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Abstrakt  

 

Oblast uhlíkatých kompozitních materiálů stále skýtá možnosti výzkumu nových 

výrobních procesů, či jednotlivých složek, jakožto zdrojů uhlíku, ze kterých by mohl být 

kompozitní materiál vyroben, či které by mohly definovat zcela novou oblast využití. Jako 

jeden z takovýchto možných zdrojů uhlíku, byl v dřívější výzkumné práci stanoven anthracen.      

Disertační práce je zaměřena na použití anthracenu – jako prekurzoru uhlíkové matrice a 

na výrobní proces a vyhodnocení stavu v jednotlivých fázích vývoje uhlíkatého vláknového 

kompozitního materiálu.  

V práci byl použit technický anthracen s čistotou 94,41 hm. %. Režimy tepelného 

zpracování byly navrženy za účelem charakterizace vlivu teploty a času na výsledné produkty 

a dále na optimalizaci výrobního procesu. Stanoveny byly finální teploty 200 °C, 250 °C, 

300 °C, 350 °C, 400 °C a 450 °C, s rychlostí ohřevu 1 K za minutu do 100 °C pro všechny 

testy a dále 1 K·min
-1

, 0,066 K·min
-1

 respektive 0,033 K·min
-1 

do jednotlivých konečných 

teplot. Optimální tepelné zpracování bylo zjištěno při finální teplotě 250 °C, s rychlostí 

ohřevu 0,033 K·min
-1

 a celkovým časem výroby 76 hodin a 20 minut.
 
  

Impregnace vláknových skeletů anthracenem byla testována prostřednictvím užití surového 

anthracenu v pevném stavu, toluenu jako rozpouštědla, nebo roztaveného anthracenu. 

Nejefektivnější technikou infiltrace se jevila aplikace anthracenu v kapalném stavu, bez 

přítomnosti rozpouštědla.  

Studován byl také vliv vybraných modelových katalyzátorů, tj. chlorid hlinitý, chlorid 

zinečnatý, chlorid železitý a chlorid chromitý, na polykondenzaci anthracenu. Pro 

vyhodnocení vzorků byla použita termogravimetrická analýza a z kvalitativního hlediska, 

Fourierova transformační infračervená spektroskopie. Největší účinek na polykondenzaci 

anthracenu se projevil u katalyzátoru chloridu železitého, zatímco u chloridu zinečnatého a 

chromitého byl zaznamenán pouze malý vliv. 

Navazujícím krokem, ve vývoji vláknového kompozitu, bylo provedení karbonizace 

vzorků anthracenu, jak bez přítomnosti katalyzátoru, tak i s přítomností chloridu železitého  

(10 hm. %) do 500 °C rychlostí ohřevu 0,033 K·min
-1

. Vliv katalyzátoru se projevil spojením 

vláken do svazků, díky vzniklému karbonizátu. 

Obecně, dosažené výsledky a zjištění jsou vesměs pozitivní, nicméně je zapotřebí dalšího, 

podrobnějšího výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Field of carbon/carbon composite materials still offers opportunities for exploration and 

invention of new production processes or particular compounds as carbon sources from which 

worth final product may be derived or else another branch of utilization introduced. In former 

research work anthracene substance was determined to be one of such potential sources of 

carbon.  

Therefore, dissertation thesis is focused on the anthracene utilization as matrix carbon 

precursor; production process and performance of anthracene at individual production stages 

in carbon fiber/carbon composite development. 

Technical anthracene with purity of 94.41 weight % was used. For purpose of heat 

treatment optimization, heating patterns were designed to distinguish the influence of 

temperature and production time on resulting products. Final temperatures 200 °C, 250 °C, 

300 °C, 350 °C, 400 °C and 450 °C, respectively, were established with rate of heating as  

1 K per minute up to 100 °C for all tests and continuously by 1 K·min
-1

, 0.066 K·min
-1

 or 

0.033 K·min
-1

 up to the selected particular final temperatures. As the optimum heat treatment, 

final temperature of 250 °C at rate of 0.033 K·min
-1 

was determined with production time 

duration about 76 hours and 20 minutes.  

For fiber preforms impregnation by anthracene various methods were tested, e. g. usage of 

non-treated anthracene, toluene as solvent or anthracene melting. The most effective 

technique of infiltration was application of anthracene in liquid state with no presence of 

additional solvent.       

Influence of catalysts on anthracene polycondensation was studied by means of model 

agents such as aluminium chloride, zinc chloride, ferric chloride and chromium trichloride. 

Thermogravimetric analysis and Fourier – transform infrared spectroscopy from qualitative 

point of view were used for samples evaluation. The biggest effect on anthracene 

polycondensation was revealed by ferric chloride while low impact was noticed by zinc 

chloride and chromium trichloride. 

As a subsequent step in carbon fiber/carbon material processing carbonization up to 500 °C 

by rate of 0.033 K·min
-1 

was performed with anthracene sample without presence of catalyst 

as well as with presence of ferric chloride (10 wt. %). Influence of catalyst resulted in 

connection of fibers into bundles by carbonisate. 

In general, achieved findings and observation are very positive, nevertheless still further 

research and detailed investigation is needed.  
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Úvod 

V době rozmachu moderních technologií s vysokými nároky na materiály vykazující 

unikátní vlastnosti, se jedno z řešení nachází v oblasti kompozitních materiálů. Jak již 

samotný pojem kompozit napovídá, takový materiál je kombinací dvou, nebo více vstupních 

látek s rozdílnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, ale společně tvoří materiál, 

v určitých ohledech s vyšší kvalitou, než je kvalita jednotlivých původních látek [1].  

Rozsáhlé výzkumy uhlíku, jako základního prvku a jeho sloučenin, byly prováděny po 

řadu let na celém světě a získané znalosti a poznatky přispěly k rozvoji průmyslových a 

technologických odvětví zaměřených na uhlíkaté kompozitní materiály. Uhlíkaté kompozity 

jsou, pro své jedinečné vlastnosti a širokou škálu možného využití, stále výzvou ve smyslu 

zdokonalení, modifikace stávajících materiálů a případně vývoje jejich výrobních procesů. 

Velkou výzvu rovněž představují z hlediska výzkumu dalších potenciálních zdrojů uhlíku, ze 

kterých by mohl být kompozit vytvořen a určování zcela nových směrů, či způsobů jejich 

využití. 

Jeden z četných výzkumů [2] se zabýval studiem vybraných aromatických uhlovodíků, 

prostřednictvím řízené termolýzy a konkrétně anthracen, s vysokým potenciálem tvorby 

smoly, byl vyhodnocen jako možný prekurzor uhlíku. Na základě výsledků a závěrů této 

studie bylo případné navázat další výzkum v rámci možného zpracování a následně rozvinout 

směry využití anthracenu. 

Cílem doktorské práce tedy bylo prošetřit možnost použití anthracenu – jakožto prekurzoru 

uhlíku, ve vývoji uhlíkatého vláknového kompozitního materiálu, se zaměřením na výrobní 

proces a vyhodnotit chování anthracenu v jednotlivých částech jeho zpracování.   

Vláknové skelety, jako výztuž pro účely výzkumu, poskytlo Center for Advanced Friction 

Studies (Southern Illinois University, Carbondale, USA) působící v oboru frikčních materiálů. 

 

 

1 Literární přehled řešené problematiky 

V rámci řešené problematiky, bylo nezbytné provést literární rešerše, na téma: uhlíkaté 

materiály obecně, uhlíkaté kompozitní materiály a rovněž na látku anthracen.  

Teoretická část disertační práce tedy shrnuje informace o samotném uhlíku, grafitu [3 – 6] 

a uhlíkatých materiálech [3 – 4, 7, 65], smole a jejím vzniku [8 – 12], složení  

[8, 10, 12 – 14], charakterizaci [8, 12, 15 – 16], karbonizaci [10 – 14] či použití [8 – 9, 12], 

mezofázi [10 – 11, 17 – 22], dále uhlíkatých kompozitech [1, 4 – 5, 23 – 35], anthracenu [36] 

a jeho fyzikálních [37 – 38] a chemických [37, 39, 40 – 44, 64] vlastnostech, výrobě a  

použití [37] a konečně o anthracenových smolách [2, 45 – 56] a karbonizaci aromatických 

uhlovodíků [11, 57 – 63]. 

 

1.1 Uhlíkaté kompozitní materiály      

 

Především je nezbytné definovat a vyjasnit pojem kompozitní materiál. Jak Bareš 

vysvětluje [23], je důležité nahlížet na kompozity a klasifikovat je z různých hledisek, např. 

rozdílu mezi slitinou a kompozitem, vícefunkčnosti nebo návrhovou filozofií, tedy nejen 

z hlediska počtu strukturních složek. Tudíž definice kompozitního materiálu může být 

formulována takto: „Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z více (nejméně 

dvou) fází, z nichž alespoň jedna je pevná, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi 

fázemi a který dosahuje vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoli složkou (fází) 
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samostatně, ani prostou sumací“ [23]. 

Spojitá fáze je takzvaná matrice a nespojitou fázi tvoří výztuž kompozitu. Funkcí matrice 

je zajistit přenos zátěže na výztuž a ochránit výztuž proti korozi, či mechanickému poškození. 

Kompozity mohou být rozděleny dle různých aspektů, vztahujících se k materiálu matrice 

(kovové, polymerní, keramické a další anorganické kompozity nebo jejich kombinace), nebo 

ke struktuře, či geometrické charakterizaci disperzní složky v matrici – výztuže. Takové 

kompozity mohou být dispergované, částicové, s částicemi pravidelného, či nepravidelného 

tvaru, nebo s plynnými inkluzemi a dále vláknové s dlouhými, nebo krátkými vlákny [23]. 

Do tohoto výčtu může být zahrnuto také hledisko výrobní technologie. 

S ohledem na rámec disertační práce, byly tedy středem zájmu vláknové uhlíkaté 

kompozitní materiály. Kompozit je tvořen uhlíkatými vlákny a uhlíkatou matricí, kde 

vláknová výztuž může existovat v různých uspořádáních, jako např. dvourozměrná (2D), 

trojrozměrná (3D), tkaná, netkaná, nebo sekaná a náhodně orientovaná.    

Tyto kompozitní materiály nabízejí vysoce ceněné vlastnosti, jako vysokou měrnou 

pevnost a tuhost, vysokou pevnost při zvýšených teplotách, tepelnou a elektrickou vodivost, 

nízkou hustotu, lomovou houževnatost, nízký koeficient tepelné expanze a frikční vlastnosti.      

Murdie zmínil [24], že jednotlivé složky v uhlíkatém kompozitním materiálu mají 

různorodé struktury, od izotropních (negrafitizovatelných), po grafitické, kde se v určitém 

rozsahu objevují také turbostratické struktury. Při zaměření se na mechanické vlastnosti a 

vodivost, negrafitizovatelné uhlíky mají nízké mechanické a vodivostní vlastnosti, zatímco 

grafitické a turbostratické uhlíky je mají naopak vyšší a jejich anizotropie je větší ve směru 

bazálních rovin.        

Modul pružnosti, pevnost v tahu, interlaminární pevnost ve smyku a pevnost v tlaku patří 

k základním mechanickým vlastnostem uhlíkatých kompozitů. Tuhost materiálu je stanovená 

modulem pružnosti a maximální tahové zatížení před porušením je definováno pevností 

v tahu. Nadto uhlíkaté kompozity poskytují dobrou tepelnou kapacitu a vysokou pevnost při 

zvýšených teplotách, nízké koeficienty tření a nízké rychlosti opotřebení pro frikční aplikace. 

Velkou výhodou je také jejich nízká objemová hmotnost.    

Využití kompozitů je velmi široké, od motorových komponentů, ohnivzdorných materiálů, 

vysokoteplotních spojek, ochrany trubek a mříží, až po užití v medicíně - pro svou 

biokompatibilitu. Díky svým jedinečným vlastnostem, našly tyto materiály také uplatnění 

v náročných aplikacích špičkových vesmírných technologií, nebo kupříkladu brzdových 

systémech letadel, či závodních automobilů [24–25]. 

 

Uhlíková vlákna 

 

Uhlíková vlákna dosahují vysoké pevnosti, tuhosti, ale nízké hustoty. Mezi jejich výhody 

patří tepelná a elektrická vodivost, nízká tepelná expanze, odolnost proti tečení, nebo 

chemická netečnost. Mezi nevýhody pak mohou být zařazeny křehkost, nízká rázová 

houževnatost, vysoký stupeň anizotropie a potřeba spojení, např. matricí pro tvorbu 

strukturního materiálu [1], [26–27].   

Existuje mnoho prekurzorů pro přípravu uhlíkových vláken, například smoly, lignin nebo 

Kevlar, ale mezi nejrozšířenější patří umělé hedvábí, PAN (polyakrylonitril) a mezofázová 

smola. Další kategorií uhlíkových vláken je VGCF (vapor grown carbon fibers). Princip 

spočívá ve vystavení kovového katalyzátoru směsi vodíku a uhlovodíkových plynů při 

teplotách okolo 1000 °C a uhlík, ze kterého narůstají vlákna, pochází z rozkladu 

uhlovodíkového plynu. Využití VGCF je, díky vysokým nákladům a malým vyrobeným 
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objemům v cyklických reaktorech [24], [27], limitováno na speciální aplikace.        

Výrobní proces uhlíkových vláken z PAN a rovněž mezofázové smoly je popsán v mnoha 

literárních zdrojích [5], [23–24], [26–27]. Postup je definován v několika krocích počínajících 

od tvorby a předení vláken, v případě PAN prekurzoru také napínání, dále oxidace a 

stabilizace při 200 °C – 400 °C až ke karbonizaci v inertní atmosféře (1000 °C – 1500 °C) a 

grafitizaci v inertní atmosféře od 2200 °C až do 3000 °C. Napínání, lépe specifikováno jako 

tahové namáhání vláken při výrobě je základem k zajištění preferované orientace grafitických 

rovin, mající za následek vysoký Youngův modul pružnosti. V podstatě PAN udává nejlepší 

výsledky dosažených vlastností vláken. 

Obecně, vlákna mohou být rozdělena do 4 kategorií [23]: 

 UHM (ultra high modulus) – velmi vysoký modul  

(E > 400 GPa, R > 1,7 GPa, g > 1,95 g·cm
-3

) 

 HM (high modulus) – vysoký modul  

(E = 300 – 400 GPa, R > 1,7 GPa, g = 1,8 – 2,0 g·cm
-3

) 

 UHS (ultra high strength) – velmi vysoká pevnost  

(E = 200 – 250 GPa, R > 3,1 GPa, g = 1,73 – 1,82 g·cm
-3

) 

 HS (high strength) – vysoká pevnost  

(E = 200 – 250 GPa, R = 2 – 3,1 GPa, g = 1,73 – 1,87 g·cm
-3

)   

kde E znamená modul, R pevnost a g objemovou hustotu.  

 

Ačkoli vlákna vyrobená z PAN mají izotropní vlastnosti, vlákna z mezofázové smoly 

vykazují různorodé struktury v příčném řezu. Kategorizace uhlíkových vláken dle 

uspořádanosti grafenových vrstev může být obtížná a problematická, jak popsal Weiss a 

kol. [5], nicméně mohou být rozpoznány a blíže stanoveny čtyři základní typy struktur, 

konkrétně radiální (radial), cibulovitý (onion-skin), náhodný (random) a radiálně zvlněný 

(radial undulated). Oproti tomu Bourrat zmínil [4], že stanovení struktury vlákna je ihned 

dosažitelné pomocí SEM a kromě čtyř základních typů, nabízí také další možné textury. 

Principy uspořádání vrstev jsou načrtnuty na Obrázku 1. Výsledné struktury vláken z procesu 

předení do značné míry ovlivňují konečné fyzikální, mechanické a tepelné vlastnosti 

samotných vláken [29]. Průměr uhlíkového vlákna je obvykle několik µm (okolo 8 µm [23]) 

s nerovným povrchem.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1  Strukturní uspořádání vláken z mezofázové smoly [4]. 
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Matrice 

 

Jak již bylo v předchozím textu zmíněno, matrice je důležitou součástí kompozitního 

materiálu, která udržuje vláknovou výztuž pospolu, působí tedy jako pojivo a zajišťuje přenos 

vnějšího zatížení na vlákna. Mimoto, matrice zastává funkci ochrany proti mechanickému 

poškození, nebo korozi – oxidaci.  

Je známo několik typů užívaných matric v kompozitech a to kovové, keramické a 

skleněné, silikátové, anebo polymerní matrice. Polymerní matrice se dále dělí na dva typy, 

termoplastové a reaktoplastové matrice, jejichž použití se liší díky výsledným vlastnostem. 

Termoplastové matrice se stávají plastickými a tvářitelnými od určité teploty a po ochlazení 

zpět ztvrdnou a to s možností opakování. Naopak  reaktoplastové matrice, vystavené 

tepelnému zpracování, se nevratně vytvrdí. Příklady termoplastové matrice, vhodné pro 

vláknovou výztuž, jsou nylon (polyamid), polyetylen, polypropylen, polykarbonát, nebo 

polyester atd. a reaktoplastové matrice jsou polyesterová pryskyřice, epoxidová pryskyřice, 

nebo melaminová pryskyřice [23].   

 

Výroba uhlíkatých kompozitních materiálů 

 

Výroba vláknových uhlíkatých kompozitních materiálů může být provedena následujícími 

procesy [31–32]:     

 Impregnace a tepelná degradace termoplastové smoly 

 Impregnace a tepelná degradace reaktoplastové pryskyřice 

 CVI (Chemical Vapor Infiltration) 

 Hybridní zhuštění – kombinace procesů 

 

V případě matrice smoly, je kvůli přítomnosti nečistot a heteroatomů v surovině, které 

musí být eliminovány z důvodu získání čistého grafitizovatelného uhlíku, krok infiltrace do 

vláknového skeletu následován karbonizací v teplotním rozsahu 800 °C – 1000 °C. Výrobní 

procedura zahrnuje opakované cykly impregnace a karbonizace za atmosférického tlaku, nebo 

za zvýšených tlaků až do 207 MPa, kde je teplota snížena spolu se ztrátou prchavých látek a 

je tak zvýšen výtěžek uhlíku. Výtěžek koksu při karbonizaci, za atmosférických podmínek, je 

okolo 50 – 60 hm. %, zatímco při velmi pomalé karbonizaci, nebo pod vysokým tlakem 

výtěžek koksu stoupá k 70 – 80 hm. % [31]. Při použití 100 % mezofázové smoly se dosahuje 

vyšších výtěžků, hutnějšího kompozitu a přitom nižšího počtu opakovaných cyklů. Přesto 

však je stabilizace v oxidačním prostředí před karbonizací nezbytná, kvůli zajištění zesítění 

struktury. Poté je výtěžek až 92 hm. % [31].  

Na druhé straně, výroba s užitím fenolové pryskyřice, tvořící síťování lineárních 

polymerních řetězců ve struktuře, se řídí dle postupu lisování za horka. Pryskyřice se tedy, po 

řádném vytvrzení, stává reaktoplastem. Nejprve je připraven prepreg (předimpregnovaná 

uhlíková vlákna) a poté je mnohonásobně vrstven do formy. Lisování za horka je aplikováno 

při teplotě 200 °C – 350 °C a tlaku 6,7 – 66 MPa až na 10 hodin, v závislosti na vlastnostech 

pryskyřice. Takzvané CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics) musí být dále podrobeny 

pomalé karbonizaci v teplotním rozsahu 800 °C – 1000 °C, v inertní atmosféře, z důvodu 

přeměny pryskyřice na uhlík. Výtěžnost je obvykle od 50 do 70 hm. %. Následné zhušťování 

může být provedeno prostřednictvím CVI, pryskyřice, nebo smoly [31].    

     CVI (Chemical Vapor Infiltration) je metoda usazování pyrolytického uhlíku z plynné 

fáze, do vláknového skeletu. Suché skelety vláken, nebo ještě před-infiltrované pryskyřicí, či 

smolou mohou být použity zároveň s rozličnými uhlovodíky, jako je metan, propan aj. Skelet 
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vláken je vyhřát na přibližně 1000 °C, načež uhlovodíkový plyn difunduje do otevřené 

poréznosti a na horkých rozhraních pór - vlákno tepelně degraduje. Usazování pyrolytického 

uhlíku je spojeno s uvolňováním prchavých látek, jež jsou složeny především z vodíku. 

Z hlediska rychlosti a účinnosti, pak ovlivňuje proces usazování celá řada dalších faktorů, 

např. rychlost toku, složení plynné fáze, přítomnost nosného plynu, teplota, tlak a rovněž 

samotný skelet, jeho tvar a pórovitost. Vzhledem k teplotě a izotermickým podmínkám je 

preferenční usazování uhlíku na povrchu materiálu problematické z hlediska řádného 

zahušťování silnějších částí, zatímco nízké teploty vyžadují delší čas výroby a mají tak 

negativní dopad na ekonomiku procesu. Struktura usazeného uhlíku může být řízena změnami 

složení plynu a teplotou. Jsou známy tři základní procedury zahušťování pyrolytickým 

uhlíkem, specificky jsou to izotermická infiltrace, CVI teplotního gradientu a diferenční 

tlaková CVI [31]. 

 

1.2 Anthracen 

 

Anthracen je z chemického hlediska uhlovodíková organická sloučenina, tvořená třemi 

benzenovými jádry (Obrázek 2) a patří tedy do skupiny aromatických uhlovodíků, takzvaných 

arenů. Pro areny je typická přítomnost uhlíkových atomů v hybridním stavu sp
2
, v cyklickém 

uspořádání. Jelikož anthracen tvoří několik cyklů, které sdílejí vždy dva uhlíkové atomy, pak 

je přesnější pojmenování - polycyklické areny [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2  Strukturní vzorec anthracenu [36].  

 

Fyzikální vlastnosti 

 

Anthracen je definován jako pevná bezbarvá substance, krystalizující ve formě 

jednoklonných destiček, které fluoreskují modrou až fialovou barvou. Technický anthracen 

(94 – 96 hm. %) je rozpoznatelný jako nažloutlý, nebo našedlý a jednou z jeho charakteristik 

je snadná sublimace [37]. 

Charakteristiky vybraných fyzikálních vlastností anthracenu jsou uvedeny v Tabulce 1 

[37–38]. 

 

Chemické vlastnosti 

 

Pro anthracen je charakteristická vysoká reaktivita atomů uhlíku v poloze 9 a 10  

(Obrázek 2), projevujících určitou nenasycenost. Typické jsou elektrofilní substituční reakce, 

kde se povětšinou jedná o působení elektrofilního činidla, s charakterem kationtu (např. 

allylový, halogenový nitroniový kation nebo oxid sírový s elektronovým sextetem na atomu 

síry), na aromatický uhlovodík [37]. 
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Tabulka 1  Charakteristiky vybraných fyzikálních vlastností anthracenu[37–38]. 

CAS No.: 120-12-7 

Sumární vzorec: C14H10 

Molární hmotnost: 178,24 g·mol
-1

 

Teplota varu:  341,6 °C  

Měrná tepelná kapacita:  cp – 1,150 J·g
-1

·K
-1

 (20 - 210 °C), cv – 39,95  J·g
-1

·K
-1

 

Teplota tání: 218 °C 

Teplota vzplanutí: 121,1 °C (zavřený kelímek), 196,1 °C (otevřený kelímek) 

Zápalná teplota: 560 °C (prachový stav), 540 °C (kyslík), 605 °C (vzduch) 

Měrná vodivost:  1,10-16 S·m
-1

 

Hustota při 20 °C: 1,25 g·cm
-3

(20 °C) 

Hustota par: 6,15 (vzduch = 1), 6,2 

Rozpustnost: Částečně rozpustný v benzenu, toluenu, acetonu, pyridinu; 

nepatrně rozpustný v sirouhlíku; málo rozpustný v éteru a 

alkoholu; nerozpustný ve vodě 

Klasifikace: Xi; N; R38; R50/53 – Dráždivý - oči, pokožka; 

Nebezpečný pro životní prostředí 

 

Četné vědecké práce se zabývaly studiem vzniku a vlastností smoly získané 

z anthracenových zdrojů, např. anthracenu s čistotou 99,41 hm. % [2], nebo anthracenového 

oleje [46–47]. Taktéž byly studovány metody, katalyzující proces polymerizace a to zejména 

dmýchání vzduchem, s přítomností chloridu olovnatého, měďnatého, železitého, hlinitého, 

síry [45–51], nebo HF/BF3 [52]. 

 

1.3. Karbonizace aromatických uhlovodíků 

 

Materiály jako smoly, skládající se ze složek, které obsahují aromatické uhlovodíky a 

heterocyklické struktury, podstupují při procesu karbonizace mnohonásobné a komplikované 

chemické reakce. Studium reakcí modelových polycyklických aromatických uhlovodíků 

přineslo informace o dominantních chemických reakcích, jako jsou dehydrogenační 

polymerizace, intramolekulární dehydrogenační cyklizace a další. 

V případě anthracenu, dehydrogenace nastává v pozicích 9 a 10 a tvoří tedy volné radikály, 

které kondenzují do molekul s vyšší molekulovou hmotností. Mechanismus polykondenzace 

anthracenu je uveden na Obrázku 3 [11]. Karbonizací uhlovodíků a reakčními mechanismy se 

zabývala také práce [58].  
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Obrázek 3  Mechanismus polykondenzace anthracenu [11]. 

 

 

2 Cíle disertační práce 

Podstatou disertační práce bylo studium možnosti využití technického anthracenu, při 

vývoji uhlíkatého vláknového kompozitního materiálu. Závěrem pak tedy potvrdit, či vyvrátit 

jeho potenciál. 

Hlavní cíle a rozsah práce byl shrnut do následujících bodů: 

 Optimalizace procesu tepelného zpracování 

(technický anthracen & uhlíkatý material) 

 Substituce uhlíkatého materiálu vláknovým skeletem 

 Technika impregnace vláknového skeletu anthracenem 

 Aplikace katalyzátorů polykondenzace anthracenu 

 Karbonizace 

 Návrh možných směrů dalšího výzkumu 

 

Pro ilustraci je navžený postup studia znázorněn na Obrázku 4.  

 

Obrázek 4  Ilustrace navrženého postupu. 
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3 Experimentální část 

Experimentální část zahrnuje použité zařízení, materiály, přípravu vzorků a způsoby 

vyhodnocení. 

 

3.1 Experimentální zařízení a materiály 

 

Pro účely projektu byla navržena a zhotovena experimentální nádoba kulatého tvaru, 

s  vnitřním průměrem 100 mm a výškou 90 mm, opatřená víkem na závit a ventilem. Testy 

byly prováděny v peci 018 LP (Václav Svoboda EPS), s programovým regulátorem 

mikroTHERM 825. 

Základní surovinou byl technický anthracen (94,41 hm. %), který poskytla firma  

Deza, a.s., Valašské Meziříčí. V průběhu experimentů, nebyl anthracen dále nijak 

purifikován. Analýza chemického složení a čistota látky byla provedena GC/MS plynovým 

chromatografem (HP 6890 GC), s detektorem hmotnosti (HP 5973 MSD), viz. Tabulka 2.  

 

Tabulka 2  Chemické složení a čistota technického anthracenu. 

Stanovená složka Hm. % 

Naftalen 0,008 

2-methylnaftalen 0,002 

Dibenzo(b,d)furan 0,001 

Fluoren 0,05 

9,10-dihydroanthracen 0,44 

Dibenzo(b,d)thiofen 0,03 

Fenanthren 0,64 

Akridin 0,66 

Nafto(2,3-b)thiofen 0,87 

Karbazol 2,59 

9,10-dihydroakridin 0,005 

2-methylanthracen 0,29 

1-methylanthracen 0,005 

Fluoranthen 0,003 

Pyren 0,002 

Anthracen 94,41 

Nečistot celkem: 5,59 

Stanoveno: 100 

 

Z důvodu limitovaného množství vláknových skeletů, byl pro optimalizaci tepelného 

zpracování použit kalcinovaný ropný koks (dále jen CPC) s frakcí < 0,8 mm. 

Vláknové skelety poskytlo Center for Advanced Friction Studies, Southern Illinois 

University, Carbondale, USA.  
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3.2 Postup  

 

Vzorky byly připravovány jak pro optimalizaci tepelného zpracování, tak pro stanovení 

vhodné metody impregnace vláknových skeletů, aplikaci vybraných katalyzátorů a také 

karbonizaci.  

 

3.2.1 Optimalizace tepelného zpracování 

 

V rámci optimalizace tepelného zpracování, byly pro další výrobní postup, navrženy 

režimy ohřevu s důrazem na charakterizaci vlivu teploty a času na výsledné produkty. Tudíž 

byly stanoveny konečné teploty (200 °C, 250 °C, 300 °C, 350 °C, 400 °C respektive 450 °C) 

a rychlosti ohřevu 1 K za minutu do 100 °C pro všechny testy a dále kontinuálně 1 K·min
-1 

(režim A), 0,066 K·min
-1

 (režim B), nebo 0,033 K·min
-1

 (režim C), až do stanovených 

konečných teplot. Průběhy režimů jsou znázorněny na Obrázku 5.  

          

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5  Průběhy navržených režimů ohřevů. 

 

Jak již bylo dříve zmíněno, z důvodu limitovaného množství skeletů, byla pro testy 

optimalizace použita náhrada - CPC s frakcí menší než 0,8 mm. Jednotlivé vzorky sestávaly 

z anthracenu a CPC v poměru 1:1 (50 g : 50 g) v homogenizovaných směsích a v alobalových 

zábalech. Takto připravené vzorky byly postupně podrobeny tepelnému zpracování dle 

stanovených režimů. Po dosažení konečné teploty proběhlo přirozené chlazení. 

   

3.2.2 Impregnace vláknového skeletu anthracenem 

 

Infiltrace anthracenu do skeletu vláken byla testována třemi různými způsoby. Prvním bylo 

použití anthracenu v surovém stavu a bez jakékoli další úpravy. Druhým byla ověřena metoda 

rozpuštěného anthracenu v rozpouštědle. A posledním byla aplikace anthracenu v tekutém 

stavu.    

 

Surový anthracen 

 

Princip přípravy vzorků s použitím surového anthracenu zahrnoval skelety krychlového 

tvaru s rozměry 30 x 30 x 30 mm, které byly umístěny do lůžka vytvořeného pomocí alobalu. 
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Na horní část skeletu byl nasypán anthracen v poměru 1:1 k hmotnosti skeletu. Poté byl 

vzorek pevně zabalen do alobalu, zpracován dle optimálního tepelného režimu a zchlazen. 

Součástí experimentů se surovým anthracenem bylo také zjištění efektu opakovaných 

cyklů impregnace novou dávkou anthracenu a znovu vystavení tepelnému procesu. Příprava 

vzorků byla stejná, viz výše a rovněž navážka anthracenu byla vždy v poměru 1:1 k původní 

hmotnosti skeletu a to pro všechny cykly daného vzorku. Celkem byly připraveny 4 vzorky 

s opakováním maximálně do 4 cyklů.  

Testován byl také vliv anthracenu v přebytku, konkrétně v poměru 1:20. Pro komplexní 

studium účinků bylo rovněž provedeno rozvláknění skeletu a rozdružená vlákna byla opět 

smíchána s anthracenem jak v poměru 1:1, tak s dvojnásobným množstvím. 

      

Anthracen rozpuštěn v rozpouštědle    

       

Jako rozpouštědlo byl použit toluen. Anthracen (4 g) byl rozpouštěn v toluenu při 

zvýšených teplotách - do nasycení (rozpustnost 3,1 g/100 cm
3
 při 50 °C; 1 g/125 cm

3
 při  

25 °C). Skelety vláken pak byly předehřáty a následně ponořeny do připraveného roztoku po 

dobu několika sekund. Po 24 hodinách přirozeného chlazení byly vzorky opět zabaleny do 

alobalu a tepelně zpracovány režimem C do 250 °C.  

Experimentální stanovení úbytku hmotnosti vláken, pro ověření čistoty, bylo provedeno 

zahřátím na 220 °C a udržením teploty po dobu 10 minut v zařízení Binder ED 53. Po 

zchlazení, byl stanoven úbytek hmotnosti dle vztahu:           

        (
    
  

    )   ( ) [1] 

ML znamená úbytek hmotnosti, mHTR hmotnost skeletu po ohřevu a mR původní hmotnost 

skeletu. 

 

Roztavený anthracen 

 

Dalším principem impregnace vláken byla aplikace anthracenu v kapalném stavu. 

Jednotlivé skelety byly opět předehřáty, ponořeny do roztaveného anthracenu na dobu 

několika sekund, zchlazeny a následně tepelně zpracovány podle daného režimu, stejně jako 

v předchozích případech. Rovněž byl brán na zřetel samotný úbytek hmotnosti skeletů.  

 

3.2.3 Aplikace katalyzátorů 

 

Studován byl rovněž vliv katalyzátorů na polykondenzaci anthracenu. Za tímto účelem 

byla zvolena čtyři modelová aditiva. Jmenovitě chlorid hlinitý, chlorid zinečnatý, chlorid 

železitý a chlorid chromitý s čistotou p. a. Celkem byly připraveny dva soubory vzorků. První 

soubor čtyř vzorků s obsahem 5 hm. % a druhý s obsahem 10 hm. %.    

Směsi anthracenu s jednotlivými modelovými sloučeninami pak byly homogenizovány a 

zataveny do skleněných ampulí. Tepelná expozice trvala 2 hodiny při 250 °C. 

 

3.2.4 Karbonizace 

 

Proces následné karbonizace byl aplikován u vzorků bez přítomnosti katalyzátoru a u 

vzorků s přítomností chloridu železitého v 10 hm. %. Vzorky vláken, impregnované 

anthracenem, rozpuštěným v toluenu, nebo tekutým anthracenem, byly tepelně zpracovány 

dle optimálního režimu (C do 250 °C) a po ochlazení byly následně podrobeny karbonizaci, 
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při rychlosti ohřevu C od teploty okolí, do konečné teploty 500 °C. 

V případě vzorků s přítomností chloridu železitého v 10 hm. % byla příprava stejná. 

Anthracen s přídavkem aditiva byl opět roztaven a předehřátá vlákna do něj byla ponořena. 

Tepelný proces a karbonizace pro 2 sady vzorků byl stejný, jako v případě vzorků bez 

přídavku katalyzátoru.     

Hodnocení získaných produktů z jednotlivých experimentálních částí bylo prováděno 

prostřednictvím rozličných metod, níže jmenovaných: 

 Gravimetrické stanovení 

 Optická a elektronová mikroskopie 

 Stanovení mikrotvrdosti [66] 

 Termogravimetrická analýza [67 – 77]  

 Infračervená spektroskopie [78 – 79]  

 Elementární analýza         

 

 

4 Výsledky a diskuze 

Předmětem této kapitoly jsou dosažené výsledky, spolu s poznatky z dílčích částí 

experimentů.  

 

4.1 Optimalizace tepelného zpracování anthracenu 

 

Sumarizace výtěžků, tepelně zpracovaného anthracenu, při různých teplotních režimech a 

konečných teplotách, je uvedena v Tabulce 3. Jak je patrné, s rostoucí teplotou se výtěžek 

snižoval, až do úplné ztráty - zejména při rychlejších režimech A a B. Na druhé straně se 

zvyšujícím se časem výroby, tedy při snižování rychlosti, byly výtěžky spíše nižší, ale při 

vysokých konečných teplotách 400 °C a 450 °C, stále patrný. Konkrétně, v případě režimu B 

a teploty 350 °C, byla výtěžnost relativně nízká, a proto byl tento experiment opakován za 

stejných podmínek, ale s velmi podobným výsledkem. Příčina takovéto odchylky je neznámá. 

Celkový grafický přehled těchto výsledků je znázorněn na Obrázku 6. 

 

Tabulka 3  Výtěžky anthracenu při různých režimech. 

 

Tepelné zpracování vzorků do 200 °C a v rozmezí teplot 400 °C – 450 °C nebylo efektivní. 

Vzniklé produkty nabyly práškového stavu a byly tedy nevhodné k následným 

vyhodnocením, či analýzám. Teplota 200 °C byla blízko bodu tání surového technického 

anthracenu, takže zrna nebyly řádně roztaveny, načež výtěžnost byla 98 hm. % a více pro 

všechny tři režimy ohřevů. Takovéto vzorky neprokázaly žádnou soudržnost a byly také 

vyloučeny z dalšího vyhodnocování. V případě vyšších teplot (400 °C – 450 °C) výsledné 

produkty obsahovaly nízký, nebo dokonce žádný výtěžek, zejména u režimu A, kde 

pravděpodobně došlo k rozkladu a přechodu anthracenu do plynného stavu. I tyto produkty 

byly rovněž vyloučeny. 

Naproti tomu, oblast teplot 250 °C - 350 °C byla efektivní hlavně u režimů ohřevu B a C. 

Režim 

ohřevu 

200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 

(hm. %) (hm. %) (hm. %) (hm. %) (hm. %) (hm. %) 

A 99,6 64,4 58,2 54,6 0 0 

B 99,2 57,8 52,2 15,6 0 0,4 

C 98 54,8 54,4 47,4 6,6 2 
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Produkty dosáhly soudržnosti a větší tuhosti než u režimu A a výtěžky se pohybovaly kolem 

50 hm. % a výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6  Celkový přehled výtěžků. 

 

Vzorky, projevující větší pevnost a soudržnost s výtěžkem přes 50 hm. %, byly dále 

analyzovány. Konkrétně se jedná o vzorky zpracované do 250 °C režimem A 1 K·min
-1

, 

režimem B 0,066 K·min
-1

, režimem C 0,033 K·min
-1

 a do 300 °C režimem C 0,033 K·min
-1

. 

Pro zjednodušení identifikace byla zavedena speciální značení, viz. Tabulka 4. 

 

Tabulka 4  Speciální značení vybraných vzorků po tepelném zpracování.  

Vzorek 
Konečná teplota 

(°C) 

Rychlost ohřevu 

(K·min
-1

) 

250A 250 1 

250B 250 0,066 

250C 250 0,033 

300C 300 0,033 

 

Obrázek 7 znázorňuje směs anthracenu a CPC, po tepelném zpracování režimem C, kde je 

také patrný tenký film na spodní části vzorku. Tento tenký film byl zpozorován rovněž u 

jiných produktů experimentů.  

Obrázek 7  Směs anthracenu a CPC po tepelném zpracování režimem C. 
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Struktury vybraných směsí 250A, 250B, 250C respektive 300C jsou uvedeny na  

Obrázku 8. Modifikovaný anthracen vytvářel mezi zrny CPC spíše shluky a byl velmi 

porézní. Na hranicích zrn nebyla pozorována jasná adheze substance (Obrázek 8 A a B). 

Naopak při pomalém režimu C, se stuktura hmoty jevila kompaktněji s přítomností trhlin, 

které mohly být zapříčiněny procesem chlazení. Zrna CPC jsou naznačeny červenými 

šipkami. Nerovné povrchy mezi hranicemi zrn a anthracenem byly potvrzeny při testování 

mikrotvrdosti, Obrázek 9. Mimoto, měření mikrotvrdosti odhalilo více než 2x větší 

mikrotvrdost anthracenu zpracovaného tepelným režimem C - 31,8 HV 0,05 (EIT 16,3 GPa), 

než byla u anthracenu zpracovaného nejrychlejším ohřevem A -  13,7 HV 0,05 (EIT 8,8 GPa) 

v průměru z 15 měření. Z čehož lze usuzovat větší efektivitu režimu C. Příklady vtisků jsou 

uvedeny na Obrázku 10. 

Některé výsledky a pozorování z prvotních experimentů byly prezentovány v publikacích 

[80 – 82]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8  Struktury vzorků 250A (A) 250B (B) 250C (C) a 300C (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9  Rozhraní CPC zrn a modifikovaného anthracenu. 
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Obrázek 10  Příklady vtisků do hmoty anthracenu zpracovaného při režimu A a C. 

 

Termogravimetrická analýza 

 

Neizotermní termogravimetrie byla použita pro stanovení kinetických parametrů, jako je 

aktivační energie a frekvenční faktor procesu tepelné degradace vybraných vzorků, popsaných 

výše. Lze říci, že TG křivky a odvozené DTG křivky měly velmi podobný průběh, ale pouze 

vzorek 250A vykazoval nizší obsah uhlíku. Obecně mohou být TG křivky rozděleny do dvou 

částí: I. degradace anthracenu a II. oxidace koksu. Tepelná degradace anthracenu je 

endotermní proces odehrávající se do 400 °C. Hodnoty úbytků hmotnosti, maximálních teplot 

a kinetických parametrů degradace anthracenu jsou prezentovány v Tabulce 5. Na jejich 

základě lze konstatovat, že vzorky vyrobené při režimu C prokázaly mírně nižší úbytek 

hmotnosti v porovnání se vzorkem 250A, ale celkově rozdíly v aktivačních energiích, 

maximálních teplotách a úbytcích hmotností nenabyly zásadního významu. 

 

Tabulka 5  Úbytky hmotnosti, max. teploty a kinetické parametry pro degradaci anthracenu. 

Sample 
m 

(%) 

Tmax 

(° C) 

EA 

(kJ·mol
-1

) 

A 

(s
-1

) 

250A 42,5 285,8 80 1,828·10
5
 

250B 36,2 278,0 70 2,264·10
4
 

250C 34,6 275,9 70 2,327·10
4
 

300C 34,4 275,7 70 2,213·10
4
 

 

S uvážením výrobního času spojeného se spotřebou energie, výtěžku tepelně zpracovaného 

anthracenu nad 50 hm. % a potenciálu pro další bádání, optimální tepelné zpracování v rámci 

navržených režimů je konečná teplota 250 °C při rychlosti 0,033 K·min
-1 

(250C) s celkovou 

výrobou 76 hodin a 20 minut.     

Pro ověření opakovatelnosti byl tento test navíc 3x opakován obdobnými výsledky 

výtěžku, a to: 57 hm. %, 55,2 hm. % a 47 hm. %. 

 

4.2 Impregnace vláknového skeletu anthracenem 

 

Výsledky testů impregnace vláknového skeletu anthracenem jsou shrnuty jednotlivě pro 

surový anthracen, rozpuštěný v rozpouštědle a nakonec roztavený anthracen.  

 

Surový anthracen 

 

První snahou bylo, pro infiltraci skeletu, použít anthracen v surovém stavu, který tedy 
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nebyl žádným způsobem upraven či modifikován. Obrázek 11 znázorňuje vlákna před 

aplikací. Po prvním tepelném zpracování dle optimálního režimu C, byl výtěžek lehce nad 

polovinou původní navážky (52,6 hm. %). Byl zpozorován souvislý film na spodní straně 

skeletu, spolu s jemnými krystalky anthracenu na bočních stěnách. Anthracen dosáhl při 

ohřevu tekutého stavu a pronikl do skeletu, utvořil však na povrchu vláken jakési klastry 

(naznačeno červenou barvou na Obrázku 12) a nezaplnil tak prostor mezi jednotlivými 

vlákny. Nebyla prokázána homogenita infiltrace, neboť, jak je vidno na Obrázku 12 (červené 

šipky), vznikly oblasti s nedostatkem anthracenu. V podstatě, anthracen pronikl jen částečně 

do skeletu, zatímco stékal po stranách dolů, kde utvořil souvislou vrstvu. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11  Vlákna ve skeletu před aplikací anthracenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12  Struktura vzorků po infiltraci anthracenem.  

 

Opakovaná impregnace surovým antracenem, o stejné navážce, potvrdila vyšší výtěžek nad 

50 hm. % po první tepelné proceduře, avšak se vzrůstajícím počtem cyklů saturace, se výtěžek 

postupně snižoval až do 35 hm. %. Po opakovaných cyklech při režimu C, před karbonizací, 

se růst pojivové hmoty nepotvrdil a tato metoda byla vyhodnocena jako neefektivní. Získané 

výtěžky anthracenu jsou shrnuty na Obrázku 13. Byl stále patrný efekt klastrování anthracenu. 

Jak je možné vidět na Obrázku 14, jsou patrné roztroušené klastry mezi vlákny (červené 

šipky) - po třetím a čtvrtém sycení stále bez většího rozdílu v distribuci od prvního cyklu. 
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Obrázek 13  Počet cyklů saturace versus výtěžek anthracenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14  SEM fotografie vzorků po třetí saturaci (A) a čtvrté saturaci (B). 

 

Anthracen, aplikovaný do vláknových skeletů v nadbytku, zapříčinil růst větších 

destičkovitých krystalků mezi vlákny, respektive spojitou vrstvu, způsobující obtíže při 

pozorování mikroskopem (SEM). Komplikovaná byla samotná manipulace se vzorkem, který 

byl sice pevný, ale stále jistým způsobem křehký, s nedefinovatelnou lokací vláken a 

nerovnoměrného tvaru. Tudíž nekontrolovaná expanze prekurzoru pojiva přes skelet může 

vést k poškození samotných vláken, případně destrukci celého produktu. 

Test s rozvlákněním skeletu a homogenizací vláken s anthracenem v poměru 1:1 a 

v poměru 1:2, potvrdil předchozí výsledky. Přičemž upevnil hypotézu, že menší množství 

anthracenu formuje jakési klastry zrn (Obrázek 15 A a B), zatímco se vzrůstajícím množstvím 

se tvoří destičkovité tvary, respektive celé vrstvy bez pevného spojení s vlákny  

(Obrázek 15 C a D).  
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Obrázek 15  Rozvláknění skeletu s anthracenem v poměru 1:1 (A),(B) a v mírném přebytku 

anthracenu (C),(D). 

 

Anthracen rozpuštěn v rozpouštědle 

 

Pro snadnější infiltraci anthracenu do vláken, byl jako rozpouštědlo použit toluen. Skelety 

byly předehřáty a experimentálně byl stanoven úbytek hmotnosti u tří z nich. Překvapivě, byl 

zjištěn úbytek hmotnosti okolo 18 hm. % pro každý skelet, což naznačuje dodatečnou 

povrchovou úpravu samotných vláken.   

Získaný výtěžek anthracenu z počáteční navážky a po tepelném procesu byl 53,8 hm. %, 

což koresponduje s výsledky testů se surovým anthracenem po prvním cyklu. Na druhé 

straně, rozpustnost anthracenu v toluenu je limitována, proto původní vstup anthracenu byl 

díky tomuto faktu mnohem menší. Podobně, SEM snímky zobrazují klastrování anthracenu 

do zrn, bez významnějších vazeb k vláknům (Obrázek 16).      

Metoda rozpouštění anthracenu v rozpouštědle nepřinesla, vzhledem k distribuci 

substance, či získaného množství po ohřevu, uspokojivé výsledky a vede tedy k závěru, že je 

tato technika infiltrace rovněž neefektivní. 
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Obrázek 16  SEM snímky textury vláken s anthracenem rozpuštěným v toluenu po tepelném 

zpracování.  

 

 Roztavený anthracen 

 

Jako nejefektivnější se jeví impregnace skeletu anthracenem v tekutém stavu bez 

přítomnosti rozpouštědel. Bylo dosaženo výtěžku 83,3 hm. % po zpracování do 250 °C 

pomalým ohřevem a v porovnání s výše popsanými metodami se jednalo o nejlepší výsledek. 

Rozložení substance bylo souvislé, zabírající mezi-vláknový prostor ve větší míře, jak 

dokládá Obrázek 17. Avšak byla patrná delaminace po hranicích vláken.  Opakování postupu, 

z důvodu reprodukovatelnosti, přineslo opět vyšší výtěžek (70 hm. %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17  Struktura skeletu vyplněná anthracenem aplikovaným v tekutém stavu po 

tepelném zpracování. 

 

4.3 Aplikace katalyzátorů 

 

Účinky vybraných katalyzátorů chloridů byly hodnoceny pomocí TG analýzy, IR 

spektroskopie a elementární analýzy. 

 

Termogravimetrická analýza 

 

Vliv různých aditiv, jako katalyzátorů polymeračních a polykondenzačních reakcí 

anthracenu, byl sledován a kinetické parametry s úbytky hmotností byly stanoveny TG 

analýzou. Největší účinek byl detekován u chloridu železitého, což koreluje s výsledky prací 

[2], [45], zatímco malý vliv byl zaznamenán u chloridu zinečnatého a chromitého. Vliv 

chloridu hlinitého byl spíše nižší. Toto zjištění do jisté míry odporuje závěrům výzkumů  



Optimalizace tepelného zpracování anthracenu a studium jeho chování při vývoji uhlíkatého 

vláknového kompozitního materiálu. 

 

Veronika Svačinová  22 

[47–49], kde byl chlorid hlinitý použit jako hlavní katalyzátor anthracenového oleje. 

Anthracen, bez přídavku katalyzátorů, nevytvářel uhlíkatý polykondenzát. Hodnoty úbytku 

hmotností jednotlivých vzorků při degradaci v teplotním rozmezí 200 °C – 400 °C a dále 

v rozmezí 400 °C – 600 °C, jež přísluší oxidaci uhlíkatého polykondenzátu a kde by se již 

žádná z chemických změn původní substance neměla projevit, jsou uvedeny v Tabulce 6. 

Kinetické parametry jsou uvedeny v Tabulce 7. 

 

Tabulka 6  Max. teploty a úbytky hmotnosti anthracenu a směsí s aditivy. 

Vzorek 
Tmax1* 

(C) 

m1* 

(hm. %) 

Tmax2* 

(C) 

m2* 

(hm. %) 

Tmax3* 

(C) 

m3* 

(hm. %) 

Anthracen (A) 275,8 86,2 332,1 13,2 - - 

A + 10% ZnCl2 276,4 82,6 323,1 9,1 nevyhodnoceno 4,6 

A + 10% AlCl3 285,5 81,0 328,2 9,7 nevyhodnoceno 2,5 

A + 10% CrCl3 284,1 78,9 336,6 12,3 nevyhodnoceno 4,2 

A + 10% FeCl3 272,5 66,9 nevyhodnoceno 6,8 572,9 24,1 

A + 5% ZnCl2 293,1 81,3 366,0 14,5 nevyhodnoceno 1,1 

A + 5% AlCl3 279,2 87,7 322,5 7,4 nevyhodnoceno 3,6 

A + 5% CrCl3 290,4 83,2 384,6 13,6 nevyhodnoceno 2,1 

A + 5% FeCl3 273,4 72,6 326,4 5,5 510,2 12,6 
*index 1, 2 odpovídá tepelné degradaci anthracenu (endo) 

*index 3 odpovídá procesu oxidace  

*hodnoty Tmax byly stanoveny z  DTG křivek, hodnoty m byly stanoveny z TG křivek 

 

Tabulka 7  Kinetické parametry anthracenu a směsí a aditivy.   

Vzorek 
EA1 

(kJ·mol
-1

) 

A1 

(s
-1

) 

EA2 

(kJ·mol
-1

) 

A2 

(s
-1

) 

Anthracen (A) 90 2,7·10
6 

320 2,2·10
25

 

A + 10% ZnCl2 90 2,7·10
6
 310 5,2·10

24
 

A + 10% AlCl3 80 2,0·10
5
 320 1,0·10

25
 

A + 10% CrCl3 80 2,1·10
5
 330 3,9·10

25
 

A + 10% FeCl3 80 2,4·10
5
 160 5,4·10

10
 

A + 5% ZnCl2 80 1,5·10
5
 330 1,6·10

25
 

A + 5% AlCl3 80 2,3·10
5
 330 7,5·10

25
 

A + 5% CrCl3 80 1,6·10
5
 330 3,2·10

25
 

A + 5% FeCl3 80 2,9·10
5
 330 2,9·10

26
 

 

Infračervená spektroskopie 

 

Infračervená spektroskopie (mid-IR), jakožto doplňková metoda, byla použita pro 

vyhodnocení vzorků směsí anthracenu s aditivy, z kvalitativního hlediska. Jak je známo 

z literárních zdrojů [83], anthracen vykazuje nejsilnější pás C-H valenčních vibrací (υ) okolo 

3056 cm
-1

 a silné pásy C-H deformačních vibrací (δ) v oblasti 960 – 720 cm
-1

. N-H primární 

alifatické aminy, absorbující v oblasti 3450 – 3160 cm
-1

, tvoří široký pás střední intenzity, 

který může indikovat strukturu v závislosti na polymerech s vodíkovou vazbou [84]. 

Naměřená spektra vzorku anthracenu obsahovala silný pás valenčních vibrací 

nenasycených C-H vazeb (C=C-H) v oblasti 3048 cm
-1

 a dva silné pásy (881 cm
-1

 a  

722 cm
-1

) deformačních vibrací C-H vazeb. Pás 3426 cm
-1

 indikuje valenční vibrace N-H 

vazeb a oblast 1650 – 1580 cm
-1

 deformační vibrace N-H vazeb, které se projevily 

pravděpodobně díky přítomnosti karbazolu - hlavní nečistoty v použitém technickém 



Optimalizace tepelného zpracování anthracenu a studium jeho chování při vývoji uhlíkatého 

vláknového kompozitního materiálu. 

 

Veronika Svačinová  23 

anthracenu. Celkově jsou údaje ve shodě s literárními zdroji.  

Spektra směsí anthracenu s chloridy pro 10 hm. % jsou uvedeny na Obrázku 18, pro 

5 hm. % pak na Obrázku 19. Mezi zmíněnými pásy byla detekována také přítomnost 

valenčních a deformačních vibrací (~ 1600 cm
-1

) O-H vazeb, která může být s největší 

pravděpodobností přisuzována hygroskopickému charakteru části použitých katalyzátorů. 

Přítomnost kyslíku byla rovněž ověřena elementární analýzou (Tabulka 8). Zaznamenán byl 

široký pás skládající se z několika pásů v oblasti 3600 – 3000 cm
-1

. Jak udává obecné 

pravidlo, čím je intenzita pásů vyšší, tím jsou vazby častější, a čím je pás ostřejší, tím lépe je 

struktura uspořádána. Takový pás tedy znamená méně uspořádanou strukturu. Na základě 

těchto zjištění se předpokládají strukturální změny, ale to je již otázkou detailnějšího 

výzkumu a analýz dalšími technikami. Tento přístup však může být považován za další 

možný směr bádání.   

 

Obrázek 18  IR spektra směsí anthracenu s chloridy - 10 hm. %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19  IR spektra směsí anthracenu s chloridy - 5 hm. %. 
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Tabulka 8  Výsledky elementární analýzy. 

Vzorek 
C 

(hm. %) 

H 

(hm. %) 

N 

(hm. %) 

S 

(hm. %) 

O 

(hm. %) 

Celkem 

 (hm. %) 

Anthracen (A) 93,22 5,88 0,31 0,17 0,22 99,80 

A + 10% ZnCl2 85,72 5,75 0,27 0,13 4,41 96,28 

A + 10% AlCl3 84,96 5,80 0,28 0,14 3,64 94,82 

A + 10% CrCl3 87,91 5,84 0,29 0,16 3,92 98,12 

A + 10% FeCl3 89,61 5,71 0,30 0,14 3,12 98,88 

A + 5% ZnCl2 88,95 5,74 0,28 0,15 4,10 99,22 

A + 5% AlCl3 91,38 5,77 0,31 0,16 1,63 99,25 

A + 5% CrCl3 86,97 5,56 0,28 0,16 5,00 97,97 

A + 5% FeCl3 88,02 5,73 0,24 0,15 4,08 98,22 

 

4.4 Karbonizace 

 

Karbonizace byla aplikována za účelem sledování chování prekurzoru anthracenu 

s vláknovou výztuží, při zvýšených teplotách. Byly karbonizovány vzorky, bez přídavku 

katalyzátoru, stejně tak s aditivem chloridu železitého.  

 

Karbonizace bez přítomnosti katalyzátoru 

 

Nejprve byla vlákna napuštěna anthracenem, rozpuštěným v toluenu a tepelně zpracována 

dle optimálního režimu, následně byla podrobena ohřevu do 500 °C. S ohledem na získané 

poznatky z předchozích experimentů (kapitola 4.2), ani karbonizace, díky nízkému obsahu 

penetrovaného anthracenu, nepřinesla uspokojivé výsledky. Vlákna byla jasně obnažena a jen 

zbytky zrn prekurzoru matrice byly pozorovány lokálně na povrchu vláken (Obrázek 20).   

Naopak povrchy samotných vláken se zdály být změněny. Hlavně po karbonizaci, kde byl 

tento efekt evidentní. Možné vysvětlení se nabízí ve spojitosti s povrchovou úpravou vláken, 

jak bylo experimentálně objeveno, která mohla být při zvýšených teplotách částečně, nebo 

zcela eliminována, případně podrobena chemickým reakcím. Pro potvrzení, či popření této 

hypotézy, je však nutno provést další, podrobnější analýzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20  Vlákna impregnována anthracenem rozpuštěným v toluenu po karbonizaci. 

 

V případě skeletu infiltrovaného anthracenem v tekutém stavu, byl efekt karbonizace 

podobný již výše popsanému. Byla zaznamenána pouze obnažená vlákna se zbytky 

karbonizátu na povrchu a též změna povrchů vláken (Obrázek 21). Většina substance se 
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transformovala do plynného stavu a později zkondenzovala v reaktoru. 

Opakování celého procesu u dalších vzorků přineslo stejné výsledky a tyto závěry 

potvrdilo. Výtěžky karbonizátu byly zanedbatelné v obou případech.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Vlákna impregnovaná anthracenem v tekutém stavu po karbonizaci. 

 

Karbonizace s přítomností katalyzátoru 

 

Vzorky, obsahující katalyzátor chloridu železitého, byly tepelně zpracovány nejdříve do  

250 °C s výsledky výtěžků 77 hm. % a 79 hm. % a hustým rozdělením mezi vlákny v textuře. 

Dalším tepelným zpracováním z teploty okolí do 500 °C, byly vlákna víceméně ve svazcích 

spojená karbonizátem, jak je prezentováno na Obrázku 22 a 23 v detailu. 

Přesto, výtěžek po karbonizaci byl méně než 10 hm. % pro oba zpracované vzorky. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22  Textura vláken po karbonizaci s přítomností katalyzátoru.  
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Obrázek 23  Detail svazku vláken. 

      

Přesto jsou dosažené poznatky a zjištění celkově pozitivní a naznačují možnost použití 

substance anthracenu jako prekurzoru uhlíkové matrice, při výrobě uhlíkatého kompozitu. 

Nicméně k úplnému porozumění probíhajících procesů a případnému rozvoji výrobní 

technologie, je zapotřebí detailnějšího výzkumu. 

 

5 Doporučení pro další postup 

Možnosti dalšího výzkumu jsou navrženy tak, aby zohlednily potenciál anthracenu – jako 

možného prekurzoru uhlíku, v oblasti průmyslové výroby uhlíkatých kompozitů. Je zde 

několik variant, na které, v rámci rozšíření znalostí, je nutno se zaměřit: 

 Opakování impregnace skeletu tekutým anthracenem, s přítomností katalyzátoru a 

karbonizace do vyšších teplot 

 Prošetření možných zhušťovacích postupů 

 Aplikace purifikované substance anthracenu 

 Aplikace směsi anthracen-fenanthren, ověření optimálního poměru 

 Aplikace nanočástic nebo whiskerů namísto vláknového skeletu 

 Detailní studium reakčních mechanismů při tepelné expozici látky 

 Detailní studium výsledných struktur po jednotlivých tepelných zpracováních 

 Doplnění získaných poznatků aplikací dalších analytických metod, jako např. 

chromatografie atd. 

 

6 Přínos 

V této vědecké oblasti bylo již vynaloženo mnoho úsilí a vykonána spousta výzkumných 

prací, přesto je díky širokému záběru, tato oblast zajímavá a skýtá stále mnoho možností 

k výzkumu, objevování nových zdrojů uhlíku, vytváření nových výrobních procesů a jejich 

modifikací s ohledem na efektivitu, náklady, energii nebo životní prostředí. 

Práce byla zaměřena na možnost zpracování technického anthracenu, impregnovaného do 

uhlíkatých vláknových skeletů, stejně tak jako na zjištění jeho chování v jednotlivých fázích 

procesu vývoje kompozitu. Přínosem je ověření a pozitivní potvrzení jeho potenciálu pro 

takovéto využití. 
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7 Závěr  

Cílem disertační práce bylo prošetřit možnost využití technického anthracenu – jako 

prekurzoru uhlíkové matrice, se zaměřením na výrobní proces a vyhodnotit stav v 

jednotlivých fázích vývoje uhlíkatého vláknového kompozitního materiálu. 

Rozsah výzkumu zahrnoval optimalizaci procesu tepelného zpracování a stanovení 

efektivní techniky impregnace vláknového skeletu anthracenem. Rovněž byly studovány vlivy 

modelových katalyzátorů polykondenzace ve směsích s anthracenem. Následně byla 

aplikována karbonizace u vzorků bez přítomnosti katalyzátoru, jakož i s přítomností chloridu 

železitého v 10 hm. %.  

Výsledky a závěry z dílčích experimentálních částí jsou shrnuty následovně: 

 

 Optimální tepelné zpracování bylo při konečné teplotě 250 °C a rychlosti ohřevu  

0,033 K·min
-1

 s celkovou dobou trvání 76 hodin a 20 minut a výtěžností nad  

50 hm. %. 

 Nejefektivnější technikou infiltrace vláknových skeletů, byla aplikace anthracenu 

v kapalném stavu bez přítomnosti rozpouštědla, s nejvyšší výtěžností 83,3 hm. %. 

Distribuce substance anthracenu v prostoru mezi vlákny byla ve větší míře a spíše 

souvislá, nicméně delaminace po hranicích vláken byla výrazně patrná - poukazující 

na nedostačující vazby. 

 Největší účinek na polykondenzaci anthracenu byl zjištěn u katalyzátoru chloridu 

železitého, zatímco malý vliv byl zaznamenán u chloridu zinečnatého a chromitého. 

Překvapivě, velmi malý byl vliv chloridu hlinitého.  

 FTIR byla použita na práškové vzorky směsí anthracenu s anorganickými aditivy 

chloridů, z hlediska kvalitativního vyhodnocení. Detekovány byly typické pásy C-H, 

N-H vazeb anthracenu a O-H vazeb ve směsích. Široký pás složený z valenčních 

vibrací C-H, N-H, O-H vazeb indikuje amorfnější strukturu. 

 Při karbonizaci do 500 °C rychlostí ohřevu 0,033 K·min
-1

 se přítomnost katalyzátoru 

projevila spojením vláken do svazků vzniklým karbonizátem, zatímco vzorky 

anthracenu, bez přítomnosti katalyzátoru, se neprojevily pozitivně. Výtěžnost byla 

méně než 10 hm. % v obou případech.   

 Obecně vzato, dosažené výsledky měly pozitivní charakter, inklinující k potenciálu 

využití anthracenu jako prekurzoru uhlíku, avšak je nezbytný další výzkum.  
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Conclusion 

The aim of dissertation thesis was to investigate the utilization of technical anthracene 

substance as matrix carbon precursor in the carbon fiber/carbon composite material 

development with focus on production process and evaluation of performance and behavior of 

anthracene.  

Scope of the study included optimization of heat treatment process and determination of 

effective technique for fiber preform impregnation by anthracene. Furthermore, catalysts of 

anthracene polycondensation were introduced and their influence studied as well. Finally, 

carbonization as a subsequent step in composite development was applied on anthracene 

samples without presence of catalyst as well as with presence of ferric chloride at 10 wt. %.  

The results of particular experiments, findings and observation are summarized as follows: 

 

 The optimum heat treatment was at 250 °C of 0.033 K·min
-1 

rate with production time 

duration of 76 h 20 min and the yield of thermally treated anthracene above 50 wt. %.  

 The most effective technique of fiber preform infiltration was application of 

anthracene in liquid state with no presence of additional solvents with the highest 

achieved yield  

of 83.3 wt. %. Distribution of substance was rather coherent occupying interfibrous 

area in greater amount, nevertheless, delaminations among anthracene and fíbre 

boundaries were still obvious, apparently not giving any strong bonding. 

 The biggest effect on anthracene polycondensation was revealed by ferric chloride 

catalyst while low impact was noticed by zinc chloride and chromium trichloride. 

Unexpectedly, the influence of aluminum chloride was rather low.  

 FTIR was applied on powdery samples of mixtures of anthracene with inorganic 

chloride additives from the qualitative aspect of evaluation. Typical bands of C-H, N-

H bonds for anthracene were recognized and in the mixtures O-H bonds were 

detected. Broad band composed of stretching vibrations of C-H, N-H, O-H bonds 

indicated more amorphous structure. 

 At carbonization up to 500 °C by rate of 0.033 K·min
-1 

the influence of catalyst 

resulted in connection of fibers into bundles by carbonisate. Oppositely, samples with 

no presence of catalyst did not give satisfactory results. The yield was less then 10 wt. 

% in both cases. 

 In general, achieved results and observation were positive, promising great potential in 

usage of anthracene substance as carbon precursor but more research is needed.  
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