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Seznam použitých symbolů  
 

a  vzdálenost mezi kontakty  

c  centi 

d  průměrná délka úhlopříček 

e  elektron 

h  tlouštka vzorku 

m  metr 

n  nano 

n, m  strukturální parametry, celá čísla 

q  celé číslo 

a1, a2   jednotkové vektory 

a   průměrná délka trhliny 

q   vektor hustoty tepelného toku 

A  amper 

B  šířka trámečku  

C  celsius 

D  dimenze  

E  Youngův modul pružnosti 

F  aplikována síla 

I  elektrický proud 

K  kelvin 

K   reciproční prostor 

L  vzdálenost podpěr 

P  zatěžovací síla 

S  siemens 

T  teplota 

V  volt 

W  watt 

W  výška trámečku  

Ch  chirální vektor 

Eg  šířka zakázaného pásu 

HV  tvrdost – Vickers 

KC  kritická hodnota intenzity napětí 

KIC  lomová houževnatost/ kritická hodnota intenzity napětí v tahu 

KIIC  kritická hodnota intenzity napětí ve smyku 

KIIIC  kritická hodnota intenzity napětí v krutu 
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MXCY  kovový karbid 

β bezrozměrná konstanta 

λ koeficient tepelné vodivosti 

μ micro                          

ν Poissonovo číslo 

ρ měrný elektrický odpor 

σ pevnost 

∆ přírůstek 

Φ průměr 

Ω ohm 

atd. a tak dále 

apod. a podobné 

hod. hodina 

max. maximální  

např. například  

ref. referenční 

BCNT bambusové uhlíkové nanotrubičky 

CCVD katalitická chemická depozice 

CIP studené izostatické lisování (cold isostatic prossing)   

CNT uhlíkové nanotrubičky 

DTA diferenční termická analýza (differential thermal analysis) 

EDX  energie-disperzní rentgenové spektroskopie (energy-dispersive X-ray 

spectroscopy) 

HP hot press 

MWCNT vícestěnné uhlíkové nanotrubičky 

NV hmotnostní nasákavost  

OH objemovou hmotnost 

RB reaction bonded 

RBSC reaction bonded Silicon Carbide 

RTG rentgenové záření 

SEM řádkovací elektronová mikroskopie (scanning electron microscopy)  

SPS spark plasma sintering 

SWCNT jednostěnné uhlíkové nanotrubičky 

TEM transmisní elektronový mikroskop (transmition electron microscopy)  

TG termogravimetrie (thermogravimetry)  

VLS  vapour-liquid-solid 

ZH  zdánlivou hustotu 

ZP  zdánlivou pórovitost 
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1. Úvod 

Jak již bylo popsáno v mnoha patentech a článcích, je dnes běžnou praxí užití 

trubkovitých uhlíkových nanovláken tzv. uhlíkové nanotrubice (CNT - Carbon Nano 

Tubes), u velkého množství technických aplikací. CNT jsou použity pro zpevnění 

moderních kompozitních materiálů, díky svému vysokému modulu pružnosti (5 krát vyšší 

než ocel) a vysoké pevnosti ve srovnání se stávajícími vlákny.  

Přestože jsou výzkumy kompozitů s nanotrubičkami zaměřeny většinou na 

polymerní kompozity, je možné unikátních vlastností uhlíkových nanotrubiček také využít 

v keramických kompozitních matricích. Kombinace těchto nanotrubiček s keramickou 

matricí může vytvořit kompozity, které mají vysokou teplotní stabilitu, stejně jako 

mimořádnou houževnatost a odolnost proti tečení. Také zvýšená tepelná a elektrická 

vodivost kompozitů vede i při jejich nízkých objemových podílech k poskytnutí 

příslušného tepelného transportu pro možnost nižších provozních teplot, stejně jako ke 

zlepšení odolnosti vůči tepelným rázům.  

Hutný karbid křemičitý (dále SiC) je keramický materiál s výjimečnou kombinací 

vlastností, které z něj dělají jednu z nejdůležitějších konstrukčních keramik. Oblast aplikace 

karbidu křemičitého je poměrně široká a obvykle se vyznačuje extrémními podmínkami, 

jakými jsou vysoká teplota, tlak, případně chemicky agresivní prostředí. SiC se donedávna 

používal "pouze" jako brusný materiál. Od začátku sedmdesátých let, kdy se podařilo 

zhutnit SiC přídavkem bóru a uhlíku [14] se zájem o něho výrazně zvýšil. Stal se jedním 

z hlavních kandidátů na konstrukční aplikace díky své výborné vysokoteplotní pevnosti, 

odolnosti vůči vysokoteplotnímu tečení (creepu), dobré odolnosti vůči oxidaci, otěru a 

korozi. Využívají se jeho elektrické vlastnosti a používá se jako polovodič, nebo k výrobě 

výhřevných elementů s provozní teplotou do 1700 °C. Tento materiál se používá i na 

pancéřování vojenských vozidel, případně na výstelky hlavní střelných zbraní. Rozšířit 

oblast aplikace SiC lze přípravou kompozitního materiálu, který by se vyznačoval kromě 

dobrých mechanických vlastností i zvýšenou elektrickou vodivostí.  

Jednou z možností jak zvýšit funkční vlastnosti karbidu křemičitého je přídavek 

CNT. V posledních letech byly navrženy různé metody syntézy pro výrobu CNT [53]. Zdá 

se však, že většina z metod, které dávají slibné výsledky, vychází ze standardních způsobů 

výroby katalyticky vypěstovaných uhlíkových vláken. To je zejména připisováno 
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katalytickým vlastnostem některých přechodových kovů pro vytažení uhlíku ve tvaru 

vlákna, jakmile jsou tyto exponovány ke zbytkům uhlíku, které existují v plynné fázi. Brzy 

bylo objeveno, že prvky skupiny železa jako Fe, Co a Ni jsou katalyticky aktivní. Proto 

byla v našem případě k výrobě uhlíkových nanotrubic použitá metoda chemické depozice z 

plynné fáze s Fe jako katalyzátorem. V literatuře je často uváděny přímý vztah mezi 

průměry CNT a velikosti částic použitého kovového katalyzátoru, podle kterého při použití 

menších částic katalyzátoru vznikají CNT s menším průměrem [11].  

Je však důležité uvedomit si, že exotermická reakce grafitizace uhlíku uvolňuje 

množství energie, která může být absorbována nanočásticemi kovového katalyzátoru. 

Protože toto množství energie je limitováno a stejně je omezen přínos tepla z kovové 

nanočástice na keramickou podložku (SiC částice) s nízkou tepelnou vodivostí, kovové 

částice katalyzátoru se taví a dochazí k reorganizaci menších kovových katalytických 

center. Toto se může následně projevit v procesu růstu CNT změnou jejich morfologie. 

Zmíněné změny velikosti katalytických částic i s uvedenými následky byly pozorovány 

[21]. Uvádí se, že k nim dochazí během náběhu procesu CCVD kdy v reakčním prostoru je 

již přítomen plynný zdroj uhlíku – acetylén. 

Z uvedeného vyplývá, že situace kolem rozměrů vznikajících CNT ve vztahu k 

distribuci velikosti částic katalyzátoru je komplikovaná už v případech, kdy kovový 

katalyzátor byl aplikován na substrát jedním způsobem. Předmětem této práce je také 

posoudit tyto souvislosti tj. velikost katalytických center vs. vlastnosti CNT v situaci, kdy 

byl katalyzátor aplikován na substrát (SiC mikročástice) rozličnými způsoby, i když 

katalyticky aktivní chemická podstata - Fe byla stejná. 

Hlavním cílem této práce je připravit kompozitní SiC-CNT práškový prekurzor, v 

němž by byly CNT homogenně distribuovány a který by byl vhodný pro přípravu hutného 

polykrystalického SiC-CNT kompozitu. Důraz byl kladen především na homogenitu 

procesu růstu CNT na částicích SiC prášku v celém reakčním prostoru, za účelem čeho byl 

navržen, vyroben a v práci použit grafitový rotační reaktor. Jde tedy o netradiční způsob 

využití CCVD procesu na přípravu SiC-CNT kompozitu.  
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2. Teoretická část  

2.1 Uhlíkové nanotrubičky (CNT) 

Uhlíkové nanotrubičky, dále jen CNT (z anglického Carbon Nano Tubes) jsou 

podlouhlé útvary, jejichž stěny jsou tvořeny atomy uhlíku. Mají pozoruhodné vlastnosti 

jako mimořádnou pevnost, tepelnou vodivost a jedinečné elektrické vlastnosti. Tyto 

vlastnosti je předurčují k širokému použití v materiálovém inženýrství, elektronice a 

nanotechnologiích. Vlastnosti nanotrubiček závisí na uspořádání atomů (jak jsou listy 

grafitu „srolované"), průměru a délce trubice [70]. 

2.1.1 Struktura CNT 

Nanotrubičky jsou grafitové listy srolované do válců, které mají průměry 1 nm až 

50 nm, délku až 300 μm (tj. 0,3 mm) což je již makroskopický rozměr běžně dostupný 

našim představám, narozdíl od průměru; extrémně velký poměr délka/šířka je jednou ze 

zajímavých vlastností nanotrubiček). Nanotrubičky se také liší tlouštkou stěny.  

Existují dva hlavní typy nanotrubiček: jednostěnné uhlíkové nanotrubičky 

(SWCNT) a vícestěnné uhlíkové nanotrubičky (MWCNT). Na rozdíl od jednostěnné 

uhlíkové nanotrubičky, kde jsou grafitové listy srolované jednou, u vícestěnných 

uhlíkových nanotrubiček jsou listy grafitu srolované několik krát kolem sebe, případně je 

více vrstev grafitu uspořádaných v soustředných válcích [81]. Při výrobním procesu mohou 

též vznikat celé svazky nanotrubiček. 

Na rozdíl od diamantu, kde 3-D kubická krystalická soustava je tvořena každým 

atomem uhlíku, který má sousední atomy uspořádané do čtyřstěnu, je grafit tvořen 

dvojdimenzionálním (2-D) listem atomů uhlíku uspořádaných v hexagonální struktuře. V 

tomto případě je každý atom uhlíku spojen s třemi nejbližší sousedy. Srolováním 

grafitových listů do válcového tvaru jsou vytvořeny uhlíkové nanotrubičky. Na 

následujícím obrázku (Obr. 2.1) jsou vidět různé typy krystalových struktur podle 

uspořádaní atomů uhlíku [81]. 

Většina struktur uhlíkových nanotrubiček mají topologické defekty, jako jsou 

pětiúhelníky a sedmiúhelníky zahrnuté do šestihranné sítě. Kromě toho mohou obsahovat 
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MWCNT ne-trubkovité struktury, jako jsou vícestěnná uhlíková nanovlákna a bambusové 

struktury. Bambusová struktura může být viděna jako mnoho krátkých nanotrubic.  

Obecně platí, že většina SWCNT jsou bez defektu, zatímco MWCNT jsou relativně 

defektní, obsahující buď topologické defekty (pětiúhelník-sedmiúhelník) nebo 

strukturálními defekty (nespojité nebo kuželovité stěny nebo bambusové struktury). 

 

 

Obr. 2.1 Krystalické struktury: a) grafit b) diamant c) grafen d) CNT [81] 

 

Od objevu CNT, byly tyto materiály předmětem mnoha výzkumů. To otevřelo 

rozsáhlé oblasti výzkumu, které se zabývají vyztužením kompozitních materiálů v 

nanoměřítku s cílem zlepšit jejich mechanické, tepelné i elektrické vlastnosti. 

2.1.2 Elektrické vlastnosti CNT 

Nanotrubičky mohou mít jak kovový, tak polovodičový charakter v závislosti na 

tom, jak se uhlíkový list sroluje (popsáno tzv. chirálním vektorem). Chirální vektor (viz 

rovnice 2.1) zkráceně označován jako (n, m), kde n a m jsou strukturální parametry, souvisí 

kromě (polo)vodivosti i s průměrem nanotrubiček [73].  

 

2! amanCh  (2.1) 
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kde a1 a a2 jsou jednotkové vektory v dvojrozměrné grafitové rovině a n, m jsou 

celá čísla. V závislosti od hodnot n, m dostaneme různé orientace mřížkového vektoru a 

odlišné krystalografické struktury s různymi vlastnostami. Rozlišujeme tedy tři druhy CNT: 

1) „arm-chair“ (kde n = m) 

2) „zigzag“ (kde n nebo m je nulový) 

3) „chiral“ (kde n ≠ m ≠ 0) 

U grafenového listu vodivostní a valenční pás se vzájemně dotýkají v šesti rohových 

bodech první Brillouinové zóny. Tyto kvantové stavy jsou vyplněny elektronama, které 

mají nejvyšší energii (Fermiho energie). Grafenový list má tedy semi-kovový charakter 

s teměř nulovém zakazaným pásem. Elektronové stavy nekonečně dlouhých nanotrubic 

jsou rovnoběžné přímky v prostoru K (reciproční prostor) nepřetržité podél trubičkové osy 

a kvantifikované po obvodu. Šestiúhelníky na Obr. 2.2 reprezentuji první Brillouinovou 

zónu grafenového listu v recipročném prostoru, zatímco přímky reprezentuji elektronové 

stavy nanotrubiček. 

U (n, n) arm-chair nanotrubičky existuje vždy překračování rohové body první 

Brillouinové zóny, což naznačuje, že arm-chair nanotrubičky by měly mít vždy kovový 

charakter. Pro (n, m) chiral nanotrubičky, kde q
mn

3
 (q je celé číslo) elektronové 

stavy (přímky) minou rohové body a nanotrubičky jsou polo-vodivé. Šířka zakázaného pásu 

energií odpovída průměru trubičky podle 1/d (kde d je průměr nanotrubiček). 

Pro (n, m) chiral nanotrubičky, kde q
mn

3
 některé elektronové stavy 

překročí rohové body první Brillounové zóny. Tyto nanotrubičky by měli mít skoro kovový 

charakter ale stánou se polo-vodiče s nízkým zakázaným pásem (šířka zakázaného pásu dle 

1/d
2
) vzhledem k rehybridizační efekt kvůli zakřivení orbitalu. Nicméně, jeho účinek velmi 

rychle zaniká s nárůstem nanotrubičkových průměru.  

Elektrické vlastnosti CNT mají tudíž extrémní citlivost na změny ve strukturních 

parametrech. Tato zvláštnost představuje významnou výzvu pro chemické syntézy, zejména 

kontroly průměru a chiralitu CNT v procesu.  

Nasledující schéma (Obr. 2.2) objasní extrémní citlivost struktur na průměru a 

chiralitu nanotrubiček [95]. 
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Obr. 2.2 Srolování grafénu do válce (vlevo) a Schéma struktur SWCNT: a) (10,10) 

arm-chair b) (12,0) zigzag c) (14,0) zigzag d) (18,8) chiral (vpravo) [95] 

 

Na výše uvedeném obrázku (Obr. 2.2) je ukazáno schéma různých struktur 

SWCNT. Každá z těchto struktur určuje elektronické vlastnosti nanotrubiček. Např. v 

případě Obr. 2.2a je ukázana (10, 10) arm-chair struktura, ve které středová osa překročí 

dvěma rohy šestiúhelníku, což representuje nanotrubičku kovového typu. Na Obr. 2.2b je 

ukázana struktura (12, 0) zigzag, ve které elektronické stavy překročí rohy šestiúhelníku, 

ale malý energetický pás se může ukázat vzhledem k zakřivení nanotrubičky (q = celé 

číslo). Na Obr. 2.2c je struktura typu (14,0) zigzag, která je polovodičová protože 

elektronické stavy nepřekročí rohy šestiúhelníku (q ≠ celé číslo). Na Obr. 2.2d je 

nanotrubička se strukturou (18,8) chiral, která je polovodičového typu. 

Vzhledem ke své délce a válcovitému tvaru, jsou nanotrubičky široce používáné v 

oblasti nanoelektroniky. Jsou aplikováné jako dráty v rozměrech nanometrů. Současná 

kapacita nanotrubiček se nyní odhaduje na 1 miliardu ampér na centimetr čtvereční, což je 

1000 krát vyšší než v případě měděných kabelů [76]. 

2.1.3 Tepelná vodivost CNT 

Tepelná vodivost nanotrubiček je jednodimenzionální jako u elektrické vodivosti. 

Očekává se, že všechny nanotrubičky budou velmi dobrými vodiči tepla, když vykazují 

efekt nazvaný „balistická vodivost“ (tj. nerušený tok náboje nebo částice nesoucí energie po 

dosti dlouhé vzdálenosti v materiálu), ale také dobrými izolanty ve směru kolmém k ose 

nanotrubičky. Měření ukazují, že SWCNT mají tepelnou vodivost při pokojové teplotě ve 



9 

 

směru osy okolo 3 500 W
.
m

-1.
K

-1
 [20] a jednotlivé MWCNT přes 3 000 W

.
m

-1.
K

-1
 [77]. 

Tato tepelná vodivost je považována za velmi vysoká když se porovnává například s mědí, 

kovem, který je znám pro své dobrou tepelnou vodivost, která je schopna přenášet 385 

W
.
m

-1.
K

-1
. SWCNT má tepelnou vodivost kolmo na podélnou osu okolo 1,52 W

.
m

-1.
K

-1
 

[97], což je stejná tepelná vodivost, jakou má půda. Tepelná stabilita uhlíkových 

nanotrubiček se odhaduje na 2 800 °C ve vakuu a okolo 750 °C na vzduchu. [22] 

2.1.4 Mechanické vlastnosti CNT 

Podobně jako grafitová a uhlíková vlákna, mají CNT velmi pevnou a stabilní 

krystalografickou strukturu nejen z chemického, ale i z mechanického a tepelného hlediska. 

CNT je jeden z nejtvrdších a nejpevnějších dosud vyrobených materiálů. Kovalentní vazba 

C - C je nejsilnější vazba v přírodě a struktura založená na dokonale uspořádané soustavě 

těchto vazeb múže být extrémně silná. Vyznačují se vysokým Youngovým elastickým 

modulem, přičemž jeho hodnota může teoreticky dosahovat hodnoty 1,2 TPa (v praxi pro 

MWCNT <60 GPa a v případě SWCNT ~ 300 GPa [41]).  

Uhlíkové nanotrubičky na rozdíl od uhlíkových vláken jsou velmi flexibilní a při 

mechanickém namáhání lépe odolávají prasknutí. Pevnost v tahu jednotlivých nanotrubiček 

může dosáhnout až 150 GPa za předpokladu, že Youngův modul je 1 TPa. Taková vysoká 

pevnost jednotlivých CNT je důsledkem pružného vzpěru, jehož prostřednictvím je vysoká 

pnutí uvolněná. Elastický vzpěr existuje také v kroucení a ohýbání nanotrubiček [95]. 

CNT se mohou použit při výrobě velmi pevných a lehkých materiálů. Případně 

v stavebnictví, kde mohou být náhradou dosud používaných materiálů (uhlíková vlákna, 

ocelová lana) na výrobu velmi dlouhých, lehkých a zatížených elementů. Také platí 

v kosmonautice, při výrobě tenisových raket, částí letadel atd. 

2.1.5 Vysokoteplotní metody přípravy CNT 

2.1.5.1 Elektrický výboj 

Metoda obloukového výboje je založena na kondenzaci uhlíkových atomů 

odpařováním z uhlíkových zdrojů, které tvoří grafitové elektrody. CNT jsou vytvořeny 

pomocí ionizované uhlíkové plazmy, obloukovým výbojem mezi elektrodami, kterými teče 

velký proud. Anoda je pevná, její průměr je 6-7 cm; průměr katody, může být 9-20 cm. 
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Vzdálenost mezi elektrodami je několik mm. Během procesu se menší záporná elektroda 

(katoda) postupně spotřebovává a vytváří se depozitní forma CNT na kladné elektrodě (na 

anodě) [41]. Řízením rozměru, typu katalyzátoru a reakční doby se může snadno upravovat 

jak průměr nanotrubic, tak i jejich délka. 

Metoda vyžaduje napájecí napětí 20-30 V a stejnosměrný proud 50-100 A [106]. 

Celý proces probíhá v atmosféře vyplněné inertním plynem, obvykle je to He nebo Ar. 

Optimální tlak pro He je 66,7 kPa, ale obecně se tlak pohybuje mezi 5-70 kPa. Teplota 

3000-4000 °C [106] je blízká k bodu tání grafitu. Pro výrobu SWCNT je potřebný kovový 

katalyzátor. Typickým katalyzátorem, který se dává do uhlíkové anody, je Co, Ni, Y, Fe, 

případně směs těchto kovů. 

Tato metoda umožňuje produkci CNT na gramové úrovni [93]. Pomocí C/Ni/Y 

katalyzátoru se dá kontrolovat průměr CNT, podobně jako i Co a Mo katalyzátory s 

vysokou koncentrací [44]. Metoda obloukového výboje má mnoho modifikací, se kterými 

se dá efektivně a jednoduše vyrobit kvalitní CNT (metoda obloukového výboje s rotujícím 

plazmou, syntéza v magnetickém poli, příprava CNT na vzduchu pomocí svařovacího 

oblouku atd.). 

Nicméně, touto metodou připravené CNT obsahují hodně defektů (penta- a 

heptagony v krystalografické struktuře) a vedlejších produktů ve formě vícevrstevných 

grafitových částic, které ale můžeme částečně odstranit žíháním na vzduchu [47]. Hlavní 

nevýhodou metody obloukového výboje z hlediska elektronického využití je špatné 

manipulování a zaměření CNT, jakož i malá účinnost růstu [41]. 

2.1.5.2 Laserová ablace 

Tato metoda je založena na kondenzaci atomů odpařováním z uhlíkových zdrojů 

(grafitový terč). Laserovým paprskem ohřejeme grafitový terč na vysokou teplotu, v 

důsledku čehož se odpařují uhlíkové atomy. Může se používat buď pulzní, nebo kontinuální 

laser. Hlavní rozdíl mezi nimi bývá v intenzitě záření; pulzní laser se vykazuje mnohem 

větší intenzitou (100 kW/cm
2
) než kontinuální (12 kW/cm

2
) [41]. 

Proces probíhá v atmosféře Ar nebo He. Růst CNT podporuje kovový katalyzátor 

(např. Co a Ni). Použití katalyzátoru způsobuje uzavřené konce CNT a vysokou účinnost 

růstu (70-90% uhlíkového terče se využívá pro získání CNT [106]). Teplota v aparatuře je 
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1200 °C. Použití dvou laserových impulsů s časovým intervalem 50 ns za sebou může 

udržovat efektivní růst CNT pro delší dobu. Kovový katalyzátor (Ni nebo Co) je zabudován 

do grafitového terče (0,5% terče je katalyzátor). 

Tato metoda poskytuje dobré ovládání rovnoměrného odpařování a kontrolu růstu 

vrstev CNT a umožňuje výrobu kvalitních SWCNT na úrovni 1-10 gram na proces [5].  

Vyznačuje se defekty, nízkou účinnost růstu a špatnou manipulovatelnosti. Má také hodně 

vedlejších produktů ve formě fulerénů, vícevrstvých grafitových struktur s kovovými 

částicemi a amorfních uhlíků. 

2.1.5.3 Chemická depozice z plynu (CCVD) 

Uhlíkové nanotrubičky metodou katalytické chemické depozice, dále jen CCVD (z 

anglického Catalytic Chemical Vapor Deposition), jsou vytvořené na povrchu katalyzátoru 

depozicí uhlíku z plynné fáze. Tato metoda je charakterizována katalytickou vrstvou, která 

je částečně uložená na povrchu. Uvedená vrstva katalyzátoru je tepelně aktivována před 

uhlíkovou depozicí z plynné fáze v redukční atmosféře. Díky objevu, že prvky z železné 

skupiny Fe, Co a Ni jsou katalyticky aktivní, se v našem případě použil prvek Fe jako 

katalyzátor.  

V roce 1993 Endo a kol. [96] prezentovali, že CCVD vedla k tvorbě vadných 

MWCNT, ale v roce 1996, skupina „Dai in Smalley“ z Univerzity Rice úspěšně použila 

CCVD na bázi Co pro tvorbu SWCNT. Proces CCVD zahrnuje širokou řadu technik 

syntézy od hromadné produkce nanometrického materiálu od několika gramů až po 

individuálně uspořádané SWCNT na povrchu SiO2 pro použití v elektronice. CCVD může 

také produkovat vertikální MWCNT jako vysoce výkonné emitory.    

Jednoduše řečeno, zdroj plynného uhlíku je napojen tak, aby proudil na nanočástice 

transitních kovů za středně až vysoké teploty (550° až 1200 °C) a reagoval s nanočásticemi 

k produkování SWCNT. Metodou CCVD mohou být SWCNT snadně produkované od 0,4 

až 5nm a v závislosti na podmínkách, zdroji uhlíku a katalyzátoru může výnos překonat 

99% (hmotnostních procent finálního materiálu).  

Katalyticky vytvořené trubičky jsou levnější, mají vyšší čistoty (% nanotrubičky), a 

mohou být vyrobeny v kilogramovém množství, ale - vzhledem k přítomnosti defektů - 
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jsou jejich vlastnosti mnohem horší než ty, které byly vytvořené metodou obloukového 

výboje. 

2.1.6 Katalyzátory na tvorbu CNT 

Katalyzátory jsou obecně látky urychlující chemickou reakci tím, že snižují její 

aktivační energii. V případě syntézy CNT představují částice katalyzátoru reakční centra se 

zvýšenou pravděpodobností růstu nanotrubiček. Podstatou tohoto růstu je přeměna sp
3
 

hybridizovaného uhlíku na sp
2
 hybridizovaný uhlík. Jde o heterogenní katalýzu, při které 

jsou reaktanty adsorbovány na povrch katalyzátoru. Nejčastěji používanými katalyzátory 

při výrobě CNT metodou CCVD jsou tzv. přechodové kovy Fe, Co, Ni, jejich kombinace 

(Fe-Co, Co-Ni, slitina Fe-Co-Ni) nebo sloučeniny těchto kovů. Katalytická účinnost 

jednotlivých kovů závisí také na použití vhodného ko-katalyzátoru (Al, Cu, Ti, Mo, Cr, Ru, 

Pt, Pd) [41]. 

Přechodové kovy (Fe, Co, Ni atd.) jsou charakteristické tím, že prvky a jejich 

stabilní kationty nemají plně obsazený d-orbitál. Tento orbitál je značně vzdálen od jádra a 

elektrony, které ho obsazují, silně působí na své okolí a zároveň jsou jím i silně 

ovlivňovány [23]. Zprostředkující vrstva (Ni, Fe, Co) může být vytvořena různými 

způsoby.  

2.1.7 Mechanizmus růstu CNT 

Mechanizmus růstu CNT jednoduchou CCVD technikou na substrátu s kovovým 

katalyzátorem obsahuje několik kroků, které se případně liší a vyžadují pečlivou 

experimentální analýzu: 

1- Difúze prekurzoru přes tenkou hraniční vrstvu k substrátu  

2- Adsorpce reaktivních látek na povrchu částic 

3- Povrchové reakce vedoucí k tvorbě nanotrubic a plynné vedlejší produkty  

4- Desorpce plynných produktů z povrchu  

5- Difúze plynných látek přes hraniční vrstvu do oblasti silného proudu  

 Výše uvedené kroky mohou postupovat odlišně v závislosti na použitém procesu. 

Například, tepelný CCVD reaktor má velmi málo jiných látek v plynné fázi kromě 

vstupních surovin (zdroj uhlíka např. C2H2), které se pak zbavi svých vodíků, případně 
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rozbitím některé jejich C vazby a sestavování na povrchu částic pro tvoření nanotrubičkové 

struktury.  

Předešlé studie [88,86] zabývající se formacemi uhlíkových vláken z katalytické 

pyrolýzy předpokládají, že molekulární rozklad uhlovodíku se vyskytuje na jedné straně 

katalytických částic, které vedou k vytvoření kovového karbidu (MXCY), který se pak stává 

přesycen. Uhlík difunduje ze strany, kde byl rozložen na opačnou stranu, kde je vysrážen z 

roztoku v krystalické trubkovitého tvaru. 

Jsou možné dva různé scénaře [88,3]. Pokud je adheze částice k povrchu silná, tak 

uhlík se vysráží na horní povrch částic a vlákna rostou s kovovou částici připojenou k 

substrátu. Toto se nazývá "base growth“ mechanizmus. V případech, kdy částicová adheze 

k povrchu je slabá, pak uhlík se vysráží na spodní povrch částic a rostoucí vlákna tuto 

částice při růstu zvedají. V tomto případě, horní konec vlákna obsahuje částice 

katalyzátoru, s výsledným scénářem zvaným "tip growth" mechanizmus. Oba růsty jsou 

schematicky znázorněny v Obr 2.3. 

Vizuální pozorování částic katalyzátoru na horním nebo dolním konci SWCNT  a 

MWCNT naznačuje, že mechanizmus růstu nanotrubic je stejný jako u uhlíkového vlákna. 

V katalytickém růstu CNT chemická interakce mezi 3d přechodného kovu a uhlíkových 

elektronů je třeba zvážit [42].  

Přebytečný uhlík přítomný během procesu CCVD sestavuje grafénovou vrstvu 

(víčko) na povrchu částic s jeho okraji silně chemický adsorbovaný na kov. 

Hemifullerenové víčko takto vytvořené se zvedne a další atomy uhlíku jsou průběžně 

přidány k okraji víčka, které tvoří duté trubice s konstantním průměrem a která roste prýč 

od částice [78]. 
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a)  b)  

Obr. 2.3 Schéma růstu CNT na substrátu a) tip growth b) base growth [88] 

 

2.2 Keramické materiály  

Keramiky mají řadu vynikajících vlastnosti, díky kterým jsou potenciálně užitečné 

pro inženýrské aplikace. Mezi ně patří vysoká pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti 

opotřebení, chemická stálost, žáruvzdornost a nízká hustota. Nejvýraznější vlastnosti 

keramiky je však její křehkost, to znamená, náchylnost k praskání při absenci plastických 

deformací. To výrazně omezuje rozsah aplikací její použitelnosti.  

Podle použitých kombinací prvků a účelu použití se dělí keramika na tradiční a 

progresivní. Tradiční keramika se připravuje převážně z přírodních surovin a zahrnuje 

uměleckou, užitnou, stavební a žáruvzdornou keramiku. Progresivní keramika na rozdíl od 

tradiční se připravuje výhradně ze syntetických látek. 

Pod progresivní keramikou rozumíme syntetický polykrystalický materiál s 

převládajícím obsahem anorganických nekovových látek připravený spékáním. Progresivní 

keramiku s ohledem na její vlastnosti dělíme do třech skupin:  

 funkční keramika: má aktivní charakter, pod nímž rozumíme změnu jejich 

elektromagnetických vlastností následkem změněného uspořádání atomů, iontů a 

elektronů účinkem vnějších sil.  

 konstrukční keramika: využívá svůj pasivní charakter při mechanickém a teplotním 

zatížení i při účincích chemicky agresivních prostředí [119]. 
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 biokeramika: pro použití v lékařství, splňující podmínku kompatibility 

(snášenlivosti) s živými tkáněmi. Nejběžnějším typem je biokeramika z hutného 

oxidu hlinitého, zvaná biokeramika korundová. 

2.3 Konstrukční keramika  

Vývoj nových druhů keramických materiálů způsobilo, že se začínají využívat jako 

konstrukční materiály na namáhané součásti v provozních podmínkách, při kterých se nelze 

vyhnout tahovému namáhání, kolísání teplot a zatížení. Keramické materiály pro tyto 

aplikace se nazývají konstrukční keramikou. 

Konstrukční keramika (dále keramika) je polykrystalický materiál s malými zrny 

(často pod 1 µm) obsahující náhodné technologické defekty a mikrostrukturní heterogenity. 

Tyto faktory spolu s dalšími, jako jsou např. tepelná vodivost, resp. roztažnost, omezená 

tvárnost apod. určují finální mechanické vlastnosti a potenciální aplikační možnosti těchto 

materiálů.  

V závislosti na chemickém složení lze rozdělit keramiku do dvou základních 

skupin: oxidová keramika (Al2O3, ZrO2, MgO apod.) a neoxidová keramika (Si3N4, AlN, 

SiC, B4C, TiC, TiB2 apod.). 

Vlastnosti keramiky jako složitého polykrystalického materiálu závisí také na 

způsobu přípravy výchozích směsí, od kompaktace za studena i za tepla, mikrostruktury, 

jakož i od finálního opracování výrobku. 

Podle způsobu tvorby a získané mikrostruktury dělíme keramiku na [119]: 

 objemovou – monolitickou: rovnoměrná mikrostruktura podobných částic v 

celém objemu 

 vrstevnatou: keramická vrstva na keramickém substrátu 

 kompozitní: alespoň matrice, obvykle i výztuž keramická 

 keramické vrstvy aplikované na kovový substrát 

Látková báze, která by měla splnit současné i budoucí očekávání, zahrnuje zejména 

oxidy, karbidy, nitridy, boridy a jejich směsi. Keramika na bázi těchto látek vyniká 

vysokými pevnostmi při vysokých teplotách, tvrdostí, odolností proti opotřebení, 

chemickou odolností, nízkými koeficienty tření a nízkou hustotou.  
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Tento soubor vlastností naznačuje možnosti jejího uplatnění pro nízko a 

vysokoteplotní aplikace ve strojírenství, metalurgii a slévárenství, automobilovém 

průmyslu, energetice, chemii a robotice pokud zohledňujeme rozvoj domácích tradičních 

průmyslových oblastí, z celosvětového pohledu musíme alespoň doplnit oblast kosmické 

techniky. 

2.4 Metody přípravy konstrukční keramiky 

Příprava keramických materiálů je složitý proces, který začíná výběrem, syntézou a 

charakterizaci vstupních prášků. Dalším krokem je homogenizace, formování výrobku za 

studena ("surový výrobek") a zhutnění výrobku. Původní práškový výlisek se mění 

spékáním při zvýšené teplotě na tuhý. Tento proces je komplikovaný tím, že současně 

probíhá mnoho vzájemně si konkurujících dějů, jako jsou například reorganizace částic 

vedoucí k zhutnění a rozklad fází vedoucí naopak ke snižování hutnosti a změně 

chemického složení materiálu. Spékání je proces, kterým se zpevňuje disperzní systém za 

zvýšené teploty a vzniká tím hutná polykrystalická hmota ve které jsou původní částice 

navzájem pevně spojeny. 

Příčinou spékání je snaha systému zmenšit měrný povrch a tím i volnou energii 

celého systému. Fenomenologicky můžeme tento proces přirovnat k splynutí dvou kapek 

vody na skleněné podložce účinkem povrchového napětí. Nejdříve se vytvoří spojovací 

krček, který se postupně rozšiřuje, až se obě kapky spojí v jednu. Tento děj proběhne 

rychle, protože nízká viskozita umožňuje rychlou deformaci kapek. Pevné částice je nutné 

nejdříve zahřát na vysoké teploty aby se staly schopné deformace a i tak probíhá spojování 

jednotlivých částic pomalu a ne zcela.  

Spékání může probíhat v tuhém stavu, nebo v přítomnosti taveniny. I když mohou 

při spékání vícesložkových systémů probíhat paralelní chemické děje, je spékání v podstatě 

fyzikálním procesem, který není chemickými ději podmíněn. Proces spékání formálně 

probíhá ve čtyřech stádiích. V tzv. nultém stádiu se za studena vyformuje těleso z prášku, 

čímž se formuje výchozí mikrostruktura a vytvářejí se nové kontakty mezi částicemi. 

Později, když je na těleso aplikována teplota, a v případě potřeby i tlak, si částice 

zachovávají svou identitu, formují se mezi nimi krčky (první stadium). Za ukončení tohoto 

stadia spékání se považuje stav, kdy se těleso zhutní přibližně o 5%. Ve středním stádiu se 
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částice dostávají do kontaktu s okolními částicemi a roste jejich koordinační číslo. Vytváří 

se válcová sít pórů, přičemž pórovitost je rozhodující makroskopickou charakteristikou 

tělesa. V konečném stádiu se začínají uzavírat póry v rozích zrn a stávají se izolovanými, 

přičemž toto stadium je doprovázeno růstem zrn. 

Tyto procesy je možno ovlivnit omezeným množstvím prostředků, jako jsou 

přídavky spékání, teplota, čas spékání a složení atmosféry v peci. Proces spékání lze docílit 

různými metodami. V závislosti na uspořádání rozlišujeme několik metod spékání jako 

například: 

 

- Horké lisování (HP - Hot Press): je v principu jednoduchá technologie výroby 

keramických těles, jejímž základem je lisovací forma typu píst – cylindr, zahřívána na 

teplotu spékání. Tlak je aplikován hydraulicky, nebo pákovým přenosem síly. Teplota je 

dosahována nepřímým ohřevem lisovací formy vnější odporovou pecí, nebo v případě 

grafitových forem přímým ohřevem odporové formy, případně jejím indukčním ohřevem. 

Hlavní nevýhodou této technologie je velké omezení co se týče tvaru spékáných výrobků 

(většinou je to disk) a problémy při zhutňování více vzorků současně. Spékaný materiál je 

ve většině případů nutné izolovat od stěn formy materiálem, který je inertní k lisovací 

formě a také ke spékanému materiálu. Danou technologii se dají připravovat hutné 

materiály především na bázi neoxidové keramiky (Si3N4, SiC, SiAlON a jiné), ale při 

dostatečné izolaci spékaného materiálu od grafitové lisovací formy se dá připravit i hutná 

oxidová keramika (Al2O3, MgO, ZrO2 a jiné). Materiály připravené horkým lisováním 

obvykle vykazují anizotropii mechanických vlastností ve směrech rovnoběžně a kolmo ke 

směru lisování. Tato je způsobena především růstem zrn ve směru kolmém na směr 

lisování. Rozdíl vlastností měřených ve směru podélném a kolmém na směr lisování může 

být až 20%. 

 

- Volné spékání (free sintering): se využívá především při přípravě oxidové 

keramiky (mají dostatečně vysoké koeficienty samodifúze), nebo při spékání materiálů v 

přítomnosti kapalné fáze, která napomáhá aktivizovat proces spékání. Surové výlisky 

(green body) se volně uloží do pecních zařízení s homogenním teplotním polem a zahřejí se 

na teplotu spékání daného materiálu. Hlavní výhodou je nenáročnost a možnost spékání 
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velkého množství výlisků současně. Neoxidová keramika musí být spékána v redukční 

atmosféře, případně ve vakuu. 

 

- Tlakové spékání (gas pressure sintering): je specifickou technologií přípravy 

materiálů na bázi nitridu křemíku, který při vysokých teplotách podléhá rozkladu (teplota 

disociace 1830 °C při 0,1 MPa N2). Tomuto rozkladu je možné předejít dvěma způsoby. 

První je použití ochranného zásypu se stejným složením jako má spékáný materiál, nebo 

aplikací dostatečného přetlaku dusíku (produkt tepelného rozkladu). Přincip metody 

spočívá v tom, že se spékáné těleso dostane do stavu uzavřené pórovitosti při mírném 

přetlaku dusíku a později se zvýšeným tlakem (do 10 MPa) plynu dosáhne fyzikální 

působení na vzorek což zpravidla způsobí její další zhutnění rovnoměrně ve všech směrech. 

Touto metodou se dají připravovat i složitější tvary několika těles současně. Danou 

technologií se sice připravují především hutné materiály na bázi Si3N4 a SiAlON, avšak 

zintenzívnit proces spékání využitím zvýšeného přetlaku inertního plynu (argon, dusík) se 

dá i při zhutňování jiných materiálů (SiC, Al2O3, MgO, ZrO2 a jiné). 

 

- Reakční spékání: v technické praxi i odborné literatuře se výrobky připravené 

tímto způsobem označují na začátku velkými písmeny RB (Reaction Bonded: reakčně 

vázaný). Reakční spékání je charakteristické tím, že se při syntéze látky tvořící keramiku 

současně snižuje pórovitost tělesa a roste jeho mechanická pevnost. Tímto způsobem je 

možné připravit vysoce čisté materiály, které neobsahují cizí fáze na hranicích zrn. Čisté 

hranice zrn způsobují, že se tyto materiály vyznačují kromě vysoké pórovitosti (cca 20%) i 

vysokými pevnostmi při vysokých teplotách. Výroba keramických produktů reakčním 

spékáním je ekonomická a technicky poměrně nenáročná. Teploty v reaktorech - pecích 

nepřevyšují 1600 °C, potřebné nejsou ani vysoké tlaky. 

 

- SPS (spark plasma sintering): je nově vyvinutá metoda, která se využívá nejen na 

spékání konvenčních kovových prášků, ale i na spékání většiny exotických a ultračistých 

prášků, keramiky, polymerních-kovových kompozitů a porézních materiálů. Výhodou této 

metody je, že nevyžaduje speciální přípravu materiálů jako např. lisování, předspékání nebo 

použití pojiv a požadované tvary výrobku se získají během několika minut přímo z prášku. 
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Výhody, které zahrnuje tato metoda jsou procizní kontrola ohřevu, chladnutí a tlaku, rychlé 

spékání a homogenní spékání. Proces při metodě SPS je podobný jako při konvenčním 

žárovým lisování. Vzorek je umístěny ve formě a během spékání se aplikuje jednoosý 

(uniaxial) tlak. Narozdíl od žárového lisování se místo externího ohřevu využívá pulzní 

jednosměrný proud, který prochází elektricky vodivou formou a při vhodném vzorku i přes 

vzorek. To znamená, že forma působí také jako zdroj ohřevu. Pulsy s vysokou energií 

ohřívají práškový vzorek velmi rychle, čímž se natavuje povrch částeček prášku, tvoří se 

krčky v kontaktech mezi jednotlivými částečkami, které se postupně spojují, a tím se získá 

spečený kompakt s více než 99% hustotou. Teplota vzorku dokáže okamžitě narůst na 

1000-2500 °C. Tímto způsobem se dají získat hutné materiály v průběhu 5 - 20 min. 

Jak je vidět, příprava a uplatnění keramického výrobku je komplexní a rozsáhlý 

proces. Nedodržení technologického postupu v kterékoliv fází přípravy má katastrofické 

následky pro výrobek i jeho použití. 

2.5 Vlastnosti konstrukční keramiky  

Vlastnosti konstrukční keramiky tak jako u každého materiálu vyplývají z jejího 

chemického a fázového složení, z povahy vazeb na atomární úrovni a stability reálné 

struktury jednotlivých fází a jejich rozhraní. Hlubší poznání těchto souvislostí vedlo ke 

zlepšení zejména mechanických a lomových vlastností keramiky do té míry, že se začala 

využívat i v podmínkách účinku tahových napětí při zachování tradičních vlastností jako 

jsou žáruvzdornost, tvrdost, otěruvzdornost i chemická odolnost.  

Vzhledem k tomu, že polykrystalické materiály jsou složeny z majoritní a minoritní 

fáze (zrna a skelná fáze na hranicích zrn), je třeba brát v úvahu vlastnosti a krystalovou 

strukturu obou přítomných fází. Důležitým faktorem je pevnost hranic zrn, která má být 

taková, aby nevznikly mikrotrhliny při nižších napětích, než jaké jsou potřebné pro 

vynucený pohyb dislokací uvnitř zrn [119]. 

Krystalové mřížky obsahují v reálných systémech různé poruchy (vakance, 

dislokace atd.). Navíc polykrystalické materiály často obsahují mikrotrhliny, póry, dutiny 

nebo kavity. Tyto poruchy zásadním způsobem ovlivňují hodnoty mechanických vlastností, 

a proto se jejich rozměry, tvar a poloha zahrnují mezi strukturní charakteristiky (poskytují 

významné informace ohledně mechanického chování materiálu). I proto mají mechanické 
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vlastnosti keramických polykrystalických materiálů statistický charakter. Libovolná 

vlastnost, jako pevnost, tvrdost, lomová houževnatost atd. musí být vztažena na výrobek a 

nemá obecný charakter, jak je tomu v případě monokrystalů. Navíc se vždy uvádí střední 

hodnota této vlastnosti z většího počtu měření, které mají stochastický charakter. 

 

2.5.1 Elektrické vlastnosti 

Elektrické vlastnosti krystalů jsou velmi úzce spojené s elektrickou vodivostí, kterou 

mohou v krystalu způsobit buď pohybující se elektrony, ionty nebo místa s chybějícími 

elektrony, tzv. díry.  

Podle hodnoty elektrické vodivosti můžeme krystaly různých látek rozdělit na 

izolanty (dielektrika), jejichž elektrická vodivost je menší než 10
-22

 Sm
-1

, polovodiče, s 

vodivostí v rozmezí 10
-22

 - 10
2
 Sm

-1
 a kovy, které mají elektrickou vodivost v intervalu 10

2
 

- 10
4
 Sm

-1
. Toto rozdělení je samozřejmě do určité míry relativní, protože danou 

krystalickou látku můžeme považovat za kov, polovodič nebo izolant pouze za určitých 

podmínek, týkajících se tlaku, teploty a přítomnosti příměsí. Jak se dalo odvodit, jejich 

elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto 

podmínek snadno ovlivnit. Změna vnějších podmínek znamená dodání některého z druhů 

energie, nejčastěji tepelné, elektrické nebo světelné. Změnu vnitřních podmínek představuje 

příměs jiného prvku v krystalu. 

 Vodivostní charakteristiky keramických materiálů jsou určeny jejich fázovým 

složením. Fázemi se myslí póry, mající slabou vodivost, polovodiče, se značnou vodivostí, 

skleněné fáze, elektricky vodivé při zvýšených teplotách a nakonec izolační krystaly s 

nízkou vodivostí. S rostoucí pórovitostí (v případě malých, rovnoměrně rozložených pórů) 

se úměrně snižuje elektrická vodivost. Velké hodnoty pórovitosti mají podstatný vliv na 

vodivost. 

Podstatný vliv na vodivost má i koncentrace nečistot a změny chemického složení 

hranic zrn. Obzvlášt oxidy mají tendenci vytvářet skelnou silikátovou fázi na hranicích zrn, 

jejíž struktura odpovídá dvoufázového systému, přičemž minoritní fáze je spojitá. Výsledná 

vodivost závisí na hodnot elektrické vodivosti obou fází. Při pokojové teplotě je vodivost 

obou fází nízká. S rostoucí teplotou se však vodivost skelné fáze zvyšuje a dosahuje 

značných hodnot při mnohem nižších teplotách než krystalická oxidová fáze. To má za 
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následek, že se vodivost prudce zvyšuje s teplotou. Složení, při kterém se elektrická 

vodivost výrazně zvyšuje při středních teplotách, indikuje značný obsah skelné fáze [104]. 

Teplotní závislost elektrické vodivosti nejvýznamnějších keramických izolantů je na Obr. 

2.4. 

 
Obr. 2.4  Teplotní závislost elektrické vodivosti keramických izolantů [104] 

 

Podstatu vodivosti lze názorně vysvětlit pásovou teorií pevných látek [9]. V 

izolovaném atomu obsazují elektrony energetické hladiny, které se v uspořádaném souboru 

atomů (v krystalu) rozšíří na energetické pásy. Důvodem je to, že např. v 1 cm
3
 látky je 

10
22

 až 10
23

 atomů, z nichž každý přispěje do energetických pásů svými energetickými 

hladinami. Vnitřní struktura pásu je tedy tvořena souborem energetických úrovní, mezi 

kterými jsou nepatrné rozdíly řádu 10
-21

 až 10
-22

 eV, takže pás můžeme považovat za oblast 

spojitého energetického spektra. V krystalu se pravidelně střídají dovolené pásy se 

zakázanými. Elektrony se nacházejí jen v dovolených pásech, přičemž z hlediska 

energetických vlastností má především význam nejvyšší obsazený pás (valenční pás), po 

něm následující zakázány pás a nejnižší neobsazený nebo jen částečně obsazený dovolený 

pás (vodivostní pás).  

Rozdíl mezi izolanty a kovy spočívá v elektronové koncentraci, tedy v hustotě 

obsazení valenčního a vodivostního pásu a v šířce zakázaného pásu. Vlivem libovolně 
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slabého vnějšího elektrického pole jsou elektrony (pohybující se předtím chaoticky) 

urychlené, a tak snadno překonávají úzký zakázáný pás a přenášejí elektrický náboj jedním 

směrem.  

U izolantů je valenční pás zcela zaplněn a oddělen od vodivostního pásu širokým 

zakázaným pásem. Pro šířku zakázaného pásu se používá symbol Eg. Typické izolanty, jako 

diamant nebo NaCl mají zakázáné pásy značně široké: Eg (diamant) = 5,4 eV, Eg (NaCl) = 

10 eV. Valenční pás, zcela zaplněný elektrony, nepřispívá k vedení proudu a vnější 

elektrické pole, které by valenčním elektronům izolantů dodalo energii potřebnou k 

přeskoku zakázaného pásu do pásu vodivostního, by musel být nesmírně velký.  

2.5.1.1 Polovodiče 

Dopováním vhodných izolantů příměsemi je možné vyrobit polovodiče. Některé 

izolanty a polovodiče získávají za vysokých teplot a tlaků vodivost kovů, což souvisí se 

změnou jejich struktury [119]. 

Mezi polovodiče patří prvky křemík, germanium, selen, sloučeniny arsenid galia 

(GaAs), sulfid olovnatý (PbS) aj. Většina polovodičů jsou krystalické látky, ale existují 

také polovodiče amorfní (některá skla).  

Čisté polovodičové prvky mají při teplotě absolutní nuly (-273,15 °C) valenční 

elektrony pevně lokalizovány ve valenční vrstvě. To je, když ustává tepelný vířivý pohyb 

atomů a krystal se chová jako izolant (má téměř nekonečný elektrický odpor, resp. nulovou 

elektrickou vodivost) [79]. 

Dodáme-li tomuto krystalu energii formou záření (tepla, světla), atomy začnou tepelně 

kmitat, dojde k porušení některých kovalentních vazeb a některé valenční elektrony, které 

byly předtím pevně vázány, získají dostatek energie k překonání zakázaného pásu a 

přeskočí z valenčního pásu do vodivostního a budou se neuspořádaně pohybovat prostorem 

krystalové mřížky (mezi atomy). Na takto „postiženém“ místě, kde vyskočil valenční 

elektron z vazby, vzniká nedostatek záporného náboje (přebytek kladného náboje), tzv. 

díra. Vznik páru elektron-díra nazýváme generací. Díra a elektron vznikají současně. 

Při nepřetržitém dodávání energie se bude uvolňovat stále více volných elektronů a 

vznikat více děr. Volné elektrony, které se neuspořádaně pohybují krystalem, jsou 

přitahovány dírami. Když se setká volný elektron s dírou, zaniknou a utvoří tak opět 
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pevnou vazbu. Jelikož elektrony přeskakují z díry do díry, jeví se nám toto přeskakování 

elektrony zároveň i jako pohyb děr. Tento proces se nazývá rekombinací. Takto popsaný 

děj (generace a rekombinace) se v látce na mnoha místech neustále opakují. Popsaný druh 

vodivosti podmíněný vznikem volně pohyblivých párů nosičů náboje elektron-díra v 

důsledku rozbíjení vazeb mezi atomy čistého polovodiče, nazýváme vlastní (intrinzická) 

vodivost polovodiče. 

Naopak, nevlastní vodivost polovodiče nazýváme případ, kdy volné elektrony, resp. 

kladné díry se do polovodiče dostanou pomocí příměsí (příměsová vodivost polovodičů). I 

malé množství příměsi (tisíciny procenta) může vést k dostatečně velkému zvýšení 

vodivosti.  

Například, přidáním pětimocné příměsi do křemíkového krystalu se zvýší počet 

volných elektronů, které se uvolní z vazby zvýšením teploty. Jedná se o polovodič typu N, 

který má elektronovou vodivost (viz Obr. 2.5a).  

Přidáním trojmocné příměsi se zvýší počet děr. Jedná se o polovodič typu P, který má 

děrovou vodivost, kde na místech chybějícího elektronu vznikne prázdné místo, díra, která 

se chová jako kladná částice (viz Obr. 2.5b) [79]. 

 

  

Obr. 2.5 a) Elektronová vodivost (polovodič typu N)  

     b) Děrová vodivost (polovodič typu P) [79] 

 

U polovodičů mají hranice zrn tendenci k vyššímu odporu než vnitřek zrn. Protože je 

každé zrno obalené hranicí s vysokým odporem, i celkový odpor materiálu může být 



24 

 

značně vysoký. Takový typ struktury se vyskytuje u práškových materiálů s oxidickým 

filmem, které byly zhutněné při nízkých teplotách. Spojitá oxidická fáze způsobuje, že 

celková vodivost je nízká, přestože podstatná část materiálu může být kovový vodič. Tento 

jev se vyskytuje i ve výhřevných elementech z SiC, kde se mezi zrny polovodiče (SiC) 

tvoří vrstva SiO2. S rostoucím obsahem oxidové fáze se odpor postupně zvyšuje [104]. 

SiC má měrný elektrický odpor při teplotě 20 °C přibližně 0,1 Ωm a považuje se za 

polovodič. Obsah vodivé fáze v nevodivé matrici skokově ovlivňuje vodivost materiálu. Při 

kritické mezní hodnotě obsahu vodivé složky dochází při malém zvýšení obsahu této fáze k 

výraznému zvýšení vodivosti. Další zvýšení obsahu vodivé složky už vodivost ovlivňuje 

nepatrně [15,17]. 

 

2.5.2 Tepelná vodivost  

Tepelná vodivost je základní vlastnost materiálu a spočívá ve snadnosti, s níž se 

teplota přenáší prostřednictvím materiálu. Materiály s vysokou tepelnou vodivostí se 

nazývají "vodiče" a s nízkou tepelnou vodivostí "izolátory".  

Vedení tepla je popsáno Fourierovým zákonem, který sa dá vyjádřit [117]: 

gradTq  (2.2) 

kde: q [W
.
m

-2
] je vektor hustoty tepelného toku, T [K] je teplota, a λ [W

.
m

-1
K

-1
] je 

koeficient tepelné vodivosti. 

Koeficient tepelné vodivosti závisí na intervalu teplot, ve kterém se stanoví, od 

složení a struktuře látky, její anizotropii a pórovitosti. U tuhých látek, např. kovů, 

koeficient tepelné vodivosti s rostoucí teplotou klesá. V pórovitých materiálech naopak s 

teplotou roste. Póry, které jsou vyplněny vzduchem, tvoří odpor proti přenosu tepla, 

protože vzduch má malou tepelnou vodivost. Při zvyšování teploty však roste množství 

tepla, které prochází póry zářením, materiál se roztahuje, vytlačuje vzduch z pórů a ty se 

zmenšují. Koeficient tepelné vodivosti vlhkých porézních materiálů je větší než u suchých 

látek.  

Podle hodnoty koeficientu tepelné vodivosti λ, se tuhé látky dělí do tří skupin (viz 

Obr. 2.6). 
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 Kovy – mají nejvyšší hodnotu λ. U kovů se na vedení tepla v rozhodující míře 

podílejí volné elektrony. Proto kovy s velkou elektrickou vodivostí mají současně 

vysoké hodnoty koeficientu tepelné vodivosti. Nejvyšší hodnotu λ má stříbro, λAg = 

430 W
.
m

-1.
K

-1
. 

 Zařazují se zde materiály s hodnotou koeficientu tepelné vodivosti v intervalu 0,7 – 

7 W
.
m

-1.
K

-1
. Jsou to žáruvzdorné, keramické materiály a většina minerálů.  

 Zde patří látky, které mají velmi malou hodnotu koeficientu tepelné vodivosti,   λ = 

0,01 – 0,7 W
.
m

-1.
K

-1
. Jsou to některé minerály a stavební hmoty. Nízka hodnota λ je 

ovlivněna jejich pórovitostí. Stavební hmoty, které mají λ  0,25 W
.
m

-1.
K

-1 
se 

označují jako izolační materiály [6].  

 

 

Obr. 2.6 Tepelné vodivosti kovů, keramiky a jiných látek [vlastní] 

 

Tepelná vodivost je generována pohybem elektronů a přenosem mřížkových 

vibrací. Kovy s nízkým elektrickým odporem a krystaly, ve kterých jsou mřížkové vibrace 

přenášené snadno, vykazují velkou tepelnou vodivost. U keramických materiálů mají  na 

tepelnou vodivost vliv faktory, jako je vnitřní pórovitost, hranice zrn a nečistoty. 
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V pokročilých keramických materiálech je možno dosáhnout vyšší nebo nižší úrovně 

tepelné vodivosti dosáhnout ovládáním těchto faktorů. 

Podle teoretických výpočtů mohou mít monokrystaly diamantu, BN, SiC, BeO, BP 

a AlN tepelnou vodivost při pokojové teplotě vyšší než 300 W
.
m

-1.
K

-1
. Experimentální 

hodnoty jsou nižší v důsledku poruch v krystalech (dislokace, intersticiály, atd.). 

Polykrystalické materiály mají tepelnou vodivost ještě nižší v důsledku přítomnosti dalších 

defektů (pórů, sekundárních krystalických a amorfních fází, nečistot, atd.). V průběhu 20 

let se díky optimalizaci způsobu přípravy polykrystalického AlN podařilo zvýšit jeho 

tepelnou vodivost ze 150 na 260 W
.
m

-1.
K

-1
 [6]. 

Měření tepelné vodivosti v sobě zahrnuje měření tepelného toku a teplotního 

rozdílu. Pokud se měření tepelného toku děje bezprostředně, jde o absolutní měření. Pokud 

se měření provádí nepřímo (porovnáváním), jedná se o srovnávací metodu. Ve všech 

případech se musí celý tepelný tok šířit vzorkem podél jedné osy. Tepelné ztráty, nebo 

zisky v radiálním směru budou v takovém případě minimální. V některých případech se 

tento stav může dosáhnout izolací vzorku, avšak při vysokých teplotách není toto řešení tak 

jednoduché. Sestava měřicího systému a vzorku jsou ovlivněny především velikostí tepelné 

vodivosti. Pokud je tepelná vodivost vysoká, vzorky jsou obvykle dlouhé (např. ve tvaru 

válce). Naopak, pokud je vodivost malá, vzorky jsou obvykle ploché (např. ve tvaru 

destiček nebo disků). 

V zásadě můžeme metody měření tepelné vodivosti klasifikovat podle typu 

teplotního pole uvolňovaného uvnitř měřeného vzorku a to na: 

• metody v ustáleném stavu: např. metoda izolované desky 

• rovnovážné metody: např. kalorimetrické metody 

• nestacionární metody: např. záblesková metoda [104], pulsní metoda, skoková 

metoda, metoda horkého disku, Gustafssonova metoda, relaxační metoda, metoda horkého 

pásu, metoda horkého drátu [15,17], metoda horké desky. 

2.5.2.1 Význam a aplikace 

Určení tepelné vodivosti materiálů je důležité z hlediska jejích technické aplikace. V 

mnoha z těchto aplikací, je tabulková hodnota nebo jedno měření v blízkosti teploty použití 

dostatečující k rozhodnutí. V některých případech se však složení materiálu mění natolik, 
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že vyžaduje pravidelné měření tepelné vodivosti. Například výrobci aktivních 

elektronických součástek potřebují znát tepelnou vodivost jejich zapouzdřovácích 

materiálů, aby byly schopny určit odvod tepla svých zařízení. Nekompletní odvádění tepla 

může mít za následek předčasné selhání aktivního prvku. 

Keramiky se stále více používají v obalech a tištěných plošných obvodech, protože 

mají řadu výhod oproti plastům, a sice mnohem vyšší tepelnou vodivost, možnou shodu 

koeficientu tepelné roztažnosti, a hermetickou těsnost. Bohužel, náklady u keramik jsou 

stále mnohem vyšší než u plastů, což vylučuje jejich používání v levných velkoobjemových 

výrobcích. Nicméně, jejich použití v budoucích produktech se zdá nevyhnutelné vzhledem 

k trendům v oblasti polovodičového průmyslu [82]. 

2.5.3 Termoelektrické vlastnosti 

Termoelektrický jev je založen na tom, že zahřátý materiál se vyznačuje 

významným elektrickým napětím. Elektrony se pohybuji od horkého konce ke studenému 

konci materiálu a vytvoří tím pozitivní a negativní elektrody, a tím i elektrické napětí. 

Tento efekt, známý jako Peltierův - Seebeckův, je reverzibilní. Nevyskytuje se u 

všech materiálů. Například žárovková vlákna produkují teplo prostřednictvím napětového 

rozdílu (Joule efekt). Nejedná se ale o reverzibilní efekt. 

Termoelektricky proces se vyskytuje pouze v některých materiálech, a to zejména 

u polovodičů. V současné době mají termoelektrické materiály nízkou energetickou 

účinnost, cca 6%. Nová generace materiálů, polovodiče na bázi teluridu olova, představuji 

termoelektrický materiál s účinnosti až 14%. Dlouhodobým cílem je dosažení 20-ti 

procentní účinností. 

Cestou ke zvýšení jejich praktické využitelnosti je vytvoření speciálních 

polovodičových materiálů zavedením nanočástic nebo nanovláken do matrice z jiného 

materiálu. Tyto nanometrické struktury ovlivňuji tok tepla, ale elektřině umožňují volné 

proudění.  

Aktuální termoelektrické technologie se používají pouze ve velmi specializovaných 

oblastech, jako je například chlazení tuhých fázi. Příkladem je chlazení autosedačky v 

horkém podnebí. Zařízení, podobné jako k vyhřívání sedadel, poskytují pohodlí přímo na 

jednotlivci, čímž šetří tak náklady na klimatizaci a energii. Další zajimávou aplikaci jsou 
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boty, které používají termoelektrické teplo vytvářené nohama k nabíjení mobilního 

telefonu. 

Současné spalovací motory využívají pouze 25% energie uvolněné při spalování. 

Fotovoltaické buňky mají maximální výnos 15%. Nicméně, nové materiály umožňují 

podstatné úspory energie. Nové hybridní fotovoltaické buňky mohou generovat elektřinu a 

teplo současně. Elektronická zařízení rovněž využívaji přeměnu vyzařovaného tepla v 

termoelektřinu. Například, generování elektrické energie z výfukové trubky automobilu. 

Termoelektrické zařízení zapojeno do výfukové trubky, příčemž strana materiálu v 

kontaktu s výfukovou trubkou představuje teplou stranu, a strana v kontaktu se vzduchem 

pak studenou stranu. Teplotní rozdíl by stačil k výrobě elektřiny, která by byla využita v 

autě. Takové zařízení by mohlo být rovněž použito ve velkých průmyslových závodech, 

které vytvářejí značné množství tepla. 

Další použití těchto nových materiálů může být v přeměnu odpadního tepla z 

jaderných reaktorů, v chlazení výrobků získaných ve vysokých pecích, nebo v extrakci 

ropy. Na druhé straně, společnost Fujitsu vyvinula hybridní zařízení schopné vyrábět 

elektřinu pomocí dvou přírodních energetických zdrojů současně světlo a teplo. Tato nová 

generace přístrojů umožní zachování výroby energie v každém okamžiku nahrazováním 

zdroje, když druhý není k dispozici. 

2.5.4 Mechanické vlastnosti 

Konstrukční keramika je polykrystalický materiál s malými zrny (často pod 1μm) 

obsahující náhodné technologické defekty a mikrostruktura různorodosti. Tyto faktory, 

spolu s dalšími, jako jsou např. tepelná vodivost, resp. roztažnost, omezená tvárnost apod. 

určují finální mechanické vlastnosti a potenciální aplikační možnosti těchto materiálů 

[119]. 

Na rozdíl od kovů, kde kovová vazba umožňuje deformaci v důsledku vysoké 

pohyblivosti (dislokace mají nízké Peierls-Nabarrovo napětí) a manévrovatelnosti dislokaci 

(dostatek skluzového systémů - von Misesovo kritérium), v případě konstrukční keramiky 

je jejich pohyblivost i manévrovatelnost nesrovnatelně nižší. Vlastnosti keramiky jako 

složitého polykrystalického materiálu závisí také na způsobu přípravy výchozích směsí, od 

kompaktace za studena i za tepla, mikrostruktury, jakož i od finálního opracování výrobku. 
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Vzhledem k tomu, že polykrystalické materiály jsou složeny z majoritní a minoritní 

fáze (zrna a skelná fáze na hranicích zrn), je třeba zohlednit vlastnosti a krystalovou 

strukturu obou zúčastněných fází. Důležitým faktorem je pevnost hranic zrn, která má 

zabránit vzniku mikrotrhlin při nižších napětích, než jaké jsou potřebné pro vynucený 

pohyb dislokací uvnitř zrn. 

Krystalové mřížky obsahují v reálných systémech různé poruchy (vakance, 

dislokace, atd.) a navíc polykrystalické materiály často obsahují mikrotrhliny, póry, dutiny 

nebo kavity. Tyto poruchy zásadním způsobem ovlivňují hodnoty mechanických 

charakteristik, a proto se jejich rozměry, tvar a poloha zahrnují mezi strukturní 

charakteristiky (poskytují významné informace ohledně mechanického chování materiálu). 

I proto mají mechanické vlastnosti keramických polykrystalických materiálů statistický 

charakter. Libovolná vlastnost, jako pevnost, tvrdost, lomová houževnatost, atd., musí být 

vztažená na ten určitý výrobek a nemá obecný charakter, jako je tomu v případě 

monokrystalů. Navíc se vždy uvádí střední hodnota této vlastnosti z většího počtu měření, 

které mají stochastický charakter [24]. 

2.5.4.1 Pevnost 

Pod pojmem pevnost rozumíme odpor, resp. odolnost polykrystalického materiálu 

proti trvalému porušení soudržnosti jeho částic. Pevnost vyjadřujeme napětím, při kterém 

se materiál rozdělí na dvě nebo více částí. Výsledkem procesu porušení je lom. Pevnost se 

rozlišuje podle způsobu namáhání na pevnost v tahu, tlaku, ohybu, krutu a ve střihu a to bez 

ohledu na povahu porušení (štěpením, smykem). 

Skutečná pevnost (kromě ní rozlišujeme ještě konvenční a ideální pevnost) je 

definována skutečným napětím v okamžiku porušení tělesa, tj. napětím, které způsobí lom. 

Hodnota pevnosti vyjadřuje odolnost materiálu proti vzniku a šíření se trhliny při daných 

podmínkách namáhání. Skutečná pevnost materiálu v elastické oblasti deformace vychází z 

teoretické hodnoty pevnosti jeho atomové struktury. Pokud nastane porušení štěpením v 

elastickém stavu (častý případ keramického materiálu), tj. když je plastická deformace 

zanedbatelná, bude se hodnota skutečné pevnosti rovnat ideální lomové pevnosti. 

Lomové napětí keramických materiálů v průběhu krátkodobé zkoušky ovlivňují tyto 

faktory: 
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1. Tvar, velikost, poloha a orientace defektů přítomných v keramice. 

2. Odolnost keramiky vůči šíření defektů při působícím zatížení (lomová 

houževnatost). 

3. Tuhost materiálu (Youngův modul pružnosti). 

4. Podmínky zkoušky. 

Je zřejmé, že pro daný materiál jsou faktory 2. a 3. prakticky stejné, tedy jen faktory 

1. a 4. mohou významně ovlivnit naměřené hodnoty pevnosti. V případě, že používáme jen 

jednu metodiku měření hodnot pevnosti, pak budou tyto hodnoty ovlivněné jen faktorem 1. 

(defektnosti). Nejčastěji se používá zkouška pevnosti na 4-bodový ohyb (viz Obr. 2.7). V 

případě této zkoušky jsou výsledky o cca. 20% nižší než výsledky získané 3-bodovým 

ohybem.  

Na naměřené hodnoty pevnosti v ohybu ovlivňují i faktory, jako je objem vzorku, 

zkušební prostředí, nebo čas zatěžování. Rozptylu hodnot měření pevnosti konstrukční 

keramiky mohou být zapříčiněny nepřesností měření tj. nepřesností měřícího zařízení, nebo 

nepřesností měření rozměrů zkušebních vzorků (± 11%). Dále také materiálovým 

rozptylem, tj. rozdílnými hodnotami naměřenými na různých vzorcích (± 25% v případě 

malé série keramických vzorků). 

Pevnost popisuje Griffitova rovnice [43], z níž vyplývá, že v materiálech s téměř 

nulovou plastickou zónou před čelem trhliny (sklo, keramika) způsobují kritické, a tedy 

katastrofické porušení mnohem menší defekty než například v kovech. 

Pro zjištování pevnosti vzorků keramických materiálů se častěji než zkoušky v tahu 

používají zkoušky v ohybu, kde část vzorku je zatěžována tahem a část tlakem. Výsledky 

měření pevnosti polykrystalických keramických materiálů velmi závisí na velikosti a 

objemu vzorku, která je testována. Je nutné, rozlišovat zkoušky na troj-a čtyřbodový ohyb, 

protože při čtyřbodovém ohybu (Obr. 2.7) je objem tělesa zatíženého maximálním napětím 

větší, a tedy statistická výpověď tohoto měření je spolehlivější oproti hodnotám získaným 

při zkouškách v tříbodovém ohybu. Naměřené hodnoty pevnosti v ohybu samozřejmě 

ovlivňují i další faktory, jako objem vzorku, zkušební prostředí nebo čas a rychlost 

zatěžování. 

Pro výpočet pevnosti metodou čtyřbodové ohybu (Obr. 2.7) se používá vztah (pro 

obdélníkový průřez) [43]: 
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kde F je aplikována síla, L1 – vzdálenost širších podpěr, L2 – vzdálenost užších podpěr (L2 

= ¼ vzdálenosti L1), W - je výška trámečku a B je šířka trámečku. 

 

 
Obr. 2.7 Schematické znázornění měření pevnosti, resp. lomové houževnatosti 

čtyřbodovým ohybem [43] 

 

2.5.4.2 Lomová houževnatost 

Lomová houževnatost představuje mechanickou energii, která se spotřebuje na 

plastickou deformaci materiálu. Každá plastická deformace nebo porušení, vyžaduje 

určitou mechanickou práci. Její velikost je měřítkem houževnatosti, z čehož vyplývá, že 

houževnatost materiálu je tím větší, čím větší práce se spotřebuje na jeho plastickou 

deformaci. Křehké materiály se před porušením plasticky deformují jen nepatrně, a proto 

mají malou houževnatost. V makroskopickém pojetí jsou to materiály, které se před 

porušením nemohou plasticky deformovat (malá pohyblivost a manévrovatelnost dislokací) 

a proto je jejich deformační práce přibližně nulová. 

Lomovou houževnatost lze interpretovat i jako fyzikální vyjádření křehkosti 

keramického materiálu. Udává se jako hodnota KC (kritická hodnota intenzity napětí), což 

je materiálová konstanta, která má jednotku MPa
.
m

1/2
. Platí, že čím je větší hodnota KC, tím 

je keramické těleso méně křehké (více odolné vůči lomu). Na základě způsobu namáhání a 

šíření trhlin existují tři základní druhy KC: KIC (v tahu), KIIC (ve smyku) a KIIIC (v krutu). 

Pro měření lomové houževnatosti konstrukční keramiky neexistuje dosud žádný 

standardní typ vzorku nebo způsob měření. Nejčastěji používané metody měření jsou: 
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 Zkušební těleso s jednostranným vrubem, resp. trhlinou zatížené troj-nebo 

čtyřbodovým ohybem.  

 Zkušební těleso na dvojitý kryt. 

 Zkušební těleso s chevronovým vrubem zatížené čtyřbodovým ohybem.  

 Zkušební těleso s centrální trhlinou vytvořenou indentorem. 

 Indentační metoda pomocí Vickersova tvrdoměru. 

 

Každá metoda vyžaduje důkladnou přípravu zkušebních vzorků, tj. řezání, broušení 

a leštění povrchu diamantovou pastou. V rámci této práce byla použitá pro stanovení 

lomové houževnatosti připravených materiálů poslední ze zmíněných metod-indentační 

metoda pomocí Vickersova tvrdoměru. Hodnoty KIC určené touto metodou se dají 

považovat za orientační, protože jsou ovlivněny různými faktory jako např. přípravou 

keramických výbrusů (broušení, leštění, tepelné zpracování), volbou zatěžující síly a 

volbou vztahu použitého pro výpočet KIC. Tato metoda je moc vhodná pro porovnávání 

hodnot lomové houževnatosti v sérii vzorků podobného chemického složení. 

Pro výpočet hodnot KIC se dá použit vztah (2.4): 

a

HVP
K IC

4

.
 (2.4) 

 

kde KIC je kritická hodnota intenzity napětí měřená v tahu [Pa
.
m

1/2
],  je bezrozměrná 

konstanta, která obsahuje geometrii indentoru a Poissonovo číslo pro daný keramický 

materiál, P je zatěžovací síla [N], HV je Vickersova tvrdost [Pa] a a  je průměrná délka 

trhliny [m]. 

2.5.4.3 Tvrdost 

Tvrdost je mechanická vlastnost keramického materiálu vyjádřena odporem vůči 

deformaci jeho povrchu geometricky definovaným tělesem. U keramických materiálů je 

vyšší v porovnání s kovy a slitinami. Nelze ji jednoznačně definovat jako fyzikální 

veličinu, protože její hodnota závisí na zkušebních podmínkách. Největší rozdíl z hlediska 

měření tvrdosti mezi keramikou a kovy je, že plastická deformace keramiky je velmi nízká 
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a energie zavedena do materiálu zkouškou tvrdosti se uvolňuje vznikem trhlin různého 

typu. 

Tvrdost keramiky se obecně stanoví třemi způsoby: Vickersova metoda (diamantový 

čtyřboký jehlan), Rockwelova metoda (diamantová kulička), nebo Knoopova metoda 

(diamantový romboedrický jehlan). 

V případě Vickersovy metody, se tvrdost počítá podobně jako u kovů a slitin 

pomocí úhlopříčky vpichu, který vznikl aplikováním zatěžující síly. Zkouška v intervalu sil 

od 10 - 300 N se považuje za makrotvrdost a v rozmezí sil 0,1 - 1 N za mikrotvrdost. 

Hodnoty tvrdosti se počítají pomocí vztahu: 

2

891.1

d

P
HV  (2.5) 

 

kde HV je Vickersova tvrdost [Pa], P je síla [N] a d je průměrná hodnota délky obou 

úhlopříček [m]. Pro zkoušky tvrdosti keramických materiálů je mimořádně důležitá správná 

příprava vzorku. V případě Vickersové zkoušky musí být povrch vzorku důkladně 

vybroušený a vyleštěný. 

2.5.5 Mikrostruktura   

Na soubor vlastností keramických materiálů má vedle chemického složení výrazný 

vliv mikrostruktura. Keramiky se vyznačují heterogenní strukturou, kde vlastnosti jsou 

dány strukturou jednotlivých částí, tj. tvarem, velikosti, uspořádáním a orientací 

jednotlivých fází tvořících polykrystalický materiál a také defekty jakými jsou např. 

vakance, dislokace, hranice zrn, póry a trhliny. Je všeobecně známo, že mikrostruktura 

tvořená prodlouženými částicemi vykazuje vysokou odolnost proti šíření trhlin. Na druhé 

straně hrubozrnná struktura má nižší pevnost než jemnozrnná. Tyto skutečnosti potvrzují 

význam volby výchozích prášků a technologie zhutnění (tlak, čas, teplota). 

Nejčastěji hodnocenými mikrostrukturními parametry jsou objemový podíl 

jednotlivých zrn podle velikosti, rozložení jednotlivých fází v objemu a jejich 

krystalografická modifikace. 

K hodnocení základních vlastností mikrostruktury jsou obvykle použity rychle 

dostupné metody, jako jsou optická mikroskopie, hydrostatické vážení, rentgenová 

difrakční analýza a chemický rozbor. 



34 

 

Uspořádání jednotlivých krystalů, oblasti skelné fáze a dutin v polykrystalické látce 

určují mikrostrukturu, která je zpravidla viditelná při zvětšení optického nebo 

elektronového mikroskopu. Optickou mikroskopií lze určit velikost a tvar zrn, velikost, 

distribuci a tvar pórů do velikosti řádově desetiny milimetrů. Dalšími charakteristikami je 

zbarvení střepu, jakosti povrchu a jeho defekty.  

Základní metodou sledování mikrostruktury jsou hodnoty získané při hydrostatickém 

vážení, které nám poskytují čtyři základní vlastnosti popisující stupeň pórovitosti látky, tj. 

zdánlivou pórovitost (ZP), objemovou hmotnost (OH), zdánlivou hustotu (ZH) a 

hmotnostní nasákavost (NV). [79] 

Pro zjištění kvantitativního fázového složení mikroskopem je zapotřebí použít 

speciálního laboratorního vybavení, jako např. polarizovaného světla. Jiným způsobem 

určení přítomných fází je využití metody rentgenové difrakční analýzy s chemickým 

rozborem, která potvrzuje nejen určení minerály, ale i z fázového diagramu způsob výpalu. 

Další možností zjištění přítomných fází a k vizuálnímu porovnání, při němž získáme přímý 

pohled na uspořádání mikrostruktury a morfologii povrchu slouží elektronová rastrovací 

mikroskopie, ale pouze v ojedinělých případech, kdy z habitu a chemického složení lze 

určit minerál, pokud je dostatečně vyvinutý.  

Mikrostruktury v keramice jsou často složité a jejich identifikace velmi obtížná. Může 

se stát, že mikrostruktura je tvořena zrny, která nejsou minerálními jedinci, nýbrž sama o 

sobě jeví mikrostrukturu. Takovou mikrostrukturu lze označit jako mikrostrukturu druhého 

řádu oproti předchozí – prvního řádu [79]. 

2.6 Karbid křemičitý (SiC) 

2.6.1 Příprava SiC 

SiC je známý pod obchodní značkou Carborundum. Nejjednodušší výrobní způsob 

výroby karbidu křemíku je zahřátí směsi křemičitého písku a koksu na teplotu od 1600 °C 

do 2500 °C [115]. Materiál se vytváří karbotermickou redukcí oxidu křemičitého a v 

závislosti na vzdálenosti od grafitového výhřevného elementu (zdroj tepla) má různou 

kvalitu a čistotu. Čisté, slabě žluté a zelené krystaly mají nejvyšší kvalitu a zpravidla jsou 
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blízko grafitového rezistoru. Barevné změny k modré a černé barvě se projevují ve větších 

vzdálenostech od rezistoru, což je spojeno s nižší čistotou. 

Čistý karbid křemíku lze připravit metodou CVD (chemical vapor deposition) [26]. 

Její nevýhodou je vysoká ekonomická náročnost a nízká výtěžnost, naopak výhodou je 

vysoká čistota, homogennost a jemnost. Čistý SiC může být připraven také tepelným 

rozkladem polymerů, polymethylsilánu, pod inertní atmosférou a při nízké teplotě [74]. 

Hutný SiC se připravuje spékáním (sintering) v pevné fázi [8] nebo v přítomnosti 

kapalné fáze [65] při teplotách kolem 1850° - 2500 °C, horkým lisováním, reakčním 

slinováním (RBSC = Reaction Bonded Silicon Carbide), srážením z plynné fáze resp. 

pěstováním monokrystalů pro speciální polovodičové aplikace. 

Horké lisování jako technologie výroby keramických těles bylo z řad tlakových 

metod rozpracováno nejdříve a využívány již před začátkem rozvoje neoxidových 

keramických materiálů v 70-tých letech. V principu se jedná o lisovací formu (většinou v 

uspořádání píst-cylindr), která je zahřívána na teplotu spékání. Tlak je ve většině případů 

aplikován hydraulicky, existují však žárové lisy s pákovým přenosem síly. Tyto mají 

výhodu v jednoduchosti udržování konstantního tlaku během zahřívání, nevýhodou jsou 

větší prostorové nároky.  

Způsob ohřevu bývá různý, a to buď nepřímý odporový ohřev lisovací formy, nebo 

v případě použití grafitových forem přímý odporový ohřev formy, nebo indukční ohřev. 

Žárové lisy určené pro slinování neoxidové keramiky se konstruují téměř výlučně s 

formami z vysokopevnostního grafitu. Tyto zpravidla vydrží až stovky ohřevů.  

V poslední době se upouští od složitějšího indukčního ohřevu a nejvíce se využívá 

nepřímý odporový ohřev. Výhřevný element je buď kovový (molybden, wolfram) nebo 

grafitový. Maximální teploty se dosahují 2200° - 2500 °C a tlaky kolem 40 MPa. Horké 

lisování bylo první technologií, kterou se podařilo získat keramiku na bázi nitridu a karbidu 

křemíku. Později se především hlubším poznáním fázových rovnovah v soustavách slinutý 

materiál-přídavky podařilo poznat proces spékání natolik, že bylo možno připravit hutné 

materiály i pouhým spékáním. Hlavní nevýhodou procesu horkého lisování je, jednak velké 

omezení co se týče tvaru slinutých materiálů, jednak velké obtíže při zhutňování více 

vzorků současně. Slinutý materiál je ve většině případů nutné izolovat od stěn formy 

prášku, který je inertní jednak ke grafitu, ale také ke slinování materiálu. 
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Vzhledem k jeho vlastnostem jsou SiC materiály široce používány pro brusné a 

žáruvzdorné aplikace. Nicméně, není prozatím možné, aby se SiC spékal kvůli jeho 

kovalentnímu charakteru vazeb do své teoretické hustoty bez přísad nebo vnějšího tlaku. 

Spékací teploty musí být v rozmezí od 2050° - 2200 °C ke zvýšení difúzního koeficientu, 

který je jedním z hnacích sil pro zhutnění. Nutnost použíti vysokých teplot ke zvýšení 

difúzního koeficientu přináší značnou spotřebu energie, což je velice neekonomické 

z hlediska průmyslového použití tohoto materiálu.  

2.6.1.1 Spékací přísady 

Inovativní přístup k slinování pevného kompozitu SiC zahájily v roce 1980 Omori a 

Takei [72] když slinovali karbid křemíku s vysokou hustotou pomocí kapalné fáze s Al2O3 

a Y2O3 jako spékacími přísadami. Od té doby je rostoucí zájem o kapalné fáze slinutého 

SiC, protože tento typ materiálu nabízí možnost zvýšení lomové houževnatosti ovládáním 

mikrostruktury. 

Nicméně, při spékání SiC s jejími oxidickými přísadami dochází u vzorku s rostoucí 

teplotou k hmotnostnímu úbytku [111]. Tento úbytek hmotnosti je způsoben reakcemi mezi 

SiC, C, SiO2 a oxidickými aditivy, přičemž vznikají těkavé produkty [64,66]. V literatuře je 

uvedeno několik příkladů značných hmotnostních úbytků (více než 10 hm%) po 

dlouhodobém vysokoteplotním žíhání materiálů na bázi SiC spékaných v přítomnosti 

kapalné fáze tvořené přísadami Al2O3 + Y2O3 [109,71,98]. Reakce Al2O3 s SiC a C tedy 

způsobuje vznik plynné fáze (SiO, Al2O, CO) a tím hmotnostní úbytek. 

Mnoho autorů se snaží najít různé alternativy k používání Al2O3 + Y2O3 při spékání 

SiC keramiky v kapalné fázi. V poslední době byly použity systémy: Al2O3 - Al4C3 [108], 

Y2O3 - AlN [92], RE2O3 - AlN (RE = Y, YB) [110] a Al2O3 - Y2O3 - AlN [45].  

Vliv AlN na vlastnosti slinutého SiC byl popsán v práci [45]. AlN s SiC tvoří tuhý 

roztok v celém koncentračním rozsahu [85,63], je částečně rozpustný v přítomné tavenině a 

má vysokou tepelnou vodivost a elektrický odpor [50]. 

Rixecker et al.[34,35,55] zkoumali beztlakové slinování s oxinitridovými přísadami, 

z AlN-Y2O3 práškové směsí. Uvádějí, že s použitím AlN jako spékací přísady a dusíku jako 

slinovací atmosféry, úbytek hmotnosti během slinování může být účinně minimalizován, 

protože v dusíkové atmosféře je rozkladu AlN zabráněno. Na druhé straně je známo, že 
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dusíková atmosféra snižuje slinovací rychlosti a také ztěžuje transformaci β- na α-SiC [101-

103]. V práci [59] se zkoumal vliv množství A1N-Y2O3 příměsí na přechod fáze β- na α-

SiC v LPS-SiC (LPS: Liquid Phase Sintering) keramice lisované za tepla, na 

mikrostrukturu, tvrdost a lomovou houževnatost. 

V případě SiC
.
AlN

.
Y2O3 kompozitu se uvádí, že tuhého roztoku se zlepšenými 

vysokoteplotními vlastností může být dosaženo při hmotnostním poměru SiC/AlN větším 

než 80/20 a nad 1850 °C [7,13]. Při hmotnostním poměru SiC/AlN 50/50, je zhutňování 

dosaženo spékáním v přítomnosti kapalné fázi za použití kovových oxidů, jako je například 

oxid yttritý (Y2O3) [32]. Tento oxid reaguje s SiO2 a Al2O3, které jsou vždy přítomny na 

povrchu, resp. SiC a AlN částicemi, a tvoři oxynitridovou taveninu Y10Al2Si3O18N4 [31].  

Problém spojený s použitím přídavných látek je degradace vysokoteplotních 

vlastností v důsledku zbytkové sklovité fázi u hranic zrn [30]. Aby se zabránilo zjištěné 

degradaci za vysokých teplot, je nutno použit různých typů spékacích přísad za účelem 

změny krystalické povahy fází hranic zrn, ve kterých jsou tyto přísady přítomny 

[67,113,54,91,36].  Například, SiC keramiky obsahující AlN a Er2O3 [113,91], Lu2O3 

[113,54,36], Sc2O3 [113,36,112], Sm2O3 [67], nebo Yb2O3 [67,100] jako spékácí přísady, 

vykazují příznivé vysokoteplotní vlastnosti a odolnost proti oxidaci, což má za následek 

nejlepší vlastnosti při vysoké teplotě vzhledem k vyšší eutektické teploty fází hranic zrn, 

RE2Si2O7 (RE = Er, Lu, Sc) ve srovnání s oxinitridovou fází [29].  

2.6.2 Vlastnosti SiC 

Karbid křemičitý (SiC) má vynikající mechanické vlastnosti jako pevnost, vysokou 

oxidační odolnost a odolnost proti korozi při vysokých teplotách, vysoký tepelný šok a 

vysokou tepelnou vodivost. Proto může být SiC keramika použita jako vysokoteplotní 

materiál. Kromě toho je SiC polovodič s velmi širokým zakázaným pásem (3,2 eV), třikrát 

vyšším než u křemíku, což podporuje použití ve vysoce výkonných polovodičových 

součástkách v elektronice [84]. 

V posledních létech, kombinace vysoké tepelné vodivosti, odolnosti proti vysoký 

teplotním šokům a vysoké odolnosti proti korozi, urychlila použití SiC keramiky v oblasti 

zpracování součástí polovodičových zařízení [25]. Dále SiC keramiky s vysokou tepelnou 

vodivosti (>200 W
.
m

-1.
K

-1
) využity jako elektronické substráty pro vysoce integrované 
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obvody a laserové čtecí zařízení [28]. Maximální experimentální hodnota tepelné vodivosti 

u SiC keramiky byla při pokojové teplotě stanovena přibližně na 270 W
.
m

-1.
K

-1
, což 

představuje zhruba 50% vnitřní krystalové hodnoty (490 W
.
m

-1.
K

-1
). Tato keramika byla 

získána lisováním za tepla s Be jako dopantem [57,40]. 

SiC má také dobrou chemickou stálost a podobnou hustotu (3,217 g
.
cm

-3
) jako nitrid 

křemičitý (Si3N4). Jeho dobrá odolnost vůči oxidaci je dána tím, že povrch SiC se pokryje 

tenkým filmem SiO2, který je v komerčně dostupných prášcích přítomen v obsahu 1-5 

hm%  (díky této vrstvičce oxiduje na vzduchu až nad teplotou 1000 °C).  

Lomová houževnatost a pevnost v ohybu je nižší v porovnání s Si3N4, rovněž tak 

odolnost proti tepelným šokům. Avšak tvrdost SiC je vyšší. Má relativně nízkou teplotní 

roztažnost a vysokou tepelnou vodivost, díky níž se využívá při konstrukci tepelných 

zařízení. Hodnoty mechanických vlastností se mohou značně odlišovat od způsobu přípravy 

a kvality výchozích surovin. Tyto vlastnosti jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 2.1) 

[119]. 

Tab. 2.1 Fyzikální a mechanické vlastnosti SiC (polykrystal) [119] 

Fyzikální Mechanické 

Hustota 3,21x10
3
kg/m

3
 

Youngův modul 

pružnosti, E 
400 GPa 

Tepelná roztažnost  

při 20 °C 
4,5x10

-6
 K

-1
 

Pevnost v tahu 500 MPa 

při 1100 °C 5,4x10
-6

 K
-1

 

Tepelná vodivost  

při 20 °C 
33-85 W/m

.
K Pevnost v ohybu při 20 

°C-1000 °C 
300-550 MPa 

při 1000 °C 175 W/m
.
K 

Disociační teplota 2300 °C Poissonovo číslo, ν 0,16 

Měrný odpor při 20 

°C 
0,1 Ωm Lomová houževnost KIC 

2,5 - 4,0 

MPa
.
m

1/2
 

Max. použitá 

teplota  
2100 °C 

Tvrdost - Vickers (Hv při 

20 °C) 
21-27 GPa 

2.7 Kompozitní keramické materiály 

Keramické kompozity mohou být rozděleny podle velikosti částic na dva typy: 

nanokompozitní materiály a mikrokompozitní materiály. V případě keramických 
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nanokompozitů je velikost zrna alespoň jedné složky kompozitu pod 100 nm a tyto 

kompozity dělíme do tří kategorií [118]: 

a) intragranulární nanokompozitní materiály 

b) intergranulární nanokompozitní materiály 

c) nano / nano kompozity. 

Intragranulární a intergranulární nanokompozitní materiály vykazují dvakrát až 

čtyřikrát vyšší pevnost a houževnatost při pokojové teplotě než monolitické materiály. Byla 

výrazně zlepšena tvrdost, houževnatost, pevnost a odolnost materiálu proti porušení v 

důsledku vysokoteplotního tečení (creep), nebo tepelného šoku. Na druhé straně, nové 

funkční vlastnosti jako možnost obrábění a superplasticita byly pozorovány u nano / nano 

kompozitu. Nanočástice v intra- a intergranulárních kompozitech jsou rozptýleny buď 

uvnitř zrn, nebo na hranicích zrn matrice [118]. 

V případě mikrokompozitu jsou sférické částice, destičky, whiskery a vlákna 

dispergované na hranicích zrn dané matrice. Velikost zrn v matrici a zpevňujících částic se 

pohybuje na úrovni 0,5 až 50 m. Do třídy mikrokompozitů patří například kompozit na 

bázi Si3N4/SiC [62], nebo Si3N4/TiN [61, 16]. Tyto kompozity se vyznačují vysokou 

pevností a tvrdostí (20 GPa) v důsledku přítomnosti SiC nebo TiN v matrici, jakož i 

vysokou lomovou houževnatostí, což je způsobeno hlavně bimodální mikrostrukturou a 

přítomností prodloužených -Si3N4 částic. Kompozit Si3N4/30% TiN vykazuje i dobrou 

elektrickou vodivost. 

Peng a kol. [33] připravili kompozit Si3N4/MgSiN2 s vysokou pevnosti (1000 MPa), 

lomovou houževnatosti (6,3 MPa m
1/2

) a tvrdostí (23,1 GPa). Vlastnosti mikro-kompozitu 

naznačují možné použití těchto materiálu hlavně ve strojírenství. Technologickým 

problémem zůstává, že ternární nitridy (např. MgSiN2, LaSi3N5) nejsou komerčně dostupné 

na trhu. 

2.7.1 Příprava kompozitních SiC/CNT materiálů 

Keramiky mají vysokou pevnost a tepelnou stabilitu, ale některé vlastnosti, zejména 

křehkost, omezují jejich použití. Přídavkem uhlíkových nanotrubiček do keramické matrice 

se očekává výrobek s vysokou tvrdostí a vyšší tepelnou stabilitou.  
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Po získání dostatečného množství CNT a shromažďování jejich vlastnosti, první 

problém při přípravě hutné CNT - keramické kompozitní materiály je získat kompozitní 

prekurzorový prášek, ve kterém by byly CNT dobře distribuované a bez vzniku aglomerátů 

CNT. Druhá obtíž je dosažení dobrého zhutnění materiálu. Oba lisováním za tepla (HP) a 

spark plasma sintering (SPS) byla použita k zhutnění kompozitů. 

Dosažení homogenní disperze nanotrubiček v oxidu se silnými vazbami mezi 

nanotrubičkami a matricí, se jeví náročnější než s nanotrubičkami v polymeru. Byly přijaty 

různé postupy pro začlenění nanotrubiček do oxidů, jak je uvedeno níže.  

a) Smíchání CNT s keramickými prášky  

Jednoduché ultrazvukové michání směsi dlouhých CCVD-MWCNT s nano-SiC, 

nano-Si3N4 nebo SiO2 prášky v alkoholu zdá se být nedostatečné k dispergování CNT 

agregátů, které se objevují na obrazech SEM hutných kompozitů [89,10,48]. 

Několik autorů pracovali na zlepšení disperze CCVD-MWCNT v oxidových 

práškách pomocí organických přísad na modifikaci CNT nebo oxidové povrchy [51,52, 49]. 

V dalších pracích Sun a Gao [51] ukázali, že kontrolováním povrchové povahy MWCNT 

(zásada nebo kyselina) a použitím vhodného dispergátoru se umožní efektivní povlak 

MWCNT povrchově ošetřen prášky, procesem tzv. heterokoagulace. Tyto práce ukázaly, že 

disperze MWCNT v oxidových prášcích lze výrazně zlepšit přidáním vhodného 

povrchového činidla.  

b) Syntézy keramiky in situ ve vzorcích CNT  

Někteří autoři připravili kompozitní prášky syntézou keramiky in situ kolem CNT. 

Pomocí krátké MWCNT připravené obloukovým výbojem jako šablony, Hwang a Hwang 

[27] připravili tyče křemenného skla a pak je míchali s křemičitým práškem. 

Kromě těchto operací na výrobu kompozitních prášků s cílem připravit hutné 

materiály, byla další práce věnována povlaku CNT s in situ syntetizovaných oxidových 

částic, například přes sol-gel procesu [99,80] nebo srážky z hydroxidu [56]. 

A tak mnoho procesů je účinných při syntéze oxidové nebo nitridové částice in situ 

na funkcionalizovaných MWCNT k získání kompozitního prášku, ve kterém má disperze 

MWCNT má mnohem lepší homogenitu než v prášcích získaných smícháním MWCNT a 

keramické částice. 

c) Syntéza CNT in situ v keramickém prášku  
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Alain Peigney z univerzity v Toulouse a jeho kolegové byli mezi průkopníky v této 

oblasti. Vyvinuli důmyslnou techniku, která zahrnuje impregnaci keramiky s katalytickymi 

kovy jako Fe, a pak pomocí těchto katalyzátorů pěstovali nanotrubičky a tím vyráběli 

prekurzory pro CNT/oxid kompozity. Výsledné prášky pak mohou být lisované za tepla, 

aby byl vytvořen finální kompozitní materiál. Nicméně, mechanické vlastnosti těchto 

kompozitních materiálů, byly obecně spíše zklamáním. Jedním z problémů je, že 

nanotrubičky mohou být poškozeny při horkém lisování a tak lomová houževnatost 

kompozitu je často jen nepatrně vyšší než u čisté keramiky [70]. 

V metodě zaznamenané v roce 1997 [4], železné částice jsou generované v reaktoru 

při vysokých teplotách (> 800 °C) selektivní redukcí v H2/CH4 (18% CH4) tuhého roztoku 

oxidu na bázi α-Al2O3. Hodně shluků atomů Fe jsou tvořeny uvnitř a na povrchu každého 

zrna oxidu hlinitého, které postupně rostou. Když se Fe nanočástice nachází na povrchu 

zrna oxidu hlinitého a dosahují velikosti okolo 0,7-2 nm, okamžitě katalyzují rozklad CH4, 

nukleace a růst CNT velmi malého průměru. Tato metoda byla rozšířena práškám na bázi 

MgAl2O4 a MgO, pomocí Mg(1-x)MxAl2O4 nebo Mg(1-x)MxO (M = Co, Fe nebo Ni) jako 

výchozí suroviny [2,18].  

Metody založený na použití katalytických částic, které jsou vyrobeny z impregnace 

matrici prekurzoru, nabízejí velký výběr keramických matric, ale obecně vede k MWCNT 

protože při vysoké teplotě katalytické částice se stávájí příliš velké na to, aby katalyzovali 

tvorbu SWCNT. 

Další zajímavý proces předložili Kamalakaran et al. [83], který spočívá ve stříkací 

pyrolýze suspenzi γ-Al2O3 a ferrocen v xylenu, která probíhá při teplotě 1000 °C s použitím 

argonu jako nosného plynu. Získali velké vločky složené z velkého množství MWCNT 

složitě spletené v skelné matrici oxidu hlinitého. Tento nepřetržitý proces může být slibný, 

pokud může být optimalizován pro ovládání množství a kvality CNT na získání 

krystalizované matrice. 

2.7.2 Vlastnosti kompozitních SiC/CNT materiálů 

Přestože byly výzkumy v kompozitních materiálech na bázi nanotrubiček většinou 

zaměřeny na polymerní kompozity, jedinečné vlastnosti uhlíkových nanotrubiček mohou 

být také využity v kompozitech s keramickou matricí. Vzhledem ke své mimořádné 
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pružnosti, jsou uhlíkové nanotrubičky vyžadovány jako zpevňující částice keramiky. 

Kombinace těchto nanotrubiček s keramickou matricí by mohla vytvořit kompozity, které 

mají vysokou teplotní stabilitu, stejně tak jako výjimečnou houževnatost a odolnost proti 

tečení (creep).  

Také zvýšená teplotní a elektrická vodivost kompozitů by i na součástkách s malým 

objemem mohla způsobit odolnost vůči teplotnímu šoku, při použití teplotních prvků s 

elektrickými startéry. Vysoká teplota a vysoce reaktivní okolí při běžných výrobních 

metodách keramiky poškozuje uhlíkové nanotrubičky, a proto je potřeba vynalézt 

alternativní metody pro výrobu kompozitů. Také je potřeba dbát na interfázi mezi 

nanotrubičkami a matricí kvůli zlepšení interfázového spojení. 
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3. Cíl práce  
 

Hlavním cílem disertační práce byla příprava SiC/CNT práškového prekurzoru 

metodou CCVD, ve kterém by byly uhlíkové nanotrubičky distribuovány homogenně v 

celém jeho objemu a v požadovaném množství. Existuje řada způsob, kterými je snaha 

tento optimální stav dosáhnout. Avšak homogenní distribuce nízkého objemového podílu 

(několik %) CNT v keramické SiC matrici, je doposud jedním z hlavních problémů při 

přípravě takového typu keramických kompozitů. Proto příprava vhodného práškového 

kompozitního SiC/CNT prekurzoru netradičním postupem, byla nezbytnou podmínkou k 

přípravě kompozitního, hutného, elektricky vodivého keramického materiálu na bázi SiC. 

Ke splnění hlavního cíle bylo nutné řešit následující dílčí úkoly: 

• Zvolit a experimentálně ověřit nejvhodnější postup aplikace katalyzátoru na 

bázi Fe na povrch částic SiC substrátu v práškové formě s ohledem na jeho chemické 

složení, velikost částic katalyzátoru jejich distribuci a morfologii na povrchu substrátu a 

interakci se substrátem pro přípravu práškového kompozitního SiC/CNT prekurzoru. 

• Charakterizovat vliv podmínek procesu CCVD na tvorbu uhlíkových 

nanotrubiček v práškovém kompozitním SiC/CNT prekurzoru s důrazem na posouzení 

vlivu: 

a) množství a způsobu aplikace katalyzátoru na částice SiC substrátu v práškové formě,  

b) reakčního času,  

c) reakční teploty,  

d) složení reakčního plynu (poměr acetylén/Ar) a jejich množství. 

Dále byla cílem disertační práce příprava vzorku hutného keramického SiC/CNT 

kompozitu. Při charakterizaci připravených materiálu bylo cílem potvrdit přítomnost CNT a 

sledovat homogenitu jejich distribuce v objemu kompozitu po spékání. Z hlediska 

posouzení celkové technologie procesu přípravy materiálu bylo důležité zhodnotit vliv 

kvality práškového kompozitního SiC/CNT prekurzoru (přítomnost nežádoucích produktů 

procesu přípravy CNT - amorfní uhlík) na mikrostrukturu, výsledné mechanické vlastnosti 

a elektrickou vodivost keramického SiC/CNT kompozitu. 
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4. Experimentální část 

4.1 Použité chemikálie 

Fe(NO3)3
.
9H2O – (M.h. = 404,0), Lachema s.r.o. Brno, P.A. min. 99,0% 

 

Fe2O3 / hematit koloidní disperze soli s relativně rovnoměrným rozdělením velikosti α-

Fe2O3 částic, s průměrnou velikostí ~ 30nm, připraven metodou nucené hydrolýzy 

 

C2H2 - čistota min. 99,5 %, MESSER, Slovakia 

 

H2 - čistota 99,999 %, MESSER, Slovakia 

 

Ar – čistota 99,99%, MESSER, Slovakia 

 

ß-SiC – prášek karbidu křemičitého, kubické struktury (jakostní třídy s označením HSC-

059), vyrobený firmou Superior Graphite, USA. Vyznačuje se pravidelnými částicemi 

kulového tvaru o velikosti 0,6 µm a nízkým obsahem kovových nečistot. Specifický povrch 

14,0 – 20,5 m
2
/g, fázové složení ß-SiC > 97,8, chemická analýza: C (volný) < 2,0 hmot %, 

O < 1,0 hmot %, N < 0,25 hmot %, Si (kovový) < 0,03 hmot %. 

 

SiO2 – používal se oxid křemičitý od firmy DEGUSA–HÜLS, Germany. Je to čistý, jemně 

dispergovaný, amorfní SiO2 (jakostní třída s označením Aerosil OX–50) se specifickým 

povrchem SBET = 50 m
2
/g. 

 

Y2O3 – prášek oxidu yttritého (jakostní třídy s označením 4N) byl vyroben firmou PIDC 

(Pacific Industrial Development Corporation). Minimální obsah Y2O3 je 99,99 %. 

 

AlN – nitrid hlinitý (jakostní třídy s označením Grade C) od firmy H.C.Starck GmbH, 

Germany, 
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Izopropylalkohol – používal se isopropylalkohol (2–propanol, M.h.: 60,1g/mol) od firmy 

SLAVUS s. r. o Bratislava. Obsah min. 99,5 %, kyselost max. 0,001 %, množství vody 

max. 0,3 %, netěkavý zbytek max. 0,001 %. 

4.2 Příprava a charakterizace materiálů 

4.2.1 Fe – kovový katalyzátor pro tvorbu CNT 

Nejčastěji jsou to přechodové kovy: Fe, Co, Ni. Jejich chemické složení, 

morfologie, velikost částic, distribuce na povrch substrátu, interakce se substrátem jsou 

rozhodujícím faktorem při růstu CNT na substrátu postupem katalytické chemické depozice 

z plynu (CCVD). 

K distribuci Fe katalyzátoru (velikost částic a jeho plošné rozdělení) na povrchu 

částic SiC prášku byly v práci použity dva přincipiálně odlišné způsoby. První způsob, tzv. 

metoda „suchou cestou“ zajistil přítomnost Fe katalyzátoru ve formě částic nepravidelných 

tvarů a rozměrů (30-120 nm), které vznikly v důsledku mechanického otěru ocelových 

mlecích těles a SiC prášku v planetárním mlýně po dobu 6 hodin. 

Při použití druhého způsobu, který je označován jako metoda „mokrou cestou“ 

(„wet catalyst method“) [75], byl katalyzátor nanesen na SiC prášek pomocí mechanického 

míchání a působením ultrazvuku z vodného roztoku kovové soli Fe(NO3)3 resp. z vodné 

suspenze koloidních částic α-Fe2O3 (hematitu, o velikosti ~ 30nm). Výhodou použití 

koloidů obecně je, že (jsou monodisperzní), velikost částic je relativně homogenní a mohou 

být připraveny do průměru částic ~ 2nm. 

V disertační práci byly na přípravu katalyzátoru na bázi Fe použity následující 

postupy: 

1) Proces mletí SiC prášku v planetárním mlýně za použití ocelových mlecích těles 

Železo ve formě Fe
0
 se na povrch SiC prášku aplikovalo jeho mletím v planetárním 

mlýně po dobu 6 hodin (FeM6), přičemž byla použita mlecí tělesa (ocelové kuličky Φ= 2 

mm). Množství naneseného Fe v SiC prášku bylo stanoveno na základě úbytku hmotnosti 

prášku po praní v koncentrované kyselině chlorovodíkové. Vzorek prášku SiC s povrchově 

fixovaným Fe (4g) se odvážil (m0) a nasypal přímo do 50 ml konc. HCl. Za občasného 

míchání se po 60 minutách přefiltroval a přemyl destilovanou vodou. Filtrační papír spolu s 
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práškem se vysušil v sušárně do konstantní hmotnosti a z rozdílu hmotnosti se stanovil 

úbytek hmotnosti, který odpovídal podílu Fe v prášku SiC. 

 

2) Aktivace SiC prášku koloidními částicemi hematitu (α-Fe2O3) 

Koloidní částice hematitu byly připraveny metodou nucené/aktivní hydrolýzy [19], 

použitím roztoků FeCl3
.
6H2O (17,8 mM) a HCl (3,75 mM) analytické čistoty. Oba roztoky 

byly smíchány ve skleněné nádobě vybavené chladičem, která byla zahřátá na teplotu 125 

°C (± 1 °C) v olejové lázni. Konstantní rychlost míchání byla zajištěna magnetickým 

míchadlem. Na koagulaci vytvořených, dispergovaných částic hematitu v reakční směsi po 

refluxovaní během 12 hod. byl použit 0,1M roztok NaCl (8,76 g NaCl na 1500 ml roztoku). 

Daný roztok byl za neustálého míchání při teplotě 45 °C přidán k směsi. Zahuštěný 

sediment byl po odsátí kapaliny nad ním několikrát promýván v kyvetách deionizovanou 

vodou (s vodivostí 0,7 μS) a následně sedimentován pomocí ultracentrifugy, dokud 

vodivost kapaliny nad sedimentem neklesla pod 10 μS. 

Produkt získaný popsaným postupem obsahoval 1,855x10
1 

g
.
L

-1
 hematitu. Tato 

základní zkoncentrovaná disperze hematitu se použila po zředění destilovanou vodou v 

poměru 1:100 resp 1:500 na celkový objem 1600 ml na úpravu 4,26 g SiC prášku 

nanesením koloidních částic hematitu na povrch SiC částic před procesem katalytické 

CVD. Celkové množství dispergovaného koloidního hematitu bylo 2,97
.
10

-1 
g, při zředění 

1:100, resp. 5,94
.
10

-2
 g při zředění 1:500. Po přepočtení při zředění 1:100 na 4,26 g SiC 

prášku je k dispozici 1,04
.
10

-1 
g Fe, resp 2,08

.
 10

-2 
g Fe v případě zředění 1:500. 

Prášek SiC v disperzi hematitu byl homogenizován kombinací mechanického 

míchání a ultrazvuku po dobu 30 min. Následnou sedimentací po dobu 24 hodin se dosáhlo 

oddělení usazeného prášku SiC s hematitem. Čirá bezbarvá kapalina nad sedimentem 

svědčí o úplném využití dispergovaného hematitu, protože výchozí disperze hematitu má 

dlouhodobě cihlově červenou barvu. Po odstranění čiré kapaliny nad sedimentem se směs 

SiC a hematitu dosušila v sušárně při teplotě 120 °C. 

 

3) Kalcinace SiC prášku upraveného vodným roztokem Fe(NO3)3 

Na úpravu SiC prášku byl v tomto případě použit Fe(NO3)3
.
9H2O. SiC prášek byl 

homogenizován ve vodném roztoku Fe(NO3)3 mechanickým mícháním na válcích společně 
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s SiC mlecími tělísky po dobu 24 hodin. Po homogenizaci se přebytečná voda odstranila na 

rotačním odpařovači a prášek se dosušil v sušárně při teplotě 120 °C. Kalcinací tohoto 

prášku při teplotě 750 °C (po dobu 1 hod.) v atmosféře Ar +H2 došlo k rozkladu dusičnanu 

za vzniku α-Fe (01-087-0721) a fayalitu (Fe2
.
2SiO4 - produkt chemické reakce kovového 

Fe a oxidu křemičitého, který je přítomen na povrchu SiC částic jako jeho hlavní nečistota). 

Podle [60] je důležité při přípravě katalyzátoru použít dostatečně dlouhý čas na 

impregnaci mikročástic SiC prášku vodným roztokem Fe(NO3)3, aby se dosáhlo homogenní 

rozdělení pevné fáze na povrchu SiC prášku. Vyžaduje to vhodný teplotní režim po 

impregnaci, při následném sušení a kalcinaci. Teplotní režim kalcinace v experimentech 

byl: ohřev na 200 °C rychlostí 1,5 °C/min, ohřev na 750 °C rychlostí 3,0 °C/min, výdrž 1 

hod při 750 °C. Rychlost ohřevu při kalcinaci má značný vliv na velikost nanočástic resp. 

tvorbu shluků (klastrů). Pro cíle katalytického růstu CNT procesem CCVD je vhodné, aby 

na povrchu mikročástic SiC prášku byly procesem kalcinace vytvořeny elementární částice 

katalyzátoru. 

4.2.2 CCVD – chemická depozice, příprava uhlíkových nanotrubiček na 

povrch SiC částic 

Uhlíkové nanotrubičky se tvořily na povrchu submikronového SiC prášku CCVD 

metodou tepelným rozkladem C2H2. Proces chemické depozice probíhal v případě hematitu 

(α-Fe2O3) ve dvou krocích:  

1) redukce oxidů železa se realizovala v proudu H2 během jedné hodiny při teplotě 

700 °C,  

2) pyrolýza C2H2 za současného průtoku Ar a přítomnosti kovového katalyzátoru, 

probíhala při teplotě 700 °C po dobu šedesáti minut.  

V případě Fe(NO3)3 a FeM6 (katalyzátor aplikovaný mletím) probíhala chemická 

depozice v jednom kroku bez redukce oxidů železa v proudu H2. Pro dosažení maximální 

homogenity procesu růstu CNT na částicích SiC prášku v celém reakčním prostoru, byl 

navržen, vyroben a v práci použit rotační reaktor, jehož schéma příčného řezu je uvedeno 

na Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 Rotační reaktor na přípravu CNT (příčný řez) [vlastní] 

 

Optimální plnění reakčního prostoru práškem SiC/Fe bylo experimentálně 

stanoveno na 4,0 g, a tedy do 1/3 výšky spodní poloviny reaktoru (umístěného v odporové 

trubkové peci v horizontální poloze, Obr. 4.1). Reaktor měl možnost rotace v průběhu 

procesu CCVD a turbulentním prouděním plynů se měla zabezpečit dostatečná homogenita 

procesu. Vliv rychlosti průtoku C2H2 na kvalitu a množství připravených CNT jsme 

studovali v rozsahu od 11 do 26 ml/min s časem pyrolýzy C2H2 od 30 do 120 min. 

 

4.2.3 Příprava hutného SiC/CNT kompozitu 

 Výchozí směs pro přípravu hutného kompozitu se připravovala ze získaného 

SiC/CNT prekurzoru. K tepelně (oxidace při teplotě 550 °C, 1 hod) a chemicky (praní 

v konc. HCl, 1 hod) upravenému výchozímu SiC/CNT prekurzoru, byly přidány spékácí 

přísady (Y2O3, AlN) v množství uvedeném v Tab. 4.1. Směs byla homogenizována na 

válcích (24 hodin, isopropylalkohol, SiC kuličky), aby se předešlo mechanickému porušení 

CNT, a následně sušena na rotační odpařovače. 

 

Tab. 4.1. Množství spékácích přísad prekurzoru SiC/CNT 

 
Prekurzor 

SiC/CNT 
SiC [hm%] AlN [hm%] Y2O3 [hm%] 

SiC/CNT 85,2 - 0,6 14,2 

SiCref - 85,2 0,6 14,2 

 

 Všechny hutné materiály byly připraveny metodou žárového lisování v grafitové 

formě při teplotě 1820 °C, při mechanickém zatížení 30 MPa a při mírném přetlaku Ar 

atmosféry (0,15 MPa) po dobu jedné hodiny. Kvůli snížení vlivu uhlíku na reakční směs 

během žárového lisování, byly vzorky odděleny od grafitové formy tenkou vrstvou 



49 

 

hexagonálního BN. Hustota vzorků byla měřena Archimédovou metodou vážením v Hg. 

Teoretické hustoty vzorků byly vypočítány z objemového podílu jednotlivých fází. 

 Pro srovnání, byl paralelně s kompozitními materiály připraven i vzorek SiC bez 

přídavku CNT (SiCref). Chemické složení výchozí směsi referenčního SiC je uvedeno 

v Tab. 4.1. Směs prášků se homogenizovala atritorovým mletím (4 hod, isopropylalkohol, 

SiC kuličky jako mlecí tělíska). Po odpaření rozpouštědla v rotační vakuové odpařovače se 

suchá směs prášků prosívala sítem o velikosti ok 71 μm. 

 Pro zvýraznění celkové struktury a tvaru zrn byly povrchy vzorků lešteny 

diamantovými pastami, přičemž konečná jemnost zrn pasty byla 1μm. Mikrostruktura a 

distribuce částic byla analyzována pomocí REM (Carl Zeiss EVO 40HV). Jednotlivé 

krystalické fáze přítomné ve vzorcích se identifikovaly pomocí RTG difrakční analýzy 

(STOE Stadi-P práškový difrakční systém s CoKα zářením). Distribuce prvků ve vzorcích 

byla sledována pomocí elektronové disperzní rentgenové spektroskopie (EDX – energy 

disperse X-ray spectrometry). 

4.2.4 Stanovení mechanických vlastností 

 Tvrdost a lomová houževnatost byla měřena indentační metodou pomocí 

Vickersova indentoru na přístroji LECO Hardness tester Model LV-100 AT. Tvrdost se 

měřila při zatížení 9,81 N a lomová houževnatost při zatížení 98,1 N. Průměrná hodnota 

tvrdosti a lomové houževnatosti hutních materiálů se určila z 10 naměřených hodnot 

u každého vzorku.  

4.2.5 Stanovení elektrické vodivosti 

 Elektrická vodivost byla měřena čtyřbodovou metodou na přístroji TESLA BM 595 

pomocí RLCG – můstku. Schematické uspořádání měřicího obvodu je znázorněno na Obr. 

4.2. 
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Obr. 4.2 Schématické znázornění obvodu pro měření elektrického odporu materiálů 

čtyřbodovou metodou [46] 
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Kde: 

 

h      –  tlouštka vzorku    

a      –  vzdálenost mezi kontakty 

ρ      –  měrný elektrický odpor 

π      –  konstanta  

ΔV   –  rozdíl elektrických potenciálů  

I      –  elektrický proud 
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5. Výsledky a diskuze 

5.1 SiC/CNT práškový prekurzor 

Příprava SiC/CNT práškového prekurzoru, v němž by byly uhlíkové nanotrubičky 

distribuovány homogenně a v požadovaném množství, je jednou z nezbytných podmínek 

pro jeho úspěšné použití k přípravě kompozitní SiC/CNT hutné, elektricky a tepelně vodivé 

keramiky. Existuje více způsobů jak toho docílit, avšak homogenita distribuce uhlikových 

nanotrubiček v keramické matrici je doposud jedním z hlavních problémů při přípravě 

keramických kompozitů s přídavkem CNT. 

V disertační práci byl zvolen nový postup, kterým se měla dosáhnout homogenní 

distribuce CNT in situ v práškovém prekurzoru před spékáním hutného kompozitního 

materiálu. I když příprava CNT procesem CCVD je známá a ve významné míře 

publikovaná, její použití pro účely popsané v disertační práci lze hodnotit jako netradiční. 

Jak ukázaly dosažené výsledky experimentů, jedná se o velmi náročný technologický 

postup, který významně ovlivňovalo několik technologických parametrů procesu CCVD, 

jejichž účinek se často navzájem překrýval. Nejvýraznější vliv na výsledek měla aktivní 

forma použitého katalyzátoru. Proto byla problematice katalyzátoru věnována zvýšená 

pozornost. 

5.1.1 Charakteristika Fe katalyzátoru 

V rámci této disertační práce bylo na podporu tvorby CNT v procesu CCVD jako 

katalyzátoru použito železo. To jsme na povrch SiC prášku (náš substrát) aplikovali třemi 

různými způsoby s cílem vyselektovat optimální způsob. Na mechanizmus růstu, konečný 

tvar, průměr a délku nanotrubiček má velký vliv nejen to, jaký kov použijeme (lze použít 

dokonce bimetalický katalyzátor), ale hlavně velikost částic katalyzátoru, jejich morfologie, 

distribuce, hustota, případně adheze částic katalyzátoru k substrátu. 

SEM analýzy SiC prášku po aplikaci Fe katalyzátoru třemi různými způsoby jsou 

uvedeny na Obr. 5.1. V případě vzorku FeM6 jde v převážné míře o částice nepravidelných 

tvarů se širokým rozdělením jejich velikosti v intervalu od 30 do 150 nm. Je třeba si 

uvědomit, že mletím SiC prášku dochází k zmenšování průmerné velikosti SiC částic, což 
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může mít za následek vyšší tendenci k tvorbě aglomerátů v procesu růstu CNT. To by 

mohlo později způsobovat nedostupnost katalytických center, čímž by se staly neaktivními 

pro chemickou depozici. Na druhé straně má tento způsob výhodu v tom, že je technicky 

nenáročný. 

Původní velikost syntetizovaných monodisperzních nanočástic hematitu je ~ 30 nm, 

což SEM analýza potvrzuje, avšak lze pozorovat i větší částice, které vznikají v důsledku 

aglomerace malých monodisperzních částic. Výhodou tohoto způsobu nanášení 

katalyzátoru jsou právě monodisperzní částice, nevýhodou je jejich náročná příprava. Před 

samotnou pyrolýzou je v tomto případě nutná redukce α–Fe2O3 na Fe3O4 v atmosféře 

vodíku.  

Pro přípravu nanočástic Fe katalyzátoru z Fe(NO3)3
.
9H2O byl použit proces 

kalcinace postupem, který byl popsán v experimentální části. Velikosti takto získaných 

částic katalyzátoru se pohybují stejně jako v případě vzorku FeM6 v intervalu od 30 do 150 

nm, avšak morfologie těchto částic je spíše deskovitého charakteru v důsledku krystalizace 

v procesu kalcinace. 

 

   
FeM6 H500 Fe(NO3)3 

Obr. 5.1 SEM analýzy SiC prášku po aplikaci Fe katalyzátoru  

 

Distribuci částic katalyzátoru na povrch SiC prášku je možné pozorovat díky EDX 

analýze (mapa prvků, Obr. 5.2). Ve všech třech případech jde o rovnoměrnou distribuci 

částic katalyzátoru, což je hlavním předpokladem pro to, abychom v procesu CCVD získali 

potřebnou distribuci CNT. Plošná hustota částic Fe katalyzátoru je nejvyšší v případě 

použití Fe(NO3)3 a nejnižší v případě použití FeM6.  
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FeM6 H500 Fe(NO3)3 

Obr. 5.2 EDX analýzy (nahoře) a mapy prvků (dole) SiC prášku po aplikaci Fe 

katalyzátoru  

 

Kromě velikosti a distribuce částic katalyzátoru v souvislosti s mechanizmem růstu 

CNT, je stejně důležitá otázka adheze katalyzátoru k SiC substrátu. V případě katalyzátoru 

aplikovaného mletím (FeM6) předpokládáme minimální adhezi, neboť se jednalo pouze o 

mechanický otěr bez vytvoření chemické vazby.  

Ze stejného předpokladu vycházíme i v případě hematitu, jehož disperzní částice 

jsou k povrchu substrátu přitahovány nanejvýš Van der Waalsovými silami. Zcela odlišným 

příkladem je katalyzátor získaný kalcinací Fe(NO3)3. V průběhu kalcinace (750 °C, Ar, 

1hod) procházejí nanesené krystaly Fe(NO3)3
.
9H2O několika transformacemi: 

- tavení při 47 °C, 

- uvolnění vázané vody v molekule (mezi 60 – 120 °C) 

- rozklad při teplotách nad 200 °C 
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Podle RTG analýzy produktu kalcinace Fe(NO3)3
.
9H2O na vzduchu [105] při 

teplotách nad 400 °C je hlavním produktem α-Fe2O3, jehož stupeň krystalizace se s teplotou 

kalcinace zvyšuje. V naší práci jsme při kalcinaci použili atmosféru Ar + H2. Výsledky 

XRD analýzy produktu kalcinace Fe(NO3)3
.
9H2O potvrdily přítomnost α-Fe (01-087-0721) 

a přítomnost fayalitu (Fe2
.
2SiO4), který je produktem chemické reakce kovového Fe a 

oxidu křemičitého.  

Tím, že v průběhu kalcinace dochází k chemickým reakcím a vzniku chemických 

vazeb, bude adheze částice Fe katalyzátoru k substrátu ve srovnání s předchozími případy 

nejvyšší. 

Sledováním jednotlivých Fe katalyzátorů se potvrdilo, že postup přípravy ovlivňuje 

jejich chemické složení (kovový Fe, oxidy železa) velikost a distribuci nanočástic 

katalyzátoru na povrchu mikročástic SiC prášku. Jak se později zjistilo, má to podstatný 

vliv na jejich katalytické účinky a mikrostrukturu připravených CNT.  

Sledováním mikrostruktury připravených CNT na SEM a TEM se ukázalo, že ve 

všech vzorcích byly na podložce z SiC prášku přítomny MWCNT. Nebyly pozorovány 

žádné SWCNT. Pozorovány byly velké rozdíly, jak ve velikosti, tvaru, struktuře, tak ve 

výtěžku MWCNT v jednotlivých experimentech. Pro posouzení kvality připravených CNT 

se použila termogravimetrická TG/DTA analýza aplikovaná v kompozitu SiC-CNT 

zaměřená na určení podílu CNT v produktu jednotlivých experimetů CCVD procesu. 

Procesy spojené s růstem CNT, jakož i jejich uvedené výsledné vlastnosti ovlivňují 

parametry, jejichž vliv bude podrobněji diskutován v následujících částech. 

 

5.1.2 Vliv Fe katalyzátoru na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

Vliv jednotlivých Fe katalyzátorů připravených různými postupy na tvorbu 

uhlíkových nanotrubiček jsme stanovovali při stejných reakčních podmínkách procesu 

CCVD, které jsou uvedeny v Tab. 5.1.  

SiC-CNT kompozity byly připraveny při teplotě 700 °C, přičemž čas pyrolýzy byl 

60 minut a celkový průtok směsi plynů (C2H2 + Ar jako nosný plyn) byl 250 ml/min. 

Podmínky CCVD procesu byly zvolené na základě experimentálních zkušeností s daným 

zařízením a na základě poznatků získaných z literárních údajů. 
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Tab. 5.1 Reakční podmínky procesu CCVD 

CCVD Katalyzátor 
Množství 

Fe [hm%] 

Průtok C2H2 

[ml/min] 

Průtok Ar 

[ml/min] 

Čas 

pyrolýzy 

[min] 

Teplota 

[°C] 

R5 FeM6 2,8 

26 224 60 700 R12 H100 2,4 

R10 Fe(NO3)3 2,8 

 

Mikrostruktura CNT připravených procesem CCVD pomocí nanočástic Fe 

katalyzátorů použitých v disertační práci byla sledovaná na SEM a TEM při vysokém 

rozlišení.  

Na Obr. 5.3 je možné sledovat výsledky SEM analýzy vzorku při dvou různých 

zvětšeních (60 000x a 100 000x). Na první pohled je zřejmé, že nanotrubičky 

v jednotlivých vzorcích jsou odlišné z pohledu jejich tvaru, velikosti, struktury či výtěžku. 

Na základě výsledků z SEM analýzy lze konstatovat, že rozměry jednotlivých CNT byly 

rozdílné.  

CNT na částicích katalyzátoru s nepravidelnými resp. zaoblenými tvary rostou 

neuspořádaně libovolným směrem, takže je obtížné určit jejich rozměry. Závisí to hlavně na 

velikosti částic katalyzátoru, ale také na reakčních parametrech (teplota, reakční čas, 

koncentrace reakčních plynů), které byly experimentálním režimem nastaveny tak, aby se 

dosáhlo maximální reproduktovatelnosti. Bližší pohled na strukturu připravených CNT 

poskytuje TEM analýza.  

 

   

Obr. 5.3 a) SEM analýzy vzorku R5, R12 a R10 při zvětšení 60 000x  
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R5  [FeM6] R12  [H100] R10  [Fe(NO3)3] 

Obr. 5.3 b) SEM analýzy vzorku R5, R12 a R10 při zvětšení 100 000x  

 

FeM6 

V případě vzorku FeM6 se podařilo připravit uhlíková vlákna s průměrem od 30 do 

50 nm, přičemž bylo možno pozorovat i vlákna o průměrech do 100 nm. Na Obr. 5.4 je 

uveden výsledek z TEM analýzy. Nanovlákna v tomto vzorku byla zohýbaná a spolu 

navzájem propletená. Výsledek rtg analýzy z místa, které je označeno kružnicí, je uveden 

na obrázku vpravo. Rtg záznam obsahuje diskrétní body, které patří katalyzátoru a difúzní 

kružnice, které patří nanovláknu. Šipka na difrakčním obraze vyznačuje kružnici 

difraktujících uhlíkových nanostruktur. Z uvedeného vyplývá, že uhlíkové nanovlákno je 

buď amorfní nebo má velmi nízkou krystalinitu. 

Obecně se předpokladá, že růst CNT probíhá mechanizmem, který byl odvozen z 

vapour-liquid-solid (VLS) teorie, vypracované pro popis tvorby Si whiskerů autory [87]. 

Zjednodušený popis růstu CNT podle modelu (VLS) předpokladá, že uhlovodík 

transportovaný k povrchu katalyzátoru z reakční směsi plynnů je adsorbovaný na kovové 

částici, kde je rozložen za účinku katalyzátoru. Výsledkem je rozpouštění vznikajícího 

uhlíku v kovové částici za tvorby kapalného eutektika. Pokles zmenšení velikosti kovových 

částic katalyzátoru se projevuje snížením eutektické teploty v systému Fe-C, která může 

výrazně ovlivnit i pokles reakční teploty a mechanizmus tvorby CNT [37].  

V důsledku přesycení uhlíku dochází k precipitaci uhlíku z kapalné fáze ve formě 

krystalické nanotrubičky. Adsorbováné atomy uhlíku difundují na povrchu katalyzátoru 

(povrchová difúze) nebo přes objem katalyzátoru (objemová difúze). V literatuře [114] se 
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uvádí, že podíl obou uvedených procesů difúze závisí na velikosti částic katalyzátoru. 

Povrchová difuze je dominantní při malých částicích katalyzátoru (< 20 nm) v důsledku 

velkého poměru povrchové plochy k objemu katalyzátoru. U větších částic katalyzátoru 

(~100 nm) je převládajícím mechanizmem transportu hmoty objemová difúze. Při 

katalytických částicích střední velikosti je příspěvek obou difúzních mechanizmů 

srovnatelný. 

 

  
FeM6   [R5] 

Obr. 5.4 TEM analýza vzorku FeM6, body a difúzní kružnice  

 

Rozličná velikost katalytických částic může výrazně ovlivnit vznik tří různých 

uhlíkových nanostruktur, které byly pozorovány:  

- trubkovitých CNT pro malé nanočástice katalyzátoru,  

- CNT s bambusovou morfologii (BCNT) pro střední velikosti nanočástic  

- a uhlíková nanovlákna pro velké nanočástice katalyzátoru.  

Tvorba převážně uhlíkových vláken u vzorku FeM6 odpovídá třetí z uvedených 

možností. Velikost částic katalyzátoru byla v tomto případě v intervalu mezi 100 až 150 

nm, ale výjimkou nebyly ani částice o průměru kolem 30 nm, což potvrzuje i TEM analýza 

(Obr. 5.4). 
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H100 

U CNT, připravených z koloidní disperze hematitu, se podařilo identifikovat kromě 

klasického trubkovitého tvaru i případy bambusové a spirálovité morfologie Obr. 5.5.  

Obecně se bambusová struktura CNT skládá ze sekcí krátkých CNT různé déĺky, 

předělených uhlíkovými přihrádkami podobně jako je tomu u bambusu, z čehož je odvozen 

i jejich název. Každá hraniční přihrádka kuželového tvaru se skládá z několika vrstev.  

Vznik spirálových uhlíkových vláken je poměrně běžným výsledkem pyrolytického 

rozkladu acetylénu v přítomnosti kovového kartalyzátoru. V práci [107] autoři uvádějí, že 

vznik takovýchto útvarů z plynné fáze je velmi náhodný a těžko reprodukovatelný.  

Hnací síla kroucení uhlíkových vláken závisí na druhu katalyzátoru a plynových 

příměsí (nečistot) a je uvedena autory jako anizotropický katalyzátor v optimálním rozsahu 

reakčních teplot pro růst spirálových útvarů [94].  

Obecně bývají příčinou deformovaného tvaru CNT defekty ve stavbě grafénových 

vrstev, které jsou v optimálním stavu tvořené hexagonálně, vzájemně připojenými 

uhlíkovými (sp
2
) seskupeními. Pokud se v takové struktuře objeví kombinované 

hexagonální, pentagonální a heptagonální uhlíkové útvary, výsledkem je tvarová deformace 

(ohyb, větvení, kroucení) nanotrubiček. 

Výsledky TEM analýzy vzorku H100 nasvědčují tomu, že velikost nanočástic 

aktivní formy katalyzátoru měla širší velikostní interval, protože pro vznik trubkových 

CNT je nutná velikost katalyzátoru pod hranici ~20 nm. Naopak bambusovou morfologii 

lze získat jen na katalytických centrech s velikostí nad ~20 nm.  

Přítomnost spirál je pravděpodobně způsobená přítomností klastrů katalytických 

center, což má za následek růst nanotrubiček v těsné blízkosti vedle sebe a tvorbu 

šroubovitého tvaru. Nanospirály jsou složené minimálně ze dvou nanovláken. 
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H100   [R12] 

Obr. 5.5 Bambusové a spirálovité morfologie z TEM analýzy vzorku R12  

 

Rtg záznam spirálovité formy CNT dokazuje nízkou krystalinitu na rozdíl od 

pozorovaných rovných nanotrubiček.  

U vzorku FeM6 a H100 je možné sledovat, že katalyzátor ve formě malé částice (10 

– 20 nm) se nachází nejčastěji na růstovém konci CNT. Tento výsledek potvrzuje 

vyslovený předpoklad o slabé adhezi částic katalyzátoru k podložce. V obou případech byla 

předpokládana minimální adheze (FeM6 - mechanický otěr bez vytvoření chemické vazby, 

H100 – přitahovány k povrchu podložky nanejvýš van der Waalsovými silami) a tudíž se 

očekával tzv. tip growth mechanizmus růstu CNT, kdy je částice katalyzátoru v procesu 

růstu na hrotu rostoucí nanotrubičky. Dá se předpokládat, že transport uhlíku v tomto 

procesu růstu CNT (vzorek H100) probíhal po povrchu katalytických částic podle modelu 

VLS.  

Velká rozmanitost získaných CNT v tomto případě (vzorek H100) souvisí s velkou 

pravděpodobností s procesem chemické depozice, který na rozdíl od ostatních případů 

(FeM6, Fe(NO3)3) probíhal ve dvou fázích (viz experimentální část- str.53). 

Původní velikost syntetizovaných monodisperzních nanočástic hematitu ~ 30 nm, 

při tepelném zpracování 700 °C v redukční atmosféře H2, je spojena s jeho transformací na 

magnetit. Při tomto procesu navíc probíha koagulace vznikajících nanočástic magnetitu na 

klastrech různé velikosti. Chemický stav nanočástic původního oxidového katalyzátoru 

představuje rozhodující úlohu při růstu CNT. V procesu CCVD, jak uvádějí autoři [12] 

[39], v přítomnosti acetylénu (plynného zdroje uhlíku) dochází k transformaci magnetitu na 
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kovové Fe, která je aktivní katalytickou formou v procesu růstu CNT. Transformaci oxidů 

Fe, (α-Fe2O3 → Fe3O4) jsme zaznamenali metodou XRD na vzorcích s hematitem před a po 

jeho tepelném redukčním zpracování. V práci [58] autoři sledovali změny Fe katalyzátoru 

při jeho ohřevu na reakční teplotu a také v procesu růstu CNT měřením XRD in situ. 

Výsledky potvrdily transformaci oxidů Fe na nanočástice kovového Fe
0
 v procesu CCVD 

při teplotě 700 °C v přítomnosti acetylénu. 

 

Fe(NO3)3 

 

Pokud jsou v procesu růstu CNT přítomny dostatečně malé katalyticky aktivní 

částice Fe, lze předpokladat vznik trubkovitých CNT. Tato nanostruktura byla pozorována 

v části produktů CNT připravených při použití katalyzátoru vznikajícího kalcinací 

Fe(NO3)3. Tento výsledek vede k závěru, že kalcinací vznikaly i katalytické nanočástice Fe 

s velikostí < 20 nm, u kterých se dá předpokladat růst CNT podle modelu VLS. Za těchto 

podmínek převládá transport uhlíku, z rozkladu acetylénu, po povrchu kapalné částice Fe 

katalyzátoru transformovaného na karbidu (nejčastěji cementitu Fe3C) s následnou 

precipitací uhlíku, který se podílí na růstu CNT. 

V minimální míře bylo možné pozorovat i bambusovou morfologii (Obr. 5.5), 

kterou lze získat jen na katalytických centrech s velikostí nad ~20 nm. V tomto případě 

však nebyly pozorovány spirály, ani nanovlákna větších průměrů. V případě vzorku 

Fe(NO3)3 je možné sledovat, že katalyzátor se nenachází na růstovém konci CNT. Útvary 

na Obr. 5.6, které se podobají částicím katalyzátoru, jsou ve skutečnosti místa, v nichž 

došlo k přelomení nanotrubičky. Tento výsledek potvrzuje vyslovený předpoklad o silné 

adhezi částic katalyzátoru k podložce, a tudíž se očekával tzv. base growth mechanizmus 

růstu CNT [90], kdy částice katalyzátoru zůstává v průběhu růstu nanotrubičky na podložce 

a růst nanotrubičky probíhá podle modelu VLS precipitací uhlíku z této částice. V převážné 

míře byly pozorovány uzavřené konce nanotrubiček bez přítomnosti částic katalyzátoru. V 

případě trubkových i bambusových nanotrubiček potvrzují „base mode“ mechanizmus 

jejich růstu. 

Při hodnocení vlastností připraveného CNT (struktury, rozměrů, čistoty, výtěžku) z 

hlediska výběru nejvhodnějšího postupu přípravy a distribuce Fe katalyzátoru na SiC 

substrátu, se jeví jako nejvhodnější postup kalcinace Fe(NO3)3. 
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Fe(NO3)3     [R10] 

Obr. 5.6 Trubkovité a bambusové morfologie z TEM analýzy vzorku R10  

 

 

TG/DTA analýza SiC-CNT kompozitů 

 

Na sledování kvality připraveného CNT na SiC substrátu je vhodné použít TG/DTA 

analýzu, při níž použijeme kontrolované spalování uhlíkové části SiC-CNT kompozitu. 

Využijeme proces pomalejší oxidace CNT, než je oxidace amorfního uhlíku, která probíhá 

při výrazně nižší teplotě [1].  

CVD proces probíhal při teplotě 700 °C po dobu 60 minut. Teoretické množství 

uhlíku, které by v reakční zóně vzniklo úplným rozkladem připraveného C2H2 při daném 

průtoku (26 ml/min) v průběhu 60 minut je 0,738 g. Hmotnost vzorku v reaktoru byla 

pokaždé 4,0 g. V případě dokonalého rozkladu ve vzorku bychom TG analýzou museli 

zaznamenat úbytek hmotnosti na úrovni 15,6 hm%. Vzhledem k celkovému průtoku 

reakční směsi 250 ml/min (C2H2/Ar tj. 26/224 ml/min) a rozměrům grafitového reaktoru, 

byla rychlost proudění plynů v grafitovém reaktoru značná. Ve skutečnosti s velkou 

pravděpodobností nedochází k úplnému rozkladu C2H2, (nízká teplota, vysoká rychlost 

proudění plynu, malá šířka horké zóny atd.). Reálné množství uhlíku, které v systému 

zůstává, bylo zjištěno na základě TG analýzy vzorku po chemické depozici - viz Obr. 5.7 
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(10 °C/min, 1000 °C, vzduch). V Tab. 5.2 jsou shrnuty hmotnostní úbytky vzorků po 

chemické depozici. 

Tab. 5.2 Hmotnostní úbytky po CCVD (TG analýza: 10 °C/min, 1000 °C, vzduch) 

CCVD Katalyzátor Celkový úbytek [hm%] Teplotní rozsah hoření [ °C] 

R5 FeM6 12,7 552-693 (141) 

R12 H100 13,1 556-757 (201) 

R10 Fe(NO3)3 8,8 535-686 (151) 

 

Jelikož podmínky CCVD procesu byly ve všech třech případech stejné, dá se 

předpokladat, že největší vliv na konečné množství uhlíku ve vzorku měl počet a kvalita 

aktívních center katalyzátoru. Z hodnot uvedených v Tab. 5.2 vyplývá, že nejméně uhlíku 

(v jakékoliv jeho podobě) se deponovalo ve vzorku R10. Příčinou mohl být fakt, že 

kalcinací Fe(NO3)3 vznikly nanočástice Fe katalyzátoru s úzkým rozdělením jejich velikosti 

(na úrovni 20 až 30 nm). Tato velikost katalyzátoru podporuje převážně růst diskrétních, 

trubkovitých CNT, pro které dané podmínky CCVD procesu nejsou ideální (nízká teplota, 

vysoká rychlost průtoku plynů). Naopak, nejvíce uhlíku se deponovalo ve vzorku R12 

(H100), který obsahoval částice katalyzátoru se širokým intervalem jejich velikosti. 

Výsledkem byla mnohem vyšší pravděpodobnost pro tvorbu různých uhlíkových struktur 

současně. V případě vzorku FeM6 byl interval velikosti částic podobný jako ve vzorku 

R12, avšak po depozicích byl pozorován vznik především uhlíkových nanovláken různých 

průměrů.  

Úbytky hmotnosti neříkají nic o krystalografické modifikaci, případně formě uhlíku 

deponovaného na povrchu SiC částic. Není tedy možné na základě úbytků kvantifikovat 

podíl jednotlivých forem uhlíku (amorfní uhlík, nanovlákno, nanotrubička). Kombinací 

TG/DTA analýzy je však možné alespoň posoudit, zda v daném případě jde o tvorbu 

jednoho typu struktury nebo se ve vzorku nachází více forem deponovaného uhlíku. 

Vycházíme z poznatku, že teplota oxidace různých forem uhlíku je různá. Například 

amorfní uhlík, který v systému může vznikat jako vedlejší produkt rozkladu acetylénu, 

oxiduje v teplotním intervalu od 520° do 580 °C [68], na rozdíl od vícestěnných 

nanotrubiček, jejichž teplota oxidace je v intervalu 620° – 650 °C [38]. Na Obr. 5.8 jsou 

výsledky DTA analýzy všech vzorků (10 °C/min, 1000 °C, vzduch). Z naměřených 

závislostí lze získat teplotní interval (Tab. 5.2), kdy ve vzorku dochází k úbytku hmotnosti 

(oblast hoření uhlíku). 
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Nejširší interval teplot (556° – 757 °C) jsme zaznamenali v případě vzorku R12 

(H100), což je v souladu jak s TG analýzou (nejvyšší úbytek hmotnosti), tak s faktem, že v 

tomto vzorku byly pomocí TEM pozorovány tři různé typy struktur uhlíku. A to kromě 

klasického trubkovitého tvaru i případy bambusové a spirálovité morfologie. Nejmenší 

teplotní interval jsme zaznamenali u vzorku FeM6 (552° – 693 °C). 
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Obr. 5.7 TG analýzy vzorků po chemické depozici 
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Obr. 5.8 Výsledky DTA analýzy všech vzorků  
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U všech tři vzorků je počáteční teplota oxidace pod teplotou 580 °C (horní interval 

hoření amorfního uhlíku), což znamená, že ve vzorcích máme relativně vysoký podíl 

amorfního uhlíku, který začíná oxidovat jako první. Přítomnost amorfního uhlíku je pro nás 

nežádoucí a je způsobena nevhodně nastavenými podmínkami CCVD procesu. Podmínky 

CCVD procesu je třeba optimalizovat pro každý typ katalyzátoru zvlašť tak, aby byl podíl 

amorfního uhlíku v kompozitním SiC-CNT prášku co nejnižší.  

Je známo z literatury [95], že rychlost procesu růstu nanotrubiček je nejvyšší na 

začátku procesu, kdy prudce roste a dosáhne maximální úroveň během 5 - 10 min. V 

následné etapě, po cca 10 minutách dosáhne hodnoty reakční rychlosti, která by se za 

nezměněných reakčních podmínek růstu CNT neměla měnit. Avšak takový ideální stav v 

praxi nastane velmi zřídka. Často dochází k tomu, že určitý podíl aktivních katalytických 

center se deaktivuje (např. tvorba aglomerátů, uzavření katalyzátoru v nanotrubičce nebo 

uhlíkovém obalu) nebo se mohou objevit překážky pro transport plynného zdroje uhlíku k 

částicím Fe katalyzátoru na SiC substrátu. Stejně tak, širší interval velikosti částic 

katalyzátoru může ovlivnit rychlost růstu nanotrubiček. Uvedené faktory mohou způsobit 

nižší výtěžek nanotrubiček v produktu, přičemž vliv uvedených faktorů se může měnit 

podle způsobu přípravy katalyzátoru. 

V práci [69] se uvádí, že tvorbu grafénových vrstev tvořicích CNT, podle modelu 

VLS, provází depozice vrstvy amorfního uhlíku na jejím povrchu procesem CCVD. Proces 

depozice uhlíkové vrstvy probíhá řádově menší rychlostí. 

5.1.3 Vliv podmínek chemické depozice na tvorbu uhlíkových 

nanotrubiček 

Výsledky experimentů získané při změně technologických parametrů procesu 

CCVD jako jsou: množství katalyzátoru, teplota, čas depozice, složení reakčních plynů 

(poměr acetylén / Ar), celkový průtok plynů se projevily hlavně změnou rozměrů CNT 

(průměr, délka), výtěžku, jako i změnou podílu doprovodných nečistot v produktu. Je třeba 

znovu si uvědomit, že nejen množství katalyzátoru, ale hlavně rozměry a distribuce 

jednotlivých částic katalyzátoru na SiC substrátu výrazně ovlivňují vlastnosti výsledného 

kompozitního SiC/CNT produktu. 
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Vliv množství katalyzátoru připraveného z (Fe(NO3)3 na tvorbu uhlíkových nanotrubiček  

 

Vliv množství vytvořených katalytických center na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

jsme studovali na vzorcích, ve kterých Fe katalyzátor vznikl na SiC substrátu. Ten byl 

upraven různým množstvím Fe(NO3)3 tak, aby konečné množství Fe v SiC prášku bylo 2,5 

hm% (R18), 2,8 hm% (R10), 10 hm% (R17) a 20 hm% (R16) kalcinací. Na Obr. 5.9 je 

znázorněna závislost změny hmotnostního úbytku na množství Fe katalyzátoru ve 

výchozím SiC prášku. Obsah deponovaného uhlíku ve vzorcích lineárně roste s obsahem 

katalyzátoru. Ve vzorku R17 (Fe - 10 hm%) jsme dosáhli množství deponovaného uhlíku 

na úrovni 93% z maximálního, teoretického množství. Navážka v reaktoru byla v tomto 

případě jen 2,0 g a teoretické množství deponovaného uhlíku 0,738 g, což by způsobilo 

úbytek hmotnosti na úrovni 26,9%. Ve vzorku R16 (Fe - 20 hm%) jsme zaznamenali 

úbytek na úrovni 36,6%, což je více než dvojnásobek teoreticky možného množství (15,6 

hm%). 

 

  

Obr. 5.9 Závislost změny hmotnostního 

úbytku na množství katalyzátoru  

Obr. 5.10 Vytvořená spojitá síť CNT u 

vzorku R16  
 

 

Tato hodnota byla získaná ze tří nezávislých měření. S vysokou pravděpodobností 

se zde dopustíme velké chyby při navažování vzorků pro potřeby TG analýzy, a to protože 

velké množství nanotrubiček vytvořených za použitých parametrů CCVD procesu, Obr. 

5.10, vytváři spojitou síť. Tato síť znemožňuje odebrat reprezentativní podíl (SiC a CNT ve 
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vzorku) vzorků pro TG analýzu. V navážce převládá podíl zesíťovaných CNT na úkor SiC 

prášku, který se pravděpodobně při odběru oddělil od CNT.  

I přes nepotvrzenou skutečnost, je možné předpokládat, že množství deponovaného 

uhlíku v případě tohoto vzorku (R16) bylo blízké teoretickému. Ve vzorku vzniklo velké 

množství poměrně dlouhých nanotrubiček, které byly homogenně distribuovány v celém 

objemu vzorku. Souběžně však byl ve vzorku deponován i amorfní uhlík, což potvrzuje 

TG/DTA analýza na Obr 5.11. Přítomnost značného množství amorfního uhlíku lze 

vysvětlit částečně povlakem amorfního uhlíku vznikajícího procesem CCVD na povrchu 

nanotrubiček i přítomností produktů pyrolyzního rozkladu acetylénu v objemu reaktoru tj. 

mimo povrch katalyzátoru, který je bežným doprovodným procesem růstu CNT.  

Kromě toho můžeme předpokládat, že v případě tohoto vzorku (R16), obsahujícího 

maximální množství Fe katalyzátoru, stupeň přeměny C2H2 na různé formy uhlíku v tuhém 

stavu, přítomné v reaktoru, se blížil k teoretické hodnotě = 1. Tento předpoklad souvisí s 

experimentálním pozorováním nepřítomnosti jakýchkoliv kondenzačních produktů 

termického rozkladu C2H2 na stěně křemenné trubice za grafitovým reaktorem. Při 

ostatních experimentech produkty neúplného rozkladu C2H2 byly přítomny na stěně 

křemenné trubice ve formě tmavohnědé viskózní kapaliny v různém množství, v závislosti 

na obsahu katalyzátoru v SiC prášku, resp. podmínkách přípravy CNT. 
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Obr. 5.11 TG/DTA analýza vzorku R16  
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Z celkové TG-DTA analýzy vyplývá, že během ohřevu na vzduchu (10 °C/min) na 

teplotu 1000 °C dochází k tvorbě dvou exotermických efektů. V obou případech jde o 

proces hoření přítomného uhlíku, který je ve dvou různých formách. Úbytek hmotnosti (v 

teplotním intervalu 467° – 644 °C), který přísluší prvnímu exo-efektu, je na úrovni 18,8 % 

a odpovídá množství amorfního uhlíku. Druhému exotermickému efektu (v teplotním 

intervalu 644° – 770 °C) přísluší pravděpodobně oxidaci uhlíku ve formě CNT (17,8 %). V 

důsledu velké chyby při navažování jsou exaktní hodnoty hmotnostních úbytků pro nás 

irelevantní, ale poměr těchto dvou hodnot je blízký 1:1 (amorfní C: CNT), což je pro nás 

nevyhovující v důsledku vysokého obsahu amorfního uhlíku. Podíl amorfního uhlíku 

přítomného jako povlak nanotrubiček, by bylo možné snížit zkrácením reakčního času 

CCVD procesu. Pokleslo by tak zároveň i množství uhlíku vznikajícího rozkladem C2H2 v 

objemu reaktoru. Pomohlo by pravděpodobně také zlepšení transportu plynného C2H2 ke 

katalytickým centrům na částicích SiC prášku, protože ne všechny jsou využité pro růst 

CNT. I z tohoto důvodu byl studován vliv dalších parametrů (teplota, průtok C2H2, čas 

pyrolýzy) na kvalitu a množství produktu. 

 
Vliv teploty na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

 

Vliv teploty na tvorbu uhlíkových nanotrubiček jsme studovali na vzorcích, ve 

kterých Fe katalyzátor vznikl kalcinací Fe(NO3)3 tak, aby konečné množství Fe v SiC 

prášku bylo na úrovni 2,8 hm% (R10, R11, R13). Současně s vlivem teploty jsme chtěli 

stanovit i vliv přítomnosti nosného plynu (Ar - 224 ml/min) v procesu chemické depozice 

acetylénu, viz Obr 5.12. Vzorek, při kterém probíhala pyrolýza při teplotě 700 °C bez 

použití nosného plynu (Ar), měla přibližně o jedno procento vyšší úbytek hmotnosti (9,9%) 

ve srovnání se vzorkem R10 (8,8 %), kde byl průtok Ar 224 ml/min. Kvalita připravených 

uhlíkových nanotrubiček však byla viditelně horší. Na Obr. 5.13 při 90 000x zvětšení je 

zřetelně vidět, že v tomto vzorku při daných podmínkách vznikly poměrně hrubé 

vícestěnné nanotrubičky. Ve srovnání se vzorkem R16 (Obr. 10), je tento výsledek 

výrazným zhoršením z hlediska kvality připravených uhlíkových nanotrubiček. Zvýšením 

teploty pyrolýzy při nulovém průtoku nosného plynu o 100 °C (vzorek R13, 800 °C), TG 

analýzou jsme zaznamenali úbytek hmotnosti na úrovni 15,3 %, což je hodnota velmi 

blízká maximální hodnotě uhlíku při daném průtoku acetylénu (15,6 hm%). Struktura 
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získaných nanotrubiček byla podobná struktuře vzorku R11 (700 °C). U všech tří vzorků 

(R10, R11, R13) je počáteční teplota oxidace pod teplotou 580 °C (horní interval hoření 

amorfního uhlíku), což znamená, že ve vzorcích máme relativně vysoký podíl amorfního 

uhlíku, který začíná oxidovat jako první - Obr 5.14. U těchto vzorků jsme nezaznamenali 

tvorbu dvou exotermických efektů, jako tomu bylo v případě vzorku R16 (Obr. 5.11), a 

proto při daných podmínkách DTA analýzy (ohřev 10 °C/min) není možné stanovit podíl 

amorfního C: CNT. 

 
 

Obr. 5.12 Vliv teploty a přítomnosti nosného 

plynu (Ar) v CCVD  

Obr. 5.13 Poměrně hrubé MWCNT u 

vzorku R11 (90 000x) 
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Obr. 5.14 DTA analýza vzorků  R10, R11 a R13 
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Na základě těchto výsledků se dá konstatovat, že teplota chemické depozice sice 

zvýší množství deponovaného uhlíku ve vzorku, ale kvalita připravených nanotrubiček je 

při teplotě 700 °C a 800 °C porovnatelná a z hlediska struktury nanotrubiček nevyhovující. 

Stejně můžeme konstatovat pozitivní vliv použití nosného plynu (Ar) z hlediska kvality 

připravených uhlíkových struktur.   

 

 
Vliv času pyrolýzy na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

 

Vliv času chemické depozice na tvorbu uhlíkových nanotrubiček jsme studovali na 

vzorcích série FeM6 (mletí SiC prášku v planetárním mlýně). Prodlužovaní času pyrolýzy 

(30, 60, 120 min) způsobuje nárůst obsahu deponovaného uhlíku (Obr. 5.15).  

Nejnižší obsah deponovaného uhlíku (8,7 %) jsme zaznamenali ve vzorku R07 (čas 

pyrolýzy 30 min), ale pokud ho srovnáme s ostatními vzorky (R05 – 60 min., R01 – 120 

min.), je zřejmé, že rychlost pyrolýzy je nejvyšší na začátku CCVD procesu. 

 

 
 

Obr. 5.15 Vliv času chemické depozice na 

tvorbu CNT 

Obr. 5.16 SEM analýza vzorku R07 při 

zvětšení 60 000x 
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Obr. 5.17 DTA analýza vzorků R01, R05 a R07 

 

 

Z SEM analýzy vzorku R07 (Obr. 5.16) vyplývá, že uhlíkové útvary jsou v jejím 

objemu zastoupeny v poměrně hojném množství. To však neplatilo v případě vzorku R01 

(120 min), ve kterém byl problém SEM analýzou uhlíkové nanotrubičky/nanovlákna 

detektovat. Je to v rozporu s naměřenými hodnotami úbytků hmotnosti, které byly 

stanoveny TG analýzou. Tento rozpor by se dal vysvětlit tím, že po určitém čase se 

přestanou tvořit nanotrubičky, a další, do systému přicházející uhlík, už jen obaluje 

existující nanotrubičky ve své amorfní podobě.  

Tento předpoklad by vysvětloval i relatívně velký průměr nanotrubiček/nanovláken 

v těchto vzorcích (R05, R01). Tímto způsobem by se dal vysvětlit i výsledek DTA analýzy 

(Obr. 5.17), ze které je zřejmé, že s narůstajícím časem se ztrácí schopnost rozlišit dva 

exotermické efekty. Jako by teplo, vyvinuté hořením velkého množství amorfního uhlíku 

ve vzorcích R05 a R01, „překrylo“ začátek oxidace nanotrubiček/nanovláken. Navíc, 

teplotní intervaly hoření uhlíku se posouvají směrem k vyšším hodnotám (R07: 526° – 680 

°C, R05: 552° – 693 °C, R01: 574° – 730 °C), což dokazuje přítomnost nanotrubiček 

(samotný amorfní uhlík by vyhořel mnohem dříve), přesto že SEM analýzou byly ve 

vzorku R01 jen těžko detekovatelné. 
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Vliv rychlosti průtoku C2H2 na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

 

Vliv rychlosti průtoku acetylénu na tvorbu uhlíkových nanotrubiček jsme studovali 

na vzorcích, ve kterých bylo Fe aplikované mletím SiC prášku v planetárním mlýně po 

dobu 6 hodin (množství Fe v SiC prášku bylo na úrovni 2,8 hm%).  

Stejně jako v předešlých dvou případech (a v souladě s předpokladem) dochází k 

nárůstu obsahu deponovaného uhlíku se zvyšováním průtoku acetylénu ve vzorcích R02 

(11 ml/min), R03 (18 ml/min) a R05 (26 ml/min) - viz Obr. 5.18. Je třeba uvést, že celkový 

průtok plynu C2H2 + Ar byl ve všech případech konstantní (250 ml/min). Nejnižší obsah 

deponovaného uhlíku (5,3 %) jsme zaznamenali ve vzorku R02 s průtokem acetylénu 11 

ml/min. Z SEM analýzy tohoto vzorku (Obr. 5.19) vyplývá, že uhlíkové útvary, podobné 

nanotrubičkam (resp. nanovláknům), se v jejím objemu vyskytují jen sporadicky. 

 

  
Obr. 5.18 Vliv rychlosti průtoku C2H2 na 

tvorbu CNT 

Obr. 5.19 SEM analýza vzorku R02 při 

zvětšení 50 000x 
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Obr. 5.20 DTA analýza vzorků R02, R03 a R05 

 

Tento výsledek potvrzuje i DTA analýza (Obr. 5.20), na níž je vidět dva silné 

exotermické efekty hoření dvou různých forem uhlíku. Na rozdíl od vzorku R16 je poměr 

jejich velikosti opačný, což znamená, že podíl amorfního uhlíku k CNT je v tomto případě 

daleko vyšší.  

Úbytek hmotnosti, který přísluší prvnímu exo-efektu, odpovídá amorfnímu uhlíku 

(oxidace této formy probíhá v teplotním intervalu od 507° – 625 °C) a je na úrovni 3,72 %.  

Druhému exotermickému efektu, který přísluší oxidaci uhlíku ve formě CNT (je v 

teplotním intervalu od 607° – 672 °C), odpovídá úbytek na úrovni 1,32 %. Celkový úbytek 

příslušející jen těmto dvěma exo-efektům je 5,04 % a reálné množství uhlíku ve vzorku po 

chemické depozici je tedy 0,251 g.  

To znamená, že množství nanovláken je 0,0132 x 0,251 g = 0,003 g. Tedy v případě 

vzorku R02 (výchozí navážka 4 g) se nám podařilo připravit jen mizivé množství uhlíku ve 

formě nanotrubiček/nanovláken (0,07 hm%).  

Zvýšený průtok acetylénu sice způsobuje nárůst obsahu deponovaného uhlíku (R03, 

R05), ale struktura nanovláken (krátké, hrubé útvary) a poměr amorfního C: CNT je pro 

naše účely nepříznivý stejně jako ve vzorku R02. Z předešlých výsledků (vliv typu 

katalyzátoru) vyplývá, že pomocí katalyzátoru FeM6 není možné připravit uhlíkové 

nanotrubičky požadované kvality a množství ani změnou průtoků acetylénu. 
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5.2 SiC/CNT hutný kompozit 

Z vyhodnocení výsledků studia vlivu jednotlivých parametrů na přípravu SiC-CNT 

kompozitního prášku jednoznačně vyplývá, že pro naše experimentální uspořádání CCVD 

procesu je nejvýhodnější použít Fe katalyzátor aplikovaný kalcinací Fe(NO3)3.  

Výsledkem je práškový SiC-CNT kompozit, ve kterém se nacházejí homogenně 

distribuované CNT s požadovanou strukturou (trubkovitý charakter), s dostatečnou délkou 

a v požadovaném množství, které je možné měnit v závislosti od parametrů CCVD procesu 

(teplota, průtok C2H2, čas).  

Cílem této části disertační práce bylo potvrdit přítomnost CNT v objemu hutného 

vzorku po spékání a sledování homogenity jejich distribuce. Z hlediska zkvalitnění 

technologie procesu přípravy bylo pro nás důležité stanovit vliv nežádoucích příměsí 

(amorfní uhlík) na mikrostrukturu, výsledné mechanické vlastnosti a elektrickou vodivost.  

Pro tyto účely byly metodou horkého lisování (1820 °C / Ar / 30 MPa), připraveny 

dva vzorky, přičemž jsme použili dva různé práškové SiC-CNT kompozity s označením 

R11 a R18 viz Tab. 5.3. Pro srovnání jsme paralelně s nimi připravili referenční materiál 

(SiCref) bez přídavku CNT. 

 

 

Tab. 5.3 Připravené hutné SiC-CNT kompozity 

 
Katalyzátor 

Fe(NO3)3 [%] 

Podmínky CCVD  

C2H2 / Ar / t / T 

∆ m (TG) 

[%] 
Hustota [g

.
cm

-3
] 

SiCref - - - 3,316 

R11 2,8 26 / 0 / 60 / 700 9,9 3,079 (93%) 

R18 2,5 26 / 224 / 60 / 700 7,5 2,66 (80%) 

 

Hlavními nečistotami v připravených výchozích prekurzorech byly amorfní uhlík a 

železo. Obě tyto příměsi obecně negativním způsobem ovlivňují mechanické vlastnosti 

hutných keramických materiálů na bázi karbidu křemičitého, a proto je musíme odstranit.  

Amorfní uhlík jsme z prekurzoru R11 odstraňovali jeho oxidací na vzduchu při 

teplotě 550 °C (střed teplotního intervalu hoření amorfního uhlíku) po dobu 60 minut. 

Hmotnostní úbytek po oxidaci při teplotě 550 °C byl na úrovni 9,2 hm%. V porovnání s 

celkovým úbytkem hmotnosti po TG analýze (1000 °C na vzduchu), který byl na úrovni 9,9 

hm% (Tab. 5.3) by to znamenalo, že množství CNT v prekurzoru R11 je 0,7 hm%. Obsah 
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CNT (resp. poměr CNT / amorfní C) silně závisí na podmínkách procesu CCVD, které se 

dají optimalizovat. Například ve vzorku R10, který byl připraven při stejných podmínkách 

jako vzorek R11 (s tím rozdílem, že průtok nosného plynu byl 224 ml/min., Obr. 5.12), byl 

celkový úbytek hmotnosti po TG analýze 8,8 hm%. Po oxidaci na vzduchu do teploty 550 

°C jsme zaznamenali úbytek jen 7,0 hm%, což by znamenalo, že množství CNT ve vzorku 

R10 je v množství 1,8 %.  

Železo jsme z SiC-CNT prekurzoru R11 odstraňovali praním v koncentrované HCl. 

Abychom fixovali distribuci CNT v objemu prášku (při ponoření prášku do kyseliny by 

mohlo dojít k vyplavení a tedy k separaci CNT od ostatního SiC prášku), do kyseliny jsme 

ponořili výlisek ve formě tablety o průměru 12 mm. Po 30 minutách působení se prášek 

několikrát promyl přes filtrační papír destilovanou vodou a vysušil. K takto upravenému 

prášku se přidaly spékací přísady (AlN, Y2O3) ve stejných poměrech jako v případě 

referenčního SiC, čímž vznikla výchozí směs pro přípravu hutního materiálu.  

Abychom minimalizovali potřebu dodatečných úprav SiC-CNT prekurzoru po 

CCVD, připravili jsme vzorek R18, který obsahoval spékací přísady (AlN, Y2O3) už před 

samotným CCVD procesem. SEM analýza připraveného prekurzoru R18 je uvedena na 

Obr. 5.21. Je zřejmé, že prekurzor obsahuje značné množství dlouhých, homogenně 

distribuovaných nanotrubiček v celém objemu prášku. Celková TG/DTA analýza tohoto 

vzorku je uvedena na Obr. 5.22. Úbytek hmotnosti po TG analýze je 7,5 hm% (Tab. 5.3) a 

teplotní interval hoření uhlíku je 408° – 558 °C. I přes snížení rychlosti ohřevu TG/DTA 

analýzy na 2 °C/min, není možné určit z této analýzy poměr CNT / amorfní C, avšak nízká 

rychlost ohřevu odhalila několik tepelných efektů, které souvisí (kromě hoření uhlíku) 

hlavně s oxidací Fe. 
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Obr. 5.21 SEM analýza připraveného prekurzoru R18 
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Obr. 5.22 TG/DTA analýza prekurzoru R18 

 

Se záměrem posouzení vliv přítomnosti amorfního uhlíku, byla oxidace prekurzoru 

při teplotě 550 °C vynechána a Fe katalyzátor odstraněn stejně, jako v předešlém případě 

praním v HCl. 
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5.2.1 Mikrostruktura 

Mikrostruktura připraveného SiCref (Obr. 5.23) je charakteristická pro tento druh 

neoxidové keramiky. Průměrná velikost zrn je do 1 μm, ale ojediněle lze pozorovat i větší 

zrna do 2 μm. SiCref se vyznačuje homogenní mikrostrukturou s minimální pórovitostí 

(3,316 g
.
cm-3). RTG difrakční fázová analýza potvrdila kromě přítomnosti β-SiC i 

přítomnost Y2O3, který se nachází na hranicích SiC zrn. 

   
Obr. 5.23 Mikrostruktura 

připraveného SiCref 

Obr. 5.24 Mikrostruktura 

kompozitního R11 

Obr. 5.25 Mikrostruktura 

kompozitního R18 

 

Mikrostruktury obou kompozitních vzorků R11 (Obr. 5.24) a R18 (Obr. 5.25) jsou 

z hlediska velikosti SiC zrn a charakteru hranic zrn porovnatelné s referenčním materiálem 

(SiCref). Nicméně, v těchto vzorcích byl SEM analýzou pozorován vyšší podíl pórů a 

různých nehomogenit. V případě vzorku R11 byla dosažena hustota 3,079 g
.
cm

-3
 (93 % z 

hodnoty SiCref), což odpovídá 7 %-tní pórovitosti, v případě vzorku R18 pórovitost narostla 

na 17 % (ve srovnání s SiCref). Jednoznačně to souvisí se zvyšujícím se podílem uhlíku ve 

výchozí směsi.  

Oxidací práškového prekurzoru R11 při teplotě 550 °C jsme výrazně snížili podíl 

uhlíku z původních 9,9 hm% na přibližně 0,7 hm%. Naopak, v případě práškového 

prekurzoru R18 jsme jeho oxidaci vynechali, čímž byl podíl uhlíku ve výchozí směsi na 

úrovni 7,5 hm%.  

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že přítomnost amorfního uhlíku ve výchozí směsi 

má negativní vliv na výslednou mikrostrukturu a je nezbytné pracovat na jeho optimalizaci. 

Jelikož jsme v mikrostruktuře nepozorováli zbytky železa, předpokladáme, že praní prekurzoru 

v koncentrované HCl bylo dostatečně účinné. 
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Obr. 5.26 Lomové plochy vzorku R11 a) při 60 000x b) při 20 000x   

 

Potvrdit přítomnost CNT v objemu vzorků po spékání a sledování homogenity 

jejich distribuce bylo prováděno na lomových plochách obou vzorků (R11, R18).  

Na lomové ploše vzorku R11 (Obr. 5.26a) bylo velmi problematické najít CNT. 

Dalo se to předpokládat, protože vzorek obsahoval teoretické množství CNT tj. 0,7 hm%. 

Na lomových plochách vzorku R11 jsme častěji pozorovali uhlíkové útvary, které se spíše 

podobaly grafénové vrstvě než nanotrubičkám (Obr. 5.26b). Předpokládáme, že vznik 

těchto uhlíkových struktur souvisí s podmínkami procesu spékání.  

Naopak, na lomové ploše vzorku R18 (Obr. 5.27) nebylo problematické uhlíkové 

nanotrubičky detektovat v relativně hojném množství. Z SEM analýzy vyplývá, že 

detekováné nanotrubičky jsou poměrně homogenně distribuovány v celém objemu 

spékaného vzorku, ale na základě těchto výsledků není jasné, zda tvoří spojitou síť a zda 

výraznějším způsobem ovlivňují elektrickou vodivost. 

  
Obr. 5.27 Lomové plochy vzorku R18 
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Částečnou představu o tom, zda uhlíkové nanotrubičky tvoří v objemu vzorku R18 

spojitou síť, lze získat z porovnání leštěné plochy před a po výpalu (800 °C / vzduchová 

atmosféra / 1 hod). Na Obr. 5.28 je možné vidět leštěný povrch vzorku R18 po odstranění 

uhlíku. Povrch je po výpalu značně pórovitý. Vzniklé póry jsou v převažné míře 

podlouhého charakteru, ale velmi často je možné pozorovat póry, které vznikly výpalem 

větších aglomerátů nanotrubiček, nebo amorfního uhlíku. Distribuce těchto pórů je 

relatívně hustá a homogenní, na základě čeho by se dal vyslovit předpoklad o přítomnosti 

spojité sítě uhlíku na hranicích SiC zrn. 

  

Obr. 5.28 Leštěný povrch vzorku R18 po odstranění uhlíku  

 

5.2.1 Mechanické vlastnosti a elektrická vodivost 

V Tab. 5.4 jsou uvedené hodnoty tvrdosti a lomové houževnatosti referenčního SiC 

a kompozitních SiC-CNT vzorků R11 a R18. Ve všech třech případech šlo o podobnou 

mikrostrukturu z hlediska velkostí SiC zrn, jakož i množství a charakter fáze na hranicích 

zrn.  

V případě kompozitů je zřejmé, že hlavně vysoká pórovitost a přítomnost uhlíku 

způsobila výrazné zhoršení hodnot tvrdosti, a to o více než 50 %. Lomová houževnatost 

kompozitů stejně klesla oproti referenčnímu SiC, ale pokles nebyl natolik výrazný jako 

v případě tvrdosti. Porovnáme-li navzájem hodnoty lomové houževnatosti kompozitních 

materiálů, vzorek R11 (7% pórovitost) má nižší hodnotu lomové houževnatosti v porovnání 

s vzorkem R18 (17% pórovitost). S vysokou pravděpodobností je to způsobeno tím, že 

vyšší pórovitost ve vzorku R18 způsobí oslabení pevnosti hranic zrn a tím i charakter šíření 
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trhliny, který je v tomto případě převážně intergranulární (analýza lomových ploch vzorku 

R18 - Obr. 5.27). Naopak ve vzorku R11 s nižší pórovitostí nejsou hranice SiC zrn 

oslabené natolik a z analýzy lomových ploch vyplývá, že jde o kombinaci obou typů šíření 

trhliny, ale s mírnou převahou transgranulárního typu - Obr. 5.26. 

 

Tab. 5.4 Tvrdost a lomová houževnatost SiCref a kompozitních vzorků R11 a R18 

 Hv [GPa] KIC [MPa
.
m

1/2
] Elektrická vodivost [S

.
m

-1
] 

SiCref 20,63 5,98 1,39 x10
3
 

R11 9,8 4,71 3,2 x 10
3
 

R18 8,13 5,31 4,37 x 10
3
 

 

Elektrická vodivost tuhých látek přímo souvisí s charakterem jejich chemické vazby. 

SiC je typickým příkladem tuhé látky s kovalentní vazbou, což znamená, že elektronové 

konfigurace na vnější elektronové sféře se vytvářejí sdílením valenčních elektronů 

sousedních atomů. Elektrická vodivost takových látek je nízká a jedním ze způsobů jak ji 

zvýšit, je příprava kompozitních materiálů s přídavkem vodivé složky s vysokou 

elektrickou vodivostí, jako jsou například CNT. 

V systémech R11 a R18 se elektrická vodivost zvýšila jen nepatrně (Tab. 5.4) 

ve srovnání s referenčním SiC. Zvýšení elektrické vodivosti kompozitů jsme zaznamenali i 

přesto, že jde o systémy s poměrně vysokou pórovitostí. Je to způsobeno pravděpodobně 

přítomností uhlíku v jakékoliv jeho podobě, který vytváří vodivou síť v celém objemu 

kompozitních vzorků.  

Dá se předpokládat, že při objemovém zastoupení CNT do 2 hm% v připravených 

SiC / CNT prekurzorech, použitých v připravených hutných keramických kompozitních 

SiC / CNT vzorcích, nebyl dosažen perkolační práh (treshold), a proto ani nebyl 

zaznamenán pozitivní vliv CNT na elektrickou vodivost kompozitu. V rámci potřebné další 

optimalizace procesu přípravy SiC / CNT práškového prekurzoru bude nutné kromě kvality 

(snížit obsah amorfního uhlíku) zvýšit také objemový podíl CNT v produktu. Hodnotu 

perkolačního prahu uváděnou v literatuře je třeba posuzovat opatrně, protože elektrická 

vodivost CNT závisí na typu vodivosti (vodič, polovodič), struktury (single-wall, multi-

wall CNT, trubkovitá nebo bambusová) a průměru CNT. Uvádí se, že jen povrchová vrstva 

multivrstevních CNT je vodivá.  Proto, když elektrická vodivost použitých CNT nebyla 

stanovena měřením, hodnotu perkolačního prahu je možno zjistit jen experimentálně. 
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6. Závěr  

V rámci této disertační práce byly aplikovány tři různé způsoby aplikace Fe 

katalyzátoru na povrch SiC prášku při přípravě práškového kompozitního SiC / CNT na 

podporu tvorby CNT v procesu CCVD. 

 Proces mletí SiC prášku v planetárním mlýně za použití ocelových mlecích těles 

 Aktivace povrchu SiC prášku koloidnými částicemi hematitu ( Fe2O3) 

 Kalcinace SiC prášku upraveného vodním roztokem Fe(NO3)3 

 

Sledovaním jednotlivých katalyzátorů na bázi Fe se potvrdilo, že postup jejich přípravy 

a aktivace ovlivňuje jeho výsledné chemické složení (kovové Fe, oxidy Fe), velikost a 

distribuci nanočástic katalyzátoru na povrchu mikročástic SiC prášku. Velikost částic 

katalyzátoru, jejich morfologie, distribuce, hustota, případně adheze částic katalyzátoru 

k substrátu má později podstatný vliv na jejich katalytické účinky, na mechanizmus růstu 

a na konečný tvar nanotrubiček.  

Výsledky experimentů přípravy SiC / CNT prekurzoru získané při změně 

technologických parametrů procesu CCVD se projevily hlavně změnou rozměrů CNT 

(průměr, délka), výtěžku jakož i změnou podílu doprovodných nečistot v produktu ve 

formě amorfního uhlíku. Na základě hodnocení vlastností připravených CNT (struktury, 

rozměrů, čistoty, výtěžku) se z hlediska postupu přípravy a distribuce Fe katalyzátoru na 

SiC substrátě jeví jako nejvhodnější postup kalcinace SiC prášku upraveného vodním 

roztokem Fe(NO3)3. Z vyhodnocení výsledků získaných studiem vlivu jednotlivých 

parametrů na přípravu SiC-CNT kompozitního prášku vyplývá, že pro použité 

experimentální uspořádání CCVD procesu (velikost reaktoru, navážka, velikost horké zóny 

atd.) byly nejvhodnější tyto podmínky: 

- reakční teplota 700 °C 

- průtok acetylénu 26 ml/min 

- použití ředicího (nosného) plynu (Ar) s průtokem 224 ml/min 

- množství Fe katalyzátoru na úrovni od 2,5 do 10 hm% (v závislosti na 

požadovaném množství CNT v práškovém prekurzoru) 
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Výsledným produktem získaným za uvedených podmínek je kompozitní SiC-CNT 

prekurzor, ve kterém se nacházejí dostatečně homogenně distribuované CNT.   

Přípravou hutných vzorků keramického SiC/CNT kompozitu (spékáním, 1820 °C / 

Ar / 30 MPa) a jejich následným pozorováním se nám podařilo SEM analýzou lomových 

ploch potvrdit přítomnost homogenně distribuovaných CNT v celém objemu materiálu.  

Z výsledků získaných v disertační práci dále vyplynulo: 

 přítomnost amorfního uhlíku ve výchozím kompozitním SiC / CNT 

prekurzoru má negativní vliv na výslednou mikrostrukturu spékaných 

materiálu 

 ke zýšení kvality keramických kompozitů je nezbytné snížit podíl amorfního 

uhlíku v kompozitním SiC / CNT prekurzoru další optimalizací CCVD 

procesu nebo jej odstranit oxidací při teplotě 550 °C 

 v mikrostruktuře hutného keramického SiC kompozitu nebyly pozorovány 

zbytky Fe katalyzátoru z procesu přípravy SiC / CNT prekurzoru, což 

dokazuje dostatečnou účinnost jeho úpravy před spékáním, a to praním 

v koncentrovaném HCl  

 přítomnost CNT a amorfního uhlíku v keramických SiC / CNT kompozitech 

způsobila nárůst pórovitosti a oproti referenčnímu SiC materiálu, byl 

zaznamenán pokles hodnot tvrdosti (více než 50 %) a lomové houževnatosti 

(méně výrazný)  

 elektrická vodivost se zvýšila jen nepatrně (v systémech R11 a R18) 

ve srovnání s referenčním SiC. Dá se předpokladat, že na zlepšení vlastností 

keramických SiC / CNT kompozitů by mělo nejvýrazněji vliv snížení 

pórovitosti při současném zvýšení podílu množství CNT v práškovém 

prekurzoru. 

 

V disertační práci byl sledován vliv tří nejčastěji používaných způsobů přímé 

aplikaci různých výchozích forem katalyzátoru na bázi Fe na povrch keramickéko SiC 

prášku. Hodnotil se účinek Fe katalyzátoru během růstu CNT při pyrolýze acetylénu v 

procesu CCVD, na vlastnosti CNT (rozměry, morfologii, kvalitu – čistotu, výtěžek). 
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Přestože byly v disertační práci použity známe jednotlivé postupy aplikace Fe 

katalyzátoru, dosud nebyla vyhodnocena z experimentálních výsledků získaných ve 

stejném zařízení, za stejných reakčních podmínek jejich efektivita podle kvality získaných 

nanotrubiček použitelných na přípravu keramického SiC / CNT kompozitu. Při vybraných 

reakčních podmínkách se podařilo určit nejvhodnější postup aplikace Fe katalyzátoru na 

mikročástice SiC substrátu. Jak se ukázalo, optimalizace tohoto postupu z hlediska zvýšení 

kvality CNT (nižší podíl vznikajícího amorfního uhlíku) pro aplikaci přípravy hutné 

komozitní SiC / CNT keramiky, vyžaduje ještě další výzkum.  

Poznatky uvedené v disertační práci jsou významné i z toho hlediska, že byly 

získany v jednom reakčním zařízení, takže výsledky jsou reálnější, než když se porovnávají 

publikováné výsledky různých postupů při použití různých reakčních zařízení. Podařilo se 

tímto poukázat na existenci resp. vliv “parametru reakčního zařízení”, který je velmi 

významný, protože výsledky se vztahují na jedno zařízení.           
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