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Abstrakt:

Kompozit je název pro heterogenní materiál složený nejmén� ze dvou r zných materiálových složek,
jehož vlastnosti nedosahuje nejen žádná složka kompozitu samostatn�, ale mnohdy ani vlastnosti, které by se
daly p!edpokládat prostým sou"tem vlastností t�chto složek. Takovýto ú"inek se nazývá synergický a je roz-

hodujícím pro ur"ení, co kompozit je a co není. Základní složkou kompozitu s plastovou matricí je termo-
plast nebo reaktoplast tvo!ící v mnoha p!ípadech v�tšinovou "ást kompozitu. V n�m je uložena jedna nebo
více v�tšinou nespojitých složek nazývaných výztuž, která je mnohem pevn�jší a tužší než matrice. Výztuž je
tvo!ena vlákny nebo "ásticemi. Matrice pak slouží k p!enosu nap�tí do vláken a k ochran� vláken p!ed vn�j-
šími ú"inky (korozí, mechanickým poškozením atd.). Tepeln� vodivé polymery založené na bázi kompozit 
jsou b�žn� p!ipravovány zavedením tepeln� vodivého plniva do polymerové matrice. Vynikající tepelná
vodivost CNT je nad�jným zp sobem, jak získat vysoce tepeln� vodivé kompozity na bázi polymer . Proto-
že elektronická za!ízení mají tendenci být štíhlejší a integrovan�jší, stává se vedení tepla hlavním problémem
v oblasti konstrukce za!ízení a jejich aplikací. Na základ� sou"asného stavu znalostí z stávají CNT jedním z
nejslibn�jších materiál , použitelných jako tepeln� vodivé plnivo polymer . Stále je však nutný další vý-
zkum, aby takto vytvo!ené kompozity m�ly dostate"nou ú"innost, požadovanou na trhu.

Klí�ová slova

kompozity; uhlíkové nanotrubice; polyuretan; CNT; pevnost v tahu a tlaku; tepelná vodivost; teplotní vodi-
vost;

Abstract

Composite is the term identifying a heterogeneous material consisting of at least two various mate-
rial components, the properties of which not only cannot be achieved by any of the components separately,
but also could not be achieved by simple summation of these components’ properties. Such effect is called
synergic effect and it is decisive for the identification what is and what is not a composite. The basic compo-
nent of a composite with plastic matrix is a thermoplastic or a thermoset, forming, in many cases, the major
part of the composite. In it there is embedded one or more usually discontinuous components called rein-
forcement, which is much stronger and more rigid than the matrix. The reinforcement consists of fibres or
particles. The matrix serves for the transfer of tension back to the fibres and for the protection of the fibres
against external effects (corrosion, mechanical damage etc.). Heat-conducting polymers based on composites
are commonly prepared by inserting heat-conducting fill in the polymer matrix. Excellent heat conductivity

of CNT is a promising way of producing highly heat-conductive composites on the basis of polymers. As
electronic devices tend to get slenderer and more integrated, heat conduction becomes the main problem in
the area of design of devices and their applications. On the basis of the existing knowledge, CNT continue to
belong among the most promising materials, usable as the heat-conducting fill of polymers. Further research
is still necessary, however, so that thus created composites achieve a sufficient efficiency as required in the
market.

Key Words:

composites; carbon nanotubes; polyurethane; CNT; tensile and compression strength; heat conductivity; tem-
perature conductivity;
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1 Cíle diplomové práce

 Literární rešerše problematiky.

 Popis vlastností kompozitních materiál .

 Popis m�!ící aparatury s p!íslušným matematickým aparátem pot!ebným pro zpraco-

vání a interpretaci výsledk .

 Experimentální ur"ení dynamického modulu a ztrátového "initele u r zných vzork 

vysokohustotního polyetylenu.

 Analýza a interpretace výsledk .

2 Definice, pojmy, rozd�lení kompozitu

Kompozit je název pro heterogenní materiál složený nejmén� ze dvou r zných ma-

teriálových složek, jehož vlastnosti nedosahuje nejen žádná složka kompozitu samostatn�,

ale mnohdy ani vlastnosti, které by se daly p!edpokládat prostým sou"tem vlastností t�chto

složek. Takovýto ú"inek se nazývá synergický a je rozhodujícím pro ur"ení, co kompozit je

a co není. Synergický ú"inek lze symbolicky vyjád!it na první pohled nelogickým matema-

tickým vztahem: 1+1 = 3. P!iléhav�jším by proto pro kompozity bylo ozna"ení synergické

materiály, což by nejlépe vystihovalo jejich podstatu. [1]

Synergické p sobení pevných a tuhých vláken s poddajnou nebo k!ehkou kovovou,

polymerní nebo keramickou matricí umož#uje konstruovat kompozity s vysokou pevností,

tuhostí a houževnatostí, jejichž vlastnosti p!esahují vše, co bylo kdy dosaženo u tradi"ních

monolitních materiál . Bez existence kompozitu by byl další technický pokrok ve všech

oborech, ale zejména v leteckém, kosmickém a automobilním pr myslu, nemyslitelný [1].

Kompozity s plastovou matricí

Složky tvo!ící kompozit se zna"n� od sebe liší svými mechanickými i fyzikálními

vlastnostmi. Jsou v�tšinou pevné, ale mohou být i plynné [1].
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Základní složkou kompozitu s plastovou matricí je termoplast nebo reaktoplast tvo-

!ící v mnoha p!ípadech v�tšinovou "ást kompozitu. V n�m je uložena jedna nebo více v�t-

šinou nespojitých složek nazývaných výztuž, která je mnohem pevn�jší a tužší než matri-

ce. Výztuž je tvo!ena vlákny nebo "ásticemi. Matrice pak slouží k p!enosu nap�tí do vlá-

ken a k ochran� vláken p!ed vn�jšími ú"inky (korozí, mechanickým poškozením atd.). Vý-

jimkou z tohoto pravidla jsou kompozity skládající se z tuhé plastové matrice obsahující

m�k"í kau"ukové "ástice nebo vzduch. [1]

Nap�tí v kompozitu se na výztuž p!enáší adhezí, tj. t!ením (Coulombovým) na hra-

nici výztuž-matrice. Adheze se vyžaduje co nejv�tší p!i požadavku vysoké pevnosti kom-

pozitu. Je závislá na p!ilnavosti matrice k výztuži. Aby byla soudržnost vláken s matricí co

nejlepší, je nutná dobrá smá�ivost matrice s vlákny charakterizovaná kontaktním úhlem.

P!i rázové odolnosti je tomu naopak, protože je t!eba zajistit absorbování energie porušo-

váním soudržnosti mezi matricí a výztuží za ú"elem rozvoje trhlin podél povrchu výztuže.

[1]

3 Popis jednotlivých komponent kompozit  na bázi CNT/PUR

3.1 Uhlík a jeho alotropické modifikace

Uhlík je prvek pat!ící do IV. podskupiny periodické soustavy a elektronová konfi-

gurace atomu uhlíku v základním stavu je (ls)2 , (2s)2, (2px)
1, (2py)

1 se dv�ma nespárova-

nými elektrony v orbitalech 2p. Aby mohl atom uhlíku vytvo!it "ty!i kovalentní vazby a

dosáhnout tak oktetovou konfiguraci valen"ní vrstvy, musí být excitován do valen"ního

stavu (2s)1, (2px)
1, (2py)

1, (2pz),
1 v n�mž má "ty!i nespárované elektrony. Podle povahy

vazebných partner  m že být uhlík v r zných slou"eninách v hybridním stavu sp3 (nap!.

metan), sp2 (nap!.  grafit)  anebo  v

hybridním stavu sp (nap!. oxid

uhli"itý). Hybridní orbitaly sp

vzniknou hybridizací jednoho or-

bitalu s a jednoho orbitalu p.

Vzniknou dva nové orbitaly, které

vycházejí ze st!edového atomu a

Obrázek 1 - Schéma hybridních orbitalu (a) sp, (b) sp2, (c) sp3
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svírají úhel 180° (obr. 1a). P!i slu"ování se sp hybridizace m že uplat#ovat tak, že se vy-

tvá!í dv�  -vazby a dv� !-vazby. Hybridní orbitaly sp2 vzniknou hybridizací jednoho orbi-

talu s a dvou orbital !. Vzniknou tak t!i energeticky rovnocenné orbitaly, které mí!í do

vrchol  pravidelného trojúhelníku a jejich osy svírají úhel 120° (obr. 1b). P!i slu"ování se

tato hybridizace m že uplat#ovat tak, že se vytvá!ejí t!i  -vazby a jedna !-vazbu. Hybridní

orbitaly sp jsou nej"ast�jším p!ípadem hybridizace atomu uhlíku v organických slou"eni-

nách. Tento typ hybridizace vzniká energetickým sjednocením jednoho orbitalu s a t!í or-

bital p. Vzniklé "ty!i hybridní orbitaly mí!í do vrcholu pravidelného tetraedru ("ty!st�nu)

a jejich osy svírají úhly 109,47° (obr. 1c). P!i slu"ování se tetraedrická hybridizace m že

uplat#ovat tak, že se vytvá!í "ty!i !-vazby. Vazby ! mohou být lokalizované mezi dv�ma

atomy uhlíku, ale bývají také delokalizované, což znamená, že se rozprostírají mezi více

než dv�ma atomy. Klasickým p!íkladem je v tomto sm�ru benzen C6H6, jehož molekula

tvo!í pravidelný šestiúhelník uhlíkových atom  s vazebnými úhly 120°. [2]

Obecná klasifikace uhlíkových materiál  je však dosti problematická a závisí p!e-

devším na uplat#ovaném klasifika"ním hledisku. [2]

Nejprve je vhodné upozornit na základní strukturní hledisko, podle n�hož lze tyto

materiály rozd�lit na krystalické a amorfní. Krystalické látky mají uspo!ádanost základních

stavebních "ástic (atom , iont , "i molekul) jak na krátkou, tak i na dlouhou vzdálenost.

Krystalová struktura (konkrétní uspo!ádání základních stavebních "ástic) je tedy trojroz-

m�rn� periodická. U amorfních látek je pak zachována jen uspo!ádanost na krátkou vzdá-

lenost a uspo!ádání na dlouhou vzdálenost chybí. [2]

Atomy uhlíku mají velmi vysoké hodnoty ioniza"ních energií, a proto prakticky

nevytvá!ejí jednoduché kladn� nabité ionty, ale naopak v�tšinou vytvá!ejí kovalentní vaz-

by, které mohou být v menší nebo v�tší mí!e polární. Charakteristickou vlastností atom 

uhlíku je schopnost vytvá!et !et�zce, což je podmín�no mimo!ádnou pevností jednoduché i

násobné vazby uhlík-uhlík. V tab. 1 jsou uvedeny meziatomární vzdálenosti atom  uhlíku

a energie t�chto vazeb. [2]

Tabulka 1 - Energie jednoduché, dvojné a trojné vazby mezi atomy uhlík� a jejich délky [2]

Vazba Energie vazby (kJ.mol-1) Vzdálenost (Å)
C - C 341,6 1,542
C = C 611,7 1,326
C ! C 804,3 1,204
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Obrázek 3-Uspo�ádání uhlíkových atom  ve struktu�e grafitu (a) a

diamantu (b)

Vysv�tleme si nyní rozdíly mezi uspo ádaností na krátkou a dlouhou vzdálenost

pomocí hypotetických dvojrozm�rných struktur, které jsou zachyceny na obr. 2 a, b. [2]

P edpokládejme, že jsou ob�

struktury tvo eny stejnými

!ásticemi A (bílé kroužky) a

B (!erné  kroužky).  V  obou

strukturách m"žeme nalézt

také stejné „základní sta-

vební jednotky", v nichž

každá !ástice B koordinuje

t i !ástice A, které leží ve

vrcholech trojúhelníka, za-

tímco !ástice B leží v jeho

st edu. V rámci každé „základní stavební jednotky" jsou tedy !ástice uspo ádány stejn�

díky silám, které p"sobí na krátkou vzdálenost. M"žeme tedy konstatovat, že v obou struk-

turách existuje uspo ádanost na krátkou vzdálenost. Podívejme se nyní na ob� struktury z

hlediska jejich uspo ádanosti na dlouhou vzdálenost. Struktura na obr. 3a má „základní

stavební jednotky" uspo ádány také na dlouhou vzdálenost, je dvojrozm�rn� periodická a

všechny „základní stavební jednotky" jsou svázány operacemi symetrie. Ve struktu e na

obr. 3b však tato uspo ádanost na dlouhou vzdálenost chybí, nebo# „základní stavební jed-

notky" jsou v"!i sob� nepravideln� nato!eny a není zde periodicita v jejich rozmíst�ní. [2]

Z hlediska výše uvedeného m"žeme tedy rozlišovat uhlíkaté materiály s uspo áda-

nou strukturou na dlouhou vzdálenost (krystalické) a materiály s neuspo ádanou strukturou

na dlouhou vzdálenost

(amorfní). [2]

P i jistém stupni strukturní

idealizace (která nebere ohled

na p ípadné strukturní defekty)

m"žeme mezi krystalické uh-

líkaté materiály zahrnout alot-

ropické formy elementárního

uhlíku. Alotropie je zvláštním

Obrázek 2 - Hypotetická dvojrozm!rná struktura, složená ze dvou typ 

"ástic, které p�edstavují bílá a "erná kole"ka s uspo�ádaností staveb-

ních "ástic na krátkou i dlouhou vzdálenost (a) a obdobná dvojroz-

m!rná struktura, u níž uspo�ádanost na dlouhou vzdálenost chybí (b).
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p ípadem polymorfie n�kterých prvk", které se mohou vyskytovat ve dvou !i více modifi-

kacích s odlišnou strukturou a fyzikálními vlastnostmi, ale chemicky se chovají podobn�.

B�žn� známé alotropické modifikace elementárního uhlíku jsou grafit a diamant.  Struk-

tura grafitu je tvo ena grafenovými vrstvami, což je dvojrozm�rn� periodická planární sí#

uhlíkových atom", která je analogická uspo ádání uhlíkových atom" v polycyklických

aromatických uhlovodících. Tyto vrstvy jsou mezi sebou vázány slabými silami, ale jsou

na sebe nakladeny tak, že tvo í trojrozm�rn� periodickou strukturu (obr. 3a). Ve struktu e

diamantu jsou uhlíkové atomy uspo ádány tak, že každý atom uhlíku, ležící ve st edu pra-

videlného tetraedru, má ve svém nejbližším okolí !ty i další uhlíkové atomy, které obsazují

vrcholy tohoto tetraedru. Vzájemným propojením tetraedru vzniká pevná trojrozm�rn�

periodická uspo ádaná struktura (obr. 3b). Vzdálenost mezi uhlíkovými atomy je tak stej-

ná, podobn� jako jejich vazebná energie. V roce 1985 byla objevena další modifikace ele-

mentárního uhlíku, spo!ívající v ikosaedrickém uspo ádání 60-ti atom" uhlíku, které tvo í

samostatnou molekulu (obr. 4a). Tato forma byla ozna!ena jako fulleren a je považována

za t etí alotropickou modifikaci uhlíku. P i jistém stupni idealizace m"žeme za uspo áda-

nou strukturu na dlouhou vzdálenost považovat také um�le p ipravené nanotubulární for-

my (nano-trubi!ky), jejichž cylindrická struktura je tvo ena svinutými grafenovými vrst-

vami (obr. 4b). [2]

Podle typu vzájemného propojení uhlíkových atom" m"žeme uhlíkaté materiály s

uspo ádanou strukturou na dlouhou vzdálenost (krystalické) rozd�lit na !ty i skupiny:

 struktury s planárními grafenovými vrstvami grafitového typu,

 struktury diamantového typu,

 struktury s cylindrickými grafenovými vrstvami (nanotubulární uhlík),

 struktury fullerenového typu.

Struktury náležející prvním dv�ma skupinám obsahují dvojrozm�rn� periodické

vrstvy uhlíkových atom", ale jejich typ je odlišný. Diamantovou strukturu m"žeme také

interpretovat jako vrstevnou, ale na rozdíl od grafenové vrstvy neleží uhlíkové atomy v

rovin� a vrstva je „periodicky zvrásn�ná". Výrazn� odlišné jsou však struktury cylindric-

kého a fullerenového typu, nebo# p i popisu propojení uhlíkových atom" zde musíme uva-

žovat další faktor, kterým je zak ivení. [2]
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Obrázek 4 - Uspo�ádání uhlíkových atom  ve struktu�e

fullerenu C60 (a) a nanotubulární formy (b).

Z hlediska strukturního uspo á-

dání jsou opa!nou kategorií materiály s

neuspo ádanou strukturou na dlouhou

vzdálenost (amorfní), mezi n�ž m"že-

me za adit nap . lesklý (skelný) uhlík,

aktivní uhlík a saze. Abychom si ud�-

lali rámcovou p edstavu o jejich struk-

tu e, m"žeme vyjít z planární grafeno-

vé vrstvy (p ípadn� z n�kolika málo na

sebe naložených vrstev) s tím, že ji (je) rozd�líme na velmi malé domény (bloky), které

jsou v"!i sob� orientovány zcela chaoticky. Schematizovaný p íklad takového uspo ádání

je uveden na obr.5a. [2]

Vzhledem k náhodné orien-

taci „strukturních jednotek" se ne-

uspo ádaná struktura jeví jako

izotropní a p i kladu jednotek ne-

dochází k preferenci žádného krys-

talografického sm�ru. Naopak vrs-

tevnou strukturu grafitového typu

lze ozna!it za anizotropní, nebo#

zde k preferenci sm�ru kladu vrs-

tev dochází. [2]

Mezi t�mito kategoriemi

uspo ádaných a neuspo ádaných

struktur však m"že existovat celá

 ada !áste!n� uspo ádaných (nebo

uspo ádan�-neuspo ádaných)

struktur uhlíkatých materiál", které

mohou nap íklad obsahovat rovno-

b�žné dvojrozm�rn� periodické

grafenové vrstvy, ale tyto jsou v"!i

sob� náhodn� posunuty a periodi-

Obrázek 6 -Schematizovaný p�íklad neuspo�ádané (a) a "áste"n!

uspo�ádané (b) struktury uhlíkatého materiálu, které jsou tvo�e-

ny malými bloky s periodickou vrstevnou strukturou, ale jejich

uložení je v prvním p�ípad! zcela nahodilé a ve druhém jeví jen

jistou tendenci k uspo�ádanosti.

Obrázek 5 - Schematická p�edstava strukturní transformace

probíhající p�i karboniza"ním a grafitiza"ním procesu.
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cita struktury ve sm�ru kolmém k vrstvám chybí. V jiném p ípad� zde mohou existovat

malé bloky s periodickou vrstevnou strukturou, ale jejich uložení jeví jen jistou tendenci k

po ádku na delší vzdálenost a tak vykazuje jistou míru anizotropie. Schematizovaný p í-

klad takového uspo ádání je pro ilustraci uveden na obr. 5b. Jako !áste!n� uspo ádané

struktury lze také ozna!it krystalické formy s vyšším podílem strukturních defekt" r"zného

typu (vakance, dislokace, zprohýbané vrstvy, atd.). Uhlíkaté materiály mohou tedy mít

velmi širokou varietu strukturních uspo ádání, která mohou prakticky spojit� pokrývat ce-

lou  adu zahrnující všechny t i uvedené kategorie.[2]

U n�kterých uhlíkatých materiál" lze !áste!n� uspo ádané struktury p evést na pln�

uspo ádané formy, nap . pomocí tepelné úpravy. Mezi tyto materiály pat í tzv. grafitizova-

telné uhlíkové materiály (obr. 5b), kdy lze negrafitický materiál i s pom�rn� malým stup-

n�m uspo ádanosti struktury transformovat na materiál s uspo ádanou strukturou grafito-

vého typu (grafitický materiál) p i zah átí na teplotu 2500–3300 K (HTT – High Tempera-

ture Treatment). [2]

Grafická p edstava postupné teplotní transformace negrafitického materiálu s velmi

malým stupn�m uspo ádanosti struktury (nap . smolný koks) na uspo ádaný materiál grafi-

tického typu je schematicky znázorn�na na obr. 6. Uvedená transformace probíhá nejprve

v rámci karboniza!ního procesu a pak p i dalším zvyšování teploty také v rámci grafitizace

(HTT proces).

Na druhé stran� však také existují

tzv. negrafitizovatelné uhlíkové materiály,

které nelze ani zah átím na teplotu 2500 –

3300 K p evést na materiál s uspo ádanou

strukturou grafitového typu (obr. 5a). V

tomto p ípad� se jedná o kategorii amorf-

ních materiálu s neuspo ádanou strukturou.

[2]

Záv�rem se ješt� zmíním o velmi

zvláštní nové form� uhlíkatého materiálu,

který byl ozna!en jako „nanop�na", a byl

p ipraven v roce 2004 fyziky Australské

Obrázek 7 - Struktura nanop!ny, která je tvo�ena sítí

tenkých uhlíkových trubi"ek, (podle www.nature.com

© Nature News Service / Macmillan Magazines Ltd.

2004)
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národní univerzity v Canbe e bombardováním uhlíkového ter!íku laserem o síle 10 000

puls" za sekundu. Tím byla vytvo ena spletitá sí# velmi tenkých uhlíkatých trubi!ek, která

je makroskopicky podobná šupinkám grafitu a pod sv�telným mikroskopem vypadá jako

houba (obr. 7). Nanop�na je extrémn� lehká a je p itahována magnetem, což je pro uhlíka-

té materiály neobvyklé. [2]

3.2 Nomenklatura, struktura a vlastnosti uhlíkových nanotrubi�ek

Uhlíkové nanotrubi!ky, dále jen CNT – carbon nanotubes, jsou alotropní modifika-

ce uhlíku s válcovitým tvarem. CNT byly již vytvo eny s pom�rem pr"m�r-délka

1:132.000.000 [3], což je významn� více než u jiných materiál".  Tyto válcovité molekuly

uhlíku se vyzna!ují novými vlastnostmi, které z nich !iní potencionáln� využitelné

v mnoha aplikacích jako je nanotechnologie, elektronika, optika a v jiných odv�tvích ma-

teriálových v�d. Také se mohou uplatnit p i vývoji nepr"st elných vest apod. Vyzna!ují se

vynikajícími pevnostními vlastnostmi, vlastnostmi elektrickými a jsou také ú!innými vo-

di!i tepla.

Nanotrubi!ky jsou !leny strukturální skupiny fulleren�. Jejich název se odvozuje

od jejich velikosti, protože jejich pr"m�r je v  ádu n�kolika nanometr" (p ibližn� 1/50.000

ší ky lidského vlasu), zatímco délku mohou mít až 18 cm (k roku 2010) [3].

Aplikovaná kvantová chemie, speciáln� hybridizace orbital", nejlépe vysv�tluje

chemické vazby v nanotrubi!kách. Chemické vazby v nanotrubi!kách se skládají z sp2

vazeb, které jsou podobné jako u grafitu. Tyto vazby, které jsou pevn�jší než vazby sp3

nacházející se v alkanech, jsou d"vodem výjime!né pevnosti nanotrubi!ek. Navíc se nano-

trubi!ky v�tšinou spojují do „provazc"“, které jsou spolu drženy van der Waalsovými si-

lami. [2]

3.3  Jednovrstevný nanotubulární uhlík [2]

Jednovrstevná nanotubulární forma je taková, u níž jsou st�ny tvo eny jednou gra-

fenovou vrstvou, podobn� jako u fulleren�. Pr"m�r takto vzniklých nanotrubi!ek leží mezi

10 a 20 Á. Schematické znázorn�ní této formy je uvedeno na obr. 8a. Tento typ nanotubu-

lárního uhlíku bývá ozna!ován zkratkou CNT – single-walled carbon nanotubes.
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a) Armchair (n, n)

e) Chirální vektor je
ohnutý, zatímco
transla!ní vektor
z"stává p ímý

b) Grafenová nano-
páska

f) Zigzag (n, 0)

c) Chirální (n,m)
g) n a m mohou být
na konci trubi!ky
spo!ítány

d) Grafenová nano-
páska

Obrázek 8 - P�ehled nanostruktur u CNT

Obrázek 9 - Indexace uzl  (atom  C) grafenové vrstvy,

které jsou definovány vektory a1 a a2 a jejich celo"í-

selnými násobky na1 a ma2. T�i r zné sm!ry [1,0], [1,1]

a [6,4] jsou vyzna"eny šipkami.
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Jak již bylo nazna!eno,

nanotubulární forma uhlíku vzni-

ká sbalením dvojrozm�rn� perio-

dické grafenové vrstvy do válce

(trubice) a její výsledná struktura

závisí na sm�ru, v n�mž ke sbale-

ní dochází. Tyto sm�ry v rovin�

vrstvy m"žeme definovat indexy

[n, m], které jsou odvozeny od

index" jednotlivých uzl" (atom"

C) v grafenové vrstv�. Prove$me

indexaci t�ch uzl" (atom" C) gra-

fenové vrstvy, které jsou definovány vektory a1 a a2 a jejich celo!íselnými násobky na1 a

ma2. Tato indexace je uvedena na obr. 9. Sm�r, který je totožný s m ížkovým vektorem

a1, bude mít index [1,0], nebo# index sm�ru je odvozen od indexu uzlu, který je nejbližší

po!átku. P i popisu nanotubulární formy uhlíku se však n�kdy používá také obecné ozna-

!ení sm�ru [n, 0]. Druhý sm�r, který prochází uzly s indexy 1,1; 2,2; 3,3; atd., bude mít

index [1,1], nebo obecn� [n, n]. Je-li grafenová vrstva sbalena do válce podle sm�ru [n, 0],

pak vznikne první typ strukturního uspo ádání hexagon" v"!i ose válce, který je schema-

ticky znázorn�n na obr. 10a. Druhý typ strukturního

uspo ádání hexagon" grafenové vrstvy, který je

znázorn�n na obr. 10b, vznikne, je-li vrstva sbalena

podle sm�ru [n, n]. Oba tyto typy sbalení lze ozna-

!it jako p ímé, nebo# p ímka spojující st edy hexa-

gon" grafenové vrstvy je rovnob�žná s osou vlákna.

Krom� toho m že docházet ke sbalení podle uklo-

n�ného sm�ru, u n�hož není p!ímka spojující st!edy

hexagon  grafenové vrstvy rovnob�žná s osou

vlákna. P!íklad takového sm�ru [6,4] je uveden na

obr. 8 a výsledná st�na válce sbaleného podle toho-

to sm�ru je uvedena na obr. 11. Pro porovnání je na tomto obrázku uvedena také st�na vál-

ce sbaleného podle sm�ru [n, n].

Obrázek 11 - Dva typy uspo�ádání

hexagon  v !i ose jednovrstevné

nanotubulární formy uhlíku po

sbalení grafenové vrstvy podle

sm"r   (a)  [n,0]  a  (b)     [n,n].

Obrázek 12 - Porovnání

st"n válc , které vznikly

sbalením grafenové vrstvy

podle (a) p�ímého sm"ru

[n,n] a podle (b) uklon"né-

ho sm"ru [6,4].

Obrázek 10 - Nákres t�í r zných CNT struk-

tur s uzav�eným zakon!ením tubusu, (a)

CNT typu [n, 0], (b) CNT typu „armchair“

[n, n] (c) CNT typu „helical“ [n, m] (podle

Bhushnana, 2004).
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Jak již bylo nazna"eno, nanotubulární forma uhlíku vzniká sbalením dvojrozm�rn�

periodické grafenové vrstvy do válce (trubi"ky) a její výsledná struktura závisí na sm�ru, v

n�mž ke sbalení dochází. Tyto sm�ry v rovin� vrstvy m žeme definovat indexy [n, m],

které jsou odvozeny od index  jednotlivých uzl  (atom  C) v grafenové vrstv�. Prove#me

indexaci t�ch uzl  (atom  C) grafenové vrstvy, které jsou definovány vektory a1 a a2 a

jejich celo"íselnými násobky na1 a ma2. Tato indexace je uvedena na obr. 9. Sm�r, který

je totožný s m!ížkovým vektorem a1, bude mít index [1,0], nebo$ index sm�ru je odvozen

od indexu uzlu, který je nejbližší po"átku. Doposud jsme p!i teoretických úvahách o sbalo-

vání nanotubulární formy uhlíku uvažovali "ást dvojrozm�rn� periodické grafenové vrstvy,

"ímž vznikal válec, jehož konce jsou otev!ené. Je-li však nanotubulární forma p!ipravová-

na experimentáln�, konce válc  nejsou otev!ené, ale naopak uzav!ené (viz obr. 12). Konce

mají strukturu podobnou fulleren m a krom� hexagon  se zde vyskytují také pentagony

(p!ípadn� i jiné mnohoúhelníky, jako heptagony). V ideálních CNT jsou špi"ky nanotubu-

lárního uhlíku složeny z 6 x 5 = 30 atom . Dalším aspektem vyplývajícím ze struktury

CNT je fakt, že C=C vazebné úhly p!estávají být planární, jako jsou v ideální grafenové

vrstv�, tudíž také hybridizace není "ist� sp2, ale má "áste"n� charakter sp3, a to v pom�ru

k tomu, jak se zmenšuje polom�r tubusu a zv�tšuje zak!ivení povrchu. Tato skute"nost "iní

povrch CNT pon�kud více reaktivním než je tomu u planárního povrchu, ale zp sobuje

také jedine"né elektrické chování t�chto jednovrstevných nanotubulárních uhlíkových fo-

rem [4].

3.3.1 Syntéza nanotubulárního uhlíku

3.3.1.1   Techniky s použitím pevného uhlíkového zdroje

V množství r zných technik pro výrobu na-

notubulárního uhlíku mají t!i z nich (elektrický ob-

louk, laserová ablace a solární energie) podobné

procesní podmínky: vysokou teplotu media (mezi

800°C a 6000°C ) a skute"nost, že zdroj uhlíku po-

chází z eroze pevného grafitu. [2]

Nanotubulární forma uhlíku byla nejprve za-

znamenána na povrchu elektrod, které byly použity k syntéze fulleren  v elektrickém ob-

louku (viz obr. 13). Vícevrstevné jehli"kovité struktury MWNT byly objeveny v sazích na

Obrázek 13 - Schéma výroby nanotubu-

lárního uhlíku v elektrickém oblouku
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povrchu katody. Pozd�ji byly podmínky elektrického oblouku optimalizovány a z usazenin

bylo tak získáno v�tší (gramové) množství MWNT [5]. Principem techniky s využitím

elektrického oblouku je odpa!ení uhlíku za p!ítomnosti katalyzátoru (Fe, Ni, Co, Y, B, Ga

aj.) v atmosfé!e inertního plynu (Ar nebo He). Po iniciování oblouku mezi elektrodami je

vytvo!ena plazma obsahující sm�s uhlíkových par, vzácného plynu a par katalyzátoru.

Usazenina se vytvá!í na povrchu katody v elektrickém oblouku s grafitovými elektrodami

p!i tlaku He 500 torr�, p!i 20 V a 50–100 A. Usazenina obsahuje jemný uhlíkový práškový

materiál obsahující nanotubulární formy. Tato „oblouková" metoda p!ípravy nanotubulár-

ního uhlíku je velmi podobná té, kterou již v roce 1960 použil Bacon k produkci mikrome-

trických grafitových whisker�, i když podmínky syntézy v oblouku byly odlišné. [2]

Nanotubulární uhlík typu CNT byl poprvé synteticky p!ipraven také v elektrickém

oblouku p!i katalytickém ú"inku kovových "ástic v uhlíkové plazm�. Nejlepší výsledky

byly dosaženy p!i katalytickém použití bimetalických systém , jako Co-Ni, Co-Pt a Ni-Y.

[2]

Jiná pom�rn� efektivní syntéza CNT je založena na použití laserové ablace. [6] Ta-

to nedávno popsaná metoda m�la výrazný dopad na výzkum nanotubulárních forem uhlí-

ku, protože poskytuje dosta"ující množství pom�rn� "istého nanotubulárního materiálu.

V�tšina takto produkovaného materiálu jsou trubi"ky balené podle sm�ru [n, n] s pom�rn�

zachovalou strukturou. Pro syntézu laserovou ablací bylo popsáno n�kolik technik a jed-

nou z nich je také metoda p!ímého laserového vypa!ování kompozitu grafitu a kov  (nap!.

cca 1 % Co-Ni) v heliové atmosfé!e a p!i zah!ívání celého systému do cca 1200°C. Tato

procedura je kontinuální a umož&uje produkci n�kolika gram  surového materiálu denn�.

V závislosti na podmínkách syntézy (nap!. teplota oh!evu) lze p!ipravit nanotrubi"ky o

pr m�ru 1 až 5 nm. S vyšší teplotou oh!evu (mezi 800 a 1200°C) nar stá polom�r nano-

trubi"ek. [2]

Za!ízení solární pece bylo p vodn� použito pro výrobu fulleren . Po modifikaci

p vodního postupu, který spo"íval v použití výkonn�jší pece, bylo toto za!ízení aplikováno

na výrobu nanotubulárního uhlíku. Princip techniky je op�t založen na sublimaci sm�si

grafitového prášku a katalyzátoru umíst�ných v kelímku v atmosfé!e inertního plynu. Slu-

ne"ní paprsky soust!ed�né parabolickým zrcadlem jsou fokusovány p!ímo na grafitovou

peletu v kontrolované atmosfé!e. Vytvo!ená teplota okolo 3500°C dovoluje odpa!ení uhlí-

ku i katalyzátoru. Páry jsou unášeny inertním plynem a kondenzují na studených st�nách
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teplotního stínítka. Výsledné produkty této metody se r zní podle použitého katalyzátoru a

použitého tlaku (nap!. p!i katalyzátoru Ni/Co a nízkém tlaku vznikají b,c-MWNT a jen

omezen� CNT; vysoký tlak znamená tvorbu CNT a použití katalyzátoru Ni/Y spole"n� s

vysokým tlakem zp sobuje tvorbu dlouhých CNT). [2]

3.3.1.2 Techniky s použitím plynného uhlíkového zdroje

Metoda rozkladu plynných

uhlovodík  pomocí katalýzy na "ás-

ticích kov  (Co, Fe,  Ni),  tzv.  meto-

da katalytické chemické depozice

par (CCVD – Catalytic Chemical

Vapor Deposition), pat!í mezi hete-

rogenní procesy, nebo$ využívá dv�

složky: pevného katalyzátoru a

plynného uhlovodíku (obr. 14). Výsledný produkt, ozna"ovaný spíše jako nanovlákna, je

svojí velikostí podobný nanotubulárnímu uhlíku, ale strukturou nikoli. Syntéza m že být

nap!íklad provád�na rozkladem acetylenu na povrchu "ástic kobaltu p!i teplotách 800 –

1500°C [7], ale nanovlákna nejsou dob!e grafitizována a mají komplikované tvary s !adou

strukturních defekt . Tato katalytická metoda však dovoluje vyráb�t pom�rn� zna"ný ob-

jem nanovláken (kilogramy) s použitím minimálního množství katalyzátoru, a poda!ilo se

ji využít také k produkci nanotubulárního uhlíku typu CNT (o velikosti 5 nm) p!i použití

nano"ástic Mo jako katalyzátoru v CO atmosfé!e. [8]

Druhou techniku p!ípravy nanotubulárního uh-

líku lze ozna"it jako tzv. homogenní proces, který se

liší od p!edchozí metody tím, že používá v reaktoru

pouze plynnou fázi, bez p!ítomnosti fáze pevné. Zá-

kladní princip je však obdobný jako u p!edešlé meto-

dy, nebo$ i zde dochází k dekompozici zdroje uhlíku

(etylen, xylen, benzen, oxid uhelnatý aj.) na nanomet-

rických "ásticích p!echodových kov  (Fe, Co, nebo

Ni, viz obr. 15). 'ástice kovu jsou však formovány

p!ímo v reaktoru, nebo$ kovové prekurzory (organo-

metalické slou"eniny) jsou neseny vstupní plynovou

Obrázek 14 - Schéma vzniku nanotubulárního uhlíku (CNT - carbon

nanotubes) metodou CCVD na !ásticích katalyzátoru nanometric-

kých velikostí.

Obrázek 15 - R st   nanonubulárního

uhlíku   na   !ásticích   Ni nanomet-

rických rozm"r , které jsou viditelné

na koncích tubus .
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sm�sí, která dále obsahuje plynný zdroj uhlíku a inertní nosný plyn (N2, Ar nebo He). Me-

toda je pom�rn� flexibilní a v závislosti na složení vstupní sm�si plyn  m žeme získat

nanotubulární uhlík typu CNT nebo MWNT. [2]

Další zajímavou technikou, která ne-

využívá pevného katalyzátoru, je tzv. šablo-

nová technika, která je založena na depozici

uhlíku v podob� pevného povlaku na st�ny

porézní šablony (oxid hlinitý, zeolit). Schéma

této metody je uvedeno na obr. 15 [4] a lze ji

úsp�šn� použít k syntéze CNT s nejmenším

pr m�rem ~ 4 Å. Hlavní výhodou této meto-

dy je "istota p!ipravených nanotrubi"ek (není

použit katalyzátor). [2]

Mezi speciální techni-

ky pat!í syntéza uspo!ádaných

uhlíkatých nanotrubi"ek na

vytvarovaném substrátu.

Zjednodušen� lze tuto metodu

popsat ve t!ech krocích (obr.

16):

 Sublimace organometalického prekurzoru (nap!. Fe-pentakarbonyl) p!i nízké teplot�

v první ze dvou pecí [2].

 Kopyrolýza dodaného uhlovodíku a

prekurzoru p!i vysoké teplot� ve druhé

peci (650 -1050 °C) [2].

 Katalytická chemická depozice par na

substrátu [2] Tato technika je vhodná

pro speciální ú"ely, kdy je vyžadována

vysoká "istota a p!esné požadavky na

morfologii, texturu a strukturu [4].

Obrázek 18 – Rtg. difrak!ní záznamy a) MWNT a b)

CNT s vyzna!ením index  hlavních

Obrázek 16 - Princip šablonové techniky pro p�ípra-

vu CNT nebo c-MWNT bez katalyzátoru

Obrázek 17 - MWNT r st na substrátu, b) p�íklad hust" uspo�ádaných

MWNT deponovaných na substrátu.
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Nanotubulární materiál získaný jak syntézou v elektrickém oblouku tak metodou

rozkladu plynných uhlovodík  pomocí katalýzy na "ásticích kov  "i laserovou ablací je

nutno "istit. Obsahuje totiž grafitové nano"ástice, které je nutno odseparovat, abychom

získali jen nanotubulární formu uhlíku. Ne"istoty p!ítomné v nanotubulární form� CNT

jsou p!edstavovány p!edevším "ásticemi amorfních sazí, fullereny a "ásticemi katalyzáto-

r . Proto je pro "išt�ní CNT používán n�kolikastup&ový proces. Nejprve je provád�no roz-

pušt�ní "ástic katalyzátor  v silných kyselinách, pak rozpoušt�ní fulleren  v organických

rozpoušt�dlech a nakonec je provedena mikrofiltrace. Tak je možno získat pom�rn� "istý

nanotubulární materiál typu CNT. [2]

3.3.2  Vlastnosti a analytická charakterizace nanotubulárního uhlíku

Pr m�r CNT je v nanometrickém m�!ítku a délka bývá obvykle kolem stovek mik-

rometr . CNT jsou stabilní do 750°C na vzduchu a p!i teplot� 1500 – 1800 °C v inertní

atmosfé!e. Nad touto teplotou se transformují na jiné polyaromatické pevné látky. [2]

Nanotubulární uhlík typu CNT má velký specifický povrch a je unikátním p!íkla-

dem materiálu energeticky stabilního za normálních podmínek i p!esto, že se jednoduchá

st�na (grafenová vrstva) skládá pouze z jedné vrstvy atom . V ideálním p!ípad�, když se

jedná o izolovanou CNT

s jedním otev!eným

koncem, m že reálný

specifický povrch do-

sáhnout hodnoty, kterou

by m�la mít jedna plo-

chá grafenová vrstva ~

2700 m2.g-1. Prakticky

jsou však CNT sdruženy do svazk , což vede k vývoji porózity r zných rozm�r  a tvar .

[2]

Oba typy nanotubulárního uhlíku CNT a c-MWNT jsou jedine"né také díky tomu,

že jsou zvlášt� odolné v "i deformaci. Tato okolnost je zp sobena existencí zvláš$ silné

trojné vazby mezi uhlíkovými atomy v zak!ivených grafenových vrstvách, která je také

nejkratší (rozdíly v délkách vazeb jsou z!ejmé z tab. 1). Hodnota pevnosti v tahu u CNT (~

45 GPa) m že až 20x p!ekro"it hodnotu pevnosti v tahu oceli. [2]

Obrázek 19 - Zobrazeni nanotubulámích uhlíkatých forem, které bylo po�ízeno

a) vysoce rozlišovací transmisní elektronovou mikroskopií, b) skenovací elek-

tronovou mikroskopií, c) mikroskopií atomárních sil (p�evzato z práce Arepalli-

ho et al, 2004)
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Rentgenová difrak"ní analýza obou nanotubulárních forem poskytuje difraktogra-

my, které obsahují p!edevším bazální difrakce (obr. 6.16) a velmi málo intenzivní a difúzní

difrakce nebazální. Difrak"ní záznamy obou forem CNT i MWNT se zna"n� podobají  zá-

znam m, které lze získat analýzou uhlíkatého materiálu s turbostratickou strukturou. Pro

hodnocení struktury a výzkum nanotubulámích forem uhlíku je však mnohem výhodn�jší

metoda transmisní elektronové mikroskopie (TEM), pomocí níž byly také ob� formy CNT

i MWNT objeveny. Pro p!ípravu vzorku pro TEM se b�žn� používá pom�rn� jednoduchý

postup, kdy se nanotubulární materiál disperguje v organickém rozpoušt�dle (alkohol, ace-

ton atd.) a kapka suspenze se umístí na TEM-m!ížku položenou na podložce. Rozpoušt�-

dlo je absorbováno podložkou a suchý preparát je pak použit k analýze. Mezi hlavní ne"is-

toty, které lze v preparátu identifikovat, pat!í amorfní uhlík. Práv� hodnocení typu nanotu-

bulárního uhlíku a identifikace ne"istot je hlavním úkolem TEM. Pro tento úkol je také

n�kdy používána skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Další mikroskopické techni-

ky, jako jsou skenovací tunelová mikroskopie (STM) a mikroskopie atomárních sil (AFM),

jsou používány pro m�!ení pr m�ru a délky nanotrubi"ek a jejich svazk . Pro p!edstavu o

možnostech popisovaných mikroskopických metod je na obr. 6.19 uvedeno porovnání fo-

tografií, získaných analýzou nanotubulámích forem pomocí TEM, SEM a AFM. [9]

3.3.2.1 Pevnost

Uhlíkové nanotrubi"ky jsou nejpevn�jším a nejhouževnat�jším materiálem, který

byl v oblasti pevnosti v tahu a elastického modulu zatím objeven. Tato pevnost je d sled-

kem kovalentních sp2 vazeb mezi jednotlivými uhlíkovými atomy. V roce 2000 byly testo-

vány MWNT, které vykazovaly pevnost v tahu až 63 GPa. [10] (To p!edstavuje kabel o

pr !ezu 1 mm2 zatížený závažím o hmotnosti 6422 kg).  Protože uhlíkové nanotrubi"ky

mají malou specifickou hmotnost, v p!ípad� pevného t�lesa cca 1,3 g.cm3 až 1,4 g.cm3

[11]. P!i extrémním zatížení v tahu dojde k plastické deformaci p!ibližn�, což znamená, že

tato deformace je trvalá. Tato deformace za"ne p!i nap�tí cca 5% a m že tak zvýšit maxi-

mální nap�tí, které na trubi"ky p sobí, než dojde k lomu uvoln�ním nap�$ové energie.
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Tabulka 2 - Porovnání mechanických vlastností [12] [13] [14] [15]

Materiál
Young�v modul pružnosti

(TPa)

Mez pevnosti

(GPa)

Tažnost p ed

lomem

(%)

CNT ~1 (od 1 do 5) 13–53 16

K�eslovité CNT 0,94 126,2 23,1

Zigzag CNT 0,94 94,5 15,6–17,5

Chirální CNT 0,92

MWNT 0,2 (10) –0,8–0,95 (10) 11 (10)–63 (10) –150 (16)

Nerezová ocel 0,186 – 0,214 0,38–1,55 15–50

Kevlar 0,06–0,18 (17) 3,6–3,8 (17) ~2

EExperimentáln  ov �eno; TTeoretický p�edpoklad

Výše uvedené se týká axiálních vlastností nanotrubi!ek, kdy jednoduché geomet-

rické p�edpoklady dávají tušit, že v radiálním sm ru budou uhlíkové nanotrubi!ky m k!í

než ve sm ru podélném. Skute!n  výsledky TEM (proza�ovací elektronová mikroskopie)

ukazují, že dokonce i Van der Waalsovy síly mohou deformovat p�iléhající nanotrubi!ky.

[18] M �ení nanotvrdosti, které bylo provád no n kolika skupinami u MWNT [19][20], a

m �ení nanotvrdosti pomocí mikroskopie atomárních sil v režimu poklep/kontakt provede-

né u CNT [21], ukázaly, že Young"v modul pružnosti se pohybuje v �ádu n kolika GPa a

potvrzuje pon kud menší tvrdost v radiálním sm ru.

3.3.2.2 Tvrdost

Standardní CNT mohou bez deformace odolat tlaku až 24 GPa. Pak m"že dojít

k jejich transformaci na fázi super tvrdých nanotrubi!ek. Maximální tlaky, které se

v sou!asnosti používají p�i r"zných experimentálních technikách, se pohybují okolo 55

GPa. Nicmén , tyto nové supertvrdé nanotrubi!ky odolávají tlak"m vyšším.

Objemový modul supertvrdých nanotrubi!ek je 462 až 546 GPa, což je dokonce

více než u diamantu (420 GPa u monokrystalu diamantu). [22]

3.3.2.3 Elektrické vlastnosti

Vlivem symetrie a unikátní elektronové struktury grafenu umož#uje struktura nano-

trubi!ek silné ovlivn ní elektrických vlastností. Pro danou (n, m) nanotrubi�ku, pokud je

n=m, jde o kovovou nanotrubi!ku; pokud n – m je násobkem 3, pak jde o polovodi! s vel-

mi malým d rovým pásem, jinak je nanotrubi!ka slabý polovodi!. Proto všechny nanotru-
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bi!ky typu armchair vykazují kovové vlastnosti a nanotrubi!ky s parametry (6,4), (9,1)

apod. jsou polovodi!ového typu. [23]

Avšak toto pravidlo má své výjimky, protože efekt zak�ivení u uhlíkových nanotru-

bi!ek malého pr"m ru m"že siln  ovlivnit elektrické vlastnosti. Nap�íklad, CNT o parame-

trech (5,0), které by m ly vykazovat polovodi!ové vlastnosti, se ve skute!nosti dle propo!-

t" projevují jako kov. Nicmén , vica versa – zig zag a chirální CNT s malým pr"m rem,

které by m ly mít kovové vlastnosti, mají ve skute!nosti kone!nou mezeru (nanotrubi!ky

struktury armchair z"stávají kovové). [23] Teoreticky kovové nanotrubi!ky mohou vést

elektrický proud o hustot 4 x 109 A/cm2,  což  je  více  než  1.000  krát  více,  než  je  tomu u

kov", jakým je nap�íklad m $ [24], protože p�i vzájemném spojení u m di je proudová

hustota ovlivn na elektromigrací.

Vícest nné uhlíkové nanotrubi!ky (MWNT) se vzájemn  propojenými vnit�ními

slupkami vykazují supravodivost s relativn  vysokou transitní teplotou Tc = 12 K. Oproti

tomu je tato tranzitní teplota Tc u vláken CNT nebo MWNT s nepropojenými slupkami

o �ády nižší. [25]

3.3.2.4  Tepelné vlastnosti

O!ekává se, že všechny nanotrubi!ky budou velmi dobrými vodi!i tepla, když vy-

kazují efekt nazvaný „balistická vodivost“, ale také dobrými izolanty ve sm ru kolmém

k ose nanotrubi!ky. M �ení ukazují, že CNT mají tepelnou vodivost p�i pokojové teplot 

ve sm ru osy okolo 3.500 W.m-1.K-1 [26], pokud to porovnáme nap�íklad s m dí, kovem,

který je znám pro své dobrou tepelnou vodivost, která je schopna p�enášet 385 W.m-1.K-1.

CNT má tepelnou vodivost kolmo na podélnou osu okolo 1,52 W.m-1.K-1, [27], což je stej-

ná tepelná vodivost, jakou má p"da. Tepelná stabilita uhlíkových nanotrubi!ek se odhaduje

na 2.800°C ve vakuu a okolo 750°C na vzduchu. [28]

3.3.2.5 Defekty

Stejn  jako u kteréhokoli jiného materiálu existence krystalografických defekt"

ovliv#uje materiálové vlastnosti. Defekty se mohou projevovat ve form  atomových

vakancí. Vysoká míra t chto defekt" m"že snížit pevnost v tahu až o 85%. Jinou formou

defektu u uhlíkových nanotrubi!ek je „Stone Wales"v“ defekt, který vytvá�í pentagonální

a heptagonální páry p�eskupením vazeb. Vzhledem k velmi malé struktu�e uhlíkových na-

notrubi!ek závisí pevnost v tahu na nejslabším !lánku. [29]
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Krystalografické defekty také ovliv#ují elektrické vlastnosti trubi!ek. B žným vý-

sledkem je nižší vodivost v oblasti regionu s poruchou. Defekt u struktury armchair (která

je elektricky vodivá) m"že zp"sobit v okolí poruchy jejich polovodi!ových vlastností a

jednoduché jednoatomové vakance jsou pak odpov dné za indukci magnetických vlastnos-

tí. [29]

Krystalografické defekty siln  ovliv#ují tepelné vlastnosti nanotrubi!ek. Takové

defekty vedou k disperzi fonon", což obratem zvyšuje relaxa!ní rychlost t chto fonon". To

redukuje st�ední volnou cestu a snižuje tepelnou vodivost nanotrubi!ek. Stimulace trans-

portu fonon" ukazuje na substitu!ní defekty, jako jsou nap�íklad dusík nebo bór, což pri-

márn  vede k disperzi vysokofrekven!ních sv telných fonon". Avšak v tší defekty, jako

jsou nap�íklad „Stone Walesovy“ defekty, zp"sobují disperzi fonon" p�es širokou škálu

frekvencí, což vede k v tšímu snížení tepelné vodivosti. [30]

3.3.3 Použití

 Aditiva v polymerech – výroba nap�. sportovních pot�eb.

 Katalyzátory

 Emitory elektronového pole v sou!ástkách pro osv tlování katodovými paprsky

 Plazmové trubice v telekomunika!ních sítích

 Absorpce a stín ní elektromagnetických vln

 Konverze energie

 Anody v lithiových bateriích

 Zásobníky vodíku

 Nanotrubicové kompozitní materiály (pln né nebo povrchové)

 Nanosondy pro STM, AFM a EFM hroty

 Nanolitografie

 Nanoelektrody

 Nosi!e lé!iv



24

 Senzory

 Vyztužení v kompozitních superkondenzátorech

3.4 Polyuretany (PUR) [31]

Polyuretany (dále jen PUR) p�edstavují t�ídu polymer", která je unikátní co do ší�e

palety dosažitelných vlastností, a tedy i jejich aplikací. PUR pat�í mezi deset objemem

výroby nejv tších typ" polymer". Sv tový objem spot�eby v roce 2000 se odhaduje na 8,5

mil. tun. Pod pojmem polyuretany rozumíme skupinu polymer" vzniklých reakcí více-

funk!ních izokyanát" s polyalkoholy. Reakcí izokyanát" s alkoholy vznikají uretany –

estery kyseliny karbamové (1):

R — NCO +  HO—R'   -»   R—TNH—CO—CH-R' (1)

Tato hlavní r"stová reakce je !asto zám rn  nebo samovoln  doprovázena dalšími

vedlejšími reakcemi, kterými vznikají jiné než uretanové strukturní jednotky. Izokyanáty

reagují totiž s mnoha slou!eninami obsahujícími aktivní vodíkové atomy. Tak s aminy

reagují za vzniku substituovaných mo!ovin:

R — NCO  +  H2N—R'   -»   R—NH—CO—NH—R' (2)

Reakcí s vodou vznikají aminy a uvol#uje se oxid uhli!itý:

R—NCO + H2O   -»   R—NH2  + CO2 (3)

Vzniklý amin reaguje s další molekulou izokyanát" za vzniku substituované mo!o-

viny. S karboxylovými kyselinami vytvá�ejí izokyanáty substituované amidy a oxid uhli!i-

tý:

R-NCO +  HOOC—R'  -»    R—NH—CO—R' + CO2 (4)

Za ur!itých podmínek m"že izokyanát reagovat se substituovanou mo!ovinou

(5)
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(produktem primární reakce — NCO s aminem) za vzniku N-substituovaného biuretu (5):

Jednotlivé slou!eniny s aktivním vodíkem lze podle klesající reaktivity s izokyaná-

ty sestavit do �ady: alifatické aminy > aromatické aminy > alifatické substituované mo!o-

viny > primární alkoholy > sekundární alkoholy > voda > fenoly > aromatické substituo-

vané mo!oviny. Nejreaktivn jší jsou primární aminy. Pro praxi je d"ležité, že se reakce

izokyanát" s polyhydroxyslou!eninami musí provád t ve zcela bezvodém prost�edí, nebo%

jinak dochází k odšt pování CO2 a ke vzniku mo!ovinových vazeb. Relativní rychlosti

primárních, sekundárních a terciárních alkohol" s izokyanáty jsou asi v pom ru 1 : 0,3 :

0,005. Reakce  s  alkoholy  a  aminy  probíhají  za  teploty  cca  20°C kvantitativn  za  silného

tepelného zabarvení a nevznikají p�i nich žádné vedlejší produkty. Pro p�ípravu polyureta-

n" je nutno vycházet z di-nebo polyizokyanát" a polyhydroxyslou!enin. Tak z diizokyaná-

tu a diolu vzniká lineární polyuretan.

Kombinací r"zných polyizokyanát" a polyalkohol" je možno p�ipravit produkty

nejr"zn jších vlastností. Adi!ní reakce izokyanát" s polyalkoholy se dají katalyticky

urychlit p�ídavkem slou!enin cínu a terc.amin".

Teplota disociace uretanové vazby závisí na povaze skupin spojených s touto vaz-

bou. R"zné uretany jsou prakticky stabilní do t chto teplot:

aryl—NH—COO—aryl    asi do 120 °C,

alkyl—NH—COO—aryl  asi do 180 °C

aryl—NH—COO—alkyl  asi do 200 °C,

alkyl—NH—COO—alkyl asi do 250 °C.

Rozdílné tepelné stability r"zných uretanových skupin se využívá v praxi. Z polyi-

zokyanát" lze reakcí s fenoly, kaprolaktamem aj. p�ipravit tzv. maskované izokyanáty,

které jsou za normální teploty úpln  indiferentní v"!i vod  a slou!eninám se skupinami -

OH.  Zah�átím na teplotu rozkladu se odšt puje maskovací !inidlo a vzniká volný izokya-

nát, který m"že reagovat s p�ítomnými polyoly na polyuretan:
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Reaktivita izokyanát" vzr"stá v po�adí hydroaromatické-alifatické-aromatické izo-

kyanáty. Uplat#uje se i vliv substituent" a sterického uspo�ádání.

3.4.1 Vlastnosti polyuretan� a jejich použití

Mezi základní vlastnosti komer!n  dostupných termoplastických polyuretan" pat�í:

 vynikající odolnost k abrazivnímu opot�ebení

 vynikající chování za nízkých teplot

 vynikající mechanické vlastnosti kombinované s pryži podobnou elasticitou

 velmi dobrá odolnost proti p�etržení

 vysoká elasticita

 dobrá transparentnost

 dobrá odolnost proti olej"m a tuk"m

V sou!asné dob  dostupné PUR mohou být rozd leny do dvou hlavních skupin v závislosti

na chemii jednotlivých segment":

1. PUR polyesterového typu (odvozené p�edevším od ester" kyseliny adipové)

2. PUR polyéterového typu (založené na éterech tetrahydrofuranu (THF). Rozdíly

mezi t mito jednotlivými typy jsou shrnuty v následující tabulce.

(6)
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Tabulka 3 – Hlavní rozdíly mezi PUR na bázi polyesteru a polyéteru (+ + vynikající; + dobrý; 0 p�ijatelný; - slabý; - -

velmi slabý)

Vlastnost Polyesterový typ Polyéterový typ

Odolnost proti ot�ru ++ 0

mechanické vlastnosti ++ +

Ohebnost za nízkých teplot 0 ++

Tepelné stárnutí + -

odolnost proti hydrolýze -- ++

Chemická odolnost ++ -

Odolnost proti mikrob m -- +

P!ilnavost + -

Zpracovatelnost vst!ikováním ++ 0

Jinými slovy, PUR založené na polyéterech jsou vhodné v p�ípadech, kdy je vyža-

dována odolnost proti hydrolýze a mikrob m a také v p�ípadech, kdy je vyžadována ex-

trémní flexibilita za nízkých teplot.

Pokud by byla vyžadována sv!tlostálost a zvýšená odolnost proti žloutnutí, použí-

vají se alifatické izokyanáty.

4 Praktická �ást

4.1 Základ teorie p enosu tepla

 Tepelný stav látek souvisí se speciálním pohybem jejich základních stavebních "ás-

tic, který je ozna"ován jako molekulový nebo tepelný pohyb.  P�i tepelné interakci látek

nebo jejich "ástí, které se nacházejí v r zných tepelných stavech, dochází ke zm!nám je-

jich vnit�ní energie.  Látky p�edávají, resp.  p�ijímají energii prost�ednictvím tepla.  Tento

proces energetické vým!ny se nazývá p�enosem tepla.

 V p�írod! existují pouze t�i základní mechanismy p�enosu tepla: P�enos tepla vede-

ním – kondukcí, proud!ním – konvekcí a sáláním, resp.  zá�ením – radiací.  Teplo je však

mnohdy p�enášeno kombinací dvou, p�ípadn! všech t�í mechanism . [32][33]
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Konduktivní p�enos tepla se v pevných látkách uskute"#uje mechanismem p�enosu

energie kmit  atom  vibrujících kolem rovnovážných poloh umíst!ných v uzlech krysta-

lické m�ížky.  Tyto se chovají jako anharmonické sp�ažené kvantové oscilátory.  Jejich

vibrace se v podob! souboru pružných akustických vln ší�í od oscilátoru k oscilátoru a p�e-

nášejí energii tepelného pohybu sm!rem k míst m s nižší teplotou. [33]

 Proces vedení tepla v pevných látkách formalizuje Fourier v zákon vedení tepla.

Pro libovolný tvar t!lesa, v jehož objemu se teplota m!ní, platí pro hustotu tepelného toku

[W.m2]:

,Tkq  !"
  

 1

 kde k [W.m -1. K -1] je tepelná vodivost tuhé látky a T 
 

[K.m-1] je gradient teploty T

[K]. [33]

 Vztah 1 je vektorová diferenciální rovnice stacionárního vedení tepla, tedy vedení

tepla v takovém p�ípad!, když teplota v t!lese není závislá na "ase.  Platí pouze v t!ch do-

state"n! masivních t!lesech, ve kterých nedochází ke generování, zda k absorpci tepla ani

k vým!n! tepla mezi t!lesem a jeho okolím. [32]

 Zákon zachování tepla p�i jeho nestacionárního vedení v tuhé látce libovolného tva-

ru je formáln! vyjád�en vztahem:

,
t

Q
q

#
#

!"$ 
  

 2

 kde Q [J.m -3] je teplo p�ipadající na objemovou jednotku látky, které z látky vytéká

p�i vtékajícím teple rovném divergenci hustoty tepelného toku q
  
$  .  [32]

 Pokud je tepelná vodivost látky konstanta nezávislá od sou�adnic, pak z kombinace

vztah  1 a 2 vyplývá tzv. Fourierova rovnice nestacionárního vedení tepla:

,00 "
#
#

"$ 
t

T
aq

  
       3
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 kde:

pc

k

%
"&        4

 je teplotní vodivost ! [m2.s -1], pc [J.kg -1. K-1] je specifická tepelná kapacita látky a

% [kg. m -3] je její m"rná hmotnost. [33][32]

 V p�ípad! stacionárního teplotního pole, pro které je # T / # t = 0, rovnice 3 p�echází

do tzv. Laplaceovy rovnice:

.02 " T  5

 Pokud jsou v t!lese p�ítomny n!jaké vnit�ní zdroje, resp.  absorbenty tepla, pak La-

placeova rovnice 5 p�echází do Poissonovy rovnice:

02 "' 
%

&
c

w
T ,       6

 a v p�ípad! nestacionárního vedení tepla tvar:

,2

t

T

c

w
T

#
#

"' 
%

&  7

 kde w [J.m -3. s -1] je m!rná vydatnost vnit�ních zdroj  tepla. [34][35][36]

 Mechanismus konvektivního p�enosu tepla probíhá procesem tepelné difúze.

 Podle povahy proud!ní tekutiny lze konvektivní p�enos tepla považovat za p�irozený,

nucený nebo kombinovaný.

P�irozená, resp. volná konvekce nastává v tom p�ípad!, když se tekutina pohybuje

ú"inkem rozdílu koncentrací "ástic nebo teplot v r zných "ástech jejího objemu.

 P�i nucené konvekci je pohyb tekutiny vyvolán um!le, nap�. p sobením ventilátoru,

"erpadla, kompresoru apod.
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Kombinovaná konvekce je zp sobena tzv. sekundárním proud"ním v tekutin!, které

vyvolává velké vztlakové síly zap�í"in!né vysokými teplotními gradienty v jejích r zných

vrstvách.

 Užite"ným vztahem teorie konvektivních p�estup  tepla je tzv. Newton v ochlazo-

vací zákon, který bez ohledu na povahu konvekce umož#uje vypo"ítat hustotu tepelného

toku qC  z povrchu tuhého t!lesa AS s konstantní teplotou TS  do kapaliny nebo plynu s kon-

stantní teplotou TF v dostate"né vzdálenosti od obtékaného povrchu

( ),FSSC TTAhq !"        8

 kde h [W.m -2.. K
 -1] p�edstavuje st�ední hodnotu koeficientu p�estupu tepla z celého

povrchu. [33]

 I když je vztah 8 po formální stránce velmi jednoduchý, obsahov! zahrnuje složité

p�enosové jevy.  Koeficient konvektivního p�estupu tepla, který vyjad�uje intenzitu tepel-

ného p�enosu mezi tekutinou (okolním médiem) a povrchem tuhého t!lesa totiž závisí na

množství faktor .  Obecn! je funkcí fyzikálních vlastností tekutiny, charakteru proud!ní a

jeho rychlosti, tvaru a rozm!r  t!lesa, jakož i celé �ady jiných faktor . [34]

Radia$ní p�enos tepla probíhá mezi t!lesy v prost�edí, které propouští elektromag-

netické vlny.  Realizuje se mechanismem p�enosu zá�ivé energie emitované z každého po-

vrchu t!lesa s nenulovou absolutní teplotou.  P�i nízkých teplotách je toto zá�ení reprezen-

továno elektromagnetickým zá�ením v infra"ervené spektrální oblasti. [32][33]

 Maximální m!rná hmotnost zá�ivého toku emitovaného povrchem absolutn" $erné-

ho t"lesa, je dána tzv. Stefan-Boltzmannovym zákonem:

,4TE *"      9

 kde * = 5,67.10 ! 8 [W.m -2.  K -4] je Stefan-Boltzmannova konstanta a T je teplota

vyza�ujícího povrchu v Kelvinech.  Každý reálný povrch však vyza�uje jen jistou "ást

energie absolutn! "erného t!lesa

,4TE +*" 10
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 kde 0 , + , 1 je emisivita povrchu, která vyjad�uje jak efektivní je zá�ení z daného

povrchu ve srovnání s povrchem ideálního zá�i"e. [32]

Metoda soust�ed"né tepelné kapacity je speciálním p�ípadem Newtonovy metody

chladnoucího t"lesa. [37]  Tepelné parametry u polymer  se ur"ují velmi "asto v oblastech

záporných teplot, nebo% práv! tam se také nacházejí charakteristické teploty polymer ,

jako jsou teplota skelného p�echodu, teplota gumového stadia atd. [38]  V uvedené metod!

se p�edpokládá, že teplo dodané vzorku lze charakterizovat v celém objemu sou"inem te-

pelné kapacity a zm!ny teploty. [39][40]  V této metod! se p�edpokládá, že ve vzorku ne-

dochází k p�estupu tepla vedením, které je definováno pomocí Fourierova zákona.  Klí"o-

vým pojmem v uvedeném modelu je koeficient konvektivního p�estupu tepla.  Tento byl

m!�en pro vzorky ve tvaru kvádru a v tvaru válce v práci. [41]  Uvedená metoda byla pou-

žita k m!�ení tepelných parametr  r zných kovových a nekovových materiál  v procesu

chlazení vzork , které prošly tahovou deformací v elastické oblasti. [42][43][44][45]

 Platnost metody je založena na bezrozm!rném parametru Biotovým $íslem Bi, které

je definováno pomocí vztahu 11

kS

Vh
Bi

.

.
"  ,      11

 kde - .12 KmWh !! ..   je celkový koeficient p�estupu tepla, - .3mV   je objem t!lesa,

- .2mS  je celková plocha, z níž se teplo odvádí do okolí a - .11 KmWk !! ..  je tepelná vodi-

vost materiálu.

 Podíl objemu V a plochy S se nazývá charakteristický rozm"r cL .

 Plocha S se v p�ípad! plošného vzorku ve tvaru kvádru a v p�ípad!, že k chlazení

dochází z obou stran vzorku, dá vypo"ítat jako sou"in dvojnásobku ší�ky a a délky b:

ba2S .."  . 12

 Objem vzorku  lze v našem p�ípad! vypo"ítat jako sou"in ší�ky a, délky b a tlouš%ky

L:

LbaV .." . 13
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Charakteristický rozm"r LC  je pak roven:

2

L

ba2

Lba

S

V
Lc """

..

..
           14

Biotovo $íslo Bi  je pak rovné:

k2

Lh

k

Lh
Bi c

.

..
"" , 15

 Uvedený model platí, pokud je Biotovo "íslo menší než 0,1, protože v takovém p�í-

pad! lze zanedbat p�estup tepla vedením.  Ze vztahu 15 je vid!t, že pro vysoce vodivé ma-

teriály platí:

 Dynamická tepelná rovnice popisující p�estup tepla z t!lesa má tvar:

( )
dt

dQ
TTSh

dt

dTcm

dt

dQ outpin "!!"" /..
..

. 16

 Po úpravách dostáváme rovnici:

( )
dt

cm

Sh

TT

dT

p.

.
!"

! /
. 17

 Uvedená rovnice je odd!lenou diferenciální rovnicí, kterou lze vy�ešit integrací

obou stran po celou dobu chladnutí t!lesa.  D�íve než ji vy�ešíme, nejprve ur"íme rozm!r

konstanty úm!rnosti p�i dt .  Platí

s

1

KkgJkg

msKmJ

cm

Sh
11

2112

p
""

0
0
1

2

3
3
4

5
!!

!!!

...

....

.

.
 . 18

 Z toho vyplývá, že uvedená konstanta úm!rnosti se dá vyjád�it jako podíl jednotky a

"asu, který se v tomto p�ípad! nazývá tepelná $asová konstanta, resp. relaxa$ní $as �.
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 Rovnici 17 pak lze p�epsat do tvaru:

( )
dt

TT

dT

6
1

!"
! /

 . 19

 &ešením rovnice 37 je teplotní funkce, pro kterou platí:

( )
6

!"! /
t

TTC ).ln( . 20

 Integra"ní konstantu C  získáme z po"áte"ní podmínky v "ase t = 0.  V "ase t = 0 je

teplotní rozdíl ( )/!TT  maximální, který lze tedy ozna"it jako maxdT .  Pak podle rovnice

20 platí

1dTC "max.  . 21

 To znamená, že platí:

6
t

e
dT

TT !
/ "

!

max

. 22

 To znamená, že proces chlazení lze popsat teplotní funkcí ve tvaru:

/

!
'" TedTT

t

6.max . 23

Relaxa$ní $as lze vyjád�it pomocí charakteristických tepelných parametr  studova-

ných vzork  ve tvaru:

h

Lc cp%
"6 , 24

 kde - .3. !mkg%  je m!rná hmotnost vzorku, - .11
p KkgJc !! ..  je specifická tepelná ka-

pacita.

 'íslo h je celkový koeficient p�estupu tepla a v p�ípad  našeho experimentu se sklá-

dá z koeficientu konvektivních p�estup! tepla hc a koeficientu radia"ního p�estupu tepla hr.
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Koeficient konvektivního p�estupu tepla se získává "fitováním", zatímco koeficient odpo-

vídající radia"nímu p�estupu tepla je p�i malých teplotních rozdílech konstantní, rovný

3T4  !" .  Za p�edpokladu, že teplota okolí leží v rozmezí mezi 20 ° C a 30 ° C a za p�ed-

pokladu, že emisivita povrchu je 0,95 (povrch nat�ený "erným matným lakem), leží uvede-

ný koeficient v rozmezí (5,4 až 6 W. m -2. K -1), což nelze zanedbat v!"i koeficientu kon-

vektivních p�estup! tepla, jehož hodnota leží mezi 6 a 20 W. m -2. K -1.

 Procedura ur�ování tepelných konstant je následující:

 Zm �ená závislost k�ivky chladnutí je aproximována v softwaru Matlab 7.0 vztahem

23.  Je d!ležité nastavit limitující hodnoty pro parametry maxdT ,
 

T ,#   (získané z k�ivky

chladnutí).  Kvalita "fitu" je testována statistickými parametry SSE, R2, AdjR2, RMSE nabí-

zenými v Matlabu, viz níže.  Po získání nejpravd podobn jších hodnot maxdT ,
 

T ,# ,  za-

dáme hodnoty maxdT ,
 

T   do  vztahu  23  a � vyjád�íme pomocí vztahu 24, "ímž získáme

funkci dalších dvou parametr! h a pc .  Opakujeme "fitovaciu" proceduru abychom získali

hodnoty h a pc .  Po získání hodnot h a pc  (získaných pouze na intervalu možných odhad-

nutých resp. zm �ených hodnot) dosadíme do upraveného tvaru rovnice 23 hodnotu h a pc

vyjád�íme pomocí dalšího vztahu, "ímž získáme funkci parametr! � a k.  Každý "fitovací"

krok ukon"íme po obdržení nejlepších statistických parametr!.

4.2 Tepelné vlastnosti polymer – CNT kompozit�

Jak elektronická za�ízení mají tendenci být štíhlejší a integrovan jší, stává se vede-

ní tepla hlavním problémem v oblasti konstrukce za�ízení a jejich aplikací. Obdobné pro-

blémy se objevují v i v jiných aplikacích, v"etn  elektrických motor! a generátor!, vým -

ník! tepla pro výrobu elektrické energie atd.  Pro rozptyl tepla jsou široce používány ko-

vové materiály, ale bylo již uskute"n no mnoho pokus! nahradit tyto kovové materiály

vysoce tepeln  vodivými polymery na bázi kompozit!. To vše vzhledem k jejich vysoké

korozní odolnosti, snadné zpracovatelnosti a také nižším výrobním náklad!m. [46]

Tepeln  vodivé polymery založené na bázi kompozit! jsou b žn  p�ipravovány za-

vedením tepeln  vodivého plniva do polymerové matrice. Vynikající tepelná vodivost CNT

je nad jným zp!sobem jak získat vysoce tepeln  vodivé kompozity na bázi polymer!. Vo-

divost CNT sama závisí na jejich morfologii, chiralit , vadách, velikosti a ne"istotách.
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Chcete-li získat CNT s dobrou strukturou, mén  vadami a rovnom rnou tepelnou vodivos-

tí, pak je nezbytné jejich "išt ní a grafitizace. I tak použití CNT "elí �ad  komplikujících

faktor!: (a) rozmanitosti chirálních vazeb; (b) rozmanitosti délek; (c) r!znorodosti pr!m -

r!; (d) agregaci nebo svazk!m r!zných pr!m r!; (e)koncovým a laterálním vadám. Tyto

faktory zp!sobují rozmanité tepeln  vodivé vlastnosti CNT a jejich kompozit!. [46]

Funkcionalizace CNT m!že mít hluboký dopad na rozptýlení CNT v polymerních

matricích a lze ji dosáhnout prost�ednictvím kovalentních a nekovalentních vazeb. Kova-

lentní funkcionalizace má dv  možné nevýhody: prasknutí CNT zp!sobuje snížení pom ru

stran a narušení grafitické struktury. Ve srovnání s tím nekovalentní funkcionalizace vede

obvykle k slab  vázaným funk"ním skupinám. Tyto znaky p�ímo ovliv$ují tepelnou vodi-

vost CNT vzhledem ke zm nám ve vnit�ní vodivosti CNT z hlediska st�ední volné cesty

fonon  a efektu nerovnom rných hranic. Tyto zm ny v kombinaci s jinou úrovní dosaži-

telné distribuce a rozptylu lze získat r!znou funkcionalizací a tím je složitým mechanis-

mem ovlivn na tepelná vodivost polymer/CNT nanokompozitu. Proto udávaná tepelná

vodivost polymer/CNT nanokompozit! bývá všeobecn  v širokém rozsahu hodnot. [46]

Tepelná vodivost nanokompozit! na bázi CNT jde "asto ruku v ruce v p�ísné analo-

gii s elektrickou vodivostí. Avšak mezi tepelnou a elektrickou vodivostí existují n které

významné rozdíly, p�edevším v (a) pom ru vodivosti mezi CNT a kopolymerem, p�i"emž

tento rozdíl bývá pro tepelnou vodivost až o n kolik �ád! nižší a (b) v rozdílnosti mecha-

nismu vodivosti fonónové a elektrické.  Zanedbávání t chto dvou základních rozdíl! vedlo

k ur"itému zklamání, která byla dokumentována v n které literatu�e p�i získávání výsledk!

týkajících se tepelné vodivosti, které nevykazují stejný trend jako elektrická vodivost a

jsou mnohem mén  kladné, než jak se o"ekává na základ  jednoduchého sm šovacího pra-

vidla. Avšak p�edešlá literatura o mikrokompozitech týkající se tepelné vodivosti ukazuje

na podobné chování, které "asto nebylo uvedeno v diskusích o CNT nanokompozitech.

[46]

P�ísná kontrola nanostruktury a detailní znalost fyzikálních jev! spojených s tepel-

nou vodivostí je zapot�ebí k �ádnému využití vynikajícího pom ru stran a vnit�ní tepelné

vodivosti CNT. Skute"n  existují dva zásadní a kritické p�ístupy související se získáním

polymer/CNT kompozitu s vynikajícími tepeln  vodivostními vlastnostmi bez ohledu na

metodu jejich výroby: nanotrubi"ky by m ly být �ádn  distribuovány v matrici polymeru

za ú"elem vytvo�ení ú"inné vodivé dráhy a tepelné odpory na CNT/polymer nebo na
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CNT/CNT rozhraní musí být minimalizovány. Odpor na tepelném rozhraní se jeví jako

kritický faktor pro vysoce tepeln  vodivé kompozity na bázi polymer/CNT. Odpor na roz-

hraní CNT/polymer lze snížit zlepšením síly interakce mezi plnivem a matricí; nicmén 

vzhledem k nízké tepelné vodivosti polymer! se p�enos tepla z CNT do polymeru nejeví

jako efektivní cesta pro zlepšení celkového p�enosu tepla. Na stran  druhé by v zásad 

mohly být efektivn ji využity p�ímé kontakty mezi CNT. Bohužel, malá ú"innost tepelné-

ho kontaktu a malá kontaktní plocha jsou typické pro rozhraní CNT/CNT. Kvalita a množ-

ství propojení CNT se zdá být rozhodující. To m!že být maximalizováno p�i vysoké kon-

centraci CNT v matrici, což samoz�ejm  má za následek zvýšení náklad! a obtížnosti zpra-

covatelnosti. Alternativn  se zdá být východiskem do ur"ité míry d!kladná kontrola rozd -

lení CNT v matrici a jejich propojení. [46]

Na základ  sou"asného stavu znalostí z!stávají CNT jedním z nejslibn jších mate-

riál! použitelných jako tepeln  vodivé plnivo polymer!. Stále je však pot�eba dalšího vý-

zkumu a pokroku v této oblasti, aby takto vytvo�ené kompozity m ly dostate"nou ú"innost

požadovanou na trhu. [46]

4.3 P íprava polyuretanového kompozitu

Postup p�ípravy sm sí:

1. Do základního materiálu byly p�idány SWNT Nanocyl

v množství 1,563 g. SWNT Nanocyl (nanotrubice) se mí-

chaly spole"n  se základním materiálem pomocí ultrazvu-

kového míchadla WELDER asi p!l minuty.

2. Míchání ve vakuové komo�e pak probíhalo 10 minut, aby

bylo dosaženo odplyn ní polymera"ní sm si, pak se ješt 

v míchání pokra"ovalo další dv  minuty, aby došlo

k d!kladnému promíchání jednotlivých složek.

3. Fáze vytvrzování probíhala 2 hodiny.

P�íprava druhého srovnávacího vzorku probíhala následovn :

Základní materiál byl p�ipraven následujícím postupem:

4. PX 522/HT POLYOL.  V této složce se pomocí ultrazvuku

míchaly uhlíkové nanotrubi"ky – SWNT v množství 55g.

Obrázek 20 – Ultrazvukové mícha-

dlo
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5. Pak byl p�idán izokyanát s obchodním ozna"ením PX 521-522 HT ISOCYANATE

v množství 100g, celková hmotnost sm si byla tedy 155g. Do této sm si byly p�idány

SWNT v t chto "istotách a pom rech:

CNT "istota ~ 90% : 0,5 hm.% = 0,388g ; 1 hm % = 0,775g ; 1,5 hm.% = 1,164g

CNT "istota ~ 60% : 0,5 hm.% = 0,388g ; 1 hm % = 0,775g ; 1,5 hm.% = 1,164g

Vytvrzování probíhalo za následujících podmínek 4h/ 80°C + 16h/100°C.

4.4 M! ení pevnosti v tlaku

V p�ípad  vzork!, u kterých se provádí zkouška pevnosti v tahu, nebo mají nízké

hodnoty mechanických parametr! v tahu oproti tlaku resp. ohybu, se používá zkouška tla-

kem a zkouška trojbodových ohybem, aby se stanovila velikost Youngova modulu pruž-

nosti E.

Young!v modul pružnosti E ze zkoušky tlakem lze ur"it dle následujícího vztahu:

S

h

hh

FF
E .

-

-

12

12
$  , 25

kde F2 – maximální síla na lineárním úseku v N,

F1 – minimální síla na lineárním úseku v N,

h2 – maximální hodnota stla"ení na lineárním úseku v m,

h1 – minimální hodnota stla"ení na lineárním úseku v m,

h – p!vodní tlouš%ka vzorku v m,

Obrázek 21 – použitý polyol pro

výrobu polyuretanu

Obrázek 22 - Vakuová komora s aparaturou pro výrobu polyureta-

nového kompozitu na bázi PU/SWCN
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S – p!vodní pr!�ez vzorku v m2.

Koeficient stla"itelnosti jsme po"ítali ze vztahu:

                                                                      26

M �ení byla provedena na 7 vzorcích pln ných uhlíkovými nanotrubicemi o r!zné

"istot . &istota byla u tzv. "istého vzorku 90%. V p�ípad  špinavých nanotrubi"ek byla

60% (viz. p�íloha 7.3). Každý materiál se stla"oval s rychlostí deformace 2 mm/min až po

hodnotu síly 100 kN. Tlakový modul pružnosti a koeficient stla"itelnosti závisel v rozmezí

nap tí od 20 do 60 MPa (rozsah síly cca od 15 kN po 45 kN). V textu uvádíme závislosti

nap tí v Pascalech u relativního stla"ení, které je definováno jako pom r komprese vzorku

dh k p!vodní tlouš%ce h. Výsledky m �ení tlakového modulu jsou zobrazeny na grafech 1-

7.

Graf 1 – Relativní stla�ení vs. nap tí u PUR bez plniva (CNT)

Výsledek: Vypo�ítaná hodnota koeficientu stla�itelnosti je rovná 8,2067.10
–10
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Graf 2 - PUR + 90%-ní CNT ;  koncentrace 0,5 hm%.

Výsledek: Vypo�ítaná hodnota koeficientu stla�itelnosti je rovna 8,0489.10
–10

 Pa
-1.

Graf 3 - PUR + 60%-ní CNT ; 0,5 hm%.

Výsledek: Vypo�ítaná hodnota koeficientu stla�itelnosti je rovná 7,5585.10
–10
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Graf 4 - PUR + 90%-ní CNT ; 1 hm%.

Výsledek: Vypo�ítaná hodnota koeficientu stla�itelnosti je rovná 7,5863.10
–10

 Pa
-1.

Graf 5 - PUR + 60%-ní CNT ; 1 hm%.

Výsledek: Vypo�ítaná hodnota koeficientu stla�itelnosti je rovná 7,6319.10
–10
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Graf 6 - PUR + 90%-ní CNT ; 1,5 hm%.

Výsledek: Vypo�ítaná hodnota koeficientu stla�itelnosti je rovna 10,4720.10
–10

 Pa
-1.

Graf 7 - PUR + 60%-ní CNT ; 1,5 hm%.

Výsledek: Vypo�ítaná hodnota koeficientu stla�itelnosti je rovna 7,4202.10
–10
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4.4.1 Zhodnocení získaných výsledk�

Tabulka 4 – Výsledky m��ení stla itelnosti pro jednotlivé typy a koncentrace CNT v PUR matrici.

E(MPa) Koeficient stla�itelnosti K(10
-9

*Pa
-1

)

PU 1218,500 0,8207

90%-ní 0,5% 1242,400 0,8049

90%-ní 1% 1318,200 0,7586

90%-ní 1,5% 954,955 1,0472

60%-ní 0,5% 1323,000 0,7559

60%-ní 1% 1310,300 0,7632

60%-ní 1,5% 1347,700 0,7420

Z tabulky je vid t, že modul pružnosti v tlaku p!i použití nanotrubi�ek o �istot 

60% je vyšší než v p!ípad  nanotrubi�ek o �istot 90%. Modul pružnosti pro 90%-ní nano-

trubi�ky poklesl v porovnání s �istým PU. Tento efekt je pravd podobn  zp"soben obtíž-

nou vazbou CNT na strukturu PU. V p!ípad  nanotrubi�ek o �istot 60% byl nár"st modu-

lu pružnosti maximáln 10 procent. Tento nár"st m"že být zp"soben snadn jší vazbou

MWNT, které jsou obsažené v 60% CNT z asi 30%, na strukturu PU.

4.5 M !ení tepelné vodivosti

4.5.1 Popis aparatury a postupu pro tepelná m !ení

Aparatura byla vyvinuta na kated!e MI FMMI v Ostrav -Porub . Aparatura se se-

stává z adiabatické komory zabezpe�ující konvektivní p!estup tepla ze vzorku do okolí,

což je podmínka platnosti modelu soust!ed né tepelné kapacity. Teplota je bezkontaktn 

snímána z povrchu vzorku sníma�em Rayte Thermaled MID 02. s citlivostí 0,1 oC, který se

p!ed m !ením nast!íká matným �erným sprejem. Nast!íkané vzorky se p!ed m !ením pono-

!í do zah!áté vody v Dewarov  nádob , aby bylo proh!átí v celém objemu co nejrovnom r-

n jší. Po p!im !eném oh!evu vzorku se tato osuší a vloží do adiabatické komory na poly-

styrénový stolek, který minimalizuje odvody tepla (obr. 29) Snímá se k!ivka chladnutí

vzorku v závislosti na �asu, p!i�emž data se automaticky na�ítají do po�íta�e. Po ukon�ení

m !ení se soubor dat dále zpracovává v prost!edí Matlab. P!íklad nam !ené k!ivky chlad-

nutí je na grafech 8–10. Detaily aparatury jsou na obrázku 23.
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Graf 8 - K�ivky chladnutí – nam��ená a namodelovaná  istého PUR

Graf 9 - K�ivka nam��ená pro PUR
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Graf 10 - K�ivka modelovaná pro PUR
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Obrázek 23 - Aparatura pro provád�ní tepelných m��ení



45

Tabulka 5 - Nam��ená data

dTmax – maximální teplotní rozdíl

Tamb - teplota okolí

tau - relaxa�ní �as

hr - koeficient radia�ního p estupu tepla

h - celkový koeficient p estupu tepla

cp - specifická tepelná kapacita

alfa - teplotní vodivost

k - tepelná vodivost

T1 - maximální teplota v K

T2 - teplota okolí v K

4.5.2 Grafické zobrazení výsledk� m !ení tepelné a teplotní vodivosti a tepelné ka-

pacity a jejich interpretace

Jak je vid!t z p iložených graf" 11-16, podle o�ekávání došlo po p imíšení CNT

do PU k evidentnímu poklesu tepelné kapacity kompozitu a výraznému nár"stu tepelné a

teplotní vodivosti. Nejvýrazn!jší zm!ny t!chto parametr" se dosáhly po p idání cca jedno-

ho procenta CNT, což je pravd!podobn! zp"sobeno tepelnými m"stky vytvo enými nano-

trubicemi. Také je zajímavé, že vliv �istoty na tepelné parametry kompozitu nebyl n!jak

výrazný. na druhé stran! cenový rozdíl mezi CNT 60 a 90 % CNT  je výrazný, takže vyso-

ká cena CNT,  která  je  dána  p edevším procesem jejich  �išt!ní  se  zásadn! neprojevuje  na

poštovní zm!n! tepelných parametr", podobn! jako tomu bylo u mechanických vlastností,

kde se dokonce pozoroval opa�ný trend (viz. p ílohy). je pot eba si uv!domit, že 60% na-

notrubice obsahují jen 30% MWCNT a jen 10% jiných ne�istot, takže na vytvá ení tepel-

ných m"stk" se mohly aktivn! podílet i MWCNT, jak to známe z literatury.

dTmax Tamb tau T1 T2 hr h cp
alfa*10

na 7
k Biot

0,00 28,292 23,619 115,390 325,061 296,769 6,489 24,246 1462,900 1,504 0,248 0,167 1462,900 1,504 0,248

0,50 25,267 23,544 125,308 321,961 296,694 6,388 21,515 1320,400 1,969 0,290 0,126 1357,000 2,074 0,314

1,00 21,749 23,565 113,811 318,464 296,715 6,278 21,486 1322,400 2,280 0,336 0,109 1355,000 2,224 0,337

1,50 21,862 23,693 112,645 318,705 296,843 6,289 21,782 1301,300 2,325 0,340 0,109 1302,000 2,248 0,339
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Graf 11 - Specifická tepelná kapacita vs. podíl CNT v matrici

Graf 12 - Specifická tepelná kapacita vs. podíl CNT v matrici
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Graf 13 - Teplotní vodivost vs. podíl CNT v matrici

Graf 14 – Teplotní vodivost vs. podíl CNT v matrici



48

Graf 15 - Tepelná vodivost vs. podíl CNT 90%-ních

Graf 16 – Tepelná vodivost vs. podíl CNT v matrici
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4.6 Záv r

Práce se orientovala na studium vlivu �istoty jednost!nných uhlíkových nano-

trubic o �istot! 60 a 90 procent na mechanické a tepelné vlastnosti kompozit" s PUR mat-

ricí.

V kompilativní práci se detailn! popisují vlastnosti jak uhlíkových nanomateriá-

l", tak i PUR.

Experimentální �ást popisuje teorii metodiky m! ení tepelných vlastností na bázi

modelu chladnutí t!lesa resp. soust ední tepelné kapacity, stejn! tak jako jejich fyzickou

realizaci p i studiu tlakových vlastností i tepelných.

V záv!ru je prezentovaný i ekonomický pohled na danou problematiku

Výsledky práce byly v rozší ené form! publikovány v impaktním odborném �a-

sopice s názvem International Journal of Thermophysics.
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6 P�ílohy

6.1 P�íloha 1 – Seznam výrobc  uhlíkových nanotrubi!ek

Tabulka 6 - Seznam sou�asných výrobc  CNT

 Ahwahnee Technology
(USA)

 American Elements (USA)  Aneeve (USA)

 Apex Nanomaterials
(USA)

 Arkema (France)
 Arry International Group

Ltd. (Germany)

 Bayer MaterialScience
AG (Germany)

 BuckyUSA (USA)  CarboLex Inc. (USA)

 Carbon Designs, Inc.
(USA)

 Unidym (USA)
 US Research Nanomateri-

als,Inc. (USA)

 carbon NT&F 21.. (Aus-
tria)

 Carbon Solutions, Inc. (USA)
 Catalytic Materials LLC

(USA)

 Cheap Tubes Inc. (USA)
 Chengdu Organic Chemicals

Co., Ltd.(China)
 CNano Technology Limi-

ted (USA)

 Fullerene International
Corp. (USA)

 FutureCarbon GmbH (Germa-
ny)

 Grafen Chemical Industries
(Turkey)

 Grupo Antolín (Spain)  HeJi, Inc. (Hong Kong)
 Helix Material Solutions

(USA)

 Idaho Space Materials,
Inc. (USA)

 Hanwha Nanotech Co., Ltd.
(Korea)

 Ironbark Composites (Aus-
tralia)

 KH Chemicals Co. (Sout
Korea)

 M.E.R. Corp. (USA)  MicrotechNano (USA)

 MTR Ltd. (USA)
 Nano Enhanced Wholesale

Technologies, LLC. (USA)
 NanoIntegris

 Nano-C (USA)  NanoCarbLab (Russia)
 Nanocomp Technologies,

Inc. (USA)

 NanoCraft, Inc. (USA)  Nanocs (USA)  Nanocyl S.A. (Belgium)

 NanoLab (USA)  Nanoledge (France)  Nanomix (USA)

 NanoNB Corp. (Canada)  NANOSHEL(INDIA)
 Nanostructured & Amor-

phous Materials, Inc.
(USA)

 Nanotailor, Inc. (USA)  NanoTechLabs, Inc. (USA)  Nanotinx S.A. (Greece)

 n-Tec (Norway)
 Nanopowder&Nanotube Sup-

pliers (USA)
 Raymor Industries Inc.

(Canada)

 Rosseter Holdings Ltd.
(Sout Cyprus)

 SES Research (USA)
 Shenzhen Nanotechnolo-

gies Co. Ltd. (China)

 Showa Denko (Japan)
 SoutWest NanoTechnologies

(USA)
 Stanford Materials Corp.

(USA)

 Sun Nanotech Co Ltd.
(China)

 Te Australian National Uni-
versity (Australia)

 Tomas Swan & Co. Ltd.
(England)

 Toray (Japan)  Xintek, Inc. (USA)  (USA)

 21st Century NanoTech-
nologies, Inc (China)

 AIST, Nanotube Research
Center Super Growt CNT Te-
am (Japan)

 Nikkiso Co. Ltd. (Japan)

 ZEON corp. (Japan)   
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6.2 P�íloha 2 – P�ehled cenových nabídek n"kterých výrobc CNT o r z-

ných !istotách

Název výrobce Zem� Cena 60%
CNT (1 kg)

Cena 90%
CNT  (1 kg)

Pom�r ceny
90% a 60%

Grafen Chemical Industries
Co.

Turecko $ 24.000 $ 53.000 2,2

HE JI Honk Kong
( ína)

$ 20.000 $ 57.000 2,9

Cheap Tubes Inc. USA $ 25.000 $ 65.000 2,6

Intelligent Materials Pvc.
Ltd.
NANOSHELL

USA $ 15.000 $ 27.000 1,8

Chengdu Organic Chemi-
cals Co., Ltd.

 ína $ 42.000 $ 75.000 1,8

Pr m!r 2,1

6.3 P�íloha 3 - Parametry nanotrubi!ek použitých pro experimenty
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