanokompozity, ktoré sú predmetom tejto publikácie, pozostávajú z dvoch typov látok. 

Prvou skupinou látok sú uhlíkové nanorúrky a druhú reprezentuje skupina silikátových 

minerálov. Kým uhlíkové nanorúrky sú relatívne moderné materiály, o ktorých sa prvé 

zmienky datujú do roku 1991 (Iijima, 1991), silikáty naopak reprezentujú tradičné prírodné 

alebo syntetické látky s dlhou históriou výskumu a s veľmi širokým spektrom 

priemyselného využitia.  

Obe skupiny látok v tejto publikácii spája metóda syntézy uhlíkových nanorúrok 

využívajúca katalyticky aktívnu zložku, ktorá je buď prirodzenou súčasťou anorganických 

matríc alebo bola do týchto matríc umelo inkorporovaná. Počiatočným impulzom pre 

zvolenú stratégiu štúdia nanokompozitov bola snaha o zistenie vzťahu medzi vlastnosťami 

anorganických matríc a vlastnosťami uhlíkovej fázy.  

Výskum nanokompozitov, ktoré sú popisované v tejto práci, začal v roku 2003 

a bol založený na spolupráci pracovníkov Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedry 

anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Začiatok tejto spolupráce spadá do obdobia, keď už bol známy spôsob syntézy uhlíkových 

nanorúrok metódou vysokoteplotnej depozície z pár uhľovodíkov. Iniciatíva so započatím 

výskumu vyšla z pracoviska Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá 

disponovala zariadením pre syntézu mikrokryštalických diamantových vrstiev. Zmena 

technologických podmienok syntéz v tejto aparatúre dávala potenciálnu možnosť pre 

úspešné zvládnutie syntéz uhlíkových nanorúrok. Už po prvých experimentoch sa táto 

možnosť ukázala ako reálna, takže prioritne sa vymedzila taká oblasť výskumu, ktorá by 

nekopírovala už riešené témy zahraničných pracovísk ale využila domáce materiálové, 

technologické a profesionálne zdroje. V experimentálnej časti publikácie je uvedená časť 

výsledkov základného výskumu, ktoré boli získané autormi v laboratóriách riešiteľských 

pracovísk.  
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Syntéza nanokompozitov na báze uhlíkových nanorúrok pozostáva z dvoch 

metodicky veľmi odlišných fáz. Prvou je vytvorenie nosného substrátu obsahujúceho 

aspoň jeden z katalyticky aktívnych kovov, napríklad Fe, Co, Cr, Ni, Pd, Cu, Ag, Au, Rh, 

Al, Mn, Zn, Mo a Ru. Táto fáza vyžaduje využitie prevažne chemických metodík. Druhá je 

fáza pyrolýzy pár uhľovodíkov v neoxidačnej atmosfére a vytvorenie podmienok na rast 

uhlíkových nanorúrok (CNTs, z angl. carbon nanotubes) na katalyticky aktívnych 

centrách. Z hľadiska podstaty prebiehajúcich dejov sa jedná taktiež o chemickú metódu, 

avšak vyžaduje náročné experimentálne vybavenie, ktoré nie je bežnou výbavou 

chemických pracovísk. Pre pokračovanie výskumu CNTs bolo nutné nájsť také pracovisko, 

ktoré by profesionálne zvládlo prípravu katalyticky aktívnych substrátov. Voľba padla na 

Katedru anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorej časť 

pracovníkov sa orientovala na výskum prírodných a syntetických silikátov. Prvotnú úlohu 

tu teda zohralo vedecko-výskumné zameranie, ale zároveň aj osobné kontakty spájajúce 

obe pracoviská. Veľmi skoro sa ako veľká výhoda ukázala bezprostredná blízkosť oboch 

pracovísk.  

Charakteristikou doterajšieho výskumu na danej téme bola prednostná orientácia na 

syntézy CNTs na substrátoch obsahujúcich katalyticky aktívny kov na povrchu častíc 

práškových prírodných a syntetických fylosilikátov. Táto voľba mala dva hlavné dôvody. 

Prvý umožňoval vedecké skúmanie v rámci základného výskumu. Mnohé mikrokryštalické 

minerály zo skupiny fylosilikátov sa totiž vyznačujú mimoriadne vysokou variabilitou 

veľkostí častíc, ich tvarov a morfólogie povrchu pri relatívne malých zmenách ich 

chemického zloženia. Tieto vlastnosti zohrávajú pri depozícii katalyticky aktívneho kovu 

podstatnú úlohu. Práve malé zmeny chemického zloženia týchto minerálov, ktoré 

vyplývajú z veľmi obmezeného súboru prvkov zoskupených do úzkeho okruhu ich 

základných stavebných jednotiek, znižujú počet premenných pri štúdiu vzťahu medzi 

vlastnosťami nosného substrátu a vlastnosťami vzniknutej uhlíkovej fázy. Pod týmito 

vlastnosťami sa zvyčajne chápu jednak rôzne typy CNTs, rozmerové a tvarové variácie 

jednotlivých vlákien CNTs a zároveň aj ich veľkých súborov reprezentovaných zväzkami 

paralelne orientovaných nanorúrok. K špecifickým výhodám využitia fylosilikátov ako 

nosných matríc pre syntézu CNTs, patrí najmä možnosť fixácie katalyticky aktívneho kovu 

na časticiach nanometrových rozmerov, možnosť štúdia rastu CNTs na kvalitatívne 

rôznych povrchoch čelných a lomových plôch kryštalinitov a možnosť regulácie hustoty 

katalyticky aktívnych centier.  
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Vzhľadom na vysoký počet premenných ovplyvňujúcich rast CNTs sme 

experimenty obmedzili na jeden typ kovového katalyzátora. Tým bolo železo deponované 

z vodných roztokov železitých solí. V niektorých prípadoch sa skúmal aj katalytický 

účinok železa viazaného v samotnej štruktúre minerálu. Z rovnakých dôvodov sa pre 

syntézu využívali fixné podmienky optimalizovanej HF CVD metódy (hot filament 

chemical vapour deposition), kde pri tlaku 3000 Pa a teplote okolo 600 °C bola zdrojom 

uhlíka zmes metánu a vodíka. Týmto spôsobom sa syntetizovali uhlíkové nanorúrky na 

rôznych typoch povrchoch, zahrňujúcich napríklad povrchy vodivé, polovodivé, nevodivé 

a povrchy s rôznou morfológiou. Riešiteľský kolektív zvládol jednotlivé kroky technológie 

prípravy nanokompozitov s reprodukovateľnými výsledkami, čo pri komplikovanosti 

fyzikálnych štruktúr silikátových substrátov a podmienok v experimentálnom zariadení 

možno považovať za jednoznačný úspech. Druhý dôvod orientovania sa na silikátové 

substráty pri syntéze uhlíkových nanorúrok súvisel s potenciálnou možnosťou prípravy 

kompozitných materiálov s lacnou silikátovou zložkou, ktoré majú vysoký potenciál 

využitia v podobe hybridných sorbentov a aditív do plastov zlepšujúcich ich mechanické 

a tepelné vlastnosti.  
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2 UHLÍKOVÉ NANORÚRKY 

Základnou stavebnou jednotkou uhlíkových nanorúrok je prvok uhlík. Je to typický 

nekovový prvok s elektrónovou konfiguráciou v základnom stave (1s
2
 2s

2
 2px

1
 2py

1
). Pri 

zlučovaní môže uplatňovať tetraedrickú hybridizáciu sp
3
 v dôsledku ktorej sa vytvárajú 

štyri σ-väzby (v diamante). Trigonálna hybridizácia sp
2
 spojená s tvorbou troch σ-väzieb a 

jednej π-väzby je typická pre minerál grafit. Pri sp hybridizácii vznikajú dve σ-väzby a dve 

π-väzby, ktoré vedú k typickej štvorväzbovosti uhlíka vo väčšine jeho zlúčenín. 

Mimoriadna pevnosť jednoduchej a násobnej väzby medzi atómami uhlíka sa prejavuje 

napríklad vo výnimočných mechanických vlastnostiach diamantu, grafénových vrstiev 

a tiež v obrovskom spektre organických látok, ktorých hlavnú kostru ich štruktúry tvoria 

uhlíkové reťazce s lineárnou, rozvetvenou alebo cyklickou štruktúrou.  

Energie C−C väzieb sú nasledovné: 

jednoduchá väzba: 341,4 kJ mol
-1

, 

dvojitá väzba: 611,3 kJ mol
-1

, 

trojitá väzba: 803,7 kJ mol
-1

. 

 

Uhlík sa vyskytuje v niekoľkých alotropických modifikáciách. Dve najznámejšie 

a doteraz aj najviac využívané sú grafit a diamant. Obe modifikácie sa vyskytujú jednak 

vo forme v prírode sa vyskytujúcich minerálov a zároveň vo forme syntetických látok. 

K ďalším patrí lonsdaleit, minerál kryštalizujúci v hexagonálnej sústave a vyskytujúci sa 

v podobných geologických prostrediach ako diamant. Má nižšiu tvrdosť ako diamant a bol 

pripravený aj v laboratórnych podmienkach. Chaoit, je mäkká, čierna amorfná forma 

uhlíka paradoxne nazývaná aj ako biely uhlík. Jeho syntetický analóg sa nazýva ceraphit. 

K ďalším formám uhlíka patria fullerény, uhlíkové nanorúrky, grafén a uhlíková nanopena. 

Jednotlivé alotropické modifikácie uhlíka sa výrazne líšia vo svojich fyzikálnych 

a chemických vlastnostiach. 

2.1 Štruktúra uhlíkových nanorúrok 

Termínom uhlíkové nanorúrky sa označujú štruktúry s tubulárnym tvarom 

vytvorené  stočením jednej alebo viacerých vrstiev grafénu do tvaru valca. Výsledný tvar 
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reálnych nanorúrok sa od idealizovaného valca môže líšiť. Najčastejšou deformáciou sú 

zmeny spôsobené odchýlením rastu rúrok od lineárneho smeru.   

Priemer a dĺžka nanorúrok môže byť, v závislosti od podmienok syntézy, rôzna. 

Kým ich priemer sa pohybuje v relatívne úzkom intervale, ich dĺžka môže byť v rozmedzí 

niekoľkých poriadkov: spodná hranica je pod úrovňou 10 nm; ich maximálna dĺžka môže 

dosahovať až desiatky centimetrov a niekedy až jeden meter.  

Steny ideálnych uhlíkových nanorúrok sú tvorené šesťuholníkovou mriežkou 

pozostávajúcou z atómov uhlíka, podobne ako je to v štruktúre grafitu alebo vrstve 

grafénu. V nanorúrkach je každý atóm uhlíka viazaný k trom ďalším atómom 

prostredníctvom σ-väzieb. Tie vznikajú prekryvom sp
2
 hybridných orbitálov atómov 

uhlíka. Táto štruktúra je stabilizovaná π-väzbami, ktoré tvoria delokalizovaný systém 

elektrónov pozdĺž celej nanorúrky. Tieto väzby sú zodpovedné za vyššiu pevnosť 

nanorúrok a zároveň aj vyššiu elektrickú a tepelnú vodivosť, ale aj vyššiu chemickú 

reaktivitu v porovnaní s grafitom.  

Štruktúra nanorúrok sa uzatvára dvomi spôsobmi. Prvou možnosťou je otvor 

s rovnakým priemerom, ako má nanorúrka v celej svojej dĺžke. Druhou  možnosťou je 

koncové uzavretie tubulárnej štruktúry pomocou polguľových útvarov tvorených  

päťuholníkovým alebo šesťuholníkovým usporiadaním, známych zo štruktúr fulerénu. 

(Meyyappan, 2005). 

Podľa počtu grafénových vrstiev v stenách uhlíkových nanorúrok sa nanorúrky 

rozdeľujú do dvoch základných skupín. Prvou sú jednovrstvové nanorúrky (SWNTs – 

single walled nanotubes), druhou sú viacvrstvové nanorúrky (MWNTs – multi walled 

nanotubes), v ktorých vnútorné grafénové vrstvy sú koaxiálne usporiadané v rúrke 

s najväčším obvodom. Druhá skupina zahŕňa aj nanorúrky tvorené dvoma grafénovými 

dvojvrstvami. Sú označované skratkou DWNTs (double walled nanotubes). Schematické 

znázornenie oboch skupín uhlíkových nanorúrok ilustruje obr. 2.1. 

 

Priemer jednovrstvových nanorúrok teoreticky spadá do intervalu 0,4 až 3 nm. Pri 

spodnej hranici tohto intervalu je obvod nanorúrky tvorený iba desiatimi atómami uhlíka. 

Reálne pripravené jednovrstvové nanorúrky však majú priemer v rozsahu 1 až 2 nm.  
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Vzdialenosť grafénových vrstiev vo viacvrstvových nanorúrkach sa pohybuje 

v hraniciach 0,34 nm - 0,39 nm. Vonkajší priemer týchto nanorúrok môže dosahovať 

100 nm, kým vnútorný priemer je približne 2 nm (Kiang, 1998). 

Pri vysokých hustotách katalyticky aktívnych kovov na rastových podložkách môže 

dochádzať k vzájomnej interakcii nanorúrok. Najbežnejším typom tejto interakcie sú van 

der Waalsové sily, ktoré zmenšujú vzdialenosti susediacich nanorúrok. S ohľadom na 

mimoriadne veľký externý povrch nanorúrok majú tieto sily veľký účinok aj pri relatívne 

ich malej styčnej ploche. Výsledkom je zvyčajne tvorba zväzkov (nanotube ropes) alebo 

povrazcov (nanotube bundles) s vzájomne pospletanými nanorúrkami (Thess, 1996; Hu, 

2006). 

Štruktúra jednovrstvových uhlíkových nanorúrok je charakterizovaná dvoma 

základnými parametrami, ktorými sú vektor chirality  21 amanC


 a uhol chirality θ. Pri voľbe 

počiatočného a koncového bodu  v hexagonálnej grafitovej rovine, vektor 21 amanC


, ktorý je nimi 

vedený,  je určený vzťahom: 

21 amanC


  

kde  a  sú jednotkové vektory dvojrozmernej hexagonálnej mriežky tvorenej 

atómovou rovinou grafitu a n a m sú celé čísla. Vektor chirality (často uvádzaný 

ako ),( mnC 


) je kolmý na pozdĺžnu os nanorúrky. Zmenou hodnôt n, m sa mení 

orientácia vektora 21 amanC


a každá z dvojíc celých čísel (n,m) reprezentuje jednu z možných 

štruktúr uhlíkových nanorúrok (Jorio, 2001). 

 

Obr.  2.1  Schematické znázornenie dvoch hlavných skupín jednovrstvových 

a viacvrstvových uhlíkových nanorúrok 
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Zvinutím dvojrozmernej grafitovej roviny do tvaru valca dochádza k prekrytiu 

počiatočného a koncového bodu vektora 21 amanC


a vektor chirality vedie po obvode nanorúrky 

(obr. 2.2). Obvod nanorúrky je preto učený dĺžkou vektora 21 amanC


: 

)( 22 mnmnaCc 


 

kde a je dĺžka jednotkového vektora  alebo . Hodnota a súvisí s dĺžkou väzby 

uhlík-uhlík CCa
 podľa vzťahu: 

321 CCaaaa 


 

Vypočítaná dĺžka väzby  C − C  v grafite je 0,1421 nm. Táto hodnota je často 

používaná aj pre uhlíkové nanorúrky, avšak výpočet vedie k hodnote (0,1444 nm), čo je  

viac v dôsledku zakrivenia povrchu (Saito, 2000). Zo vzťahu pre výpočet obvodu kružnice 

pre priemer uhlíkovej nanorúrky platí nasledujúci vzťah, v ktorom c je obvod nanorúrky: 



Cc
D




 

 

 

Obr.  2.2   Znázornenie dvojrozmernej hexagonálnej grafitovej roviny s chirálnym vektorom 21 amanC



 

a chirálnym uhlom θ určujúcimi štruktúru (2,4) uhlíkovej nanorúrky.  

 a  sú jednotkové vektory (Belin, 2005). 
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Uhol chirality θ je uhol medzi chirálnym vektorom 21 amanC


a osou nanorúrky 

so štruktúrou typu „cik-cak“ (zig-zag). S využitím hodnôt m a n môže byť definovaný 

nasledovne: 
















 

nm

m

2

3
tan 1

; 

 

 

Rôzne hodnoty dvojice čísel n, m a uhla θ vedú k trom typom jednovrstvových 

nanorúrok s rôznou orientáciou šesťuholníkov vzhľadom na pozdĺžnu os nanorúrky. Sú to 

tieto:  

1) stoličková forma (armchair)  (v prípade ak  n = m a uhol θ = 30°) 

2) cik-caková forma (zig-zag)  (v prípade ak jeden z parametrov n alebo m je 

nulový a uhol θ = 0°) 

3) chirálna forma (chiral) (platí pre všetky ostatné kombinácie čísiel n, m 

a s uhlom θ v rozmedzí  0° - 30°) 

 

Všetky typy nanorúrok schematicky znázorňuje obr. 2.3. Prvé dva typy sú achirálne 

a vykazujú zrkadlovú symetriu, nanorúrky tretieho typu sú chirálne sú v dvoch formách 

s vpravo a vľavo stočenou špirálovitou štruktúrou (Dresselhaus, 1995).  

 

 

Obr. 2.3  Tri typy uhlíkových nanorúrok s rôznou helicitou (Kalamkarov et al., 2006) 

 

 

Armchair 

θ = 30° ; n = m 

Zig-zag 

θ = 0° ; n = 0, m ≠ 0, alebo 

              n ≠ 0, m = 0 

Chiral 

0° ˂ θ ˂ 30° ; m ≠ n ≠ 0   

(m,n) = (5,5) 

(m,n) = (9,0) 

(m,n) = (10,5) 
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Z uvedeného modelu možno odvodiť chiralitu nanorúrok buď výpočtom alebo 

u reálnych nanorúrok pomocou experimentálne zmerateľných hodnôt θ a D. Význam 

zistenia chirality spočíva okrem iného aj v tom, že je v úzkom vzťahu s mnohými 

najdôležitejšími vlastnosťami uhlíkových nanorúrok, napríklad elektrickými, 

magnetickými a optickými vlastnosťami. 

 

2.2 Metódy syntézy uhlíkových nanorúrok  

Pre syntézu uhlíkových nanorúrok sú najpoužívanejšie tri nasledovné metódy: 

 

1/ metóda oblúkového výboja (arc-discharge method) 

2/ metóda laserovej ablácie (laser ablation method)  

3/ metóda chemickej depozície z pár (CVD - chemical vapour deposion method). 

 

Nasledujúci stručný text je venovaný týmto metódam v podmienkach laboratórnych 

a výskumných experimentov. Priemyselné alternatívy týchto metód sa líšia predovšetkým 

z dôvodu výrazne vyšších nárokov na množstvá produktov a neporovnateľne vyššími 

nárokmi na bezpečnosť výroby, ktoré zahrňujú zníženie rizík vyplývajúcich z možnosti 

kontaminácie životného prostredia uhlíkovými nanočasticami.  

Metóda oblúkového výboja. Táto metóda je historicky najstaršou metódou a 

primárne bola vyvinutá na syntézu fulerénov. Pri tejto syntéze sa využíva oblúkový výboj 

v inertnej atmosfére argónu alebo hélia medzi grafitovou katódou a grafitovou anódou 

v dôsledku zavedenia jednosmerného prúdu s napätím 15 až 35 V. Počas elektrického 

výboja sa anóda odparuje a uhlík z nej vytvára novú fázu, ktorou môžu byť súčasne 

fulerény, uhlíkové nanorúrky a rôzne častice amorfného uhlíka (Ebbesen, 1992). Voľbou 

podmienok týchto syntéz môžno dosiahnuť preferenčný zisk jednej z vyššie uvedených 

fáz. Zároveň však tieto podmienky ovplyvňujú aj typy vznikajúcich nanorúrok.  

Tento typ syntéz nevyžaduje prítomnosť katalyticky aktívneho kovu na cieľovej 

elektróde. Pri tejto syntéze vznikajú viacvrstvové nanorúrky. V prípade zdrojovej elektródy 

obohatenej časticami katalyticky aktívneho kovu, napríklad železa, kobaltu alebo niklu, 

vznikajú najmä nanorúrky, ktorých steny sú tvorené jedinou grafitovou vrstvou (Ohkohchi, 

1999). Metóda oblúkového výboja je vhodná aj pre priemyselnú výrobu, pretože umožňuje 

syntézu veľkých množstiev nanorúrok (Jung, 2003). K jej nevýhodám patrí značná 
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kontaminácia nežiaducimi vedľajšími produktmi, ktorých oddelenie je buď veľmi náročné 

alebo niekedy dokonca aj úplne nemožné.  

Metóda laserovej ablácie. Pri tejto metóde je zdrojovým materiálom uhlíka 

uhlíkový terčík, z ktorého atómy sa do plynnej fázy dostávajú jednak zahriatím terčíka na 

teplotu 1200 °C a zároveň fokusáciou laserového lúča na terčík. Reakčnú atmosféru, 

podobne ako v predchádzajúcom prípade, tvorí plynný argón alebo hélium. Tok týchto 

plynov transportuje atómy uhlíka na vodou chladený medený kolektor, kde dochádza k ich 

depozícii. Aj pri tejto metóde vznikajú okrem uhlíkových nanorúrok aj iné uhlíkové fázy.  

Podobne ako v prípade metódy oblúkového výboja, ak je zdrojový terč tvorený iba 

čistým uhlíkom, vznikajú prednostne viacvrstvové nanorúrky (Thostenson, 2001). Pre 

prípravu jednovrstvových nanorúrok sa využíva terč, ktorý je zmesou uhlíka a katalyticky 

aktívneho kovu, napríklad železa, kobaltu alebo platiny (Yudasaka, 1999; Braidy, 2002).  

Metóda laserovej ablácie sa využíva predovšetkým ako laboratórna metóda, pretože 

vysoké energetické nároky súvisiace so zahrievaním vzorky na vysokú teplotu a zároveň 

použitie vysokoenergetických laserov ju diskvalifikujú pre priemyselné využitie. Ďalším 

dôvodom je zisk relatívne malých množstiev žiadaného produktu v porovnaní 

s predchádzajúcou metódou. 

Metóda chemickej depozície z pár.  Pri CVD (chemical vapour deposition) metóde 

je cieľový substrát vystavený parám jedného alebo viacerých prekurzorov, ktoré reagujú 

s povrchom substrátu. Ako prekurzory sa najčastejšie používajú alifatické uhľovodíky 

metán, etán, etylén a acetylén. Z aromatických uhľovodíkov sú to benzén, naftalén a xylén 

(Neumayer, 2004; Fan, 2006, Das, 2006; Bai, 2003). Možno tiež použiť pary metanolu, 

etanolu a propanolu alebo aj iné organické látky (Bystrzejewski, 2009; Oida, 2008; 

Montoro, 2007; Li, 2007). Zdrojová látka uhlíka v plynnej fáze je nad podložkou 

aktivovaná pomocou plazmy, zvýšenej teploty alebo laserom. Substrát na ktorom majú 

vznikať uhlíkové nanorúrky je pri tejto metóde zvyčajne nanesený vo forme tenkého filmu 

na tenkú podložnú doštičku z nevodivého alebo polovodivého materiálu (v našom 

laboratóriu sa používa monokryštalický kremík alebo zafír). Tá je vyhrievaná na teplotu 

350°C až 1000°C. Pri tejto metóde sa vyžaduje prítomnosť katalyticky aktívnych kovov na 

cieľovom substráte. Sú to zvyčajne mikroskopické častice alebo nanočastice prechodných 

kovov alebo ich zlúčeniny (Dupuis, 2005). Tie môžu byť nanesené priamo na substrát 

alebo sú privádzané do reakčnej komory spolu s parami vyššie uvedených látok. V tomto 

prípade ide o metódu fluidného katalyzátora (floating catalyst method) (Bystrzejewski, 

2009; Tian, 2011; Fan 2006).  



20 

 

CVD metóda zahrňuje niektoré alternatívy, označované napríklad skratkami 

HWCVD (hot wire CVD) (Makris, 2004; ), PECVD (plasma enhanced CVD) (Abdi, 2006), 

LACVD (laser-assisted CVD) (Bondi, 2006) a MPCVD (microwave plasma CVD) (Choi, 

2000).  

Výhodou CVD metódy (v porovnaní s metódou oblúkového výboja a metódou 

laserovej ablácie) je to, že využíva zdrojové látky uhlíka v podobe pár. To síce kladie 

vyššie nároky na ich dávkovanie a reguláciu tlaku, avšak tento typ syntéz vedie k vzniku 

homogénnejších fáz s nižším obsahom nežiaducich zložiek. Čistota jednovrstvových aj 

viacvrstvových nanorúrok pripravených touto metódou je výrazne vyššia. Táto metóda 

zároveň umožňuje lepšiu kontrolu vlastností vznikajúcich nanorúrok, ktoré sa 

najvýraznejšie prejavujú v ich rozmerovej a tvarovej homogenite. Hlavné parametre 

ovplyvňujúce výsledné vlastnosti nanorúrok sú typ prekurzora, typ katalyzátora, rýchlosť 

prietoku pár prekurzora, teplota a tlak v reakčnej komore a doba trvania depozície.  

Nižšie energetické nároky, lepšia možnosť dávkovania prekurzorov, výrazne lepšie 

možnosti regulácie podmienok syntézy a vyššia čistota a tvarová homogenita uhlíkových 

nanorúrok, sú tie dôvody, pre ktoré sa CVD metóda najviac využíva aj pri ich priemyselnej 

výrobe.  

Iné metódy syntézy uhlíkových nanorúrok. K nim patria predovšetkým 

vysokotlakové solvotermálne metódy (Gao, 2008; Krishnamurthy, 2013) a špeciálne ich 

podskupina využívajúca ako rozpúšťadlo organických prekurzorov destilovanú vodu, 

hydrotermálne metódy (Gogotsi, 2000; Wang 2005). Nanorúrky možno pripraviť aj 

elektrolytickými metódami (Novoselova, 2008). Spoločnou vlastnosťou všetkých týchto 

metód je, že patria k nízkoteplotným metódam. Ich nevýhodou však je neporovnateľne 

dlhšia doba syntézy, ktorá sa môže pohybovať na úrovni niekokých desiatok hodín. 

 

2.3 Mechanizmus rastu uhlíkových nanorúrok 

Otázka mechanizmu rastu uhlíkových nanorúrok nie je dodnes uzavretá. Niektoré 

komplikácie pri riešení tohto problému vyplývajú najmä z toho, že mechanizmus rastu sa 

mení v závislosti od voľby použitej metódy a čiastočne aj od experimentálnych podmienok 

v rámci rastových metód. Pri syntézach s použitím katalyzátora je mechanizmus rastu 

ovplyvňovaný aj výberom katalyzátora, čo sa neobmedzuje iba na jeho chemickú podstatu, 
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ale aj na jeho formu. Tá zahrňuje veľkosť a tvar jeho častíc, typ defektov kryštalickej 

štruktúry a iné.  

Frekventovane sú citované práce, ktoré informujú o mechanizme, ktorý je 

označovaný skratkou VLS (vapour-liquid-solid) (Kukovitsky, 2000; Homma, 2003). Ten 

vychádza z modelu, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre rast kremíkových vlákien (Wagner, 

1964). Podľa neho primárne dochádza k rozkladu zdrojového plynu na povrchu častíc 

katalyzátora za vzniku uhlíka, ktorý sa následne rozpúšťa v katalyzátore a ďalej sa difúziou 

dostáva hlbšie pod jeho povrch. Po presiahnutí hranice rozpustnosti v hmote katalyzátora, 

ktorým je zväčša niektorý z prechodných kovov, dochádza k vzniku primárnych 

nukleačných centier uhlíka na povrchu kovu. Uhlík postupne kryštalizuje v podobe 

nanorúrok práve na týchto centrách. Schematické znázornenie mechanizmu rastu CNTs je 

na obr. 2.4.   

 

 

 

Obr. 2.4  Ilustrácia dvoch mechanizmov rastu uhlíkových nanorúrok.  

V prvom prípade je častica katalyzátora unášaná smerom od podložného substrátu (horný obrázok), 

v druhom prípade je rast nanorúrok katalyzovaný časticou na svojom pôvodnom mieste (dolný obrázok). 
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Samotný rast uhlíkových nanorúrok je opisovaný dvoma spôsobmi. Prvý využíva  

tzv. vrcholový rastový model (tip-growth model) (Hoffman, 2005; Charlier, 2007), druhý 

tzv. základňový rastový model (base-growth model) (Puretzky, 2005; Shahrokhabadi, 

2013). Druhý spomenutý model má aj alternatívne označenie ako koreňový model (root-

growth) (Gavillet, 2001). Pri ňom je katalyzátor stabilne ukotvený na povrchu substrátu, 

zatiaľ čo pri vrcholovom spôsobe rastu uhlíkové nanorúrky dvíhajú katalyzátor smerom od 

substrátu (obr. 2.4).  

Spôsob rastu uhlíkových nanorúrok závisí predovšetkým na silách viažucich 

katalyzátor k podkladovému substrátu. Ak sú dostatočne veľké, dochádza k základňovému 

rastu. Ak je to opačne, častica kovu je unášaná počas rastu do priestoru na vrchole 

narastajúcej nanorúrky. To, ktorá z uvedených metód bude počas rastu CNTs 

uprednostnená, ovplyvňuje viacero faktorov súvisiacich s typom väzby medzi 

katalyzátorom a substrátom. Preto je tento mechanizmus výrazne ovplyvňovaný spôsobom 

depozície katalytickej vrstvy na podkladový substrát. Tejto téme sa venujú napríklad tieto 

práce (Hsu, 2005; Wang, 2006; Gohier, 2008; Esconjauregui, 2009; Dijon, 2010).  

Veľkosť katalytických častíc hrá pri tomto raste rozhodujúcu úlohu. Tá ovplyvňuje 

taktiež aj priemer a počet stien výsledných nanorúrok (Chhowalla, 2001; Li, 2001; 

Esconjauregui, 2009). Kým malé častice katalyzátora s veľkosťou pod hranicou približne 

5 nm vedú k rastu jednovrstvových nanorúrok, pri časticiach s väčším priemerom vznikajú 

viacvrstvové nanorúrky.  

Ako katalyzátory sa pri CVD metóde najčastejšie využívajú prechodné kovy železa, 

kobaltu a niklu a zároveň aj zlúčeniny alebo zliatiny týchto kovov (Dupuis, 2005). Niektorí 

autori spomínajú úspešné syntézy uhlíkových nanorúrok aj s využitím iných kovov 

(Bhaviripudi, 2007; Esconjauregui, 2009; Vatai, 2002; Esconjauregui, 2009). Oxidačný 

stav zložiek katalyzátora počas syntézy zostáva stále predmetom diskusie. Katalytický 

účinok môže byť viazaný iba na určitý oxidačný stav uvedených kovov. Väčšina 

výskumov však potvrdzuje nevyhnutnosť zaradenia takého kroku znižujúceho oxidačný 

stupeň katalyzátora, ktorý ho mení ešte pred samotnou syntézou napriek tomu, že k nemu 

zvyčajne dochádza priamo pri syntéze v CVD reaktore (Pint, 2009; Cantoro, 2006; Nessim 

2008). Výsledky získané pomocou XRD a HRTEM in situ naznačujú, že po zavedení pár 

uhľovodíka do reaktora počas syntézy vznikajú rôzne metastabilné karbidy kovov 

(Nishimura, 2004; Emmenegger, 2003). Tieto hrajú dôležitú úlohu pri tvorbe počiatočnej 

grafitovej štruktúry nanorúrok (Schaper, 2004). 
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Pre rast uhlíkových nanorúrok s priemerom menším ako 10 nm sa k vyššie 

uvedeným modelom pripája ešte jeden rastový model. Na rozdiel od VLS (vapour-liquid-

solid) modelu, sa počas syntézy nanorúrok nepredpokladá kvapalná povaha katalyzátora, 

ale interakcie medzi 3d orbitálmi prechodného kovu s p-orbitálmi uhlíka (Charlier 2001; 

Ajayan, 1997). Keďže nanočastice kovu sa vyznačujú veľkou povrchovou energiou, 

dochádza v prvej fáze k pokrytiu nanočastice uhlíkom. Na povrchu častice sa následne 

vytvára akýsi grafénový škrupinový polguľový uzáver s okrajom viazaným k povrchu 

častice chemickými väzbami. V dôsledku toho dôjde k zníženiu celkovej povrchovej 

energie vzniknutého boku. V druhej fáze atómy uhlíka postupne dvíhajú čiapku z povrchu 

katalyzátora tak, že buď formujú zo spodnej strany ďalší podobný uzáver alebo sa 

pripájajú k okraju prvého. Tým sa vytvára hlavná valcovitá časť nanorúrky. Tento rastový 

model je v anglických textoch uvádzaný „yarmulke model“ (Dai, 1996). Návrh tohto 

pomenovania má korene v tvarovej podobnosti s pôvodne tradičnou židovskou pokrievkou 

hlavy. Pravdepodobnosť rastu uhlíkových nanorúrok podľa uvedeného modelu potvrdilo 

viacero experimentov (Hofmann 2007; Fan 2003) a podporili ho aj niektoré teoretické 

výpočty (Raty, 2005; Ohta, 2009). 

 

2.4 Defekty v reálnych štruktúrach uhlíkových nanorúrok 

V prípade ideálneho usporiadania atómov uhlíka v nanorúrkach tieto majú valcový 

tvar. V nich sú všetky uhlíkové atómy usporiadané do šesťuholníkov. Napriek tomu, že 

reálne pripravené nanorúrky vždy obsahujú aj rôzne defektné štruktúry, veľmi často sa 

približujú tomuto ideálnemu tvaru. Vyššia frekvencia výskytu defektov však vedie k dobre 

pozorovateľným zmenám ich tvaru. Tie zahrňujú rôzne odchýlky od lineárneho smeru, 

napríklad ohýbanie v rôznych uhloch a špirálovité stočenie. Taktiež to môžu byť ich 

vetvenie (obr.2.5), zmeny ich priemeru v kónických a prstencovitých štruktúrach alebo 

otvory v stenách  (Huang, 2008; Chernozatonskii, 2003; Shaikjee, 2012; Xue, 2009).  

Defekty môžu mať rôzne príčiny. Prvou je parazitná tvorba päť a sedemčlenných 

kruhov v hexagonálnej sieti atómov uhlíka. Druhou príčinou je obsah nečistôt 

pochádzajúcich napríklad zo zdrojových prekurzorov, experimentálneho zariadenia alebo 

ich môžu tvoriť aj nanočastice katalyzátorov. Vplyv takýchto prímesí sa niekedy využíva 

pre zámerné ovplyvňovanie tvaru a vlastností nanorúrok (Chico, 1996; Yu, 2013). V takom 

prípade sa prímesi stávajú umelo pridávanými aditívami.  
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2.5 Vlastnosti uhlíkových nanorúrok  

Hustota uhlíkových nanorúrok sa v závislosti od ich typu pohybuje približne 

v intervale od 0,6 g cm
-3

do 2,0 g cm
-3

 (Ajayan, 1999, Leinveber a kol., 1999). Nižšiu 

hustotu majú jednovrstvové nanorúrky a na hornej hranici uvedeného intervalu sú 

viacvrstvové nanorúrky aspoň s dvojitými stenami.  

 

2.5.1 Mechanické vlastnosti  

Tieto vlastnosti uhlíkových nanorúrok patria k tej skupine vlastností, ktoré ich 

zaraďujú z hľadiska možností ich využitia medzi najatraktívnejšie materiály súčasnosti. 

Hodnoty pevnosti v ťahu v smere pozdĺžnej osi a Youngov modul pružnosti z nich robia 

dokonca najpevnejšie doposiaľ známe materiály. Tieto vlastnosti sú však výrazne 

ovplyvňované typom nanorúrok. Viacvrstvové nanorúky majú Youngov modul pružnosti 

približne na úrovni TPa a často ho aj výrazne prekračujú. Pevnosť v ťahu týchto rúrok 

prevyšuje pevnosť oceľových vlákien s rovnakým priemerom desať až stonásobne (Peng, 

2008). Tieto hodnoty sú však vzťahované na jednotlivé rúrky. Zväzky nanorúrok tak 

výrazný rozdiel v pevnosti nemajú, pretože na rozdiel od ocele, ktorá je kompaktným 

materiálom bez vakantných priestorov, efektívny priemer uhlíkovej štruktúry vystavenej 

ťahu je nízky. Defekty v oboch materiáloch sa podieľajú na znižovaní ich pevnosti rôznym 

spôsobom a v uhlíkových nanorúrkach spôsobujú výrazne vyšší pokles pevnosti. Plastické 

deformácie počas záťaže oboch typov látok sú však veľmi rozdielne. Oproti torzným 

 

Obr. 2.5  Znázornenie vetvenia uhlíkových nanorúrok, ktoré je možné vďaka  

vzniku päťčlenných a sedemčlenných kruhov v miestach vetvenia nanorúrok 
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tlakom nevykazujú uhlíkové nanorúrky také excelentné vlastnosti ako pri ťahovej záťaži 

(Falvo, 1997).  

Vysoká pevnosť uhlíkových nanorúrok v ťahu je prednostne využívaná 

predovšetkým pri výrobe kompozitných materiálov vystavovaných dlhodobej mechanickej 

záťaži v podmienkach bežných atmosférických teplôt. Tu často nahrádza tradičné vláknité 

fortifikačné materiály na báze skla a kovov. Základnými látkami sú v týchto kompozitoch 

zvyčajne rôzne typy polymérov.  

 

2.5.2 Elektrické vlastnosti  

Ku skupine atraktívnych vlastností uhlíkových nanorúrok patria aj elektrické 

vlastnosti. Vo vzťahu k týmto vlastnostiam možno ich rozdeliť do skupiny vodivých 

a skupiny polovodivých materiálov. Ich konkrétne vlastnosti však závisia od typu 

nanorúrok, ich priemere a ich helicite. Posledný parameter zaraďuje jednovrstvové 

nanorúrky do skupiny vodivých a polovodivých materiálov takto:  

 v prípade ak  qmn 3 , nanorúrky sú elektricky vodivé 

 v prípade, ak  qmn 3 , nanorúrky patria medzi polovodiče 

 

V uvedených vzťahoch n, m, q sú celé čísla. Prvé sú násobkom jednotkových 

vektorov dvojrozmernej grafitovej mriežky (Belin, 2005).  

Elektrické vlastnosti čistých uhlíkových nanorúrok možno výrazne ovplyvniť 

prídavkami malých množstiev rôznych prvkov. Jeden z takýchto príkladov je uvedený 

v práci (Duclaux, 2002; Rao, 1997). Dopovanie je jednou z tradične využívaných metód 

pre modifikáciu vlastností priemyselne vyrábaných nanorúrok. 

Kým jednovrstvové nanorúrky možno jednoznačne rozdeliť medzi vodivé 

a polovodivé, viacvrstvové uhlíkové nanorúrky sú často zmesou oboch typov a ich 

výsledné vlastnosti sú potom výsledkom rôznych typov interakcií. Tie výrazne závisia 

jednak od pomeru oboch typov nanorúrok, ako aj od formy ich usporiadania a spôsobu ich 

kontaktu. Z hľadiska ich praktického využitia majú omnoho väčší význam veľké súbory 

nanorúrok pred aplikáciami využívajúcimi jedinú uhlíkovú nanorúrku.  

Merný elektrický odpor vodivých uhlíkových nanorúrok je síce vyšší ako 

u tradičných kovových materiálov, ako je napríklad meď, avšak ich výhodou je, že znesú 

výrazne vyššie prúdové zaťaženia (White, 1998).  
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Jednou z vlastností uhlíkových nanorúrok, ktorá už našla komerčné využitie, je 

emisia elektrónov pri ich vystavení pôsobeniu elektrického poľa alebo napätia.  

 

2.5.3 Tepelné vlastnosti 

Hodnoty tepelnej vodivosti uhlíkových nanorúrok pri laboratórnej teplote sa 

pohybujú vo veľmi širokom intervale od spodnej hranice na úrovni 40 W·m
-1

K
-1

 do 

približne 6000 W·m
-1

K
-1

  (Berber, 2000). Tepelné vlastnosti jednotlivých uhlíkových 

nanorúrok alebo ich paralelne orientovaných zväzkov, však vykazujú výraznú smerovú 

závislosť. V smere ich pozdĺžnej osi je tepelná vodivosť výrazne vyššia ako v smere 

kolmom na túto os. Kým v pozdĺžnom smere predstavujú uhlíkové nanorúrky dobré 

tepelné vodiče, hodnoty prestupu tepla v smere kolmom ich radia medzi izolátory.  

Termická stabilita uhlíkových nanorúrok je vlastnosťou, ktorá zohráva významnú 

úlohu pri väčšine ich aplikácií. V prostredí neoxidačnej atmosféry alebo vysokého vákua 

sú uhlíkové vlákna stabilné do približne 2000 °C (Kim, 2004); na vzduchu dochádza k ich 

rozkladu v dôsledku oxidácie uhlíka už pri 750 °C.  

 

2.6 Niektoré praktické aplikácie uhlíkových nanorúrok 

Napriek tomu, že mnohé spôsoby využitia uhlíkových nanorúrok sú založené na 

prednostnom využití jednej z vlastností týchto látok, vo väčšine prípadov ich aplikácie 

využívajú kombináciu niekoľkých rôznych vlastností.  

Vysoké prúdové hustoty v kombinácii s dobrou elektrickou a tepelnou vodivosťou 

uhlíkových nanorúrok sa využívajú pri návrhu rôznych súčiastok v elektrických obvodoch. 

K takým patria elektrickým poľom riadené tranzistory, vrátane tranzistorov 

s nanometrovými rozmermi (Javey, 2003). K ďalším patria rôzne typy senzorov 

biologických, výbušných a zdraviu škodlivých látok, pamäťové čipy a iné (Avouris, 2002). 

Emisia elektrónov v napäťových poliach bola v minulosti s úspechom použitá pri 

výrobe plochých FED displejov (field emission display). Každý svetlo emitujúci bod týchto 

zobrazovacích jednotiek tvorila jediná nanorúrka (Lee, 2001). Rovnaká vlastnosť 

uhlíkových nanorúrok je využívaná aj v niektorých elektrónových mikroskopoch.  

Jedna z mála ďalších aplikácií využívajúcich separátne jednotlivé uhlíkové 

nanorúrky, sú hroty pre atómovú silovú mikroskopiu (AFM). Tu sa využíva kombinácia 
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vysokej elektrickej vodivosti a dobrých mechanických vlastností nanorúrok. Tá vedie 

k lepšiemu rozlíšeniu detailov skúmaného povrchu a zároveň k dlhšej životnosti týchto 

hrotov (Druzhinina, 2010; Wade, 2004). 

Merný povrch uhlíkových nanorúrok sa pohybuje približne na úrovni 1000 m
2
/g. 

To je hodnota zodpovedajúca hornej hranici látok s najväčším interakčným povrchom 

a zvýhodňuje uhlíkové nanorúrky pre rôzne typy elektród v batériách a kondenzátoroch. 

Takéto elektródy môžu byť tvorené buď samotnými nanorúrkami alebo môžu tvoriť iba ich 

vonkajší povlak interagujúci s elektrolytom. Kým vo väčšine prípadov sa počíta iba 

s externým povrchom nanorúrok, v prípade Li
+ 

katiónov, ktoré sú vďaka svojim malým 

rozmerom schopné penetrovať aj do vnútra nanorúrok, sú niektoré typy uhlíkových 

nanorúrok využiteľné v lítium-iónových batériách (Dai, 2012; Evanoff, 2012).  

Uhlíkové nanorúrky sa využívajú aj v katalýze, v leteckom a kozmickom 

priemysle, ako nanopórovité filtračné materiály, tiež v podobe rôznych typov náterov 

a povlakov a vo fotovoltických článkoch (Gohardini
  

2004; Beigbeder, 2008; Wu 2004; 

Castrucci, 2006).  

Jedným z vážnych obmedzení širšieho využitia uhlíkových nanorúrok je ich vysoká 

cena v porovnaní s inými vláknitými materiálmi používanými na zlepšenie mechanických 

vlastnosti plastov a kompozitných materiálov. Druhým výrazným obmedzujúcim faktorom 

je ich vysoká zdravotná rizikovosť, ktorá súvisí  predovšetkým s ich tvarom, 

nerozpustnosťou v telových tekutinách a s nanometrovými rozmermi. V tomto ohľade sú 

najnebezpečnejšie krátke uhlíkové nanorúrky s dĺžkou menšou ako jeden mikrometer, 

ktoré po vdýchnutí organizmus nedokáže vylúčiť. Tieto nanorúrky patria do skupiny 

fyzikálnych karcinogénov, podobne ako vlákna chryzotilu v azbestoch. Vzhľadom na 

neporovnateľne vyššiu cenu uhlíkových nanorúrok, v porovnaní so silikátovými vláknami 

azbestov, a zároveň už známym rizikám týchto vláknitých nanomateriálov, ich aplikácie 

však zďaleka nemôžu, čo do rozsahu, konkurovať azbestom.  
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3 SILIKÁTY: KLASIFIKÁCIA A STRUČNÁ 

CHARAKTERISTIKA 

Výsledkom našich experimentov sú nanokompozity, ktorých nosnou zložkou 

(substrátom) sú silikáty. V tejto kapitole sa zameriavame obšírnejšie na ich popis. Napriek 

tomu, že nie všetky skupiny silikátov boli v experimentoch použité, považujeme za 

potrebné dať čitateľovi širší pohľad na variabilitu štruktúr týchto minerálov.  

Silikáty predstavujú najväčšiu skupinu minerálov a v zemskej kôre a majú v nej aj 

najvyššie hmotnostné zastúpenie. Tvoria približne 90 hmot. % zemskej kôry. Obrovská 

rozšírenosť silikátov súvisí s tým, že predstavujú hlavnú súčasť vyvretých hornín. Odtiaľ 

sa dostávajú v rôznej podobe do sedimentárnych a metamorfovaných hornín. Tvoria asi 

25 % všetkých známych minerálov a asi 40 % bežne sa vyskytujúcich minerálov. 

Z praktického hľadiska majú vo všeobecnosti najväčší význam silikáty prírodného pôvodu, 

avšak niektoré sa pripravujú aj ako umelé syntetické látky. V experimentoch v našej práci 

sú použité oba typy silikátov, avšak prevažné zastúpenie majú v nich minerály prírodného 

pôvodu.  

Pretože silikáty sú tvorené veľmi početnou skupinou minerálov s veľmi 

rozdielnymi štruktúrami, nemajú mnoho spoločných charakteristík. V prípade 

kompaktných a hrubokryštalických minerálov ide väčšinou o tvrdé minerály, ktoré môžu 

byť svetlé, tmavé, bezfarebné a aj výrazne sfarbené. Naša pozornosť sa sústredila na 

mikrokryštalické a vysoko pórovité minerály. Prvú skupinu reprezentujú fylosilikáty, 

druhú zeolity. Obe skupiny minerálov spája veľký merný povrch a s ním súvisiaci značný 

rozsah rôznych medzifázových interakcií s okolitými látkami. Veľký merný povrch je 

v prvom prípade spôsobený malým rozmerom kryštalinitov minerálov a značným 

vnútorným povrchom medzi základnými štruktúrnymi jednotkami. V druhom prípade táto 

vlastnosť vyplýva z vysokého zastúpenia otvorených mikropórov.  

 

Základnou stavebnou jednotkou silikátov je SiO4 tetraéder, v ktorom centrálny Si
4+ 

ión je koordinovaný štyrmi iónmi kyslíka nachádzajúcimi sa v rohoch tetraédra (obr.3.1). 

Z hľadiska Paulingových elektronegativít je väzba Si – O asi z 50 % iónová a z 50 % 

kovalentná. Energia tejto väzby je veľká (368 kJ.mol
-1

), čo je hlavnou príčinou toho, že 

v podmienkach panujúcich na povrchu Zeme sú zlúčeniny týchto dvoch prvkov 
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v kondenzovanom stave. Väzbová nenasýtenosť O
2-

 iónov v izolovaných tetraédroch sa 

kompenzuje väzbou s niektorým z katiónov alebo vo väčšine prípadov vzájomnou 

polymerizáciou tetraédrov. V malom alebo väčšom rozsahu môže v silikátových 

štruktúrach dochádzať aj k substitúcii atómov Si atómami Al. Tento typ silikátov sa 

označuje chemickým názvom hlinitokremičitany. Tie však môžu obsahovať atómy hliníka 

aj v iných štruktúrnych jednotkách. V silikátových štruktúrach je typickým koordinačným 

číslom 4. Je najčastejšie u kremíka a zriedkavejšie u hliníka. Ióny Al
3+

, Fe
3+

, Mg
2+

, Ti
4+

, 

Fe
2+

 a Mn
2+

 majú koordinačné číslo 6, ióny Ca
2+

 a Na
+
 8 a K

+
, Ba

2+
 a Rb

2+
 ióny 8 až 12.  

 

Jednotlivé skupiny kremičitanov sa odlišujú 

najmä spôsobom geometrického usporiadania SiO4 

tetraédrov. Chemické zloženie jednotlivých minerálov 

môže byť veľmi podobné, ale rozdiely v obsahu 

jednotlivých prvkov veľmi nevýrazné. Preto základom 

prijatej klasifikácie silikátov nie je chemické zloženie, 

tak ako v prípade základnej systematiky triedenia 

minerálov v geológii, ale ich štruktúra. Pretože štruktúra 

kremičitanov ovplyvňuje ich vlastnosti výraznejšie ako 

ich chemické zloženie, prijatá klasifikácia kremičitanov vytvára skupiny minerálov, ktoré 

často majú veľmi podobné vlastnosti a na druhej strane aj v rámci jednej skupiny 

nachádzame niekedy minerály s veľmi rozdielnymi vlastnosťami.  

 

Nesosilikáty sú kremičitany, ktoré majú v štruktúre jednotlivé a izolované SiO4 

tetraédre. Sú viazané iónovou väzbou s katiónmi Mg
2+

, Mn
2+

, Fe
3+

, Al
3+

 a Ca
2+

. Názov 

týchto minerálov je odvodený od gréckeho slova nesos, znamenajúceho ostrov (v súvislosti 

so vzájomnou izolovanosťou jednotlivých tetraédrov). Štruktúra nesosilikátov je významne 

závislá od náboja a veľkosti týchto katiónov. V štruktúrach týchto látok je relatívne vysoká 

hustota atómov, čo spôsobuje veľkú špecifickú hmotnosť a vysokú tvrdosť týchto 

minerálov. Pretože jednotlivé SiO4 tetraédre sú od seba nezávislé, minerály nemajú 

smerovo orientované roviny štiepateľnosti. V porovnaní s inými kremičitanmi je podiel 

substitúcií atómov Si za atómy Al nízky. K najvýznamnejším nesosilikátom patrí minerál 

fosterit (Mg2SiO4) a fayalit (Fe2SiO4) a skupina minerálov olivínov s podobnou štruktúrou, 

ale rôznym obsahom horčíka, železa a vápnika. Druhou skupinou minerálov nesosilikátov 

sú granáty. Názov granáty je zároveň súborný termín pre skupinu silikátov s podobnou 

 

Obr. 3.1 SiO4 tetraéder je základnou  

stavebnou jednotkou kremičitanov 
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štruktúrou, avšak s meniacim sa obsahom prvkov železa, hliníka, kremíka, vápnika, 

mangánu a horčíka.    

 

Sorosilikáty obsahujú v štruktúre dva tetraédre spojené cez spoločný atóm kyslíka. 

Formálne sa považujú takéto zoskupenia tetraédrov za anióny, reálne je však väzba kov – 

kyslík málo polárna a je potrebné ju klasifikovať ako polárnu kovalentnú väzbu. Názov 

tejto skupiny kremičitanov je odvodený od latinského výrazu soro (sestra). Do tejto 

skupiny silikátov sa zaraďuje asi 70 minerálov, ktoré zvyčajne majú vysokú hustotu 

a tvrdosť. Priemyselný význam sorosilikátov je malý. 

 

Cyklosilikáty sú tvorené SiO4 tetraédrami zoskupenými do kruhov. Tie obsahujú 

tri, štyri alebo šesť tetraédrov. K významným cyklosilikátom patrí benitoit  BaTiSi3O9 

(jeho štruktúru tvoria trojčlenné kruhy), axinit (Ca,Fe,Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH) 

(štruktúra s štvorčlennými kruhmi), beryl Be3Al2(Si6O18)  (štruktúra s šesťčlennými 

kruhmi) a turmalín (Na,Ca)(Li,Mg,Al)3(Al,Fe,Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH)4, ktorého štruktúru 

tvoria šesťčlenné  kruhy. Až na beryl, ktorý je jednou zo surovín prvku berýlia, 

priemyselný význam cyklosilikátov nie je veľký. 

 

Inosilikáty. Ich štruktúru tvoria nekonečné reťazce SiO4 tetraédrov. Tie môžu byť 

jednoduché alebo dvojité. Prvý štruktúrny typ je zastúpený skupinou pyroxénov, druhý, 

u ktorých sú dva paralelné reťazce spojené cez rohové kyslíky, sú amfiboly. Jednotlivé 

štruktúry inosilikátov sa môžu líšiť typom katiónu a dĺžkou periodicky sa opakujúcej 

základnej štruktúrnej jednotky. Štruktúrne periodicity v oboch skupinách majú rovnakú 

dĺžku a v oboch skupinách sa vyskytujú podobné aj katióny. Opakujúce štruktúrne 

segmenty môžu obsahovať dva tetraédre, tri tetraédre s dĺžkou periodicky sa opakujúceho 

štruktúrneho segmentu 0,52 nm a 7,3 nm, 5 tetraédrov, s dĺžkou segmentu 0,125 nm 

a sedem tetraédrov, s dĺžkou segmentu 1,74 nm.   

K významným inosilikátom skupiny pyroxénov patria tieto minerály: enstatit 

MgSiO3, hyperstén (Mg, Fe)SiO3, diobsit  Ca,Mg Si2O6, jadeit NaAlSi2O6 a spodumen 

LiAl Si2O6. Dôležité amfiboly sú tieto: tremolit Ca2Mg5Si8O22(OH)2, aktinolit Ca2(Mg, 

Fe)5Si8O22(OH)2, glaukofán Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2 a wollastonit CaSiO3. 

 

Štruktúra inosilikátov sa u niektorých minerálov prejavuje v podobe tvaru ich 

kryštálov. K takýmto príkladom patria vláknité minerály antofylit, aktinolit a krokydolit. 



31 

 

Niektoré z inosilikátov majú aj nezanedbateľné praktické využitie. K takým minerálom 

patrí spodumen, ktorý je hlavnou surovinou lítia a wollastonit, ktorý je surovinou pre 

výrobu keramiky. V minulosti k priemyselne dôležitým minerálom patrili aj tzv. 

amfibolové azbesty. Používali sa predovšetkým v stavebníctve a v tepelno-izolačnej 

technike. Hlavnou zložkou týchto azbestov boli práve vyššie spomenuté minerály. Tieto 

však predstavovali a ešte stále predstavujú vážne zdravotné riziko z podobných dôvodov 

ako bolo spomenuté u uhlíkových nanorúrok. 

3.1 Fylosilikáty 

3.1.1 Všeobecná charakteristika 

Fylosilikáty sú vrstevnaté kremičitany, ktoré sa v prírode vyskytujú najčastejšie vo 

forme šupiniek, vločiek alebo doštičiek, vo forme väčších alebo menších kryštálov alebo 

vo forme mikrokryštalických práškov, zriedkavejšie ako vlákna a trubičky. Niektoré z nich 

možno pripraviť v laboratórnych podmienkach hydrotermálnymi syntézami. Tieto 

minerály majú väčšinou svetlé sfarbenie, sú mäkké a majú nízku hustotu. Názov 

fylosilikáty je odvodený z gréckeho slova „phyllon“ (list) vyjadrujúci folióznu povahu 

kryštálov, resp. kryštalinitov veľkej časti týchto minerálov. Fylosilikáty patria medzi veľmi 

rozšírené minerály zemskej kôry.  

Fylosilikáty predstavujú skupinu minerálov, ktoré pri veľmi podobnom chemickom 

zložení a veľmi podobnej štruktúre vykazujú značnú pestrosť fyzikálnych a chemických 

vlastností. Klasifikácia fylosilikátov sa zakladá na zohľadnení ich vnútornej štruktúry, 

chemického zloženia a náboja základných štruktúrnych vrstiev. Podľa súčasnej klasifikácie 

sú fylosilikáty rozdelené do ôsmich skupín: 1. serpentínu a kaolinitu, 2. mastenca 

a pyrofylitu, 3. smektitov, 4. vermikulitu, 5. sľúd, 6. krehkých sľúd, 7. chloritov a 8. 

sepiolitu a palygorskytu. Okrem vyššie uvedeného exaktného delenia fylosilikátov, 

existuje tradičné označenie skupiny látok, ktoré sa nazývajú ílové minerály. Pod termínom 

„ílový minerál“ sa chápu tie mikrokryštalické hlinitokremičitany s vrstevnatou štruktúrou, 

ktoré majú schopnosť vytvárať s vodou plastické zmesi a tvrdnú v dôsledku sušenia alebo 

vypaľovania. Táto definícia má bezprostredný vzťah k najstaršiemu a doteraz 

najrozšírenejšiemu využitiu ílov, ktorými sú stavebné hmoty a keramika.  
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3.1.2 Štruktúra fylosilikátov 

Na najnižšej výstavbovej úrovni obsahujú fylosilikáty dve základné štruktúrne 

jednotky (obr. 3.2). Prvá je sieť SiO4 tetraédrov. Tri zo štyroch kyslíkov každého tetraédra 

sú spoločné so susednými tetraédrami, čo vedie ku koncovému pomeru Si:O = 2:5. 

Tetraédre sa nachádzajú v hexagonálnom usporiadaní. Tento fakt je významný z toho 

dôvodu, že toto usporiadanie vytvára veľmi špecifickú sieť povrchových kavít, ktorá 

ovplyvňuje geometrické 

usporiadanie 

tzv. medzivrstvových 

katiónov, ako aj 

usporiadanie následne 

vymenených 

anorganických, resp. 

organických katiónov. 

Hexagonálne 

usporiadanie SiO4 

tetraédrov je takmer vždy 

deformované oproti 

ideálnemu, pričom je 

špecifické pre určitý 

minerál.  

Druhú výstavbovú jednotku fylosilikátov tvorí oktaédrická sieť XO6, kde X je 

spravidla katión Al
3+

 alebo Mg
2+

, zriedkavejšie Fe
3+

, resp. Fe
2+

 (obr. 3.3). Centrálna poloha 

v oktaédri je teda obsadená buď dvojmocným katiónom, napríklad Mg
2+

 alebo trojmocným 

katiónom, napr. Al
3+

. Kým v prvom prípade môžu byť vo vrstve obsadené všetky centrálne 

polohy, v druhom prípade jedna tretina z nich musí byť neobsadená. Práve táto odlišnosť je 

kritériom pre delenie fylosilikátov na dve skupiny: trioktaedrických fylosilikátov, so 

všetkými obsadenými polohami a dioktaedrických, s vakantnými priestormi. 

 

Ďalšiu výstavbovú úroveň štruktúry fylosilikátov predstavujú súvrstvia oboch 

vyššie uvedených sietí. Štruktúra väčšiny fylosilikátov je budovaná trojvrstvím, 

pozostávajúcim z jednej oktaédrickej a dvoch tetraédrických sietí (obr. 3.4). Výnimku tvorí 

len kaolinit a minerály podskupiny serpentínu, ktorých štruktúra je budovaná dvojvrstvím 

 

Obr. 3.2 Sieť SiO4 tetraédrov je jednou z dvoch základných  

štruktúrnych jednotiek fylosilikátov. (Obrázok: Lukáš Petra) 



33 

 

jednej tetraédrickej a jednej oktaédrickej siete. Pretože v oboch prípadoch sú základné siete 

viazané cez spoločné atómy kyslíka, predstavujú opísané súvrstvia veľmi kompaktný 

a z chemického hľadiska aj pomerne stabilný celok. To sa odráža na relatívne vysokej 

odolnosti týchto súvrství voči chemickému alebo mechanickému ataku. Naopak susedné 

súvrstvia fylosilikátov sú od seba vzdialené a obyčajne sú viazané slabými van der 

Waalsovými silami. To umožňuje ich vzájomné oddelenie. Je zodpovedné za mnoho 

typických vlastnosti ílov, ako je napríklad nízka tvrdosť a hustota, tvorba suspenzií 

a u sľúd aj výborná štiepateľnosť. Toto oddelenie je možné vyvolať jednak chemickými 

a jednak fyzikálnymi metódami.  

Charakter priestoru medzi dvoma súvrstviami závisí od toho, či vrstvy majú alebo 

nemajú elektrický náboj. V prípade, že ho majú, záleží na jeho celkovej hodnote 

a lokalizácii tohto náboja v tetraedrickej alebo oktaedrickej sieti. Negatívny náboj vrstiev 

je kompenzovaný obvykle hydratovanými katiónmi Ca
2+

, Na
+
, K

+
 alebo Mg

2+
(obr. 3. 5). 

Typ katiónu je typický pre každý minerál a do značnej miery tiež ovplyvňuje jeho 

vlastnosti.  

 

 

 

 

Obr. 3.3  Oktaedrická sieť XO6. Písmeno X označuje centrálny atóm v oktaedroch.  

Najčastejšie je ním katión hliníka alebo horčíka (šípka smeruje na polohu tohto katiónu v oktaedri). 

(Obrázok: Lukáš Petra)  
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Silikátové súvrstvia spolu s medzivrstvovým priestorom tvoria tretiu výstavbovú 

úroveň fylosilikátov. Na makroskopickej úrovni pokračuje štruktúra ílov rovnobežným 

navrstvením mnohých súvrství a ich ďalším, viacmenej chaotickým zoskupením 

do rôznych typov agregátov.  

Vyššie popísaná štruktúra fylosilikátov sa veľmi často odráža aj na zrnitostnom 

zložení týchto minerálov. Platí to najmä o ílových mineráloch, ktoré z environmentálneho 

hľadiska sú najdôležitejšou skupinou fylosilikátov. Veľkosť častíc ílových minerálov je 

Obr. 3.4 Dva pohľady na zoskupenie dvoch tetraedrických a jednej oktaedrickej siete, ktoré tvoria hlavnú 

štruktúrnu jednotku jednej z dvoch skupín fylosilikátov  (Obrázok: Lukáš Petra)   
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takmer vždy distribuovaná v rozsahu niekoľkých poriadkov, najčastejšie od úrovne 

desiatok nanometrov až desiatok mikrometrov.  

 

 

 

Jednou z významných vlastností základných súvrství fylosilikátov je ich záporný 

náboj. Vznik záporného náboja má pôvod v neekvivalentnej substitúcii ako v tetraédrickej, 

tak aj v oktaédrickej sieti. V prvom prípade sa jedná, podobne ako u iných typov silikátov, 

o substitúciu katiónov Al
3+ 

za katióny Si
4+

 a v druhom prípade katiónov Mg
2+

, Fe
2+

 alebo 

Li
+ 

za katióny Al
3+

 alebo Fe
3+

.
 
Veľkosť tohto náboja ovplyvňuje všetky významné 

vlastnosti týchto minerálov. Obyčajne sa vyjadruje ako náboj vzťahovaný na 

kryštalochemickú stavebnú jednotku fylosilikátu a môže nadobúdať hodnoty 0 až 4.  

Obr. 3. 5 Štruktúra fylosilikátov zahrňujúca aj medzivrstvový priestor  

vyplnený hydratovanými katiónmi sodíka. (Obrázok: Lukáš Petra) 
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Existencia záporného náboja na súvrstviach fylosilikátov má niekoľko vážnych 

dôsledkov vo vzťahu k interakciám s okolitým prostredím. Koloidné častice týchto 

minerálov sa vo vodných roztokoch chovajú ako anióny so sorpčnými a iónovýmennými 

vlastnosťami. Obe z týchto medzifázových interakcií významne ovplyvňujú aj koloidné 

vlastnosti týchto látok jednak prostredníctvom zmeny chemického charakteru povrchu 

častice a jednak ovplyvnením vzdialenosti jednotlivých základných vrstiev.  

Slabá väzba susedných súvrství je všeobecnou vlastnosťou celej skupiny 

fylosilikátov a tiež súvisí s veľkosťou záporného náboja vrstiev. Na druhej strane, 

u rôznych minerálov je súdržnosť súvrství rôzne veľká a prejavuje sa aj rôznym spôsobom. 

Napríklad u montmorillonitu a saponitu možno meniť vzdialenosť medzi susednými 

súvrstviami dokonca ich ponorením do vody alebo do roztokov anorganických solí. Toto 

takzvané vnútrokryštalické napučiavanie je zodpovedné za najdôležitejšie vlastnosti ílov. 

Jeho hlavný dôsledok je ten, že zväčšuje interaktívny povrch týchto minerálov vo vodnom 

prostredí o niekoľko poriadkov a proporcionálne zvyšuje aj ich sorpčné, iónovovýmenné 

a katalytické vlastnosti. 

 

3.1.3 Montmorillonit 

 

Chemický vzorec montmorillonitu: Mx [Al2-x (Fe
2+

, Mg)]x Si4 O10 (OH)2 . n H2O. 

Tento zvyčajne svetlý 

práškový minerál (obr. 3. 6) patrí 

do skupiny dioktaedrických 

smektitov. Tá zahŕňa  minerály 

s expandujúcimi štruktúrami, 

u ktorých dochádza pri interakcii 

s vodou k vzájomnému 

vzďaľovaniu sa paralelne 

orientovaných vrstiev. Štruktúra 

smektitov pozostáva z dvoch 

tetraedrických sietí a jednej 

oktaedrickej siete, nachádzajúcej sa 

medzi nimi (obr. 3.7). Medzivrstvový katión je zvyčajne vápnik alebo horčík. Všeobecne 

však medzivrstvové katióny môžu byť umelo nahradené inými, napríklad jedným alebo 

 

Obr. 3.6 Separovaná vzorka čistého montmorillonitu  

z jeho zdrojovej horniny bentonitu 
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niekoľkými súčasne. Uvedené katióny kompenzujú záporný náboj vrstiev. Náboj 

trojvrstvia má pôvod predovšetkým v substitúciách ich oktaedrických sietí, kde okrem 

atómov hliníka sa môžu nachádzať atómy železa alebo horčíka. V tomto ílovom mineráli 

v tetraedrických sieťach  buď centrálny atóm kremíka nie je nahradený iným, alebo ak je, 

rozsah tejto substitúcie (za Al
3+

) je veľmi nízky.  

 

 

 

3.1.4 Kaolinit  

 

Ako všeobecný vzorec kaolinitu sa udáva Al2Si2O5(OH)4. 

Kaolinit je zväčša čisto biely ílový minerál s pseudohexagonálnymi kryštalinitmi 

zvyčajne doštičkovitého tvaru. Hornina s vysokým obsahom tohto minerálu sa nazýva 

kaolín.  

Chemické zloženie kaolinitov separovaných z kaolínov z rôznych lokalít však 

oscilujú okolo tohto zloženia. Odchýlky od ideálneho zloženia môžu byť spôsobené aj 

výskytom vrstiev, ktoré nie sú typické pre tento minerál, napríklad smektitových vrstiev 

(Číčel, 1981). Malé množstvá železa a titánu nielenže môžu byť zabudované v štruktúre 

Obr. 3. 7 Vrstva tvoriaca základ štruktúry ílového minerálu montmorillonitu pozostáva z dvoch 

tetraedrických sietí a jednej oktaedrickej  (Obrázok: Lukáš Petra)  
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kaolinitu, ale možu byť aj ťažko odstrániteľnou súčasťou rôznych jemnozrnných prímesí 

(Weiss, 2005) . 

Minerál kaolinit má štruktúru tvorenú jednou tetraedrickou a jednou dioktaedrickou 

sieťou (obr. 3.8.) V oktaédroch a tetraédroch nedochádza k izomorfným substitúciám. 

Vrstvy kaolinitu nemajú povrchový náboj a preto neobsahujú ani žiaden vymeniteľný 

katión. Väzba medzi jednotlivými dvojvrstvami je relatívne slabá, čo umožňuje 

interkaláciu rôznych látok z vodného prostredia.  

 
 

 

 

 

 

Obr. 3. 8  Dva pohľady na dvojvrstvu tvoriacu základ štruktúry ílového minerálu kaolinitu   

(Obrázok: Lukáš Petra) 
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Kaolinit patrí z hľadiska priemyselného využitia k najvýznamnejším fylosilikátom. 

Pre mnohé z aplikácii kaolínu je dôležité, že mnohé kaolíny môžu ako prímesi obsahovať 

aj malé množstvá železa, titánu, draslíka a horčíka. Najmä prvý z týchto prvkov 

diskvalifikuje použitie kaolínu v keramike, pretože nežiadúco ovplyvňuje jeho sfarbenie do 

tmavších odtieňov.  

Kryštalochemický vzorec použitého kaolinitu bol nasledovný: 

[Si3,84 Al0,16][Al3,8 Fe0,07 Ti0,13]O10(OH)8(Ca0,005K0,002Na0,01) (Moll, 2001; Mermut, 2001). 

 

3.1.5 Nontronit 

 

Chemický vzorec nontronitu: MxFe2
3+

(Si4-xAlx)O10(OH)2  · n H2O 

Nontronit je hnedastý alebo nazelenalý fylosilikát zo skupiny dioktaedrických 

smektitov a vyznačuje sa v porovnaní s inými smektitmi vysokým obsahom železa. Práve 

ten je zodpovedný za uvedené sfarbenie. Železo je lokalizované predovšetkým 

v oktaedrických sieťach vo forme trojmocných katiónov. V tetraedrických vrstvách 

nontronitu sú atómy kremíka čiastočne nahradzované atómami hliníka, alebo v menšej 

miere aj katiónmi Fe
3+

 (Číčel, 1981). Záporný náboj vrstiev nontronitu má pôvod 

predovšetkým v tetraédrických substitúciách. Horninu s vysokým obsahom nontronitu 

ukazuje obr. 3. 9. 

Kryštalochemický vzorec nontronitu, ktorý bol použitý v tejto práci bol 

nasledovný: M
+

0,72[Si7,55Al0,45][Fe3,83Mg0,05]O20(OH)4 (Keeling, 2000). 

 

 

Obr. 3. 9   

 

Hornina 

obsahujúca  

ako hlavnú 

zložku minerál 

nontronit 
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3.1.6 Chryzotil  

 

Chemický vzorec chryzotilu: Mg3Si2O5(OH)4 

Tento vláknitý fylosilikát zo skupiny serpentínu je svetlý minerál, ktorého štruktúru 

tvorí podobne ako u kaolinitu dvojvrstva pozostávajúca z jednej tetraedrickej a jednej 

oktaedrickej siete. Na rozdiel od väčšiny fylosilikátov je chryzotil tvorený tenkými, 

paralelne orientovanými vláknami, ktoré vznikajú zvinutím vyššie spomenutej dvojvrstvy.  

Chryzotil spolu s ďalšími minerálmi, napr. antigoritom, lizarditom a amesitom sú 

zložkou horniny serpentinitu (obr. 3.10), z ktorej ho možno v niektorých prípadoch získať 

v čistej forme.  

 

 

 

 

Obr. 3.10  Horný obrázok ukazuje horninu serpentinit so žilou chryzotilu.  

Na dolnom obrázku je mikroskopická snímka chryzotilu v tejto žile.  

Reálna hrúbka žily na obrázkoch je 8 mm. 
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3.1.7 Sepiolit 

 

Chemický vzorec sepiolitu: Mg8Si12O30(OH)4(OH2)4 · n (R
2+

 (H2O)8) 

Sepiolit je fylosilikát, ktorý podobne ako chryzotil je tvorený vláknami. Na rozdiel 

od chryzotilu je však orientácia vlákien chaotická. Štruktúru sepiolitu tvoria dve 

tetraedrické a jedna oktaedrická vrstva. Tento minerál sa vyznačuje vysokým zastúpením 

atómov horčíka v oktaédroch. Tetraedrická substitúcia kremíka hliníkom, resp. železom je 

v ňom nízka.  

Na rozdiel od väčšiny minerálov skupiny fylosilikátov, u tohto minerálu sa 

periodicky mení orientácia tetraédrov v tetraedrickej sieti a tomu sa prispôsobuje aj 

prerušovaná oktaedrická sieť (Weiss, 2005). Otočenie tetraédrov spôsobuje vznik 

kanálikov na rozhraní dvoch rozdielnych orientácií tetraédrov. Kanáliky sú miestom 

kompenzácie povrchového náboja vrstiev katiónmi a zároveň miestom reverzibilne 

viazanej vody, ktorá je zvyčajne hydratačným obalom týchto katiónov.  

Kryštalochemický vzorec sepiolitu, ktorý bol použitý v tejto práci bol nasledovný: 

(K0,01) [Si7,9Al0,1][Mg5,54Al0,35Mn0,02Fe
2+

0,04Fe
3+

0,14]O20(OH)4 (Van Olphen, 1979).  

 

3.1.8 Použitie fylosilikátov pri syntéze uhlíkových nanorúrok  

 

Je niekoľko dôvodov pre použitie fylosilikátov pri syntéze uhlíkových nanorúrok. 

Prvým je možnosť inkorporácie kovov do ich štruktúry na rôznych výstavbových 

úrovniach a vytvorenie vrstvy katalyticky aktívnych kovov na povrchu alebo v štruktúre 

častíc týchto minerálov. Koncentrácia kovov v týchto vrstvách môže byť u mnohých 

mikrokryštalických fylosilikátov dostatočne vysoká vďaka ich veľkej sorpčnej kapacite. Tá 

je v hlavnej miere dôsledkom malých rozmerov častíc a vysokej koncentrácie rôznych 

typov defektov v ich štruktúrach. Inkorporácia katiónov kovov do štruktúr mnohých 

fylosilikátov je možná vďaka ich expandovateľným štruktúram v spojení s kompenzáciou 

záporného náboja vrstiev zámenou za reverzibilne vymeniteľné katióny. Druhým dôvodom 

pre použitie fylosilikátov je ich vysoká tepelná odolnosť. Ďalším dôvodom pre využitie 

práškových fylosilikátov pri syntéze uhlíkových nanorúrok sú niektoré aplikácie 

kompozitných materiálov na báze oboch uvedených zložiek.  

Využitie fylosilikátov pri syntéze uhlíkových nanorúrok bola v minulosti 

dokumentovaná v niekoľkých prácach, pričom väčšina z nich dokumentovala katalytickú 
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syntézu pomocou metódy depozície z pár na vrstvách železa, kobaltu a niklu 

deponovaných na montmorillonite (Gournis, 2002; Bakandritsos, 2005, 2006; Destrée, 

2007; Fu, 2011; Manikandan, 2013; Santangelo, 2010, 2012; Madaleno, 2012). Niektoré 

práce boli zamerané aj na použitie sepiolitu (Nie, 2011), vermikulitu (Zhang, 2010), 

wolastonitu (Zhao, 2010) a dokonca aj rôznych typov sľúd (Chen, 2009). Uvedené práce sa 

zaoberali vplyvom vlastností minerálu na vlastnosti finálnych nanorúrok, prípadne aj na 

vplyv povahy katalyzátora na rast a kvalitu výsledných nanoštruktúr. Ako ďalšie 

katalyzátory na fylosilikátoch bol použitý chróm, mangán, meď a zinok (Tsoufis, 2008).  

Práce orientované na komerčne využiteľné kompozity na báze polymérnych 

substrátov a uhlíkových nanorúrok na ílových mineráloch sa sústreďovali najmä na 

kompozity obsahujúce uhlíkové nanorúrky v polykaprolaktáme (Nylon 6) (Zhang, 2006). 

Santangelo et al. sa vo svojej práci venovali aj príprave a charakterizácii kompozitu 

z polyméru na báze polyetylénglykolu a polypropylénglykolu označovaného skratkou 

PDLLA a uhlíkových nanorúrok vytvorených na muskovite (Santangelo, 2011).  

 

3.2 Zeolity   

3.2.1 Všeobecná charakteristika 

 

Zeolity sú popri živcoch najvýznamnejšou skupinou tektosilikátov. Na rozdiel od 

iných minerálov tejto skupiny ide o pórovité látky s veľkým vnútorným interakčným 

povrchom. Na ich vysokom mernom povrchu sa podieľajú najmä mikropóry s veľmi úzkou 

distribúciou veľkosti pórov. Práve táto ich vlastnosť je zodpovedná za ich atraktivitu 

v rôznych oblastiach základnej a aplikovanej chémie.  

Zeolity sú relatívne veľkou skupinou hydratovaných silikátov, ktoré sa vyskytujú 

jednak v prírodnom prostredí a zároveň môžu byť syntetizované aj hydrotermálnymi 

metódami v laboratórnych podmienkach. V prírode sa vyskytujúce zeolity sa najčastejšie 

nachádzajú v dutinách zásaditých vulkanických hornín, najmä čadičov, kde tvoria tenké 

pozdĺžne kryštály alebo kryštály s vrstevnatou, prípadne zrnitou štruktúrou. Veľkosť 

kryštálov sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých mikrometrov až niekoľkých centimetrov. 

Väčšinou sa jedná o svetlé, bezfarebné, priehľadné až priesvitné, prípadne biele minerály. 

V prírode sa našlo približne 80 zeolitických minerálov; syntetických bolo doteraz 

pripravených asi 350. Prírodné zeolity majú veľmi podobné chemické zloženie a vlastnosti. 
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Pri syntetických zeolitoch je variabilita chemického zloženia výrazne vyššia. Všeobecné 

chemické zloženie sa dá vyjadriť vzorcom Me
n+

2/n · xSiO2.Al2O3 · y H2O, kde n je 

oxidačný stupeň katiónu Me
n+

.  

Štruktúru zeolitov tvorí trojrozmerná sieť SiO4 a AlO4 tetraédrov, ktoré sú 

pospájané cez kyslíkové atómy. V štruktúre sa nevyskytujú vzájomné spojenia dvoch AlO4 

tetraédrov. Molárny pomer SiO2 a Al2O3 sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 2 do 10. Sú 

však aj zeolity s veľmi nízkym obsahom SiO2, v ktorých pomer oboch zložiek je približne 

1:1. Zároveň v niektorých zeolitoch môže tento pomer presahovať hodnotu 25.  

Ďalšiu výstavbovú úroveň zeolitov tvoria rôzne zoskupenia tetraédrov, napríklad 

zrezaný osemsten, obsahujúci 24 tetraédrov. Záporný náboj povrchu zeolitov je 

kompenzovaný katiónmi Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
 resp. Ba

2+
. Syntetické zeolity sa 

pripravujú najmä ako monoionické, sodné alebo draselné formy. Prírodné zeolity sú 

monoionické (napr. Na, Ca, Ba formy) alebo obsahujú dva alebo tri rôzne katióny (napr. 

Na
+
 a Ca

2+
 alebo K

+
 a Ca

2+
, resp. K

+
, Na

+
 a Ca

2+
) pričom vzájomný pomer týchto katiónov 

sa môže meniť. Katióny sú zvyčajne reverzibilne zameniteľné za iné. Iónovýmenná 

kapacita zeolitových minerálov stúpa s klesajúcim pomerom SiO2/Al2O3. V porovnaní 

s ílovými minerálmi je však iónovýmenná kapacita výrazne nižšia.  

Zeolity obsahujú reverzibilne viazanú vodu. Zvyčajný obsah zodpovedá šiestim 

molekulám vody v kryštalochemickej jednotke a všeobecne sa pohybuje v rozsahu 2 až 14 

molekúl H2O na túto jednotku.  

Zeolity obsahujú rôzne typy dutín a kanálikov, avšak najvýznamnejšie z nich sú 

mikropóry, ktorých veľkosť zodpovedá práve veľkosti jednoduchých molekúl. Vstupné 

otvory zeolitov tvorí prstenec atómov kyslíka, obsahujúci 8 až 12 a v niektorých prípadoch 

až 18 atómov. Ich priemer je 0,3 až 1,2 nm. Na základe veľkosti vstupných otvorov 

kanálov možno zeolity rozdeliť do skupín s priemerom pórov približne 1 nm, s priemerom 

pórov 0,75 nm, s priemerom pórov 0,55 nm a s priemerom pórov 0,4 nm (Čejka, 2004). 

Otvory môžu mať tvar kruhový alebo eliptický. Dutiny tvoria asi 50 % objemu zeolitu. 

Môžu mať jednotný alebo rozdielny priemer.  

 

3.2.2 Použitie zeolitov pri syntéze uhlíkových nanorúrok 

 

Použitie zeolitov ako nosičov katalyticky aktívnych kovov vychádza podobne ako 

v prípade práškových fylosilikátov z vysokého merného povrchu a existencie iónovej 
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zámeny povrchovo viazaných katiónov, ktoré kompenzujú záporný náboj silikátového 

skeletu. Prvá práca informujúca o takomto využití bola publikovaná v roku 1996 (Hernadi, 

1996). V nej boli na syntézu viacvrstvových uhlíkových nanorúrok využité syntetické 

zeolity typu Y a ZSM-5 (označenie je v zmysle medzinárodnej klasifikácie). Ďalšie práce 

sa taktiež orientovali na syntetické zeolity (Okamoto 2005; Kang, 2008; Zhang, 1999; 

Mukhopadhyay, 1999), 13X (Balogh, 2008; Hernadi, 2002), AlPO4-5 (Lee, 2006), 

Beta (Ciambelli 2005), USY (Murakami, 2003). Ako katalytický kov bolo použité zväčša 

železo a kobalt.  

Použitie zeolitov pre syntézu uhlíkových nanorúrok, má na rozdiel od využitia 

vyššie uvedených fylosilikátov tú nevýhodu, že interakčný povrch zeolitov je pri týchto 

syntézach výrazne nižší ako v prípade fylosilikátov. Možno síce zabezpečiť penetráciu 

katalyticky aktívnych katiónov do kanálikov silikátového skeletu, avšak ukázalo sa, že tie 

nie sú pri syntéze nanorúrok využiteľné. K dispozícii sú iba častice kovu na ich externom 

povrchu. V tomto prípade významnú úlohu zohráva morfológia povrchu zeolitu, ktorú 

možno ovplyvniť rôznymi fyzikálnymi a chemickými metódami.  

Využitie syntetických zeolitov pre prípravu uhlíkových nanorúrok poskytuje oproti 

prírodným zeolitom výhodu vyššej homogenity (z hľadiska chemického zloženia 

a vlastností povrchu), avšak na druhej strane prírodné formy zeolitov majú väčšie spektrum 

vlastností a defektov. 

V tejto práci bol pre syntézu uhlíkových nanorúrok použitý vulkanický tuf 

s obsahom klinoptilolitu. Tento zeolit sa v prírode vyskytuje v závislosti od typu 

vymeniteľného katiónu v troch formách, obsahujúcich jeden z nasledujúcich katiónov: 

Na
+
, K

+
 a Ca

2+
.  
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4 EXPERIMENTÁLNE TECHNIKY 

4.1 Charakterizácia nanokompozitov 

Syntéza uhlíkových nanorúrok len v zriedkavých prípadoch vedie k homogénnemu 

produktu. Výsledkom syntézy sú zvyčajne uhlíkové nanorúrky rôzneho typu, rôznej dĺžky 

a rôzneho tvaru, ale aj rôzne iné uhlíkové fázy, ako napríklad amorfný uhlík, fulerény 

a nanočastice uhlíka. Pre charakterizáciu týchto produktov sa najčastejšie používa 

rastrovacia elektrónová mikroskopia, transmisná elektrónová mikroskopia, skenovacia 

tunelová mikroskopia, atómová silová mikroskopia, infračervená spektroskopia, Ramanova 

spektroskopia a metódy založené na difrakcii röntgenového žiarenia.  

 

4.1.1 Distribúcia veľkosti častíc  

Veľkostné rozdelenie častíc práškových látok patrí k základným charakteristikám 

silikátov. Pre tento účel bola v niektorých prípadoch experimentov využitá laserová 

metóda analýzy veľkosti častíc, ktorá sa zvyčajne využíva pri charakterizácii veľkostného 

rozdelenia veľkých súborov častíc, u ktorých by bolo využitie mikroskopických metód 

časovo mimoriadne náročné. Analyzátory vyvinuté pre tento účel pracujú na princípe 

vyhodnotenia hodnôt uhlov a a intenzít rozptýleného laserového lúča na tuhých časticiach.  

Na analýzu niektorých práškových silikátov boli v tejto práci použité prístroje 

Mastersizer 2000 (Malvern, United Kingdom) a Cilas 930 (Cilas, Francúzsko). 

Analyzovali sa častice vopred dispergované ultrazvukom v ich vodných suspenziách. 

Rozsah oboch použitých prístrojov je približne rovnaký. Sú schopné analyzovať suché 

prášky a ich vodné suspenzie obsahujúce častice s veľkosťou 0,01 μm až 2 mm.  

 

4.1.2 Rastrovacia elektrónová mikroskopia 

Rastrovacia elektrónová mikroskopia (SEM - scanning electron microscopy) 

využíva detekciu sekundárnych elektrónov emitovaných po dopade primárneho 

elektrónového lúča na vzorku. Primárny elektrónový lúč vychádzajúci zo žeraveného 

vlákna alebo autoemisnej katódy je urýchľovaný vysokým napätím a usmerňovaný sériou 

elektromagnetických šošoviek do úzkeho zväzku. Lúč sa pohybuje po povrchu vzorky 
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prostredníctvom dvoch párov vychyľovacích cievok. Povrch je skúmaný jednak po 

riadkoch a jednak po jednotlivých bodoch. Po dopade elektrónového lúča na povrch 

vzorky sú z neho emitované elektróny v širokom pásme energií. Tie sú zachytené 

a zosilnené v podobe elektrického signálu, pričom jas bodu na obrazovke je priamo 

úmerný intenzite elektrónov emitovaných zo vzorky. SEM využíva na vytvorenie obrazu 

sekundárne alebo spätne odrazené elektróny.  

Oproti optickej mikroskopii je hlavnou výhodou rastrovacej elektrónovej 

mikroskopie výrazne väčšie zväčšenie, rozlíšenie a hĺbka ostrosti.  

SEM umožňuje zobraziť celkový tvar uhlíkových nanorúrok pri malom zväčšení, 

ako aj jednotlivé ich detaily a rôzne parazitné uhlíkové fázy a nečistoty. Zároveň je dobre 

využiteľná na skúmanie povrchu anorganických matríc a deponovaných častíc 

katalyzátora.  

 

Rastrovacia elektrónová mikroskopia bola použitá na skúmanie morfológie povrchu 

uhlíkových nanorúrok, povrchov silikátov, zistenie tvaru a priemeru uhlíkových nanorúrok, 

ako aj na identifikáciu a skúmanie rôznych uhlíkových fáz. Snímky boli zhotovené pri 

rôznom zväčšení, ktoré sa menilo v závislosti od veľkosti analyzovaných objektov. 

Prítomnosť uhlíkových nanorúrok a iných uhlíkových fáz na silikátových mineráloch 

zväčša zabezpečovala dostatočnú vodivosť vzoriek, takže nebolo ich nutné pred vložením 

do elektrónových mikroskopov špeciálne povrchovo upravovať. 

SEM snímky boli zhotovené na zariadeniach Field Emission Scanning Electron 

Microscope LEO 1550 alebo JEOL JSM 7500. Urýchľovacie napätie bolo nastavované na 

dve rôzne úrovne: 5 kV alebo 15 kV. Vzdialenosť medzi stolíkom so vzorkou a sondou sa 

pohybovala v rozmedzí 4 mm až 9 mm.  

 

4.1.3 Transmisná elektrónová mikroskopia  

V transmisnej elektrónovej mikroskopii (TEM - transmission electron microscopy) 

sa využíva na vytvorenie obrazu lúč elektrónov, ktorý prechádza cez vzorku umiestnenú 

medzi zdrojom elektrónov a tienidlom. Elektróny emitované zo zdroja sú urýchlené 

a fokusované pomocou sústavy magnetických alebo elektrostatických šošoviek. Pri 

prechode elektrónového lúča cez vzorku dochádza k rôznym typom interakcií lúča 

s povrchom vzorky. Na tvorbu obrazu sa využívajú primárne emitované elektróny, ako aj 

elektróny rozptýlené vzorkou pod rôznym uhlom. Clonou objektívu však rozptýlené 
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elektróny možno odfiltrovať. Obraz po prechode objektívom sa ďalej prenáša do 

intermediálnej a projektorovej šošovky a v konečnom dôsledku sa zobrazuje na 

fluorescenčnom tienidle. Intenzita konkrétneho bodu na tienidle je závislá na 

transparentnosti bodu vzorky vzhľadom k fokusovanému lúču elektrónov.  

Transmisná elektrónová mikroskopia umožňuje zobraziť mikroštruktúru veľkej 

skupiny materiálov na úrovni niekoľkých mikrometrov až po úroveň zodpovedajúcu 

zoskupeniam niekoľkých jednotiek atómov. Rozlíšenie TEM sa pohybuje na úrovni 0,2 

nm, čo predstavuje poriadkové zvýšenie oproti metóde rastrovacej elektrónovej 

mikroskopie.  

TEM má v rámci diskutovanej problematiky veľké uplatnenie pri skúmaní 

vnútornej štruktúry uhlíkových naorúrok. Táto metóda umožňuje určiť hrúbku uhlíkových 

nanorúrok, ich vonkajší a vnútorný priemer a u viacvrstvových nanorúrok aj počet stien. 

Pomocou vysokorozlišovacej transmisnej elektrónovej mikroskopie (HRTEM) možno 

v týchto nanorúrkach stanoviť aj vzdialenosti medzi jednotlivými vrstvami (Kiang, 1998) 

a taktiež identifikovať rôzne typy defektov nanorúrok.  

 

TEM metódy boli využité pre pozorovanie vnútornej mikroštruktúry pripravených 

uhlíkových nanorúrok. Vzorky boli pre mikroskopické pozorovanie odobraté 

z nanokompozitov pomocou tenkého kovového hrotu. Následne boli nanesené na medenú 

sieťku pokrytú tenkým uhlíkovým filmom. 

K pozorovaniu bol použitý transmisný elektrónový mikroskop JEOL JEM 2000 FX 

pracujúci pri napätí 160 kV. Pre vysokorozlišovaciu transmisnú elektrónovú  mikroskopiu 

sa využil elektrónový mikroskop Philips CM300 LaB6 pracujúci s napätím 300 kV.  

Súčasťou TEM mikroskopu bol integrovaný EDS spektrometer (Energy dispersive X-ray 

spectrometer), ktorý sa využil na charakterizáciu prvkového zloženia skúmaných vzoriek 

s prednostným zameraním sa na kovové katalytické častice distribuované na silikátových 

substrátoch.  

 

4.1.4 Ramanova spektroskopia  

Ramanova spektroskopia patrí k nedeštruktívnym analytickým metódam. Je 

založená na analýze spektra elektromagnetického žiarenia emitovaného v dôsledku 

Ramanovho javu. Pri Ramanovom rozptyle fotóny excitujúceho žiarenia interagujú 

s molekulami vzorky alebo atómami kryštalickej mriežky tuhej vzorky. Energia fotónu 
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pritom vzrastá alebo klesá o hodnotu, ktorá zodpovedá rozdielu energetických hladín 

vibračného a rotačného spektra vzorky. Pri tomto type spektroskopie prechádza dopadajúci 

monochromatický laserový lúč cez vzorku a analyzuje sa žiarenie rozptýlené v smere 

kolmom k dopadajúcemu lúču. Rozptýlené fotóny vytvárajú žiarenie s frekvenciami 

nižšími ako je frekvencia dopadajúceho žiarenia. V spektre sa objaví žiarenie s menšou 

energiou (hν0 - hν) a s väčšou vlnovou dĺžkou ako malo dopadajúce žiarenie (tzv. 

Stokesove). Iné dopadajúce fotóny môžu získať energiu aj pri zrážkach od vzbudených 

molekúl a v spektre sa objaví žiarenie s vyššou frekvenciou. V spektre sa  vyskytuje aj 

žiarenie s kratšími vlnovými dĺžkami a väčšou energiou (hν0 + νh) ako malo dopadajúce 

žiarenie (tzv. anti-Stokesove). Časť žiarenia rozptýlená bez zmeny frekvencie (v dôsledku 

pružného rozptylu) sa nazýva Rayleighov rozptyl. Vzdialenosti Stokesových a anti-

Stokesových čiar od základnej čiary ν0, ktorým prislúchajú kmitočty ν0 – ν a ν0 + ν, sú 

rovnaké a sú aj symetricky rozložené. Tieto rozdiely kmitočtov sú označované ako 

Ramanov posun: 

  0  

Nezávisí od kmitočtu dopadajúceho žiarenia, ale iba od chemických vlastností 

vzorky. Ramanove spektrá sa zvyčajne zobrazujú vo forme grafov závislosti intenzity 

rozptýleného žiarenia od Ramanovho posunu.  

Ramanova spektroskopia sa najčastejšie využíva na identifikáciu rôznych 

uhlíkových fáz, čo súvisí s tým, že v Ramanovom spektre sú aktívne všetky alotropické 

modifikácie uhlíka. Poloha, šírka a relatívna intenzita pásov v týchto spektrách sú typické 

pre každú z týchto foriem uhlíka. V nasledujúcom texte je stručná charakteristika 

jednotlivých vibračných pásiem (módov) týchto spektier.  

 

RBM pásmo. RBM vibračný mód, pozorovateľný v Ramanovom spektre v oblasti 

do 200 cm
-1

, je charakteristický pre jednostenné uhlíkové nanorúrky. Na základe polohy 

RBM pásma v spektre možno vypočítať vonkajší priemer viacvrstvových nanorúrok 

a zároveň určiť zastúpenie jednotlivých nanorúrok s danými priemermi. Priemery 

jednotlivých CNTs možno určiť zo vzťahu: 

B
d

A
RBM 

 

kde ωRBM je poloha RBM módu v Ramanovom spektre a parametre  A, B sú určené 

experimentálne. A popisuje posun ωRBM  v dôsledku vzájomnej interakcie nanorúrok vo 

zväzku, B závisí od priemeru zväzku, ako aj od priemerov jednotlivých nanorúrok 



49 

 

vo zväzkoch (Belin, 2005). Pretože rozdielne frekvenčné módy koncentricky 

usporiadaných grafénových valcov v nanorúrkach navzájom interferujú, RMB pásmo 

v Ramanovom spektre viacvrtvových nanorúrok nie je využiteľné.  

 

D-pásmo. V Ramanovom spektre uhlíkových nanorúrok, rovnako ako v spektrách 

iných  uhlíkových štruktúr, má D-pásmo maximum v oblasti od 1300 do 1350 cm
-1

 a menej 

intenzívnejšie pásmo v oblasti od 1600 do 1625 cm
-1

. Oba pásy identifikujú prítomnosť 

neusporiadaných uhlíkových štruktúr. Ich poloha je závislá nielen od typu prítomnej 

uhlíkovej štruktúry, ale aj od vlnovej dĺžky excitačného žiarenia použitého lasera.  Na 

rozdiel od RBM módu, v D-pásme možno identifikovať všetky typy uhlíkových nanorúrok 

a na základe polohy a šírky D-pásma možno rozlíšiť rôzne formy uhlíka (Arepalli, 2002). 

Napríklad amorfný uhlík má veľmi široké D-pásmo (približne 1000 cm
-1

), pre viacvrstvové 

uhlíkové nanorúrky je typická jeho poloha v rozmedzí 1285 až 1300 cm
-1

 so šírkou 10 až 

30 cm
-1 

(Brown, 2001). Kryštalické formy podobné grafitu poskytujú maximum D-pásma 

v rozmedzí 1305 až 1330 cm
-1

; jeho šírka je 30 až 60 cm
-1

 (Wang, 1990). Viacvrstvové 

uhlíkové nanorúrky majú hodnoty podobné ako u kryštalických grafitových foriem 

(Brown, 2001).  

 

G-pásmo. V Ramanovom spektre uhlíkových nanorúrok sa G-pásmo nachádza 

v oblasti od 1560 do 1600 cm
-1

. U viacvrstvových nanorúrok je lokalizované pri hodnote 

1580 cm
-1

. G-pásmo je vhodné na identifikáciu grafitovej štruktúry uhlíkových nanorúrok 

s vysoko usporiadanou štruktúrou, pričom jeho vlnová dĺžka je takmer nezávislá od typu 

grafitovej štruktúry a vlnovej dĺžky excitačného žiarenia. V prípade jednostenných 

nanorúrok dochádza k rozštiepeniu G-pásma na dve frekvenčné zložky. Ramanov posun 

G-pásma je spôsobený vibráciami atómov v smere obvodu viacvrstvových nanorúrok 

a jeho poloha závisí od priemeru nanorúrky. Oproti tomu Ramanov posun pásma G+ je 

spôsobený vibráciami atómov v smere paralelnom s osou týchto nanorúrok a nie je 

ovplyvnený priemerom nanorúrky (Dresselhaus, 2002).  

 

Ramanova spektroskopia bola využitá predovšetkým na potvrdenie prítomnosti 

uhlíkových nanorúrok na silikátových substrátoch, odlíšenie ich typov z hľadiska počtu 

vrstiev, ako aj na identifikáciu iných foriem uhlíka, napr. grafitu a rôznych amorfných fáz. 

Na základe Ramanovej spektroskopie bol tiež vyhodnocovaný stupeň kryštalinity a čistota 
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uhlíkových nanorúrok. Ramanove spektrá boli snímané pri laboratórnej teplote. Vzorky 

nevyžadovali nijakú špeciálnu úpravu. 

Na získanie Ramanových spektier bol použitý prístroj Mikro-Raman spektrometer 

Dilor Jobin-Yvon-Spex, typ LabRAM s konfokálnym mikroskopom Olympus BX-40, 

objektívom s 80 násobným zväčšením, exitačným zdrojom He-Ne laserom s vlnovou 

dĺžkou 632.8 nm a výkonom 15 mW, mriežkovým monochromátorom (450 nm - 1.05 μm) 

a CCD detektorom. Pred každým meraním bol prístroj kalibrovaný na 520,7 cm
-1 

pásmo 

monokryštalického kremíka (Si <100>). Problém nehomogenity časti vzoriek bol riešený 

viacnásobným meraním v jej rôznych miestach. Získané údaje boli vyhodnotené pomocou 

softvéru LabSpec a spracované do výsledných grafov.  

 

4.1.5 57
Fe Mössbauerova spektroskopia  

Mössbauerovu spektroskopiu môžno charakterizovať ako bezodrazovú jadrovú 

rezonančnú gama spektroskopiu. Podstata Mössbauerovho efektu spočíva v emisii fotónov 

gama rádioaktívnym jadrom a ich následnej absorpcii iným jadrom toho istého prvku. 

Keďže emitujúce i absorbujúce jadrá sú súčasťou kryštálovej mriežky tuhej látky, pri 

vyžarovaní nedochádza ku spätnému odrazu jadra a teda ani ku strate energie 

vyžarovaného γ-žiarenia (Raclavský, 2002). Následná absorpcia fotónov gama jadrami 

skúmanej vzorky (absorbátora) je však ovplyvnená rozdielnymi polohami energetických 

hladín zdroja a absorbátora. Dodatočnou zmenou energie primárneho zdroja fotónov 

možno dosiahnuť zhodu energetických úrovní. V takom prípade sa pozoruje rezonančná 

absorpcia. Využitie Mössbauerovho efektu spočíva v rovnomernom pohybe zdroja fotónov 

gama smerom ku vzorke a smerom od nej. Energia gama žiarenia sa tak zväčšuje alebo 

zmenšuje. S využitím Dopplerovho javu môžno zistiť rozdiely polôh energetických hladín 

zdroja a absorbátora. Pri energiách fotónov gama, ktoré zodpovedajú excitačným energiám 

jadier absorbátora, jadrová rezonancia spôsobí zvýšenú absorpciu, ktorá sa prejaví ako 

absorpčná čiara v Mössbauerovom spektre (Raclavský, 2002; Baláž, 2000). Spektrum sa 

skladá z jedného alebo viacerých maxím. Mössbauerove spektrum sa najčastejšie uvádza 

ako závislosť transmitancie od rýchlosti pohybu zdroja, ktorá je úmerná energii 

absorbovaného žiarenia. Mössbauerov efekt je pozorovateľný asi pri sto nuklidoch 

50 prvkov. Z praktického hľadiska sa najviac využíva nuklid 
57

Fe. Pri výskume materiálov 

obsahujúcich železo je preto Mössbauerova spektroskopia najčastejšie využívanou 
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metódou. Zdrojom žiarenia pri 
57

Fe Mössbauerovej spektroskopii je rádionuklid 
57

Co, 

ktorý sa zachytením elektrónu mení na 
57

Fe
*
 v excitovanom stave podľa rovnice: 

 

57
Co27  +  e

-
  → 

57
Fe26

*
 

Excitovaný izotop železa pri prechode do základného stavu uvoľní okrem iných 

fotónov aj kvantum energie 14,4 keV (obr. 4.1).  

 

 

 

Obr. 4. 1  Vznik γ-žiarenia 14,4 keV pri 
57

Fe Mössbauerovej spektroskopii 

 

Mössbauerove spektrum charakterizujú tri základné parametre: 

1) izomérny posun (v literatúre označovaný δ alebo IS) 

IS vyplýva z rôznych elektrických hustôt na emitujúcom a absorbujúcom jadre. 

Jeho hodnota rastie s poklesom hustoty s-elektrónov v okolí sledovaného jadra a so 

vzrastom hustoty d-elektrónov (d-elektróny tienia s-elektróny, čím znižujú ich hustotu na 

jadre). V spektre sa izomérny posun prejaví posunom absorpčnej línie vzhľadom k nule 

(Fluck, 1964). Na základe hodnôt IS možno hodnotiť typ chemickej väzby, oxidačný stav 

a koordinačné číslo atómov železa (Baláž, 2000). 

2) kvadrupólové štiepenie (Δ alebo QS) 

QS je dôsledkom elektrostatickej interakcie elektrického kvadrupólového momentu 

jadra s gradientom elektrického poľa vyvolaného elektrónmi sledovaného atómu a nábojmi 

susedných atómov (Kistner, 1960) . Vtedy dochádza k štiepeniu hladín excitovaného stavu 

57
Fe, čo sa v spektre prejaví vznikom dubletu. Veľkosť hodnoty QS je úmerná odchýlke 

okolia jadra od kubickej symetrie (ak je symetria v okolí jadra kubická, gradient 

elektrického poľa je rovný nule a kvadrupolové štiepenie nenastane). Hodnota QS teda 
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poskytuje informácie o symetrii chemického okolia sledovaného atómu a tiež 

o koordinačnom čísle (Baláž, 2000). 

3) magnetické hyperjemné štiepenie (Bhf) 

Magnetické (Zeemanove) štiepenie je dôsledkom interakcie magnetického 

dipólového momentu jadra s vnútorným magnetickým poľom, ktoré je vyvolané 

magnetickými momentmi elektrónov v blízkosti jadra (Hanna, 1960). Energetické hladiny 

základného stavu sa štiepia na dve  hladiny (ml = -1/2, +1/2) a excitovaného stavu na štyri 

podhladiny (ml = -3/2, -1/2, +1/2, +3/2). V spektre tak vzniká sextet. Bhf dáva informáciu 

o magnetických momentoch, magnetickom usporiadaní a tiež je využiteľné pre 

kvalitatívnu analýzu (Baláž, 2000). 

Pri výskume uhlíkových nanorúrok sa 
57

Fe Mössbauerova spektroskopia využíva 

predovšetkým na analýzu katalytických vrstiev s obsahom železa, u ktorých možno 

zaznamenať zmeny jeho oxidačného stupňa a koordinačného čísla v dôsledku syntézy. 

Jedna z prác, ktoré sa venujú tejto téme  bola publikovaná v roku 2002 (He, 1999; Coquay, 

2002).  Táto metóda tiež umožňuje identifikovať aj rôzne mikrokryštalické a amorfné látky 

s obsahom železa, ktoré sa vyskytujú vo výslednom produkte pri syntézach uhlíkových 

nanorúrok  (Sobolev, 2010; Ruskov, 2004, Oshima, 2009). Mössbauerova spektroskopia sa 

stala hlavnou metódou, z ktorej sa odvodzujú teórie o mechanizme rastu uhlíkových 

nanorúrok. Jedna z prác, ktorá sa venuje tejto téme bola publikovaná v roku 2006 (Pérez-

Cabero, 2006). 

 

Mössbauerova spektroskopia bola využitá na stanovenie oxidačného stavu železa  

v silikátových vrstvách pred HF CVD syntézou a na zistenie jeho zmien v dôsledku 

syntéze uhlíkových nanorúrok.  

Mössbauerove spektrá študovaných vzoriek boli snímané na prístroji Wissel 

CMCA 2000 Multichanel. Meranie sa uskutočnilo pri izbovej teplote s využitím žiarenia 

zo zdroja 
57

Co(Rh). Na kalibráciu rýchlostnej stupnice bolo použité čisté železo vo forme 

tenkej fólie, ktoré slúžilo aj ako referenčná látka pre nastavenie nulovej hodnoty pre 

izomérny posun. Spektrálne parametre zahŕňali izomérny posun (IS), kvadrupólové 

štiepenie (QS), magnetické hyperjemné štiepenie (Bhf) a  relatívnu plochu spektra (Arel). 

Tieto údaje boli spracované a vyhodnotené pomocou výpočtového programu CONFIT 

(Žák a Jirásková, 2006). Uvedené parametre boli určené s presnosťou 1 % pre relatívnu 

plochu, 0.04 mm/s pre izomérny posun a kvadrupólové štiepenie a 0.5 T pre magnetické 

hyperjemné štiepenie.  
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4.2 Výber silikátových substrátov pre rast uhlíkových nanorúrok  

Montmorillonit. Tento ílový minerál bol izolovaný z bentonitu pochádzajúceho 

zo stredoslovenskej lokality Stará Kremnička – Jelšový Potok. Výhodou tohto bentonitu je 

vysoký obsah montmorillonitu a nízky obsah takých ílových prímesí, ktoré nemožno 

vzhľadom na veľmi podobné vlastnosti s montmorillonitom bežnými metódami odstrániť. 

Neílové častice sú tvorené predovšetkým kremeňom, živcami, biotitom, limnokvarcitom 

a zvyškami nepremeneného vulkanického materiálu. Hlavnou zložkou tohto bentonitu je 

vápenato-horečnatý montmorillonit.  

Montmorillonit bol izolovaný z bentonitu jednoduchou sedimentačnou metódou, 

založenou na rozdielnej rýchlosti sedimentácie ílových a neílových častíc. Použitá 

sedimentačná metóda využíva tú skutočnosť, že prímesi montmorillonitu majú vyššiu 

sedimentačnú rýchlosť ako častice montmorillonitu, takže sa koncentrujú v hrubozrnných 

frakciách bentonitu. Zvýšenie čistoty získaného motmorillonitu sa tak dosahuje 

predlžovaním doby sedimentácie. Metodika separácie montmorillonitu sa zakladala na 

opakovanom odbere vrchnej časti suspenzie. V nádobe s objemom 10 litrov naplnenej 

destilovanou vodou bola pripravená 10 % suspenzia bentonitu. Tá sa nechala 24 hodín 

miešať s cieľom dokonalého vzájomného oddelenia častíc bentonitu. Ílová frakcia bola 

separovaná tak, aby sa postupne získali frakcie s veľkosťou častíc menšou ako 5 μm, 

10 μm, 20 μm, 30 μm a 40 μm. Bližší popis metódy bol publikovaný v práci (Jesenák, 

2008). Doba sedimentácie bola stanovená na základe Stokesovho vzťahu pre požadovanú 

hornú hranicu veľkosti častíc. Po oddelení frakcií do zbernej nádoby, bola sedimentačná 

nádoba doplnená vodou a odber vrchnej časti sa päťkrát zopakoval. To postačovalo na 

získanie hlavného hmotnostného podielu príslušnej frakcie. Získané suspenzie vyššie 

uvedených frakcií montmorillonitu sa nechali vysedimentovať, prebytočná voda z nich 

bola odčerpaná vákuovou filtráciou a frakcia bola vysušená pri teplote 110
o
C. 

 

Zeolit. Vzorku prírodného zeolitu reprezentoval zeolitový tuf z najvýznamnejšieho 

slovenského priemyselne využívaného ložiska v Nižnom Hrabovci na východe Slovenska. 

Hlavným minerálom zeolitového tufu je klinoptilolit, ktorého obsah sa pohybuje na úrovni 

70 hmot. % (Pilchowski, 2003). Ostatné zložky sú tvorené amorfnou fázou, živcami, 

kristobalitom, kremeňom a biotitom. Klinoptilolit z nižnohraboveckého ložiska je 
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klasifikovaný ako draselno-vápenatý zeolit. Ako ďalšie vymeniteľné katióny obsahuje Ba
2+

 

a Sr
2+

. Ich obsah je však tak nízky, že prakticky neovplyvňuje výslednú hodnotu celkovej 

iónovýmennej kapacity (Kozáč, 1982). 

Na prípravu katalytickej vrstvy zo zeolitového tufu bola použitá jednak platnička 

s rozmermi 10 x 6 x 1 mm a prášková vzorka s veľkosťou častíc menšou ako 100 μm. Toto 

riešenie vyplynulo zo skutočnosti, že zo zeolitového tufu nijakou cestou nemožno oddeliť 

jednotlivé minerály. Zeolitová platnička sa získala vybrúsením z monolitného bloku 

pôvodnej horniny a prášková vzorka pomletím a sitovaním zeolitového tufu.  

 

Kaolinit. Tento minerál pochádzal z ložiska Warren v štáte Georgia (USA). Vzorka 

kaolinitu bola získaná zo Source Clays Repository of the Clay Minerals Society, Purdue 

University, Indiana. RTG analýzy poukazovali na nízky obsah prímesi oxyhydroxidov 

železa, goethitu a hematitu. 

Frakcia kaolinitu použitá v tejto práci sa získala sedimentačným oddelením 

v odmernom valci s objemom 1000 ml. Najskôr bola pripravená 2 % vodná suspenzia, 

ktorá bola rozplavovaná počas 24 hodín. Po preliatí do odmerného valca bola po 

stanovenej dobe odobratá vrchná časť suspenzie obsahujúca častice s približnou 

maximálnou veľkosťou 5 μm. 

 

Sepiolit. Vzorka tohto fylosilikátu pochádzala z lokality Valdemore v Španielsku. 

Vzorka sepiolitu bola získaná zo Source Clays Repository of the Clay Minerals Society, 

Purdue University, Indiana. 

Frakcia sepiolitu použitá v tejto práci sa získala rovnakým sedimentačným 

oddelením ako v prípade kaolinitu. 

 

Nontronit. Tento minerál pochádzal z lokality Uley Graphite Mine v blízkosti 

prístavu Port Lincoln v Južnej Austrálii. Vzorka nontronitu pochádzala zo Source Clays 

Repository of the Clay Minerals Society, Purdue University, Indiana. Obsah ílovej frakcie 

vo východiskovej vzorke bol na úrovni 85 hmot. %. RTG analýza ukázala, že neílové 

častice tvorili minerály plagioklasu, kremeňa, biotitu, talku (masteneca) a ilmenitu.  

Nontronit sa vo všeobecnosti vyznačuje nízkym obsahom hliníka, ktorý je 

zastúpený v tetraedrickej sieti a vysokým obsahom trojmocného železa, ktorým sú 

obsadené takmer všetky oktaedrické pozície.  
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Frakcia nontronitu použitá v tejto práci sa získala rovnakým sedimentačným 

oddelením ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch.  

 

4.3 Príprava katalytických vrstiev  

Železité formy vybraných silikátov uvedených v predchádzajúcej časti boli 

pripravené interakciou s vodnými roztokmi rôznych železitých solí. Najčastejšie boli 

používané vodné roztoky FeCl3 . 6 H2O a Fe(NO3)3 . 9 H2O s rôznou koncentráciou 

0,4 mol/dm
3
, 0,04 mol/dm

3
 a 0,004 mol/dm

3
. Čistota oboch východiskových chemikálií 

spadala do kategórie p.a.  

Do pripravených roztokov železitých solí bola nasypaná vyseparovaná frakcia 

fylosilikátu. Pomer oboch zložiek bol 20 ml roztoku a 100 mg silikátu. Takto pripravené 

suspenzie boli uzavreté v Erlenmayerových bankách a intenzívne miešané počas 12 hodín. 

Po uvedenom čase boli suspenzie vložené do ultrazvukovej vaničky, v ktorej sa 10 minút 

homogenizovali pred ich konečným nanesením na kremíkové podložky. Vzhľadom na to, 

že nontronit vo svojej štruktúre už obsahuje také množstvo železa, ktoré na syntézu 

uhlíkových nanorúrok postačuje, vo väčšine prípadov sa tento minerál už vyššie uvedenou 

metódou nemodifikoval.  

Železité formy jednotlivých silikátov boli následne nanesené na kremíkové 

podložky s rozmerom 10 mm × 10 mm × 0,38 mm. Pred nanesením katalytickej vrstvy boli 

tieto podložky očistené v ultrazvukovej vaničke, v ktorej boli postupne počas 10 minút 

ponorené do roztoku acetónu, etanolu a nakoniec destilovanej vody. Následne boli 

vysušené v laboratórnej sušiarni pri teplote 40 °C. 

Pri nanášaní silikátových vrstiev na kremíkové platničky existuje vážny problém 

tvorby rôznych nehomogenít. Sú reprezentované najmä veľkými rozdielmi v hrúbke týchto 

vrstiev, ako aj vytváraním navzájom izolovaných ostrovčekov silikátov. Tento problém bol 

vyriešený dvoma spôsobmi.  

Prvým bolo nanášanie práškových suspenzií sedimentačnou metódou. Suspenzia 

práškového silikátu pripravená zmiešaním roztoku železitej soli a silikátu bola preliata do 

Petriho misky tak, aby bola kremíková podložka umiestnená v strede misky prekrytá na 

celej svojej ploche suspenziou. Sedimentáciou tuhých častíc a voľným oparením vody 

z Petriho misky, vznikla na povrchu platničky katalytická vrstva. Pripravené vrstvy boli 

vysušené pod infračervenou lampou. 
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 2.  1. 

3. 4. 5. 

Druhý spôsob nanášania práškových suspenzií bola metóda spin-coating (obr. 5.1). 

Táto metóda sa zvyčajne používa na nanášanie tenkých filmov pri sól-gél metódach a jej 

využitie na tvorbu povlakov zo suspenzií nie je tradičné. Pri tomto spôsobe bola vzorka 

nanesená do stredu kruhovej podložky. Po roztočení podložky je časť vzorky 

transportovaná k jej okrajom. Hrúbka takto vytvoreného filmu je závislá predovšetkým od 

viskozity suspenzie, rýchlosti odparovania jej kvapalnej zložky a od rýchlosti otáčania 

podložky a jej priemere.  

Tvorba povlakov na kremíkových podložkách sa uskutočnila pomocou spin-coateru 

KL-SCV-10 (fy LOT-QuantumDesign). Východisková suspenzia obsahovala 25 mg 

práškového silikátu a 5 cm
3
 destilovanej vody. Pre dispergáciu anorganickej zložky vo 

vode bolo využité ultrazvukové zariadenie, v ktorom bola suspenzia vystavená ultrazvuku 

počas 20 minút. Približne jeden mililiter suspenzie bol následne nanesený na kremíkovú 

platničku. Optimálna rýchlosť otáčania podložky bola 3000 otáčok za minútu, pričom 

výsledný povlak bol vytvorený trojnásobným opakovaním vyššie uvedeného postupu. 

 

 

 

Kremíkové podložky (Si<100>), primárne určené pre elektronické aplikácie, boli 

vyrezané z monokryštálu kremíka dopovaného fosforom. Monokryštál sa získal z taveniny 

kremíka Czochralského metódou. Dodávateľom kremíkových platničiek bol podnik ON 

Semiconductor, Rožňov pod Radhoštěm v Českej republike. 

 

Obr. 5.1  Postupnosť krokov pri tvorbe filmov a povlakov metódou spin-coating. 

Legenda: 1. Nanesenie katalytickej suspenzie do stredu kruhovej podložky. 2. Rotácia podložky a transport 

suspenzie smerom k jej okrajom. 3. a 4. Vytvorenie filmu a následné znižovanie jeho hrúbky. 5. Odparenie 

kvapalnej zložky suspenzie. 
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4.4 Experimentálne zariadenie pre syntézu uhlíkových nanorúrok 

metódou chemickej depozície z pár  

 

 

Obr. 5.2  Hore: celkový pohľad na zariadenie pre syntézu uhlíkových nanorúrok.  

Dolný obrázok ukazuje vnútornú časť HF CVD reaktora: obrázok zachytáva plynovú sprchu, volfrámové 

vlákna v molybdénových držiakoch a otočný stolček pre umiestnenie substrátu. 
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Pre syntézu uhlíkových nanorúrok bol použitý HF CVD reaktor, ktorý bol pôvodne 

navrhnutý pre depozíciu diamantových vrstiev na rôznych typoch podložiek. Reaktor pre 

syntézu uhlíkových nanorúrok a jeho súčasti sú zobrazené na obr. 5.2 a obr. 5.3. Hlavnou 

časťou reaktora je vákuový zvon (obr. 5.3). Vo vnútri zvona sa nachádza stolček (viď 

detail na obr. 5.2) pre štyri alebo šesť kremíkových alebo aj iných podložných platničiek so 

vzorkami. Stolček sa počas syntézy otáča konštantnou rýchlosťou. Teplota substrátu sa 

meria dvoma termočlánkami, z ktorých jeden je umiestnený v strede a druhý na okraji 

zospodu stolčeka. Nad substrátom sa nachádza päť ohrievacích volfrámových vlákien 

s priemerom 0,7 mm, ktoré sú zachytené v molybdénových držiakoch. Vlákna sú napájané 

zo sústavy elektrických zdrojov s regulovateľným napätím. Ich pracovná teplota sa 

nastavuje na hodnotu 2200 °C. Pretože pri uvedenej teplote dochádza v atmosfére metánu 

k ich karbornizácii, pri ktorej sa vytvára na vláknach tenká vrstva karbidu volfrámu, bolo 

potrebné tieto vlákna karbonizovať ešte pred samotnou syntézou. Ďalší elektrický zdroj 

vytvára napätie medzi substrátom a sústavou vlákien. Posledný napäťový zdroj 

zabezpečuje elektrický výboj vo forme plazmy medzi volfrámovými vláknami a kovovou 

mriežkou umiestnenou nad vláknami. 

Zníženie tlaku v reaktore zabezpečuje výkonná rotačná olejová výveva. Sústavou 

štyroch regulačných ventilov, ktoré sú umiestnené pod vákuovým zvonom reaktora sa 

 

 

Obr. 5.3  Schéma vákuového zvona HF CVD reaktora  

použitého pre syntézu uhlíkových nanorúrok 

Termočlánky
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nastavuje prietok plynov. Aktuálnu rýchlosť prietoku plynov zobrazujú dva prietokometre. 

Pracovné plyny sú do reaktora privádzané cez perforované rozšírené ústie plynovej sprchy. 

Chladenie reaktora zabezpečujú dva cirkulačné okruhy s vodou. Vnútorným okruhom je 

chladený stolček so vzorkami; vonkajší chladiaci okruh chladí vonkajšiu stranu reaktora. 

Tvoria ho kovové rúrky privarené na vonkajšiu stenu zvona reaktora.  

Celé zariadenie reaktora je ovládané osobným počítačom so softvérom vyvinutým 

práve pre tento účel. 

 

4.5 Postupnosť krokov pri syntéze uhlíkových nanorúrok  

Celá procedúra syntézy uhlíkových nanorúrok sa začína vložením kremíkových 

platničiek so vzorkami modifikovaných silikátov do vnútornej časti reaktora na stolček. 

Vzorky sú prekryté molybdénovou maskou kvôli odvedeniu náboja. Podmienky syntézy 

uhlíkových nanorúrok sú výsledkom predchádzajúcich optimalizačných experimentov 

a následne sa už zvyčajne nemenili.  

Po vyčerpaní vákuového zvona na hodnotu tlaku 50 Pa bol tento najskôr naplnený 

vodíkom a následne metánom. Prietoková rýchlosť vodíka cez reaktor bola 300 ml za 

sekundu; prietoková rýchlosť metánu bola 14,7 ml/s. Konečný pracovný tlak v komore 

reaktora sa takto zvýšil na hodnotu 3000 Pa. Následne bol zapnutý prúdový zdroj 

zabezpečujúci žeravenie volfrámových vlákien a zároveň aj motor otáčajúci stolček so 

vzorkami. Volfrámové vlákna zvyšujú teplotu a zároveň aj tlak v komore reaktora. 

Udržanie tlaku na pôvodnej hodnote sa dosiahlo pomocou štyroch regulačných ventilov. 

Po zahriatí vzoriek na teplotu 500 °C, bol uvedený do činnosti iónový zdroj. Po 20 

minútach bol zapojený do činnosti napäťový zdroj pre tvorbu plazmy, ktorá spôsobuje 

ďalší nárast teploty vzorky. Celková doba syntézy nanorúrok bola približne 30 minút.  

 

Tab. 5. 1  Parametre syntézy uhlíkových nanorúrok 

Parameter Popis parametra Hodnota 

IH1234 [A] 
prúdy pretekajúce cez volfrámové 

vlákna 
40 - 60 

UH34 [V] napätie voči volfrámovým vláknam 13,8 - 16,6 

UH12 [V] napätie voči volfrámovým vláknam 15,1 - 16,9 

UG [V] 
napätie iónového bombardovania, 

napätie plazmy 
100 

IG [A] prúd plazmy 14 - 15,1 
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p [Pa] 
pracovný tlak v aparatúre počas syntézy 

CNTs 
3000 

Tc1 [°C] 
teplota v strede stolčeka počas syntézy 

CNTs 
495 - 765 

Tc2 [°C] 
teplota na okraji stolčeka počas syntézy 

CNTs 
468 - 750 

tz [min] 
čas potrebný na zohriatie aparatúry a 

ustálenie pracovných podmienok 
20 - 30 

td [min] čas trvania depozície 30 

tp [min] čas činnosti plazmy 10 

H2 [ml/s] prietok plynu 300 

CH4 [ml/s] prietok plynu 14,7 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTOV 

5.1 Ciele výskumu syntéz uhlíkových nanorúrok na silikátových 

substrátoch 

Predmetom výskumu bolo zistenie vzťahu medzi podmienkami prípravy 

katalyticky aktívnych vrstiev v/na silikátových substrátoch a vlastnosťami výsledných 

uhlíkových produktov. Hlavným vedeckým cieľom výskumov bol návrh mechanizmov 

rastu uhlíkových nanorúrok na základe získaných experimentálnych dát. 

Príprava uhlíkových nanorúrok pozostávala z dvoch hlavných krokov, ktorými boli 

príprava katalyzátora na silikátových substrátoch a následná syntéza uhlíkových nanorúrok 

v redukčnej atmosfére metódou HF CVD.  

 

Splnenie vedecko-výskumných cieľov podmieňovalo splnenie týchto úloh: 

1. Optimalizácia podmienok syntézy uhlíkových nanorúrok v HF CVD reaktore. 

Optimalizácia syntézy bola chápaná s ohľadom na získanie produktov svysokou 

koncentráciou uhlíkových nanorúrok a s čo najvyššou homogenitou z pohľadu ich 

tvarových a rozmerových charakteristík.  

2. Optimalizácia prípravy katalyticky aktívnych vrstiev s obsahom železa pre rôzne 

typy vybraných silikátov v ich rôznych formách. Bol riadený výber účinného 

katalyzátora a ladený spôsob jeho depozície na nosný substrát za splnenia 

podmienky vytvorenia uhlíkových nanorúrok a nanokompozitu a tiež efektivitou 

pokrytia katalyzátora uhlíkovými nanorúrkami.  

3. Charakterizácia výsledných produktov syntéz z hľadiska ich fázových, tvarových, 

rozmerových a chemických vlastností a návrh mechanizmu rastu uhlíkových 

nanorúrok.  

5.2 Uhlíkové fázy na montmorillonite 

HF CVD syntézy na železom modifikovaných montmorillonitoch vo všetkých 

prípadoch viedli vytvoreniu uhlíkovej vrstvy, v ktorej hlavné zastúpenie mali uhlíkové 

nanorúrky.  
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Z hľadiska hustoty pokrytia povrchu silikátu nanorúrkami sa situácia pre jednotlivé 

vzorky značne líšila, možno ale konštatovať, že hustota pokrytia bola vysoká. Spodnú 

hranicu hustoty nanorúrok reprezentujú vzorky, v ktorých sa striedajú plochy s ojedinelými 

nanorúrkami a plochy pokryté uhlíkovou fázou s nízkou hustotou výskytu nanorúrok. 

Hornú hranicu hustoty pokrytia tvoria také vzorky, v ktorých na kremíkových platničkách 

nie sú zastúpené voľné plochy a povrch silikátu je pokrytý výlučne hustými zväzkami 

nanorúrok. Väčšina vzoriek spadá do intervalu medzi uvedenými hraničnými stavmi.  

 

Nehomogenitu pokrytia povrchu silikátu možno vysvetliť jednak nehomogenitou 

povrchu kryštalinitov montmorillonitu z hľadiska ich sorpčných vlastností a zároveň 

rýchlym poklesom koncentrácie katiónov Fe
3+

 v roztokoch železitých solí použitých pre 

vytvorenie katalytických vrstiev. Oba efekty sa výraznejšie prejavujú pri nižších 

koncentráciách uvedených solí alebo aj pri malých objemoch roztokov týchto solí pri ich 

vysokých koncentráciách. Vzhľadom na sorpčnú nehomogenitu povrchu montmorillonitu 

a zároveň vďaka uplatňovaniu sa chromatografickej separácie Fe
3+

 katiónov pri difúzii 

roztokov do agregátov častíc montmorillonitu a samotných častíc, je principiálne nemožné 

dosiahnuť kvalitatívne homogénnu železitú vrstvu na povrchu tohto fylosilikátu ani pri 

vysokom nadbytku katiónov v roztoku. Napriek uvedenej skutočnosti, veľká nehomogenita 

pokrytia nanorúrkami je dosť prekvapujúca, pretože pri podmienkach modifikácie silikátu 

by mali byť tieto nehomogenity menej výrazné. Napriek značnému úsiliu zameranému na 

vytvorenie rovnomerných vrstiev Fe-montmorilonitu na kremíkových substrátoch boli 

rozdiely v hrúbke vzhľadom na malé rozmery reakčnej zóny HF CVD reaktora pomerne 

veľké. To znamená, že jedna z príčin uvedených nehomogenít mohla mať pôvod 

v rozdielnych difúznych dráhach metánu ku katalytickým centrám v rôznych výškach 

vrstvy častíc montmorillonitu. Zároveň, tvarová a rozmerová podobnosť aglomerátov 

častíc motmorillonitu neznamená ich homogenitu z hľadiska nukleácie tvorby uhlíkových 

nanorúrok. Jednoznačné závery ohľadom vzťahu vzdialeností medzi spodnými a vrchnými 

úrovniami vrstiev montmorillonitu na jednej strane a plazmovou zónou medzi žeraviacimi 

vláknami a mriežkou na strane druhej, sa zistiť nepodarilo. Taktiež, nebol úspešný pokus 

o lokalizáciu prednostnej nukleácie uhlíkových nanorúrok na určitom mieste častíc 

montmorillonitu napríklad na hranách alebo na ploche. Pri vysokej úrovni pokrytia silikátu 

uhlíkovou vrstvou možno zárodočné centrá rastu identifikovať iba v zriedkavých 

prípadoch; pri sporadickom výskyte nanorúrok ich síce lokalizovať možno, avšak takto 

získaný výsledok nemá štatisticky významnú hodnotu. Napriek tomu možno konštanovať, 
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že hrany kryštalinitov montmorillonitu nie sú miestami prednostných zárodočných centier 

rastu nanorúrok. Tu je však nutné zobrať do úvahy, že pre častice montmorillonitu, ktorý 

nebol podrobený mletiu alebo inej mechanickej metóde znižovania veľkosti častíc, je 

plocha pripadajúca na hrany kryštalinitov oproti celkovej ploche úplne zanedbateľná. Oba 

hraničné prípady nízkej a vysokej hustoty pokrytia montmorillonitu ilustruje obr. 5.4 a obr. 

5.5.  

 

Uhlíkové nanorúrky vytvorené v HF CVD reaktore možno z rozmerového 

a tvarového hľadiska rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou skupinou sú nanorúrky s veľmi 

širokou distribúciou dĺžok a tvarov. Prvý parameter sa pohybuje v rozsahu niekoľkých 

poriadkov. Najdlhšie nanorúrky dosahujú dĺžku na úrovni 40 až 50 μm, avšak v niektorých 

prípadoch boli identifikované aj nanorúrky s dĺžkou nad 120 μm (obr. 5.6).  

 

 

 

 

 

Obr. 5. 4 SEM snímky častíc montmorillonitu a uhlíkových nanorúrok. Obrázok ilustruje príklad veľmi 

nízkej hustoty pokrytia montmorillonitu uhlíkovou fázou. 



64 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. 5 SEM snímky uhlíkových nanorúrok na povrchu železitého montmorillonitu. Obrázok ukazuje 

jeden z príkladov vysokej hustoty pokrytia povrchu montmorillonitu uhlíkovou fázou. 

 

 

Obr. 5. 6 SEM snímka uhlíkových nanorúrok na železitom montmorillonite. Obrázok ilustruje príklad 

extrémnej dĺžky uhlíkových nanorúrok na vzorke s vysokou koncentráciou uhlíkovej fázy.  

Výskyt nanorúrok s dĺžkou väčšou ako 100 μm je však zriedkavý. 
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Nanorúrky v depozite 

majú rôzne defekty. Niektoré 

defekty nemajú vplyv na tvar 

nanorúrok, napr. viď obr. 5.7, 

kde častica substrátu nie je 

zabudovaná v nanorúrke. 

Priemer pripravených 

nanorúrok sa pohybuje 

v intervale 5 až 60 nm 

(obr. 5.8) jednotlivo však 

viacvrstvové nanorúrky 

dosahujú priemer až 100 nm.  

Výskyt lineárnych 

nanorúrok s rovnakým 

priemerom v celej svojej 

dĺžke je pomerne zriedkavý 

a vznikajú takmer výlučne 

iba v prípade nízkeho 

pokrytia povrchu 

montmorillonitu uhlíkovou 

fázou v dôsledku nízkych 

koncentrácií katalytického 

železa na jeho povrchu 

(obr. 5.8).  

Spektrum tvarových 

variabilít uhlíkových 

nanorúrok je nekonečný 

a zahrňuje jednak rôzne 

špirálovité otáčania okolo osi, 

ktorá môže byť lineárna 

alebo môže meniť smer 

rôznym pravidelným alebo 

nepravidelným spôsobom. 

 

Obr. 5.7 SEM snímka nanorúrky a častice substrátu 

 

 

Obr. 5.8. SEM snímky dvoch lineárnych viacvrstvových uhlíkových  

nanorúrok s priemermi približne 25 nm a 43 nm  
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Častou variantou je zmena smeru rastu nanorúrok bez špirálovitého otáčania a bez 

akýchkoľvek známok pravidelností (obr. 5.9). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 

najväčšia tvarová, ale zároveň aj rozmerová variabilita nanorúrok sa dosiahla na vrstvách  

montmorillonitov s nie vysokou koncentráciou železa. Navyše, uvedená variabilita sa 

zvyšuje aj s makroskopickou nehomogenitou týchto vrstiev reprezentovanou veľkými 

rozdielmi ich hrúbky v celej ploche kremíkových platničiek.  

 

 
 

Obr. 5. 9 SEM snímka uhlíkových nanorúrok na montmorillonite ukazuje príklad ich tvarovej nehomogenity  

 

Pri zvyšovaní koncentrácie železa na povrchu silikátu sa dosahuje určitý návrat 

k tvarovej a rozmerovej homogenite vrstiev uhlíkových nanorúrok. Tá sa prejavuje tvorbou 

paralelne orientovaných zväzkov nanorúrok s približne rovnakou dĺžkou ich hlavnej časti. 

To znamená, že koncový okraj týchto zväzkov veľmi často vytvára jasne ohraničenú líniu 

uhlíkovej fázy (obr. 5.10). Podobne ako je to u jednotlivých uhlíkových nanorúrok, aj tieto 



67 

 

zväzky môžu mať rôzne tvary, avšak na rozdiel od nich, ich tvarová variabilita je 

neporovnateľne nižšia. Dĺžka zväzkov sa zvyčajne pohybuje na úrovni niekoľkých 

desiatok mikrometrov a ich hrúbka je v rozsahu 2 až 6 μm.  

 

 

Obr. 5.10   

 

SEM snímky 

zväzkov 

uhlíkových 

nanorúrok 

deponovaných 

na povrchu 

železitého 

montmorillonitu 
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Obr. 5.11  
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nanorúrok 

deponovaných 
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železitého 

montmorillonitu  
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Napriek tomu, že príčinám vzniku zväzkov uhlíkových nanorúrok bolo venovaných 

niekoľko prác (Li, 2005, Wang, 2007, Kadlečíková, 2007), nie je ich vznik doteraz celkom 

vysvetlený. Ich vznik však nie je vôbec prekvapujúci, pretože vzájomné kopírovanie 

štruktúr navzájom susediacich objektov je v prírode veľmi časté a prebieha na veľmi 

rozdielnych rozmerových úrovniach, vrátane nanoštruktúrnych. Spadajú do kategórie dejov 

tzv. deterministického chaosu a často vedú aj k vzniku rôznych fraktálových štruktúr. 

V prípade uhlíkových nanorúrok nejde o fraktálové štruktúry. Stupeň pravidelnosti, resp. 

nepravidelnosti zväzkov uhlíkových nanorúrok je veľmi rôzny a ilustruje ho tak obr. 5.10, 

ako aj obr. 5.11. Na tvorbe zväzkov uhlíkových nanorúrok sa vo všeobecnosti podieľa 

ovplyvňovanie ich rastu v dôsledku priestorových obmedzení a zároveň aj van der 

Waalsove interakcie medzi jednotlivými nanorúrkami. V prípade objemovo voľných 

zväzkov, ktoré sa vyznačujú nižším stupňom usporiadania, sa van der Waalsove interakcie 

obmedzujú iba na málo frekventované styčné body susedných nanorúrok. Na vzniku veľmi 

usporiadaných štruktúr majú tieto interakcie zrejme hlavnú zásluhu. 

 

Pre charakterizáciu oxidačných stavov železa v montmorillonite bola použitá 

Mössbauerova spektroskopia. Mössbauerove spektrum katalytickej vrstvy deponovanej na 

silikáte je zobrazené obr. 5.12. Spektrum je tvorené mierne asymetrickou paramagnetickou 

líniou a nie je možné z neho zistiť príromnosť magnetickej zložky. Parametre uvedenej 

paramagnetickej línie zodpovedajú prítomnosti Fe
3+ 

katiónov. Existujú dve možnosti 

aproximácie danej línie. Prvý model je založený na jednom dublete, ktorý može byť 

vysvetlený ako distribúcia z cis (M2) a trans (M1) štruktúrnych pozícii atómov železa 

v oxidačnom stupni III, ktoré sú lokalizované v oktaedrickej sieti montmorillonitu. Druhý 

model aproximácie je založený na dvoch dubletoch, pričom jeden zodpovedá cis (M2) 

a druhý trans (M1) pozícii. Na základe asymetrie paramagnetickej línie, bol zvolený model 

s dvomi dubletmi, ktorý lepšie opisuje experimentálne dáta. Dublet s nižšou hodnotou 

kvadrupólového štiepenia pravdepodobne zodpovedá štruktúrnej pozícii železa M2 (cis-

oktaédre) a dublet s väčším kvadrupólovým štiepením pravdepodobne zodpovedá pozícii 

železa M1 (trans-oktaédre) (Raclavský, 2002).  

 

Rozdiel medzi M1 a M2 oktaédrami je pre vrstevnaté fylosilikáty charakteristický. 

V oktaedrickej sieti je každý centrálny atóm obklopený vrcholovými atómami kyslíka 

z tetraédrov a -OH skupinami. Tým, že vrcholové atómy kyslíka sú zároveň aj časťou 

koordinačného obalu centrálnych atómov siete tetraédrov, vzniká situácia, keď -OH 
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skupiny a atómy kyslíka nie sú na každom oktaédri rovnako umiestnené. Oktaéder M1 má 

dve -OH skupiny na protiľahlých vrcholoch. Oktaédre M2 majú -OH skupiny umiestnené 

vedľa seba, na susedných vrcholoch (Číčeľ, 1981). Uvedené rozlíšenie pozícii železa v M1 

resp. M2 oktaédroch pomocou Mössbauerových spektier je diskutabilné a niektorí autori 

dokonca uvádzajú, že je nemožné, pretože rozdiel hodnôt kvadrupólového štiepenia 

nameraných dubletov je veľmi malý a navyše nemusí byť spôsobený len cis-trans 

izomériou. Napríklad, prítomnosť iných katiónov (napr. Al
3+

, Fe
2+

, Mg
2+

) v najbližšom 

okolí Fe
3+

 môže tiež zapríčiniť rôzne hodnoty kvadrupólového štiepenia. Podľa Luca, 

dublet s nižšou hodnotou kvadrupólového štiepenia zodpovedá prítomnosti Fe
3+

 

v oktaedrických pozíciách montmorillonitu a dublet s vyššou hodnotou kvadrupólového 

štiepenia zodpovedá vymeniteľným katiónom Fe
3+

 v medzivrstvovom priestore. Tie sú 

koordinované molekulami vody a kyslíkmi z bazálnej roviny oktaédrov (Luca, 1989). 

Tieto spektrá dokazujú výlučnú prítomnosť Fe
3+

 katiónov v štruktúre silikátu. 

Mössbauerova spektroskopia však neumožňuje zistiť stav atómov železa sorbovaných na 

vonkajšom povrchu montmorillonitu, pretože nedochádza k rezonančnej absorpcii γ-

žiarenia v jadrách atómov. Tie sú zabudované v štruktúre minerálu, nedochádza 

k eliminácii energie spätného odrazu a preto sa nemôže uplatniť rezonančná absorpcia, 

ktorá je podmienkou vzniku Mössbauerovho efektu.  

 

Mössbauerova spektroskopia bola použitá aj na stanovenie oxidačného stavu železa 

zabudovaného v nanokompozitoch. Ide o tie častice železa, ktoré boli počas ich rastu v HF 

CVD reaktore transportované z katalytickej vrstvy na silikátovom substráte. Spektrá sú na 

obr. 5.13. Spektrálne parametre sú zasa uvedené v tab. 5. 1. Všeobecným rysom týchto 

spektier je, že sú ovplyvené nízkym stupňom absorbancie žiarenia v dôsledku nízkej 

koncentrácie železa, ktoré bolo počas syntézy distribuované do relatívne veľkého objemu 

uhlíkovej fázy. Napriek tomu, v týchto spektrách bola jednoznačne dokázaná prítomnosť 

magneticky usporiadanej zložky zodpovedajúcej karbidu železa Fe3C (cementitu). Tá bola 

identifikovaná aj v prácach (Sobolev, 2010; Oshima, 2009; Coquay, 2002). Vzhľadom na 

nízku kvalitu rezonančnej absorpčnej línie spôsobenú malou absorbanciou väzby Fe-C, 

paramagnetickú časť uvedeného spektra nemožno interpretovať s jednoznačnými závermi. 

Vo všeobecnosti možno predpokladať, že v podmienkach, ktoré panujú v HF CVD 

reaktore, je železo prítomné aj vo forme nestechiometrických karbidov železa a zároveň, že 

železo obsahuje aj malú časť rozpusteného uhlíka.  
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Obr.5. 12 Mössbauerove spektrum Fe-dopovaného montmorillonitu merané pri laboratórnej teplote.  

Dva Fe
3+

 dublety zodpovedajú cis (M1) (zelená farba) a trans (M2) configurácii (oranžová farba). 

 

 

Obr.5. 13  Mössbauerove spektrum nanokompozitu s uhlíkovými nanorúrkami deponovanými  

na železitom montmorillonite. Spektrá boli snímané pri laboratórnej teplote.  

Magneticky usporiadaná zložka (modrá farba) bola identifikovaná ako karbid železa. 
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Tab. 5.1  Parametre Mössbauerových spektier  

(IS - izomérny posun, QS - kvadrupólové štiepenie, Bhf – magnetické hyperjemné štiepenie, 

 Γ – šírka absorpčnej línie, Arel – relatívna plocha píku) 
 

 IS QS Bhf Γ Arel   

  [mm/s] [mm/s] [T] [mm/s] [%]   

 Fe-MMT  
0,34 0,6 - 0,3 47 Fe(III) M2 sites   

0,35 0,84 - 0,42 53 Fe(III) M1 sites 

 Nanokompozit  

 s CNTs  

0,17 0 20,7 0,37 93 Cementit 

0,14 0,21 - 0,15 7   

 

5.3 Uhlíkové fázy na kaolinite 

Kaolinit je dioktaedrický fylosilikát tvoriaci hlavnú zložku ílovej horniny kaolínu. 

Zvyčajne sa vyskytuje vo forme agregátov s veľkosťou nepresahujúcou niekoľko desiatok 

mikrometrov pozostávajúcich z častíc tvorených triklinickými pseudohexagonálnymi 

kryštálmi paralelne navrstvenými do blokov (obr. 5.14). V tomto minerále dochádza 

v určitom rozsahu k substitúcii kremíka za hliník v tetraédroch. Na rozdiel od 

montmorillonitu, silikátové vrstvy kaolinitu nemajú žiaden povrchový náboj. Tento rozdiel 

významne ovplyvňuje mnohé fyzikálno-chemické vlastnosti tohto minerálu vrátane 

koloidných vlastností.  

Kaolinit, na rozdiel od montmorillonitu a nontronitu, má nielenže výrazne nižšiu 

iónovýmennú kapacitu, ale nemá ani schopnosť vnútrokryštalického napučiavania. Obe 

spomenuté vlastnosti však úzko súvisia.  

Hlavným dôvodom syntéz uhlíkových nanorúrok na kaolinite bolo zistiť, ako 

ovplyvňujú zmenené vlastnosti kaolinitu v porovnaní s montmorillonitom rast uhlíkových 

nanorúrok. Zámerom bolo sledovať dôsledky týchto vlastností kaolinitu: tvar častíc 

kryštalinitov a ich zoskupení, neschopnosť vnútrokryštalického napučiavania a veľmi 

obmedzené možnosti separácie jednotlivých kryštalinitov usporiadaných do blokov, 

zanedbateľný povrchový náboj silikátových dvojvrství a takmer nulová katiónovýmenná 

kapacita minerálu.  
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Katalytická vrstva v kaolinite bola pripravená pomocou roztokov FeCl3 . 6 H2O 

s rôznymi koncentráciami (0,4 mol/dm
3
, 0,04 mol/dm

3
 a 0,004 mol/dm

3
). Suspenzie 

ílového minerálu boli nanesené na kremíkové podložky metódou spin-coating 

a sedimentačnou metódou. Homogenita takto pripravených vrstiev sa výrazne líšila. Kým 

prvá metóda viedla k tvorbe navzájom separovaných ostrovčekov silikátu, druhou metódou 

sa podarilo pripraviť 

relatívne homogénne 

vrstvy podobne ako 

v prípade montmorillonitu. 

Rozdielnu úspešnosť 

metódy spin-coating 

v prípade kaolinitu 

a montmorillonitu možno 

pripísať na účet výrazne 

menšej veľkosti častíc 

montmorillonitu po 

rozplavení oboch 

minerálov. Platí to aj 

napriek tomu, že 

v práškovom stave boli 

oba minerály v tomto 

ohľade veľmi podobné.  

 

I keď homogenita vrstiev silikátov bola vo väčšine prípadov pre syntézy 

uhlíkových nanorúrok prioritnou požiadavkou, v mnohých prípadoch poslúžili rôzne 

defekty vrstiev podložkách na skúmanie rastu nanorúrok práve na takýchto defektoch.  

Prvú kategóriu nehomogenít tvorili navzájom izolované častice silikátu. Takýto 

prípad poskytoval možnosť porovnávania rastu nanorúrok na ich ploche s rastom na ich 

okrajoch. Druhý prípad zahrňoval veľké možnosti sledovania rastu nanorúrok na krajoch 

takých častíc, ktoré sú od seba oddelené rôznymi vzdialenosťami, napríklad v rozsahu 

niekoľkých málo desiatok nanometrov až niekoľkých desiatok mikrometrov. Na tento účel 

sa prednostne využívala tvorba povlakov metódou spin-coating (5.15 až 5.16.)  

 

 

Obr. 5.14  TEM snímka kryštálov kaolinitu 
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Keď vrstvy silikátov boli vytvorené sedimentačnou metódou a zároveň sa na ich 

tvorbu použil silikát s plochými časticami, ktoré sa počas sedimentácie na seba ukladajú 

svojimi plošnými stranami (ako napr. kaolinit) poskytuje takáto vrstva pre syntézu 

uhlíkových nanorúrok štatisticky hodnotnú informáciu o rozdieloch rastu nanorúrok 

na plošných a zlomových hranách kryštalinitov silikátových minerálov. Vzájomne 

separované častice poskytujú tiež možnosť sledovania rastu uhlíkových nanorúrok na 

stenách a medzi stenami stavebných častí kaolinitu (obr. 5.17 a obr. 5.18).  

 

 

Obr. 5.15   

 

SEM snímka 

nehomogénnej 

katalytickej vrstvy na 

báze železom 

dopovaného kaolinitu. 

Metóda prípravy 

vrstvy:  

spin-coating.  

 

 

 

Obr. 5.16  

 

SEM snímka časti 

nehomogénnej 

katalytickej vrstvy 

dopovaného kaolinitu  

pripraveného metódou 

spin-coating. 
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Obr. 5.17 SEM snímka sedimentačnou metódou pripravenej katalytickej vrstvy  

na báze železom dopovaného kaolinitu.  
 

 

Obr. 5.18  SEM snímka vrstvy kaolinitu na kremíkovej podložke prerastená uhlíkovými nanorúrkami   
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Nakoľko vrstvy kaolinitu nenesú takmer žiaden záporný náboj, k iónovýmenným  

reakciám vo vodných roztokoch železitých solí dochádza iba na zlomových hranách 

kryštálov a zároveň na niektorých miestach štruktúrnych porúch, ktoré sa vyčleňujú 

z bežnej periodicity striedania atómov typickou práve pre tento minerál. To je aj prípad 

inkorporovaných smektitických vrstiev. Z toho vyplýva, že takmer všetky katalytické 

 

Obr. 5.19 SEM snímky uhlíkovej fázy na kaolinite dopovanom roztokom (Fe(NO3)3 . 9 H2O 

(c = 0,04 mol/dm
3
). Metóda získania vrstvy: sedimentačná metóda 

 

  



77 

 

častice železa sa do minerálu dostávajú iba v podobe roztokov solí železa, ktoré po 

odparení vody vytvárajú tenkú vrstvu týchto solí. Tie sa pri teplotách panujúcich v HF 

CVD reaktore rozkladajú za tvorby nanočastíc rôznych foriem železa a jeho karbidov. 

Z uvedeného vyplýva aj to, že pri rovnakých pomeroch ílového minerálu a rozpustených 

solí v roztokoch, by množstvo železa vo vrstve malo byť v prípade montmorillonitu 

výrazne vyššie nielen vďaka iónovej výmene, ale aj vďaka podstatne vyššiemu 

interakčnému povrchu. Ten je výsledkom vyššieho stupňa separácie jednotlivých častí ílu 

na rôznych rozmerových úrovniach. Pretože iónová výmena prednostne viaže Fe
3+

 katióny 

na vnútorný medzivrstvový priestor montmorillonitu, ktorý pri syntéze uhlíkových 

nanorúrok nehrá takmer žiadnu rolu, hlavný rozdiel v množstve sorbovaného železa je 

spôsobený práve zmenou veľkosti častíc oboch minerálov. Aj v prípade kaolinitu však 

možno vytvoriť katalytickú vrstvu s vysokou koncentráciou železa vďaka kapilárnemu 

nasávaniu roztokov železa do kavít ílu. 

 

 

Po expozícii železitého kaolinitu podmienkami v HF CVD reaktore, bola vo 

všetkých prípadoch zaznamenaná prítomnosť uhlíkovej fázy v prípade, ak vrstvy silikátu 

 

Obr. 5. 20 SEM snímka ukazujúca tvorbu uhlíkových nanorúrok medzi časticami kaolinitu 
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boli deponované na kremíkových platničkách sedimentačnou metódou. Uhlíková fáza bola 

nehomogénna, na vrstvách kaolinitu sa nachádzali miesta s vysokou hustotou pokrytia 

nanorúrkami, ale aj prázdne miesta bez nanorúrok. SEM snímky dokazujú, že vo väčšine 

prípadov boli nanorúrky sústredené na hranách a lomových plochách kryštálov kaolinitu, 

zatiaľ čo rovinné plochy zostali takmer nepokryté (obr. 5.19). Na niektorých miestach 

prepájala susediace častice kaolinitu priestorová sieť nanorúrok (obr. 5. 20).  

 

 

 

Obr. 5. 21  TEM snímky uhlíkových nanorúrok na železitom kaolinite ilustrujúce ich tvarovú variabilitu.  

Na ľavom obrázku sú šípkami označené častice železa, ktoré pri raste vyniesli uhlíkové nanorúrky 

z povrchu katalytickej vrstvy kaolinitu. 
 

 

 

Nanorúrky na Fe-kaolinite sa vyznačovali rôznymi tvarmi a dĺžkami. Vo výslednej 

vzorke neboli identifikované iné modifikácie uhlíka (napr. amorfný uhlík, grafitové 

nanosteny), ktoré spôsobujú znečistenie uhlíkových nanorúrok. Vonkajší priemer 

uhlíkových nanorúrok sa pohyboval v pomerne úzkom intervale od 10 do 25 nm. Všetky 

preskúmané nanorúrky mali viacvrstvovú štruktúru. Katalytické častice boli identifikované 

vo vrcholoch MWNTs (obr. 5.21), čo dokazuje narastanie uhlíkovej fázy pod časticou, 

nazývané aj vrcholový rastový mód. EDS analýza potvrdila prítomnosť železa 
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vo vrcholoch uhlíkových nanorúrok (obr. 5.22). Meď detegovaná v EDS spektre pochádza 

zo sieťky, ktorá sa používa v TEM ako nosič vzorky. 

 

 

Obr. 5.22 

  

EDS analýza Fe častice uzavretej 

vo vrchole nanorúrky.  

Atómy medi prítomné v tomto 

spektre pochádzajú z podložnej 

sieťky použitej pri transmisnej 

elektrónovej mikroskopii. 

 

Na obr. 5.23 sú Ramanove spektrá uhlíkových nanorúrok na Fe-kaolinite. 

Jednotlivé línie v spektre zodpovedajú štyrom náhodne vybratým miestam na povrchu 

vzorky. Všetky spektrá identifikujú viacvrstvové nanorúrky. Intenzívne pásy, v oblasti do 

400 cm
-1

, zodpovedajúce RMB módu jednovrstvových nanorúrok nie sú tu prítomné. 

V oblasti 1000 až 1800 cm
-1

 vidno dva výrazné pásy identifikované ako D- a G-pás 

uhlíkových nanorúrok. D-pás, ktorý indikuje prítomnosť defektov a porúch 

s neusporiadanou štruktúrou je lokalizovaný pri 1327 cm
-1

 a G-pás, ktorý je pripisovaný 

grafitovej štruktúre, je má polohu pri 1574 cm
-1

. Slabý D-pás sa objavuje pri 1607 cm
-1

 a je 

spájaný s neusporiadanými štruktúrami uhlíka. V spektrách možno pozorovať rozdiely vo 

výške intenzity D-pásu, čím sa mení aj relatívny pomer D a G pásov. Rôzne hodnoty ID/IG 

(1,039; 0,795; 1,221; 1,191) pre jednotlivé spektrá namerané na rôznych miestach vzorky 

naznačujú, že kvalita uhlíkových nanorúrok deponovaných na povrchu Fe-kaolinitu bola 

rozdielna. Prítomnosť viacvrstvových nanorúrok vo vzorke bola potvrdená aj D-pásom pri 

2630 cm
-1

. 
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Obr. 5. 23  Ramanove spektrá uhlíkových nanorúrok deponovaných na povrchu Fe-kaolinitu,  

Vybrané boli štyri rôzne miesta na vzorke. 
 

Podobne, ako u mnohých iných fylosilikátov, aj v prípade kaolinitu sa nejedná 

o minerál, ktorý zostáva v podmienkach HF CVD procesu úplne nemenný. Príčinami 

týchto zmien sú nízke tlaky a vysoké teploty v reaktore. Kým evakuácia vnútorného 

priestoru HF CVD reaktora spôsobuje dehydratáciu minerálu odstránením malého 

množstva voľne viazanej vody, teplota do 200 
o
C odstraňuje z kaolinitu ďalšiu vodu 

viazanú v kavitách a na vonkajších lomových plochách. Pri teplote okolo 450
 o

C však 

nastáva už dehydroxylácia minerálu, ktorá vo všeobecnosti spôsobuje zníženie 

usporiadanosti pravidelnej štruktúry kryštalinitov usporiadaných v blokoch. Na vysoké 

teploty je citlivá predovšetkým oktaedrická sieť kaolinitovej dvojvrstvy, v ktorej dochádza 

k preskupovaniu atómov kyslíka. Dehydroxylácia kaolinitu je však sprevádzaná malými 

objemovými zmenami, pri ktorých zvýšenie neusporiadanosti má za následok zväčšenie 

pórovitosti. Nad teplotou 960
 o
C už dochádza k rekryštalizácii minerálu, ktorá je spojená 

s výraznými zmenami tvaru častíc, ich veľkosti a so znížením pórovitosti.  

Vzorky kaolinitu použité v tejto práci a pozorované SEM neukazovali žiadne 

výrazné zmeny tvaru a morfológie nanokompozitu na okrajoch jednotlivých kryštalinitov, 

ktoré sú obyčajne primárnymi miestami zmien (obr. 5.19). Hlavný dôvod absencie 

pozorovateľných zmien môže byť krátka doba, počas ktorej boli vzorky kaolinitu 

v reaktore atakované. Pravdepodobne hlavným dejom, ktorý mení tento silikát 

v podmienkach HF CVD reaktora je dehydratácia. Expanzívny únik vody z kaolinitu má 

však za následok len sériu malých zmen v distribúcii pórov na rôznych výstavbových 

úrovniach minerálu.  
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5.4 Uhlíkové fázy na sepiolite 

 

Sepiolit spolu s palygorskitom tvorí samostatnú skupinu fylosilikátov s vysokým 

obsahom horčíka. Na rozdiel od väčšiny fylosikátov, kryštály sepiolitu majú podlhovastý 

tvar. Podľa tvaru kryštalinitov predstavuje sepiolit akýsi prechod medzi typickými 

folióznymi a vláknitými tvarmi fylosilikátov, ktoré reprezentuje napríklad chryzotil alebo 

palygorskit. Jednotlivé vlákna sepiolitu sú hrubé niekoľko desiatok nanometrov a môžu 

dosahovať dĺžku niekoľkých mikrometrov (obr. 5.24 a obr 5. 25). V štruktúre sepiolitu sa 

nachádzajú kanáliky, ktoré sú zvyčajne vyplnené viazanou vodou a vymeniteľnými 

katiónmi draslíka a sodíka. Priemer kanálikov v sepiolite sa pohybuje v rozmedzí 0,4 až 

1 nm. Veľká časť molekúl vody viazanej v rôznych častiach pórovitej štruktúry sepiolitu je 

odstrániteľná sušením s možnosťou jej spätnej väzby sorpciou z vody, vodných roztokov 

alebo z plynnej fázy obsahujúcej molekuly vody. Iónová výmena pôvodných katiónov 

prítomných v sepiolite v jeho zdrojových horninách môže efektívne prispievať k tvorbe 

katalytickej vrstvy aktívnej pri syntézach uhlíkových nanorúrok.  

 

 

Obr. 5. 24  SEM snímka ukazujúca typický vláknitý tvar kryštalinitov sepiolitu  

a zároveň ich typické rozmery. 
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Obr. 5. 25  SEM snímka vrstvy železom dopovaného sepiolitu  

naneseného na kremíkovú podložku metódou spin-coating. 
 

 

Hlavným cieľom experimentov zameraných na syntézu uhlíkových nanorúrok 

na vrstvách sepiolitu bolo zistiť, aký vplyv má na túto syntézu ihličkovitý tvar kryštalinitov 

tohto minerálu pri podpore tvorby katalytickej vrstvy jeho iónovýmennými vlastnosťami. 

Ďalší dôvod pre výber tohto minerálu bola snaha o posúdenie potenciálnej možnosti 

vytvorenia hybridného kompozitu tvoreného silikátovo-uhlíkovými vláknami.  

Na prípravu katalytickej vrstvy bol použitý prírodný minerál rozplavený 

v destilovanej vode. Vzhľadom na značnú veľkosť kryštálov sepiolitu a ich vysokú hustotu 

je sedimentačné oddelenie použité pri oddeľovaní nežiadúcich prímesí u iných 

fylosilikátov, napríklad montmorillonitu a kaolinitu, neúčinné. Väčšinu týchto prímesí 

možno však oddeliť premývaním destilovanou vodou. Zrnitostné zloženie takto získanej 

frakcie ukazuje obr. 5.26. Najväčší podiel častíc je sústredený v intervale od 8 μm do 

50 μm. Ak zoberieme do úvahy veľkosť vlákien sepiolitu zobrazených na SEM snímkach, 

je zrejmé že na vysokom zastúpení veľkých častíc sa podieľali aj vlákna a zhluky 

jednotlivých kryštalinitov.  

Frakcia získaná vyššie uvedenou metódou bola dopovaná pomocou vodných 

roztokov Fe(NO3)3 . 9 H2O s koncentráciou 0,04 mol/dm
3
. Táto koncetrácia, ako aj ďalšie 
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podmienky iónovej výmeny, boli výsledkom niekoľkých optimalizačných pokusov. 

Modifikovaný sepiolit bol nanesený na kremíkové podložky oboma vyššie spomenutými 

metódami: sedimentačnou a spin-coating metódou. Sedimentačnou metódou sa vytvorila 

vrstva použiteľná pre ďalší výskum (obr. 5. 25).  

 

 

 

 

Obr. 5. 26 Distribúcia veľkosti častíc sepiolitu ziskaná pomocou laserového analyzátora veľkosti častíc. 

Napriek tomu, že táto metóda nie je optimálna na zisťovanie veľkosti častíc ihličkovitých a vláknitých 

tvarov, porovnanie so SEM snímkami ukazuje pomerne dobrú zhodu s ich reálnou veľkosťou.  

Posun k väčším dĺžkam je zrejme spôsobený tvorbou vláknitých štruktúr pospletaných jednotlivých 

kryštalinitov sepiolitu, ktoré nie je schopná ultrazvuková jednotka analyzátora od seba oddeliť. 
 

 

Na katalytických vrstvách sepiolitu boli pozorované dva typy uhlíkových fáz. Prvý 

typ reprezentovali vrstvy nanorúrok, ktoré boli na povrchu časíc sepiolitu alebo boli 

vpletené medzi jeho jednotlivé kryštalinity. Zároveň obe zložky tohto kompozitu mohli 

vytvárať relatívne dobre oddelené časti. Hustota uhlíkovej fázy, ktorú reprezentovali 

takmer výlučne uhlíkové nanorúrky, sa pohybovala v širokom intervale a možno ju 

vyhodnotiť ako relatívne nízku a z hľadiska tvaru a rozmeru nanorúrok ako nehomogénnu. 

Situáciu názorne ilustrujú obr. 5.27 a obr. 5.28. Na všetkých obrázkoch vidno aj výraznú 

rozmerovú a tvarovú odlišnosť silikátovej a uhlíkovej zložky.  
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Obr. 5. 27  SEM snímky ukazujúce prepletenie kryštalinitov železitého sepiolitu 

s uhlíkovými nanorúrkami. 
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Obr. 5. 28 SEM snímky uhlíkových nanorúrok na železitom sepiolite. Ukazujú dva príklady relatívne 

bohatej vrstvy uhlíkových nanorúrok, ktoré sú zároveň aj včlenené medzi vlákna sepiolitu. 
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Druhý typ uhlikových štruktúr na sepiolite tvorili dobre usporiadané zväzky 

uhlíkových nanorúrok. Tie sa vytvorili pod povrchom katalytickej vrstvy sepiolitu, ktorú 

tak počas rastu v HF CVD reaktore oddelili od podložnej kremíkovej platničky. Podobné 

zväzky boli už v minulosti pozorované na iných katalytických vrstvách (Hawkins, 2009). 

Zväzky uhlíkových nanorúrok na sepiolite ukazuje séria obr. 5. 29 až 5.33. Zväzky 

nanorúrok sa vyznačovali vysokou hustotou vzťahovanou na plošnú jednotku 

podkladového substrátu. Hrúbka nanokompozitu CNTs+Fe-sepiolit sa pohybovala na 

úrovni 30 μm. I keď vrstvy zväzkov sa zdajú byť na prvý pohľad homogénne čo do dĺžky, 

priemeru a tvaru nanorúrok, bližší pohľad ukazuje väčšie či menšie rozdiely týchto 

parametrov nanorúrok v rámci ich jednotlivých zväzkov. Priemer nanorúrok vo vrstve 

kolíše v pomerne úzkom intervale od 10 nm do 20 nm. Vzhľadom na nelineárny tvar 

nanorúrok, ich dĺžka prevyšuje hrúbku zväzku (obr. 5.30). Obr. 5. 31 však ukazuje, že 

vrstvu nanorúrok môžu tvoriť dve alebo aj viac navzájom oddelených vrstiev s výrazne 

oddelenými frontálnymi líniami. I keď tvar nanorúrok vo zväzkoch môže byť rôzny, smer 

ich rastu je rovnaký. Paralelnú orientáciu týchto nanorúrok možno pripísať priestorovým 

zábranám pri raste na vrstvách s vysokou koncentráciou katalyticky aktívneho kovu pri 

rovnakej rýchlosti rastu nanorúrok. Obe podmienky však nie sú pre rast týchto zväzkov 

zrejme postačujúce. Určité odchýlky od hlavného smeru rastu uhlíkových nanorúrok 

ilustruje obr. 5. 30 a obr. 5. 31.  

Pozdĺžny tvar kryštalinitov sepiolitu má za následok, že vrstva získaná 

sedimentáciou jeho vodnej suspenzie presahuje okraj kremíkovej podložky. Preto následne 

vzniknutá uhlíková fáza môže pokrývať aj bočnú hranu týchto podložiek. Tento prípad 

ilustruje obr. 5.32, ktorý detailne ukazuje aj koncovú časť uhlíkových nanorúrok vo vrstve. 

Spletenec kryštalinitov sepiolitu je taktiež zodpovedný za súdržnosť vznikajúceho zväzku 

uhlíkových nanorúrok. Tá má však svoje hranice, po prekročení ktorých dochádza k ich 

roztrhnutiu. Túto situáciu názorne ilustruje obr. 5. 33. 
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Obr. 5. 29 SEM snímky zväzkov uhlíkových nanorúrok, ktoré vznikli pod vrstvou železitého sepiolitu 

 a ktoré zároveň túto vrstvu odtlačili od kremíkovej podložky. 
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Obr. 5. 30 SEM snímky uhlíkových nanorúrok na železitom sepiolite.  

Pohľad na ich paralelné homogénne zväzky.  
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Obr. 5. 31 SEM snímky zväzkov uhlíkových nanorúrok na železitom sepiolite,  

vytvárajúcich dve odlíšiteľné línie nanorúrok. 
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Obr. 5. 32 SEM snímky uhlíkových nanorúrok vytvorených na sepiolite deponovanom na kremíkovej 

doštičke. Horný obrázok ukazuje tvorbu zväzkov uhlíkových nanorúrok na čelnej a zároveň aj na bočných 

stranách kremíkovej doštičky. Na spodnom obrázku je terminálna strana nanorúrok, ktorá je v kontakte 

s bočnou stranou kremíkovej doštičky.  

Pôvodná katalytická vrstva železitého sepiolitu sa nachádza nad zväzkami nanorúrok. 
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Obr. 5. 33 SEM snímky zväzkov uhlíkových nanorúrok na železitom sepiolite. Horný obrázok ukazuje 

zmenu orientácie týchto zväzkov pod okrajom katalytickej vrstvy. Spodný obrázok ukazuje roztrhnutie tejto 

vrstvy v dôsledku tlaku novej fázy reprezentovanej zväzkami nanorúrok. 
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Transmisná elektrónová mikroskopia uhlíkových nanorúrok na sepiolite potvrdila, 

že väčšinu z nich tvoria viacvrstvové nanorúrky s malým počtom stien. TEM zároveň však 

ukázala, že variabilita tvaru nanorúrok mimo zväzkov môže byť veľká. Jasný dôkaz 

o prítomnosti katalytických častíc železa vo vrcholoch nanorúrok sa nenašiel (obr. 5. 34).  

 

 

Obr. 5. 34 TEM snímky uhlíkových nanorúrok na katalytickej vrstve železitého sepiolitu. Ľavý obrázok 

ukazuje časticu železa vo vnútri uhlíkovej nanorúrky. Pravá snímka ilustruje tvarovú variabilitu nanorúrok. 

Táto snímka ukazuje nanorúrky lokalizované mimo ich zväzkov. 

 

 

Ramanove spektrá uhlíkových nanorúrok deponovaných na Fe-sepiolite sú ukázané 

na obr. 5.35. Ramanove spektrá, podobne ako v predchádzajúcich experimentoch, potvrdili 

prítomnosť viacvrstvových uhlíkových nanorúrok. RMB pásmo, charakteristické pre 

SWNTs nebolo zaznamenané na žiadnom sledovanom mieste na vzorke. Kvalita súboru 

uhlíkových nanorúrok bola ohodnotená relatívnym pomerom intenzít D a G pásov 

lokalizovaných v Ramanových spektrách pri 1317 a 1574 cm
-1

. Pomer ID/IG pre jednotlivé 

spektrá sa pohybuje v rozmedzí od 1,17 do 1,4, čo naznačuje prítomnosť defektov a porúch 

v štruktúre uhlíkových nanorúrok. Nevýrazné D-pásmo pri 1610 cm
-1

 tiež poukazuje na 

prítomnosť neusporiadaných uhlíkových štruktúr. Sekundárne D-pásmo pri 2640 cm
-1

 

potvrdzuje prevahu MWNTs vo vzorke. 
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Treba poznamenať, že úspešná depozícia uhlíkových nanorúrok na sepiolite už bola 

publikovaná. Nie a spoluautori uskutočnili syntézu SWNTs na Fe a Co/Mo-

modifikovanom sepiolite s veľmi nízkym výťažkom nanorúrok (Nie, 2010). Doposiaľ však 

nebola opísaná úspešná syntéza vrstiev alebo tzv. lesov vertikálne zoradených 

viacvrstvových nanorúrok nielen na sepiolite, ale ani na žiadnom inom prírodnom 

mineráli. 

 

 

Obr. 5. 35 Ramanove spektrá uhlíkových nanorúrok na povrchu železom modifikovaného sepiolitu.  

Záznam je zo sledovania na štyroch rôznych miestach vzorky. 

 

 

5.5 Uhlíkové fázy na nontronite 

Nontronit patrí spolu s montmorillonitom do skupiny dioktaedrických 2:1 

smektitov. Mnohé jeho vlastnosti sú podobné s montmorillonitom. Tento minerál má 

záporný náboj vrstiev, schopnosť katiónovej výmeny a zároveň aj vnútrokryštalického 

napučiavania. Na rozdiel od montmorillonitu a iných fylosilikátov, sa vyznačuje vysokým 

obsahom železa. To je lokalizované najmä v oktaedrických a v malej miere aj 

v tetraedrických sieťach. Percentuálne zastúpenie železa vo forme Fe2O3 v použitých 

vzorkách je na úrovni približne 38 hmot. % (Keeling, 2000).  

 

Hlavným cieľom experimentov s nontronitom bolo zistiť, či katióny Fe
3+

 

zabudované v štruktúre tohto fylosilikátu môžu slúžiť ako katalytické centrá pre rast 
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uhlíkových nanorúrok. Preto na prípravu katalytickej vrstvy pre syntézu uhlíkových 

nanorúrok bola použitá ílová frakcia bez ďalšieho spracovania roztokmi železitých solí.  

Uvedená frakcia nontronitu bola získaná sedimentačným oddelením vrchnej časti 

suspenzie v odmernom valci po rozplavení a následnej 24 hodinovej sedimentácii. 

Distribúciu veľkosti častíc získanej frakcie ilustruje obr. 5.36. Distribučná krivka ukazuje, 

že hlavnú zložku ílu tvoria častice nontronitu s priemerom 0,15 až 50 μm.  

 

 
 

Obr. 5. 36  Distribučná a kumulatívna krivka frakcie nontronitu použitej pre syntézu uhlíkových nanorúrok 
 

Pre nanesenie suspenzie minerálu na kremíkové podložky bola využitá 

sedimentačná metóda, ktorou sa získala súvislá a homogénna katalytická vrstva. Tá však 

v niekoľkých prípadoch počas nárastu 

teploty v HF CVD reaktore praskla 

a vytvorila postupne zväčšujúce sa trhliny 

(obr. 5.37).   

Podmienky v HF CVD reaktore 

viedli vo všetkých prípadoch k tvorbe 

uhlíkovej vrstvy, v ktorej nanorúrky 

rovnomerne pokrývali celý povrch 

katalytickej vrstvy (obr.5.38). Zmeny 

hustoty pokrytia vrstvy nanorúrkami boli 

minimálne. V porovnaní s inými 

fylosilikátmi, nanorúrky takmer výlučne pokrývali iba povrch silikátovej vrstvy. 

Detailnejšie snímky zo SEM potvrdili prítomnosť nanorúrok s rôznym tvarom, priemerom 

dĺžkou, stupňom neusporiadanosti zhlukov nanorúrok a ich defektnou štruktúrou (obr. 5. 

 

Obr. 5. 37  Prasklina v nontronitovej vrstve   

 vytvorená počas syntézy v HF CVD reaktore. 
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39). Defekty prítomné v štruktúre nanorúrok spôsobili ich deformáciu a rôzne formy 

skrútenia. Povrch nanorúrok nebol znečistený amorfným uhlíkom. Priemer nanorúrok sa 

pohyboval v rozmedzí 10 nm až 50 nm. Keďže priemer uhlíkových nanorúrok je určovaný 

predovšetkým veľkosťou katalytických častíc, muselo počas syntézy dôjť k agregácii Fe
3+

 

katalytických častíc v štruktúre nontronitu. V opačnom prípade by sa tvorili nanorúrky 

s menším priemerom.  

 

 

Obr. 5. 38   

 

SEM snímky 

pokrytia povrchu 

nontronitovej vrstvy 

uhlíkovými 

nanorúrkami získané 

pri dvoch rôznych 

zväčšeniach 
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Zaujímavým miestom tvorby uhlíkovej fázy boli okraje prerušených vrstiev  

nontronitu, ktoré dovoľovali pomerne presne určiť hrúbku uhlíkovej vrstvy. Takéto miesta 

ilustrujú obrázky 5.40 a 5.41. 

Aj v prípade nontronitu je nutné počítať so zmenami, ktoré vyvolávajú podmienky 

v HF CVD v reaktore. Okrem úniku kapilárne viazanej vody pri teplotách do 100 °C, 

dochádza pri teplote približne 300 °C k úniku molekúl vody tvoriacich hydratačný obal 

vymeniteľných katiónov v medzivrstvovom priestore. Nad touto teplotou už začína prvý 

stupeň uvoľňovania v štruktúre viazaných hydroxylových skupín. Druhá fáza tohto deja 

má maximum pri teplotách 451 až 613 °C (Ding, 2002). Teplo v HF CVD reaktore by však 

pri dlhšej expozícii podmienilo aj na vyvolanie rôznych fázových zmien tohto minerálu.  

 

 

 

Obr. 5. 39  SEM snímka uhlíkových nanorúrok na okraji nontronitovej vrstvy.                                                       

Snímka ukazuje tvarovú a rozmerovú nehomogenitu uhlíkových nanorúrok. 
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Obr. 5.40  SEM snímky uhlíkových nanorúrok na trhlinách vrstvy nontronitu. Širka trhlín je 

približne 1,5 µm a 2,1 µm. Snímky ukazujú aj spôsob premostenia trhlín uhlíkovými nanorúrkami. 
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Obr. 5.41  SEM snímky uhlíkových nanorúrok na okrajoch vrstiev nontronitu. 
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Na preskúmanie vnútornej štruktúry deponovaných nanorúrok bola použitá 

transmisná elektrónová mikroskopia (obr. 5. 42). TEM potvrdila prítomnosť nielen 

topologických, ale aj štruktúrnych defektov nanorúrok. Na uvedených snímkach bola 

pozorovaná zmes rôznych viacvrstvových uhlíkových nanorúrok. Tie sa vyznačovali 

rôznym tvarom, dĺžkou a priemerom. Na TEM snímkach vidno napríklad bambusový a 

retiazkový tvar nanorúrok alebo aj nanorúrky v tvare špirály. Pomocou TEM boli 

v nanorúrke videné aj katalytické častice železa. Tie sa nachádzali zapuzdrené vo 

vrcholoch uhlíkových nanorúrok, čo poukazuje na vrcholový rastový mód. Katalytické 

častice nezostávajú ukotvené na povrchu substrátu, ale sú počas rastu nanorúrky vytláčané 

do priestoru. Ramanova spektroskopia uhlíkových nanorúrok na nontronite (obr. 5. 43) 

poukázala na mnohostenné nanorúrky. RMB pásmo, charakteristické pre SWNTs nebolo 

zaznamenané na žiadnom sledovanom mieste vzorky. Záver experimentov s nontronitom 

je ten, že pre úspešnú syntézu uhlíkových nanorúrok postačuje železo obsiahnuté 

v štruktúre tohto minerálu. 

 

 

 

Obr. 5. 42  TEM snímky uhlíkových nanorúrok deponovaných na povrchu nontronitu. Ľavá snímka ukazuje 

uhlíkovú nanorúrku s bambusovou štruktúrou. V jej vrchole je jasne viditeľná katalytická častica kovu. 

Pravá snímka ukazuje tvarovo rozdielne uhlíkové nanorúrky. 
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Obr. 5.43  Ramanove spektrá uhlíkových nanorúrok syntetizované na železitom nontronite.  

Sledované boli štyri miesta na vzorke. 
 

 

5.6 Uhlíkové fázy na zeolitickom tufe 

Táto časť zahŕňa časť predbežných výsledkov syntézy uhlíkových nanorúrok na 

zeolitickom tufe. V nich bol použitý zeolitový tuf z ložiska Nižný Hrabovec na východe 

Slovenska. Ten sa v súčasnosti ťaží pre rôzne priemyselné aplikácie vo veľkom rozsahu. 

Hlavným minerálom zeolitového tufu je klinoptilolit; ďalšie zložky tvoria živce, 

kristobalit, kremeň a biotit. Bližšie informácie o tomto tufe sú uvedené v kapitole 5.2. 

Na prípravu katalytickej vrstvy zo zeolitového tufu bola použitá malá platnička 

z monolitického bloku tufu. Tá sa získala vyrezaním a vybrúsením z bloku pôvodnej 

horniny Toto riešenie vyplynulo zo skutočnosti, že zeolitový tuf je kompaktná tvrdá 

hornina, z ktorej nemožno žiadnou metódou oddeliť jednotlivé minerály.  

Výsledok syntézy metódou HF CVD ilustrujú obrázky  5.44 až 5.48. Dominantnou 

vlastnosťou vzniknutej uhlíkovej fázy je vysoký stupeň nehomogenity uhlíkových 

nanorúrok. Tie sú veľmi často pokryté vrstvou grafénových šupiniek (nanostien) 

a amorfnej uhlíkovej fázy. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, aj v tomto prípade 

sú častice katalyzátora transportované počas syntézy smerom od povrchu katalytickej 

vrstvy. 
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Obr. 5.44 SEM snímky povrchu platničky zeolitového tufu s deponovanou vrstvou katalyzátora  

pokrytej rôznymi typmi uhlíkových nanorúrok. 
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Obr. 5.45  SEM snímky zväzkov uhlíkových nanorúrok syntetizované na platničke zeolitového tufu 

s deponovanou vrstvou katalyzátora 
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Obr. 5.46  SEM snímky uhlíkových nanorúrok prepájajúcich dve strany kavity platničky zeolitového tufu. 

Ako steny tufu, tak aj samotné nanorúrky sú pokryté grafénovými šupinami a amorfným uhlíkom. 
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Obr. 5.47  Detailný pohľad na nanorúrky pokryté vrstvou grafénových šupiniek a amorfnej uhlíkovej fázy 

 

 

 
 

Obr. 5.48  Transmisné elektrónové snímky uhlíkových nanorúrok syntetizované na zeolitovej platničke 

s uzatvorenými časticami katalyzátora 

 

a 

  

b 
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6 ZÁVER 

V tejto práci venovanej syntéze uhlíkových nanorúrok na vybranej skupine 

silikátových minerálov je zahrnutá najmä tá časť experimentov, ktorá viedla k úspešnej 

syntéze uhlíkových nanorúrok. Vzhľadom na vysoký počet premenných ovplyvňujúcich 

rast uhlíkových nanorúrok, sa všetky experimenty uvedené v tejto publikácii sústreďovali 

na jeden typ kovového katalyzátora, ktorým bolo železo buď priamo zabudované 

v štruktúre silikátu alebo bolo umele deponované na jeho povrch, prípadne inkorporované 

do jeho štruktúry z vodných roztokov železitých solí.  

Výsledky doterajších štúdií poukazujú na variabilitu štruktúr a uhlíkových fáz 

pripravených na silikátových povrchoch, zahrňujúcich nielen uhlíkové nanorúrky, ale aj 

rôzne amorfné fázy, kryštalické nanočastice i grafénové nanosteny.  

V súčasnosti je na autorských pracoviskách rozpracovaných niekoľko vedecko-

výskumných tém, ktoré priamo nadväzujú na experimenty tu publikované. Hlavným 

zámerom a vedeckým cieľom je pochopiť a opísať mechanizmus rastu uhlíkových 

nanorúrok v daných materiálových a technologických podmienkach.  

Výskum nanokompozitov opisovaných v tejto práci je produktom spolupráce 

pracovníkov Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedry anorganickej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolupráca bola podporená 

piatimi domácimi vedecko-výskumnými grantami VEGA a jedným bilaterálnym ČR-SR 

grantom APVV. V roku 2004 bola podaná patentová prihláška, ktorej predmetom bola 

Depozícia uhlíkových nanorúrok na neporézny nevodivý opticky transparentný substrát. 

Patent číslo 286330 bol udelený v roku 2008 (Kadlečíková, 2008). Formálnym výstupom 

výskumu nanokompozitov na báze uhlíkových nanorúrok a minerálov je niekoľko desiatok 

vedeckých publikácii, z čoho veľká časť pripadá na publikácie registrované v databáze 

referátového periodika Current Contents.  
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