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Abstrakt  Táto práca sa zaoberá grafitom a jeho exfoliáciou, meraním a následným výpočtom 
kryštalinity a zmeny veľkosti častíc. V teoretickej časti sa nachádzajú informácie o grafite a jeho vlastnostiach a jeho rôznych spôsobov exfoliácie. Taktiež sa práca zaoberá metódami 
merania veľkosti častíc pomocou laserovej difrakcie, ktorej dopomáhajú pre overenie 
výsledkov svetelná a elektrónová mikroskopia. V tejto časti sa taktiež sa práca zaoberá 
rentgénovou difrakciou, ktorá nám slúži ku stanoveniu kryštalinity vzorky. V experimentálnej 
časti sa práca zaoberá prípravou grafitu v ultrazvuku s oxidačným činidlom  a taktiež prípravou exfoliovaného grafitu turbulenciou vo vode s prídavkom tenzidu a ich 
vyhodnotením s pôvodnými vzorkami grafitu metódami rentgenovej difrakcie. alej sa práca 
zaoberá hodnotením veľkosti častíc a zhodnotením stupňa exfoliácie.  
Kľúčové slová grafit, grafén, exfoliácia, rentgénová difrakcia, elektrónová mikroskopia, svetelná 
mikroskopia, veľkosť častíc, kryštalinita   Abstract  The thesis deals with the measurement and calculation of the graphite and his exofoliation, to crystallinity, and change of the size of the particles. The theoretical part contains information about graphite and its properties and different methods of exfoliation. Also, the work deals with the methods of measurement of the particle size by laser diffraction, which verifies its results through light and electron microscopy. This section also deals with X-ray diffraction, which is used to determine the crystallinity of the sample. In the experimental part, the thesis deals with the preparation of graphite in the ultrasound with oxidizing agent and preparation of exfoliated graphite in water turbulence with the addition of surfactant and their evaluation with the original samples of graphite by X-ray diffraction methods. Furthermore, the work deals with the assessment of the size of the particles and the assessment of the degree of exfoliation.  Keywords graphite, graphene, x-ray diffraction, electron microscopy, light microscopy, particle size, crystall



 
1  

1 Úvod .................................................................................................................................... 3 2 Uhlík a uhlíkaté materiály ................................................................................................... 4 3 3. Grafit ............................................................................................................................... 7 3.1 Kryštalografická štruktúra ........................................................................................... 7 3.2 Fyzikálne a chemické vlastnosti grafitu ....................................................................... 8 4 Charakteristika grafénovej vrstvy ..................................................................................... 10 4.1 Syntéza grafénu .......................................................................................................... 10 4.2 Mechanická exfoliácia ............................................................................................... 10 4.3 Epitaxia grafénu ......................................................................................................... 11 4.4 Chemická depozícia z plynnej fázy ........................................................................... 11 4.5 Grafénový oxid  a redukcia oxidu grafénu ................................................................ 12 4.6 Efoliácia v tekutej fáze .............................................................................................. 12 4.6.1 Kvapalné média exfoliácii grafitu ...................................................................... 13 4.6.2 Tenzid ................................................................................................................. 14 5 Charakteristika počtu a lokalizácie grafénových vrstiev ................................................... 14 5.1 Svetelná mikroskopia ................................................................................................. 14 5.2 Elektrónová mikroskopia ........................................................................................... 15 5.3 Ramanova spektrometria ........................................................................................... 16 5.3.1 Ramanova spektometria uhlíkatých materiálov a Ramanovo spektrum  grafénu 17 6 Röntgenová štruktúrna  analýza ........................................................................................ 18 7 Kryštalinita ........................................................................................................................ 20 7.1 Stanovenie veľkosti kryštalitov ................................................................................. 20 7.2 Distribúcia veľkosti kryštalitov ................................................................................. 21 8 Analýza veľkosti častíc ..................................................................................................... 22 8.1 Grafické vyjadrenie distribúcie veľkosti častíc ......................................................... 22 8.1.1 Stredná hodnota .................................................................................................. 23 8.1.2 Medián ................................................................................................................ 23 8.1.3 Modus ................................................................................................................. 23 8.1.4 Distribúcia šírky ................................................................................................. 24 8.1.5 Distribúcia veľkosti častíc D10 .......................................................................... 24 8.1.6 Distribúcia veľkosti častíc D90 .......................................................................... 24 9 Experimentálna časť .......................................................................................................... 25 9.1 Použité chemikálie ..................................................................................................... 25 



 
2  

9.2 Použité pomôcky, prístroje a software ....................................................................... 25 9.3 Príprava vzoriek grafitu s peroxidom vodíka............................................................. 26 9.4 Príprava mletých vzoriek grafitu ............................................................................... 26 9.5 Príprava exfóliovaného grafitu s prípravkom na umývanie riadu ............................. 26 9.6 Príprava exfóliovaného grafitu so zmesou organických tenzidov ............................. 27 9.7 Meranie distribúcie veľkosti častíc ............................................................................ 27 9.8 Meranie obrazovou  analýzou .................................................................................... 28 9.9 Meranie distribúcie a priemerných veľkostí kryštalitov ............................................ 29 10 Výsledky ........................................................................................................................ 30 10.1 Stanovenie veľkosti častíc pre grafit C 360 a C 367 .................................................. 30 10.2 Hodnotenie parametru píku z difrakčného záznamu ................................................. 34 10.2.1 Difrakčné záznamy grafitov C 360 a C 367 ....................................................... 34 10.3 Stanovenie veľkosti kryštalitov pre grafit C 360 a C 367.......................................... 38 11 Diskusia ......................................................................................................................... 40 12 Záver .............................................................................................................................. 43 13 Zoznam použitej literatúry............................................................................................. 44 14 Prílohy ...............................................................................................................................              



 
3  

1. ÚVOD   Jednou z najviac diskutovaných a študovaných technológií v oblasti uhlíkatých 

materiálov je metóda prípravy grafénu, čiže materiálov s jedinou až niekoľkými grafénovými vrstvami. Metódy sú veľmi rôznorodé od mechanickej exfoliácie  suchou cestou, depozíciou plynného prekurzora za kontrolovaných podmienok alebo epitaxná metóda z karbidov, ale v neposlednom rade fyzikálnou cestou v kvapalnej fáze. K posledne spomenutým metódam 
patrí skupina metód založená na rozdružovaní partikulárneho grafitu s využitím ultrazvuku 
alebo iného zdroja vĺn, kde dochádza k exfoliácii grafenových vrstiev. Podstatou všetkých 

príprav je snaha pripraviť materiál, ktorý bude predstavovať málo porušený materiál bez 

veľkého množstva alších látok.  Bezdefektný grafén sa zvyčajne vyrába sonikáciou  grafitového prášku, bu  v 

určitých rozpúšťadlách alebo vodných roztokoch tenzidov. Sonifikácia má tendenciu rozbiť 

grafitové kryštály, rovnako ako exfoliovať ich  za vzniku určitého množstva grafénových vrstiev. Aj ke  grafén produkovaný touto metódou je vysoko kvalitný, niektoré problémy s koncentráciou grafénu pretrvávajú. Najpodstatnejšia je skutočnosť, že procesy spojené ultrazvukom majú obmedzenú škálovateľnosť. V tomto duchu je snaha vytvoriť jednoduchšie 

a efektívnejšie metódy pre priemyselné využitie. Ako sľubná metóda je navrhovaná metóda 

využívajúca frikcie a efekt roztoku tenzidov pre vznik exfoliovaného grafitu.  Pripravené materiály -exfoliovaný grafit- je nutné zhodnotiť metódami, ktoré 

zahŕňajú ako zhodnotenie stupňa zmenšenia materiálu, tak stupňa zachovania štruktúry 

materiálu. Súčasným štandardom meraním distribúcie veľkosti častíc sú obrazová analýza snímok zo svetelného alebo elektrónového mikroskopu a laserová difrakcia. Výsledná 
distribúcia veľkosti častíc je uvádzaná ako početná alebo objemová. V závislosti od zvolenej technike je distribúcia prezentovaná formou histogramu alebo distribučnej krivky. Tá opisuje 
percentuálny nárast výskytu častíc s ich narastajúcou veľkosťou. Má vždy tvar rastúcej funkcie s oborom hodnôt od 0 do 100%.  Štruktúru exfoliovaného materiálu je možné najvýhodnejšie skúmať metódami 

röntgenovej difrakcie. Je možné určiť usporiadanosť materiálu, a to na základe hodnotenia 
veľkosti kryštálov a hodnotenia porúch v materiáli. Metóda röntgenovej difrakčnej analýzy pre výpočet veľkosti kryštálov je založená na 

pozorovaní difrakčných píkov, ktoré sú pravidelne rozširované ako funkcia klesajúcej 
veľkosti kryštálov. Tento efekt umožňuje presné meranie strednej veľkosti kryštálov, ktoré sa pohybujú od približne 2 nm do približne 100 nm.  
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2.  Uhlík a uhlíkaté materiály    Uhlík je chemický prvok v Periodickej tabuľke s protónovým číslom 6, ktorý sa nachádza v IV. podskupine . Elektrónová konfigurácia  atómu uhlíka v základnom stave je (1s)2, (2s)2, (2px)1, (2py)1 s dvoma nespárovanými elektrónmi v orbitaloch 2p. Atóm uhlíka  
môže vytvoriť štyri kovalentné  väzby  a dosiahnuť oktetovú konfiguráciu valenčnej vrstvy , 
musí byť excitovaný do valenčného stavu (2s)1, (2px)1, (2py)1, (2pz)1 , v ktorom sa nachádzajú 
štyri nespárované elektróny. Od druhu väzobných partnerov môže byť uhlík v rôznych 

hybridných zlúčeninách, kde nastáva kombinácia energeticky rozdielnych orbitalov, pričom vznikajú energeticky rovnaké rovnocenné orbitaly [1].  Hybridné orbitaly sp vznikajú hybridizáciou jedného orbitalu (s) a jedného orbitalu 
(p). Vzniknú tak nové dva orbitaly, ktoré  majú počiatok zo stredového atómu a uzavierajú uhol 180º (obr.1.a) [1]. Hybridné orbitaly sp2 vznikajú hybridizáciou jedného orbitalu (s) a dvoch orbitalov (p).  Potom vzniknú tri energeticky rovnocenné orbitaly , ktoré smerujú do vrcholu pravidelného trojuholníka a ich osi zvierajú 120º (obr.1.b) [1].  Hybridné orbitaly sp3 sú najčastejšou hybridizáciou  atómu uhlíka v organických 

zlúčeninách. Táto hybridizácia elektrónových dráh vzniká energetickým spojením jedného orbitalu (s) a troch orbitalov (p). Takto vzniknú štyri hybridné orbitaly smerujúce do 
štvorstenu a jeho osy zvierajú 109,5º (obr.1.c) [1].                     (a)                                                (b) (c)   Obr. 1: Schéma hybridných orbitalov (a) sp, (b) sp2, (c) sp3  
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 Uhlíkatými materiálmi rozumieme určitú skupinu pevných látok s vysokým obsahom 

uhlíka o danej štruktúre a vybraných vlastnostiach, a to prírodných i umelo vytvorených. 
Obecná klasifikácia uhlíkatých  materiálov je veľmi problematická a závisí predovšetkým na 

uplatňovanom klasifikačnom hľadisku [1].  Zo základného štruktúrneho hľadiska rozdeľujeme uhlíkaté materiály na : 1. Kryštalické látky - majú usporiadanie základných stavebných častíc 

(atómov, jontov,  molekúl) ako na krátku, tak i na dlhú vzdialenosť 

.Kryštálová štruktúra je trojrozmerne periodická. 2. Amorfné látky - majú zachované usporiadanie atómov na krátku 
vzdialenosť a usporiadanie  na dlhú vzdialenosť chýba [1].                               (a)                                                                                               (b)  Obr. 2: Hypotetická dvojrozmerná štruktúra predstavujúca dva typy častíc, ktoré sú usporiadané na 

krátku i dlhú vzdialenosť  (a) a dvojrozmerná štruktúra u ktorej usporiadanosť na dlhú vzdialenosť chýba (b).   Medzi kryštalické uhlíkaté materiály môžeme zahrnúť alotropické formy elementárneho 

uhlíka. Alotropizmus je vlastnosť niektorých prvkov, ktoré sa môžu vyskytovať v dvoch alebo 
viacerých modifikáciách s odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami, no chemicky sa chovajú 

podobne. Bežné známe alotropické modifikácie uhlíka sú diamant a grafit [1].  V diamante sú atómy uhlíka usporiadané do tetraedru. Každý atóm uhlíka je pripojený 

k štyrom iným uhlíkovým atómom (1,544 x 10-10m) so zovretím osí 109,5 stupňov. Je to 
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silná, tuhá trojrozmerná štruktúra, ktorá má za následok nekonečnú sieť atómov. To 

vysvetľuje tvrdosť, mimoriadnu pevnosť a trvanlivosť a dáva diamantu väčšiu hustotu ako ma grafit (3,514 gramov na kubický centimeter) [1].  Atómy uhlíka v grafite sú tiež usporiadané v nekonečnom poli, ale sú vo vrstvách. 
Každý atóm uhlíka  je viazaný k trom iným uhlíkovým atómom a usporiadaný v rohoch siete 
pravidelných šesťuholníkov so zovretím osí 120 stupňov. Vzdialenosť medzi dvoma vrstvami 

je dlhšia (3,347 x 10-10m), než je vzdialenosť medzi atómami uhlíka v každej vrstve (1,418 x 10-10m). Táto trojrozmerná štruktúra zodpovedá za fyzikálne vlastnosti grafitu (viz. Obr.3). 
Na rozdiel od diamantu, grafit môže byť ako mazivo alebo v ceruzkách, pretože vrstvy štiepi 
ľahko [1].  (a) (b)  Obr. 3: Usporiadanie uhlíkových atómov v štruktúre diamantu (a) a grafitu (b) [2].  V roku 1985 bola objavená alšia modifikácia elementárneho uhlíka, spočívajúca v ikosaédrickom usporiadaní 60-tich atómov uhlíka, ktoré tvoria samostatnú molekulu. Pri 
istom stupni idealizácie, môžeme za usporiadanú štruktúru na dlhú vzdialenosť považovať i nanotubulárne formy (viz. Obr.4) [1].  (a) (b)  Obr. 4: Usporiadanie uhlikových atómov v štruktúre fullerenu C60 (a) a nanotubulárnej formy (b) [2]. 
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3.2 Fyzikálne a chemické vlastnosti grafitu   Podľa obsahu uhlíka sa posudzujú grafitové suroviny , ale hlavne podľa veľkosti 

grafitových častíc. Podľa tohto hodnotenia sa môže grafit rozdeľovať do troch skupín: 1. grafit hrubo vločkový ( makrokryštalický), ktorého jednotlivé vločky majú rozmer asi 

1 mm i väčší 2. grafit jemne vločkový 3. grafit amorfný (mikrokryštalický až kryptokryštalický)  Podľa V.S.Veselovoja  je grafit rozdelený podľa charakteru stavby a rozmerov 

kryštálov na tieto skupiny: 1. grafity jemne kryštalické:  a) šupinkové grafity  - sa skladajú z jednotlivých kryštálikov v tvare lístočkov         alebo vločiek. V tejto podskupine  grafitov sa rozoznávajú hrubo vločkové      grafity so šupinkami o rozmeroch 0,1 mm a alej grafity jemno vločkové,      ktoré majú šupinky menšie než 0,1 mm.  b)husto kryštalické - sú zložené z hustej hmoty grafitových kryštálikov, ktoré      priliehajú jeden ku druhému. Kryštáliky sú v tejto hmote orientované rôzne.      Husto kryštalické grafity môžu byť rozdelené na jemne a hrubo kryštalické.      Jemne kryštalické grafity sú charakterizované kryštálikmi menšími než 0,05      mm. 2. grafity skryto kryštalické - majú kryštáliky menšie než jeden mikron. Stredná hodnota                                  veľkosti kryštálikov je v rozmedzí 0,01-0,1 mikronu. U                                  skryto kryštalických grafitov sú kryštáliky lesklé, mastné a                                  plastické.  3. grafitické antracity 4. uhlie  Suroviny vločkového grafitu sa považujú sú vhodné na premyslené využitie i pri 
neveľkom  obsahu uhlíka (5-6 % C). Veľkým obsahom uhlíka sú charakteristické husto 

kryštalické grafity (60-70 %). Obsah uhlíka vo skryto kryštalických surovinách sa pohybuje (70-80 %) [3].  
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 Všetky druhy grafitu vyskytujúce sa v prírode sú farby čiernej až tmavošedej, úplne 

nepriehľadné, nakoľko neprepúšťa svetelné lúče ani v najtenších vrstvičkách. Hustota grafitu 
sa pohybuje medzi 2,17 až 2,30 kg.m-3. Grafit je veľmi mäkký, jeho tvrdosť je 0,5 až 1, takže sa obtiera o prsty. Štiepateľnosť je dokonalá podľa spodkovej plochy, lom je nerovný. Veľmi 

dobre vodí elektrický prúd i teplo. Röntgenové lúče prepúšťa. Vodivosť grafitu sa zväčšuje rozomletím na prášok, ktorý sa potom znova zlisuje. Pri teplote 0 ºC sa špecifický odpor pohybuje od 0,390 do 0,602 Ω. Minimálny odpor je 0,0075 Ω. Vodivosť sa zväčšuje s 

čistotou [3].  Chemický grafit je veľmi odolný. Rozpúšťa  sa len v roztavenom železe a v niektorých iných roztavených kovoch, hlavne v tých, ktoré majú vysoký bod topenia. Pri rozpúšťaní sa 

tvoria karbidy wolframu, titanu, vápnika, železa a bóru. Grafit horí v kyslíko-vodíkovom 
plameni, pričom vzniká kysličník uhličitý a popol. Teplota topenia grafitu sa pohybuje medzi 

3845 až 3890 ºC, pri tlaku od 1 do 9 atm. Bod varu  grafitu je 4200ºC. Niektoré oxidačné 

činidlá môžu previesť grafit na oxidické zlúčeniny, ako je napríklad kyselina grafitová[3].  Pre grafit je špecifická reakcia zmesi kyseliny dusičnej a chlorečnanu draselného, 

pričom vzniká kyselina grafitová. Táto reakcia neprebieha pri diamante, takže sa dá použiť ako dôkaz grafitu. Štruktúra grafitu zotrváva, ale značne sa zväčšuje vzdialenosť atómových rovín. Rýchlym zahriatím vybuchuje za silného vývoja tepla. Zaujímavé sú zlúčeniny grafitu s alkalickými kovmi. Vznikajú účinkom roztavených alkalických kovov na grafit vo vákuu alebo v indiferentnej atmosfére. Tuha sa silno nafukuje a rozpadne sa za vzniku tepla. 
Vznikajú nové, bronzovo až medené červeno  zafarbené zlúčeniny typu C8K (viz. Obr. 6), C8Cs a C8Rb. alším zahrievaním nastáva prechod týchto zlúčenín v modro-červené deriváty typu C16K, C16Cs. Opätovným zahriatím sa dá alkalický kov vypudiť úplne [3,4].  Obr. 6: Kryštalická mriežka zlúčeniny C8K[4]. 
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 Zlúčeniny tuhy s alkalickými kovmi sú na vzduchu nestále. Z röntgenometrickej 
analýzy vyplýva zachovanie  základnej grafitovej mriežky, ale vzdialenosť jednotlivých rovín uhlíkových atómov vzrastá na 5,34 Å ( u C8K) a do toho priestoru  vstupujú vrstvy atómov 
alkalického kovu. Ak pôsobí na grafit za určitých podmienok flór, vzniká potom fluorid ako 
šedý kryštalický  prášok. V tomto prípade ako v šesťuholníkovej mriežke nedochádza k 

porušeniu. Pri prudkom zahriatí na 500 ºC sa táto zlúčenina s výbuchom rozpadne na prchavé 
fluoridy a sadzový uhlík. Chemicky je však fluorid tuhy voči niektorým redukujúcim látkam 

veľmi stály [3,4]. 4. Charakteristika grafénovej vrstvy   Grafén a grafit sú dve podobné a predsa diametrálne odlišné formy uhlíka. Grafit je 

zložený z mnohých sp2-hybridizovaných vrstiev uhlíka, pričom vertikálne väzby sú slabé. 
Grafén oproti tomu tvorí len jedna vrstva šesťuholníkových štruktúr, teda má hrúbku jedného 

atómu uhlíka. Tento materiál sa vyznačuje vysokou pohyblivosťou elektrónov pri izbovej teplote (250 000 cm2 m-1 s-1) a enormnou tepelnou vodivosťou (3000 W m-1 K-1) [5]. 4.1 Syntéza grafénu   Príprava vysoko kvalitného grafitu vyžaduje teploty vyššie než 3000 K, no oddelenie 

vrstiev (exfoliácia) sa môže uskutočniť pri izbovej teplote. Grafén môže byť pripravený 

niekoľkými spôsobmi, napríklad depozícia z plynnej fáze, mechanická exfoliácia, chemická exfoliácia a chemická syntéza [5,6]. 4.2 Mechanická exfoliácia    Mechanická exfoliácia je proces odlupovania vrstiev vysoko - orientovaného grafitu (HOPG,,highly - oriented pyrolic graphite"). Táto metóda (viz. Obr. 7) je aj známa pod názvom ,,pásková metóda", pri ktorej získame monovrstvy grafénu dostatočne veľké na to, 
aby mohli byť študované konvenčnými metódami. Vrchná vrstva vysoko kvalitného kryštálu grafitu sa odstráni kúskom lepiacej pásky, ktorá je potom pritlačená ku zvolenému substrátu. 

Ak je priľnavosť spodnej grafénovej vrstvy k substrátu silnejšia než je priľnavosť medzi 

vrstvami grafénu, potom je možné previesť grafénovú vrstvu na substrát a vyrobiť tak 

kvalitné grafénové kryštality. Monovrstvy grafitu na niektorých substrátoch (S/SiO2) môžu 

pre určité vlnové vzdialenosti dopadajúceého svetla dávať optický kontrast až 15% [6,7].  
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 Obr. 7: Výroba grafénu technikou mikromechanického štiepania [8]. 4.3 Epitaxia grafénu   Epitaxia grafénu je bežne používaná technika pre vytváranie vysoko kvalitnej jednovrstvy grafénu. Pôvodne epitaxiálny grafén sa vyvíjal od karbidu kremíka (SiC). Pri vysokej teplote 1500 ºC dochádza ku sublimácií atómov kremíka a uhlíkové atómy segregujú na povrchu. alší spôsob je vnesenie grafitového vlákna do ultra - vysokého  vákua. 
Vzhľadom na to ,že sa vlákno zohrieva, atómy uhlíka sublimujú z grafitu. Epitaxia vytvára 
vysoko kvalitné filmy, ktoré vyžadujú extrémne vysoké vákuum, ktoré spôsobuje, že proces je zdĺhavý [9]. 4.4 Chemická depozícia z plynnej fázy   Za chemickej depozície z plynnej fázy (CVD - "Chemical Vapour Deposition") sa 
kovový substrát ako je me  sa vloží do pece a zmes sa zahrieva za nízkeho vákua na približne 

1000 ºC. Tepelné žíhanie medi zvyšuje jeho veľkosť domény. Vodík a metán sú vpúšťané do pece. Katalyzátorom reakcie je medená fólia. Pri reakcii medzi metánom a povrchom 
substrátu sa rozloží na atómy uhlíka a vodík. Uhlíkové atómy potom na medenej fólii vytvoria 
grafénové zrná s rôznou kryštalografickou orientáciou.  Pri graféne vyrobenom touto metódou je väčšia pravdepodobnosť, že nesie nečistoty v 

dôsledku rôznych materiálov potrebných pre CVD. Takéto nečistoty môžu byť dodatočne 

obmedzené vytvorením číreho grafénu ako exfoliovaných vločiek. Grafén vytvorený metódou CVD má tendenciu  pokrčiť sa v dôsledku rozdielu tepelnej rozťažnosti medzi grafénom a me ou. To môže byť znížené pomocou správneho žíhania. Me  nie je jediný kovový substrát 

využiteľný pre túto metódu. alej tu môže byť použitý nikel, pričom dochádza za vysokých 
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teplôt k pomerne značnej difúzií uhlíkových atómov do jeho vnútornej časti. Z toho vyplýva, 
že kvalita grafénových vrstiev vyrábaných CVD je ovplyvnená voľbou substrátu. CVD 

umožňuje grafénu byť použitý ako vrstva v solárnych článkoch [10].  4.5 Grafénový oxid  a redukcia oxidu grafénu   Pri príprave grafénu sa využívajú tri metódy a ich modifikácie: Brodieho, 
Staudenmaierova a Hummersova−Offemanova metóda. Pri všetkých troch prípadoch oxidácia  grafitu prebieha s použitím silných oxidačných činidiel napríklad KMnO4 a NaNO3 v koncentrovanej H2SO4. Grafitový oxid sa líši od pôvodného grafitu v tom, že grafitový oxid nesie hydroxy a epoxyskupiny na sp3 hybridizovaných uhlíkoch. Je veľmi hydrofilný, čo znamená, že môže byť dispergovaný vo vode. Vo vodnom roztoku prechádza pomocou sonifakácie na grafénový oxid (,,graphene oxide - GO"). GO sa môže pochváliť unikátnymi 

optickými , elektrokatalickými a silnými oxidačnými vlastnosťami [12].  Dôležitou reakciu GO je redukcia za tvorby redukovaného oxidu (,,reduced graphene 
oxide−rGO"). Proces odstraňuje kyslík naviazaný na grafénovej vrstve, pretože ovplyvňuje elektrické vlastnosti grafénu ako je mobilita náboja a elektrický odpor. Redukcia vedie k obnove elektrickej vodivosti. Úplne redukovaný GO má takmer podobné vlastnosti ako grafén, pretože nedochádza k úplnej eliminácii oxidovaných funkčných skupín [11,13].  4.6 Efoliácia v tekutej fáze   Grafit môže byť ľahko odlupovaný v kvapalných médiách tým, že sa využije ultrazvuk 

na extrahovanie jednotlivých vrstiev. Proces exfoliácie kvapalnej fáze všeobecne zahŕňa tri 

oddiely: disperzie grafitu v rozpúšťadle, exfoliácie a čistení. Grafénové vločky môžu byť produkované povrchovou voľnou exfoliáciou grafitu pomocou chcemickej disperzie v 

organických rozpúšťadlách. Ideálne rozpúšťadlá, ktoré rozptýlia grafén, sú tie, ktoréktoré 
znižujú medzifázové napätie medzi kvapalinou a grafénovými vločkami. Z pohľadu experimentálnych a analytických problémov, výťažok LPE (,,Liquid - phase exfoliation") 
možno opísať rôznymi spôsobmi. Napríklad hmotnosť, ktorá je definovaná ako pomer medzi 
hmotnosťou dispergovaného grafitového materiálu a východiskových grafitových vločiek. 

Alebo jednovrstvenného grafénu (SLG), ktorý je definovaný ako pomer medzi počtom SLG a 

celkového počtu grafitových vločiek v disperzii. Na určenie exfoliačných výnosov treba 
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charakterizovať odlupovanie grafitového materiálu, ktorý poskytuje kvalitatívne i kvantitatívne informácie [14]. 4.6.1 Kvapalné média exfoliácii grafitu   Vzdialenosť medzi naukladanými paralelnými vrstvami grafénu v hromadnom grafite (3,34 Å) boli vypočítané DFT (,,Destiny functional theory") metódami. I ke  Van der Waalsove sily sa rátajú medzi slabé, príťažlivosť je dostatočne silná, čo spôsobuje náročnosť 

kompletnej exfoliácie jednotlivých vrstiev. Úspešná exfoliácia  sa musí podrobiť príťažlivosti 
Van der Waalsových síl medzi susednými vrstvami. Jeden z najpôsobivejších spôsobov ako 

znížiť príťažlivosť Van der Waalsových sil je kvapalinové ponáranie, kde potenciálna energia medzi susednými vrstvami prispieva k disperznej interakcii. Povrchové napätie hrá kľúčovú úlohu tam, kde pevný povrch je ponorený do kvapalného prostredia. V prípade, že povrchové 

napätie medzi tuhou a kvapalnou časťou je vysoké, je zlá disperzia pevnej látky v kvapaline. 

Všeobecne platí, že voda má najväčšie využitie pre povrchovú energiu, pretože povrchové napätie disperznej fázy vody je 21,8 mJ/m2 a polárna fáza je 51,0 mJ/m2. Rozpúšťadlá s vysokým povrchovým (viz. Obr. 8) sú najlepšie rozpúšťadlá pre rozptyl grafitových vločiek a 

grafénu, pretože minimalizuje medzifázové napätie medzi rozpúšťadlom. Používajú sa 

rozpúšťadlá vrátane aniónu, katiónu, obojetného iónu a neiónovej formy, ako sú 6, 8-Dihydroxy-1,3,6,8-pyrénsulfonová kyselina, 1-Pyrénkarboxylová kyselina, N-metyl-2-pyrolidón (NMP) [14].  Obr. 8: Molekulárna štruktúra bežných rozpúšťadiel, používaných ako kvapalné média v procese exfoliácie grafitu [14].   
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4.6.2 Tenzid   Použitím malých molekúl, ako sú povrchovo aktívne látky, môžeme podporiť exfoliáciu grafitu do grafénu. Najmä ak taká molekula ma vysokú energiu adsorpcie na 
grafén. Voda je prirodzená voľba vodnej disperzie, nakoľko je netoxická. I ke  exfoliácia 

grafénu vo vode je náročná v dôsledku hydrofóbnej povahy listov, ktoré môžeme prekonať 

povrchovými aktívnymi látkami. Vzhľadom na poschodvú p-p interakciu s grafénom ukazujú 
polyaromatické uhľovodíky v tomto ohľade vhodné správanie. Deriváty pyrénu sú používané na stabilizáciu  uhlíkovej nanotrubice a disperzii grafénu [14]. 5. Charakteristika počtu a lokalizácie grafénových vrstiev   Na nájdenie tenkej vrstvy grafénu alebo grafénu oxidu na substráte slúži optická mikroskopia. Počet vrstiev grafénu vo vzorke pomocou experimentálnej metódy  môže byť 

určený Rayleihgovou spektrometriou, zatiaľ čo v teoretickej časti môže byť odhadnutá ab-inito ( z lat. ,,od počiatku") metódami. Táto metóda funguje len na odlupujúce  sa vzorky. 
Ramanova spektormetria, môže byť aplikovaná na všetky vzorky grafénu. Okrem toho je schopná identifikovať elektronické odchýlky, chemické modifikácie, funkčné skupiny alebo umiestenie grafitu. [15]. 5.1 Svetelná mikroskopia   Svetelná mikroskopia je jednoduchá zobrazovacia metóda, ktorá umožňuje rozoznať 

štruktúru látky. Skladá sa z osvetľovacej časti (zdroj svetla, kondenzor, clona), mechanickej 

časti (podstavec, stojan) a optickej časti (objektívy, okulár). Na zobrazenie sa využíva viditeľná časť spektra s vlnovou vzdialenosťou 400-760 nm [16].  Svetelný mikroskop umožňuje merať niekoľkými metódami : 1. Svetelné pole (,,Bright Field",BF) - preparát je zobrazený vo svetelnom poli. Svetlo prechádza vzorkou alebo je odrazené od vzorky, pritom sa nemenia jeho 
vlastnosti použitím filtrov. Táto metóda je využívaná pri farebných preparátoch s vysokým kontrastom. 2. Tmavé pole (,,Dark Field",DF) - zobrazenie vzorky v tmavom poli zvyšuje kontrast snímaného objektu. Mikroskopovanie v tmavom poli je umožnené 

blokovaním stredového svetelného lúča, vzniká dutý kužeľ svetla, ktorý 

prechádza okolím než samotným kužeľom. 
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3. Polarizátor - filter prepúšťa svetlo v jednej kmitajúcej rovine. Väčšina pevných látok ma optické vlastnosti, ktoré menia orientáciu dopadajúceho 
polarizovaného svetla. Toto svetlo je využívané pre získanie informácie o 

štruktúre a zložení materiálu [16]. 5.2 Elektrónová mikroskopia   Elektrónová mikroskopia patrí do širokej oblasti elektonoptických metód. Elektrónová mikroskopia je obdoba svetelnej mikroskopie, v ktorej sú fotóny nahradené elektrónmi a 
sklenené šošovky v mikroskope nahradené elektromagnetickými šošovkami. Ak je aspoň 

jeden druh žiarenia elektrónový zväzok, označuje sa táto metóda ako elektronoptická. Tieto 
metódy môžu byť použité pre kvantitatívnu i kvalitatívnu chemickú analýzu [17].  Elektronoptické metódy sa delia do troch skupín: 1. Metódy s priamou elektrónovou optikou - primárne žiarenie je zväzok elektrónov idúcich od zdroja ku vzorke. 2. Metódy so sekundárnou elektrónovou optikou - sekundárne žiarenie je zväzok elektrónov, ktoré idú od vzorky k detektoru. 3. Metódy s primárnou i sekundárnou optikou - zväzok elektrónov ide od zdroja 

až ku detektoru. 
V súčasnej dobe je šesť základných typov prístrojov, ktoré môžeme rozdeliť do troch skupín: 1. Transmisné elektrónové mikroskopy - predmet je skúmaný v prechádzajúcom 

zväzku elektrónových lúčov. 2. Elektrónové mikroskopy pre priame štúdium predmetov: a) Emisné elektrónové mikroskopy b) Autoemisné elektrónové mikroskopy c) Odrazové elektrónové mikroskopy d) Rastrovacie elektrónové mikroskopy 3. Tieňové elektrónové mikroskopy - táto mikroskopia je založená na princípe                       

tieňového zobrazenia študovaného objektu pri bodovom zdroji elektrónov [17].   
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5.3 Ramanova spektrometria   Ramanova spektrometria je metóda vibračnej molekulovej spektrometrie. V roku 1928 fyzik Chandrasekhara Venkata Raman popísal jav neelastického optického rozptylu, ktorý je základom tejto metódy. Ide o metódu vhodnú pre identifikáciu látok, pri určení ich štruktúry a 

zloženia. Používa sa pri analýze kryštalických i amorfných látok. Podstatou Ramanovho 
rozptylu je žiarivý dvojfotónový prechod medzi dvoma stacionárnymi vibračnými stavmi molekuly, ktorých energia je E1 a E2 vyvolaná interakciou s fotónom dopadajúceho žiarenia s frekvenciou υ0> [E2 - E1] /h, kde h je Planckova konštanta, a sprevádzaný vyžiarením fotónu 

rozptýleného žiarenia. Ramanov jav je možné si predstaviť pomocou kvantovej teórie, ktorej základy sa dajú popísať i v klasickom priblížení. V klasickom priblížení platí pre integrujúcu 

molekulu s žiarením, že v molekule je indukovaný dipólový moment p :                     = cos 𝜋𝜈 𝑡 + cos 𝜋𝜈𝑣𝑖 𝑡  cos 𝜋𝜈 𝑡 𝜕𝜕 =                      (1)  kde 𝜈  je frekvencia budiaceho zariadenia, 𝜈𝑣𝑖  je vibračná frekvencia,  E je vektor 
intenzity elektrického poľa dopadajúceho žiarenia, q sú vnútorné súradnice molekuly a  je 
polarizovateľnosť molekuly.  Pri Rayleighovom jave na rozdiel od Ramanovho rozptylu dochádza ku zmene 
frekvencie vyžiareného fotónu, ktorá je zvýšená alebo znížená (Stokesov posuv) v závislosti od zmeny hodnoty energie (viz. Obr. 9)  [18,19].   Obr. 9: Jednotlivé javy prejavujúce sa  v priebehu Ramanovej spektrometrie [19].  
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5.3.1 Ramanova spektometria uhlíkatých materiálov a Ramanovo spektrum  grafénu   Ramanova spektrometria v aka citlivosti na geometrickú štruktúru je veľmi užitočná 

pre štúdium alotropií uhlíka, ktoré sa líšia v relatívnej polohe ich atómov uhlíka. Ramanove spektrá grafénu (viz. Obr. 10) a grafitu sú zložené z vrstiev grafénu naskladaných spoločne. 

Spektrá vykazujú relatívne jednoduchú konštrukciu, ktorá sa vyznačuje tromi píkmi, a to : D, G a 2D. Medzi pozíciami píkov a tvarov píkov sú rozdiely a taktiež relatívna intenzita týchto píkov je výrazne odlišná. Užitočnosť Ramanovej spektrometrie spočíva v schopnosti 

rozlišovať jedno, dvoj, troj-vrstvy grafénu. Inými slovami, Ramanova spektrometria 
umožňuje stanovovať hrúbku vrstiev [18].  Obr. 10: Ramanovo spektrum grafitu a uhol vrstvy grafénu [18].  G pík je ostré pásmo, ktoré sa zobrazuje okolo 1587 cm-1 v spektre grafénu. Toto 
pásmo je veľmi citlivé na pocit vrstiev prítomných vo vzorke a je z metód pre stanovenie 

hrúbky vrstvy grafénu. Pík sa presúva na nižšiu energiu reprezentujúcu mierne zmäkčenie píku s každým pridaním grafénovej vrstvy [18,19].  D pík je známy ako pík poruchy alebo pík defektu. V prípade, že je D pík výrazný, 
značí existenciu mnohých chýb v skúmanom materiáli. Intenzita D píku 1580 cm-1 je priamo úmerná úrovni poruchy vo vzorke [18,19]. 
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 2D pík je označovaný ako podtext D pásma. Zmena tvaru 2D 2670cm-1 závisí od 
počtu jednotlivých vrstiev a vodivosťou grafénu. Zhoršenie elektrických vlastností je úmerné 

zvýšeniu veľkosti hrúbky píku [18,19]. 6. Röntgenová štruktúrna  analýza   Röntgenová difrakcia je najrozšírenejšia metóda s veľmi bohatou históriu. V roku 
1912 britský fyzik William Lawrence Bragg zistil, že v RTG difrakčnom obraze kryštálu 

látok (diamant, grafit, me ) musí byť zakódovaná informácia o ich vnútornej štruktúre.Tak so 
svojím otcom odvodili jednoduchý vzťah (viz. Obr. 11) popisujúci rozptyl RTG žiarenia na 

kryštálovej mriežke [20].  Obr. 11: Grafické odvodenia Braggovho zákona, kde  je vlnová dĺžka dopadajúcej vlny, Θ uhol dopadu, d medzirovinová vzdialenosť [21].  Röntgenové žiarenie je krátkovlnné elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 10-8 
až 10-12. Röntgenové žiarenie  je v elektromagnetickom spektre umiestnené medzi fama 

žiarením a ultrafialovým žiarením. Z hľadiska energie ide o oblasť 0,1 až 100 keV. Vzťah medzi energiou a vlnovou dĺžkou RTG žiarenia je vyjadrený rovnicou:                 = ℎ 𝜆               (2)   
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Po vložení zodpovedajúcich hodnôt:                                                                   = ,𝜆                            (3)  , kde energia e je vyjadrená v keV a vlnová dĺžka v Å  Vzniká pri prudkom zabrzdení rýchleho toku elektrónov o hmotnú prekážku. 

Najbežnejším zdrojom RTG žiarenia je RTG lampa so zatavenými elektródami, medzi ktorými je vysoké napätie [20].  Na zistenie kryštálovej štruktúry sa musí kryštál ožiariť monochromatickým RTG zväzkom, a tak získať jeho obraz (viz. Obr. 12). Primárny RTG zväzok sa priebežne 

rozptyľuje na elektrónoch meraného kryštálu. Roviny v krištále sa líšia Millerovými indexmi. 
Difrakčný obraz však nie je mikroskopickým obrazom štruktúry. Analyticky využiteľnými 

veličinami v difrakčnom obraze sú intenzity a uhly difrakcií. Spresnené pozície atómov sa 
stanovujú z intenzít difrakcií. Pre určenie pozícií atómov nám podávajú informácie elektrónové hustoty v asymetrickej časti elementárnej bunky [20].   Obr. 12: Princíp vzniku difrakčného obrazu. Pri širokouhlej RTG analýze sa používa Debye - 

Scherrerova metoda. Difrakčné žiarenie sa zachytí na citlivý 2D film alebo sa priamo vyhodnocuje 
intenzita žiarenia pomocou detektoru [22].   
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7. Kryštalinita   Ideálny stav je , ke  máme dokonale usporiadanú kryštálovú mriežku, v ktorej každá 

molekula zaujíma predpokladanú polohu. Tento stav je veľmi vzácny. alší extrém je 

amorfný stav, v ktorom pevná látka zložená z maximálne možných nedokonalostí takých, že 

všetky usporiadania dlhého dosahu chýbajú a zostávajú iba usporiadania krátkeho dosahu. 

Skutočné kryštality sa vyskytujú niekde medzi týmito extrémami. Pozícia kryštalitu na stupnici vymedzenej týmito dvoma extrémami sa nazýva kryštalinita [1]. 7.1 Stanovenie veľkosti kryštalitov    Na stanovenie veľkosti kryštalitov sa často využíva rtg. difrakčná analýza, ktorá je 
založená na stanovení pološírky  profilov vybraných difrakcií. Bazálne difrakcie 00l sú 
využívané pri stanovení veľkosti kryštalitov Lca nebazálne difrakcie hkl pri stanovení veľkosti 

kryštalitov La. Grafitické látky so strednou mierou kryštalinity majú profily difrakcií s nízkou 

intenzitou. Preto pre väčšinu prípadov sa počíta priemerná veľkosť kryštalitov <Lc> iba z 
pološírky intenzívnej difrakcie 002, ktorej obecný tvar sa vyjadriť ako:                                                                 < 𝐿 >=  𝜆 𝜃                      (3)  kde 𝜃 je difrakčný uhol, λ je vlnová dĺžka, K je konštanta závisiaca na druhu kryštalitu a  je pološírka difrakčného profilu [1].  Stanovenie veľkosti kryštalitov La je komplikovanejšie, nakoľko nebazálne difrakcie 

sú veľmi málo intenzívne a dochádza tu k poruchám vrstiev. Tvar Scherrerovej rovnice pre tento prípad sa mení na:                                                                < 𝐿  > = ,  𝜆 𝜃       (4)  kde je opäť 𝜃 je difrakčný uhol , λ je vlnová dĺžka,  je pološírka difrakčného profilu a 

K je konštanta, ktorá pre tento prípad nadobúda hodnoty 2,0 [1].  Okrem pološírky b stanovujeme polohu vrcholu profilu pri meraní difrakčných 

profilov 002, čím dostávame hodnotu medzirovinnej vzdialenosti d002. Skutočnosť, že hodnota d002sa pohybuje v intervale od 3,254 Å do 3,44 Å (pre uhlikaté materiály), bola 
použitá pre odvodenie vzťahu pre určenie stupeňa grafitizácie g:                                                         = , − , 86 −         (4) 
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7.2 Distribúcia veľkosti kryštalitov    Transmitná elektrónová mikroskopia s vysokým rozlišením (HRTEM) umožnuje 

priame pozorovanie veľkosti kryštalitov (viz. Obr. 13). Meranie veľkosti kryštalitov v smere osi c na snímkach HRTEM dovoľuje stanoviť priemernú veľkosť kryštalitov < Lc> i 
distribúciu ich veľkosti [1].  Distribúcia veľkosti kryštálov sa dá  aproximovať log-normálnou funkciou f(L) s dvoma parametrami ε a 𝜔:                                              𝐿 = .𝜀√ 𝜋 𝑥 [− 𝜀 ln 𝐿 − 𝜔 ]         (5)  kde ε2 =∑[ln 𝐿 − 𝜔] .f(L), 𝜔 = ∑ ln 𝐿 . 𝐿 . Medzi parametrami 𝜔, 𝜀 a priemernou 
veľkosťou kryštalitou < L > platí vzťah :                                                            < 𝐿 > = 𝑥 [𝜔 + 𝜀 ]        (6)  Obr. 13: Snímka vrstvy grafénu  z transmisného elektrónového mikroskopu s vysokým rozlíšením.     



 
22  

8. Analýza veľkosti častíc     Veľkosť častíc je jeden z najdôležitejších parametrov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti 

materiálu a sú ukazovateľom kvality materiálu. Ideálny práškový materiál obsahuje iba 
častice s rovnakou veľkosťou. Na rozdiel, reálny materiál je zložený z častíc s rôznym 
veľkostným intervalom. V praxi sa preto používa pojem distribúcia veľkosti častíc (DVČ). 

DVČ udáva percentuálne rozdelenie častíc ku veľkosti. alším veľmi dôležitým parametrom 
je tvar častíc. Veľkosť a tvar sú neoddeliteľné parametre, ktoré ovplyvňujú správanie pevných 
látok. Dôležitými metódami pre stanovenie distribúcie veľkosti častíc sú predovšetkým laserová difrakcia a mikroskopická obrazová analýza [22]. 8.1 Grafické vyjadrenie distribúcie veľkosti častíc  Distribúcia veľkosti častíc môže byť vyjadrená pomocou diskrétneho rozdelenia alebo 

spojitého rozdelenia, ak sú veľkostné triedy vzájomne dostatočne blízke. Miera veľkosti umiestnená na osi x, zatiaľ čo na osi y je vynesená štatistická váha každej veľkostnej triedy.  DVČ môže byť vyjadrená v diferenciálnom tvare ako histogramy alebo hustoty pravdepodobností qr [22].                                                                        𝑥𝑖 = 𝑖𝑥𝑖𝑟∑ 𝑖𝑥𝑖𝑟                   (7)  kde ni je počet častíc v i-tej veľkostnej triede s priemernou veľkosťou xi, alebo v integrálnom tvare kumulatívnej krivky / histogramy  Qr,ktoré môžu byť podsitové,                                              𝑄 𝑥𝑖 = ∑𝑖 =𝑖 𝑥 ∆𝑥 = ∫𝑥𝑖𝑥 𝑖 𝑥 𝑥       (8)   alebo nadsitové,                                                               𝑄 𝑣𝑒 𝑖𝑧𝑒 𝑥𝑖 = − 𝑄 𝑥𝑖          (9)   Počtovo vážené rozdelenia veľkostí častíc (q0, Q0) sú primárnym výsledkom čítacích 

metód ako je napríklad mikroskopická obrazová analýza. Objemovo vážené rozdelenia (q3, 

Q3) sú základným výsledkom ensemblových metód, ako je napríklad laserová analýza  [22].     
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8.1.1 Stredná hodnota   Stredná hodnota (,,Mean") je vyjadrená ako pomer medzi dvomi momentmi počtovo 

váženej distribúcie veľkostnej miery x. Veličina  ̅ ,  je stredná veľkosť získaná sumáciou p-tých mocnín jednotlivých hodnôt  x a vydelením výsledného súčtu získaných sumácií q-tých mocnín hodnôt x.[22]                                                  ̅ , = (∑ xi∑ xi ) −           pre          p ≠ q      (10)                                         ̅ , = 𝑥 (∑ xi ln xixi )                                =      (11)  Meracia mriežka môže byť použitá k meraniu celkovej dĺžky z náhodných rezov 
všetkých častíc optickou mikroskopiou. Táto veličina, vydelená počtom častíc dáva strednú 

dĺžku ̅ , . Podobne sa získa Coulterovým princípom meranie ̅ ,  a sedimentáciou, 
sieťovaním a laserovou technikou ̅ ,  [22].    8.1.2 Medián   Medián môžeme definovať ako 50 % kvantil, čo značí hodnotu variačného radu usporiadaného podľa veľkosti, ktorá rozdeľuje rad na dve rovnaké veľké častice. Medián 
súboru nameraných hodnôt je taká hodnota, že približne 50 % nameraných hodnôt súboru je 

menších alebo rovných tomuto mediánu x50 a približne 50 % nameraných hodnôt je väčších alebo rovných mediánu x50. Je to teda prostredná hodnota variačného radu súboru v prípade nepárneho počtu hodnôt v rade  [23].    8.1.3 Modus   Modus je maximálna hodnota na frekvenčnej krivke alebo vizualizácia najvyššieho 

vrcholu, ktorý je vidieť v distribúcii. Časticové sústavy s jedným modusom na krivke sa nazývajú monomodálne, sústavy s dvomi bimodálne a sústavy s tromi trimodálne. Časticové systémy s úzkym modusom sa nazývajú monodisperzné. V extrémnych prípadoch frekvenčná krivka v monodisperzných sústavách zodpovedá Diraclovému delta rozdeleniu a kumulatívna krivka Heavisidovej skokovej funkcii [23].       
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8.1.4 Distribúcia šírky   Nezávislé modelové algoritmy boli predstavené mnohými vedcami. Vedci používali 

rôzne výpočty pre opis šírky distribúcie. Jedným zo spoločných používaných hodnôt pre 

výsledky laserovej difrakcie je rozpätie. Span alebo rozpätie vyjadruje šírku distribúcie veľkosti častíc. Čím je hodnota spanu nižšia , tým je užšia distribúcia častíc [23].      Miera šírky distribúcie je definovaná :                 𝑆 𝑎𝑛 = 𝑥9 −𝑥𝑥5                   (12) 8.1.5 Distribúcia veľkosti častíc D10   Táto hodnota predstavuje priemer častíc zodpovedajúcich 10 % kumulatívne (od 0 do 
100%) rozloženie malých častíc. Inými slovami , ak je veľkosť častíc D10 7,8 m, môžeme 

povedať, že 10 % častíc v testovanej vzorke je menšia ako 7,8 m. D10 je typický bod pre 
distribúciu veľkosti častíc. D10 je rozdelená do Dv10, Dw10 a Dn10. Dv10 značí objem D10, 

zatiaľ čo Dw10 je hmotnosť D10 a Dn10 je číslo D10 [23].     8.1.6 Distribúcia veľkosti častíc D90   Táto hodnota predstavuje priemer častíc zodpovedajúcich 90% kumulatívne (od 0 do100% ) rozloženie malých častíc. Pri príklade, kde je veľkosť častíc D90 117,8 m, môžeme povedať, že  90% častíc v testovanej vzorke je menšia ako 117,8 m, alebo percento 
častíc  menších ako 117,8 m je 90%. D10 je rozdelená  do Dv90, Dw90 a Dn90. Dv90 značí objem D90, zatiaľ čo Dw90 je hmotnosť D90 a Dn90 je číslo D90 [23].          
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9. Experimentálna časť   Táto kapitola popisuje postup prípravy vzoriek grafitu v ultrazvuku s oxidačným 

činidlom a vzoriek grafitu turbulenciou vo vode s prídavkom tenzidu. Pripravené vzorky boli 

skúmané na zistenie distribúcie veľkosti častíc a na stanovenie kryštalitov. Príprava vzoriek s 
oxidačným činidlom bola rozdelená na dve časti, a to grafit s peroxidom vodíka a grafit s organickým peroxidom. Príprava vzoriek s pridaním tenzidu bola rozdelená taktiež na dve 

časti. V prvej časti je ku grafitu pridaný tenzid  prípravok na umývanie riadu. V druhej časti je tenzidom zmes organických látok. Stanovenie distribúcie veľkosti častíc takto pripravených vzoriek bolo merané na laserovom analyzátore, kde boli výsledné informácie podložené 

elektrónovou a svetelnou mikroskopiou. Vzorky boli alej  merané na röntgenovom difraktometre, ktorého dáta boli vyhodnotené sowtfarom, a stanovená veľkosť kryštalitov. 9.1 Použité chemikálie   
 Grafit lupienkový (C), (FICHEMA, ČR) 
 Grafit práškový (C), (FICHEMA, ČR) 
 Peroxid vodíka (H2O2), (PENTA, ČR) 
 Ethylen glykol (CH 2 OH) (Sigma Aldrich) 
 Di-tert.-butylperoxid (C8H18O2), (PENTA, ČR) 
 Dodecyltrimethylammoniumbromid (C15H34BrN), (FLUKA, ČR) 
 Dimethyldioctadecylammoniumbromid (C38H80BrN), (FLUKA, ČR) 
 Cetyltrimethylammoniumbromid (C19H42BrN), (FLUKA, ČR) 
 Trihexyltetradecylphosphoniumbromid (C32H68BrP), (FLUKA, ČR) 9.2 Použité pomôcky, prístroje a software  
 Analytická váha LECO - 250 
 Ultrazvuková vaňa DT510F 
 Guľový mlyn FRITSCH Pulversette 5 
 Mixér Gorenje B 600BP 
 Svetelný mikroskop Olympus CX31 
 Elektrónový mikroskop Philips XL - 30 
 Analyzátor veľkosti častíc LA - 950 HORIBA 
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 Röntgenový práškový difraktometer Rigaku Ultima IV 
 Mudmaster software  9.3 Príprava vzoriek grafitu s peroxidom vodíka    Na laboratórnej analytickej váhe LECO - 250 s presnosťou 0,1 mg bolo navážené 

množstvo 5,0602 g grafitu značeného C 360 (lupienkový grafit) a 5,0110 g grafitu značeného C 367 (práškový grafit). Grafit bol vložený do 250 ml kadičky, kde bolo pridané 50 ml peroxidu vodíka  30%. Takto pripravená kadička bola vložená do ultrazvukovej vane DT510F 

s objemom 4,3 l a rozmermi 300x240mm a hĺbkou 65 mm s výkonom ultrazvuku 140 W a 

pracovnou frekvenciou 35 kHz. Kadička bola ponorená 12 min v ultrazvukovej vane. Následne bolo pridaných alších 50 ml peroxidu vodíka 30% a kadička bola opäť ponorená do vane na čas 3 min. Bolo pridané 0,025 g Dodecyltrimethylammonium bromide. Takto 
pripravený obsah kadičky bol prevedený do kadičky s veľkosťou objemu 1000 ml a obsah bol zriedený do objemu 500 ml s destilovanou vodou.  9.4 Príprava mletých vzoriek grafitu   Vzorky grafitu C 360 a C 367 boli navážené na analytickej váhe  LECO - 250. 
Navážka C 367 predstavovala 5,0124 g a C 360 5,0207 g . Vzorky boli vložené do stolného 

guľového mlynu značky FRITSCH Pulversette 5. C 360 bol vložený do mlecej nádobky s 
veľkosťou 250 ml značenej N3. Ako mlecie prvky boli použité mlecie guľôčky s veľkosťou a 
počtom: 2x40 mm, 3x20 mm a 4x10mm. Grafit C367 bol vložený do mlecej nádoby N2 s rovnakým objemom 250ml. Mlecie guľôčky vložené do tejto nádobky boli s počtom a 
veľkostou: 2x40 mm, 3x20mm a 5x10mm. Voľba počtu guľôčok bola zvolená z dôvodu výslednej hmotnosti vzorky a guľôčok v nádobe, teda 10,00 g. Tento planétový mlyn s napájaním 230 V/50 Hz bol spustený s rýchlosťou otáčania 300rpm (otáčania za minútu) na 
čas 3x15 minút s jednou minútou pauzy z dôvodu kontroly mletej vzorky. 9.5 Príprava exfóliovaného grafitu s prípravkom na umývanie riadu   Bolo navážené na analytickej váhe LECO - 250 navážka 5,002 g vzorky C 360. V rovnakom množstve i vzorky C 367. Taktiež na tejto váhe bolo navážené 0,6250 g tenzidu, v 

tomto prípade prípravok na umývanie riadov JAR. Obe zložky boli vložené do mixéru a bolo pridané 250 ml destilovanej vody. Mixér značky Gorenje B 600BP s výkonom 600 Wa 
objemom 1,5 l s obsahom pripravenej zmesi bol spustený na rýchlosť 1 (18 krpm). Mixovanie 
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prebiehalo na čas 40 minút s prestávkami vždy po minúte z dôvodu zahriatia prístroja a 

veľkého spenenia obsahu v mixéri. Obsah bol prefiltrovaný cez filtračnú aparatúru zostavenú 
z: filtračného papiera, lievika, stojanu, sklenenej tyčinky a kužeľovej banky. Horná časť bola 

prefiltrovaná a usadenina premytá destilovanou vodou. Takto pripravená vzorka bola vložená 

do sušiarne na teplotu 105 ºC. Tento istý postup sa opakoval i pre druhú vzorku grafitu C 360.  Rovnakým postupom bola pripravená vzorka C 367 obohatená o 50 ml Cetyltrimethylammoniumbromidu a 5 mlethylen glykolu. 9.6 Príprava exfóliovaného grafitu so zmesou organických tenzidov    Na analytickej váhe bolo navážené 5,0001 g vzorky C 367 a 5,0009 g vzorky C 360. V 
tejto časti prípravy bol tenzid (JAR) z predchádzajúcej prípravy nahradený zmesou organických tenzidov. Zmes tenzidov je tvorená z Dodecyltrimethylammoniumbromid (Mr=308,35 g/mol) s čistotou 98%, Dimethyldioctadecylammoniumbromid (Mr=630,96 

g/mol) s čistotou 98%, Cetyltrimethylammoniumbromid (Mr=364,45 g/mol) s čistotou 98% a 

Trihexyltetradecylphosphoniumbromid (Mr=563,76 g/mol) s čistotou 95% .Tieto štyri organické látky navážené s presnosťou 0,025 g boli vložené do kadičiek s objemom 100 ml. 
Do takto pripravených kadičiek bolo pridaných 50 ml destilovanej vody. V prípade kadičky obsahujúcej C15H34BrN (Mr=308,35 g/mol) bolo ešte pridaných 30 ml etanolu z dôvodu slabej rozpustnosti látky v destilovanej vode. Do odmernej banky boli pridané jednotlivé 
tenzidy o rôznom vypočítanom objeme: 20ml (C19H42BrN), 10 ml (C15H34BrN), 10 ml (C32H68BrP) a 30 ml (C38H80BrN). Takto pripravený obsah bol zriedený do obsahu 1000 ml. Z pripraveného obsahu mernej banky bolo odobrané 250 ml a vložené do mixéru spolu s grafitom C 360. Mixér bol opäť spustený na rýchlosť 1 (18krpm)a mixovanie opäť prebiehalo 
v časovom intervale 40 minút s prestávkami vždy po jednej minúte. Obsah mixéra bol prefiltrovaný cez filtračnú aparatúru a vložený do sušiarne na teplotu 105 ºC. Tento istý 

postup sa opakoval pre druhú navážku grafitu C 367.  9.7 Meranie distribúcie veľkosti častíc   Distribúcia veľkosti častíc skúmaných vzoriek grafitu bola meraná na analyzátore LA-
950 HORIBA, ktorý je založený na technológii laserovej difrakcie so schopnosťou merania v rozsahu 0,01-3000 m. Veľkosť častíc bola analyzovaná pomocou takzvaného červeného 

svetla (s vlnovou dĺžkou 633 nm)a tzv. modrého svetla. Prístroj je vybavený ultrazvukovou 
miešačkou a čerpadlom. Doba merania bola nadstavená na 30 s po dobu 5 cyklov. Ku 
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vyhodnoteniu distribúcie veľkosti častíc boli zadané indexy lomov dispergačnej kvapaliny (voda = 1,33) a dispergovanej látky (grafit = 1,95). Analyzátor s presnosťou +/- 0,6 % 
merania rýchlosťou 5000 skenov za sekundu poskytuje najširší dynamický rozsah. Informácie prichádzajú na detektor , ktorý je tvorený 87 kremíkovými fotodiódami. Detektor posiela 
výsledné informácie na počítač vo forme stredných hodnôt d10. d50, d90 a v podobe 
frekvenčnej a kumulatívnej krivky. Výsledky analýzy v tabelárnej forme   sa nachádzajú vo výsledkoch práce, kde sú zároveň vyhodnotené.  9.8 Meranie obrazovou  analýzou   Pre robustné overenie správnosti hodnôt získaných metódou laserovej difrakčnej 

analýzy veľkosti častíc je metóda premerania častíc vzorky s využitím svetelného alebo skenovacieho elektrónového mikroskopu.   Svetelná mikroskopia podáva informácie o tvare a veľkosti. Pozorovanie vo svetlom a tmavom poli patrí ku klasickým mikroskopickým metódam. Výhodou týchto metód sú vysoké 
zväčšenia  a rozlíšenia, s čím aj súvisí nevýhoda. Čím väčšie zväčšenie , tým menšia hĺbka ostrosti. Vzorky grafitu boli pozorované pod svetelným mikroskopom Olympus CX31 s rozmermi 233x411x367 mm so zaostrovaním vertikálnym pohybom stolíka pomocou klznej 
lišty. Osvetlenie tvorí halogénová žiarovka. Aparatúra obsahuje revolverové nosiče pre štyri 

objektívy. Všetky vzorky grafitu boli skúmané za laboratórnej teploty.    Oproti svetelnej mikroskopii však ponúka elektrónová mikroskopia niekoľkonásobné 

väčšie zväčšenie a hlbokú ostrosť snímkou. Pri rastovacom elektrónovom mikroskope je 
primárny zväzok elektrónov vychýlený špeciálnou elektromagnetickou šošovkou tak, aby skenoval určitú plochu vzorky. Obraz vzniká nepriamo pixel po pixeli na základe momentálnej polohy primárneho lúča elektrónov a okamžité intenzity dopadajúcich elektrónov na detektor.  Vzorky grafitu boli pozorované v elektrónovom mikroskope Philips XL-30 s Röntgenovým spektrometrom EDAX. Elektrónový mikroskop s 
urýchľovačom napätím 1-30 kV dosahuje zväčšenia 100 000krát. Podáva informácie z detektorov sekundárnych a odrazených elektrónov. Vzorky grafitov boli merané za laboratórnej teploty.   V prípade exfoliovaných grafitov boli charakterizované všetky vzorky metódou 

svetelnej mikroskopie. Niekoľko vzoriek bolo zhliadnuté na skenovacom elektrónovom 
mikroskope, kde bola sledovaná predovšetkým morfológia pripraveného materiálu.   
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9.9 Meranie distribúcie a priemerných veľkostí kryštalitov   Vzorky boli merané za laboratórnej teploty pri elektrickom prúde 40 mA a napätí 30 kV na difraktometri Rigaku Ultima IV v Bragg-Brenato parafokusujúcej geometrii, pri použití 

žiarenia z röntgenovej lampy s Cu anódou. Údaje boli naskenované pomocou scintilačného detektora s krokom merania 0,02.Výsledné hodnoty boli spracované softwarom Origin 9, kde boli zostavené jednotlivé difrakčné záznamy s nameranými intenzitami a vypočítanou medzirovinovou vzdialenosťou.  Medzirovinové vzdialenosti ,ktoré boli vložené do grafov boli spočítané cez Braggovu rovnicu: 𝑛𝜆 = ℎ sin 𝜃 n - celé číslo(1) 
λ - vlnová dĺžka dopadajúceho svetla (0,15418 nm) 
θ - uhoľ dopadu dhkl - medzirovinná vzdialenosť    Stanovenie veľkosti kryštalitov  skúmaných vzoriek bolo merané na základe Warren-
Averbachovy (1950) a Bertautovy (1949) metódy, ktorá je založená na Fourierovej analýze 

difrakčných profilov. Postup bol spomínanými metódami algoritmizovaný a na základe toho 
bol potom spracovaný počítačový program MUDMASTER, v ktorom prebehlo hodnotenie skúmaných vzoriek grafitu. Vstupné údaje tohto programu obsahujú predovšetkým merané 
difrakčné profily bazálnych difrakcií a výsledkom výpočtu je priemerná veľkosť kryštálitov, 
odvodená z ich veľkostnej distribúcie, graf tejto distribúcie a priemerná veľkosť kryštálmi <Lc>[24].       
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10. Výsledky   Najdôležitejšie analytické postupy na zhodnotenie stupňa exfoliácie sú popísané v nasledujúcom texte. Za týmto popisom výsledkov nasleduje doplnková metóda 
mikroskopová, ktorá dokresľuje obraz celkového zhodnotenia zdrobneného a exfoliovaného grafitu. 10.1 Stanovenie veľkosti častíc pre grafit C 360 a C 367   Hodnoty zistené na základe veľkostí častíc sú zapísané v tabuľke číslo 1. Meranie 
veľkostí častíc jasne ukázalo vplyv jednotlivých metód na rozdrobenie materiálu.  V priebehu 
mletia v guľovom mlyne dochádza k pôsobeniu trecích síl na grafit, a preto dochádza ku 
zmenšovaniu veľkosti častíc spôsobom kĺzania grafenových vrstiev. Tieto vrstvy sa však 

nijako podstatne neoddeľujú od seba, no dochádza len k relatívnemu zníženiu počtu dobre usporiadaných domén (viz. obr. 15).  Obr. 14: Schéma mlecieho procesu grafitu a znázornenie zníženia počtu dobre usporiadaných domén.  V priebehu pôsobenia ultrazvuku s peroxidu vodíka dochádza k narušeniu integrity 

častíc predovšetkým kavitáciou, kde bubliny peroxidu sú rozpohybované ultrazvukovou vlnou a dochádza tým ku vzniku defektov na povrchu materiálu s odštepovaním vrstiev.  Najpodstatnejší efekt na zníženie veľkosti má mixér s využitím tenzidov (viz. Obr. 17,18). Častice sú namáhané strižnou silou nožov mixéra, kde spolu s turbulenciou vodného roztoku pôsobí aj chemicky organický tenzid, ktorý zabraňuje opätovnému zlúčenie sa už raz 

rozdružených vrstiev.  Výsledné hodnoty boli overené prostredníctvom snímkov svetelnej (viz. Obr. 15) a elektrónovej mikroskopie (viz. Obr. 16). Na oboch snímkach z mikroskopov, ktoré zobrazujú 
grafitový prášok 360 po mixovaní v roztoku tenzidov, je vidieť, že častice môžu dosahovať až 



 
31  

veľkosti 100 m, i ke  priemerná veľkosť častíc stanovená na základe analýzy veľkosti častíc 

je približne 60 mikrometrov. Na snímke zo skenovacej elektrónovej mikroskopie vidíme 

charakter častíc, kde viditeľne rozštiepené hrany častíc potvrdzujú exfoliáciu. Okrem toho je 

značný výskyt submikrónových častíc na povrchu menej porušených veľkých častíc.  Tab. 1: Štatisticky určené hodnoty veľkosti častíc na základe nameraných distribúcií veľkosti častíc pre vzorky pripravené z grafitu C 360. Názov vzorky Priemer 
( m) Modus 

( m) Medián 
( m) Span 

( m) D10 
( m) D90 

( m) C 360 vstup 336,04 247,94 292,28 1,11 201,52 526,92 C 360 pomletý 144,78 186,15 142,56 1,57 31,37 255,65 C 360 H2O2 ultrazvuk 358,13 420,54 334,31 1,71 78,51 650,38 C 360 mixér tenzidy 57,75 72,35 56,00 1,44 17,96 98,61   Obr. 15: Snímka grafitu C 360 mixovaného s tenzidmi, vytvorená optickým mikroskopom v tmavom poli s mierkou 100 m.  
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 Obr. 16: Snímka grafitu C 360 mixovaného s tenzidmi, vytvorený elektrónovým mikroskopom s 
mierkou 10 m. Tab. 2: Štatisticky určené hodnoty veľkosti častíc na základe nameraných distribúcií veľkosti častíc pre vzorky pripravené z grafitu C 367. Názov vzorky Mean 

( m) Modus 
( m) Medián 

( m) Span 
( m) D10 

( m) D90 
( m) C 367 vstup 260,94 215,36 233,72 1,04 158,27 401,49 C 367 pomletý 163,54 186,54 148,92 1,59 54,14 291,67 C 367 H2O2 ultrazvuk 240,60 244,53 208,42 1,81 72,023 450,65 C 367 mixér tenzidy 87,19 41,99 59,00 2,97 21,44 197,01    
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 Obr. 17: Snímka grafitu C 367 mixovaného s tenzidmi, vytvorená optickým mikroskopom v tmavom poli s mierkou 100 m.   Obr. 18: Snímka grafitu C 360 mixovaného s tenzidmi, vytvorený elektrónovým mikroskopom s 
mierkou 10 m. 
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10.2 Hodnotenie parametra píku z difrakčného záznamu   Pre výpočet priemernej veľkosti kryštalitov i stanovenie distribúcie kryštálov je 

dôležité uskutočniť profilovú analýzu bazálnej difrakcie skúmanej vzorky. Dvomi 

najdôležitejšími parametrami pre vyhodnotenie difrakčného záznamu sú intenzity a polohy 
píkov. Difrakčný záznam je tvorený dvomi osami, a to x, ktorá znázorňuje polohu píka, v pôvodnom zázname ako uhlová hodnota, ktorou sa dá prepočítať podľa Braggovej rovnice na hodnoty medzirovinnej vzdialenosti. Na osi y je zobrazená intenzita, ktorá môže orientačne 

predstavovať stupeň kryštalinity. Čím intenzívnejší pík, tým relatívne viac kryštalitický materiál. Boli dopočítané medzirovinné vzdialenosti d z Braggovej rovinice pre všetky skúmané vzorky. Difrakčný záznam je okrem tabuľového vyhodnotenia i v obrazovej forme. 

Obrazový zápis nám umožnil podrobnejšie preskúmanie difrakčných záznamov, ktoré boli 

následne zväčšené  a lepšie preskúmané. V aka obrazovej forme zápisu boli zaznamenané zmeny tvaru píkov, a to u vzorky grafitu C 360 s pridanými tenzidmi.  10.2.1 Difrakčné záznamy grafitov C 360 a C 367   V tabuľke 3 sú uvedené namerané intenzity analyzovaných píkov grafitu, poloha píkov 
a ich vypočítané medzirovinové vzdialenosti pre grafit C 360. Tab. 3: Namerané hodnoty polohy píkov a intenzity píkov  pre výpočet medzirovinej vzdialenosti pre vzorky grafitu C 360. Názov vzorky Poloha píku (° 2) Intenzita (cps) Medzirovinová 

vzdialenosť d002 (nm) C 360 vstup 26,49 417922,12 0,336 C 360 mlety 26,51 417922,12 0,336 C 360 ultrazvuk H2O2 26,49 418860,15 0,337 C 360 mixér tenzidy 26,51 136668,56 0,337   Na difrakčných záznamoch Obr. 19 a 20 sú vyznačené polohy bazálnych difrakcií pre testované vzorky. 
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  Obr. 19: Difrakčný záznam s dvomi bazálnymi difrakciami grafitu 002 a 004 pôvodnej vzorky grafitu C 360.   Obr. 20: Skreslené difrakčné záznamy vzorky grafitu C 360 pôvodného a rôznych procesoch exfoliácie.  
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 Na Obr. 20 je porovnanie charakteru bazálneho difrakčného píku pôvodného grafitu a troch metód exfoliácie grafitu. Je zrejmé, že okrem trecej sily v mixéri, dva alšie fyzikálne procesy - ultrazvuk a trecia sila guľového mlynu, majú veľmi nevýrazný vplyv na charakter bazálneho píku.  Po mixovaní s tenzidami intenzita bazálneho píku 002 sa znížila viac ako trojnásobne. Poloha píku zostáva nezmenená, čo znamená, že stále ide o grafitický materiál.  Rovnako ako v prípade grafitu C 360 bola pre prehľadnosť vytvorená tabuľka (viz. Tab. 4), kde sú uvedené namerané intenzity analyzovaných píkov grafitu, uhlová poloha 
píkov a ich vypočítané medzirovinné vzdialenosti pre grafit C 367. Tab. 4: Namerané hodnoty polohy píkov a intenzity píkov, výpočet medzirovinnej vzdialenosti pre vzorky grafitu C 367. Názov vzorky Poloha píku (° 2) Intenzita (cps) Medzirovinová 

vzdialenosť d002 (nm) C 367 vstup 26,54 174604,89 0,336 C 367 mletý 26,50 310602,62 0,337 C 367 ultrazvuk H2O2 25,51 177265,49 0,336 C 367 tenzidy 26,50 207146,11 0,337   
Na difrakčných záznamoch Obr. 21 a 22 sú zobrazené intenzity a polohy píkov a taktiež tvar píku , ktorý sa mení v závislosti na pridanej látke pre grafit 367.  
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 Obr. 21: Difrakčný záznam s dvomi bazálnymi difrakciami 002 a 004 pôvodnej vzorky grafitu C 367.  Obr. 22: Skreslené difrakčné záznamy vzorky grafitov C 367.  
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na umývanie riadu. Zloženie umývacieho prostriedku je 5 až 40% syntetického organického detergentu vybranej skupiny pozostávajúcich  zo syntetických organických aniónových 
detergentov so sulfátovým základom 0,1 až 10% hmotnostných SSC. Čo sú uhľovodíky, organické kyseliny, estery, amidy, amíny, kvartérna amóniová zlúčenina s alkylovým 

reťazcom aspoň 25 atómov uhlíka vo vodnom prostredí (viz. Obr. 28).  Týmto procesom boli pripravené zaujímavé častice, ktorých veľkosť je porovnateľná s 

časticami mixovanými so zmesou tenzidov (viz. Príloha VI. Tab. 1). Filtráciou s použitím 

bežného papierového filtra (388 gramáž 80g/m2) boli získané malé častice pod 12 m , ktoré 
prešli filtrom spolu s rozpustenými látkami z umývacieho prostriedku. Usušením takejto 
vzorky sme získali prášok, ktorého difrakčný záznam zaznamenal predovšetkým dobre 

kryštalickú sulfoniovú soľ (viz. Obr. 28 - všetky neoznačené piky). Grafitický pík vyznačený 

na difrakčnom zázname polohou d002 má v porovnaní so soľou nižšiu intenzitu. Pre tento jemný grafit bola stanovená <Lc> = 18,9 nm (príloha tabuľka kryštálmi). Ako vidíme na snímke SEM, častice však majú exfoliovaný charakter v podobe tenkých vrstevnatých 

čiastočiek (viz. Príloha II Obr. 9). Pre získanie presných údajov a obrázkov nenarušených organickou prímesou je potrebné túto vzorku premyť. V skúmanej vzorke premytie nebolo vykonané, pretože vzorka bola alej testovaná na kompatibilitu v polymérovej matrici ako 
funkčné plnivo, a preto prídavok organickej látky je vítaný. V alšom kroku bol pokus o 

zjednodušenie komplexného zloženia prostriedku na umývanie riadu.  Obr. 28: Difrakčný záznam grafitu C 367 s pridaným prostriedkom na riad. 
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 Preto ako alší bol zostavený pokus s alšou hexadecylamoniovou soľou a ethylen glykolom. Difrakčný záznam častíc prejdených filtrom do filtrátu, kde spolu s dobre 

kryštalizujúcou amóniouvou soľou je vidieť málo intenzívny pík grafitu (viz. obr. 29). Oba 
pokusy mali úspech vo výrobe mikronových až submikrónových častíc, ktoré boli po 

mixovanom procese jednoducho prefiltrované na papierovom filtri s priechodom častíc 

menších ako 12 m.  Obr. 29: Difrakčný záznam grafitu C 367 s pridaním HDTMA a Ethylen glykol.           
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12. Záver   Predkladaná bakalárska práca mala za cieľ sledovať zmeny v kryštalinite a veľkosti 

častíc v priebehu rôznych procesov exfoliácie a zdrobňovaní grafitu. Boli sledované dva klasické fyzikálne postupy- mletia a pôsobenie ultrazvuku, a jeden špeciálny - mixovanie v roztoku tenzidu.  Každá z metód vytvára iný charakter častíc a tým sú ovplyvnené aj parametre veľkosti 

a kryštalinity. V priebehu mletia na guľovom mlyne bolo sledovať zmenšenie častíc na 

polovicu u práškového grafitu a až na tretinu pôvodnej veľkosti lupienkového grafitu. 

Veľkosť kryštalitov sa trochu zmenšila pri lupienkovom grafite C 360 a trochu zväčšila pri 
vzorke práškového grafitu C 367, kde tento jav môže byť vysvetlený skompaktováním 
niektorých častíc, a tým výraznejšou reflexiou týchto domén. Obe zmeny kryštalinity sú však 

malé a nepredstavujú podstatný vplyv na exfoliáciu či zdrobenie grafitu.  Ultrazvuková metóda v koncentrovanom roztoku H2O2 mala najmenší vplyv na 

zníženie veľkosti častíc, dokonca pri práškovej vzorky bola nameraná o niečo vyššia hodnota ako pri pôvodnej vzorky. Priemerná veľkosť kryštalitov sa zvýšila. Tento jav môžeme 

vysvetliť faktom, že malé častice s nízkou kryštalinitou boli procesom silne porušené tak, že v 

priebehu ako meraní veľkosti častíc, tak difrakčnej analýzy sú uprednostnené dobre 

kryštalické kompaktné častice a málo kryštalické až amorfné častice netvoria v analýze podstatné údaje.  Najrazantnejšou metódou sa ukázala mixovacia metóda s pomocou tenzidov, kde bolo 

možné filtráciou oddeliť merateľné množstvo častíc veľkosti pod 12 m. Tieto častice 

predstavujú reálne exfoliovaný grafit, čo bolo potvrdené obrazovú analýzou SEM. Priemerná 
veľkosť kryštalitov týchto častíc je porovnateľná s Lc pôvodných grafitov, čo naznačuje , že ide o malé častice s nízkym výskytom defektov. Týmto bolo potvrdené štúdium [14] a 

pripravené častice, ktoré je možno použiť ako plnivo napríklad do polymerného kompozitu, a excelentné mechanické a elektrické vlastnosti grafitu budú zachované.      
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Príloha I. - Distribúcie veľkostí častíc popísané distribučnou krivkou   
O r.  Distri ú ia veľkosti častí  po letého grafitu C  , po o ou histogra u a ku ulatív ej krivk  os x: roz er častí ; os y: objemové zastúpenie).  
O r.  Distri ú ia veľkosti častí  po letého grafitu C  , po o ou histogra u a ku ulatív ej krivk  os x: roz er častí ; os y: objemové zastúpenie).  

O r.  Distri ú ia veľkosti častí  grafitu C  vo ultrazvuku , po o ou histogra u a ku ulatív ej krivk  (os x: rozmer 
častí ; os : o je ové zastúpe ie .   



 
 

 
O r.  Distri ú ia veľkosti častí  grafitu C  vo ultrazvuku , po o ou histogra u a ku ulatív ej krivk  os x: rozmer 

častí ; os : o je ové zastúpe ie .  
O r.  Distri ú ia veľkosti častí  grafitu C 60 s tenzidmi  , pomocou histogramu a kumulatívnej krivky (os x: rozmer 

častí ; os : o je ové zastúpe ie .  
O r.  Distri ú ia veľkosti častí  grafitu C  s te zid i  , po o ou histogra u a ku ulatív ej krivk  os x: rozmer 

častí ; os : o je ové zastúpenie).   



 
 
Príloha II. - Snímky grafitu z elektrónového mikroskopu  Obr. 7 Snímky grafitov C  a ľavej stra e   a C 367 (na pravej strane) mixovaných s tenzidmi, vytvorené elektrónovým mikroskopom s mierkou 10 μm.  Obr.8 Snímky grafitov  a ľavej stra e  a  C 367 (na pravej strane) mixovaných s tenzidmi, vytvorené elektrónovým mikroskopom s mierkou 20 μm.  Obr.9 Snímky grafitov C 367 s prípravkom na umývanie riadu, vytvorené elektrónovým mikroskopom s mierkou 10 μm.   



 
 
Príloha III.- Snímky grafitov zo svetelného mikroskopu  Obr. 10 Snímky grafitov grafitov C 367 (na ľavej strane) a C 360 (na pravej strane) s prípravkom na umývanie riadu, vytvorené svetelným mikroskopom s mierkou 100 μm v tmavom poli.  Obr. 11 Snímky grafitov a 36  a ľavej stra e  grafitov a C 367 (na pravej strane)  s tenzidmi, vytvorené svetelným mikroskopom s mierkou 100 μm v tmavom poli.  Obr. 12 Snímky grafitov grafitov C  a ľavej stra e  a C 367 (na pravej strane)  po ultrazvuku, vytvorené svetelným mikroskopom s mierkou 100 μm v tmavom poli.   



 
 

 Obr. 13 Snímky pôvodných grafitov C  a ľavej stra e  a C 367 (na pravej strane), vytvorené svetelným mikroskopom s mierkou 100 μm vo svetelnom poli.  Obr. 14 Snímky grafitu 367 obsahujúce etylénglykol ,vytvorené svetelným mikroskopom s mierkou 100 μm v tmavom poli.            







 
 
Príloha V.- Difrakčné záznamy  Obr. 21: Difrakč ý záz a  s dvo i azál i difrak ia i  a  po letého  grafitu C .  Obr. 22: Difrakč ý záz a  s dvo i azál i difrak ia i  a  grafitu C  s pero ido  vodíka.   Obr. 23: Difrakč ý záz a  s dvo i azál i difrak ia i grafitu  a  a álo i te zív ou o lasťou e azál h difrakcií grafitu C 360 mixovaného  s tenzidmi. 



 
 

 Obr. 24: Difrakč ý záz a  s dvo i azál i difrak ia i  a  po letého  grafitu C .   Obr. 25: Difrakč ý záz a  s dvo i azál i difrak ia i  a  grafitu C  s pero ido  vodíka.   Obr. 26: Difrakč ý záz a  s dvo i azál i difrak ia i grafitu  a  a álo i te zív e o lasti e azál h difrakcií grafitu C 367 mixovaného  s tenzidmi.  



 
 
Príloha VI.- Tabuľka veľkosti častíc pre grafit s pridaním prostriedku na riad.  Tab.1 : Hod ot  veľkosti časti  pre vzork  grafitu C  s prida í  prostriedku a riad  JAR  Názov vzorky Priemer 

( m) Modus 
( m) Medián 

( m) Span 
( m) D10 

( m) D90 
( m) C 367 mixér JAR 70,71 82,17 64,70 1,66 19,56 127,38  Príloha VII.- Tabuľka nameraných hodnôt grafitu C 367 s pridaním prostriedku na riad. Tab. 2: Nemerané hodnoty z programu Mudmaster pre grafit C360 mixovaného s prostriedkom na riad. Názov vzorky d (nm) β (° 2) <Lc> (nm) SSA (m2/g) Integrálna intenzita C 367 mixér JAR 0,337 0,38 18,9 41 273  
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