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ABSTRAKT 

 

Mgr. Erik Šimon: Príprava a štúdium práškov na báze uhlíka s 2D morfológiou 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej 

chémie. 

 

Dizertačná práca, 96 strán, 2019 

 

Uvedená práca predstavuje alternatívny a nový postup prípravy uhlíkových častíc 

s dvojrozmernou (2D) morfológiou. Uhlíkové 2D častice s veľkosťou od 10 do 60 μm boli 

pripravené jednoduchou red-ox reakciou bez použitia katalyzátora, pri atmosferickom tlaku 

a v teplotnom rozsahu 400–600°C. Hliníkový prášok s 2D časticami bol použitý ako 

reaktívny templát, ktorý bol oxidovaný halogén derivátmi tetrachlórmetánom (CCl4) 

a tetrachlóretylénom (C2Cl4) po dobu 60 minút a 120 minút. Pripravené uhlíkové produkty 

reprodukovali pôvodnú morfológiu hliníkového prášku. Počas reakcie vznikal ako vedľajší 

produkt chlorid hlinitý (AlCl3), ktorý sa uvoľňoval z reakčného systému v plynnom stave. 

Podľa BET a BJH analýzy vykazujú uhlíkové častice mezoporéznu štruktúru s aktívnym 

povrchom v rozsahu 60–500 m2·g–1. SEM a TEM snímky získaných uhlíkových práškov 

pripravených reakciou Al+CCl4 poukazujú na 2D štruktúru, pričom uhlíkové častice 

pozostávajú z kruhových mezokryštálov v rozsahu veľkostí 20–30 nm. Pri vyšších 

reakčných teplotách ako 600°C a 700°C sa pozorovala tvorba uhlíkových materiálov 

s rôznymi morfológiami, ako sú vermikulárne a jednorozmerné (1D) uhlíkové častice. 

Uhlíkové prášky pripravené reakciou Al s C2Cl4 pozostávali z rôznych typov morfológií, 

ako sú uhlíkové sféry, častice s 1D a 2D morfológiou. Uhlíkové prášky s 2D morfológiou 

pripravené pomocou CCl4 boli tiež testované ako elektricky vodivé aditívum v tuho-fázovej 

batérii na báze Li-S. Batéria s vybraným uhlíkovým práškom, vykazovala ≈ 17% kapacitu 

maximálnej teoretickej kapacity batérie s Li2S ako aktívnym materiálom. Napriek tomu 

batéria vykazovala stálu stabilitu kapacity až do 90 cyklov nabíjania a vybíjania. 

 

Kľúčové slová: hliníkový prášok, mezokryštály, mezoporézny uhlík, oxidácia, uhlíkové 

častice s 2D morfológiou.  



ABSTRACT 
 

Mgr. Erik Šimon: Preparation and study materials based on carbon with 2D 

morphology.  

 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Inorganic 

chemistry 

 

Disertation thesis, 96 pages, 2019 

 

This work presents an alternative and new procedure for the preparation of two-

dimensional (2D) carbon particles. Carbon particles with 2D morphology with size from 10 

to 60 μm were synthesized by a simple catalyst-free redox reaction at atmospheric pressure 

at temperatures in the range of 400–600°C. The aluminium powder with 2D particles was 

used as reactive template and oxidized by tetrachloromethane (CCl4) and tetrachloroethylene 

(C2Cl4) for 60 min and 120 min. The carbon products reproduced the morphology of the 

original aluminium powder. The reaction also produced aluminium chloride (AlCl3) as by-

product, which was released from the reaction system in a gaseous state. According to BET 

and BJH analysis, carbon particles exhibit mesoporous structure with surface area in the 

range of 60–500 m2·g–1. In the case reaction of Al and CCl4 SEM and TEM images show 

carbon particles with tiny 2D mesocrystalline structure in the size of 20–30 nm. At higher 

reaction temperatures as 600°C and 700°C, the formation of carbon materials with different 

morphologies, such as vermicular and one-dimensional (1D) carbon particles, was also 

observed. In the case reaction Al and C2Cl4 the carbon products was composed from different 

types of morphologies as carbon spheres, particles with 1D and 2D morphology. Carbon 

powder with 2D morphology which were prepared by CCl4, were also tested as conductive 

additive in solid-state battery on the base Li-S. Battery with carbon powder as carbon 

conductive additive showed ≈ 17% capacity of maximal theoretical capacity of Li2S battery, 

but battery displayed stable cycling stability until 90 cycles.  

 

Keywords: aluminium powder; mesoporous carbon; carbon particles with 2D morphology; 

mesocrystals; oxidation. 



Predhovor 

 
Materiály na báze uhlíka boli známe a využívané už od čias dávnych civilizácií, či už 

vo forme vykurovacej suroviny, pigmentov, alebo ako prímes do strelného prachu. Do roku 

1960 boli známe štyri uhlíkové materiály, ktoré mali využitie v rôznych oblastiach 

priemyselnej výroby: kryštalický grafit využívaný vo výrobe a rafinácií ocele, uhlíkové 

sadze pre výrobu atramentu, alebo ako aditívum do kaučuku, aktívny uhlík ako sorbent 

pri čistení vody a prírodný diamant ako súčasť šperkov či rezných nástrojov.  

Od roku 1960 do 1985 boli vďaka pokroku v technológií pripravené nové uhlíkové 

materiály, ako uhlíkové vlákna, sklenený uhlík, pyrolitický uhlík a mezoporézny uhlík. 

Nové uhlíkové materiály vykazovali odlišné chemické a fyzikálne vlastnosti v porovnaní so 

známymi uhlíkovými materiálmi. Tieto progresívne uhlíkové materiály sa rýchlo začlenili 

do existujúcich priemyselných odvetví a spôsobili revolúciu a obrovský pokrok. Rovnako 

v danom období bolo pozorované, že materiál na báze grafitu vykazuje dobrú 

biokompabilitu a boli vykonané prvé interkalácie grafitu, čo viedlo k revolúcií 

spôsobu uskladnenia elektrickej energie.  

Objav v roku 1985 priniesol novú alotropickú modifikáciu uhlíka označenú ako 

buckminsterfullerene (názov získal po americkom architektovi a vynálezcovi: Richard 

Buckminster Fuller) s molekulovým vzorcom C60. O šesť a osem rokov neskôr boli 

pripravené a opísané ďalšie alotropické modifikácie, menovite multiwall carbon nanotube 

(1991) a singlewall carbon nanotube (1993). Ďalší milník v oblasti uhlíka prišiel v roku 

2004, kedy bol prvýkrát izolovaný grafén, materiál definovaný ako monovrstva grafitu. 

Spomínané objavy odštartovali novú éru uhlíkových materiálov pod spoločným názvom 

Nanouhlíky. Základný výskum a snaha začleniť nové uhlíkové materiály do bežného života 

spôsobili exponenciálny nárast záujmu, ktorý pretrváva dodnes.  

Uhlíkové materiály vykazujú elektrické vlastnosti blízke kovom, ale zároveň 

paradoxne môžu byť izolátor ako keramika. Napriek tomu, že vykazujú mazacie vlastnosti, 

môžu byť mechanicky odolnejšie ako kovy. Uhlíkové materiály môžu byť vyrobené v tvare 

blokoch, vo forme jemných vlákien, alebo ako ohybná páska o hrúbke niekoľko desatin 

milimetra. Od obyčajnej ceruzky cez progresívne konštrukčné materiály, až po batérie 

v našich mobilných telefónoch sú materiály na báze uhlíka neodmysliteľnou súčasťou 

bežného ľudského života. Rovnako výskum týkajúci sa uhlíka predstavuje jednu 

z najväčších a najviac sa rozvíjajúcich oblastí modernej vedy.  
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Zoznam použitých skratiek 
 

1D  jednorozmerný 

2D  dvojrozmerný 

3D  trojrozmerný 

BET  Brunauer–Emmett–Teller 

BJH  Barrett–Joyner–Halenda 

CNS  carbon nano-sheets 

CDC  carbide derived carbon 

CVD  chemical vapour depozition 

DTA  diferečná termická analýza 

EDS  energiovo disperzná spektroskopia 

FC  field cool 

GO  grafén oxid 

MCNS  mesoporous carbon nano-sheet 

PEEK  polyéterketónový polymér 

SEM  skenovacia elektrónová mikroskopia 

TEM  transmisná elektrónová mikroskopia 

TG  termogravimetrická, termogravimetria 

VLS  vapour-liquid-solid 

VSS  vapour-solid-solid 

ZFC  zero field cool 

 

 

  



1 ÚVOD 

 

Uhlíkové materiály s dvojrozmernou (2D) morfológiou ako je grafén alebo 

tzv. carbon nano-sheets vykazujú značnú pozornosť vedeckých skupín a to vďaka ich 

unikátnym fyzikálnym vlastnostiam, ktoré sú vhodné pre aplikáciu v rôznych progresívnych 

elektrických zariadeniach. Spomínané 2D uhlíkové materiály ponúkajú vysoký aktívny 

povrch v porovnaní s ich malým objemom, zmierňujú mechanické napätie v elektróde počas 

nabíjania a vybíjania batérie a iné [1–6]. 

Veľká pozornosť a úsilie bolo venované návrhu a realizácií postupov prípravy 2D 

uhlíkovým materiálom. Najbežnejšie používané metódy prípravy uhlíkových materiálov 

s 2D morfológiu predstavujú delaminácia a exfoliácia [7], metóda chemical vapour 

deposition [8], metódy využívajúce templát s 2D morfológiou [9–11] a karbonizácia 

biomasy [12, 13]. Spomínané metódy reprezentujú časovo, energeticky a finančne náročné 

postupy, pričom v niektorých prípadoch je nutné použiť katalyzátor na báze prechodného 

kovu. V prípade metód využívajúce templát, je templát počas syntézy častokrát 

znehodnotený a po syntéze je potrebné ho z hlavného produktu odstrániť. Na tento účel sa 

často využívajú silné anorganické kyseliny, alebo silné anorganické zásady [1, 14–16]. 

Na prekonanie niektorých syntéznych limitov boli použité halogén deriváty 

(CCl4, C2Cl4, C6Cl6 a iné) ako oxidačné činidlá a ako redukčné činidlá boli využité alkalické 

kovy (Na, K) [17–20]. Reakcia halogén derivátov s alkalickými kovmi sa považuje za 

vysoko rizikovú s možnosťou explózie. Preto boli navrhnuté ako alternatívne redukčné 

činidlá iné kovy s vhodným záporným red-oxným potenciálom: kovový práškový Mg alebo 

kovový práškový Al. Horčík a hliník predstavujú lacnú a dostupnú alternatívu a preto sa 

považuje ich použitie za viac ekonomické s potenciálom pre veľko-objemovú syntézu [21–

24].  

Predložená dizertačná práca predstavuje experimentálne jednoduchú metódu 

prípravy 2D uhlíkových materiálov pri atmosferickom tlaku. Princíp syntézy je založený na 

oxidačno-redukčnej reakcii kovového hliníka a plynného halogén derivátu. Dizertačná práca 

je zameraná na základnú charakterizáciu fyzikálnych vlastností uhlíkových produktov 

a obsahuje možný mechanizmus vzniku uhlíka s 2D morfológiou. Rovnako je v práci 

prítomná ukážka použitia uhlíkového materiálu ako elektricky vodivého aditíva do tuho-

fázovej Li-S batérie.
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2 Teoretická časť 
 

2.1 Uhlík a alotropické modifikácie uhlíka 

 

Atómy uhlíka dokážu vytvoriť stabilnú jednoduchú, dvojitú ako aj trojitú väzbu. 

Schopnosť uhlíka vytvárať väzbovú rôznorodosť mu dovoľuje tvoriť obrovské spektrum 

zlúčenín ako aj viacero alotropických modifikácií. Obr. 1 zobrazuje ukážku previazanosti 

uhlíkových zlúčenín medzi sebou.  

 

 

Obrázok 1 Schématické zobrazenie previazanosti uhlíkových materiálov. Prevzaté a upravené z [26]. 
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V prírode sa uhlík bežne vyskytuje vo forme diamantu a grafitu. Diamant 

prezentuje atómový kryštáľ, ktorý obsahuje atómy uhlíka sp3 hybridizovanom stave. 

Diamant vytvára trojdimenzionálnu sieť atómov uhlíka, ktoré sú medzi sebou viazané 

jednoduchými kovalentnými väzbami, ktoré zabezpečuje vysokú tvrdosť diamantu. Grafit 

obsahuje atómy uhlíka s hybridizáciou sp2, ktoré vytvárajú uhlíkové monovrstvy obsahujúce 

pravidelné šesťuhoľníky. Viac o grafite a štruktúre grafitu je popísané v kapitole 2.2 Grafit. 

Alotropické modifikácie uhlíka, ktoré sa voľne v prírode nevyskytujú sú fullerény, uhlíkové 

nanorúrky a grafén. Fulerény pozostávajú z atómov uhlíka v hybridizovanom stave sp2, ale 

na rozdiel od grafitu sú fullerény tvorené z pravidelných päťuholníkov a šesťuholníkov. Tie 

spoločnou kombináciou vytvárajú uhlíkové sféry o rôznej veľkosti (C60, C70, C80...). 

Uhlíkové nanorúrky pozostávajú rovnako z atómov uhlíka v hybridizovanom stave sp2. 

Uhlíkové nanorúrky si možno predstaviť ako grafitovú monovrstvu (grafén) stočenú 

do rúrky. V závislosti od toho aký okraj grafénu je stočený a spojený (pílovitý alebo 

stoličkový), uhlíkové nanorúrky vykazujú odlišné fyzikálne vlastnosti. Spomínanú 

alotropickú modifikáciu je možné pripraviť vo forme jednostenných uhlíkových nanorúrok 

aj vo forme viacstenných uhlíkových nanorúrok. Grafén ako ďalšia alotropická modifikácia 

uhlíka predstavuje jednu monovrstvu grafitu [25]. Modely alotropických modifikácií uhlíka 

sú zobrazené na obr. 2. 

 

Obrázok 2 Alotropické modifácie uhlíka. Prevzaté a upravené z [27].  
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2.2 Grafit 

 

Grafit predstavuje jednu z dvoch bežne v prírode sa vyskytujúcich alotropických 

modifikácií uhlíka. Grafit je pri laboratórnych podmienkach termodynamicky stabilnejšia 

modifikácia ako diamant.  

 

 C(diamant) → C(grafit), ∆𝐺° = – 2,9 kJ · mol–1 (1) 

 

Ako bolo už vyššie uvedené grafit je zložený z atómov uhlíka, ktoré sú viazané 

do pravidelných šesťuholníkov, ktoré spolu vytvárajú dvojrozmerné monovrstvy s názvom 

grafén. V rámci grafénovej vrstvy sú atómy uhlíka viazané medzi sebou pevnou kovalentnou 

väzbou, pričom dĺžka väzby uhlík-uhlík v rámci jednej vrstvy predstavuje hodnotu 142 pm. 

Každý atóm uhlíka má štyri valenčné elektróny a vytvára 3 jednoduché väzby (orientované 

do vrcholov rovnostranného trojuholníka) a štvrtý elektrón sa podieľa na delokalizovanej 

π väzbe. Samotný grafit pozostáva z grafénových vrstiev, ktoré sú vyskladané nad sebou 

(vzdialenosť medzi dvomi vrstvami predstavuje hodnotu 335 pm). Jednotlivé vrstvy sú nad 

sebou vyskladané tak, že najbližšie grafénové vrstvy sú voči sebe posunuté, pričom každá 

druhá grafénová vrstva je v zákryte (tzv. ABA skladanie). Štruktúra grafitu je 

charakterizovaná hexagonálnou sústavou, ktorá je zobrazená na obr. 3. Jednotlivé grafénové 

vrstvy sú medzi sebou viazané slabými van der Waalsovými silami, pričom vzdialenosť 

medzi vrstvami sa môže meniť. Rovnako je možné medzi jednotlivé vrstvy interkalovať 

rôzne zlúčeniny (H2O, H2SO4, Br2, Li, K a iné) a tým meniť chemické a fyzikálne vlastnosti 

grafitu [25].  
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Obrázok 3 Základná bunka kryštálovej štruktúry grafitu (zvýraznená červenými čiarami). Mriežkové 

parametre a = 0,246 nm, c = 0,671 nm.  

 

2.3 Karbonizácia a grafitizácia 

 

Na získanie materiálu, ktorý pozostáva len z atómov uhlíka, je potrebné ohriať 

organické prekurzory (organické polyméry, organické substráty ako napr. rašelina) 

na vysokú teplotu v prostredí inertného plynu. Javy, ktoré prebiehajú do teploty 1300°C až 

1500°C sú veľmi komplexné a komplikované. Tento nízkoteplotný proces, počas ktorého 

dochádza k zmene organického prekurzora na uhlíkový materiál, pozostáva z pyrolýzy, 

cyklizácie, aromatizácie, polykondenzácie a karbonizácie organického prekurzora. 

Na začiatku procesu karbonizácie (v prípade ak sa vychádza z organických substrátov napr. 

rašelina) sa uvoľňujú z uhlíkového substrátu alifatické uhľovodíky s nízkou molekulovou 

hmotnosťou. Tie sú nasledované aromatickými uhľovodíkmi s nízkou molekulovou 

hmotnosťou. Ďalším zvyšovaním teploty dochádza k cyklizácii a aromatizácii uhlíkového 

materiálu, pričom dochádza k uvoľňovaniu ďalších uhľovodíkov s nízkou molekulovou 

hmotnosťou. Okolo teploty 600°C dochádza k uvoľňovaniu jednoduchých molekúl 

obsahujúce kyslík, dusík, vodík prednostne vo forme molekúl CO2, CO, (CN)2 a CH4. 

V danej fáze karbonizácie sa zvyškový uhlíkový prekurzor môže nachádzať v plynnom, 

kvapalnom alebo tuhom skupenstve, pričom typ prechodnej fázy výrazne závisí od 

použitého vstupného prekurzora. Pri teplote 1000°C sa z uhlíkového zostatku uvoľňuje 
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hlavne vodík vo forme H2, pričom dochádza ku ďalšej polykondenzácii aromatických 

zlúčenín uhlíka. Uhlíkový prekurzor ohriaty do teploty 1300°C pozostáva prednostne 

z atómov uhlíka [26]. Jednoduchá schéma procesu karbonizácie je zobrazená na obr. 4.  

 

Obrázok 4 Schématické zobrazenie procesu karbonizácie uhlíkových prekurzorov. Prevzaté a upravené z 

[26]. 

 

Základná jednotka karbonizovaného uhlíkového materiálu sú hexagonálne uhlíkové 

fragmenty (kryštality), ktoré sú po karbonizácií malé a plné defektov. Tieto uhlíkové 

kryštality majú pred vysokoteplotným procesom dĺžku niekoľko desatín nanometra a 

vzdialenosť medzi paralelnými rovinami uhlíkových fragmentov je väčšia ako v prípade 

grafitu (x>0,335 nm). V prípade ak uhlíkový prekurzor prechádza počas procesu 

karbonizácie cez kvapalnú fázu (mezofázu) vzniká tzv. grafitizovateľný uhlík. Kvapalný 

stav dovoľuje vyššiu mobilitu molekúl počas procesu karbonizácie, čo následne vedie 

k lepšej tvorbe uhlíkových kryštalitov a preferovanej orientácii kryštalitov. V prípade ak 

uhlíkový prekurzor neprechádza cez mezofázu počas procesu karbonizácie, kryštality 

ostávajú náhodne orientované a vzniká tzv. negrafitizovateľný grafit. Schéma zmeny 

štruktúrneho modelu počas grafitizácie pre grafitizovateľný a negrafitizovateľný grafit sa 

nachádza na obr. 5. Ak majú kryštality rásť a získať pravidelné grafitické usporiadanie je 

potrebné ohriať uhlíkový materiál nad teplotu 2500°C. Práve tento proces rozvoja grafitovej 

štruktúry sa nazýva grafitizácia [26]. 
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Obrázok 5 Schéma štrukturálneho modelu pre grafitizovateľný uhlík a pre negrafitizovateľný uhlík Prevzaté 

a upravené z [26]. 

 

 Vývoj procesu grafitizácie uhlíkového materiálu po karbonizácií je možné sledovať 

pomocou inštrumentálnych techník ako sú prášková difrakčná analýza, Ramanova 

spektroskopia alebo transmisná elektrónová mikroskopia. Rovnako je možné pozorovať 

zmeny v štruktúre pomocou zmeny magnetických a elektrických vlastností uhlíkového 

materiálu. Parametre, ktoré sú kľúčové pre sledovanie zmien v štruktúre sú zmeny rozmerov 

kryštalitov v smere osi c základnej bunky (Lc) a v smere osi a (La). Rovnako sa sleduje 

zmena medzi-rovinnej vzdialenosti medzi monovrstvami grafitu (d002). Zo stúpajúcou 

teplotou až do 3000°C dochádza v štruktúre k zániku defektov, dochádza k zmenšovaniu 

medzi-rovinnej vzdialenosti roviny d002. Paralelne dochádza k rastu grafitových kryštalitov 

v smeroch oboch osí. Spomínané zmeny je možné pozorovať a kvalitatívne vyhodnotiť 

pomocou práškovej difrakčnej analýzy ako aj z Ramanovej spektroskopie. V prípade 

práškovej difrakčnej analýzy sa používa Scherrerova rovnica na počítanie priemernej 
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veľkosti kryštalitov ako aj Braggova rovnica, ktorá sa využíva na určenie medzi-rovinnej 

vzdialenosti d002 [26]. Obr. 6 (a, b) zobrazuje práškový záznam vysoko kryštalického grafitu 

a práškový záznam uhlíkového prekurzoru karbonizovaného do 1300°C. Obr. 6 (c) 

zobrazuje zmenu veľkosti medzi-rovinnej vzdialenosti d002 v závislosti od stúpajúcej teploty 

pre rôzne typy uhlíka.  

 

 
Obrázok 6 Práškové difrakčné záznamy a) vysoko kryštalického grafitu, b) uhlíkového materiálu 

karbonizovaného do 1300°C. c) priebeh zmeny veľkosti medzi-rovinnej vzdialenosti d002 od teploty. Prevzaté 

a upravené z [26]. 

 

V prípade Ramanových spektier sa pozoruje prítomnosť tzv. D-posunu a G-posunu, 

prislúchajúcim pre defektný uhlík a pre grafitický uhlík. Pri analýze Ramanových záznamov 

sa vyhodnocujú polohy maxím jednotlivých posunov ako aj pomery ich intenzít alebo plôch. 

Na základe postupnej amorfizácie vysoko-orientovaného pyrolytického grafitu na amorfný 

uhlík, bol navrhnutý model premeny grafitu (uhlíkové atómy charakterizované iba 

hybritizáciou sp2) na amorfný uhlík s vysokým obsahom atómov uhlíka s hybridizáciou sp3 

z pohľadu Ramanovej spektroskopie. Model vychádza zo zmeny polôh D a G-posunov ako 

aj zmeny ich pomeru intenzít. Navrhnutý model amorfizácie pozostáva z troch etáp. V 1. 
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etape dochádza k premene vysoko kryštalického grafitu na nano-kryštalický grafit (NK-

grafit), pričom sa predpokladá 0% podiel sp3 hybridizovaného uhlíka. 2. etapa popisuje 

premenu nano-kryštalického uhlíka na amorfný uhlík (a-U) s ≈ 20% podielom sp3 

hybridizovaného uhlíka. 3. etapa popisuje premenu amorfného uhlíka na tetraédrický 

amorfný uhlík (defektný diamant) s podielom sp3 hybridizovaného uhlíka ≈ 85%. Tieto 

zmeny sú charakterizované pomocou zmeny polohy G-posunu a zmeny pomeru intenzít 

jednotlivých posunov (ID/IG) [28]. Obrázok 7 (a) schématicky zobrazuje význami súvisiace 

so zmenami D a G-posunov. Obr. 7 (b) schématicky zobrazuje jednotlivé etapy premeny 

grafitu na amorfný uhlík.  

 

 
Obrázok 7 a) Schéma zmien v štruktúre uhlíkového materiálu, ktoré ovplyvňujú Ramanove spektrum, b) 

Schématické zobrazenie procesu amorfizácie vzhľadom na G-posun a pomer intenzít posunov ID/IG. Prevzaté 

a upravené z [28] 

 

2.4 Karbonizácia využívajúca templát 

 
Jedným z najpoužívanejších postupov prípravy uhlíkových materiálov je proces 

templátovej karbonizácie. Procesom využívajúci templát je možné pripraviť uhlíkové 

materiály rôzneho tvaru ako sú sféry [14], pláty [1], rúrky alebo iné atypické morfológie 

[15, 16]. Metódy využívajúce templát sú vhodné pokial je nutná presná kontrola rozmerov 

požadovaných uhlíkových častíc, či ich pórovitosť. Rovnako je možné pripraviť uhlíkové 

materiály s úzkou distribúciou pórov, hierarchiou pórov či tvarom pórov. Spomínané 

metódy ponúkajú možnosť pripraviť uhlíkové materiály s konkrétnymi funkčnými 

skupinami na ich povrchu alebo i možnosť pripraviť dopované uhlíkové materiály s prvkami 
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ako je bór, dusík, fosfor, síra alebo kyslík. Postup prípravy dovoľuje individuálne dopovanie 

alebo konkrétnu kombináciu dvoch alebo viacerých dopujúcich prvkov. Procesy 

využívajúce templát môžeme rozdeliť na dve samostatné skupiny. Metódy využívajúce tvrdý 

templát a metódy využívajúce mäkký templát [1, 14–16]. Hlavný rozdiel v procese 

vymenovaných metód je schematicky zobrazený na obr. 8. Nasledujúcej časti si viac 

rozoberieme a popíšeme jednotlivé templátové metódy. 

 

 

Obrázok 8 Schéma pre proces karbonizácie využívajúcej tuhý templát (vrchný riadok) a mäkký templát 

(spodný riadok). a) tuhý templát, b) adsorbcia uhlíkového prekurzora v roztoku na tuhý templát, 

c) karbonizácia uhlíkového prekurzora, d) rozpustenie tuhého templátu. 1. roztok obsahujúci uhlíkový 

prekurzor a blokový kopolymérny templát, 2. vyskladaná zmes do periodického systému, 3. zmes 

po karbonizácií, 4. rozpustenie mäkkého templátu. 

 

2.4.1 Proces karbonizácie využívajúci tuhý templát 

 

 Princíp metódy je založený na adsorbcii uhlíkového prekurzora na povrch tuhého 

templátu. Tuhý templát je najčastejšie rozdistribuovaný v roztoku uhlíkového prekurzora 

alebo čistom kvapalnom uhlíkovom prekurzore, kde prebieha sorbcia uhlíkového 

prekurzora. Následne je tuhý templát so sorbovaným uhlíkovým prekurzorom odobratý 

z roztoku a zohrievaný v inertnej atmosfére alebo atmosfére N2 zväčša do 1000°C. 

Pri zvýšenej teplote dochádza ku karbonizácií uhlíkového prekurzora. Na záver sa tuhý 

templát odstraňuje silnou anorganickou kyselinou alebo silnou anorganickou bázou [1, 14–

16].  

 Na základe použitého tuhého templátu je možné pripraviť uhlíkové materiály 

s rôznym tvarom ako aj pórmi či tvarom pórov. Rôzne typy morfológií pripravené pomocou 

tvrdého templátu sú schematicky zobrazené na obr. 9. Najčastejšie sa ako tuhé templáty 

používajú kremeň [29, 30], zeolity [31, 32], ílové minerály [33, 34], oxidy kovov napr. ZnO, 
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MgO alebo Al2O3 [35–37]. Rovnako je možné pripraviť metódou využívajúci tuhý templát 

dopované uhlíkové materiály. V tomto prípade sa používa uhlíkový prekurzor alebo zmes 

uhlíkových prekurzorov obsahujúce dané prvky. Funkcionalizácia funkčnými skupinami, 

anorganickými kovmi, či oxidmi kovov sa realizuje počas karbonizácie alebo sa realizuje 

ako samostatný krok [1, 14–16].  

 

 
 

Obrázok 9 Schematické zobrazenie rôznych typov morfológií pripravených pomocou metódy tvrdého 

templátu. a) trojrozmerná uhlíková sieť, b) uhlíkové tyče, c) uhlíkové pláty, d) uhlíková sféra.  

 

2.4.2 Proces karbonizácie využívajúci mäkký templát 

 

Karboniácia využívajúca mäkký templát pracuje na princípe samo-vyskladania 

(z angl. self-assembly). Samo-vyskladanie v zmysle prípravy uhlíkového materiálu je 

definované ako spontánne a vratné organizovanie molekulových jednotiek do usporiadanej 

štruktúry. Molekulové jednotky v rámci usporiadanej štruktúry sú viazané prostredníctvom 

van der Waalsových interakcií, kapilárnych síl, π-π interakcie alebo vodíkových mostíkov. 
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Vo všeobecnosti sa využíva kombinácia blokových kopolymérnych templátov 

(karbonizovateľný uhlíkový templát alebo vymyteľný templát: mäkký templát) 

a polymerizovateľného uhlíkového prekurzora. Proces samo-vyskladania prebieha buď 

v roztoku pri laboratórnej, či mierne zvýšenej teplote, alebo súčasne za zvýšeného tlaku 

a teploty (solvotermálne syntézy). Následne sú vyskladané častice oddelené od roztoku 

a zmes uhlíkového prekurzora a templátu je kalcinovaná do 1000°C v inertnej atmosfére 

alebo atmosfére N2. Počas ohrevu dochádza k rozkladu a karbonizácii uhlíkového 

prekurzora alebo oboch zložiek. Teda nie je potrebné odstraňovať templát pomocou silnej 

kyseliny, či bázy. Tvar výsledného uhlíkového produktu, veľkosť, pórovitosť, či tvar 

a distribúcia pórov závisí od podmienok skladania [1, 14–16].  

Uhlíkové materiály pripravené, či už metódou využívajúcou tvrdý templát alebo 

mäkký templát sú široko využívané v rôznych oblastiach výskumu. Opísanými metódami sú 

uhlíkové materiály vhodné ako nosiče katalyzátorov alebo účinných látok, ako senzory, 

sorbenty pre polutanty rôzneho druhu. Rovnako majú takto pripravené uhlíkové materiály 

veľký potenciál v oblasti elektroniky, ako materiály pre superkondenzátory, lítium-iónové 

batérie, či ako vodivostné aditíva v batériach novej generácie na báze Li-S alebo Na-S 

[1, 14–16]. 

 

2.5 Karbonizácia pri zníženej teplote 

 

V prípade karbonizácie bežných uhľovodíkových prekurzorov je nevyhnutné ohriať 

spomínané prekurzory na vysokú teplotu. Na to aby sa z uhlíkového prekurzora uvoľnili 

atómy ako kyslík a vodík je potrebná teplota nad 400°C. Zároveň dochádza k strate atómov 

uhlíka vo forme nízko-molekulových alifatických a aromatických uhľovodíkov. Ohrevom 

nad 800°C dochádza k kvantitatívnemu uvoľňovaniu molekúl vodíka. V prípade ak uhlíkové 

prekurzory obsahujú atómy dusíka je potrebné ohriať prekurzor až nad teplotu 2500°C. 

Uvedené skutočnosti sú prejavom silných väzieb jednotlivých prvkov na uhlík.  

V prípade, ak sa v uhlíkovom prekurzore na báze uhľovodíku nahradia atómy vodíka 

halogénom (fluór alebo chlór), zvyšuje sa reaktivita danej molekuly. Halogén deriváty ako 

CCl4, hexachlóretán, tetrachlóretylén či hexachlórbenzén sú teda považované 

za reaktívnejšie ekvivalenty ako ich uhľovodíkové varianty. Spomínané halogén deriváty sa 

využívajú ako oxidačné činidlá a alkalické kovy (sodík, draslík, či ich zliatiny) sú používané 

ako silné redukčné činidlá. Syntéza prebieha pri zníženej teplote (pod 500°C) a pri 

atmosferickom, alebo zvýšenom tlaku. Produkt pozostáva z čistého uhlíka, pričom relatívne 
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výťažky sa blížia k 100%. Na základe použitého prekurzora, či reakčnej teploty a tlaku je 

možné pripraviť uhlíkové materiály s rôznou morfológiou [17–20, 26, 38, 39]. 

 

2.6 Uhlíkové materiály s 2D morfológiou  

 

Izoláciou grafénu v roku 2004 s jeho následnou charakterizáciou zameranou 

na fyzikálne vlastnosti [40], naštartovala éru zvýšeného záujmu o uhlíkové materiály 

s dvojrozmernou (2D) morfológiou ako sú grafén, ale aj carbon nano-sheets alebo carbon 

nano-flakes [1]. Uhlíkové materiály s 2D morfológiou ponúkajú výhodnejší pomer ich 

aktívneho povrchu k objemu v porovnaní s inými objemovými uhlíkovými materiálmi. 

Vďaka výhodnému pomeru povrch : objem, 2D uhlíkové materiály ponúkajú dobrý kontakt 

s kvapalným elektrolytom, dobrú vodivostnú dráhu elektrónov cez elektródu a zmierňujú 

rozsah zmien počas nabíjania a vybíjania batérie [2–5]. Taktiež bolo publikované, že 

uhlíkové 2D nanoštruktúry sú vhodné materiály pre senzory na detekciu plynov pre ich 

vysokú citlivosť [41]. Rovnako uhlíkové materiály s 2D morfológiou vykazujú vynikajúcu 

tepelnú vodivosť [42]. Z vyššie uvedených dôvodov, mnohé vedecké tými venujú zvýšenú 

pozornosť príprave uhlíka s 2D morfológiou.  

 

2.7 Procesy syntéz 

 

 Uhlíkové materiály s 2D morfológiou je možné pripraviť tzv. technikami ‚‚top-

down‛‛ alebo technikami ‚‚bottom-up‛‛. V prípade techniky ‚‚top-down‛‛ sa vychádza 

z grafitu, ktorý je rôznymi technikami (chemická interkalácia, elektrochemická interkalácia 

alebo ultrazvuk) delaminovaný za vzniku tzv. carbon nano-sheets (CNS) [1]. V prípade 

ak dochádza k delaminácií až na grafénové monovrstvy, hovoríme o exfoliácií. Proces 

delaminácie grafitu na CNS pomocou ultrazvuku je schematicky zobrazený na obr. 10. 

V tejto práci sa prednostne budeme venovať uhlíkovým 2D materiálom na báze defektného 

nano-kryštalického grafitu. Tie sú pripravované práve technikami ‚‚bottom-up‛‛.  

Termín ‚‚bottom-up‛‛zahŕňa postupy, kde sú uhlíkové materiály s 2D morfológiou 

budované od atómu po výslednú 2D štruktúru prostredníctvom chemických reakcií. 

Techniky ‚‚bottom-up‛‛ zahŕňajú metódy Chemical vapour deposition (CVD), metódy 

využívajúce templát a metódy na báze oxidačno-redukčných reakcií. V nasledujúcej sekcii 

sa budeme venovať jednotlivým technikám zvlášť. 
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Obrázok 10 Schéma procesu delaminácie grafitu pomocou ultrazvuku.  

 

 

2.7.1 Metoda Chemical vapour depositions 

 

CVD je jednoduchá a v súčasnosti bežne dostupná technika pre prípravu uhlíkových 

materiálov s 2D morfológiou. V prvej fáze procesu dochádza k vyparovaniu alebo 

sublimácii alebo atomizácii uhlíkového prekurzora, ktorý prechádza k povrchu zohriateho 

tuhého substrátu. Nad jeho povrchom dochádza k rozkladu uhlíkového prekurzora 

a následnej depozícii na substrát [43].  

Jeden z najpoužívanejších tuhých substrátov je kremíkový substrát. Bolo 

pozorované, že je možné pripraviť CNS depozíciou na Si substráte pri teplote 670 °C. Ako 

uhlíkový prekurzor bol použitý CH4 zmiešaný s Ar [44]. Z. Wang a kol. pozorovali, že 

teplota prípravy CNS za použitia Si substrátu, môže klesnúť až pod 500°C [45]. V oboch 

prípadoch CNS rástli v smere kolmom na rovinu substrátu, pričom uhlíkové produkty 

pozostávali z mnohých defektov. Snímky CNS pripravené depozíciou CH4 na Si substráte 

sú zobrazené na obr. 11 snímka (a, b).  

 Na vertikálny rast uhlíkových plátov sú rovnako vhodné substráty na báze 

prechodných kovov ako sú Mo, Pt, Cu a iné. V prípade využívania prechodných kovov ako 

substrátov sa využíva CH4 ako preferovaný uhlíkový prekurzor. Produkty získané CVD 

metódou obsahovali mnoho defektov, ktoré prislúchajú amorfnému uhlíku [1].  

Bolo zistené, že v prípade ak sa teplota depozície posunie nad 2100°C počas 

formovania CNS dochádza v štruktúre ku výraznej grafizácií [46]. Zmena koncentrácie CH4 

rovnako ovplyvňuje výsledný uhlíkový produkt. CNS môžu byť formované pri objemových 
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percentách CH4 pod 15%, pričom bolo pozorované, že podiel amorfného uhlíka stúpa 

v prípade objemového percenta CH4 nad 60% [47]. 

Bolo experimentálne pozorované, že C2H2 (acetylén, ΔH° = 226,7 kJ·mol–1) je 

vhodnejší uhlíkový prekurzor ako CH4  (ΔH = –74,9 kJ·mol–1). C2H2 ľahšie a rýchlejšie 

formuje CNS, pričom 2D uhlíkové materiály rástli kolmo na substrát, mali hladký povrch, 

uniformnú hrúbku plátov a uhlíková štruktúra pozostávala z defektov [48]. Uhlíkové pláty 

pripravené rozkladom acetylénu sú zobrazené na obr. 11 (c, d).  

 

 

Obrázok 11 SEM snímky carbon nano-sheets pripravené depozíciou (a, b) CH4 na Si substráte, (c, d) C2H2 

na Si substráte. b) detail na carbon nano-sheet zvýraznený v čiarkovanom rámiku d) postranný pohľad 

na carbon nano-sheets. Prevzaté a upravené z [45, 48]. 

2.7.2 Metódy využívajúce templát s 2D morfológiou 

 

2.7.2.1 Karbonizácia využívajúca 2D tuhý templát 

 

 Jedným z najviac využívaných materiálov na tuhý templát sú SiO2 alebo kremičitany. 

Metódami ako sú sol-gél je možné pripraviť spomínané tuhé templáty s rôznym typom 

morfológie (Obr. 9). Templáty na báze SiO2 alebo kremičitanov s 2D morfológiou sú veľmi 

populárne pre svoju chemickú odolnosť počas karbonizácie, uhlíkové prekurzory 

po odstránení templátu vykazujú presne definovaný tvar, veľkosť aj úzku distribúciu pórov 

[43].  

Vrstevnaté hlinitokremičitany (ílové minerály) sú rovnako využívané ako prírodné 

templáty s 2D morfológiou. Ako príklady je možné uviesť práce, kde bol využitý vermikulit, 

montmorillonit alebo halloyzit [33, 49–51].  
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 Ďalšou skupinou tuhých templátov s 2D morfológiou sú oxidy kovov. Najbežnejší 

predstaviteľ je MgO. MgO bol vybraný ako vhodný templát z dôvodov jeho štrukturálnej a 

tepelnej stability a rovnako je možné pripraviť rôzne tvary MgO. Oxid horečnatý vykazuje 

vysokú chemickú stabilitu voči uhlíkovým prekurzorom aj počas procesu karbonizácie. 

Na jeho odstránenie postačuje použiť zriedené anorganické kyseliny [1, 16].  

 Jeden z ďalších moderných templátov na prípravu 2D uhlíkových materiálov je 

grafén oxid (GO). GO si typicky zachováva 2D morfológiu pričom vrstvy GO majú hrúbku 

približne 1,1 nm ± 0,2 nm. Na povrchu GO sú funkčné skupiny ako napr. karboxylová 

skupina, epoxidová alebo hydroxylová skupina, ktoré sú hydrofilné a preto je GO vhodný 

na použitie v polárnych rozpúšťadlách. Povrchové funkčné skupiny sú schopné na seba 

viazať rôzne uhlíkové substráty. Z uvedených dôvodov je GO v súčasnosti populárnym 

kandidátom na templát na syntézu 2D uhlíkových materiálov. Hrúbka výsledných CNS 

môže byť riadená vyladením hmotnostného pomeru medzi uhlíkovým prekurzorom a GO. 

V procesoch využívajúcich GO nebolo nutné odstrániť GO z výslednej štruktúry [1, 52]. Na 

obr. 12 je schématické zobrazenie prípravy GO ako templátu a všeobecný postup prípravy 

kompozitov na báze GO a porézneho uhlíka.  

 

 

Obrázok 12 Schématické zobrazenie prípravy grafén oxidu ako templátu a vzniku kompozitov na báze 

grafén oxidu a porézneho uhlíka. Poznámky: modré guľočky prezentujú funkčné skupiny v grafén oxide, 

oranžové gulôčky reprezentujú uhlíkový prekurzor. 
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2.7.1.2 Karbonizácia využívajúca 2D mäkký templát. 

 

 Príklady samo-vyskladania predstavujú formovanie molekulových kryštálov, 

koloidov, lipidových dvojvrstiev, miciel alebo skladanie monovrstiev. Procesom samo-

vyskladania je možné pripraviť i uhlíkové materiály s 2D morfológiou. V roku 2014 bola 

publikovaná práca, kde boli pripravené CNS z roztokovej zmesi celulózy, KOH a močoviny. 

Reakciou močoviny a KOH v roztoku vznikali kryštáli s tvarom plátov, na ktoré sa 

sorbovala celulóza. Následne bola zmes kalcinovaná pri 600°C a  800°C v atmosfére dusíka. 

Následne bol produkt premývaný destilovanou vodou z dôvodu odstránenia rozpustných 

draselných solí. Výsledkom bol porézny dusíkom dopovaný uhlíkový materiál s 2D 

morfológiou obr. 13 (a, b) [1, 53]. Chen a kolektív pripravili pomocou procesu self-

assembling 2D uhlíkové materiály s obsahom oxidu železitého. Metóda zahŕňa prípravu 

roztoku s FeCl3·6H2O, sodnej formy kyseliny olejovej, síranu sodného ako templátu 

a glukózy ako uhlíkového prekurzora. V roztoku vzniknú častice obsahujúce Na2SO4, ktoré 

boli pokryté železitým komplexom kyseliny olejovej a glukózy. Po karbonizácií a rozpustení 

síranu sodného a Fe2O3 vznikli vysoko porézne uhlíkové materiály s 2D morfológiou (Obr. 

13 (c, d)) [10].  

 

 
 

Obrázok 13 SEM snímky (a, b) carbon nano-sheets pripravené karbonizáciou celulózy. TEM carbon nano-

sheet, c) s obsahom Fe2O3, d) po odstránení Fe2O3. Prevzaté a upravené z [53, 10]. 
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2.7.3 Metódy využívajúce organický templát (biomasa) 

 

 V súčasnosti je environmentálna otázka použitých metód stále aktuálnejšia a je na ňu 

kladený vyšší dôraz. Rovnako je kladení dôraz na efektívnejšie využívanie odpadov 

organického pôvodu. Z uvedených dôvodov sa ako jedna z alternatívnych možností 

presadzuje využívanie biomasy ako uhlíkového prekurzora. Biomasa rastlinného alebo 

živočíšneho pôvodu predstavuje obnoviteľný zdroj uhlíkových materiálov. V prípade ak sa 

vychádza z tuhého organického odpadu, ten predstavuje rozmanitú zmes morfológií a teda 

ponúka alternatívu metódu na prípravu uhlíkových materiálov s 1D, 2D, aj 3D morfológiou. 

Vo viacerých prípadoch sa využíva unikátna štruktúra biologického materiálu. Rovnako 

biomasa obsahuje zmes rôznych bio-prvkov ako sú N, S, O a P a teda je možné pripraviť 

dopované uhlíkové materiály. Princíp metódy je založený na karbonizácií biomasy v inertnej 

atmosfére alebo atmosfére N2 do teploty 1000°C alebo karbonizácia môže prebiehať 

v solvotermálnych podmienkach. Počas karbonizácie sa zachováva špecifická morfológia, 

ktorá je charakteristická pre daný biologický prekurzor. Počas karbonizácie je vzorka 

chemicky ošetrená (podľa zámeru využitia) a následne prečistená [54–58].  

 V prípade prípravy uhlíkových materiálov s 2D morfológiou boli karbonizované 

ľudské vlasy, bambusové tyčinky, ryža či pukance [12, 13, 59, 60]. Obr. 14 zobrazuje 

snímky uhlíkových produktov po ich karbonizácií. 
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Obrázok 14 SEM snímky po karbonizácií a) pukancov, b) bambusových tyčiniek, d) ľudských vlasov, d) 

ryže. Prevzaté a upravené z [12, 13, 59, 60]. 

 

2.7.4 Príprava 2D uhlíkových materiálov pomocou oxidačno-redukčných syntéz 

 

 Metódy využívajúce oxidačno-redukčnú reakciu sa snažia dosiahnuť zníženie 

reakčnej teploty ako aj použitého tlaku. Reakciou alkalických kovov (sodík alebo draslík) a 

rôznych halogén derivátov (CH2Cl2, CCl4 alebo C2Cl4) za solvotermálnych podmienok je 

možné pripraviť CNS. Reakčná teplota v spomínaných syntézach neprekročila 300°C, 

pričom najnižšia použitá teplota bola –60°C [17–20, 61]. Pripravené uhlíkové produkty 

poukazujú na vysoký obsah uhlíka a vedľajšie produkty je možné odstrániť jednoduchým 

premývaním výsledného produktu. Reakciu alkalického kovu (napr. K) s halogén derivátom 

CxCly (v prípade ak sú všetky vodíky nahradené halogénom) môžeme vo všeobecnosti 

zapísať nasledujúcou chemickou rovnicou:   

 

 yK + CxCly → xC + yKCl (2) 
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Metódy využívajúce alkalické kovy ako redukčné činidlo sú vysoko účinné 

a rovnako všestranné. V roku 2016 bola publikovaná práca, kde bola prezentovaná 

kombinácia samo-vyskladania a oxidačno-redukčnej reakcie medzi zliatinou Na-K a CCl4. 

Výsledkom bol mezoporézny uhlík s 2D morfológiou. V prvom kroku bola veľmi opatrne 

do roztoku benzénu a CCl4 pridávaná zliatina Na-K. Takto pripravená zmes bola intenzívne 

miešaná v atmosfére Ar pri 120°C po dobu 8 hodín. Vyredukované častice amorfného uhlíka 

obsahovali rovnomerne rozdistribuovaný NaCl a KCl. Následne bola zmes oddelená 

od roztoku a kalcinovaná pri teplote 700°C po dobu 40 min v atmosfére Ar. Po kalcinácií 

bol uhlíkový produkt premývaný destilovaný vodou, z dôvodu rozpustenia chloridov. Po 

rozpustení NaCl a KCl pozostával pripravený uhlíkový materiál z veľkého počtu pórov 

s úzkou distribúciou veľkosti pórov [20]. 

 C.R. Park a kol. pripravili vysoko poréznu uhlíkovo-sírovú katódu (pre Li-S batériu) 

pomocou solvotermálnej reakcie CCl4 a Na, pričom v reakčnej zmesi bola rozpustená 

i elementárna síra. Opísaným spôsobom bol pripravený uhlíkový produkt s 2D morfológiou 

s rovnomernou distribúciou elementárnej síry. Pripravená katódová zmes vykazovala 

vysokú počiatočnú kapacitu batérie a dobrú stabilitu kapacity aj pri vyšších rýchlostiach 

nabíjania a vybíjania [19]. 

 Vo vyššie uvedených prácach je uvádzaný možný mechanizmus vzniku uhlíkových 

materiálov. Spomínaný mechanizmus sa opieral od výsledkov stanovenia vedľajších 

produktov (komplexnejších halogén derivátov) a myšlienky, že vstupné halogén deriváty 

obsahujú uhlík v hybridnom stave sp3 a výsledný produkt obsahuje atómy s hybridizáciou 

sp2. Z daných pozorovaní sa navrhol mechanizmus postupnej redukcie halogén derivátu 

alkalickými kovmi až na uhlíkové fragmenty s obsahom nano-kryštalického defektného 

grafitu. Spomínaný mechanizmus nie je charakteristickou črtou pre reakcie alkalických 

kovov s halogén derivátmi, ale rovnako bol pozorovaný i v prípade použitia iných kovových 

redukovadiel na báze prechodných alebo neprechodných kovových prvkov [17, 62–64].  

Ďalšie vysoko reaktívne redukčné činidlo v porovnaní s alkalickými kovmi je 

kovový hliník. Od polovice 20. storočia bola reakcia kovového hliníka s halogén derivátmi 

intenzívne študovaná s dôrazom na bezpečnosť [63–67]. Kovový hliník je silne korodovaný, 

či už kvapalným ako aj plynným tetrachlór metánom. Reakcie boli vykonané v teplotnom 

rozsahu 100°C až 200°C v prostredí vzduchu pri atmosférickom tlaku. Vysoká reaktivita 

hliníka voči tetrachlórmetánu bola vysvetľovaná cez vysoký záporný red-oxný potenciál 

hliníka, ako aj rozpustnosť chloridu hlinitého v nepolárnych rozpúšťadlách. Inými slovami 

AlC3 nevytváral pasivizačné vrstvy na povrchu hliníka, ktoré by brzdili oxidačno-redukčný 
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proces. Rovnako sa vysoká reaktivita prisudzuje prítomnému AlCl3, ktorý v oxidačno-

redukčnom procese pôsobil ako katalyzátor. Analýzou produktov po rozpustení kovového 

hliníka bolo dokázaná prítomnosť tetrachlóretylénu (C2Cl4), hexachlórbut-1,3-diénu (C4Cl6) 

a vyšších halogén derivátov. Napriek tomu v reakčnej zmesi nebol pozorovaný elementárny 

uhlík [63–67]. Rovnako ako v prípade alkalických kovov sa predpokladá postupná redukcia 

halogén derivátov. V súčasnosti je hliník reprezentovaný ako alternatívne redukčné činidlo 

voči alkalickým kovom vzhľadom na jeho dostupnosť, nižšiu cenu a oxidačno-redukčný 

potenciál. Pomocou hliníka bolo možné pripraviť uhlíkové materiály s rôznym typom 

morfológie [21, 22]. 

 

2.8 Využitie uhlíkových materiálov s 2D morfológiou 

 

2D uhlíkové materiály vďaka svojim vlastnostiam našli široké uplatnenie v rôznych 

oblastiach. Sú využívané ako materiály pre vychytávanie kovových iónov z roztoku, či 

plynnou, materiály vhodné pre špecifickú detekciu látok organického alebo anorganického 

pôvodu. Rovnako sú vhodné ako nosiče katalyzátorov, alebo ako materiály 

pre superkapacitory, lítium-iónové batérie alebo batérie novej generácie [1]. 

V nasledujúcom texte bude spomenutých len niekoľko využití CNS.  

 

2.8.1 Sorbcia, detekcia a fotokatalýza 

 

Dostupná porézna štruktúra a povrchové funkčné skupiny uhlíkových sorbentov sú 

dôležitými faktormi pre efektívnu adsorpciu a separáciu polutantov z kontaminovaného 

prostredia. Povrchové vlastnosti, rozmery porézneho uhlíkového sorbentu a typ poréznej 

štruktúry výrazne ovplyvňujú možnosti adsorpcie polutantov. Väčšina poréznych materiálov 

určených na sorbciu je objemný vo všetkých troch rozmeroch. Z daného dôvodu je doba 

prenosu sorbovaných molekúl zdĺhavá, pričom spomínaný proces sorbcie v sebe zahŕňa 

prenos adsorbátu z povrchových častí do vnútorných častí uhlíkového sorbenta. To vedie 

k spomaľovaniu procesu sorbcie až k nedostatočnému využitiu celkového aktívneho 

povrchu a pórov. Predpokladá sa, že uhlíkové porézne sorbenty s 2D morfológiu vďaka 

dostupnejšiemu povrchu by mali celkovo zvýšiť rýchlosť sorbcie a zlepšiť využitie 

aktívneho povrchu a pórov. V roku 2011 bola publikovaná práca, kde CNS na báze grafén 

oxidu boli prezentované ako efektívne vychytávače Co2+ a Cd2+ katiónov z roztoku. 

Významnú úlohu na efektívnosť viazania katiónov zohrali povrchové funkčné skupiny [68]. 
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Porézny uhlík s 2D morfológiou a aktívnym povrchom 1086 m2·g–1 a objemom pórov 0,64 

cm3·g–1 vykazoval vysokú adsorpčnú kapacitu oxidu uhličitého a dobrú separačnú 

schopnosť CO2 z plynného dusíka [69]. CNS s homogénnou distribúciou častíc platiny boli 

vyhotovené ako elektrochemické biosenzory a vykazovali vysokú elektrokatalytickú aktivitu 

smerom k redukcii O2. Takto vyhotovený kompozit detegoval glukózu pri nízkom nadpätí 

a úspešne bol aplikovaný na klinických vzorkách [70] Publikované práce [8, 71], prezentujú 

CNS s homogénnou distribúciou kovových častíc alebo s časticami kovových oxidov. 

Pripravené kompozity vykazovali vysokú selektivitu a citlivosť na anorganické katióny 

v roztoku ako aj na organické molekuly. 

 Bolo pozorované, že kompozit na báze CNS s obsahom TiO2 s 1D morfológiou 

vykazuje 6-krát vyššiu fotoaktivitu voči farbivu melyloranž ako bežne vysoko aktívne 

fotokatalyzátory [72]. 

 

2.8.2 Elektronické zariadenia 

 

 Na lepšiu orientáciu v nasledujúcom texte budú vysvetlené niektoré pojmy 

z elektrochémie. 

 

Špecifická kapacita kondezátora 

 

 Predstavuje celkové množstvo náboja ktoré kondenzátor dokáže udržať pri určitom 

elektrickom napätí. Táto hodnota je najčastejšie spriahnutá na gram aktívneho materiálu a je 

uvádzaná v jednotkách F·g–1. Kapacita kondenzátoru je počítaná z nasledujúceho vzorca: 

 

 𝐶 =
𝐼∙∆𝑡

𝑚·𝑈
 (I) 

 

I predstavuje elektrický prúd použitý pri nabíjaní kondenzátoru, Δt predstavuje čas potrebný 

na nabitie kondenzátora, m reprezentuje hmotnosť aktívneho materiálu kondenzátora 

a U predstavuje napätie použité pri práci kondenzátora [73]. 
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Teoretická špecifická kapacita batérie 

 

Predstavuje celkové množstvo náboja, ktoré je možné získať z aktívneho materiálu 

batérie. Teoretická špecifická kapacita sa najčastejšie uvádza v jednotkách mAh 

spriahnutých na gram aktívneho materiálu. Teoretická špecifická kapacita sa počíta 

z nasledujúceho vzorca: 

 

 𝑄𝑡 =
𝑛∙𝐹

3600∙ 𝑀
 (II) 

 

V rámci výpočtu n predstavuje počet nábojov schopných uvoľniť alebo prijať elementárnou 

jednotkou aktívneho materiálu (atóm, alebo molekula). F predstavuje Faradayovu konštantu 

a M predstavuje molárnu hmotnosť aktívneho materiálu batérie [74].  

 

Coulombova účinnosť  

 

Coulombova účinnosť predstavuje pomer celkového náboja uvoľneného počas 

vybíjania k celkovému náboju nevyhnutnému pre nabitie batérie. Coulombova účinnosť sa 

dá vypočítať pomocou vzorca:  

 

 Ф𝑄 =
𝑄vybíjanie

𝑄nabíjanie
∙ 100% (III) 

 

Coulombova účinnosť je najčastejšie uvádzaná v percentách [74]. 

 

Rýchlosť nabíjania a vybíjania batérie označená ako C-rate 

 

Hodnota C-rate sa vzťahuje k teoretickej kapacite batérie. V prípade ak sa rýchlosť 

nabíjania batérie nadstaví na hodnotu 1C, maximálna teoretická kapacita batérie je 

dosiahnutá procesom nabíjania za 1 hodinu. V prípade ak je rýchlosť nabíjania nadstavená 

na hodnotu 2C, maximálna teoretická kapacita je dosiahnutá za 0,5 hodiny. Nadstavením 

rýchlosti 0,5C, teoretická špecifická kapacita batérie je dosiahnutá za 2 hodiny [int 1]. 
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 Uhlíkové materiály s rôznym typom morfológie sa študujú ako materiály vhodné pre 

superkondenzátory. V porovnaní s inými morfologickými typmi porézneho uhlíka, ktoré sa 

používajú v superkapacitoroch, CNS ponúkajú dostupnejší aktívny povrch v porovnaní 

s inými typmi morfológií. Jedným z najvhodnejších uhlíkových materiálov 

pre superkapacitory obsahujú štruktúrnu črtu pomenovanú ako mesoporous carbon nano-

sheet like framework (MCNS framework). Takúto štruktúru je veľmi jednoduché pripraviť 

pomocou metódy tvrdého templátu alebo karbonizáciou biologického materiálu, ktorý 

spomínanú štruktúru prirodzene obsahuje (obr. 14 (a, d)). MCNS framework vytvorený 

pomocou mezoporézneho SiO2 a uholného dechtu ako uhlíkové prekurzora vykazoval 

špecifickú kapacitu 264 F·g–1. MCNS framework rovnako vykazuje vynikajúcu rýchlosť 

prenosu nosičov náboja a vysokú cyklickú stabilitu (91% kapacity v porovnaní počiatočnou 

kapacitou), ktorú si kondenzátor zachoval po 5000 cykloch v 6 mol·dm–3 roztoku KOH [75]. 

MCNS framework bol vytvorený karbonizáciou vypučaných zŕn kukurice (tzv. pukance). 

Týmto spôsobom pripravený uhlíkový materiál vykazoval aktívny povrch 3301 m2·g–1 

a excelentnú špecifickú kapacitu kondezátora 286 F·g–1. Vysokú špecifickú kapacitu si 

kondenzátor zachoval pri rôznych rýchlosťiach nabitia i po 5000 cykloch nabitia a vybitia 

[12]. 

 Rýchlosť procesu nabíjania a vybíjania lítium-iónových batérií je obmedzená 

difúznou rýchlosťou prenosu lítiových katiónov cez kvapalný elektrolyt k elektródam, 

rýchlosťou prenosu Li+ cez poréznu štruktúru uhlíkovej anódy a prenosom elektrónov 

v elektródových materiáloch. Z daného dôvodu je nutné preskúmať nové nano-štruktúrne 

materiály vhodné pre batérie v zmysle zrýchlenia ich procesu nabíjania a vybíjania. 

Spomínané materiály by mali vykazovať vysokú elektrickú vodivosť, dobre vybudovanú 

poréznu štruktúru s veľkým aktívnym povrchom a s dostupným aktívnym povrchom. 

Porézne elektródy na baze CNS dokážu zvýšiť kapacitu batérie, pričom mezoporézna 

štruktúra zabezpečí vysoký kontaktný povrch elektródy s kvapalným elektrolytom a tým 

uľahčuje transport Li+ z objemovu kvapalného elektrolytu k povrchu uhlíkovej anódy [1]. 

V roku 2011 bola publikovaná práca kde bol vytvorený MCNS framework, pričom uhlíkový 

materiál bol pokrytý katódovým materiálom LiFePO4. Li-iónová batéria so spomenutou 

elektródou vykazovala stabilnú špecifickú kapacitu počas cyklov nabíjania a vybíjania pri 

rôznej rýchlosti vybíjania a nabíjania [76]. Karbonizáciou rašeliny sa podarilo pripraviť 

materiál s MCNS framework, ktorý bol rovnako vhodný i pre Na-iónovú batériu. Batéria 

s elektródou z karbonizovanej rašeliny vykazovala vysokú špecifickú kapacitu a rovnako 

stabilnú kapacitu počas cyklov nabíjania a vybíjania pri rôznych rýchlostiach nabíjania [77]. 
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Rovnako uhlíkové materiály s 2D morfológiou sú vhodné i pre batérie novej generácie 

na báze Li-S. Uhlíkové materiály pripravené karbonizáciou z biomasy alebo pripravené 

tvrdým templátom vykazovali vysoko porézny aktívny povrch. Vďaka spomínanej štruktúre 

batérie vykazovali špecifickú kapacitu blížiacu sa teoretickej kapacite, vysokú cyklickú 

stabilitu a zároveň zabraňovali nežiaducim efektom špecifickým pre Li-S batériu 

(rozpúšťanie polysulfidov do kvapalného elektrolytu) [6, 60]. 

 

2.10 Nová generácia batérií 

 

 Lítium-iónové batérie fungujú na princípe uvoľňovania Li+ z katódy do kvapalného 

elektrolytu vplyvom napätia naneseného na katódu a anódu, pričom po uvoľnení Li+ 

z katódy dochádza oxidácií aktívnej látky v katóde. Paralelne dochádza k prenosu 

elektrónov uvoľnených po oxidácií katódy cez elektrický obvod do anódy. Lítiové katióny 

sú unášané cez kvapalný elektrolyt ku anóde. Po prenose Li+ ku anóde dochádza 

ku interkalácií lítiových katiónov do ańody (najčastejšie predstavuje grafit), pričom 

dochádza k redukcií lítiových katiónov. Opísaný proces prebieha počas nabíjania batérie 

a proces krokovo opačný prebieha počas vybíjania [78]. Opísané procesy sú schematicky 

znázornené na obr. 15. Najčastejšie využívané zlúčeniny pre katódu sú LiCoO2 

(Qteo = 273,8 mAh·g–1) alebo LiFePO4 (Qteo = 169,9 mAh·g–1) [78].  
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Obrázok 15 Schematické zobrazenie princípu a) nabíjania Li-íonovej batérie, b) vybíjania Li-iónovej batérie. 

Poznámka: modré gulôčky prezentujú Li+. 

 

 V prípade niektorých nových typov batérií sa koncept interkalácie a deinterkalácie 

jednotlivých elektród nahrádza chemickými reakciami prebiehajúcich na jednotlivých 

elektródach. Ide o batérie na báze Li-S [79], Na-S [80], Li-O2 [81], horčíka (Mg-O2, Mg-S 

a iné) [82], zinku (Zn-iónová batéria) [83], alebo hliníka (Al-O2) [84]. Schematické 

znázornenie niektorých typov batérií novej generácie v porovnaní s lítium-iónovou batériou 

sa nachádza na obr. 16. V nasledujúcej časti sa budeme prednostne venovať batérii na báze 

Li-S.  
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Obrázok 16 Schematické zobrazenie princípov niektorých typov batérií v porovnaní s Li-iónovou batériou. 

Prevzaté a upravené z [81]. 

 

2.11 Li-S batérie 

 

Koncept batérie na báze Li-S bol navrhnutý a patentovaný v 60. rokoch 20. storočia 

[85]. Špecifická kapacita elementárnej síry je 1672 mAh·g–1, čo reprezentuje niekoľko 

násobne vyššiu kapacitu ako u aktívnych materiálov dnešných batérií. Vysoká kapacita síry 

súvisí s vlastnosťou síry prijať dva atómy lítia za vzniku Li2S a taktiež síra je relatívne ľahký 

prvok (Ar=32,066). Ďalšou výhodou síry je nízka toxicita na ľudský organizmus, či životné 
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prostredie a dostupnosť v prírode. Ako anódy ku síre boli navrhnuté kovové lítium alebo 

kovový sodík, ktoré majú vysokú špecifickú kapacitu (Qteo(Li) = 3861,3 mAh·g–1 

a Qteo(Na) = 1166,3 mAh·g–1) a vysoký oxidačno-redukčný potenciál. Princíp Li-S batérie 

je založený na rozpúšťaní lítiových katiónov z anódy do kvapalného elektrolytu vplyvom 

napätia medzi elektródami, pričom paralelne dochádza ku prenosu elektrónov cez elektrický 

obvod z anódy ku katóde. Následne rozpustené Li+ sú prenášané cez kvapalný elektrolyt ku 

katóde, kde dochádza ku redukcií Li+ a reakcií so sírou za vzniku Li2S. Spomínaný proces 

prebieha počas vybíjania batérie, pričom proces krokovo opačný prebieha počas nabíjania. 

Na to, aby došlo k redukcií Li+ katiónov (keďže síra aj Li2S sú elektrické izolanty, hodnoty 

vodivosti pri 25°C, G(S)=5·10–30 S·cm–1 a G(Li2S)=~10-13 S·cm–1) musí katódová zmes 

pozostávať nie len z iónového kvapalného elektrolytu, ale aj z elektrického vodiča. 

Najvhodnejší materiál pre túto úlohu bol navrhnutý uhlík na báze grafitu [86–89]. Napriek 

tomu, že koncept Li-S batérie bol navrhnutý pred viac ako 50 rokmi [85] až v roku 2009 sa 

podarilo publikovať prácu s reálne využiteľnou batériou na báze Li-S. Jeden z hlavných 

pokrokov v tejto oblasti bol prisúdený, práve uhlíku ako elektricky vodivej prímesi. Išlo 

o uhlík pripravený metódou karbonizácie pomocou tvrdého templátu [86].  

 Na to, aby sa  Li-S batérie stali komerčne dostupné je potrebné prekonať nasledujúce 

vymenované prekážky. Zabrániť tzv. polysulfide shuttle effect alebo inými slovami 

rozpúšťaniu lítiových polysulfidov ako medziproduktov počas reakcie lítia so sírou. 

Dosiahnuť čo najvyššiu kapacitu blížiacu sa teoretickej špecifickej kapacite batérie a 

dosiahnuť udržateľnú vysokú kapacitu po niekoľkých stovkách cykloch vybitia a nabitia 

batérie [86–89].  

 Schéma elektrochemického profilu batérie na báze Li-S a schematické zobrazenie 

tzv. polysulfide shuttle effect sú zobrazené na obr. 17. Reakcia lítia so sírou v kvapalných 

elektrolytoch počas procesu vybíjania pozostáva z viacerých krokov ako je schematicky 

zobrazené na obr. 17 (a). Na začiatku dochádza k otvoreniu cyklu cyklo-okta síry za vzniku 

polysulfidu Li2S8, ktorý je ďalej redukovaný cez Li2S6 a Li2S4 až na Li2S2 a Li2S. Spomínané 

polysulfidové medziprodukty ako Li2S8, Li2S6 a Li2S4 sú rozpustné v bežne 

používaných organických kvapalných elektrolytoch, pričom Li2S2 a Li2S sú v bežne 

využívaných kvapalných elektrolytoch nerozpustné. Počas procesu vybíjania nie sú Li2Sn (n 

> 3) plne premieňané na elementárnu síru a sú rozpúštané do kvapalného elektrolytu. 

Rozpustené polysulfidy sú prenášané cez kvapalný elektrolyt ku Li anóde. V kontakte s Li 

anódou dochádza k ich redukcií až na Li2S2 a Li2S, ktoré sa vyzrážajú a vytvoria pasivizačnú 

vrstvu na anóde. Na danom rozhraní dochádza ďalej iba k čiastočnej redukcii rozpustných 
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polysulfidov (dochádza k skracovaniu ich reťazcov), ktoré následne difundujú ku katóde, 

kde sú spätne oxidované na polysulfidy s dlhším reťazcom a tie sa znova môžu vrátiť k 

anóde. Takto dochádza k parazitickému efektu v rámci batérie, ktorá spôsobuje samo-

vybíjanie batérie [90]. 

 

 

Obrázok 17 Schéma a) elektrochemického profilu Li-S batérie poćas nabíjania a vybíjania. b) tzv. 

polysulfide shuttle effect. Prevzaté a upravené z [90, 91]. 

 

Ako riešenie boli navrhnuté uhlíkové materiály s vysokou pórovitosťou a vysokým 

aktívnym povrchom alebo uhlíkové materiály s obsahom atómov ako sú dusík a kyslík. 

Vymenované prvky sú na uhlíkovom povrchu definované ako funkčné skupiny. Tie 

zabezpečujú vyššiu afinitu lítiových polysulfidov k povrchu uhlíkových materiálov a 

polysulfidy nie sú uvoľňované do objemu elektrolytu. Rovnako sa pracuje s konceptom, kde 

sa vytvárajú uhlíkové materiály s vysokým aktívnym povrchom, vysoko poréznou alebo 

mezoporéznou štruktúrou, ktoré uväznia síru a lítiové polysulfidy vich štruktúre [86–89].  

Ako ďalší problém Li-S batérií týkajúci sa iónových kvapalných elektrolytov je ich 

nízka stabilita voči kovovému lítiu. Na fázovom rozhraní anódy a elektrolytu dochádza 

k degradácií kvapalných elektrolytov, pričom môže dôjsť k vznieteniu kvapalných 
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elektrolytov až k explózií batérie. Rovnako po mechanickom poškodení batérie dochádza 

k vytečeniu kvapalného elektrolytu. Vyššie spomínané nedostatky môžu byť vyriešené 

nahradením kvapalných elektrolytov tuhými elektrolytmi [86–89]. 

 

2.12 Lítiové tiofosfáty a Li-S batérie na báze tuhých elektrolytov 

 

Predpokladá sa, že práve tuhé elektrolyty sú potenciálnou náhradou kvapalných 

elektrolytov. Výhodou tuhých elektrolytov je ich nehorľavosť, vyššia chemická stabilita 

pri zvýšenej teplote ako aj vyššia stabilita pri kontakte s kovovým lítiom. Tuhé 

elektrolyty nie sú schopné rozpustiť lítiové polysulfidy, keďže prenášajú iba Li+ a rovnako 

počas cyklov nabíjania a vybíjania nedochádza v objeme elektrolytu ku koncentračným 

gradientom Li+. Z daného dôvodu, sú batérie na báze tuhých elektrolytov schopné pracovať 

pri vyšších prúdových hustotách a sú schopné znížiť čas dobíjania. Vodivosť tuhých 

elektrolytov stúpa so stúpajúcou teplotou v porovnaní s kvapalnými elektrolytmi. Rovnako 

ich tuhosť zabraňuje šíreniu lítiových dentridov z Li anódy počas činnosti batérie [91–93].  

Vhodné tuhé elektrolyty by mali vykazovať vysokú iónovú vodivosť (t.j. rádovo 

10 mS·cm–1), majú mať dostatočnú tepelnú stabilitu a termodynamickú stabilitu 

v kontaktných miestach anódy aj katódy a musia byť mechanicky mäkké, aby boli schopné 

kompenzovať zmeny objemu aktívnych materiálov. Trieda tiofosfátov lítia disponuje 

paralelne niektorými vyššie uvedenými vlastnosťami a teda majú najväčší predpoklad  stať 

sa komerčne využívanými tuhými elektrolytmi. Veľká pozornosť sa venuje tuhým 

elektrolytom ako je Li7P3S11 (17 mS·cm–1), Li10GeP2S12 (12 mS·cm–1) a trieda argyroditov 

Li6PS5X (X = Cl, Br, I, ≈ 1 mS·cm–1). Ich nevýhodou je však relatívne nízka 

termodynamická stabilita, ktorá vedie k nežiaducim redox procesom v kontakte s anódou a 

katódovým materiálom [91–93]. Skupina tiofosfátov hydrolyzuje v kontakte so vzdušnou 

vlhkosťou za vzniku sulfánu:  

 

 Li3PS4 + 4H2O → 4H2S + Li3PO4 (3) 

 

 Li6PS5Cl + 6H2O → 5H2S + Li3PO4 + 2LiOH + LiCl (4) 

 

 Kľúčovým faktorom pre optimálnu činnosť tuho-fázovej batérie na báze Li-S je 

homogénna distribúcia jednotlivých zložiek v katódovej zmesi (tuhý elektrolyt, síra 

a elektrický vodič). Na zabezpečenie homogénnej distribúcie jednotlivých zložiek 
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v katódovej zmesi, najmenších častíc jednotlivých zložiek a čo najväčší kontaktný povrch 

sa používa mletie v guľových planetárnych mlynoch. V súčasnosti sa intenzívne pracuje 

na optimalizácii podmienok mletia katódovej zmesi a vplyvu mletia na výslednú katódovú 

zmes [94–96]. 

 Li2S bol navrhnutý ako alternatívny počiatočný aktívny materiál voči síre. V prípade 

ak sa použije Li2S (Qteo = 1166 mAh·g–1) ako počiatočný aktívny katódový materiál, batéria 

sa nachádza vo vybitom stave a nie je potrebné použiť na začiatku kovové lítium ako anódu. 

Preto je možné ako anódu použiť tzv. ne-lítiové kovy (cín, kremík alebo indium). Použitie 

kremíka, cínu alebo india poskytuje výhody spojené s predchádzaním tvorby dentritov alebo 

použitie spomínaných kovov obchádza bezpečnostné obavy spojené s kovovým lítiom 

(interakcia s elektrolytom). Ako už bolo uvedené, Li2S predstavuje plne nabitý stav batérie, 

teda plne expandovaný aktívny materiál. Jeho premena na síru môže vytvárať prázdny 

priestor počas nabíjania a následne poskytuje voľný priestor pre následnú objemovú 

dilatáciu počas nasledujúceho vybíjania [91, 92]. 
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3 Ciele práce 
 

1. Príprava uhlíkových materiálov s dvojrozmernou morfológiou rôznymi reakčnými 

postupmi. 

2. Stanovenie najvhodnejších podmienok pre realizáciu prípravy uhlíkových 

materiálov s dvojrozmernou morfológiou.  

3. Charakterizácia vzniknutých uhlíkových materiálov pomocou fyzikálnych metód.  
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4 Materiály 

 

Na prípravu uhlíkových práškov boli použité komerčné chemikálie:  

Redukčné činidlo:  

Práškový kovový hliník s časticami s 2D morfológiou, Al 

 w(Al) = 99 % 

 Centralchem s.r.o., Slovensko 

 

Oxidačné činidlá: 

Tetrachlórmetán, CCl4 

 w(CCl4) = 99,8 %  

 Centralchem s.r.o., Slovensko 

 

Tetrachlóretylén, C2Cl4 

 w(CCl4) = 99,9 %  

 Centralchem s.r.o., Slovensko 
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5 Postupy a metódy 
 

5.1 Príprava práškov na báze uhlíka 

 

Príprava uhlíkových práškov prebiehala na princípe oxidačno-redukčnej reakcie. 

V procese prípravy boli použité oxidačné činidlá tetrachlórmetán (CCl4) a  tetrachlóretylén 

(C2Cl4) a práškový kovový hliník bol použitý ako redukčné činidlo. Všetky syntézy 

prebiehali v prietokovom systéme, ktorého schéma je zobrazená na obr. 18. Prietokový 

systém môže byť rozdelený na tri hlavné časti. Prvá časť zabezpečuje vháňanie prchavého 

oxidačného činidla. Z dôvodu cieleného vháňania oxidačného činidla až po dosiahnutí 

požadovanej teploty v rúrovej peci, prvá časť prietokového systému obsahovala regulátor 

smeru hnacieho plynu. Procesy prebiehali v atmosfére inertného plynu (Ar, 99,996%, 

Messer), ktorý zároveň slúžil ako hnací plyn pre prchavé oxidačné činidlo. Vo všetkých 

prípadoch bola použitá rýchlosť vháňania Ar 20 L·hod–1, pričom rýchlosť vháňania 

inertného plynu bola kontrolovaná rotametrom. Aparatúra bola prefukovaná argónom 

10 min pred začatím ohrevu i počas ohrevu na zvolenú teplotu syntézy bola udržiavaná 

inertná atmosféra. Rovnako chladenie prietokovej aparatúry prebiehalo v inertnom 

prostredí. Druhá časť tzv. ohrevná zabezpečovala ohrev reaktantov na potrebné teploty. 

Ohrev zabezpečovala laboratórna rúrová pec Clasic CZ 4013T s operačným systémom 

Clare 4.0. Lodičky s definovanou hmotnosťou redukčného činidla boli umiestnené 

v kremennej rúre vo vzdialenosti 18 cm od ľavého okraja rúrovej pece. Poloha umiestnenia 

lodičky bola zvolená z nameraných hodnôt teplotného gradientut malej rúrovej pece 

(Príloha 1 a 2). Tretia časť prietokového systému pozostávala zo zbernej nádoby 

a špirálového chladiča. V tab. 1 a v tab. 2 sa nachádzajú zhrnuté  reakčné 

parametre   oboch  systémov. Rovnako bola vo všetkých prípadoch vykonaná gravimetrická 

analýza vzniknutých produktov po syntéze. Pripravené prášky boli premývané horúcou 

destilovanou vodou do negatívnej skúšky na chloridy rozpustené v destilovanej vode 

po premytí.  
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Obrázok 18 Schéma prietokovej aparatúry 1 rúrová pec Clasic CZ model 4013T, 2 lodička s hliníkovým 

práškom, 3 varné hniezdo, 4 varná banka s oxidačným činidlom, 5 zberná varná banka, 6 chladič, 7 regulátor 

smeru prietoku, 8 rotameter. 

 

Tabuľka 1 Sumarizácia parametrov syntézy pre systém Al+CCl4. 

m(Al), [g] V(CCl4), [mL] t, [°C] t, [min] 

0,20 100 400 60 

0,20 100 400 120 

0,20 100 500 60 

0,20 100 600 60 

0,20 100 700 60 

 

Tabuľka 2 Sumarizácia parametrov syntézy pre systém Al+C2Cl4. 

m(Al), [g] V(C2Cl4), [mL] t, [°C] t, [min] 

0,20 100 500 60 

0,20 100 600 60 

0,20 100 700 60 

 

5.2 Sledovanie zmien počas syntézy 

 

 Počas syntézy boli sledované unikajúce pary z konca špirálového chladiča. Za týmto 

účelom bol použitý roztok KI (c(KI) = 0,02 mol·dm–3) a univerzálny indikátorový papierik. 

Roztok KI slúžil na kvalitatívnu analýzu plynného chlóru prítomného v unikajúcich parách. 

Kvalitatívna analýza sa realizovala namočením filtračného papiera do roztoku KI a následne 

sa papierik umiestnil pred ústie špirálového chladiča do prúdu unikajúcich pár. V prípade 
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indikátorového papierika analýza slúžila na sledovanie acido-bazického charakteru pár 

rozpustených v destilovanej vode v indikátorovom papieriku. Za týmto účelom bol 

indikátorový papierik namočený do destilovanej vody a následne umiestnený k ústiu 

špirálového chladiča do prúdu unikajúcich pár. Spomínané analýzy sa realizovali 

niekoľkokrát v priebehu každej syntézy. Rovnako sa analyzovali povlaky vytvorené 

na vnútorných stenách tretej časti prietokového systému. Analýza pozostávala z rozpustenia 

povlakov v destilovanej vode a následne bol roztok kvalitatívne analyzovaný na prítomnosť 

chloridových aniónov a hlinitých katiónov. Analýza chloridových aniónov v roztoku bola 

realizovaná pomocou roztoku AgNO3 (c(AgNO3) = 0,02 mol·dm–3) a analýza Al3+ katiónov 

v roztoku bola realizovaná pomocou roztoku NH3 (c(NH3) = 0,02 mol·dm–3). Rovnako sa 

stanovovalo orientačné pH roztoku po rozpustení povlakov.  

 

5.3 Charakterizácia uhlíkových práškov 

 

Analýza veľkosti častíc a distribúcia veľkosti častíc 

 

Analýza veľkosti častíc a distribúcie veľkosti častíc práškového kovového hliníka sa 

uskutočnila na prístroji Analysette 22 MicroTec Plus. Analýza bola realizovaná mokrou 

cestou, teda pred meraním bola pripravená suspenzia práškového hliníka a destilovanej 

vody. Aby sa zabezpečilo reprezentatívne meranie distribúcie veľkosti častíc, pristroj 

meranie zabezpečuje v prietokovom móde. Zhlukovanie častíc bolo potlačené pomocou 

neustáleho pôsobenia ultrazvuku počas merania. 

 

Röntgenová difrakčná analýza 

 

Rӧntgenová difrakčná analýza sa uskutočnila pomocou difraktometra Phillips 

PW─1050 so zdrojom žiarenia Cu Kα v rozsahu 10–70° 2θ.  

 

Ramanova spektroskopia 

 

 Ramanove spektrá boli merané na prístroji Nicolet DXR, pričom použitá vlnová 

dĺžka lasera bola 532 nm a výkon laserového lúča bol 5 mW. Ramanove spektrá boli 

vyhodnotené v programme OriginPro9. Ramanove spektrá pripravených uhlíkových 

práškov boli analyzované procesom dekonvolúcie, pričom analýza bola zameraná 

prednostne na D-posun a G-posun. Na oba Ramanove posuny bol aplikovaný Gaussov fit 
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(systém Al+CCl4) a Lorentzov fit (systém Al+C2Cl4). Pri analýze sme sa zamerali 

na hodnoty polôh Ramanových posunov a na pomery intenzít D-posun a G-posun (ID/IG). 

 

Skenovacia elektrónová mikroskopia a energiovo disperzná spektroskopia 

 

Na charakterizáciu morfológie vstupného prášku a uhlíkových produktov, chemické 

analýzy a prvkové mapy bol použitý skenovací elektrónový mikroskop (SEM) JEOL JSM-

7600 F, ktorý je vybavený Schottkyho termoemisnou katódou (thermal FEG–W 

povlakovaný ZrO2), ako aj energiovo disperzným analyzátorom X-Max 50 mm2 a vlnovo 

disperzívnym spektrometrom firmy Oxford Instruments.  

 

Transmisná elektrónová mikroskopia  

 

Na charakterizáciu štruktúry uhlíkových produktov bola použitá transmisná 

elektrónová mikroskopia (TEM). Meranie bolo realizované na prístroji Jeol 1200EX, pričom 

meranie bolo realizované pri prevádzkovom napätí 100 kV. Meranie bolo realizované 

pomocou medenej mriežky, kde boli uhlíkové vzorky nanesené.  

 

Termická analýza 

 

Termická analýza uhlíkových produktov bola realizovaná na prístroji pre simultánnu 

termickú analýzu – SDT 2960, firmy TA Instruments. Termická analýza bola vykonaná 

v rozsahu teplôt od 25°C do 900°C v prostredí vzduchu a pri atmosférickom tlaku, pričom 

rýchlosť ohrevu bola nastavená na 10°C·min–1. Hmotnostné návažky vzoriek sa pohybovali 

v intervale odporúčanou firmou pre takýto typ meraní. Termoanalytické záznamy boli 

vyhodnotené pomocou programu firmy TA Instruments – Universal analysis 2000, ktorý je 

súčasťou softvéru prístroja SDT 2960. 

 

Aktívny povrch a porozita 

 

Meranie aktívneho povrchu a pórovitosti práškového hliníka a uhlíkových vzoriek 

bolo realizované na prístroji Quantachrome Autosorb iQ. Práškový hliník a premyté 

uhlíkové produkty boli pred meraním odplynené cez noc pri 130°C. Na stanovenie aktívneho 

povrchu a pórovitosti bola použitá Brunauer–Emmett–Teller (BET) analýza a (BJH) 
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analýza. BET analýza charakterizuje povrchovú plochu v dôsledku adsorpcie molekúl N2 na 

vnútorné steny a vonkajší povrch vzoriek, zatiaľ čo BJH analýza vyplýva z výpočtu 

založeného na distribúcii veľkosti pórov s použitím Kelvinovho modelu plnenia pórov. 

Aplikuje sa len prípade ak meraná vzorka obsahuje mezopóry a makropóry s malou 

veľkosťou. 

 

Meranie magnetických vlastností  

 

Pre meranie magnetických vlastností bola zvolená vzorka, ktorá bola pripravená 

pri 500°C v systéme Al+CCl4. Magnetické vlastnosti skúmanej vzorky boli merané 

na prístroji SQUID magnetometri Quantum Design MPMS XL7 v teplotnom rozsahu 1,8 až 

300 K. Vzorka vo forme prášku bola vložená do špeciálneho držiaka, ktorého príspevok bol 

odčítaný a výsledky boli normalizované na hmotnosť vzorky. Závislosti magnetizácie M od 

aplikovaného poľa H (M (H) závislosť, hysterézna slučka) boli merané pri teplote 2 K a 300 

K s intenzitou aplikovaného magnetického poľa do 1 T. Teplotná závislosť magnetickej 

susceptibility χmol bola meraná v dvoch režimoch. V prípade 1. režimu vzorka bola schladená 

na teplotu 1,8 K bez aplikovaného magnetického poľa, následne meraná pri zvyšovaní 

teploty až na 300 K za prítomnosti magnetického poľa 50 Oe (tzv. Zero Field Cool - ZFC 

krivka). V prípade 2. režimu bola vzorka meraná v prítomnosti magnetického poľa počas 

znižovania teploty na 1,8 K (Field Cool – FC krivka). 

 

Využitie uhlíkových materiálov do tuho-fázovej batérie 

 

Príprava uhlíkových práškov pred využitím v Li-S batériach 

 

 Ako vodivostné aditívum pre tuho-fázové batérie bol vybratý uhlíkový prášok 

pripravený reakciou Al s CCl4 pri reakčnej teplote 500°C. Prášok bol pred umiestnením 

do gloveboxu a následným použitím v tuho-fázovej batérií sušený pri zníženom tlaku 

a pri teplote 300°C po dobu 24 hod. 
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Príprava tuho-fázového článku 

 

Tuho-fázová batéria bola vyskladaná pomocou mosadzného článku, ktorý bol 

navrhnutý a zostrojený ako prototyp na inštitúte Justus-Liebig Universität. Schéma 

použitého článku a detail usporiadania článku sú zobrazené na obr. 19. Snímka jednotlivých 

častí protopytu mosadzného článku pre tuho-bázovú batériu je zobrazená v prílohe 3. Ako 

anóda bola použitá kombinácia kovových krúžkov Li–In (Ø(Li) = 6 mm a Ø(In) = 9 mm) 

a ako tuhý elektrolyt bol použitý Li6PS5Cl. Katódová zmes pozostávala z Li2S (aktívna 

látka), Li6PS5Cl (tuhý elektrolyt) a uhlíkový prášok (elektrický vodivé aditívum). Katódová 

zmes bola miešaná pomocou guľového planetárneho mlyna Pulverisette 7 v inertnej 

atmosfére. Následne po miešaní katódovej zmesi bol vyskladaný článok (schéma 

usporiadania článku je zobrazená na obr. 19 (b)). Celý proces vyskladania článku prebiehal 

v inertnej a suchej atmosfére gloveboxu (H2O ≈ 1,2 ppm, O2 0,1˂ ppm). Následne bol 

mosadzný článok vložený do hliníkového rámu so skrutkou vo vrchnej časti rámu, pričom 

článok bol skrutkou utiahnutý. Utiahnutie článku bolo realizované za účelom, aby článok 

pracoval pod permanentným tlakom. Kvantitatívna hodnota utiahnutia skrutky bola 

definovaná pomocou momentu sily, pričom jej hodnota bola nadstavená na 10 Nm. Snímka 

článku umiestneného v hliníkovom ráme sa nachádza v Prílohe 4. Postup syntézy tuhého 

elektrolytu ako aj detaily súvisiace s tuho-fázovou batériou sú duševným vlastníctvom 

inštitútu Justus-Liebig Universität (Príloha 5). Z daného dôvodu nemôžu byť detaily postupu 

prípravy tuhého elektrolytu ako aj prípravy katódovej zmesi uvedené v dizertačnej práci. 

 

Obrázok 19 Schéma a) prototyp článku pre tuho-fázovú batériu, b) detail tuho-fázovej batérie.  

Schéma a), 1 Mosadzné telo článku, 2 koncové mosadzné skrutky, 3 oceľové kolektory, 4 izolačné krúžky 

z polyéterketónového polyméru (PEEK), 5 dištančné krúžky z PEEK, 6 cylindrový izolátor z PEEK, 7 tuho-

fázová batéria. Časť b), 1 katódová zmes, 2 tuhý elektrolyt Li6PS5Cl, 3 Indium, 4 Lítium. 
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Meranie kapacity Li-S batérií 

 

Galvanostatické cyklovanie vyššie uvedeného článku bolo vykonané v rozsahu 

napätí 0,6–2,4 V vs. In/InLi. Teoretická špecifická kapacita bola počítaná ako 1170 mAh·g–

1, pričom výpočet bol založený na predpoklade plne nabitej batérie. Rýchlosť nabíjania 

(označovaná v angličtine ako C-rate) bola počítaná na základe hmotnosti čistého aktívneho 

materiálu v katódovej zmesi a bola nadstavená na hodnotu C/10. Výsledky 

elektrochemického testovania boli zaznamenané pomocou programu Maccor a vyhodnotené 

pomocou softwaru OriginPro 9.  
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6 Výsledky a diskusia 
 

6.1 Uhlíkové prášky pripravené reakciou Al+CCl4 

 

6.1.1 Prášková difrakčná analýza 

 

Na obr. 20 sú zobrazené difrakčné záznamy pripravených produktov pri rôznej 

reakčnej teplote. Difrakčný záznam (a) obr. 20 pozostáva z difrakcií prislúchajúcim 

práškovému kovovému hliníku. Predpokladá sa, že po 60 min syntézy pri reakčnej teplote 

400°C nedochádzalo ku kvantitatívnej premene práškového hliníka. Z daného dôvodu sa 

predĺžila reakčná doba o ďalších 60 min. Práškový záznam (b) obr. 20 prezentuje produkt 

pripravený po 120 min syntézy pri 400°C, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim záznamom 

nepozostáva z difrakcií prislúchajúcim práškovému kovovému hliníku. Práškové záznamy 

(b–e) pozostávajú iba zo širokej difrakcie o nízkej intenzite v rozsahu 20–30° 2θ. 

Predpokladá sa, že v prípade reakčnej teploty 400°C a predĺžení reakčnej doby o 60 min 

došlo ku kvantitatívnej premene práškového hliníka. Na základe práškových záznamov sa 

predpokladá, že pri reakčnej teplote 500°C, 600°C a 700°C bola reakčná doba 60 min 

postačujúca na kvantitatívnu reakciu práškového kovového hliníka s CCl4. Na základe 

práškových záznamov (b–e) obr. 20 sa usudzuje, že produkty majú amorfný charakter.  
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Obrázok 20 Práškové záznamy produktov pripravených pri rôznej reakčnej teplote. 
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6.1.2 Ramanova spektroskopia 

 

 Obr. 21 pozostáva z Ramanových spektier produktov pripravených pri rôznej 

reakčnej teplote. V prípade všetkych vzoriek, Ramanove spektrá pozostávajú z tzv. D-

posunu a G-posunu. D-posun prislúcha k vibrácií charakteristickej pre defektný uhlík 

(breathing mode) a G-posun prislúcha k vibrácií, ktorá je charakteristická pre grafitický 

uhlík (G mode). Na Ramanových spektrách bola vykonaná dekonvolúcia, pričom na oba 

Ramanove posuny bol použitý Gaussov fit. Sumarizácia hodnôt jednotlivých spektier 

po dekonvolucií je zobrazená v Tab. 3. Rovnako boli vykonané výpočty pomeru intenzít 

jednotlivých posunov (ID/IG). Hodnoty pre prášky pripravené pri reakčnej teplote 

400°C, 500°C, 600°C a 700°C boli 1,17; 1,15; 1,16 a 1,27. Vypočítané hodnoty pomerov 

poukazujú, že sa jedná o nano-kryštalický grafit s vysokým obsahom defektov a stúpajúca 

hodnota pomeru intenzít poukazuje na čiastočnú kryštalizáciu uhlíkového prášku. 

Na základe analýzy práškových difrakčných záznamov a Ramanových spektier získaných 

produktov sa predpokladá, že pripravené prášky pozostávajú z nano-kryštalického 

defektného grafitu [28].  
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Obrázok 21 Ramanove spektrá produktov pripravených pri rôznej reakčnej teplote. 
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Tabuľka 3 Sumarizácia hodnôt získaných z Ramanových spektier.  

 

t, [°C] Ramanov posun ν, [cm-1] I, [a.u.] ID/IG 

400 
D-posun 1345 121 

1,17 
G-posun 1581 103 

500 
D-posun 1343 220 

1,15 
G-posun 1583 192 

600 
D-posun 1335 79 

1,16 
G-posun 1581 68 

700 
D-posun 1337 144 

1,26 
G-posun 1579 114 

 
 

6.1.3 Analýza unikajúcich pár a gravimetrická analýza po syntéze 

 

 Počas syntézy bola sledovaná prítomnosť plynného chlóru v unikajúcich parách. 

Pri teplote 400°C a 500°C nebola počas syntézy dokázaná prítomnosť plynného chlóru 

v unikajúcich parách. Na rozdiel od reakčnej teploty 600°C a 700°C bol plynný chlór 

v unikajúcich parách dokázaný. Prítomnosť plynného chlóru v unikajúcich parách 

pri reakčnej teplote 600°C a 700°C poukazuje na pyrolýzu tetrachlórmetánu [97]. Rovnako 

bol sledovaný acido-bazický charakter unikajúcich pár. Bolo dokázané, že vo všetkých 

prípadoch mali unikajúce pary silne kyslý charakter. Predpokladá sa, že v unikajúcich parách 

bol prítomný plynný chlorid hlinitý, ktorý po rozpustení do mokrého indikátorového 

papierika hydrolyzuje za vzniku kyslého prostredia.  

 Počas všetkých syntéz bol pozorovaný na chladnejších častiach aparatúry biely 

povlak, ktorý bol po syntéze a rozobratí aparatúry rozpustený v destilovanej vode. Po pridaní 

roztoku amoniaku, v roztoku vznikla biela zrazenina, ktorá sa po pridaní väčšieho množstva 

roztoku amoniaku rozpustila. Predpokladá sa, že sa jednalo o hlinité katióny v roztoku 

a po pridaní roztoku amoniaku vznikol Al(OH)3. Al(OH)3 sa v nadbytku hydroxidových 

aniónov rozpustil za vzniku [Al(OH)4]
–. Rovnako bol vykonaný experiment na dôkaz 

prítomnosti chloridových aniónov v roztoku. Na tento účel bol použitý roztok dusičnanu 

strieborného a po pridaní  roztoku vznikol biely zákal AgCl. Na základe opísaných 

experimentov sa predpokladá, že biely povlak reprezentuje desublimovaný AlCl3 ako 

vedľajší produkt syntézy. Na základe vyššie uvedených výsledkov bola navrhnutá chemická 

rovnica (5) opisujúca chemický proces, ktorá je doplnená o reakčnú entalpiu [98]:  

 

 4Al(s) + 3CCl4(g) → 3C(s) + 4AlCl3(g), ∆𝐻° =– 2029,4 kJ · mol–1 (5) 
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 Na základe chemickej reakcie (5) bol vypočítaný teoretický výťažok a spolu 

s hmotnosťami produktov získaných po syntéze, boli vypočítané relatívne výťažky. 

Pri výpočtoch relatívneho výťažku sa vychádzalo zo vzorca (IV). Teoretické, 

experimentálne hmotnosti a relatívne výťažky sú zobrazené v Tab. 4. Relatívne výťažky sa 

pohybujú v rozmedzí 127–94%. V prípade produktu pripraveného pri 400°C po 2 hodinách 

má relatívny výťažok hodnotu 127%. Na základe analýzy pomocou energiovo disperznej 

apektroskopie (EDS) bolo zistené, že navýšené množstvo relatívneho výťažku bolo 

spôsobené prítomnosťou chloridu hlinitého v produkte. Hlbšia analýza o prítomnosti AlCl3 

po syntéze i následnom premývaní práškov bude opísaná v kapitole 5.1.6 Energiovo 

disperzná spektroskopia. Relatívne výťažky pri vyšších reakčných teplotách sú v súlade 

s chemickou rovnicou (5).  

 

Tabuľka 4 Sumarizácia hodnôt teoretickej, experimentálnej hmotnosti produktov a ich relatívne výťažky. 

t, [°C] mexp [mg] mteo [mg] yrel [%] 

400 85 67 127 

500 66 67 96 

600 63 67 94 

700 66 67 96 

Poznámka: mexp – experimentálna hmotnosť, mteo – teoretická hmotnosť, yrel – relatívny 

výťažok.  

 

 𝑦rel =
𝑚exp

𝑚teo
∙ 100% (IV) 

 

6.1.4 Skenovacia elektrónová mikroskopia 

 

 Na obr. 22 snímky (a, b) je zobrazený práškový kovový hliník, pričom jednotlivé 

častice majú 2D morfológiu. Na obr. 22 (b) je zobrazený detail hliníkovej častice. 

Na základe analýzy distribúcie veľkosti častíc, prášok pozostáva z častíc s rozsahom 

veľkosti 10–70 μm. Z kumulatívnej distribučnej funkcie bola stanovená stredná veľkosť 

častíc hliníkového prášku o hodnote d50 = 21,7 µm. Krivka distribúcie veľkosti častíc 

práškového hliníka je zobrazená v prílohe 6. Jednou zo základných myšlienok bolo použiť 

hliníkový prášok s obsahom častíc s 2D morfológiou ako templát pre prípravu uhlíkových 

práškov s 2D morfológiou. Obr. 22 snímka (c) zobrazuje morfológiu uhlíkového prášku 

pripraveného pri 400°C. Snímka (d) poukazuje na detail uhlíkových častíc s 2D 

morfológiou. Na základe daných SEM snímkov sa predpokladá, že 2D morfológia 
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uhlíkových častíc bola získaná kopírovaním pôvodnej morfológie hliníkových častíc. Prášok 

pripravený pri 400°C nepozostával len z 2D častíc s rovným povrchom, ale v rámci 

charakterizácie prášku z hľadiska morfológie, boli pozorované i častice s zvlneným 

povrchom. Častice s zvlneným povrchom sú zobrazené na obr. 22 (e), pričom detail 

na zvlnený povrch je na zobrazený na snímke (f).  

 

 

 
Obrázok 22 SEM snímky a) práškového kovového hliníka, b) detail na jednu hliníkovú časticu, c) uhlíkové 

častice s 2D morfológiou pripravené pri 400°C d) detail na povrch uhlíkovej častice. e) uhlíkové častice 

s zvlneným povrchom pripravené pri 400°C, f) detail na zvlnený povrch uhlíkových častíc.  
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Obr. 23 (a, b) zobrazuje častice prášku s 2D morfológiou pripraveného pri 500°C. 

Produkt získaný pri reakčnej teplote 500°C rovnako ako v prípade prášku pripravenom 

pri 400°C pozostáva z častíc s 2D morfológiu. Rovnako boli pozorované častice s rovným 

ako aj zvlneným povrchom. Prášok pripravený pri 600°C nepozostával len z častíc 2D 

morfológiou, ale v prášku boli pozorované i častice s 1D morfológiou (Obr. 23 (c, d)). 

Unikajúci chlór počas syntézy pri 600°C poukazoval na pyrolýzu tetrachlór metánu počas 

syntézy. Bolo pozorované, že CCl4 pyrolyzuje v prostredí Ar pri teplote 800°C. V prípade 

ak sa CCl4 ohrievaný nad uhlíkovým filmom, pyrolýza sa posúva k teplote 600°C [97]. 

Predpokladá sa, že k pyrolýze mohlo dôjsť v dôsledku prítomnosti uhlíkového produktu 

v reakčnej sústave. Uhlíkové produkty pripravené pri 700°C sú zobrazené na obr. 23 (e, f), 

pričom uhlíkový prášok pozostáva s častíc s vermikulárnou morfológiou a z častíc z 1D 

morfológiou. Analýzou pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie neboli pozorované 

častice s 2D morfológiou. Pri 660°C a atmosferickom tlaku dochádza k fázovej premene 

tuhého hliníka na kvapalný a tým zaniká morfológia častíc hliníka [98]. Rovnako ako 

v prípade syntézy prebiehajúcej pri 700°C bol pozorovaný unikajúci plynný chlór. 
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a) b)

c) d)

e) f)

 

 
Obrázok 23 SEM snímky uhlíkových produktov pripravených pri rôznej reakčnej teplote: (a, b) 500°C, 

(c, d) 600°C, (e, f) 700°C.  
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6.1.5 Transmisná elektrónová mikroskopia 

 

Reprezentatívne TEM snímky pre uhlíkové vzorky pripravené pri 400°C a 500°C sú 

zobrazené na obr. 24 (a, b). Zo snímok (a, b) je badať, že uhlíkové častice s 2D morfológiou 

pozostávajú z vrstiev. Okraje vrstiev sú na snímkach zvýraznené červenými čiarami a 

šípkou. Pri  bližšom skúmaní povrchu uhlíkových častíc pozorovať, že uhlíkové 2D častice 

pozostávajú z kruhových fragmentov, ktoré sú usporiadané vedľa seba. Kruhové fragmenty 

sú na snímke zvýraznené červenými krúžkami, pričom ich priemer je v rozsahu 20–30 nm. 

Detail kruhových fragmentov je zobrazený na obr. 24 (c). Rovnako bolo pozorované, že nie 

všetky miesta boli zložené z kruhových fragmentov, ale povrch uhlíkových častíc bol spojitý 

(obr. 24 (d)). Obr. 24 (e) zobrazuje TEM snímku častice so zvlneným povrchom, pričom 

snímka (f) na obr. 24 zobrazuje detail okraja častice so zvlneným povrchom. Na základe 

analýzy TEM snímok sa predpokladá, že sa jedná o poskladanú uhlíkovú vrstvu. Taktiež sa 

pozorovalo čiastočne poskladané povrchové uhlíkové vrstvy, ktoré sú zvýraznené červenými 

šípkami na obr. 24 (d).  
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a)

Ф = 25 nm

Ф = 20 nm

Ф = 22 nm

Ф = 25 nm

b)

c) d)

e) f)

 

Obrázok 24 TEM snímky uhlíkových 2D častíc pripravených pri 400°C a 500°C. (a, b)  uhlíkové 2D častice 

(c, d) detail uhlíkových častíc (e, f) detail na zložené uhlíkové vrstvy. 
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TEM snímky pripravené pri reakčných teplotách 600°C a 700°C sú zobrazené 

na obr. 25. Na obr. 25 (a, b) vidieť uhlíkové častice s 2D morfológiou, ktoré majú na svojom 

povrchu častice s 1D alebo častice s vermikulárnou morfológiou. V prípade uhlíkových 

vzoriek pripravených pri 700°C (obr. 25 (c)) pozorovať zhluk častíc s rôznym typom 

morfológie. Obr. 25 (d) zobrazuje detail častice s 1D morfológiou, ktorá je zakončená 

s guľovitým koncom.  

 

a) b)

c) d)

 

Obrázok 25 TEM snímky uhlíkových materiálov pripravených pri reakčnej teplote 600°C (a, b) a 700°C 

(c, d). (a, b)  uhlíkové 2D častice s časticami s 1D morfológiou c) uhlíkové materiály s rozlišnou morfológiou 

d) detail na uhlíkovú časticu s 1D morfológiou.  
 

 Vzorky pripravené pri 600°C a 700°C pozostávajú z 1D častic a z častíc 

s vermikulárnou morfológiou, ktoré sú rovnomerne rozdistribuované v uhlíkovom prášku. 

TEM snímky poukázali na prítomnosť gulovitých koncou v prípade 1D častíc. Na základe 

analýzy TEM snímkov sa predpokladá, že sa jedná o uhlíkové vlákna. Získané výsledky 

poukazujú na vyslovenie hypotézy, že 1D a vermikulárne častice mohli vzniknúť tzv. 
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mechanizmom vapour-liquid-solid growth (VLS growth) alebo vapour-solid-solid (VSS 

growth). Predpokladá sa, že uhlíkové vlákna mohli rásť rozkladom CCl4 na vrchole vlákna. 

Rovnako sa predpokladá, že v gulovitej časti mohla byť prítomná nanočastica hliníka alebo 

karbidu hlinitého, ktorý predstavoval katalyzátor pre rast uhlíkových vlákien [99, 100].  

 

6.1.6 Energiovo disperzná spektroskopia 

 

 Popri analýze morfológie pripravených uhlíkových práškov bola vykonaná EDS 

jednotlivých uhlíkových produktov. Výsledky plošnej EDS sú sumarizované v Tab. 5 a Tab. 

6. EDS vo všetkých prípadoch poukázalo na prítomnosť atómov uhlíka, hliníka, chlóru 

a kyslíka. Miesta vykonania EDS sú zobrazené v Prílohe 7 až v Prílohe 10. Napriek 

premývaniu pripravených produktov horúcou destilovanou vodou do negatívnej skúšky 

na prítomnosť chloridov v roztoku, uhlíkové produkty obsahujú atómy hliníka a chlóru. 

Predpokladá sa, že sa jedná o AlCl3, ktorý vznikol ako vedľajší produkt reakcie a bol 

začlenený do štruktúry uhlíkových častíc. Prítomnosť kyslíka sa vysvetľuje sorbciou 

vzdušnej vlhkosti do uhlíkových práškov a chemickým viazaním molekúl vody na prítomný 

silne hygroskopický chlorid hlinitý. Uhlíkové vzorky boli po premývaní sušené, z daného 

dôvodu sa predpokladá, že uhlíkové prášky pozostávajú z čiastočne rozloženého 

hexahydrátu chloridu hlinitého. Ten môže byť zapísaný ako Al2O3·xHCl·yH2O [101]. 

Z výsledkov EDS analýzy pozorovať, že množstvo hliníka a chlóru so stúpajúcou reakčnou 

teplotou klesá. Predpokladá sa, že AlCl3 pri vyšších reakčných teplotách uniká 

kvantitatívnejšie z uhlíkového produktu. Rovnako bola vykonaná prvková mapa uhlíkových 

produktov pripravených pri reakčných teplotách 400°C a 500°C. Na obr. 26 je zobrazená 

prvková mapa uhlíkových 2D častíc pripravených pri 400°C. Prvková mapa produktu 

pripraveného pri 500°C je zobrazená v Prílohe 11. Obe prvkové mapy poukázali 

na rovnomernú distribúciu jednotlivých prvkov v uhlíkových produktoch. 

 

Tabuľka 5 Sumarizácia hodnôt získaných EDS analýzou produktov pripravených pri rôznej teplote. 

Uvedené hodnoty sú zobrazené ako atómové percentá. 

t [°C] x(C) x(Al) x(Cl) x(O) 

400 66,0 4,2 0,98 28,8 

500 86,6 0,5 2,6 10,3 

600 85,4 0,3 1,6 12,7 

700 88,9 0,2 2,3 8,6 
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Tabuľka 6 Sumarizácia hodnôt získaných analýzou EDS produktov pripravených pri rôznej teplote. 

Uvedené hodnoty sú zobrazené ako hmotnostné percentá. 

 

t [°C] w(C) w(Al) w(Cl) w(O) 

400 56,6 8,0 2,5 32,9 

500 79,4 1,0 7,0 12,6 

600 79,5 0,5 4,4 15,6 

700 82,6 0,4 6,4 10,6 
 

 

C O

Al Cl

 
Obrázok 26 EDS prvková mapa vzorky pripravenej pri teplote 400°C. Na ľavej strane je pôvodná snímka 

uhlíkových častíc s 2D morfológiou.  

 

6.1.7 Termická analýza 

 

Termické záznamy práškov pripravených pri rôznych reakčných teplotách sú 

zobrazené na obr. 27. V nasledujúcom texte budú spoločne opísané termické záznamy 

pre všetky systémy, keďže ich termické záznamy majú podobné črty a priebehy. 

V teplotnom rozsahu 25–100°C bol pozorovaný na termogravimetrickej (TG) krivke prvý 

hmotnostný úbytok, ktorý bol sprevádzaný miernym endo-termickým efektom v rozsahu 

teplôt 25–80°C. Predpokladá sa, že prvé hmotnostné úbytky prislúchajú uvoľňovaniu 

sorbovanej vzdušnej vlhkosti. Následne dochádza k miernemu hmotnostnému úbytku, ktorý 

je sprevádzaný miernym endo-efektom v teplotnom rozsahu 100–300°C. Predpokladá sa, že 

v danom teplotnom rozsahu dochádza k tepelnému rozkladu AlCl3·6H2O [101]. Na základe 

výsledkov EDS analýzy sa predpokladá, že sa jedná už o čiastočne rozložený AlCl3·6H2O 

pod všeobecným vzorcom Al2O3·xH2O·yHCl [101]. Následne dochádza k výraznému 
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hmotnostnému úbytku, ktorý prebieha v rozsahu teplôt od 250°C do 650°C. Spomínaný 

hmotnostný úbytok je možné rozdeliť na viackrokové hmotnostné úbytky. Prvý hmotnostný 

úbytok prebieha v rozsahu teplôt 250°C–400°C, ktorý je sprevádzaný miernym exo-efektom 

pri teplotnom maxime okolo hodnoty 340°C. Druhý hmotnostný úbytok prebieha v rozsahu 

teplôt od 400°C do 650°C a je sprevádzaný výrazným exo-efektom pri teplotnom maxime 

v rozsahu teplôt 518–538°C. Predpokladá sa, že sa jedná o oxidáciu uhlíka na CO2. Počas 

ohrevu vzoriek v rozsahu teplôt 650–900°C sa ich zvyšková hmotnosť výrazne nemenila. 

Rovnako nebol počas ohrevu v danom intervale pozorovaný výrazný termálny efekt. 

V prípade vzorky pripravenej pri 600°C a 700°C bol pozorovaný posun lokálneho maxima 

najsilnejšieho exo-efektu k vyšším hodnotám (posun od 518°C do 538°C). Taktiež bolo 

pozorované v prípade záznamu vzorky pripravenej pri 600°C rameno sprevádzané miernym 

exo-efekt pri lokálnom maxime 600°C. Predpokladá sa, že sa jedná rovnako o oxidáciu 

uhlíka. Bolo pozorované, že iniciačné teploty oxidácie sa posúvajú k vyšším hodnotám, ak 

ohrievané uhlíkové alotropické modifiácie obsahujú nižšie množstvo štruktúrnych defektov 

[102]. Teda sa predpokladá, že sa jedná o viackrokovú oxidáciu uhlíka, ktorá pozostáva 

z paralelnej oxidácie častíc s rôznou morfológiu. V prípade uhlíkových vzoriek 

pripravených pri reakčnej teplote 600°C a 700°C Ramanové spektrá poukazujú na čiastočnú 

kryštalizáciu uhlíkových produktov so stúpajúcou reakčnou teplotou. Predpokladá sa, že 

spomínané zmeny sa prejavujú v termickom zázname spomínaným miernym posunom exo-

efektu na krivke diferečnej termickej analýzy (DTA). V prípade vzorky pripravenej 

pri 400°C zvyškový produkt predstavoval 44,0% (w) and v prípade vzorky pripravenej 

pri 500°C zvyšková hmotnosť predstavovala 7,9% (w). Zvyškové reziduum v prípade 

vzorky pripravenej pri 600°C predstavovalo 4,6% (w) a v prípade poslednej vzorky, 

zvyšková hmotnosť predstavovala hodnotu blížiacu sa k nule. Prášok po termickej analýze 

predstavoval amorfný oxid hlinitý, ktorý ostal ako produkt po rozklade AlCl3·6H2O [101]. 

Hodnoty residua so stúpajúcou teplotou postupne klesali, čo poukazuje na nižšie vstupné 

množstvo Al2O3·xH2O·yHCl v uhlíkových práškoch. Na postupné znižovanie hodnôt 

atómov hliníka, chlóru a kyslíka poukázala EDS analýza (Tab.5 a 6).  
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Obrázok 27 Termické záznamy vzoriek pripravených pri rôznych reakčných teplotách.
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6.1.8 Aktívny povrch a pórovitosť  

 

Výsledky BET a BJH analýzy sú zhrnuté v Tab. 7. Na základe BET analýzy aktívny 

povrch uhlíkových produktov narastal do reakčnej teploty 500°C. Následne aktívny povrch 

klesal so zvyšujúcou reakčnou teplotou. Výsledky BJH metódy poukazujú rast aktívneho 

povrchu až do 600°C a pri vzorke pripravenej pri 700°C bol zaznamenaný pokles. 

Vo všetkých prípadoch, bol aktívny povrch väčší ako v prípade čistého práškového hliníka 

(3,41 m2·g–1). Hodnoty celkového objemu pórov a veľkosť pórov majú podobný trend 

stúpania a klesania ako v prípade vyššie uvedených veličín. Obr. 28 zobrazuje na hysterézne 

krivky sorbcie a desorbcie molekúl dusíka na uhlíkové produkty pripravených pri rôznych 

reakčných teplotách. Krivka sorbcie a desorbcie N2 na hliníkový prášok je zobrazená 

v prílohe 12. Vznik hysteréznych slučiek počas sorbcie a desorbcie N2 (obr. 28) poukazuje 

na prítomnosť mezopórov v uhlíkovej štruktúre. Tvar hysteréznych slučiek poukazuje, že 

v uhlíkových produktoch sú prítomné uniformé mezopóry buď ako štrbinové póry alebo 

póry v tvare písmena V [103]. Na základe výsledkov oboch metód sa predpokladá, že 

reakciou hliníka s CCl4 došlo k vzniku uhlíkových produktov s vysokým aktívnym 

povrchom a k vzniku uhlíkových materiálov s obsahom mezopórov v uhlíkovej štruktúre. 

Aktívny povrch uhlíkových produktov v porovnaní s templátom sa zvýšil viac ako 100krát. 

Zároveň pozorovať postupné uzatváranie hysteréznych slučiek so zvyšujúcou sa reakčnou 

teplotou, ktoré prislúcha k zanikaniu mezopórov v uhlíkovej štruktúre [103]. Na základe 

opísaných pozorovaní, sa môže pokles aktívneho povrchu pri reakčných teplotách 600°C 

a 700°C prisudzovať kombinácií dvoch efektov. Prvý z dôvodov je postupná zmena 

morfológie z 2D na zmes rôznych morfológií ako je zobrazené na SEM a TEM snímkach. 

Druhý efekt sa prisudzuje čiastočnej kryštalizácií, ktorého prejavom bol celkový pokles 

objemu pórov, čo rovnako prispieva k zníženiu aktívneho povrchu. 
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Obrázok 28 Hysterézne krivky sorpcie a desorpcie dusíka na uhlíkové pláty pripravené pri a) 400°C a b) 

500°C. 

 

Tabuľka 7 Sumarizácia hodnôt získaných z merania aktívneho povrchu a výpočtoch pórovitosti pre uhlíkové 

produkty pripravené pri rôznych reakčných teplotách. 

 

Vzorka 400°C 500°C 600°C 700°C 
BET aktívny povrch (m2 g–1) 312 514 229 126 

BJH aktívny povrch (m2 g–1) 103 147 217 129 

BJH objem pórov (cm3 g–1) 0,53 0,62 0,89 0,72 

BJH polomer pórov Dv(R) (nm) 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

6.1.9 Magnetické vlastnosti  

 

Na obr. 29 a 30 sú zobrazené výsledky z magnetických meraní. Hysterézna slučka 

meraná pri 2 K (Obr. 29) poukazuje, že vzorka má prevažne paramagnetický charakter 

s malou koercivitou Hc = 75 Oe, jej magnetizácia nedosahuje saturácie ani pri maximálnom 

poli. Pri teplote 300 K dochádza k výraznému potlačeniu týchto vlastností, krivka je okrem 

oblasti malých polí lineárna. Silná teplotná závislosť magnetizácie je typická 

pre paramagnetizmus a možno povedať, že v magnetizácii vzorky je prítomný aj slabý 

ferromagnetický príspevok. 
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Obrázok 29 Hysterézne slučky merané pri 2 a 300 K. Vložený obrázok znázorňuje slučky pre oblasť malých 

polí. 

 

Teplotná závislosť magnetickej susceptibility χmol po korekcii na teplotne nezávislý 

príspevok je zobrazený na obr. 30. ZFC krivka nevykazuje žiadne výrazné maximum 

v celom rozsahu teplôt, pričom od 100 do 300 K sa nachádza v pásme diamagnetizmu. Obe 

krivky ZFC aj FC sa v celom teplotnom rozsahu neprekrývajú, čo naznačuje frustrovaný 

magnetický stav – antiferomagnetizmus. Obe krivky taktiež vykazujú zýšenie susceptibility 

v pásme nízkych teplôt (pod 10 K), tzv. paramagnetický chvost (Currie Tail), spôsobený 

prítomnosťou s = 1/2 spinu. Predpokladá sa, že pozorovaný paramagnetizmus vo vzorke 

môže byť spôsobený zvyškovým nezreagovaným množstvom kovového hliníka. 
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Obrázok 30 Teplotná závislosť magnetickej susceptibility χmol (ľavá škála y) a jej recipročnej hodnoty 1/ χmol 

(pravá škála). 

Prekladaním závislosti recipročnej susceptibility podľa Currie-Weisovho zákona: 

 

 χm = χCW+χ0 (V) 

 

 χCW = C/(T + Θ) (VI) 

 

kde χ0 je teplotne nezávislý príspevok, C = NCWNAµB/kB je Curieho konštanta, Θ je 

Curie-Weissova teplota, dostávame hodnotu Θ = – 49 K, ktorá jednoznačne dokazuje 

prítomnosť antiferomagnetizmu v danom systéme. Zvyškový čiastočne hydrolyzovaný 

AlCl3 ako Al2O3·xHCl·yH2O nachádzajúci sa v jednotlivých uhlíkových časticiach má 

vykompenzovaný stav spinov a predpokladá sa jeho diamagnetické správanie 

v magnetickom poli. Rovnako diamagnetické správanie v magnetickom poli savysvetľuje 

prítomnosťou uhlíka. Predpokladá sa, že pozorovaný anti-feromagnetizmus je rovnako 

prejavom amorfného uhlíka. Spomínané anti-feromagnetické správanie je vysvetlené cez 

indukovaný spin spôsobený defektami v štruktúre grafitu [104, 105].  
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6.1.10 Mechanizmus vzniku uhlíkových častíc s 2D morfológiou 

 

 V nasledujúcom texte je navrhnutý možný mechanizmus vzniku uhlíkových častíc 

s 2D morfológiou, ktoré boli pripravené reakciou práškového hliníka s tetrachlórmetánom 

pri reakčnej teplote 400°C a 500°C. Na začiatku reakcie dochádza na kovovom povrchu 

hliníka k homolytickému štiepeniu väzby C-Cl v tetrachlórmetáne. Predpokladá sa, že 

dochádza k vzniku radikálov Cl· a  CCl3, ktoré spúšťajú kaskádu reakcií vedúcich k vzniku 

AlCl3 a hexachlóretánu [63]. Následne je hexachlóretán redukovaný kovovým hliníkom 

na tetrachlóretylén a ten je následne redukovaný kovovým hliníkom na hexachlórbut-1,2 

dién [63, 64]. Procesy prebiehajú za paralelného uvoľňovania plynného chloridu hlinitého. 

Predpokladá sa, že spomínané produkty sú následne redukované kovovým hliníkom 

a polymerizované na komplexnejšie halogén deriváty až dôjde k vzniku prvých uhlíkových 

fragmentov.  

Schématické zobrazenie vzniku uhlíkových častíc s 2D morfológiou je zobrazené 

na obr. 31. Predpokladá sa, že uhlíkové fragmenty vznikajú paralelne na rôznych častiach 

povrchu častíc kovového hliníka a opisujú ich povrch. Následne dochádza ku kontaktu, 

až splynutiu jednotlivých uhlíkových fragmentov do súvislej uhlíkovej povrchovej vrstvy. 

Tvorenie uhlíkových fragmentov a ich splynutie je schématicky zobrazené na obr. 31 (a, b). 

Po vzniku prvej uhlíkovej vrstvy, reakcia prebieha ďalej pod prvou uhlíkovou vrstvou. 

Predpokladá sa, že uhlíkové 2D častice vznikli tzv. vrstvením uhlíka na povrchu hliníka až 

do kvantitatívnej premeny kovového hliníka na AlCl3. Predpokladá sa, že počas procesu 

vrstvenia dochádza k čiastočnému začleňovaniu chloridu hlinitého do štruktúry uhlíkových 

častíc. Kroky vrstvenia uhlíkových 2D častíc a začlenenia AlCl3 do štruktúry uhlíkových 

častíc sú zobrazené na obr. 31 časť (c, d).  

Materiály s 2D morfológiou ako grafén, MoS2, WSe2 sú schopné skladať monovrstvy 

[106–110]. Taktiež bolo pozorované, že okraje grafénu sú schopné sa ohnúť 

až do vytvorenia tzv. slučky, kde ohnutá časť je v kontakte s pôvodnou rovinou. Opísaným 

spôsobom je možné cielene vytvoriť skladaný grafén z angl. výrazu grafold, ktorý je držaný 

a stabilizovaný van der Waalsovými interakciami [106–108]. Skladanie uhlíkových vrstiev 

môže prebiehať pri zvýšenej teplote spontánne. Je to z dôvodu nestability grafénových 

okrajov s tzv. pílkovitým okrajom. Spomenuté ohýbanie okrajov stabilizuje grafénové vrstvy 

[107]. Rovnako bolo publikované, že ohýbanie grafénu sa deje prednostne na miestach, kde 

v rámci vrstvy je prítomný defekt vo forme pentagonálneho, hepta alebo oktagonového 

uhlíkového cyklu. V prípade, ak vrstva obsahuje spomínané štruktúrne defekty, miesto kde 
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dochádza k ohybu je práve v mieste defektu. Defekty v mieste ohybu znižujú pnutie 

pri ohybe mono-vrstvy [106–108] a z daného dôvodu sú preferované. V prípade 2D 

materiálov bolo taktiež pozorované, že ak v rámci jednej mono-vrstvy dochádza 

ku kompresnému napätiu, v materiáli vzniknuté napätie sa uvoľní vytvorením miernej 

vypukliny nad spodnú vrstvu. Tá sa môže ďalším stláčaním v smere vrstvy zvyšovať až 

do bodu kedy sa protiľahlé strany spoja (cez van der Waalsove interakcie) až vytvoria 

slučku. Vytvorené slučky sú stabilizované van der Waalsovými interakciami [110].  

 Na základe uvedených experimentálnych pozorovaní a publikovaných prác sa 

predpokladá, že počas tvorby uhlíkových vrstiev dochádzalo ku ohýbaniu okrajov 

uhlíkových vrstiev z dôvodu ich stabilizácie. Ramanové spektrá poukazujú, že uhlíkové 

produkty pozostávajú z defektného nano-kryštalického grafitu. Pripravené uhlíkové 

materiály pozostávali z veľkého množstva defektov v štruktúre a predpokladá sa, že 

uhlíkové vrstvy mali predpoklady na ľubovoľné ohýbanie a skladanie uhlíkových vrstiev. 

Taktiež sa predpokladá, že počas rastu uhlíkových vrstiev dochádzalo k kompresnému 

napätiu v rámci uhlíkovej vrstvy, ktoré viedlo ku skladaniu daných uhlíkových vrstiev. 

Možné skladanie uhlíkovej vrstvy je schématicky zobrazené na obr. 31 (e, f).  
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Obrázok 31 Schéma zobrazujúca proces vzniku uhlíkových častíc s 2D morfológiou. a) vznik uhlíkových 

fragmentov, b) spájanie uhlíkových fragmentov do súvislej vrstvy, c) proces vrstvenia uhlíkových 2D častíc  

a začlenenie AlCl3 do formovanej štruktúry uhlíkovej častice, d) terminálna časť, kde vznikli uhlíkové častice 

s začleneným AlCl3 do štruktúry, e) predpokladaný proces sklápania okrajov uhlíkových vrstiev, f) 

predpokladaný proces vzniku slučiek povrchových uhlíkových vrstiev.  

Poznámka: biele štvorčeky stvárňujú AlCl3. 

 

6.1.11 Využite uhlíkových práškov v tuho-fázovom článku Li-S. 

 

 Na účel uhlíkového additíva do tuho-fázovej batérie bol vybraný uhlíkový prášok 

pripravený pri reakčnej teplote 500°C. Obr. 32 (a) zobrazuje zmenu kapacity batérie 

v závislosti od počtu cyklov nabitia a vybitia. Počiatočné hodnoty kapacity počas nabíjania 

a vybíjania dosahovali hodnoty 105 mAh·g–1 a 85 mAh·g–1. Následne dochádzalo 

k postupnému nárastu kapacity batérie s narastajúcim počtom cyklov nabíjania a vybíjania 

tuho-fázovej batérie až do 90 cyklov. Maximálna hodnota kapacity po 90 cykloch mala 
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hodnotu približne 200 mAh·g–1.čo predstavuje 17,1% z teoretickej kapacity katódy 

z obsahom Li2S (Qteo = 1167 mAh·g–1). Na obr. 32 (b) sú zobrazené galvanostatické krivky 

nabíjania a vybíjania tuho-fázovej batérie pre vybrané cykly. Zobrazené krivky boli vybrané 

ako reprezentatívne krivky pre celý proces testovania. Tie poukazujú na veľmi podobný 

priebeh cyklovania v priebehu celého procesu.  
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Obrázok 32 a) Vývoj kapacity tuho-bázovej batérie v závislosti od počtu cyklov, b) vybíjacie a nabíjacie 

galvanostatické krivky pri rôznych cyckloch. 
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Obrázok 33 Priebeh nabíjania a vybíjania v závislosti od počtu cyklov (vľavo) Coulombovská účinnosť 

jednotlivých cyklov nabitia a vybitia (vpravo).  
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 Obr. 33 zobrazuje priebeh nárastu kapacity od počtu cyklov v porovnaní 

s Coulombovskou účinnosťou. Hodnoty Coulombovskej účinnosti takmer pri každom cykle 

presahujú hodnotu 100%. Hodnota Coulombovskej účinnosti nad 100% poukazuje, že 

kapacita batérie počas vybíjania je vyššia ako kapacita počas nabíjania. Obr. 34 zobrazuje 

deriváciu množstva uvoľňovaného a prijímaného náboja od zmeny napätia v batérií. 

Spomínaná krivka poukazuje na to, že nabíjanie pozostáva z procesu premeny aktívneho 

materiálu Li2S na S v rozsahu napätia 1,6-2,2 V. V rozsahu napätia 2,2-2,4 V pozorovať 

nárast uvoľnujúceho náboja, ktorá poukazuje na oxidáciu Li6PS5Cl (tuhý elektrolyt). Tento 

proces oxidácie Li6PS5Cl môže byť popísaný chemickou rovnicou (6) [111]: 

 

 Li6PS5Cl → LiCl +
1

2
P2S5 +

5

2
nLi2Sn + 5 (1–

1

n
) Li+ + 5(1–

1

n
)e– (6) 

 

Na základe krivky obr. 34 pozorovať, že proces vybíjania pozostáva z dvoch krokov. 

Predpokladá sa, že dochádza v oboch prípadoch k premene S na Li2S.  

Li6PS5Cl patrí do skupiny tuhých elektrolytov s nízkym teoretickým oknom stability, 

čo znamená, že Li6PS5Cl by mal stabilne pracovať v úzkom rozsahu napätia. 

Experimentálnymi meraniami bolo pozorované, že tzv. okno stability nie je v súlade 

s teoretickým okno stability a Li6PS5Cl je schopný pracovať v širšom rozsahu pracovného 

napätia. Nedávno bolo sledované, že pri prekročení hodnoty napätia okolo 2,5 V dochádza 

k jeho oxidácii a rovnako bolo poukázané, že produkty oxidácie tuhého elekrolytu sa 

následne podielajú na celkovej kapacite batérie [112]. Predpokladá sa, že počas nabíjania 

pri prekročení pracovného napätia 2,2 V dochádza k rozkladu tuhého elektrolytu podľa 

chemickej rovnice (6) za vzniku Li2Sn. Predpokladá sa, že vyššia kapacita nabitia je 

spôsobená navýšením množstva Li2Sn v katódovej zmesi ako rozkladného produktu 

Li6PS5Cl. Li2Sn je schopný počas procesu vybíjania prijať ďalšie lítiové katióny a tým 

navyšuje kapacitu batérie počas procesu vybíjania. Daný jav sa prejavuje ako zvýšená 

Coulombovská účinnosť aj ako postupné navyšovanie celkovej kapacity batérie.  
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Obrázok 34 Krivka zobrazujúca rýchlosť zmeny náboja od napätia batérie. 
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6.2 Uhlíkové prášky pripravené reakciou Al+C2Cl4 

 

6.2.1 Prášková difrakčná analýza  

 

Obr. 35 zobrazuje difrakčné záznamy produktov pripravených reakciou Al s C2Cl4 

pri rôznej reakčnej teplote. Najnižšia reakčná teplota bola zaznamenaná pri 500°C, pričom 

difrakčný záznam pozostáva s difrakcií prislúchajúcim kovovému hliníku a karbidu 

hlinitému. Práškový záznam vzorky pripravenej pri 600°C rovnako pozostával z difrakcií 

prislúchajúcim pre práškový hliník a Al4C3. Z práškového záznamu pozorovať, že intenzity 

difrakcií prislúchajúcim pre Al výrazne poklesli. Pokles intenzít hliníka poukazuje na vyššiu 

spotrebu práškového hliníka. V prípade práškového záznamu vzorky pripravenej pri 700°C, 

záznam pozostáva zo širokej difrakcie o nízkej intenzite v rozsahu 20–30° 2θ, ktorá 

prislúcha amorfnému produktu. Taktiež sú v práškovom zázname prítomné difrakcie 

prislúchajúce pre tranzitný Al2O3. 
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Obrázok 35 Práškové záznamy produktov pripravených pri rôznej reakčnej teplote. 

 

6.2.2 Ramanova spektroskopia 

 

 Na obr. 36 sú zobrazené Ramanove záznamy prislúchajúce vzniknutým produktom. 

Vo všetkých prípadoch Ramanove záznamy pozostávajú z D a G-posunu, ktoré poukazujú 
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na prítomnosť defektného i grafitického uhlíka. Pomer intenzít jednotlivých posunov 

po dekonvolúcií je 0,95; 1,0 a 1,1. Na základe pomerov intenzít sa predpokladá, že produkty 

pozostávajú z nano-kryštalického defektného grafitu, pričom so stúpajúcou reakčnou 

teplotou dochádza k čiastočnej kryštalizácií uhlíkových fragmentov [28]. Rovnako 

vo všetkých Ramanových záznamoch sú prítomné Ramanove posuny o hodnote ≈ 850 cm–1 

prislúchajúce Al4C3 [118]. Sumarizácia hodnôt po dekonvolúcií Ramanových spektier je 

zobrazená V tab. 8. Na základe vyššie uvedených pozorovaní, sa predpokladá, že pripravené 

produkty pri reakčnej teplote 500°C a  600°C pozostávajú z nezreagovaného hliníka, Al4C3 

a nano-kryštalického defektného grafitu. V prípade vzorky pripravenej pri 700°C produkt 

pozostáva z Al4C3,  nízko-kryštalického grafitu a tranzitného Al2O3.  
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Obrázok 36 Ramanove záznamy produktov pripravených pri rôznych reakčných teplotách. 

 

Tabuľka 8 Sumarizácia hodnôt získaných z Ramanových spektier.  

 

t, [°C] Ramanov posun ν,[cm-1] I, [a.u.] ID/IG 

500 D-posun 1351 4859 0,95 

G-posun 1579 5102 

600 D-posun 1347 2253 1,0 

G-posun 1582 2235 

700 D-posun 1341 4081 1,1 

G-posun 1579 3678 
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6.2.3 Analýza unikajúcich pár 

 

 Počas syntézy boli rovnako charakterizované unikajúce pary z konca chladiča. 

Pri všetkých reakčných teplotách mali pary rozpustené v destilovanej vode kyslý charakter. 

Prítomnosť chlóru bola pozorovaná iba pri reakčnej teplote 600°C a 700°C. Predpokladá sa 

pyrolýza C2Cl4, ktorá vedie vzniku plynného chlóru [114, 115]. Povlaky vzniknuté 

na chladnejších častiach aparatúry rovnako po rozpustení v destilovanej vode vykazovali 

kyslé pH a prítomnosť Cl– a Al3+ v roztoku.  

 Na základe vyššie uvedených experimentálnych pozorovaní boli navrhnuté chemické 

reakcie, ktoré opisujú proces prebiehajúci počas syntézy. Chemické rovnice boli doplnené 

o reakčné entalpie [98]: 

 

 8Al(s) + 3C2Cl4 → 2Al4C3(s) + 6Cl2, ∆𝐻° =– 394,2 kJ · mol–1 (7) 

 

 Al4C3(s) + 6Cl2(g) → 3C(s) + 4AlCl3(g), ∆𝐻° =– 2122,7 kJ · mol–1 (8) 

 

 

 Al4C3(s) + 3C2Cl4(g) → 9C(s) + 4AlCl3(g), ∆𝐻° =– 2085 kJ · mol–1 (9) 
 

 Predpokladá sa, že v prvom kroku dochádza k reakcií práškového kovového hliníka 

s C2Cl4 za vzniku Al4C3  a plynného chlóru. Predpokladá sa, že karbid hlinitý môže ďalej 

reagovať dvoma spôsobmi. V prvom prípade je Al4C3 schopný reagovať s plynným Cl2 

alebo ďalšou molekulou C2Cl4 za vzniku tzv. carbide derived carbon powder (CDC powder) 

[116]. Prítomnosť chlóru v unikajúcich parách neprislúcha len vedľajšiemu produktu ale aj 

produktu pyrolýzy tetrachlóretylénu, ktorý sa môže zúčastňovať na chemickej reakcii 

s Al4C3 [114, 115].  

 Al4C3 je najčastejšie pripravovaný reakciou z jeho prvkov nad teplotou 1500°C 

v inertnej atmosfére alebo karbotermickou redukciou z α-Al2O3 nad teplotu 1800°C 

v inertnej atmosfére [113, 117]. Rovnako bol pozorovaný vznik Al4C3 termickým 

rozkladom organokovových zlúčenín (trimetyl aluminium) v teplotnom rozsahu 950°C až 

1100°C [118, 119]. Pozorovaný karbid hlinitý je prvýkrát pripravený opísaným postupom 

za takých nízkych teplôt. Momentálne nie je jasná tvorba karbidu hlinitého reakciou medzi 

práškovým kovovým hliníkom a tetrachlóretylénom ako medziprodutku a bude oblasťou 

budúceho výskumu.  
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6.2.4 Skenovacia elektrónová mikroskopia 

 

 Na obr. 37 sú zobrazené snímky skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) 

produktov pripravených pri rôznych reakčných teplotách. V prípade produktu pripravených 

pri 500°C produkt pozostáva z častíc 2D morfológiou (obr. 37 (a)). Rovnako sa predpokladá, 

že počas syntézy dochádza ku kopírovaniu pôvodnej morfológie hliníkových častíc. 

V práškoch sú prítomné i častice s 1D ale i častice s vermikulárnou morfológiou (obr. 37 

(b)). Na obr. 37 (c, d) sú zobrazené častice pripravené pri reakčnej teplote 600°C. Pripravený 

prášok pozostáva zo zmesi rôznych typov morfológií, ako uhlíkové častice s 2D, častice 

s 1D, častice s vermikulárnou morfológiou ako aj uhlíkové sféry (obr. 37 (d)). V prípade 

produktu pripraveného pri 700°C nepozorovať častice s 2D morfológiou. Predpokladá sa, že 

pri prekročení teploty 660°C došlo k fázovej premene práškového hliníka na kvapalný 

a zároveň došlo ku zániku 2D morfológie hliníkových častíc [98]. Na obr. 37 (e, f) pozorovať 

zmes rôznych typov morfológií, ako častice s 1D morfológiou, alebo častice 

s vermikulárnou morfológiou.  

V práci [22] boli pozorvané uhlíkové sféry, ktoré je možné pripraviť reakciou 

kovového hliníka s CCl4 za solvotermálnych podmienok. Vznik uhlíkových sfér reakciou Al 

s C2Cl4 pri atmósferickom tlaku zatiaľ nebol pozorovaný. Rovnako ako v systéme Al+CCl4 

sa predpokladá, že prítomné 1D častice predstavujú uhlíkové vlákna, ktoré vznikli tzv. 

mechanizmom VLS growth alebo VSS growth [99, 100].  
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a) b)

c) d)

e) f)

 

Obrázok 37 SEM snímky uhlíkových produktov pripravených pri rôznej reakčnej teplote: (a b) 500°C, (c, d) 

600°C, (e, f) 700°C. 

 

6.2.5 Energiovo disperzná spektroskopia 

 

 EDS analýza poukázala, že všetky pripravené prášky pozostávajú z atómov uhlíka, 

hliníka, chlóru a kyslíka. Hodnoty z EDS analýzy sú sumarizované v Tab. 9 a Tab. 10. 

Miesta, kde bola vykonaná EDS analýza sú zobrazené v Prílohe 13 až 15. Napriek tomu, že 

uhlíkové vzorky boli premývané do negatívnej skúšky na chloridy, EDS analýza poukázala 

na prítomnosť atómov chlóru v pripravených produktoch. Predpokladá sa prítomnosť AlCl3 
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ako vedľajšieho produktu, ktorý sa začlenil do štruktúry uhlíka počas syntézy podobne ako 

v prípade systému Al+CCl4. Prítomnosť vysokého množstva kyslíka si vysvetľujeme 

sorbciou vzdušnej vlhkosti na uhlíkový produkt a rovnako sa predpokladá chemické 

viazanie vody na AlCl3 za vzniku AlCl3·6H2O. Al4C3 prítomný v práškoch hydrolyzuje 

so vzdušnou vlhkosťou za vzniku γ-AlOOH a uvoľnenia metánu [120]. Prítomnosť kyslíka 

v rámci vzorky pripravenej pri 700°C pochádza taktiež z tranzitného Al2O3. Prítomnosť 

tranzitného Al2O3 v práškovom zázname poukazuje na kontamináciu kyslíkom alebo H2O, 

ktoré priamo ovplyvňovali produkt počas syntézy. Pôvod kontaminácie mohol byť v zle 

tesniacej aparatúre alebo obsahu vody v organickom rozpúšťadle. Voda alebo kyslík mohli 

reagovať s práškovým hliníkom alebo Al4C3 za vzniku tranzitného Al2O3.   

 

Tabuľka 9 Sumarizácia hodnôt získaných analýzou EDS produktov pripravených pri rôznej teplote. 

Uvedené hodnoty sú zobrazené ako atómové percentá. 

 

t [°C] x(C) x(Al) x(Cl) x(O) 

500 50,7 13,9 2,1 33,7 

600 62,3 11,0 2,1 24,6 

700 71,8 5,5 0,9 21,8 
 

Tabuľka 10 Sumarizácia hodnôt získaných analýzou EDS produktov pripravených pri rôznej teplote. 

Uvedené hodnoty sú zobrazené ako hmotnostné percentá. 

 

t [°C] w(C) w(Al) w(Cl) w(O) 

500 38,3 23,6 4,6 33,5 

600 49,4 19,6 5,0 26,0 

700 62,0 10,6 2,3 25,1 
 

6.2.6 Aktívny povrch a pórovitosť  

 

 Uhlíkové vzorky pripravené pri 600°C a 700°C boli vybrané na analýzu aktívneho 

povrchu a pórovitosti. Sumarizácia hodnôt z merania aktívneho povrchu a pórovitosti sa 

nachádzajú v Tab. 11. V oboch pripravených vzorkách BET analýza vykazuje vyšší aktívny 

povrch ako v prípade hliníkového templátu, pričom aktívny povrch pre vzorku pripravenú 

pri 700°C bol najvyšší. Na základe BJH analýzy aktívny povrch pripravených produktov má 

rovnako vyššiu hodnotu ako hliníkový templát a rovnako vzorka pripravená pri 700°C má 

najvyšší aktívny povrch. Na základe vzniku hysteréznych slučiek sorbcie a desorbcie N2 

oboch vzoriek (obr. 38), sa predpokladá prítomnosť mezopórov v uhlíkovej štruktúre [108]. 
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Začiatočný tvar BET-izotermi (obr. 38 (b), zvýraznene červenou šípkou), poukazuje aj 

na prítomnosť mikropórov v uhlíkovej štruktúre. Tvar hysteréznych slučiek poukazuje 

na prítomnosť unimorfných mezopórov buď ako štrbinové mezopóry alebo póry v tvare 

písmena V. V oboch prípadoch pozorovať, že v rozsahu relatívnych tlakov 0,0-0,4 krivky 

sorbcie a desorbcie dusíka sa neprekrývajú (zvyraznené červeným oválom). Neprekrývanie 

kriviek v spomínanej oblasti relatívnych tlakov je prisudzuvané napučiavaniu pružnej 

poréznej štruktúry alebo nevratnému viazaniu molekúl dusíka na povrch sorbentu (pôvod 

môže byť fyzikálny alebo chemický). Na základe uvedených výsledkov BET a BJH analýzy 

sa konštatuje, že reakciou kovového hliníka s C2Cl4 vzniká uhlíkový materiál 

s mezoporéznou štruktúrou. Najvyšší aktívny povrch pri vzorke pripravenej pri 700°C sa 

vysvetľuje kombináciou dvoch efektov. Kvantitatívnejšou premenou Al4C3 na elementárny 

uhlík, pričom sa predpokladá preferovaná reakcia karbidu hlinitého s plynným chlórom. Tá 

vedie k vysoko poréznej štruktúre charakteristickej pre CDC powder [103].  
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Obrázok 38 Hysterézne krivky sorpcie a desorpcie dusíka na produkty pripravené pri a) 600°C a b) 700°C. 

 

Tabuľka 11 Sumarizácia hodnôt získaných z merania aktívneho povrchu a výpočtoch pórovitosti pre hliník 

a uhlíkové produkty pripravené pri rôznych reakčných teplotách. 

Vzorka 600°C 700°C 

BET aktívny povrch (m2 g–1) 22 162 

BJH aktívny povrch (m2 g–1) 20 76 

BJH objem pórov (cm3 g–1) 0,09 0,2 

BJH polomer pórov Dv(R) (nm) 2,0 2,0 
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Záver 
 

Dizertačná práca popisuje prípravu uhlíkových materiálov na báze oxidačno-

redukčnej reakcie. Práškový hliník predstavoval súčasne redukčné činidlo a 

reaktívny templát pre tvorbu uhlíka s 2D morfológiou. Chemický proces prebiehal 

v prietokovom systéme pri atmosferickom tlaku, pričom reakcie boli realizované 

v teplotnom rozsahu 400–700°C. Popísané reakcie boli založené na reakcii tuhého 

redukčného činidla s plynným halogén derivátom.  

Reakciou práškového kovového hliníka s  tetrachlórmetánom (CCl4) boli pripravené 

materiály, ktoré pozostávali z nano-kryštalického defektného grafitu. Prášková difrakčná 

analýza poukázala, že pozorovaná počiatočná reakčná teplota pre daný systém je 400°C. 

Pri danej teplote bola reakčná doba stanovená na 120 min, pričom pre vyššie reakčné teploty 

bol postačujúci reakčný čas 60 min. Chemické analýzy unikajúcich pár poukázali 

na pyrolýzu CCl4 pri reakčnej teplote 600°C a 700°C. Rovnako bol dokázaný vznik AlCl3 

ako vedľajšieho produktu počas všetkých syntéz. Uhlíkové prášky pripravené pri reakčnej 

teplote 400°C a 500°C pozostávajú z uhlíkových častíc s 2D morfológiou. Uhlíkové prášky 

pripravené pri reakčnej teplote 600°C pozostávali nie len z častíc s 2D morfológiou ale aj 

z častíc s 1D a vermikulárnou morfológiou. V prípade prášku pripraveného pri reakčnej 

teplote 700°C boli pozorované častice iba s 1D a vermikulárnou morfológiou, z dôvodu 

fázovej premeny hliníka pri prekročení teploty 660°C. Termická analýza poukázala, že 

pripravené uhlíkové prášky sú oxidované v rozsahu teplôt 330–650°C. Rovnako bolo 

pozorované uvoľňovanie sorbovanej vody a rozklad AlCl3·6H2O. BET a BJH analýza 

poukázala, že reakciou Al s CCl4 vznikol uhlíkové materiály s mozoporéznou štruktúrou, 

pričom najväčší aktívny povrch vykazovala uhlíková vzorka pripravená pri 500°C 

(511 m2·g–1).  

Na základe vyššie uvedených pozorovaní a výsledkov publikovaných prác bol 

navrhnutý možný mechanizmus vzniku uhlíkových častíc s 2D morfológiou. Predpokladá 

sa, že reakciou kovového hliníka s CCl4 dochádza ku redukcii CCl4 za vzniku 

komplexnejších halogén derivátov. Vzniknuté komplexnejšie halogén deriváty sú ďalej 

redukované až na elementárny uhlík s paralelným uvoľnovaním AlCl3. Výsledná 2D 

morfológia uhlíkových častíc vznikla kopírovaním povrchu hliníkových častíc. Proces 

tvorby uhlíkových 2D častíc prebiehal tzv. vrstvením, pričom niektoré vrstvy boli 

poskladané do nepravidelných útvarov. Opísaným procesom vznikla mezoporézna štruktúra 

so zvýšeným aktívnym povrchom. 
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 Uhlíkový prášok pripravený pri 500°C vykazoval kombináciu magnetických 

prejavov. Prítomný paramagnetizmus poukazuje na zvyškový nezreagovaný práškový hliník 

v uhlíkovom prášku. Pozorovaný diamagnetizmus sa prisudzuje čiastočne rozloženému 

AlCl3·6H2O ako aj uhlíku. Prítomný anti-ferromagnetizmus je prisudzovaný indukovanému 

spinu, ktorý je spôsobený defektnou štruktúrou uhlíka. 

Batéria s uhlíkovými 2D časticami vykazovala maximálnu kapacitu 200 mAh·g–1 čo 

predstavuje ≈ 17% kapacity  z celkovej kapacity batérie. Napriek nízkej hodnote batéria 

vykazovala stálu cyklickú stabilitu. Daný experiment poukázal na to, že pripravený uhlíkový 

materiál je vhodný na využitie v progresívnych elektronických zariadeniach.  

 Ako ďalší reakčný systém sa skúmala reakcia práškového kovového hliníka 

s plynným tetrachlóretylén (C2Cl4). V porovnaní so systémom, kde bol využitý CCl4, bola 

zaznamenaná počiatočná reakčná teplota pri 500°C. Porovnaním s CCl4, C2Cl4 reaguje 

s hliníkom za vzniku Al4C3 ako medziproduktu. Vzniknuté uhlíkové produkty 

s mezoporéznou štruktúrou rovnako pozostávajú z nano-kryštalického defektného grafitu. 

Chemickou analýzou unikajúcich pár z prietokového systému bol pri reakčných teplotách 

600°C a 700°C dokázaný unikajúci plynný chlór ako produkt pyrolýzy tetrachlóretylénu. 

Rovnako bol dokázaný AlCl3 ako unikajúci vedľajší produkt. Pomocou SEM analýzy bolo 

pozorované, že všetky vzniknuté uhlíkové produkty pozostávajú zo zmesi rôznych typov 

morfológií. Boli pozorované uhlíkové častice s 2D morfológiou, uhlíkové sféry, častice s 1D 

morfológiou ako aj častice s vermikulárnou morfológiou. 2D častice sa predpokladá, že  

vznikali kopírovaním pôvodnej morfológie hliníkových častíc.  

Porovnaním výsledkov z oboch systémov sa dá konštatovať, že reakčný systém 

Al+CCl4 je vhodnejší na cielenú prípravu uhlíkových materiálov s 2D morfológiou. Reakcie 

prebiehajúce pri reakčných teplotách 400°C a 500°C zaručujú prednostne prípravu uhlíka 

s 2D morfológiou s mezoporéznou štruktúrou a s vysokým aktívnym povrchom. Reakcia 

práškového hliníka s CCl4 v prietokovom systéme pri atmosferickom tlaku ponúka 

experimentálne nenáročnú techniku prípravy uhlíkových materiálov s 2D morfológiou 

vhodných pre progresívne elektronické zariadenia. 
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Prílohy 

 

Príloha 1 Schématické zobrazenie malej rúrovej pece. Merania teplotného gradientu boli vykonané od konca 

rúry A, čo predstavovalo 0 cm po koniec B, čo predstavovalo 35 cm. 
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Príloha 2 Teplotný gradient malej rúrovej pece pri nadstavenej teplote a) 400 °C, b) 500 °C, c)  600 °C, d) 

700 °C,e) 800 °C, f) 900 °C, g) 1000°C, h) 1100 °C. 
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Príloha 3 Snímka rozobratého prototypu článku na tuho-fázovú batériu. 1 Mosadzné telo článku, 2 gumové 

tesnenia, 3 dištančné krúžky z polyéterketónového polyméru (PEEK), 4 izolačné krúžky z PEEK, 5 oceľové 

kolektory. 6 cylindrový izolátor z PEEK, 7 mosadzný skrutkovací krúžok,8 koncové mosadzné skrutky. 

 

 
 

Príloha 4 Snímka prototypu článku na tuho-fázovú batériu, ktorá je vložená v hliníkovom ráme.  
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This is a translation of the German version of the non-disclosure agreement. The translation 

is meant as an additional guide to understand the obligations towards the University of 

Giessen, however, the German version of the agreement is the legally binding contract. 

Confidentiality agreement 

 

between 

 

University of Giessen 

represented by the President 

Ludwigstraße 23, 35390 

Giessen 

and 

employees / employee / student / students / guest 

AG Janek, physical chemistry institute, Heinrich-Buff-Ring 17, 35392 Giessen 

the following: "The Contractor / in" 

Preamble 

 

In the "Arbeitsgemeinschaft Janek" research is being conducted that may be linked to 

intellectual property with the need to protect this intellectual property. 
 

Therefore, the confidentiality of the information obtained in the group needs to be treated 

with the highest priority. 
 

Moreover, there is a large number of confidentiality agreements with external partners 

particularly in the context of research and development agreements as well as in 

collaborative projects. 
 

The German version of this confidentiality agreement needs to be completed and signed to 

ensure that all persons engaged in the AG Janek (as well as the corresponding sub groups), 

students, scholars and internal and external guests are obligated to a general secrecy over 

any information that they gained during their work, the stay or a visit to the AG Janek. 

 

1. 

All information obtained (in the working group, in the laboratory, in interviews etc.) are to 

be treated by the other party in a highly confidential manner and may not be disclosed to 
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third parties or used for their own purposes or purposes of any third parties. The contractor 

/ contracting party is required to keep strict confidentially over all information obtained 

about the research / development and / or teaching activities and visits (in particular data, 

drawings, designs, sketches, plans, descriptions, specifications, measurements, calculations, 

experience, practice to preserve, patterns, knowledge and operations and secret know-how 

and unpublished application of intellectual property rights). An exception is allowed for 

cases in which a public announcement on the part of / the claimant has been expressly agreed. 

 

2. 

This duty of confidentiality extends in particular to all data and content that is related to the 

research projects carried out, but also applies to all data, information and content (whether 

marked as confidential or not), and other information that has become available during the 

activities or stay in the work environment and / or by third parties (in particular in the context 

of research and development projects, research collaborations, etc.) 

The / The contractor / contracting party is obligated to take the necessary precautions to 

ensure that third parties may gain any of that information. Sharing this information is allowed 

only to people who 

a) have also recognized this confidentiality agreement and 

b) will need to carry out their tasks. 

The / The contractor / contract partner is not entitled to pass classified information to 

cooperation partners, research laboratories, other university departments or other any other 

company or companies, etc. The transfer requires the prior written consent of the provider 

of said information. 

 

3. 

Exceptions to this confidentiality are only information that have been demonstrated to be: 

• public information at the time of becoming aware or later without any fault or prior 

art, or 

• were already known at the time of disclosure 

• or made available by third parties or have been lawfully information have obtained 

and are authorized to transfer or 

• were written consent was obtained prior to disclosure 

4. 

The confidentiality agreement does not create or suggest any right to license or other right 

to use the contracting party to disclose confidential information to third parties, express
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information or otherwise. The contractor / contracting party provides consent, also 

depending on any other provisions due to a separate agreement, not to use the information 

without the consent of the interested third parties themselves and not to make any application 

for protection. 

5. 

In addition, the employees of the Justus-Liebig University are made aware of the 

employment formal obligation according to § 1 para. 1-3 of the obligation law for employees 

/ staff (s. Attachment). 

Giessen,       Giessen, 

 

 

________________________________  ____________________________ 

Justus-Liebig-University of Giessen     Contractor / in 

 
Príloha 5 Zmluva o mlčanlivosti v zmysle utajenia kľúčových výsledkov. 
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Prílohe 6 Krivka distribúcie veľkosti častíc práškového hliníka. 
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Príloha 7 Snímka miesta, kde bola vykonaná plošná EDS analýza pre vzorku pripravenú reakciou Al+CCl4 

pri 400°C 2 hod.  

 

 
 

Príloha 8 Snímka miesta, kde bola vykonaná plošná EDS analýza pre vzorku pripravenú reakciou Al+CCl4 

pri 500°C.  
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Príloha 9 Snímka miesta, kde bola vykonaná plošná EDS analýza pre vzorku pripravenú reakciou Al+CCl4 

pri 600°C. 

 

 
 

Príloha 10 Snímka miesta, kde bola vykonaná plošná EDS analýza pre vzorku pripravenú reakciou Al+CCl4 

pri 700°C.  
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Príloha 11 EDS prvková mapa vzorky pripravenej pri teplote 500°C. Na ľavej strane je pôvodná snímka 

uhlíkových častíc s 2D morfológiou.  

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

O
b

je
m

 /
 c

m
3
·g

–
1

Relatívny tlak / P·P
–1

0
 

Príloha 12 Krivky sorbcie a desorbcie N2 na povrch hliníkového prášku.  
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Príloha 13 Snímka miesta, kde bola vykonaná plošná EDS analýza pre vzorku pripravenú reakciou Al+C2Cl4 

pri 500°C.  

 

 

 

Príloha 14 Snímka miesta, kde bola vykonaná plošná EDS analýza pre vzorku pripravenú reakciou Al+C2Cl4 

pri 600°C.  
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Príloha 15 Snímka miesta, kde bola vykonaná plošná EDS analýza pre vzorku pripravenú reakciou Al+C2Cl4 

pri 700°C.  

 

 


