
ich katalytický účinok prejaví.  Tento príspevok sa zameriava na zodpovedanie tejto otázky a 

dokumentuje využitie zrazenín, ktoré boli získané z takýchto banských vôd. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Syntéza uhlíkových nanorúrok bola realizovaná na vzorkách zrazenín banských vôd zo 

štôlne Agnes v lokalite Poproč. Tá bola už od 17. storočia miestom ťažby antimónu a ťažba 

pokračovala s prestávkami až do roku 1965. Voda vytekajúca z opusteného banského diela 

doteraz predstavuje závažnú environmentálnu záťaž vďaka vysokej koncentrácii antimónu, 

arzénu, niklu, mangánu, železa a ďalších prvkov. (Detailné fyzikálno-chemické 

charakteristiky týchto vôd je uvedené v práci [4].) Pre riešenie tohto problému bola v roku 

2013 inštalovaná čistiaca jednotka, ktorej hlavnú časť tvorili prietokové nádoby s objemom 

1000 litrov naplnené železnými šponami. Bližší popis tejto prietokovej jednotky je uvedený 

v práci [5, 6]. Pri kontakte banských vôd s povrchom špôn dochádza k vyredukovaniu kovov 

obsiahnutých vo vodách v podobe kontinuálnej vrstvy. Práve tieto vrstvy boli využité pre náš 

experiment. 
 
 

 
 

Obr. 2. Železné špony s vrstvou vyredukovaných zrazenín 
 
Syntéza CNTs 

 

Vzorka bola získaná mechanickým zotretím zrazenín zo špôn a následne vo forme 

vodnej suspenzie nanesená na kremíkový wafer o veľkosti 1x1. Cm. Vzorka bola vysušená 

v sušiarni pri teplote 110 °C. Samotná syntéza CNTs prebehla v HF CVD reaktore. Zmes 
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pracovných plynov bola tvorená vodíkom a metánom. Celkový čas depozície bol 25 minút. 

Teplota volfrámových vlákien počas syntézy bola 2020 °C, tlak v reaktore bol 3000 Pa. 

Teplota na povrchu vzorky počas syntézy dosiahla približne 650 °C. Parametre syntézy boli 

odvodené z predchádzajúcich experimentov autorských pracovísk [7, 8]. 

Výsledné produkty boli študované pomocou elektrónového rastrovacieho mikroskopu (SEM) 

JEOL 7500F (Japonsko). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Výsledok syntézy možno pozorovať na obrázkoch č.3 a č. 4. Celý povrch vzorky je 

pokrytý hustou sieťou chaoticky a prevažne vertikálne orientovaných CNTs – pričom nie je 

vidieť pôvodný zrazeninový  substrát.  Priemer  väčšiny  nanorúrok  nepresahuje  100  nm. 

Z dôvodu hustého  pokrytia  nemožno  určiť  presnú  dĺžku  nanorúrok,  avšak  táto  dĺžka 

v žiadnom prípade nepresahuje približnú hranicu 5 µm. Väčšina nanorúrok je pokrytá 

grafénovými vrstvami stočenými do formy prstencov. 
 
 

 
 

Obr. 3. Povrch zrazeniny s hustou sieťou CNTs 
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Obr. 4. CNTs – Povrch nanorúrok pokrytý grafénovými vrstvami 
 

Prezentovaný experiment ukazuje, že látky získané z uvedených banských vôd po 

ťažbe rudných surovín možno použiť pre syntézu uhlíkových nanorúrok. Vzhľadom na 

vysokú koncentráciu katalyticky aktívnych kovov v týchto látkach a zároveň aj vysokú hustotu 

pokrytia povrchu týchto látok fázou uhlíkových nanorúrok, nemožno zistiť, či na tvorbe tejto 

fázy sa podieľajú aj iné, ako atómy železa. 
 
 

Záver   
Doterajšie  výsledky  experimentov  ukazujú,  že  použitá  zrazenina  vykryštalizovaná 

 

z vyššie uvedených banských vôd z lokality Poproč predstavuje veľmi účinný katalyzátor pre 

syntézu CNTs. Ten najmä vďaka mikrokryštalickej štruktúre a morfológii povrchu výrazne 

predstihuje mnohé syntetické materiály používané vo svete pre tento účel. Dá sa 

predpokladať, že veľmi podobný účinok budú mať aj zrazeniny z banských vôd z iných lokalít 

niekdajšej a súčasnej ťažby rúd a to bez ohľadu na to, či by sa jednalo o slovenské alebo 

zahraničné banské lokality. 
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