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1. ÚVOD 

Výzkumy kompozitů s nanotrubičkami jsou zaměřeny většinou na polymerní 

kompozity, ale je možné unikátních vlastností uhlíkových nanotrubiček (CNT) také využít 

v keramických kompozitních matricích. Kombinace těchto nanotrubiček s keramickou 

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

mimořádnou houževnatost a odolnost proti tečení. 

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

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

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

jakými jsou vysoká teplota, tlak, případně chemicky agresivní prostředí. Rozšířit oblast 

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

mechanických vlastností i zvýšenou elektrickou vodivostí. Jednou z možností jak zvýšit 

funkční vlastnosti karbidu křemičitého je přídavek CNT. 

 

2. CÍL PRÁCE  

Hlavním cílem dizertační práce byla příprava SiC/CNT práškového prekurzoru 

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

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

tento optimální stav dosáhnout. Avšak homogenní distribuce nízkého objemového podílu 

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

přípravě takového typu keramických kompozitů. Proto příprava vhodného práškového 

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

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

Ke splnění hlavního cíle bylo nutné řešit následující dílčí úkoly: 

• Zvolit a experimentálně ověřit nejvhodnější postup aplikace katalyzátoru na bázi Fe 

na povrch částic SiC substrátu v práškové formě s ohledem na jeho chemické složení, 

velikost částic katalyzátoru jejich distribuci a morfologii na povrchu substrátu a interakci se 

substrátem pro přípravu práškového kompozitního SiC/CNT prekurzoru. 

• Charakterizovat vliv podmínek procesu CCVD na tvorbu uhlíkových nanotrubiček v 

práškovém kompozitním SiC/CNT prekurzoru s důrazem na posouzení vlivu: 
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a) množství a způsobu aplikace katalyzátoru na částice SiC substrátu v práškové 

formě,  

b) reakčního času,  

c) reakční teploty,  

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

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

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

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

posouzení celkové technologie procesu přípravy materiálu bylo důležité zhodnotit vliv 

kvality práškového kompozitního SiC/CNT prekurzoru (přítomnost nežádoucích produktů 

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

a elektrickou vodivost keramického SiC/CNT kompozitu. 

 

3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1 Uhlíkové nanotrubičky (CNT) 

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

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

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

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

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

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

 

3.2 Chemická depozice z plynu (CCVD) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

syntézy od hromadné produkce nanometrického materiálu od několika gramů až po 

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

také produkovat vertikální MWCNT jako vysoce výkonné emitory.    

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

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

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

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

99% (hmotnostních procent finálního materiálu). Katalyticky vytvořené trubičky jsou 

levnější, mají vyšší čistoty (% nanotrubičky), a mohou být vyrobeny v kilogramovém 

množství, ale - vzhledem k přítomnosti defektů - jsou jejich vlastnosti mnohem horší než 

ty, které byly vytvořené metodou obloukového výboje. 

 

3.3 Katalyzátory na tvorbu CNT 

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

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

zvýšenou pravděpodobností růstu nanotrubiček. Podstatou tohoto růstu je přeměna sp3 

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

jsou reaktanty adsorbovány na povrch katalyzátoru. Nejčastěji používanými katalyzátory 

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

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

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

Pt, Pd) [41]. 

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

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

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

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

způsoby. 
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3.4 Mechanizmus růstu CNT 

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

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

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

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

vysrážen z roztoku v krystalické trubkovitého tvaru. 

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

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

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

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

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

katalyzátoru, s výsledným scénářem zvaným "tip growth" mechanizmus.  

Vizuální pozorování částic katalyzátoru na horním nebo dolním konci SWCNT  a 

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

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

elektronů je třeba zvážit [42].  

Přebytečný uhlík přítomný během procesu CCVD sestavuje grafénovou vrstvu 

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

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

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

od částice [78]. 

 

3.5 Konstrukční keramika  

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

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

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

aplikace se nazývají konstrukční keramikou. 

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

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

Tyto faktory spolu s dalšími, jako jsou např. tepelná vodivost, resp. roztažnost, omezená 
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tvárnost apod. určují finální mechanické vlastnosti a potenciální aplikační možnosti těchto 

materiálů.  

V závislosti na chemickém složení lze rozdělit keramiku do dvou základních 

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

SiC, B4C, TiC, TiB2 apod.). Vlastnosti keramiky jako složitého polykrystalického 

materiálu závisí také na způsobu přípravy výchozích směsí, od kompaktace za studena i za 

tepla, mikrostruktury, jakož i od finálního opracování výrobku. 

 

3.6 Karbid křemičitý (SiC) 

3.6.1 Příprava SiC 

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

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

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

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

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

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

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

pěstováním monokrystalů pro speciální polovodičové aplikace. 

Horké lisování jako technologie výroby keramických těles bylo z řad tlakových 

metod rozpracováno nejdříve a využívány již před začátkem rozvoje neoxidových 

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

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

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

výhodu v jednoduchosti udržování konstantního tlaku během zahřívání, nevýhodou jsou 

větší prostorové nároky.  

Hlubším poznáním fázových rovnovah v soustavách slinutý materiál-přídavky se 

podařilo poznat proces spékání natolik, že bylo možno připravit hutné materiály i pouhým 

spékáním. Hlavní nevýhodou procesu horkého lisování je, jednak velké omezení co se týče 

tvaru slinutých materiálů, jednak velké obtíže při zhutňování více vzorků současně. Slinutý 

materiál je ve většině případů nutné izolovat od stěn formy prášku, který je inertní jednak 

ke grafitu, ale také ke slinování materiálu. 
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3.6.2 Spékací přísady 

Vzhledem k jeho vlastnostem jsou SiC materiály široce používány pro brusné a 

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

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

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

který je jedním z hnacích sil pro zhutnění. 

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

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

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

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

mikrostruktury. 

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

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

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

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

dlouhodobém vysokoteplotním žíhání materiálů na bázi SiC spékaných v přítomnosti 

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

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

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

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

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

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

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

vysokou tepelnou vodivost a elektrický odpor [50]. 

V případě SiC
.
AlN

.
Y2O3 kompozitu se uvádí, že tuhého roztoku se zlepšenými 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

součástkách v elektronice [84]. SiC má také dobrou chemickou stálost a podobnou hustotu 

(3,217 g
.
cm

-3
) jako nitrid křemičitý (Si3N4). Jeho dobrá odolnost vůči oxidaci je dána tím, 

že povrch SiC se pokryje tenkým filmem SiO2, který je v komerčně dostupných prášcích 

přítomen v obsahu 1-5 hm%  (díky této vrstvičce oxiduje na vzduchu až nad teplotou 1000 

°C). Hodnoty mechanických vlastností se mohou značně odlišovat od způsobu přípravy a 

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

[119]. 

 

 

3.7 Kompozitní SiC/CNT materiály 

3.7.1 Příprava kompozitních SiC/CNT materiálů 

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

křehkost, omezují jejich použití. Přídavkem uhlíkových nanotrubiček do keramické matrice 
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se očekává výrobek s vysokou tvrdostí a vyšší tepelnou stabilitou. Po získání dostatečného 

množství CNT a shromažďování jejich vlastnosti, první problém při přípravě hutné CNT - 

keramické kompozitní materiály je získat kompozitní prekurzorový prášek, ve kterém by 

byly CNT dobře distribuované a bez vzniku aglomerátů CNT. Druhá obtíž je dosažení 

dobrého zhutnění materiálu. Oba lisováním za tepla (HP) a spark plasma sintering (SPS) 

byla použita k zhutnění kompozitů. 

Dosažení homogenní disperze nanotrubiček v oxidu se silnými vazbami mezi 

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

různé postupy pro začlenění nanotrubiček do oxidů, a jeden z nich je uveden níže.  

 

Syntéza CNT in situ v keramickém prášku  

Alain Peigney z univerzity v Toulouse a jeho kolegové byli mezi průkopníky v této 

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

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

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

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

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

nanotrubičky mohou být poškozeny při horkém lisování a tak lomová houževnatost 

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

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

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

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

tvorbu SWCNT. 

 

3.7.2 Vlastnosti kompozitních SiC/CNT materiálů  

Přestože byly výzkumy v kompozitních materiálech na bázi nanotrubiček většinou 

zaměřeny na polymerní kompozity, jedinečné vlastnosti uhlíkových nanotrubiček mohou 

být také využity v kompozitech s keramickou matricí. Vzhledem ke své mimořádné 

pružnosti, jsou uhlíkové nanotrubičky vyžadovány jako zpevňující částice keramiky. 

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



13 

 

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

tečení (creep).  

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

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

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

metodách keramiky poškozuje uhlíkové nanotrubičky, a proto je potřeba vynalézt 

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

nanotrubičkami a matricí kvůli zlepšení interfázového spojení. 

 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava a charakterizace materiálů  

4.1.1 Fe – kovový katalyzátor pro tvorbu CNT 

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

postupy: 

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

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

mlýně po dobu 6 hodin (FeM6), přičemž byla použita mlecí tělesa. Množství naneseného 

Fe v SiC prášku bylo stanoveno na základě úbytku hmotnosti prášku po praní v 

koncentrované HCl. Vzorek prášku SiC s povrchově fixovaným Fe (4g) se odvážil (m0) a 

nasypal přímo do 50 ml konc. HCl. Za občasného míchání se po 60 minutách přefiltroval a 

přemyl destilovanou vodou. Filtrační papír spolu s práškem se vysušil v sušárně do 

konstantní hmotnosti a z rozdílu hmotnosti se stanovil úbytek hmotnosti, který odpovídal 

podílu Fe v prášku SiC. 

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

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

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

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

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

míchadlem. Na koagulaci vytvořených, dispergovaných částic hematitu v reakční směsi po 
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refluxovaní během 12 hod. byl použit 0,1M roztok NaCl (8,76 g NaCl na 1500 ml roztoku). 

Daný roztok byl za neustálého míchání při teplotě 45 °C přidán k směsi. Zahuštěný 

sediment byl po odsátí kapaliny nad ním několikrát promýván v kyvetách deionizovanou 

vodou (s vodivostí 0,7 μS) a následně sedimentován pomocí ultracentrifugy, dokud 

vodivost kapaliny nad sedimentem neklesla pod 10 μS. Produkt získaný popsaným 

postupem obsahoval 1,855x101 g.L-1 hematitu. Tato základní zkoncentrovaná disperze 

hematitu se použila po zředění destilovanou vodou v poměru 1:100 resp 1:500 na celkový 

objem 1600 ml na úpravu 4,26 g SiC prášku nanesením koloidních částic hematitu na 

povrch SiC částic před procesem katalytické CVD. Celkové množství dispergovaného 

koloidního hematitu bylo 2,97
.
10

-1
 g, při zředění 1:100, resp. 5,94

.
10

-2
 g při zředění 1:500. 

Po přepočtení při zředění 1:100 na 4,26 g SiC prášku je k dispozici 1,04
.
10

-1
 g Fe, resp 

2,08
.
10

-2
 g Fe v případě zředění 1:500. 

Prášek SiC v disperzi hematitu byl homogenizován kombinací mechanického 

míchání a ultrazvuku po dobu 30 min. Následnou sedimentací po dobu 24 hodin se dosáhlo 

oddělení usazeného prášku SiC s hematitem. Čirá bezbarvá kapalina nad sedimentem 

svědčí o úplném využití dispergovaného hematitu, protože výchozí disperze hematitu má 

dlouhodobě cihlově červenou barvu. Po odstranění čiré kapaliny nad sedimentem se směs 

SiC a hematitu dosušila v sušárně při teplotě 120 °C. 

3) Kalcinace SiC prášku upraveného vodným roztokem Fe(NO3)3 

Na úpravu SiC prášku byl v tomto případě použit Fe(NO3)3.9H2O. SiC prášek byl 

homogenizován ve vodném roztoku Fe(NO3)3 mechanickým mícháním na válcích společně 

s SiC mlecími tělísky po dobu 24 hodin. Po homogenizaci se přebytečná voda odstranila na 

rotačním odpařovači a prášek se dosušil v sušárně při teplotě 120 °C. Kalcinací tohoto 

prášku při teplotě 750 °C (po dobu 1 hod.) v atmosféře Ar +H2 došlo k rozkladu dusičnanu 

za vzniku α-Fe (01-087-0721) a fayalitu (Fe2.2SiO4 - produkt chemické reakce kovového 

Fe a oxidu křemičitého, který je přítomen na povrchu SiC částic jako jeho hlavní nečistota). 

Podle [60] je důležité při přípravě katalyzátoru použít dostatečně dlouhý čas na 

impregnaci mikročástic SiC prášku vodným roztokem Fe(NO3)3, aby se dosáhlo homogenní 

rozdělení pevné fáze na povrchu SiC prášku. Vyžaduje to vhodný teplotní režim po 

impregnaci, při následném sušení a kalcinaci. Teplotní režim kalcinace v experimentech 

byl: ohřev na 200 °C rychlostí 1,5 °C/min, ohřev na 750 °C rychlostí 3,0 °C/min, výdrž 1 
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hod při 750 °C. Rychlost ohřevu při kalcinaci má značný vliv na velikost nanočástic resp. 

tvorbu shluků (klastrů). Pro cíle katalytického růstu CNT procesem CCVD je vhodné, aby 

na povrchu mikročástic SiC prášku byly procesem kalcinace vytvořeny elementární částice 

katalyzátoru. 

 

4.1.2 Chemická depozice, příprava uhlíkových nanotrubiček na povrch SiC částic 

Uhlíkové nanotrubičky se tvořily na povrchu submikronového SiC prášku CCVD 

metodou tepelným rozkladem C2H2. Proces chemické depozice probíhal v případě hematitu 

(α-Fe2O3) ve dvou krocích:  

1) redukce oxidů železa se realizovala v proudu H2 během jedné hodiny při teplotě 700 °C,  

2) pyrolýza C2H2 za současného průtoku Ar a přítomnosti kovového katalyzátoru, probíhala 

při teplotě 700 °C po dobu šedesáti minut.  

V případě Fe(NO3)3 a FeM6 (katalyzátor aplikovaný mletím) probíhala chemická 

depozice v jednom kroku bez redukce oxidů železa v proudu H2. Pro dosažení maximální 

homogenity procesu růstu CNT na částicích SiC prášku v celém reakčním prostoru, byl 

navržen, vyroben a v práci použit rotační reaktor, jehož schéma příčného řezu je uvedeno 

na Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Rotační reaktor na přípravu CNT (příčný řez) [vlastní] 

Optimální plnění reakčního prostoru práškem SiC/Fe bylo experimentálně 

stanoveno na 4,0 g, a tedy do 1/3 výšky spodní poloviny reaktoru (umístěného v odporové 

trubkové peci v horizontální poloze, Obr. 4.1). Reaktor měl možnost rotace v průběhu 

procesu CCVD a turbulentním prouděním plynů se měla zabezpečit dostatečná homogenita 

procesu. Vliv rychlosti průtoku C2H2 na kvalitu a množství připravených CNT jsme 

studovali v rozsahu od 11 do 26 ml/min s časem pyrolýzy C2H2 od 30 do 120 min. 



16 

 

4.2 Příprava hutného SiC/CNT kompozitu 

Výchozí směs pro přípravu hutného kompozitu se připravovala ze získaného 

SiC/CNT prekurzoru. K tepelně (oxidace při teplotě 550 °C, 1 hod) a chemicky (praní v 

konc. HCl, 1 hod) upravenému výchozímu SiC/CNT prekurzoru, byly přidány spékácí 

přísady (Y2O3, AlN) v množství uvedeném v Tab. 4.1. Směs byla homogenizována na 

válcích (24 hodin, isopropylalkohol, SiC kuličky), aby se předešlo mechanickému porušení 

CNT, a následně sušena na rotační odpařovače. 

 

 Všechny hutné materiály byly připraveny metodou žárového lisování v grafitové 

formě při teplotě 1820 °C, při mechanickém zatížení 30 MPa a při mírném přetlaku Ar 

atmosféry (0,15 MPa) po dobu jedné hodiny. Kvůli snížení vlivu uhlíku na reakční směs 

během žárového lisování, byly vzorky odděleny od grafitové formy tenkou vrstvou 

hexagonálního BN. Hustota vzorků byla měřena Archimédovou metodou vážením v Hg. 

Teoretické hustoty vzorků byly vypočítány z objemového podílu jednotlivých fází. 

 Pro srovnání, byl paralelně s kompozitními materiály připraven i vzorek SiC bez 

přídavku CNT (SiCref). Chemické složení výchozí směsi referenčního SiC je uvedeno v 

Tab. 4.1. Směs prášků se homogenizovala atritorovým mletím (4 hod, isopropylalkohol, 

SiC kuličky jako mlecí tělíska). Po odpaření rozpouštědla v rotační vakuové odpařovače se 

suchá směs prášků prosívala sítem o velikosti ok 71 μm. 

 

5. VÝSLEDKY A DISKUZE  

5.1 SiC/CNT práškový prekurzor  

V dizertační práci byl zvolen nový postup, kterým se měla dosáhnout homogenní 

distribuce CNT in situ v práškovém prekurzoru před spékáním hutného kompozitního 

materiálu. I když příprava CNT procesem CCVD je známá a ve významné míře 

publikovaná, její použití pro účely popsané v dizertační práci lze hodnotit jako netradiční. 

Jak ukázaly dosažené výsledky experimentů, jedná se o velmi náročný technologický 
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postup, který významně ovlivňovalo několik technologických parametrů procesu CCVD, 

jejichž účinek se často navzájem překrýval. Nejvýraznější vliv na výsledek měla aktivní 

forma použitého katalyzátoru. Proto byla problematice katalyzátoru věnována zvýšená 

pozornost. 

5.1.1 Charakteristika Fe katalyzátoru  

Sledováním jednotlivých Fe katalyzátorů se potvrdilo, že postup přípravy ovlivňuje 

jejich chemické složení (kovový Fe, oxidy železa) velikost a distribuce nanočástic 

katalyzátoru na povrchu mikročástic SiC prášku. Jak se později zjistilo, má to podstatný 

vliv na jejich katalytické účinky a mikrostrukturu připravených CNT.  

Sledováním mikrostruktury připravených CNT na SEM a TEM se ukázalo, že ve 

všech vzorcích byly na podložce z SiC prášku přítomny MWCNT. Nebyly pozorovány 

žádné SWCNT. Pozorovány byly velké rozdíly, jak ve velikosti, tvaru, struktuře, tak ve 

výtěžku MWCNT v jednotlivých experimentech. Pro posouzení kvality připravených CNT 

se použila termogravimetrická TG/DTA analýza aplikovaná v kompozitu SiC-CNT 

zaměřená na určení podílu CNT v produktu jednotlivých experimentů CCVD procesu. 

FeM6 

5.1.2 Vliv Fe katalyzátoru na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

FeM6 

V případě vzorku FeM6 se podařilo připravit uhlíková vlákna s průměrem od 30 do 

50 nm, přičemž bylo možno pozorovat i vlákna o průměrech do 100 nm.  Na Obr. 5.4 je 

uveden výsledek z TEM analýzy. Nanovlákna v tomto vzorku byla zohýbaná a spolu 

navzájem propletená. Výsledek rtg analýzy z místa, které je označeno kružnicí, je uveden 

na obrázku vpravo. Rtg záznam obsahuje diskrétní body, které patří katalyzátoru a difúzní 

kružnice, které patří nanovláknu. Z uvedeného vyplývá, že uhlíkové nanovlákno je buď 

amorfní nebo má velmi nízkou krystalinitu. 
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FeM6   [R5] 

Obr. 5.4 TEM analýza vzorku FeM6, body a difúzní kružnice 

Rozličná velikost katalytických částic může výrazně ovlivnit vznik pozorovaných tří 

různých uhlíkových nanostruktur:  

- trubkovitých CNT pro malé nanočástice katalyzátoru,  

- CNT s bambusovou morfologii (BCNT) pro střední velikosti nanočástic  

- a uhlíková nanovlákna pro velké nanočástice katalyzátoru.  

H100 

U CNT, připravených z koloidní disperze hematitu, se podařilo identifikovat kromě 

klasického trubkovitého tvaru i případy bambusové a spirálovité morfologie Obr. 5.5. 

Obecně se bambusová struktura CNT skládá ze sekcí krátkých CNT různé déĺky, 

předělených uhlíkovými přihrádkami podobně jako je tomu u bambusu, z čehož je odvozen 

i jejich název. Každá hraniční přihrádka kuželového tvaru se skládá z několika vrstev. 

   
H100   [R12] 

Obr. 5.5 Bambusové a spirálovité morfologie z TEM analýzy vzorku R12  
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Výsledky TEM analýzy vzorku H100 nasvědčují tomu, že velikost nanočástic 

aktivní formy katalyzátoru měla širší velikostní interval, protože pro vznik trubkových 

CNT je nutná velikost katalyzátoru pod hranici ~20 nm. Naopak bambusovou morfologii 

lze získat jen na katalytických centrech s velikostí nad ~20 nm. Přítomnost spirál je 

pravděpodobně způsobená přítomností klastrů katalytických center, což má za následek růst 

nanotrubiček v těsné blízkosti vedle sebe a tvorbu šroubovitého tvaru. Nanospirály jsou 

složené minimálně ze dvou nanovláken. Velká rozmanitost získaných CNT v tomto případě 

(vzorek H100) souvisí s velkou pravděpodobností s procesem chemické depozice, který na 

rozdíl od ostatních případů (FeM6, Fe(NO3)3) probíhal ve dvou fázích. 

Fe(NO3)3 

 

Pokud jsou v procesu růstu CNT přítomny dostatečně malé katalyticky aktivní 

částice Fe, lze předpokladat vznik trubkovitých CNT. Tato nanostruktura byla pozorována 

v části produktů CNT připravených při použití katalyzátoru vznikajícího kalcinací 

Fe(NO3)3. Tento výsledek vede k závěru, že kalcinací vznikaly i katalytické nanočástice Fe 

s velikostí < 20 nm, u kterých se dá předpokladat růst CNT podle modelu VLS. Za těchto 

podmínek převládá transport uhlíku, z rozkladu acetylénu, po povrchu kapalné částice Fe 

katalyzátoru transformovaného na karbidu (nejčastěji cementitu Fe3C) s následnou 

precipitací uhlíku, který se podílí na růstu CNT. 

Při hodnocení vlastností připraveného CNT (struktury, rozměrů, čistoty, výtěžku) z 

hlediska výběru nejvhodnějšího postupu přípravy a distribuce Fe katalyzátoru na SiC 

substrátu, se jeví jako nejvhodnější postup kalcinace Fe(NO3)3. 

  
Fe(NO3)3     [R10] 

Obr. 5.6 Trubkovité a bambusové morfologie z TEM analýzy vzorku R10 
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5.1.3 Vliv podmínek chemické depozice na tvorbu uhlíkových nanotrubiček  

 

Vliv množství katalyzátoru připraveného z (Fe(NO3)3  

 

Vliv množství vytvořených katalytických center na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

jsme studovali na vzorcích, ve kterých Fe katalyzátor vznikl na SiC substrátu. Ten byl 

upraven různým množstvím Fe(NO3)3 tak, aby konečné množství Fe v SiC prášku bylo 2,5 

hm% (R18), 2,8 hm% (R10), 10 hm% (R17) a 20 hm% (R16) kalcinací. Obsah 

deponovaného uhlíku ve vzorcích lineárně roste s obsahem katalyzátoru. Ve vzorku R17 

(Fe - 10 hm%) jsme dosáhli množství deponovaného uhlíku na úrovni 93% z maximálního, 

teoretického množství. Navážka v reaktoru byla v tomto případě jen 2,0 g a teoretické 

množství deponovaného uhlíku 0,738 g, což by způsobilo úbytek hmotnosti na úrovni 

26,9%. Ve vzorku R16 (Fe - 20 hm%) jsme zaznamenali úbytek na úrovni 36,6%, což je 

více než dvojnásobek teoreticky možného množství (15,6 hm%). 

Je možné předpokládat, že množství deponovaného uhlíku v případě tohoto vzorku 

(R16) bylo blízké teoretickému. Ve vzorku vzniklo velké množství poměrně dlouhých 

nanotrubiček, které byly homogenně distribuovány v celém objemu vzorku. Souběžně však 

byl ve vzorku deponován i amorfní uhlík, což potvrzuje TG/DTA analýza na Obr 5.11.  
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Obr. 5.11 TG/DTA analýza vzorku R16 

 

Z celkové TG-DTA analýzy vyplývá, že během ohřevu na vzduchu (10 °C/min) na 

teplotu 1000 °C dochází k tvorbě dvou exotermických efektů. V obou případech jde o 
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proces hoření přítomného uhlíku, který je ve dvou různých formách. Úbytek hmotnosti (v 

teplotním intervalu 467° – 644 °C), který přísluší prvnímu exo-efektu, je na úrovni 18,8 % 

a odpovídá množství amorfního uhlíku. Druhému exotermickému efektu (v teplotním 

intervalu 644° – 770 °C) přísluší pravděpodobně oxidaci uhlíku ve formě CNT (17,8 %). V 

důsledu velké chyby při navažování jsou exaktní hodnoty hmotnostních úbytků pro nás 

irelevantní, ale poměr těchto dvou hodnot je blízký 1:1 (amorfní C: CNT), což je pro nás 

nevyhovující v důsledku vysokého obsahu amorfního uhlíku. Podíl amorfního uhlíku 

přítomného jako povlak nanotrubiček, by bylo možné snížit zkrácením reakčního času 

CCVD procesu. Pokleslo by tak zároveň i množství uhlíku vznikajícího rozkladem C2H2 v 

objemu reaktoru. Pomohlo by pravděpodobně také zlepšení transportu plynného C2H2 ke 

katalytickým centrům na částicích SiC prášku, protože ne všechny jsou využité pro růst 

CNT. I z tohoto důvodu byl studován vliv dalších parametrů (teplota, průtok C2H2, čas 

pyrolýzy) na kvalitu a množství produktu. 

 
Vliv teploty na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

 

Vliv teploty na tvorbu uhlíkových nanotrubiček jsme studovali na vzorcích, ve 

kterých Fe katalyzátor vznikl kalcinací Fe(NO3)3 tak, aby konečné množství Fe v SiC 

prášku bylo na úrovni 2,8 hm% (R10, R11, R13). Současně s vlivem teploty jsme chtěli 

stanovit i vliv přítomnosti nosného plynu (Ar - 224 ml/min) v procesu chemické depozice 

acetylénu. Vzorek, při kterém probíhala pyrolýza při teplotě 700 °C bez použití nosného 

plynu (Ar), měla přibližně o jedno procento vyšší úbytek hmotnosti (9,9%) ve srovnání se 

vzorkem R10 (8,8 %), kde byl průtok Ar 224 ml/min. Kvalita připravených uhlíkových 

nanotrubiček však byla viditelně horší. Zvýšením teploty pyrolýzy při nulovém průtoku 

nosného plynu o 100 °C (vzorek R13, 800 °C), TG analýzou jsme zaznamenali úbytek 

hmotnosti na úrovni 15,3 %, což je hodnota velmi blízká maximální hodnotě uhlíku při 

daném průtoku acetylénu (15,6 hm%). U těchto vzorků jsme nezaznamenali tvorbu dvou 

exotermických efektů, jako tomu bylo v případě vzorku R16 (Obr. 5.11), a proto při 

daných podmínkách DTA analýzy (ohřev 10 °C/min) není možné stanovit podíl amorfního 

C: CNT. 
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Obr. 5.14 DTA analýza vzorků  R10, R11 a R13 

Na základě těchto výsledků se dá konstatovat, že teplota chemické depozice sice 

zvýší množství deponovaného uhlíku ve vzorku, ale kvalita připravených nanotrubiček je 

při teplotě 700 °C a 800 °C porovnatelná a z hlediska struktury nanotrubiček nevyhovující. 

Stejně můžeme konstatovat pozitivní vliv použití nosného plynu (Ar) z hlediska kvality 

připravených uhlíkových struktur.   

 

Vliv času pyrolýzy na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

Vliv času chemické depozice na tvorbu uhlíkových nanotrubiček jsme studovali na 

vzorcích série FeM6 (mletí SiC prášku v planetárním mlýně). Prodlužovaní času pyrolýzy 

(30, 60, 120 min) způsobuje nárůst obsahu deponovaného uhlíku. Nejnižší obsah 

deponovaného uhlíku (8,7 %) jsme zaznamenali ve vzorku R07 (čas pyrolýzy 30 min), ale 

pokud ho srovnáme s ostatními vzorky (R05 – 60 min., R01 – 120 min.), je zřejmé, že 

rychlost pyrolýzy je nejvyšší na začátku CCVD procesu. 
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Obr. 5.17 DTA analýza vzorků R01, R05 a R07 
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Z SEM analýzy vzorku R07 vyplývá, že uhlíkové útvary jsou v jejím objemu 

zastoupeny v poměrně hojném množství. To však neplatilo v případě vzorku R01 (120 

min), ve kterém byl problém SEM analýzou uhlíkové nanotrubičky/nanovlákna detektovat. 

Je to v rozporu s naměřenými hodnotami úbytků hmotnosti, které byly stanoveny TG 

analýzou. Tento rozpor by se dal vysvětlit tím, že po určitém čase se přestanou tvořit 

nanotrubičky, a další, do systému přicházející uhlík, už jen obaluje existující nanotrubičky 

ve své amorfní podobě.  

Tento předpoklad by vysvětloval i relatívně velký průměr nanotrubiček/nanovláken 

v těchto vzorcích (R05, R01). Tímto způsobem by se dal vysvětlit i výsledek DTA analýzy 

(Obr. 5.17), ze které je zřejmé, že s narůstajícím časem se ztrácí schopnost rozlišit dva 

exotermické efekty. Jako by teplo, vyvinuté hořením velkého množství amorfního uhlíku 

ve vzorcích R05 a R01, „překrylo“ začátek oxidace nanotrubiček/nanovláken. Navíc, 

teplotní intervaly hoření uhlíku se posouvají směrem k vyšším hodnotám (R07: 526° – 680 

°C, R05: 552° – 693 °C, R01: 574° – 730 °C), což dokazuje přítomnost nanotrubiček 

(samotný amorfní uhlík by vyhořel mnohem dříve), přesto že SEM analýzou byly ve 

vzorku R01 jen těžko detekovatelné. 

 

 

Vliv rychlosti průtoku C2H2 na tvorbu uhlíkových nanotrubiček 

 

Vliv rychlosti průtoku acetylénu na tvorbu uhlíkových nanotrubiček jsme studovali 

na vzorcích, ve kterých bylo Fe aplikované mletím SiC prášku v planetárním mlýně po 

dobu 6 hodin (množství Fe v SiC prášku bylo na úrovni 2,8 hm%). Nejnižší obsah 

deponovaného uhlíku (5,3 %) jsme zaznamenali ve vzorku R02 s průtokem acetylénu 11 

ml/min. Z SEM analýzy tohoto vzorku vyplývá, že uhlíkové útvary, podobné 

nanotrubičkam (resp. nanovláknům), se v jejím objemu vyskytují jen sporadicky. 

Tento výsledek potvrzuje i DTA analýza (Obr. 5.20), na níž je vidět dva silné 

exotermické efekty hoření dvou různých forem uhlíku. Na rozdíl od vzorku R16 je poměr 

jejich velikosti opačný, což znamená, že podíl amorfního uhlíku k CNT je v tomto případě 

daleko vyšší. Úbytek hmotnosti, který přísluší prvnímu exo-efektu, odpovídá amorfnímu 

uhlíku (oxidace této formy probíhá v teplotním intervalu od 507° – 625 °C) a je na úrovni 

3,72 %.  
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Obr. 5.20 DTA analýza vzorků R02, R03 a R05 

 

Druhému exotermickému efektu, který přísluší oxidaci uhlíku ve formě CNT (je v 

teplotním intervalu od 607° – 672 °C), odpovídá úbytek na úrovni 1,32 %. Celkový úbytek 

příslušející jen těmto dvěma exo-efektům je 5,04 % a reálné množství uhlíku ve vzorku po 

chemické depozici je tedy 0,251 g. To znamená, že množství nanovláken je 0,0132 x 0,251 

g = 0,003 g. Tedy v případě vzorku R02 (výchozí navážka 4 g) se nám podařilo připravit 

jen mizivé množství uhlíku ve formě nanotrubiček/nanovláken (0,07 hm%).  

Zvýšený průtok acetylénu sice způsobuje nárůst obsahu deponovaného uhlíku (R03, 

R05), ale struktura nanovláken (krátké, hrubé útvary) a poměr amorfního C: CNT je pro 

naše účely nepříznivý stejně jako ve vzorku R02. Z předešlých výsledků (vliv typu 

katalyzátoru) vyplývá, že pomocí katalyzátoru FeM6 není možné připravit uhlíkové 

nanotrubičky požadované kvality a množství ani změnou průtoků acetylénu. 

 

5.2 SiC/CNT hutný kompozit  

Z hlediska zkvalitnění technologie procesu přípravy bylo pro nás důležité stanovit 

vliv nežádoucích příměsí (amorfní uhlík) na mikrostrukturu, výsledné mechanické 

vlastnosti a elektrickou vodivost. Pro tyto účely byly metodou horkého lisování (1820 °C / 

Ar / 30 MPa), připraveny dva vzorky, přičemž jsme použili dva různé práškové SiC-CNT 

kompozity s označením R11 a R18 viz Tab. 5.3. Pro srovnání jsme paralelně s nimi 

připravili referenční materiál (SiCref) bez přídavku CNT. 
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Amorfní uhlík jsme z prekurzoru R11 odstraňovali jeho oxidací na vzduchu při 

teplotě 550 °C (střed teplotního intervalu hoření amorfního uhlíku) po dobu 60 minut. 

Hmotnostní úbytek po oxidaci při teplotě 550 °C byl na úrovni 9,2 hm%. V porovnání s 

celkovým úbytkem hmotnosti po TG analýze (1000 °C na vzduchu), který byl na úrovni 9,9 

hm% (Tab. 5.3) by to znamenalo, že množství CNT v prekurzoru R11 je 0,7 hm%. Obsah 

CNT (resp. poměr CNT / amorfní C) silně závisí na podmínkách procesu CCVD, které se 

dají optimalizovat. Například ve vzorku R10, který byl připraven při stejných podmínkách 

jako vzorek R11 (s tím rozdílem, že průtok nosného plynu byl 224 ml/min., Obr. 5.12), byl 

celkový úbytek hmotnosti po TG analýze 8,8 hm%. Po oxidaci na vzduchu do teploty 550 

°C jsme zaznamenali úbytek jen 7,0 hm%, což by znamenalo, že množství CNT ve vzorku 

R10 je v množství 1,8 %.  

Tab. 5.3 Připravené hutné SiC-CNT kompozity 

 
Katalyzátor 

Fe(NO3)3 [%] 

Podmínky CCVD  

C2H2 / Ar / t / T 

∆ m (TG) 

[%] 
Hustota [g

.
cm

-3
] 

SiCref - - - 3,316 

R11 2,8 26 / 0 / 60 / 700 9,9 3,079 (93%) 

R18 2,5 26 / 224 / 60 / 700 7,5 2,66 (80%) 

 

Abychom minimalizovali potřebu dodatečných úprav SiC-CNT prekurzoru po 

CCVD, připravili jsme vzorek R18, který obsahoval spékací přísady (AlN, Y2O3) už před 

samotným CCVD procesem. Je zřejmé, že prekurzor obsahuje značné množství dlouhých, 

homogenně distribuovaných nanotrubiček v celém objemu prášku. Celková TG/DTA 

analýza tohoto vzorku je uvedena na Obr. 5.22. Úbytek hmotnosti po TG analýze je 7,5 

hm% (Tab. 5.3) a teplotní interval hoření uhlíku je 408° – 558 °C. I přes snížení rychlosti 

ohřevu TG/DTA analýzy na 2 °C/min, není možné určit z této analýzy poměr CNT / 

amorfní C, avšak nízká rychlost ohřevu odhalila několik tepelných efektů, které souvisí 

(kromě hoření uhlíku) hlavně s oxidací Fe. 
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Obr. 5.22 TG/DTA analýza prekurzoru R18 

Se záměrem posouzení vliv přítomnosti amorfního uhlíku, byla oxidace prekurzoru 

při teplotě 550 °C vynechána a Fe katalyzátor odstraněn stejně, jako v předešlém případě 

praním v HCl. 

 

5.3 Mikrostruktura  

Mikrostruktura připraveného SiCref je charakteristická pro tento druh neoxidové 

keramiky. Průměrná velikost zrn je do 1 μm, ale ojediněle lze pozorovat i větší zrna do 2 

μm. SiCref se vyznačuje homogenní mikrostrukturou s minimální pórovitostí (3,316 g
.
cm-3). 

RTG difrakční fázová analýza potvrdila kromě přítomnosti β-SiC i přítomnost Y2O3, který 

se nachází na hranicích SiC zrn. 

Mikrostruktury obou kompozitních vzorků R11 a R18 jsou z hlediska velikosti SiC 

zrn a charakteru hranic zrn porovnatelné s referenčním materiálem (SiCref). Nicméně, v 

těchto vzorcích byl SEM analýzou pozorován vyšší podíl pórů a různých nehomogenit. V 

případě vzorku R11 byla dosažena hustota 3,079 g
.
cm

-3
 (93 % z hodnoty SiCref), což 

odpovídá 7 %-tní pórovitosti, v případě vzorku R18 pórovitost narostla na 17 % (ve 

srovnání s SiCref). Jednoznačně to souvisí se zvyšujícím se podílem uhlíku ve výchozí 

směsi.  

Oxidací práškového prekurzoru R11 při teplotě 550 °C jsme výrazně snížili podíl 

uhlíku z původních 9,9 hm% na přibližně 0,7 hm%. Naopak, v případě práškového 

prekurzoru R18 jsme jeho oxidaci vynechali, čímž byl podíl uhlíku ve výchozí směsi na 

úrovni 7,5 hm%. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že přítomnost amorfního uhlíku ve 
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výchozí směsi má negativní vliv na výslednou mikrostrukturu a je nezbytné pracovat na jeho 

optimalizaci. Jelikož jsme v mikrostruktuře nepozorováli zbytky železa, předpokladáme, že 

praní prekurzoru v koncentrované HCl bylo dostatečně účinné. 

 

5.4 Mechanické vlastnosti a elektrická vodivost  

V Tab. 5.4 jsou uvedené hodnoty tvrdosti a lomové houževnatosti referenčního SiC 

a kompozitních SiC-CNT vzorků R11 a R18. Ve všech třech případech šlo o podobnou 

mikrostrukturu z hlediska velkostí SiC zrn, jakož i množství a charakter fáze na hranicích 

zrn.  

V případě kompozitů je zřejmé, že hlavně vysoká pórovitost a přítomnost uhlíku 

způsobila výrazné zhoršení hodnot tvrdosti, a to o více než 50 %. Lomová houževnatost 

kompozitů stejně klesla oproti referenčnímu SiC, ale pokles nebyl natolik výrazný jako 

v případě tvrdosti. Porovnáme-li navzájem hodnoty lomové houževnatosti kompozitních 

materiálů, vzorek R11 (7% pórovitost) má nižší hodnotu lomové houževnatosti v porovnání 

s vzorkem R18 (17% pórovitost). S vysokou pravděpodobností je to způsobeno tím, že 

vyšší pórovitost ve vzorku R18 způsobí oslabení pevnosti hranic zrn a tím i charakter šíření 

trhliny, který je v tomto případě převážně intergranulární. Naopak ve vzorku R11 s nižší 

pórovitostí nejsou hranice SiC zrn oslabené natolik a z analýzy lomových ploch vyplývá, že 

jde o kombinaci obou typů šíření trhliny, ale s mírnou převahou transgranulárního. 

 

Tab. 5.4 Tvrdost a lomová houževnatost SiCref a kompozitních vzorků R11 a R18 

 Hv [GPa] KIC [MPa
.
m

1/2
] Elektrická vodivost [S

.
m

-1
] 

SiCref 20,63 5,98 1,39 x10
3
 

R11 9,8 4,71 3,2 x 10
3
 

R18 8,13 5,31 4,37 x 10
3
 

 

Elektrická vodivost tuhých látek přímo souvisí s charakterem jejich chemické vazby. 

SiC je typickým příkladem tuhé látky s kovalentní vazbou, což znamená, že elektronové 

konfigurace na vnější elektronové sféře se vytvářejí sdílením valenčních elektronů 

sousedních atomů. Elektrická vodivost takových látek je nízká a jedním ze způsobů jak ji 

zvýšit, je příprava kompozitních materiálů s přídavkem vodivé složky s vysokou 

elektrickou vodivostí, jako jsou například CNT. 
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V systémech R11 a R18 se elektrická vodivost zvýšila jen nepatrně (Tab. 5.4) 

ve srovnání s referenčním SiC. Zvýšení elektrické vodivosti kompozitů jsme zaznamenali i 

přesto, že jde o systémy s poměrně vysokou pórovitostí. Je to způsobeno pravděpodobně 

přítomností uhlíku v jakékoliv jeho podobě, který vytváří vodivou síť v celém objemu 

kompozitních vzorků.  

Dá se předpokládat, že při objemovém zastoupení CNT do 2 hm% v připravených 

SiC / CNT prekurzorech, použitých v připravených hutných keramických kompozitních 

SiC / CNT vzorcích, nebyl dosažen perkolační práh (treshold), a proto ani nebyl 

zaznamenán pozitivní vliv CNT na elektrickou vodivost kompozitu. V rámci potřebné další 

optimalizace procesu přípravy SiC / CNT práškového prekurzoru bude nutné kromě kvality 

(snížit obsah amorfního uhlíku) zvýšit také objemový podíl CNT v produktu. Hodnotu 

perkolačního prahu uváděnou v literatuře je třeba posuzovat opatrně, protože elektrická 

vodivost CNT závisí na typu vodivosti (vodič, polovodič), struktury (single-wall, multi-

wall CNT, trubkovitá nebo bambusová) a průměru CNT. Uvádí se, že jen povrchová vrstva 

multivrstevních CNT je vodivá.  Proto, když elektrická vodivost použitých CNT nebyla 

stanovena měřením, hodnotu perkolačního prahu je možno zjistit jen experimentálně. 

 

6. ZÁVĚR  

V rámci této disertační práce byly aplikovány tři různé způsoby aplikace Fe 

katalyzátoru na povrch SiC prášku při přípravě práškového kompozitního SiC / CNT na 

podporu tvorby CNT v procesu CCVD. 

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

 Aktivace povrchu SiC prášku koloidnými částicemi hematitu (Fe2O3) 

 Kalcinace SiC prášku upraveného vodním roztokem Fe(NO3)3 

Sledovaním jednotlivých katalyzátorů na bázi Fe se potvrdilo, že postup jejich přípravy 

a aktivace ovlivňuje jeho výsledné chemické složení (kovové Fe, oxidy Fe), velikost a 

distribuci nanočástic katalyzátoru na povrchu mikročástic SiC prášku. Velikost částic 

katalyzátoru, jejich morfologie, distribuce, hustota, případně adheze částic katalyzátoru 

k substrátu má později podstatný vliv na jejich katalytické účinky, na mechanizmus růstu 

a na konečný tvar nanotrubiček.  
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Výsledky experimentů přípravy SiC / CNT prekurzoru získané při změně 

technologických parametrů procesu CCVD se projevily hlavně změnou rozměrů CNT 

(průměr, délka), výtěžku jakož i změnou podílu doprovodných nečistot v produktu ve 

formě amorfního uhlíku. Na základě hodnocení vlastností připravených CNT (struktury, 

rozměrů, čistoty, výtěžku) se z hlediska postupu přípravy a distribuce Fe katalyzátoru na 

SiC substrátě jeví jako nejvhodnější postup kalcinace SiC prášku upraveného vodním 

roztokem Fe(NO3)3. Z vyhodnocení výsledků získaných studiem vlivu jednotlivých 

parametrů na přípravu SiC-CNT kompozitního prášku vyplývá, že pro použité 

experimentální uspořádání CCVD procesu (velikost reaktoru, navážka, velikost horké zóny 

atd.) byly nejvhodnější tyto podmínky: 

- reakční teplota 700 °C 

- průtok acetylénu 26 ml/min 

- použití ředicího (nosného) plynu (Ar) s průtokem 224 ml/min 

- množství Fe katalyzátoru na úrovni od 2,5 do 10 hm% (v závislosti na 

požadovaném množství CNT v práškovém prekurzoru) 

Výsledným produktem získaným za uvedených podmínek je kompozitní SiC-CNT 

prekurzor, ve kterém se nacházejí dostatečně homogenně distribuované CNT.   

Přípravou hutných vzorků keramického SiC/CNT kompozitu (spékáním, 1820 °C / 

Ar / 30 MPa) a jejich následným pozorováním se nám podařilo SEM analýzou lomových 

ploch potvrdit přítomnost homogenně distribuovaných CNT v celém objemu materiálu.  

Z výsledků získaných v disertační práci dále vyplynulo: 

 přítomnost amorfního uhlíku ve výchozím kompozitním SiC / CNT 

prekurzoru má negativní vliv na výslednou mikrostrukturu spékaných 

materiálu 

 ke zýšení kvality keramických kompozitů je nezbytné snížit podíl amorfního 

uhlíku v kompozitním SiC / CNT prekurzoru další optimalizací CCVD 

procesu nebo jej odstranit oxidací při teplotě 550 °C 

 v mikrostruktuře hutného keramického SiC kompozitu nebyly pozorovány 

zbytky Fe katalyzátoru z procesu přípravy SiC / CNT prekurzoru, což 
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dokazuje dostatečnou účinnost jeho úpravy před spékáním, a to praním 

v koncentrovaném HCl  

 přítomnost CNT a amorfního uhlíku v keramických SiC / CNT kompozitech 

způsobila nárůst pórovitosti a oproti referenčnímu SiC materiálu, byl 

zaznamenán pokles hodnot tvrdosti (více než 50 %) a lomové houževnatosti 

(méně výrazný)  

 elektrická vodivost se zvýšila jen nepatrně (v systémech R11 a R18) 

ve srovnání s referenčním SiC. Dá se předpokladat, že na zlepšení vlastností 

keramických SiC / CNT kompozitů by mělo nejvýrazněji vliv snížení 

pórovitosti při současném zvýšení podílu množství CNT v práškovém 

prekurzoru. 

V disertační práci byl sledován vliv tří nejčastěji používaných způsobů přímé 

aplikaci různých výchozích forem katalyzátoru na bázi Fe na povrch keramickéko SiC 

prášku. Hodnotil se účinek Fe katalyzátoru během růstu CNT při pyrolýze acetylénu v 

procesu CCVD, na vlastnosti CNT (rozměry, morfologii, kvalitu – čistotu, výtěžek). 

Přestože byly v disertační práci použity známe jednotlivé postupy aplikace Fe 

katalyzátoru, dosud nebyla vyhodnocena z experimentálních výsledků získaných ve 

stejném zařízení, za stejných reakčních podmínek jejich efektivita podle kvality získaných 

nanotrubiček použitelných na přípravu keramického SiC / CNT kompozitu. Při vybraných 

reakčních podmínkách se podařilo určit nejvhodnější postup aplikace Fe katalyzátoru na 

mikročástice SiC substrátu. Jak se ukázalo, optimalizace tohoto postupu z hlediska zvýšení 

kvality CNT (nižší podíl vznikajícího amorfního uhlíku) pro aplikaci přípravy hutné 

komozitní SiC / CNT keramiky, vyžaduje ještě další výzkum.  

Poznatky uvedené v disertační práci jsou významné i z toho hlediska, že byly 

získany v jednom reakčním zařízení, takže výsledky jsou reálnější, než když se porovnávají 

publikováné výsledky různých postupů při použití různých reakčních zařízení. Podařilo se 

tímto poukázat na existenci resp. vliv “parametru reakčního zařízení”, který je velmi 

významný, protože výsledky se vztahují na jedno zařízení. 
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7. CONCLUSION 

In this work were used three different methods for the application of Fe catalyst on 

the surface of SiC powder during the preparation of composite SiC / CNT, to support the 

formation of CNT in the CCVD process. These processes were: 

• Grinding the SiC powder in a planetary mill using steel grinding elements 

• Surface activation of the SiC powder with hematite (α-Fe2O3) colloidal particles  

• Calcination of the SiC powder treated with aqueous solution of Fe(NO3)3 

Studying each of the Fe-based catalysts was confirmed that the process for their 

preparation and activation, influences their resulting chemical composition (metal Fe, oxide 

Fe), size and distribution on the surface of SiC powder microparticles. The size of catalyst 

particles, their morphology, distribution, density and adhesion to the substrate have a 

significant influence on their catalytic effects regarding the growth mechanism and ultimate 

shape of nanotubes. 

The experimental results of preparing the SiC / CNT precursor obtained when 

changing technological CCVD process parameters, revealed changes in the CNT 

dimensions (diameter, length) and quantity, as well as the amount of present impurities in 

the product in the form of amorphous carbon. Based on the properties evaluation of the 

prepared CNT (structure, size, purity, yield), regarding the preparation and distribution of 

Fe catalyst on SiC substrate, the most appropriate procedure is the calcination of SiC 

powder treated with aqueous solution of Fe (NO3)3. The evaluation of results obtained by 

studying the influence of each parameter on the preparation of SiC-CNT composite powder 

shows that the experimental setup used for the CCVD process (reactor size, the weighed 

portion, the size of the hot zone, etc.) were most appropriate the following conditions: 

- reaction temperature 700 ° C 

- acetylene flow 26 ml / min 

- the use of dilution (carrier) gas (Ar) with a flow rate of 224 ml / min 

- the quantity of Fe catalyst from 2,5 to 10 wt% (depending on the desired amount 

of CNT in the precursor powder) 

The final product obtained under these conditions is a SiC-CNT composite 

precursor, in which are sufficiently homogeneously distributed CNTs. 
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With the densification of ceramic SiC / CNT composite samples (sintering, 1820 ° C 

/ Ar / 30 MPa) and their subsequent observation, we could confirm the presence of 

homogeneously distributed CNT throughout the whole volume of the materials by SEM 

analysis of their fracture surfaces. 

The results obtained in the thesis also showed: 

• that the presence of amorphous carbon in the starting SiC / CNT composite 

precursor has a negative impact on the resulting microstructure of sintered material 

• that to increase the quality of the ceramic composites is necessary to reduce the 

quantity of amorphous carbon on the SiC / CNT composite precursor with further 

optimization of the CCVD process or to remove this carbon with oxidation at 550 ° C 

• that in the microstructure of dense SiC ceramic composites were not observed Fe 

catalyst residues from the process of preparation of SiC / CNT precursor, which proves the 

effectiveness of its treatment before sintering, washing it in concentrated HCl 

• The presence of CNTs and amorphous carbon in the ceramic SiC / CNT 

composites caused an increase of the porosity and, compared to the reference SiC material, 

a decrease in hardness values (more than 50%) and fracture toughness (less prominent) 

• the electrical conductivity increased only slightly (in systems R11, R18) compared 

with the reference SiC. It can be expected that the improvement of properties of ceramic 

SiC / CNT composites should be most influenced by the porosity reduction, while 

increasing the share amount of CNTs in powder precursor. 

In this investigation was observed the effect of the three most frequently used 

methods of direct application of various forms of initial Fe catalyst on the SiC ceramic 

powder´s surface. It was evaluated the effect of Fe catalyst on the growth of CNTs during 

the pyrolysis of acetylene in CCVD process, on the properties of the CNT (dimensions, 

morphology, quality - purity, yield). 

Although in this work were used different known application procedures of Fe 

catalyst, there has not yet been evaluated from experimental results obtained in the same 

apparatus and under the same reaction conditions, their effectiveness by the quality of the 

nanotubes applicable to the preparation of ceramic SiC / CNT composite. With the selected 

reaction conditions was possible to determine the best application procedure of Fe catalyst 

microparticles on the SiC substrate. As it was shown, the optimization of this procedure in 
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terms of improving the quality of CNT (lower share of the resulting amorphous carbon) for 

the preparation of dense SiC / CNT ceramic composite requires further research. 

The findings presented in this work are important even from the vantage point that 

were obtained in one reaction device, so the results are more realistic than when comparing  

published results of different methods using different reaction devices. With this fact we 

can point out the existence or influence of the "reaction device parameter ", which is very 

significant, because the results are related to one device. 
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