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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá mikrovlnnou syntézou nových funkčních 

nanokompozitů na bázi grafenu. Reakcemi redukovaného grafen oxidu (RGO) s oxidy d prvků 

lze vyrobit materiály, jejichž slibné technologické vlastnosti mohou být předmětem dalšího 

výzkumu. Vrstvy RGO byly připraveny chemickou exfoliací grafitu. Tento proces se skládá 

z oxidace grafitu, exfoliace a redukce grafen oxidu (GO). Pomocí mikrovlnného reaktoru byly 

vyráběny kompozitní materiály RGO s oxidem železitým Fe2O3 a oxidem chromitým Cr2O3. 

Produkty i jednotlivé meziprodukty byly charakterizovány pomocí rentgenové difrakce, 

Ramanovy spektrometrie a infračervené spektrometrie. 
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Abstract 

This bachelor’s thesis deals with microwave synthesis a new functional graphene-based 

nanocomposites. Combining of the reduced graphene oxide (RGO) and the oxides of d-

elements we can obtain materials, whose promising technological properties maybe a subject 

of further research. The RGO layers were prepared via chemical exfoliation. This process is 

composed of the oxidation of graphite, its exfoliation and reduction. Using the microwave 

reactor composite materials of RGO with ferric oxide (Fe2O3) and chromium oxide (Cr2O3) 

were produced. The products and individual transitive products were characterized by RTG 

diffraction, Raman spectroscopy and Infrared spectroscopy. 
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Seznam použitých zkratek 

GO Grafen oxid (Graphene Oxide) 

RGO Redukovaný grafen oxid (Reduced Graphene Oxide) 

FG Fe2O3-RGO 

HOPG Vysoce orientovaný pyrolytický grafit (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) 

CVD Chemická depozice z plynné fáze (Chemical Vapour Deposition) 

IR Infračervené spektrum (InfraRed) 

FT-IR Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy) 

RTG Rentgen 

XRD Rentgenová difrakce (X-Ray Difraction) 

MR Mikrovlnný reaktor 
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1. Úvod 

V dnešním světě je trendem zmenšování všech zařízení. K tomu je však nutné vyvíjet 

nové, odolnější a lehčí materiály. Jeden takovýto materiál izolovali roku 2004 vědci André 

Geim a Konstantin Novoselov [1]. Tímto materiálem byl grafen, což je vrstva grafitu o tloušťce 

jednoho atomu.  

Svět výzkumu materiálů je zahlcen výzkumem zaměřeným na ultra tenké uhlíkové 

materiály, jako jsou uhlíkaté nanotrubice, uhlíková vlákna a již zmíněný grafen. Grafen jako 

nejtenčí materiál na světě je flexibilní a při pokojové teplotě vede elektrický proud lépe 

než ostatní materiály a má také obrovskou pevnost v tahu. Má pozoruhodné elektronické, 

optické, mechanické, tepelné a elektrochemické vlastnosti [2]. Díky svým vlastnostem má tento 

nový materiál širokou škálu možného využití. Například v elektrotechnice a elektronice 

by mohl být využit, díky své pevnosti, ke zmenšení součástek, ale také díky své výborné 

vodivosti například ke zrychlení počítačových procesorů, či zvýšení kapacit kondenzátorů. Jeho 

vynikající mechanické vlastnosti spolu s vysokou vodivostí také umožnují jeho využití 

při výrobě dotykových obrazovek a displejů telefonů. Skombinujeme-li grafen s ostatními 

materiály, jako je například oxid železitý či oxid chromitý, můžeme vytvořit nanokompozity, 

které mají rovněž slibné vlastnosti, někdy dokonce převyšují vlastnosti původních 

materiálů [3]. 
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2. Teoretická část 

2.1. Grafen a jeho struktura 

Grafen je tenká vrstva uhlíku o tloušťce jednoho atomu, která je základní strukturou všech 

grafitických materiálů. Tato vrstva se skládá z atomů uhlíku spojených sp2 hybridizovanou 

vazbou o délce 0,141 nm, čímž tvoří dvojrozměrnou síť šestiúhelníků, které vzhledem 

připomínají včelí plástev [2]. Uhlík náleží do čtvrté hlavní skupiny periodické tabulky prvků 

a má ve svém valenčním orbitalu čtyři elektrony. Třemi elektrony je vázán se sousedními 

uhlíkovými atomy, což zajišťuje vysokou pevnost grafenu. Čtvrtý elektron zůstává nevázaný 

a zajišťuje tak vysokou elektrickou vodivost [4]. Na obr. 1 lze vidět strukturu grafenu. 

 

Obr. 1 Struktura grafenu [4]. 

Grafen je základní stavební jednotkou uhlíkových alotropů jako je grafit (velké množství 

grafenových vrstev spojených van der Waalsovými silami), uhlíkové nanotrubice (efektivně 

srolované grafenové vrstvy) a fullereny [5]. Jednotlivé alotropy uhlíku lze vidět na obr. 2. 
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Obr. 2 Alotropy uhlíku (grafit, grafen, diamant, fulleren a uhlíková nanotrubice) [6]. 

2.2. Historie grafenu 

Grafenem se poprvé zabýval kanadský teoretický fyzik Philip Russell Wallace už roku 

1947 [7]. Bylo zjištěno, že je grafen základní stavební jednotkou různých uhlíkatých materiálů. 

Již v roce 1987 se předpokládalo, že by grafen mohl existovat jako samostatná látka, první 

pokusy o exfoliaci grafenu z grafitu byly provedeny roku 1990 pomocí interkalace a následného 

zahřívání za vysokého tlaku [8]. Tento proces byl špatně kontrolovatelný a výsledkem byla 

směs různých grafitických částic. Experimentálně byl grafen získán z grafitu až v roce 2004 

a stal se jedním z nejznámějších materiálů v historii vědy [1]. Tohoto roku Andre Geim 

a Konstantin Novoselov izolovali grafen pomocí tzv. metody lepicí pásky. Za tento objev 

získali roku 2010 Nobelovu cenu za fyziku [3]. Po tomto objevu se zaměřili na výzkum syntézy 

grafenu ve větším měřítku, protože metodou lepicí pásky byli schopni získat pouze malé 

množství grafenu. Dále se zabývali jeho vlastnostmi a jejich využitím [5]. 

2.3. Fyzikálně-chemické vlastnosti grafenu 

Grafen můžeme rozdělit podle počtu vrstev, ze kterých se skládá na: jednovrstvý, 

vícevrstvý (2-10 vrstev) a mnohovrstvý, který je také znám jako tenký grafit. Pro zkoumání 

specifických vlastností grafenu se používá jednovrstvý popřípadě vícevrstvý grafen. Nicméně, 

pro pozorování některých vlastností může být použit i mnohovrstvý grafen. Aby byly vlastnosti 
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grafenu srovnatelné s vlastnostmi grafitu, musel by mít grafen více než 100 vrstev. Počet vrstev 

můžeme stanovit například pomocí Ramanovy spektrometrie, mikroskopie atomárních sil 

a pomocí metod optické mikroskopie. Výborné elektrické vlastnosti grafenu jsou velmi často 

předmětem zájmu různých výzkumných pracovišť. Elektrochemické vlastnosti jsou v současné 

době intenzivně studovány [9].  

Vlastnosti grafenu můžeme rozdělit do tří skupin: 

 Elektrické vlastnosti 

Elektrony v grafenu jsou vysoce pohyblivé. Pohyblivost elektronů, při pokojové teplotě, 

dosahuje hodnoty až 15 000 cm2V-1s-1 (teoreticky až 200 000 cm2V-1s-1). Mohou se pohybovat 

rychlostí až 106 m.s-1. Další zvláštní vlastností elektronů v grafenu je, že se chovají jako 

nehmotné částice. U těchto částic je závislost energie elektronu na jejich hybnosti lineární [10]. 

 Optické vlastnosti 

Ve viditelné části spektra jsou tenké vrstvy grafenu průhledné, průhlednost klesá se 

zvyšující se tloušťkou vrstvy. Pro vrstvy o tloušťce 2 nm je propustnost vyšší než 95 %, 

při tloušťce 10 nm propustnost stále zůstává nad 70 %. Absorpční spektrum grafenu je v oblasti 

500 až 3000 nm poměrně nevýrazné, k výraznější absorpci dochází až při vlnové délce okolo 

400 nm. Díky tomu, že je grafen dvourozměrný a nemá ve struktuře vakance, klesá propustnost 

s přibývající tloušťkou vrstvy jen mírně. Převedeme-li jednovrstvý a dvouvrstvý grafen 

do suspenze, jejich absorbance bílého světla bude 2,3 % a 4,6 % [11]. 

 Mechanické vlastnosti 

Tuhost grafenu je stanovena na 300 až 400 N.m-1, pevnost na 42 N.m-2. Tyto vlastnosti 

zajišťuje jeho dokonale pravidelná mřížka. Youngův modul pružnosti grafenu bez defektu je 

odhadován na 0,5 až 1 TPa. I když má grafen ve své struktuře defekty, dosahuje jeho hodnota 

Youngova modulu pružnosti 0,25 TPa. Má enormně velký povrch (2600 m2.g-1). Jeho výhodou 

je, že nepropouští plyny. Grafen je díky svým vlastnostem ideálním kandidátem 

pro vyztužování matric různých materiálů [12].  

2.4. Použití grafenu 

Grafen má díky svým unikátním vlastnostem velmi široké spektrum možného využití. 

Dokáže například účinně sorbovat plyny, jako třeba vodík či oxid uhličitý. Proto je vhodný 

pro využití při konstrukci vodíkových palivových článků do aut. Při použití v oblasti 
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elektroniky je naopak využíváno jeho výborné vodivosti, která jej přímo předurčuje pro výrobu 

dotykových obrazovek a displejů mobilních telefonů. Dále také transparentních vodivých 

filmů, kterými jsou potahovány solární články. Jeho vysoká schopnost uchovávat elektrický 

náboj bez vysokých elektrických ztrát je vhodná pro tvorbu velmi rychlých tranzistorů. 

Tyto tranzistory mohou být mnohem rychlejší a menší a i přes to se nepřehřívají, protože grafen 

odvádí teplo ještě účinněji než například silikon. Jednou z dalších možností jeho využití je 

výroba senzorů, citlivých na určité chemické látky, jako například oxid dusičitý, či amoniak.  

Grafen má také velký specifický povrch a proto je využíván jako materiál takzvaných 

superkondenzátorů a baterií. Díky své pevnosti se také stal nedílnou součástí slitin používaných 

pro konstrukční účely [13]. Materiály na bázi grafenu můžeme využít i jako nekovové 

katalyzátory a to ve formě oxidovaného grafenu, redukovaného grafen oxidu nebo grafenu 

obohaceného o funkční skupiny. Díky svým vlastnostem může být také použit v oblasti 

nanotechnologií [14]. Příklady různého využití grafenu jsou vidět na obr. 3. 

   

dotykové obrazovky ohebné OLED/LCD displeje 

   

solární panely inteligentní okna flexibilní tranzistory 

Obr. 3 Potenciální využití grafenu [5]. 

2.5. Syntéza grafenu 

A. Geim a K. Novoselov [15] poprvé izolovali grafen pomocí jednoduché mechanické 

exfoliace vysoce orientovaného pyrolytického grafitu (HOPG) tzv. Scotch Tape method. 
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Jedná se o metodu, při které dochází k postupnému odstraňování tenkých vrstev grafitu 

z pyrolyticky upraveného kousku grafitu pomocí lepicí pásky. Následuje nanesení těchto vrstev 

na křemelinu. Takto upravené vrstvy jsou exfoliovány pomocí přilnavější lepicí pásky a znovu 

naneseny na křemelinu. Tento proces opakovali do doby, dokud nezískali grafen, tedy vrstvu 

o tloušťce jednoho atomu. Pro vytvoření jednotlivých vrstev grafenu je však tato technika 

poněkud nepraktická a časově náročná. Ačkoliv mají plátky grafenu připravené touto metodou 

tloušťku stovek mikrometrů, pouze malé množství tohoto grafenu je využitelné pro výzkumné 

účely. Tuto metodu nelze převést do většího měřítka, a tudíž ji nelze komerčně využít. 

Z tohoto důvodu jsou zkoumány alternativní metody syntézy grafenu, jako je například 

chemická exfoliace, chemická depozice z plynné fáze a příprava v kapalné fázi [16].  

2.5.1. Chemická exfoliace 

Grafen může být získán pomocí chemické exfoliace z kusového grafitu. Tento proces je 

zahájen oxidací grafitu na grafit oxid. Získaný materiál se skládá z oxidovaných vrstev grafitu, 

které na svém povrchu nesou epoxidové a hydroxylové skupiny. Na okrajích jednotlivých 

vrstev se vyskytují také karbonylové a karboxylové skupiny. Tyto kyslíkaté funkční skupiny 

převádí jednotlivé vrstvy grafit oxidu do formy, která je rozpustná ve vodě. Působíme-li na takto 

upravený grafit vodou, dojde k interkalaci. Následným použitím ultrazvuku dojde k oddělení 

jednotlivých grafenových vrstev, neboli k exfoliaci, čímž vznikají plátky grafen oxidu (GO). 

Redukcí grafen oxidu poté získáme redukovaný grafen oxid (RGO) [16].  

2.5.1.1. Příprava grafen oxidu 

V současné době se grafen oxid syntetizuje pomocí chemické oxidace grafitu 

(např. Brodieho metodou, Staudenmayerovou metodou či Hummersovou metodou) a následné 

exfoliace. Používají se také různé variace metod oxidace grafitu [17].  

Grafen oxid byl poprvé připraven roku 1859 B. C. Brodiem [18], který grafit oxidoval 

kyselinou dusičnou a chloristanem draselným. Brodie zjistil, že získaný grafen oxid má poměr 

C:O roven ~2:1. Poté roku 1957 použili Hummers a Offeman [19] směs kyseliny sírové, 

manganistanu draselného a dusičnanu sodného. Při této metodě získali podobný stupeň oxidace 

jako B. C. Brodie. Staudenmaierovou metodou [20] se grafit oxiduje směsí HNO3/H2SO4 

v poměru 1:2 v přítomnosti chloristanu draselného. Exfoliace je důležitým krokem v syntéze 

grafen oxidu. 
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Metody syntézy grafen oxidu [21]: 

a) Brodieho metoda 

 
grafit + KClO4 + HNO3

60°C
→    

H2O
→    

exfoliace
→      grafen oxid 

(1) 

b) Hummersova a Offemanova metoda 

 
grafit

H2SO4,0°C
→         

KMnO4,<20°C
→           

H2O,90°C
→        

H2O2
→     

exfoliace
→      grafen oxid 

(2) 

c) Staudenmaierova metoda 

 
grafit

H2SO4/HNO3,5°C
→              

KClO4
→     

H2O
→    

exfoliace
→      grafen oxid 

(3) 

2.5.1.2. Princip exfoliace 

Grafit je přírodně lamelární materiál, jehož struktura je složena z grafenových vrstev, 

které je potřeba od sebe oddělit. Oddělení vrstev lze rozdělit do dvou kroků a to interkalaci 

a exfoliaci. Při interkalaci se mírně rozšiřují lamelové struktury pomocí sycení materiálu 

polárními nebo organickými molekulami. Úplné oddělení vrstev se provádí exfoliací [22]. 

Při výrobě grafenu záleží na míře exfoliace oxidovaného grafitu. Existují dva nejpoužívanější 

typy exfoliace, a to termální exfoliace a exfoliace za použití vhodných rozpouštědel. Dá se také 

provést exfoliace pomocí vody, která je podporovaná mechanickou exfoliací, kterou zajišťuje 

ultrazvuk. Po exfoliaci následuje odstředění [1]. 

2.5.1.3. Redukce grafen oxidu 

Pro získání grafenu z grafen oxidu se nejčastěji používají metody chemické redukce. 

Jako redukční činidlo se používá například hydrazin, tetrahydridoboritan sodný nebo kyselina 

sírová. Každý z těchto redukčních činidel má své výhody a nevýhody z hlediska kvality 

produktu a praktičnosti pro konkrétní aplikaci [23].  

W. Gao a kol. [24] navrhli dvoustupňový proces redukce GO. Prvním krokem je 

odstranění kyslíku pomocí tetrahydridoboritanu sodného, ve druhém kroku následuje 

dehydratace pomocí koncentrované kyseliny sírové. Jedná se o velmi jednoduchý a účinný 

způsob redukce, jehož výsledkem je redukovaný grafen oxid (RGO) s velmi nízkým počtem 

zbývajících funkčních skupin, který je vysoce vodivý a dobře rozpustný. Obr. 4 znázorňuje 

redukci GO. 
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Obr. 4 Redukce GO ve dvou krocích [24]. 

D. Kim a kol. [23] prováděli redukci GO ve dvou krocích za pomocí H2SO4. V prvním 

kroku došlo použitím zředěné kyseliny za pokojové teploty k transformaci epoxidových 

funkčních skupin na hydroxylové. V druhém kroku následovala dehydratace koncentrovanou 

kyselinou sírovou při stálém refluxování. Pro srovnání také opakovali tento postup s použitím 

koncentrované kyseliny v obou krocích. Pro přípravu RGO také použili postup, kdy v prvním 

kroku proběhlo odstranění kyslíku pomocí NaBH4 a ve druhém kroku opět dehydratace 

koncentrovanou kyselinou sírovou. Zjistili, že redukcí GO pomocí H2SO4 ve dvou krocích lze 

získat vysoce kvalitní RGO. 

2.5.2. Chemická depozice z plynné fáze (CVD) 

Chemická depozice z plynné fáze je vhodná pro přípravu grafenových vrstev o větších 

rozměrech. Prvním krokem je odpaření niklu pomocí proudu elektronů a jeho umístění 

na SiO2/Si substrát. Následuje žíhání, které vytvoří mikrostrukturní film niklu. Tento film je 

poté vystaven proudu vysoce zředěných uhlovodíků za okolního tlaku a teploty 1273 K. Tímto 

procesem vzniká grafenový film o tloušťce jedné až deseti vrstev [16].  

2.5.3. Příprava v kapalné fázi 

Grafen také může být připraven působením ultrazvuku na grafitový prášek umístěný 

v roztoku povrchově aktivní látky. Díky ultrazvuku dojde k rozpadu grafitu na grafenové 

vločky, které jsou poté potaženy povrchově aktivním dodecylbenzensulfonátem sodným. Díky 

tomu, že vzniklé „micely“ mají souhlasné náboje, dochází k jejich vzájemnému odpuzování, 
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což zabraňuje zpětnému spojování jednotlivých vrstev. Čistý grafen následně získáme 

odstředěním vzniklé suspenze [16].  

2.6. Nanokompozity na bázi grafenu 

Počet publikací o nanokompozitech na bázi grafenu v posledních letech roste 

exponenciálně. Za poslední dva roky bylo publikováno více než tisíc článků ročně. Polymerní 

kompozity na bázi grafenu vykazují nejen dobré mechanické vlastnosti, ale také působivé 

funkční vlastnosti jako je například elektrická vodivost, optická propustnost, nízká 

permeabilita. Bylo prokázáno, že zavedení i malého množství grafenu do kompozitu výrazně 

zlepší vlastnosti původní matrice [25].   

Grafen se tedy v polymerních nanokompozitech používá jako plnivo zlepšující vlastnosti 

původního materiálu. První zmínka o použití exfoliovaného grafenu v takovýchto materiálech, 

se datuje do roku 1958 [26]. Tohoto roku byla objevena schopnost grafenem interkalovaných 

alkalických kovů iniciovat polymerační reakci ethylenu. V pozdější době bylo však zjištěno, 

že dokáže iniciovat polymerace také dalších látek, jako například styrenu, methyl metakrylátu 

a isoprenu. Roku 1991 Bunnell podal patent [27] na výrobu polymerních nanokompozitů 

plněných co možná nejtenčími plátky grafenu. V této práci tvrdí, že již při obsahu deseti procent 

grafenových monovrstev v polyethylenu či polypropylenu dojde ke zvýšení jejich 

houževnatosti na úroveň hliníku.  

Interkalované sloučeniny grafenu mohou být připraveny například vložením monomerní 

látky do struktury grafit oxidu, přičemž následná polymerace proběhne jako delaminace jeho 

vrstev. Nicméně některé zdroje uvádějí možnost přímé interkalace grafit oxidu polymerními 

látkami. Roku 1996 [28] byl získán elektricky vodivý polymerní materiál elektrolytickou 

redukcí grafit oxidu a vrstvy polyelektrolytu hydrazinem. V poslední době jsou studovány vlivy 

zanášení grafenových vrstev do matricí různých materiálů na jejich výsledné vlastnosti. Těchto 

nanokompozitů a způsobů jejich příprav existuje mnoho. Mimo jiné například metoda 

nekovalentní disperze, při které dochází k míchání koloidní suspenze monovrstev oxidu grafenu 

nebo jiného materiálu na bázi grafenu s požadovaným polymerem. Výsledná suspenze může 

být vysrážena látkou, která nerozpouští polymery. Výsledkem této metody je plnivo (grafen) 

zapouzdřený v obalu tvořeném polymerem. Získaný materiál však může částečně potlačovat 

příznivý vliv plniva na jeho vlastnosti, a proto je tato metoda využívána jen zřídka. Další 

metodou je příprava kompozitů na bázi grafenu s kovalentními vazbami mezi matricí a plnivem. 
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Tyto materiály vznikají takzvaným vštěpováním jedné látky na druhou pomocí mnoha 

funkčních skupin, které grafen obsahuje. Tuto metodu můžeme nazvat jako radikálovou 

polymeraci s přenosem atomů. Jejím principem je atakování polymerní matrice esterifikací, 

za pomoci alkoholových skupin grafenu. Jako polymerní matrice zde může být použit například 

styren, butyl akrylát či methyl methakrylát. Existuje ještě mnoho dalších metod, ty však lze 

použít vždy pouze pro jeden typ kompozitu, což je limituje z hlediska jejich využitelnosti [17].  

2.6.1. Mikrovlnná syntéza nanokompozitů RGO/Fe2O3, RGO/Cr2O3 

Jednou z možných příprav nanokompozitů na bázi grafenu je mikrovlnná syntéza. 

Mikrovlnné záření může usnadnit sériovou výrobu těchto nanokompozitů v krátkém čase 

s poměrně malými energetickými náklady [29]. 

Elektromagnetické vlny, které mají frekvenci v rozsahu 108-1012 Hz nazýváme 

mikrovlny. Mikrovlny mají vlnovou délku v rozmezí 0,03-300 cm. Působí-li na elektricky 

nevodivou (popřípadě slabě vodivou) látku mikrovlnné záření, dojde k dielektrickému ohřevu. 

Při tomto ohřevu dochází k polarizaci látky a rozkmitání jejich molekul vlivem působícího 

záření. Při kontaktu mikrovlnného záření s povrchem ohřívané látky dochází k částečné 

absorpci tohoto záření. Každá látka má jinou schopnost absorpce mikrovlnného záření [30].  

Liu a kol. [29] úspěšně vyrobili nanokompozit Fe2O3-RGO (FG) pomocí jednoduché 

redukce grafit oxidu v roztoku Fe2O3 podporované mikrovlnným zářením. Při této syntéze 

dispergovali GO, Fe(NO3)3.9H2O a močovinu v deionizované vodě. Tuto směs homogenizovali 

pomocí magnetického míchání a ultrazvuku. Po homogenizaci odebrali 20 ml tohoto roztoku, 

který hermeticky uzavřeli v 35 ml tubě mikrovlnného reaktoru. Nastavili mikrovlnný reaktor 

na výkon 100 W a po dobu 10 minut roztok zahřívali na 150°C. Výsledný precipitát filtrovali 

a promývali deionizovanou vodou a následně sušili ve vakuové sušárně při teplotě 80°C 

po dobu 24 h. FG kompozit připravovali pomocí roztoků Fe2O3 o různých koncentracích (90, 

70, 50 hm.%), který označili (FG-10, FG-30, FG-50).  

Nanokompozit RGO/Cr2O3 nebyl dosud připraven pomocí mikrovlnné syntézy. Yue 

a kol. [31] připravili kompozit Cr2O3 na bázi grafenu pomocí hydrotermální metody, po které 

následovalo tepelné zpracování.  
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2.6.2. Využití nanokompozitů RGO/Fe2O3, RGO/Cr2O3 

Kompozity na bázi grafenu s oxidy kovů např. MnO2, ZnO, Fe2O3, Cr2O3, SnO2 prokázaly 

velmi dobré elektrické a elektrochemické vlastnosti. Nanokompozit RGO/Fe2O3 je využitelný 

například pro výrobu superkondenzátorů. Oxid železitý je výhodný v tom, že je hojně rozšířený, 

cenově dostupný, netoxický a šetrný k životnímu prostředí [32]. Tento kompozit by mohl být 

použit pro různé aplikace, jako jsou lithium-iontové baterie, plynové senzory a katalyzátory. 

Dále je studováno jeho využití při úpravě vod. Oxid železitý se používá jako katalyzátor 

při termickém rozkladu chloristanu amonného, který slouží jako oxidační činidlo tuhých 

raketových paliv. Obecně platí, že účinnost nanočástic oxidu železitého úzce souvisí s velikostí 

jeho měrného povrchu. Nicméně, tyto částice mohou agregovat, čímž dochází ke zmenšení 

jejich měrného povrchu. Je tedy důležité této agregaci zabránit. Jednou z možností je nanesení 

tohoto katalyzátoru na povrch RGO, který se tak stane nosičem tohoto katalyzátoru [33]. Oxid 

chromitý je jedním z možných perspektivních anodových materiálů vzhledem k jeho vysoké 

teoretické elektrochemické účinnosti (~1058 mAh.g-1). Nicméně Cr2O3 nemá dostatečné 

praktické využití díky své nízké elektrické vodivosti. Proto vědci začali vyvíjet různé materiály 

zvyšující elektrickou vodivost obsahující například nanočástice Cr2O3, duté nebo mesoporézní 

materiály (mesoporézní Cr2O3) a nanokompozity na bázi grafen/Cr2O3. Nanokompozit 

RGO/Cr2O3 se dá použít například do Lithium-iontových baterií [31].  

2.7. Metody charakterizace 

2.7.1. Ramanova spektrometrie 

Základem Ramanovy spektrometrie je měření rozptýleného monochromatického záření. 

Toto záření má vlnovou délku ve viditelné až infračervené oblasti. Vlivem tohoto záření 

dochází ke změnám vibračních a rotačních stavů molekul [34]. Interakcí záření s molekulami 

vzorku nejčastěji dochází k elastické kolizi, jedná se o tzv. Rayleighův rozptyl. Kromě 

Rayleighova rozptylu také dochází k neelastickým kolizím. Zde dochází k výměně energie mezi 

zářením a vibračními hladinami molekul. Tento jev můžeme matematicky vyjádřit následovně: 

 hνprim + E1(mol) ↔ hνRaman + E2(mol) (4) 
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Sekundární záření je složeno ze záření o shodném vlnočtu jako primární záření, ale také 

ze záření o nižším vlnočtu (Stokesovy linie) a záření o vyšším vlnočtu (anti-Stokesovy linie) 

[35].  

 

Obr. 5 Ramanovo spektrum [35]. 

Ramanova spektrometrie je jednoduchou metodou, zejména při měření většího množství 

vzorků. Další výhodou je instrumentace, protože součásti přístroje jsou poměrně snadno 

nahraditelné. Schematické uspořádání přístroje lze vidět na obr. 6. 

K
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Detektor

 

Obr. 6 Schéma Ramanova spektrometru [16]. 
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V přístroji je laserový paprsek zaměřený přes objektiv na povrch vzorku. Rozptýlené 

světlo je poté vedeno do spektrometru a rozptýleno na detektoru s dvojitým nábojem. Ačkoli 

volba vlnové délky laseru závisí na požadovaném použití, nejběžnější volbou je viditelné světlo 

(632,8 nm červené z He-Ne laseru nebo 514,5 nm zelené z Ar iontového laseru), ultrafialové 

(např. 325 nm z He-Cd laseru) nebo z blízké infračervené oblasti (např. 785 nm z diodového 

laseru). 

Ramanova spektrometrie poskytuje rychlou, nedestruktivní diagnostiku uhlíkových 

materiálů. Je schopna částečně zachytit všechny alotropy uhlíku. Díky ostrým Ramanovým 

liniím lze odlišit krystalický grafit od ostatních alotropů uhlíků (např. diamant má vazbu typu 

sp3, která se v Ramanově spektru zobrazí píkem o hodnotě vlnočtu 1335 cm-1, kdežto grafit 

s vazbou typu sp2 má pík o hodnotě vlnočtu 1575 cm-1). Ramanova spektrometrie je široce 

využívanou metodou pro charakterizaci grafenu, protože umožňuje jednoznačnou 

a nedestruktivní identifikaci grafenových vrstev. Elektronová struktura grafenu má v Ramanově 

spektru jedinečnou kombinaci píků tzv. „oblast otisku prstů“ podle kterých jej lze jednoznačně 

určit [16]. Jelikož Ramanova spektra uhlíkových materiálů vykazují charakteristické píky 

v oblasti 800 až 2000 cm-1, je tato oblast důležitá pro charakterizaci grafenu. Pomocí 

Ramanových spekter grafenu lze zjistit počet vrstev grafenu a jejich kvalitu. Struktuře grafenu 

odpovídají tři charakteristické píky běžně označované jako D, G a 2D (někdy se také označuje 

jako G´) píky. D pík má hodnotu vlnočtu 1350 cm-1, G pík má hodnotu vlnočtu 1575 cm-1. 

Změna tvaru 2D píku (2670 cm-1) souvisí s vodivostí grafenu a počtem jednotlivých vrstev [36]. 

Spektrum redukovaného grafen oxidu (RGO) se liší od spektra grafenu 2D píkem, který je 

u RGO nižší a širší [37]. 

Na obr. 7 lze vidět Ramanovo spektrum GO a RGO, který připravil Li a kol. [37]. 

 

Obr. 7 Ramanovo spektrum GO a RGO [37]. 
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Na obr. 8 lze vidět Ramanovo spektrum kompozitu RGO/Fe2O3 (označeno jako FG-30) 

a čistého Fe2O3, který připravil Liu a kol. [29]. 

 

Obr. 8 Ramanovo spektrum FG-30 a Fe2O3 [29]. 

Na obr. 9 lze vidět Ramanovo spektrum Cr2O3, Cr2O3/C, získané Jiangem a kol. [38].  

 

Obr. 9 Ramanovo spektrum i) Cr2O3, ii) Cr2O3/C [38]. 

2.7.2. Infračervená spektrometrie 

Při této metodě dochází k pohlcení infračerveného záření molekulami zkoumaného 

vzorku. Oblast infračerveného záření je poměrně široká, a proto se rozděluje na: 

a) blízká infračervená oblast (0,78 – 2,50 µm, tj. 12800 – 4000 cm-1) 

b) střední infračervená oblast (2,50 – 50 µm, tj. 4000 – 200 cm-1) 

c) vzdálená infračervená oblast (50 – 1000 µm, tj. 200 – 10 cm-1) 
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Jedná se o vibračně-rotační spektra, protože infračervené světlo nese nízkou hodnotu 

energie, která nestačí na excitaci valenčních elektronů, ale pouze na změnu vibračních 

a rotačních stavů molekul. Vibrace mohou být valenční nebo deformační. U valenčních vibrací 

dochází ke změně délky vazeb. U deformačních vibrací dochází ke změně vazebného úhlu. 

Dále také rozlišujeme vibrace symetrické a asymetrické. Tyto přechody lze následně vidět v IR 

spektru. Oblast infračerveného spektra se rozděluje na oblast skupinových vibrací a oblast 

otisku prstů: 

 Oblast skupinových vibrací (4000 – 1500 cm-1) – v této oblasti se vyskytují absorpční 

pásy charakteristické pro určité funkční skupiny, např. pro skupiny benzenu můžeme 

vidět charakteristické pásy při vlnových délkách 1450 – 1600 cm-1. 

 Oblast otisku prstů (1500 – 670 cm-1) – v této oblasti jsou pásy zkreslené strukturou 

molekuly. Tyto pásy jsou jedinečné pro každou látku. 

K měření se používají infračervené spektrometry. V současné době se používají 

spektrometry s Fourierovou transformací (FT-IR). Tyto přístroje nepoužívají monochromátor, 

ale Michelsonův interferometr. Schematické uspořádání přístroje lze vidět na obr. 10. 

zdroj
záření

kyveta

detektor

polopropustný dělič 
paprsků

pevné zrcadlo

pohyblivé zrcadlo

 

Obr. 10 Schéma infračerveného spektrometru [34]. 

Paprsek dopadá na polopropustný dělič, kde se rozdělí na dvě části. První část se odrazí 

do pevného zrcadla, odkud se vrací k děliči paprsků. Druhá část děličem projde na pohyblivé 

zrcadlo, odkud se vrací k děliči, kde se setká s první části a dojde k interferenci. Takto zesílený 



Teoretická část 

28 

 

paprsek přichází do kyvetového prostoru. Výsledkem měření je interferogram, ze které se 

pomocí Fourierovy transformace získá infračervené spektrum. Míra oxidace grafitu může být 

popsána právě pomocí FT-IR spektrometrie [34]. Jednotlivé píky jsou charakteristické 

pro valenční a deformační vibrace jednotlivých kyslíkatých funkčních skupin grafen oxidu 

(např. karboxylová skupina – COOH, hydroxylová skupina – OH aj.).  

Na obr. 11 lze vidět FT-IR spektrum GO připraveného S. Sheshmani a kol. [39] pomocí 

Staudenmaierovy a modifikované Hummersovy metody. 

 

Obr. 11 FT-IR spektrum GO připraveného (a) Staudenmaierovou metodou, (b) modifikovanou 

Hummersovou metodou [39]. 

2.7.3. Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Rentgenová difrakční analýza se používá pouze pro krystalické vzorky. Amorfní vzorky 

postrádají uspořádání atomů na delší vzdálenost, a proto je nelze měřit touto metodou [40]. 

Vznik rentgenového záření (RTG) 

Vlnová délka rentgenového záření se pohybuje v rozmezí 10-11 až 10-8 m. Nachází se tedy 

v oblasti vlnových délek elektromagnetického záření mezi UV zářením a gama zářením. 

Rentgenové záření vzniká při dopadu zdrojového elektronu na atom, čímž je vyražen jeden 

z vnitřních elektronů. Po tomto elektronu zbyde díra, která může být zaplněna elektronem 
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z vyšší energetické hladiny. Přebytečná energie se uvolní ve formě rentgenového záření, jedná 

se o primární rentgenové záření [34]. Tento jev znázorňuje obr. 12. 

 

Obr. 12 Princip vzniku rentgenového záření [34]. 

Vzniká kontinuální spektrum, které vytváří energie budících elektronů. Minimální vlnová 

délka tohoto spektra může být vypočtena z následujícího vztahu: 

 
λmin =

hc

eE
=
1,24

E
 

(5) 

λmin … minimální vlnová délka záření [nm] 

h … Planckova konstanta ( h = 6,626.10-34 J.s) 

c … rychlost světla [m.s-1] 

E … napětí rentgenové lampy [V] 

e … elektrický náboj elektronu 

Kontinuální spektrum nám dává charakteristické čáry (spektrum) přítomných prvků. 

Záření je funkcí protonového čísla prvků a kinetické energie částic [35].  

Rentgenová difraktometrie 

Rentgenová difraktometrie je metoda, při které se zjišťují rozměry a tvary krystalů a také 

se určují typy krystalové mřížky. Mezirovinnou vzdálenost d při λ = konst. lze vyhodnotit 

z Braggovy rovnice pro difrakci rentgenového záření: 
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d =

1

sinΘ
 .
m

2
 . λ 

(6) 

d … mezirovinná vzdálenost [nm] 

Θ … úhel mezi dopadajícím paprskem a atomovou rovinou vzorku 

m … řád reflexe 

λ … vlnová délka [nm] 

Při kontaktu rentgenového záření s atomy či ionty prvků dochází k rozptylu a následné 

interferenci záření na rovinách krystalu. Touto interferencí vznikají svazky paprsků, které se 

dále šíří ve směru úhlu Θ, který odpovídá Braggově vztahu. Na obr. 13 lze vidět schéma 

rentgenové difrakce [35].  

 

Obr. 13 Schéma rentgenové difrakce. 

1 … zdroj RTG záření (rentgenová lampa) 

2 … kolimátor 

3 … krystal 

4 … RTG záření 

5 … film 

Ačkoliv XRD analýzou nelze přesně určit, zdali se jedná o jednovrstvý grafen, může nám 

poskytnout mnoho užitečných informací. Čistý grafit vykazuje charakteristický pík 

při 2Θ = 26.6° (mezirovinná vzdálenost je 0,335 nm), který odpovídá rovině (002). Po oxidaci 

čistého grafitu původní pík zaniká a vzniká nový difrakční pík s hodnotou úhlu 2Θ = 11,2° 
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(mezirovinná vzdálenost je 0,79 nm). Zvýšení mezirovinné vzdálenosti zapříčinila interkalace 

molekulami vody a vznik kyslíkatých funkčních skupin v mezirovinném prostoru grafitu [2]. 

Na obr. 14 lze vidět XRD spektrum GO, RGO (označeno GNS), Fe2O3 a kompozit 

RGO/Fe2O3 který připravil W. Yang a kol. [41]. 

 

Obr. 14 XRD spektrum GO, GNS, Fe2O3 a GNS/Fe2O3 [41]. 

Na obr. 15 lze vidět XRD spektrum kompozitu RGO/Cr2O3 (označen jako G-Cr2O3) a 

čistého Cr2O3 (označen jako F-Cr2O3), který připravil W. Yue a kol. [31]. 

 

Obr. 15 XRD spektrum G-Cr2O3 a F-Cr2O3 [31]. 
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3. Praktická část 

Praktická část je zaměřena na přípravu RGO pomocí chemické exfoliace. Ta se skládá 

ze tří částí. V první části dochází k oxidaci grafitu, ve druhé části k samotné exfoliaci 

jednotlivých vrstev vzniklého grafit oxidu a ve třetí části k redukci grafen oxidu. Dále se zabývá 

přípravou nanokompozitů RGO/Fe2O3 a RGO/Cr2O3 pomocí mikrovlnné syntézy při teplotách 

160°C a 200°C. Také obsahuje charakterizaci jednotlivých výsledků a to pomocí vybraných 

analytických metod. Na obr. 16 lze vidět schéma postupu práce. 

 

Obr. 16 Schéma syntézy nanokompozitů. 
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3.1. Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce byla příprava grafenu pomocí chemické exfoliace a následná 

mikrovlnná syntéza nanokompozitů: RGO/Fe2O3 a RGO/Cr2O3. Práce byla rozdělena 

na několik dílčích kroků: 

1) oxidace grafitu 

2) exfoliace oxidu grafitu pomocí ultrazvuku  získání grafen oxidu 

3) redukce daného množství grafen oxidu  získání redukovaného grafen oxidu (grafenu) 

4) mikrovlnná syntéza daných nanokompozitů 

Produkty a meziprodukty byly vyhodnocovány pomocí Infračervené spektrometrie, 

Ramanovy spektrometrie a Rentgenové difrakční analýzy. 

3.2. Použitý materiál a chemikálie 

 grafit (s); práškový; < 0,1 mm 

 kyselina sírová, H2SO4 (96% p.a.) 

 dusičnan sodný, NaNO3 (s) 

 manganistan draselný, KMnO4 (s) 

 peroxid vodíku, H2O2 (30% p.a.) 

 dusičnan barnatý, Ba(NO3)2 (s) 

 destilovaná voda 

 tetrahydridoboritan sodný NaBH4 (s) 

 chlorid železitý FeCl3 (s) 

 chlorid chromitý CrCl3.6H2O (s) 

3.3. Přístrojové vybavení 

 ultrazvuková lázeň SONOREX 

 odstředivka EBA 12.b. rotační 

 sušárna Memmert UN 30 

 tlakový mikrovlnný reaktor ERTEC MAGNUM II RM 

 disperzní Ramanův spektrometr DXR SmartRaman (ThermoScientific, USA) 

 FTIR spektrometr Nexus 470 (ThermoNicolet, USA) 

 RTG spektrometr BRUKER D8 Advance 
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3.4. Postup výroby grafen oxidu 

Pro přípravu grafen oxidu byla použita modifikovaná Hummersova metoda [19]. Výroba 

grafen oxidu probíhala dle následujícího postupu. 1 g práškového grafitu a 0,5 g NaNO3 bylo 

přidáno za konstantního míchání (350 ot.min-1) do 24 ml koncentrované H2SO4, suspenze byla 

udržována při teplotě 0°C, viz obr. 17. Po hodině byly postupně přidávány 3 g KMnO4, 

při tomto kroku bylo nutné sledovat teplotu, která nesměla překročit 20°C, protože se KMnO4 

při teplotě nad 50°C explozivně rozkládá. V dalším kroku byla tato reakční směs za neustálého 

míchání zahřívána při teplotě 35°C po dobu 2 h, viz obr. 18. Poté byla tato směs opatrně 

převedena do 500 ml deionizované vody, následovalo míchání a zahřívání při teplotě 80°C 

po dobu 15 min. Pro odstranění přebytečného KMnO4 bylo použito 10 ml 30% H2O2. Dále byla 

suspenze přefiltrována pomocí membránové filtrace přes filtr (s póry o velikosti 0,23 µm) viz 

obr. 19. Filtrační koláč byl promyt 500 ml 10% roztoku HCl. Následovalo promývání 

deionizovanou vodou. Na závěr byl proveden test (za pomoci BaNO3) na přítomnost síranových 

iontů, které jsou zde nežádoucí. Oxidovaný grafit byl podroben exfoliaci v ultrazvukové lázni 

po dobu 30 minut. Po exfoliaci byl produkt odstředěn (5000 ot.min-1, 30 min) a vysušen 

při 50°C po dobu 24 h. Tímto způsobem byl získán grafen oxid. 

 

Obr. 17 Příprava grafen oxidu pomocí modifikované Hummersovy metody. 
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Obr. 18 Oxidace grafitu. 

 

 

Obr. 19 Filtrace směsi. 
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3.5. Postup redukce grafen oxidu 

Redukovaný grafen oxid (RGO) byl připraven pomocí dvou metod redukce. První 

redukce byla provedena za použití H2SO4, druhá za použití NaBH4 dle následujících postupů: 

a) redukce pomocí H2SO4 [23] 

Do 80 ml deionizované vody bylo přidáno 100 mg grafen oxidu a ultrazvukováno po dobu 

30 minut. Do této suspenze bylo přidáno 5,56 ml koncentrované H2SO4, následovalo přidání 

deionizované vody tak, aby byl výsledný roztok jednomolární. Tato směs byla míchána po dobu 

24 h při pokojové teplotě. Poté byl produkt filtrován a promýván deionizovanou vodou 

a následně sušen při 50°C do druhého dne. Vysušený produkt byl dispergován ve 100 ml 

koncentrované H2SO4 v ultrazvukové lázni. Směs byla míchána a refluxována při 120°C 

po dobu 6 h. Po ochlazení byl produkt filtrován a promýván deionizovanou vodou a následně 

sušen při 50°C po dobu 24 h. 

b) redukce pomocí NaBH4 [42] 

Do 50 ml deionizované vody bylo přidáno 100 mg GO, tato směs byla dispergována 

po dobu 15 minut v ultrazvukové lázni. Výsledný roztok měl tmavě hnědé zabarvení. Za použití 

1% roztoku amoniaku bylo upraveno pH směsi na 9 až 10, aby byla podpořena koloidní stabilita 

GO vrstev prostřednictvím elektrostatického odpuzování. Do této reakční směsi bylo přidáno 

1, 17 g NaBH4. Tato směs byla míchána a refluxována při teplotě 95°C po dobu 2 h viz obr. 20. 

Poté byl produkt filtrován, promýván deionizovanou vodou a následně sušen při 50°C po dobu 

24 h. 
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Obr. 20 Redukce GO pomocí NaBH4. 

3.6. Postup mikrovlnné syntézy nanokompozitů 

Nanokompozity na bázi grafenu s oxidy kovů byly připraveny dle následujících postupů. 

Při mikrovlnné syntéze probíhaly tyto reakce [32]: 

 CO(NH2)2 + 3H2O → 2NH3. H2O + CO2 (7) 

 NH3. H2O → NH4
+ + OH− (8) 

 Fe3+ + 3OH−
90°C
→  Fe(OH)3 

(9) 

 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (10) 

Podle těchto reakcí dochází ke vzniku OH- iontů z močoviny. Tyto ionty následně 

hydrolyzují Fe3+ při teplotě 90°C za vzniku Fe(OH)3. Částice tohoto hydroxidu jsou poté 

ukotveny na povrchu RGO, kde pomocí reakcí s kyslíkatými funkčními skupinami, obsaženými 

na okrajích RGO, přejdou do formy Fe2O3 [33]. 
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a) mikrovlnná syntéza nanokompozitu RGO/Fe2O3 [33] 

Do 50 ml deionizované vody bylo přidáno 0,02 g RGO a dispergováno v ultrazvukové 

lázni po dobu 1 h. Do této suspenze bylo dále přidáno 3,2 g FeCl3 a 1,8 g CO(NH2)2, a byla 

míchána při pokojové teplotě po dobu 30 minut. Poté byla směs kvantitativně převedena 

do teflonové tuby mikrovlnného reaktoru, viz obr. 21, který byl hermeticky uzavřen. Syntéza 

byla prováděna při dvou teplotách, a to 160°C a 200°C. Celková reakční doba v obou případech 

byla 90 minut. Tlak v pracovní části reaktoru byl nastaven dle tenze nasycené vodní páry 

při dané teplotě [43]. Po ukončení syntézy byl produkt filtrován a promýván deionizovanou 

vodou a sušen při teplotě 60°C po dobu 24 h. 

b) mikrovlnná syntéza nanokompozitu RGO/Cr2O3 

Postup při syntéze tohoto nanokompozitu byl shodný jako u syntézy RGO/Fe2O3, lišil se 

pouze použitým reaktantem (CrCl3.6H2O). Bylo použito 3,17 g CrCl3.6H2O. 

 

Obr. 21 Teflonová tuba mikrovlnného reaktoru. 
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Obr. 22 Umístění tuby se vzorkem do reaktoru. 

 

 

Obr. 23 Mikrovlnný reaktor. 
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4. Výsledky experimentálních měření a diskuze 

4.1. Charakterizace produktů a meziproduktů 

4.1.1. Diagnostika rentgenovou difrakční analýzou 

Rentgenová difrakční analýza byla prováděna na rentgenovém práškovém difraktometru 

(BRUKER D8 Advance). Jako zdroj záření byla použita rentgenka s antikatodou z Co a Fe 

filtrem (λ = 0,178897 nm). Pomocí rentgenové difrakční analýzy byla studována míra oxidace 

grafitu a stanovení mezirovinných vzdáleností jednotlivých produktů. Mezirovinná vzdálenost 

byla vypočítaná z Braggovy rovnice (6). Čistý grafit má charakteristický pík při 2Θ = 26.6° 

s mezirovinnou vzdáleností 0,335 nm [2]. Na obr. 24 lze vidět XRD spektrum grafitu. Grafit 

vykazuje úzký a intenzivní pík v oblasti úhlu 2Θ = 31,0° s mezirovinnou vzdáleností 

d = 0,347 nm. 

 

Obr. 24 XRD spektrum grafitu. 

Na obr. 25 lze vidět XRD spektrum GO. Ze spektra vyplývá, že pík o velikosti úhlu 

2Θ = 31,0° s mezirovinnou vzdáleností d = 0,347 nm zanikl a vznikl nový difrakční pík 

31,0° 



Výsledky experimentálních měření a diskuze 

41 

 

o velikosti úhlu 2Θ = 12,2° s mezirovinnou vzdáleností d = 0,847 nm. Tento pík vznikl díky 

oddálení jednotlivých krystalických rovin, což zapříčinila interkalace molekulami vody a vznik 

kyslíkatých funkčních skupin. Z toho vyplývá, že GO je stále složen z jednotlivých vrstev, ale 

tyto vrstvy již nejsou pevně vázány v krystalové mřížce. Tato data potvrzují naoxidování 

grafitu. 

 

Obr. 25 XRD spektrum GO. 

Obr. 26 ukazuje XRD spektrum RGO připraveného redukcí pomocí NaBH4.  Na tomto 

difraktogramu lze vidět zánik difrakčního píku charakteristického pro GO, respektive jeho 

posun do neměřitelné oblasti. Tento posun je zapříčiněn zvyšováním mezirovinné vzdálenosti 

v důsledku probíhající exfoliace. Také můžeme pozorovat opětovný vznik píku s velikostí úhlu 

2Θ = 27,3° s mezirovinnou vzdáleností 0,390 nm, který nápadně připomíná pík charakteristický 

pro grafit, ale je posunut k nižším hodnotám úhlu a je také značně širší. Tento pík vznikl 

12,2° 
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v důsledku odstranění většiny kyslíkatých funkčních skupin. Z těchto údajů vyplývá, že redukce 

GO proběhla úspěšně. 

 

Obr. 26 XRD spektrum RGO. 

Na obr. 27 lze vidět XRD spektrum nanokompozitů RGO/Fe2O3 a RGO/Cr2O3 

připravených při dvou různých teplotách, a to 160°C a 200°C. Můžeme zde vidět píky 

charakteristické pro jednotlivé krystalové roviny Fe2O3, viz tab. 1. 
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Tab. 1 Charakteristické píky Fe2O3. 

2Θ [°] mezirovinná vzdálenost d [nm] 

28,2 0,379 

39,0 0,284 

41,8 0,268 

45,9 0,249 

47,9 0,241 

51,1 0,230 

58,2 0,210 

63,8 0,199 

67,5 0,194 

68,1 0,193 

74,0 0,186 

76,1 0,184 

78,6 0,182 

V získaném kompozitu nejsou patrné žádné difrakční píky charakteristické pro RGO. 

Důvodem je použití velmi malého množství RGO a také skutečnost, že rentgenové spektrum 

RGO má píky o velmi malé intenzitě v porovnání s píky Fe2O3. Z mechanismu proběhlých 

reakcí je však patrné, že vznikl nanokompozit RGO/Fe2O3, jelikož částice Fe2O3 vznikají na 

povrchu RGO, reakcí Fe(OH)3 s kyslíkatými funkčními skupinami na okrajích RGO [33]. Dále 

vyplývá, že změna teploty ze 160°C na 200°C nemá žádný vliv na přípravu daného 

nanokompozitu. Z obr. 27 je patrné, že připravené vzorky nanokompozitů RGO/Cr2O3, pomocí 

mikrovlnné syntézy, mají příliš amorfní strukturu. Z toho vyplývá, že je nelze charakterizovat 

pomocí XRD. 
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Obr. 27 XRD spektrum daných nanokompozitů. 

Charakteristické pásy GO, RGO a kompozitu RGO/Fe2O3 odpovídají charakteristickým 

pásům uvedeným na obr. 14. 

4.1.2. Diagnostika Infračervenou spektrometrií 

Diagnostika pomocí Infračervené spektrometrie byla provedena na přístroji FTIR 

spektrometr Nexus 470 (ThermoNicolet, USA) s jednoodrazovým germaniovým ATR 

krystalem. Charakterizován byl pouze vzorek GO pro potvrzení naoxidování. Na obr. 28 lze 

vidět FT-IR spektrum GO. Z tohoto obrázku jsou patrné charakteristické znaky pro GO, jako 

jsou například valenční vibrace hydroxylových skupin - OH, valenční vibrace ketonických 

skupin C = O, vibrace C - OH a vibrace etherových skupin C - O - C. V tab. 2 lze vidět vlnočty 

jednotlivých charakteristických skupin GO. 
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Tab. 2 Vlnočty jednotlivých skupin GO. 

charakteristická skupina υ [cm-1] 

O - H 3405 

C = O 1735 

C = O 1618 

O - H 1390 

C - O - C 1220 

C - O - C 1149 

C - OH 1050 

C = O (z COOH) 829 

  

 

Obr. 28 FT-IR spektrum GO. 

4.1.3. Diagnostika Ramanovou spektrometrií 

Ramanova spektrometrie byla prováděna excitačním laserem o vlnové délce λ = 352 nm 

na Ramanově spektrometru DXR SmartRaman (ThermoScientific, USA). Ramanovou 

spektrometrií jsem chtěla potvrdit přítomnost GO a RGO, kterým odpovídají charakteristické 

pásy D (1350 cm-1) a G (1575 cm-1). Pro porovnání byl analyzován také grafit, který má 
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charakteristický pík při 1575 cm-1 a méně výrazný pík při 1350 cm-1) [36]. Na obr. 29 lze vidět 

výsledky jednotlivých spekter GO, RGO a grafitu. Je patrné, že G pás RGO (1600 cm-1) je vůči 

G pásu grafitu (1580 cm-1) širší a posunutý k vyšším hodnotám vlnočtu, což je zapříčiněno 

přítomností izolovaných dvojných vazeb, které rezonují s vyšší frekvencí než dvojné vazby 

obsažené v grafitu. GO má oproti grafitu výrazně vyšší D pás (1350 cm-1), důvodem je zkrácení 

sp2 vazeb v důsledku oxidace. Ramanova spektra GO a RGO obsahují D pás (1350 cm-1) a také 

G pás (1600 cm-1), rozdíl je pouze v poměru intenzit těchto pásů. Poměr intenzit D a G pásu 

GO je roven ~1,00. Poměr intenzit D a G pásu RGO se zvýšil na ~1,38.  

 

Obr. 29 Ramanovo spektrum GO, RGO a grafitu. 

Na obr. 30 lze vidět Ramanovo spektrum nanokompozitů RGO/Fe2O3 syntetizovaných 

při teplotách 160°C a 200°C. Nejsou zde patrné charakteristické D a G píky, což lze vysvětlit 

použitím malého množství RGO. Ze srovnání s obr. 8 vyplývá, že hlavní komponentou 

vyrobeného nanokompozitu je Fe2O3. 
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Obr. 30 Ramanovo spektrum nanokompozitů RGO/Fe2O3. 

Na obr. 31 lze vidět Ramanovo spektrum nanokompozitů RGO/Cr2O3 syntetizovaných 

při teplotách 160°C a 200°C. Z tohoto obrázku jsou patrné charakteristické píky D (1352 cm-1) 

a G (1601 cm-1) pro RGO. Dále jde vidět charakteristický pík pro Cr2O3 při 548 cm-1 jako 

na obr. 9. Při porovnání těchto nanokompozitů syntetizovaných při dvou různých teplotách je 

patrné, že nanokompozit RGO/Cr2O3 (160°C) má užší a intenzivnější pás Cr2O3 než 

RGO/Cr2O3 (200°C). Z naměřených dat vyplývá, že příprava nanokompozitů RGO/Cr2O3 

proběhla úspěšně. 

 

Obr. 31 Ramanovo spektrum nanokompozitů RGO/Cr2O3. 

200 700 1200 1700 2200 2700 3200 3700

In
te

n
zi

ta

υ (cm-1)

200 500 800 1100 1400 1700 2000

In
te

n
zi

ta

υ (cm-1)

- RGO/Cr2O3 (160°C) 

- RGO/Cr2O3 (200°C) 

 

- RGO/Fe2O3 (160°C) 

- RGO/Fe2O3 (200°C) 

 

548 cm-1 1352 cm-1 1601 cm-1 



Závěr 

48 

 

5. Závěr 

Práce byla zaměřena na přípravu nových nanokompozitů na bázi grafenu. Jedním z úkolů 

této bakalářské práce byla příprava grafen oxidu. Grafen oxid byl úspěšně připraven oxidací 

grafitu pomocí modifikované Hummersovy metody za použití koncentrované kyseliny sírové, 

dusičnanu sodného a manganistanu draselného. 

Dalším úkolem byla příprava redukovaného grafen oxidu, a to redukcí grafen oxidu 

dvěma metodami. První redukce byla provedena za použití koncentrované kyseliny sírové. 

Výsledky této metody však nebyly příliš uspokojivé, a proto byla metoda považována 

za neúspěšnou. Druhá metoda redukce byla provedena za použití tetrahydridoboritanu sodného. 

Touto metodou se podařilo získat redukovaný grafen oxid, což vyplývá z poměru intenzit 

Ramanových spekter. Intenzita redukovaného grafen oxidu byla značně vyšší než intenzita 

grafen oxidu. 

Hlavním úkolem bylo připravit nanokompozity redukovaného grafen oxidu s oxidy 

d prvků, konkrétně s oxidem železitým a oxidem chromitým. Tyto nanokompozity byly 

syntetizovány za využití mikrovlnného reaktoru. Syntézy probíhaly při teplotách 160°C 

a 200°C. Nanokompozit RGO/Fe2O3 v difraktogramu obsahoval charakteristické píky pro oxid 

železitý, avšak nevykazoval žádné charakteristické píky pro redukovaný grafen oxid, což bylo 

zapříčiněno použitím malého množství redukovaného grafen oxidu.  Z mechanismu proběhlých 

reakcí je však patrné, že tento nanokompozit byl připraven. Výsledky z Ramanovy 

spektrometrie a rentgenové difrakční analýzy ukázaly, že změna teploty při syntéze ze 160°C 

na 200°C neměla vliv na výsledný nanokompozit. Nanokompozity RGO/Cr2O3 nebylo možno 

vyhodnotit pomocí rentgenové difrakční analýzy, jelikož oba dva vzorky měly amorfní 

strukturu. Z Ramanových spekter však vyplývá, že tyto nanokompozity obsahují píky 

charakteristické pro oxid chromitý i pro redukovaný grafen oxid, z toho můžeme usuzovat, že 

byly nanokompozity připraveny. Dále lze vidět z Ramanových spekter, že nanokompozit 

RGO/Cr2O3 syntetizovaný při 160°C se strukturně liší od nanokompozitu připraveného při 

200°C.  

Další výzkum by mohl být směřován na studium vlastností a využití takto upravených 

katalyzátorů. Rovněž by mohla být předmětem studia možnost převést syntézu do většího 

měřítka. 
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8. Přílohy 

Příloha 1 Pracovní diagram MR syntézy nanokompozitu RGO/Fe2O3 (160°C). 

 

osa y: zelená - minimální tlak (atm.), červená - maximální tlak (atm.), černá - aktuální tlak (atm.), 

žlutá - výkon (%), modrá - teplota (°C), bílá - odražený výkon (W), fialová - minimální teplota (°C), 

růžová - maximální teplota (°C), osa x: čas (s) 
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Příloha 2 Pracovní diagram MR syntézy nanokompozitu RGO/Fe2O3 (200°C). 

 

osa y: zelená - minimální tlak (atm.), červená - maximální tlak (atm.), černá - aktuální tlak (atm.), 

žlutá - výkon (%), modrá - teplota (°C), bílá - odražený výkon (W), fialová - minimální teplota (°C), 

růžová - maximální teplota (°C), osa x: čas (s) 
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Příloha 3 Pracovní diagram MR syntézy nanokompozitu RGO/Cr2O3 (160°C). 

 

osa y: zelená - minimální tlak (atm.), červená - maximální tlak (atm.), černá - aktuální tlak (atm.), 

žlutá - výkon (%), modrá - teplota (°C), bílá - odražený výkon (W), fialová - minimální teplota (°C), 

růžová - maximální teplota (°C), osa x: čas (s) 
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Příloha 4 Pracovní diagram MR syntézy nanokompozitu RGO/Cr2O3 (200°C). 

 

osa y: zelená - minimální tlak (atm.), červená - maximální tlak (atm.), černá - aktuální tlak (atm.), 

žlutá - výkon (%), modrá - teplota (°C), bílá - odražený výkon (W), fialová - minimální teplota (°C), 

růžová - maximální teplota (°C), osa x: čas (s) 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 


