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Abstrakt:
Předkládaná práce se zabývá studiem mikrostruktury, struktury a reálné
struktury turbostratického uhlíku a uhlíkových nanotrubic pomocí metod rozptylu
rentgenového záření. Klastry turbostratického uhlíku jsou popsány pomocí sady
fyzikálních parametrů. Pomocí počítačových simulací je popsán vliv těchto parametrů
na výslednou rozptylovou křivku. Dále je předkládán popis dvou typů uhlíkových
nanotrubic a je popsán vliv typu a rozměrů uhlíkových nanotrubic na výslednou
rozptylovou křivku.
Pro experimentální část práce byla připravena série vzorků turbostratického
uhlíku žíhaného při teplotách 300℃ , 600℃ , 800℃ , 1000℃ , 1200℃ , 1400℃ a
1800℃. Pomocí maloúhlového rozptylu rentgenového záření byla určena velikost
nanočástic a jejich rozdělení, velikost mikropórů, specifický povrch a dimenze
povrchového fraktálu. Další fyzikální parametry jako velikosti a rozdělení velikostí
klastrů La a Lc turbostratické uhlíku, mřížové parametry a a c a střední kvadratické
výchylky atomů ve směru grafenových vrstev a ve směru kolmém byly určeny
z širokoúhlových

rentgenografických

meření

těchto

vzorků

parakrystalického modelu turbostratického uhlíku.
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Abstract:
This thesis studies microstructure and real microstructure of turbostratic carbon
and carbon nanotubes using x-ray scattering. Clusters of turbostratic carbon are
described using several physical parameters. Influence of these parameters on
scattering curve is described using computer simulations. Description of two different
types of carbon nanotubes is given. Influence of type, length and width of carbon
nanotube on scattering curve is presented.
For experimental part a series of samples of turbostratic carbon annealed at
temperatures 300℃ , 600℃ , 800℃ , 1000℃ , 1200℃ , 1400℃ a 1800℃ was
prepared. Using small angle x-ray scattering (SAXS) dimensions, porosity, specific
surface area and surface fractal dimension of samples were determined.
Other physical parameters such as size and size distribution of clusters 𝐿𝑎 and
𝐿𝑐 of turbostratic carbon, lattice parameters 𝑎 and 𝑐 and mean square displacement of
atoms in direction of graphene layer and in direction perpendicular to graphene layer
were determined from wide angle x-ray scattering measurements of these samples
using procrystalline model of turbostratic carbon.
Keywords:
X-ray scattering, turbostratic carbon, carbon nanotubes, microstructure

Obsah
Úvod ............................................................................................................................. 1
1. Simulace ................................................................................................................... 2

2

1.1

Teoretický úvod ............................................................................................. 2

1.2

Turbostratický uhlík ...................................................................................... 3

1.3

Uhlíkové nanotrubice .................................................................................. 10

Experimentální část............................................................................................. 15
2.1

Maloúhlový rozptyl RTG záření ................................................................. 15

2.2

Širokoúhlový rozptyl RTG záření ............................................................... 20

Závěr .......................................................................................................................... 27
Reference.................................................................................................................... 29
Seznam použitých symbolů a zkratek ........................................................................ 31
Seznam obrázků ......................................................................................................... 32
Seznam tabulek .......................................................................................................... 34

Úvod
Turbostratický uhlík vzniká nedokonalým spalováním těžkých ropných zbytků a
organických materiálů. V průmyslu našel mnoho uplatnění. Nejčastěji se používá jako
zpevňující a plnící materiál v kaučukových výrobcích a plastech. Dále je využíván
jako pigment v plastech, nátěrových barvách a tonerech. Díky svému velkému
specifickému povrchu, i několik set 𝑚2 /𝑔, je vhodný pro výrobu různých typů filtrů
či pro skladování zemního plynu a vodíku. Dále se používá například jako katalyzátor
či nosič katalyzátorů nebo jako anodová část baterii a akumulátorů.
Jeho mikroskopickou strukturu lze chápat jako silně porušenou grafitickou
strukturu. Předkládaná práce se zabývá studiem struktury a reálné struktury (tedy
odchylek od ideální 3D periodicity krystalové mříže) turbostratického uhlíku a
uhlíkových nanotrubek pomocí metod rozptylu rentgenového záření (dále jen RTG
záření).
V první části předložené práce jsou tyto tzv. turbostratické defekty detailně
popsány a pomocí simulací je zkoumán vliv jednotlivých defektů na výsledný tvar
rozptylové křivky. V závěru první části jsou popsány dva typy uhlíkových nanotrubek.
Je zkoumán a popsán vliv typu a rozměrů nanotrubek na výslednou rozptylovou
křivku.
Ve druhé části práce je zkoumána sada vzorků turbostratického uhlíku žíhaná za
teplot 300℃ , 600℃ , 800℃ , 1000℃, 1200℃, 1400℃ a 1800℃. Je popsán vliv
teploty žíhání vzorků na jejich mikroskopickou strukturu. Pomocí rozptylu RTG záření
lze určit mřížové parametry, rozdělení velikostí klastrů a střední kvadratické výchylky
atomů. Byl vytvořen fyzikální model struktury turbostratického uhlíku a pomocí
tohoto modelu byla naměřená data vyhodnocena.
Dále byl popsán maloúhlový rozptyl rentgenového záření (SAXS - z anglického
small angle x-ray scattering) a způsoby jeho vyhodnocení aplikované na studium
uhlíkatých nanomateriálů. Z měření maloúhlového rozptylu lze mimo jiné určit
velikost a tvar nanočástic, rozdělení velikostí, specifický povrch, fraktálnost povrchu,
velikost mikropórů a gyrační poloměr.
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1. Simulace
První část práce se zabývá simulacemi rentgenových rozptylových křivek na
uhlíkových klastrech různých tvarů a velikostí. Pomocí těchto simulací byl určen vliv
fyzikálních parametrů, velikostí a tvarů nanočástic na výslednou rozptýlenou intenzitu.
Generování zkoumaných typů uhlíkových klastrů i samotné simulace byly provedeny
pomocí vlastních skriptů a programů napsaných v prostředí Matlab.

1.1 Teoretický úvod
Rozptyl RTG záření je analytická metoda sloužící k určování struktury a reálné
struktury neboli odchylek od 3D ideální periodicity krystalové mříže materiálů. Její
výhodou je, že zkoumaný vzorek nijak nepoškodí, je nedestruktivní. Je založena na
rozptylu rentgenového záření při průchodu zkoumaným vzorkem. Skládáním záření
rozptýleného na různých rozptylových centrech dojde k vytvoření difrakčního
obrazce. Poloha maxima odpovídajícího rozptylu na souboru rovin s mezirovinnou
vzdáleností 𝑑ℎ𝑘𝑙 (hkl jsou Millerovy indexy dané osnovy rovin) je dána Braggovou
rovnicí [1].

2𝑑ℎ𝑘𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝜃ℎ𝑘𝑙 = 𝜆,

(1)

kde 𝜃ℎ𝑘𝑙 je polovina rozptylového úhlu a 𝜆 je vlnová délka použitého záření.
Rozptýlená intenzita je úměrná druhé mocnině strukturního faktoru [2].

𝐼(𝑞⃗)~|𝐹(𝑞⃗)|2 = ∑ ∑ 𝑓𝑛 (𝑞⃗)𝑓𝑛∗ (𝑞⃗)𝑒 −𝑖𝑞⃗⃗∙(𝑅⃗⃗𝑛−𝑅⃗⃗𝑚) ,
𝑛

(2)

𝑚

kde sčítací indexy 𝑚, 𝑛 běží přes všechny rozptylová centra vzorku, 𝑓𝑚 a 𝑓𝑛 jsou
atomové rozptylové faktory, 𝑞⃗ je rozptylový vektor a 𝑅⃗⃗𝑛 a 𝑅⃗⃗𝑚 jsou polohové vektory
rozptylových center 𝑛 a 𝑚. Vzájemná orientace vektorů 𝑞⃗ a 𝑅⃗⃗𝑛 − 𝑅⃗⃗𝑚 určuje velikost
skalárního součinu v exponenciále. V experimentu budeme pozorovat intenzitu
úměrnou střední hodnotě přes úhel 𝜑 mezi 𝑞⃗ a 𝑅⃗⃗𝑛 − 𝑅⃗⃗𝑚 z rovnice (2).
𝐼(𝑞) = ∑ ∑ 𝑓𝑛 (𝑞)𝑓𝑛∗ (𝑞)〈𝑒 −𝑖𝑞∙𝑅𝑚𝑛 cos 𝜑 〉 ,
𝑛

𝑚

2

(3)

kde 𝑅𝑚𝑛 = |𝑅⃗⃗𝑛 − 𝑅⃗⃗𝑚 |. Střední hodnota exponenciály je potom:
𝜋

〈𝑒 −𝑖𝑞∙𝑅𝑚𝑛 cos 𝜑 〉

=

∫0 𝑒 −𝑖𝑞∙𝑅𝑚𝑛 cos 𝜑 sin 𝜑 𝑑𝜑
𝜋
∫0 sin 𝜑 𝑑𝜑

=

sin 𝑞𝑅𝑚𝑛
𝑞𝑅𝑚𝑛

(4)

Dosazením do rovnice (3) dostáváme Debyeovu rozptylovou rovnici [3] [4].
𝐼𝑒𝑢 (𝑞) = ∑ ∑ 𝑓𝑚 𝑓𝑛
𝑛

𝑚

sin 𝑞𝑅𝑚𝑛
𝑞𝑅𝑚𝑛

(5)

Výsledná naměřená rozptýlená intenzita je tvořena koherentně rozptýlenou a
z nekoherentně rozptýlenou částí. Dále je ovlivněna efekty jako jsou absorpce záření
ve vzorku a polarizace záření. Tyto efekty nejsou v provedených simulacích zahrnuty.
Výsledná rozptýlená intenzita rtg. záření jako funkce rozptylového úhlu závisí
tedy pouze na vzdálenostech jednotlivých atomů. Debyeovu rovnici lze použít pro
výpočet rozptýlené intenzity pro libovolné materiály, pokud známe pozice všech
atomů. Jelikož sumace v rovnici (5) probíhá přes všechny atomy ve vzorku může tento
postup být pro větší klastry obsahující mnoho atomů časově velice náročný (výpočetní
náročnost roste jako 𝑁(𝑁 − 1), kde 𝑁 je počet atomů v klastru).
V předkládané práci jsou zkoumány nanomateriály (objekty velikosti jednotek
nanometrů obsahující maximálně několik tisíc atomů). Simulace rozptýlené intenzity
tedy mohou být provedeny právě pomocí Debyeovy rovnice. Simulace byly provedeny
pro vlnovou délku 𝐶𝑢 𝐾𝛼, 𝜆 = 1.5418 Å.

1.2 Turbostratický uhlík
Uhlík se vyskytuje ve třech krystalických formách, ve formě diamantu, grafitu a
turbostratického uhlíku. Diamant krystalizuje v diamantové krystalové mříži
(prostorová grupa 𝐹𝑑3̅𝑚) a jedná se o nejtvrdší přírodní materiál. Grafit je tvořen
uhlíkovými šesterečnými vrstvami. V každé vrstvě jsou atomy uhlíku uspořádány do
hexagonnální mříže s mřížovým parametrem 𝑎0 = 1.42 Å, tyto vrstvy se označují jako
grafenové vrstvy. Atomy jsou v rámci jednotlivých grafenových vrstev vázány silnými
kovalentními vazbami. Grafenové vrstvy jsou od sebe vzdáleny 𝑑002 = 𝑐0 /2 =
3.36 Å a jsou na sebe vrstveny způsobem ABA (druhá vrstva je oproti první posunutá
a třetí je opět nad první). Jednotlivé grafenové vrstvy jsou pohromadě drženy slabými
Van der Waalsovými silami (prostorová grupa P63 /mmc).
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Obr. 1: Skládání atomárních vrstev v grafitu (vlevo) a v turbostratickém uhlíku
(vpravo).
Turbostratický uhlík je parakrystalická forma uhlíku. Jedná se o nanočástice
jejichž mikroskopická struktura je podobná grafitu. Stejně jako u grafitu se skládá
z jedno atomárních vrstev, které jsou pohromadě drženy Van der Waalsovými silami.
Na rozdíl od grafitu nejsou ale tyto vrstvy pravidelně vrstveny nad sebou, ale jsou na
sebe naskládány nepravidelně. To znamená, že mohou být vzájemně pootočené a
posunuté jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru a mohou být i zprohýbané [5].
Turbostratický uhlík lze tedy také chápat jako silně defektní - porušenou grafitickou
strukturu.
Nejprve byla provedena simulace rozptylových křivek na jedné grafitové vrstvě
(tedy grafenu) šestiúhelníkového tvaru o různých velikostech. V obrázku 2 jsou patrné
asymetrické píky 10, 11 a pro větší vrstvy je zřetelný ještě pík 20. Fourierovým
obrazem nekonečné 2D struktury jsou přímky v reciprokém prostoru. Obrazem vrstvy
konečné velikosti jsou potom tyče v reciprokém prostoru. Tím vzniká pozorovaná
asymetrie píků [6]. Podle očekávání pro větší počet atomů ve vrstvě jsou píky

Obr.2: Vypočtené rozptýlené intenzity pro různě velké grafenové vrstvy atomů (N je
počet buněk v okolí prostřední hexagonální buňky, nejmenší vrstva má průměr 22 Å
a největší 111 Å).
4

intenzivnější a ostřejší. Pro jiné tvary vrstev je rozptýlená intenzita velice podobná,
jediná změna je pozorována na maloúhlové oblasti píků, kde dochází ke vzniku
drobných oscilací.
Poté byly zkoumány grafitové hexagonnální klastry různých velikostí. V grafu
na obrázku 3 lze vidět, že všechny píky jsou zřetelné již pro klastry o velikosti několika
tisíc atomů. Pro větší částice jsou píky užší a jejich intenzita roste.
Vztah mezi velikostí částic a plnou šířkou v polovině maximální intenzity
(𝐹𝑊𝐻𝑀) lze popsat pomocí Scherrerovy rovnice [4].

𝐿𝑎 =

𝐾ℎ𝑘𝑙 𝜆
,
𝐹𝑊𝐻𝑀𝑐𝑜𝑠𝜃ℎ𝑘𝑙

(6)

kde 𝐿𝑎 je velikost klastru (horizontální rozměr v obrázku 1) a 𝐾ℎ𝑘𝑙 je Scherrerův
koeficient.

Obr.3: Závislost vypočítané intenzity (v elektronových jednotkách) na rozptylovém
úhlu pro různé velikosti částic.
Scherrerův koeficient obecně nezávisí na velikosti klastru, ale pouze na jeho
tvaru. Avšak pro malé klastry je pozorována i závislost na velikosti. Protože velikost
částic je v provedených simulacích známá, je možné spočítat přesnou hodnotu
Scherrerova koeficientu pro různě velké částice. Na obrázku 4 je graficky znázorněna
závislost 𝐹𝑊𝐻𝑀 na velikosti částic a odpovídající hodnoty Scherrerova koeficientu
pro píky 002 a 112 (jedná se o dva nejintenzivnější píky v obrázku 3), pro další píky
je tento postup problematický, protože se píky vzájemně překrývají, což znemožňuje
přesné určení jejich 𝐹𝑊𝐻𝑀. Podle očekávání se ukazuje, že 𝐹𝑊𝐻𝑀 píků s rostoucí
velikostí klesá a tedy Scherrerův koeficient pro oba píky s rostoucí velikostí částic
musí také klesat. Scherrerův koeficient pro pík 002 je pro částice velikosti 𝐿𝑎 = 20 Å
roven 𝐾002 ≐ 1.47 a postupně klesá až je pro 𝐿𝑎 = 70 Å roven 𝐾 ≐ 1.37. Pro klastry
5

jiných tvarů dochází ke stejnému efektu, nicméně konkrétní hodnoty jsou pro každý
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Obr. 4: Závislost FWHM na velikosti částic La (vlevo) a závislost Scherrerova
koeficientu na velikosti částic La (vpravo) pro grafit.
Dále byl studován vliv tvarů částic na výslednou rozptylovou křivku.
V obrázku 5 můžeme vidět porovnání rozptylových křivek pro částice tvaru
koule a šestistěnného hranolu. Poloměr koule a výška a šířka hranolu byly voleny tak,
aby částice měli nejdříve přibližně 7100 atomů a poté 22700 atomů. To znamená, že
poloměry koule byly popořadě 24.7 Å a 36.3 Å a rozměry hranolu 𝐿𝑐 = 50.3 Å, 𝐿𝑎 =
69.6 Å a 𝐿𝑐 = 33.6 Å, 𝐿𝑎 = 47.2 Å. Kde 𝐿𝑎 je horizontální rozměr a 𝐿𝑐 je výška
hranolu (vertikální rozměr v obrázku 1).
Křivky jsou si velmi podobné již pro menší počet atomů a s rostoucím počtem
atomů se rozdíly ještě zmenšují. Největší rozdíl je v okolí píku 002 (první, nejvyšší
pík), kde pro kouli je pozorován postupný pokles intenzity, zatímco pro hranol jsou
patrné vyhasínající oscilace intenzity. Další rozdíl je v intenzitě některých píků, což je
způsobeno volbou poměru 𝐿𝑎/𝐿𝑐 pro hranol. Ten by se samozřejmě dal volit jiný, ale
vznikl by potom problém najít vhodný poloměr koule, tak aby oba klastry měly stejný
počet atomů.
Pro exotičtější tvary klastrů může výsledná rozptýlená intenzita samozřejmě
vypadat úplně jinak.
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Obr.5: Simulované rozptylové křivky pro kouli (modře) a pro šestistěnný hranol
(červeně) pro velikosti částic 7100 atomů (nahoře) a 22700 atomů (dole).
Odchylky turbostratickéhé struktury od grafitické struktury lze rozdělit na tři
typy: vzájemnou rotaci jednotlivých vrstev, posunutí vrstev v horizontálním směru a
fluktuaci vzdáleností jednotlivých vrstev.
V provedených simulacích byla vždy nastavena maximální hodnota tří výše
zmíněných parametrů. Poté byly náhodně vygenerovány konkrétní parametry (soubor
atomů) pro každou vrstvu a na takto vzniklé struktuře byla simulována rozptýlená
intenzita. Vliv jednotlivých parametrů na rozptylovou křivku byl zkoumán tak, že
ostatní parametry byly nastaveny rovny nule a maximální hodnota daného parametru
byla postupně zvyšována.
Celkové rozptýlené intenzity vykreslené v obrázku 6 jsou výsledky simulace
na klastrech tvaru koule o poloměru 𝑟 = 18 Å, což odpovídá 2800 atomům v klastru.
Podle očekávání vliv rotace a posunutí vrstev má velmi podobný důsledek. Píky 011,
012, 013, 112, 114 a 116 zanikají zatímco píky 002, 100, 004, 110 zůstávají bez větších
změn. Píky hk0 jsou píky pocházející od rozptylu na atomech v rámci jedné grafenové
roviny a píky 00l jsou píky pocházející od rozptylu na různých grafenových rovinách,
nejsou tedy těmito defekty ovlivněny.
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Obr. 6: Rozptýlená intenzita pro různé maximální vzájemné posunutí vrstev (nahoře),
pro různé maximální vzájemné pootočení vrstev (uprostřed) a pro různou maximální
fluktuaci vzdálenosti grafenových vrstev (dole).
S větší fluktuací vzdálenosti vrstev se některé píky posouvají směrem
k menším úhlům. To je v souladu s Braggovou rovnicí (1) a odpovídá to větší „střední“
vzdálenosti těchto rovin, což indikuje větší mezirovinnou vzdálenost, než jaká se
objevuje ve struktuře grafitu. Například pík 004 se posune natolik, že pro fluktuaci 1 Å
téměř splývá s píkem 011. To odpovídá tomu, že s rostoucí fluktuací se zvětšuje
vzdálenost 𝑑002 a tedy i její násobky. V grafu na obrázku 7 můžeme vidět závislost
polohy píku 002 na maximální hodnotě fluktuace vzdálenosti vrstev. Hodnoty jsou
průměrem vždy několika opakování simulace, neboť pro každou simulaci vyjde mírně
odlišný výsledek v závislosti na náhodně vygenerovaných konkrétních odchylkách.
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Obr. 7: Poloha píku
002
pro
různé
fluktuace vzdálenosti
vrstev v porovnání
s Braggovou
polohou.
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Závislost 𝐹𝑊𝐻𝑀 a Scherrerova koeficientu na velikosti klastru pro
turbostratický uhlík byla zkoumána na částicích tvaru šestibokého hranolu. Byly
nastaveny fixní maximální hodnoty odchylek a měnila se velikost částic, při zachování
stejného tvaru.
Jediný pík, který se nepřekrývá s ostatními je pík 002, pro ostatní píky by tedy
bylo problematické určit 𝐹𝑊𝐻𝑀 . Stejně jako u grafitické struktury 𝐹𝑊𝐻𝑀 i
Scherrerův koeficient pro větší částice klesají (obrázek 8).
Píky jsou podle očekávání oproti jejich braggovské pozici posunuty k menším
úhlům. Avšak jejich pozice náhodně fluktuuje v rozmezí přibližně 1° , to je opět
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způsobeno náhodnou generací konkrétních odchylek.
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Obr. 8: Závislost FWHM na velikosti částic La (vlevo) a Scherrerova koeficientu
𝐾002 na velikosti částic La (vpravo) pro turbostratický uhlík.
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1.3 Uhlíkové nanotrubice
Uhlíkové nanotrubice jsou dlouhé válcové struktury. Plášť válce je tvořen
„srolovanou“ grafenovou vrstvou. Vzhledem k jejich délce (obvykle v řádu
mikrometrů, avšak byly vyrobeny i trubice o délce desítek centimetrů) nemá jejich
zakončení velký vliv na jejich fyzikální vlastnosti, je však klíčové při růstu trubic,
protože určuje, jaký typ trubice vyroste [7].
Lze je rozdělit na jednostěnné a vícestěnné trubice. V této práci jsou zkoumány
pouze jednostěnné uhlíkové nanotrubice. Ty se dále dělí podle toho, pod jakým úhlem
je grafen „srolován“. Na obrázku 9 jsou znázorněny dva zkoumané typy, Armchair a

Obr. 9: Znázornění uhlíkové nanotrubice typu Armchair (vlevo) a uhlíkové
nanotrubice typu Zigzag (vpravo) [9].
Zigzag. V typu Armchair jsou šestiúhelníky složené z uhlíkových atomů organizované
do řad rovnoběžných s osou nanotrubky naopak v typu Zigzag tyto řady tvoří kružnice
okolo obvodu trubice.
Protože mezi jednotlivými uhlíkovými atomy jsou silné kovalentní sp2 vazby
jsou jednostěnné uhlíkové nanotrubice jedním z nejpevnějších materiálů při deformaci
v tahu. Jejich pevnost v tahu se pohybuje okolo 60 𝐺𝑃𝑎 v závislosti na typu trubice
[8]. Pro vícestěnné nanotrubice tato pevnost značně klesá [9]. Uhlíkové nanotrubice
navíc výborně vedou jak teplo, tak elektrický proud.
Byly provedeny simulace intenzity rozptýleného rentgenového záření pomocí
Debyeovy rovnice pro různé délky a průměry jednostěnných uhlíkových nanotrubic.
Simulace byly pro porovnání vždy provedeny pro trubce typu Armchair a Zigzag. Pro
generování uhlíkových nanotrubic byl použit program NanoCap [10].
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Obr. 10: Závislost rozptylové křivky na délce nanotrubice pro typy nanotrubice
armchair (nahoře) a zigzag (dole).
Rozptylové křivky pro jednotlivé typy se samozřejmě značně liší. Na obrázku
10 je znázorněna vypočtená intenzita v závislosti na rozptylovém úhlu pro různé délky
nanotrubic. Podle očekávání se poloha píků příliš nemění, avšak některé píky rychle
nabývají na intenzitě a ostrosti, to je samozřejmě důsledek většího počtu opakování
příslušných meziatomových vzdáleností v důsledku větší délky nanotrubic.
Doposud byly uvedeny pouze simulace pro relativně krátké uhlíkové
nanotrubice. (stovky angströmů). Avšak jak už bylo zmíněno výše lze vyrobit i
výrazně delší trubice. Byla tedy provedena i simulace pro dlouhou uhlíkovou

Obr. 11: Vypočítaná intenzita pro uhlíkové nanotrubice typu Armchair, průměru 6.8
Å a délky 3000 Å (červeně) a 300 Å (modře).
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Obr. 12: Simulovaná rozptýlená intenzita pro různé průměry nanotrubic typu
armchair (nahoře) a zigzag (dole).
nanotrubici, jejíž délka byla přibližně 3000 Å a její průměr byl 6.8 Å (typ trubice
Armchair). Nedošlo však k žádné podstatné změně rozptylové křivky, kromě nárůstu
intenzity a posunu píku v úhlu okolo 76°. Porovnání s kratší trubicí (délky 307 Å) o
stejném průměru můžeme vidět na obrázku 11.
Dále byly porovnány vypočtené rozptylové křivky pro různé průměry trubic
(obrázek 12). Délka byla volena tak, aby počet atomů trubky byl přibližně 700 pro typ
armchair a 550 pro typ zigzag. Zde dochází ke značnému posunu píků nacházejících
se v oblasti nižších úhlu (přibližně do 40°). Tyto píky navíc nabývají na intenzitě a
Obr. 13: Závislost
polohy vybraného píku
nacházejícího se
v úhlové oblasti do 40°
(znázorněn v obrázku
12) na průměru
nanotrubice. Data jsou
nafitována mocninnou
funkcí pro typ Armchair
2𝜃 = 183.45D-0.976 a pro
typ Zig Zag
2𝜃 = 90.815D-0.94 , kde
D je průměr trubice.
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Obr. 1414: FWHM vybraného píku v závislosti na průměru trubice. Data jsou
nafitována mocninnou funkcí pro typ Armchair FWHM = 43.13D-0.977, a pro typ
Zigzag FWHM = 40.045D-0.953.

meziatomová vzdálenost (A)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
zigzag
0.1

armchair

0
0

5

10

15

průměr (Å)

20

25

30

Obr. 15: Vypočtená meziatomová vzdálenost je lineárně závislá
na průměru trubice. Pro typ Armchair je tato závislost 𝑑 =
0.0212𝐷 + 0.0146 a pro typ Zigzag 𝑑 = 0.039𝐷 + 0.0249.
jejich šířka se zužuje. Tyto píky odpovídají meziatomovým vzdálenostem, které jsou
přímo ovlivněny poloměrěm trubice. S rostoucím poloměrem se tedy posouvají do
oblasti menších úhlů [11].
Pro oba typy trubic byl zvolen vhodný pík a jeho posun a tvar byly blíže
studovaný. Závislost polohy píků na průměru trubice dobře odpovídá mocninné
funkci. Totéž lze říci o 𝐹𝑊𝐻𝑀 píků. Z polohy píků byla dále spočítána odpovídající
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meziatomová vzdálenost 𝑑. Ta je lineárně závislá na průměru trubice pro oba typy
uhlíkové trubice.
Poloha píku na průměru trubice je pro typ armchair dána rovnicí 𝑑 =
0.0212𝐷 + 0.0146 a pro typ zigzag 𝑑 = 0.039𝐷 + 0.0249, kde 𝑑 je meziatomová
vzdálenost a 𝐷 je průměr trubice.
Obvykle se nanotrubice vyskytují jako směsi trubic různých typů a s různými
délkami a poloměry. Proto lze očekávat, že, v případě celkové rozptýlené intenzity od
takového souboru trubic, píky u malých rozptylových úhlů budou rozmazané, nebo
úplně vymizí. Na obrázku 16 je průměr intenzit vypočtených pro různé poloměry
trubic. Je tedy pravděpodobné, že skutečný difrakční záznam bude vypadat podobně
jako na obrázku 16.

Obr. 16: Průměrná intenzita vypočtená pro různé poloměry uhlíkových nanotrubic
v závislosti na rozptylovém úhlu pro trubice typu armchair (nahoře) a zigzag (dole).
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2 Experimentální část
V této části práce je popsán maloúhlový (SAXS) a širokoúhlový (WAXS –
z anglického wide angle x-ray scattering) rozptyl RTG záření (maloúhlovým
rozptylem je myšlen rozptyl maximálně do jednotek stupňů a širokoúhlovým
rozptylem je myšlen rozptyl do úhlů větších než u SAXS metody). Dále jsou
předkládány výsledky měření sady vzorků turbostratického uhlíku žíhané za teplot
300℃, 800℃, 1000℃, 1200℃, 1400℃ a 1800℃ a je diskutován vliv teploty žíhání
na mikrostrukturní parametry vzorků.

2.1 Maloúhlový rozptyl RTG záření
Jak je patrné z Braggovy rovnice (1) čím větší je zkoumaný objekt v reálném
prostoru, v tím menších úhlech se nachází jeho obraz v reciprokém prostoru.
Maloúhlovým rozptylem lze tedy získat informace o struktuře vzorku na větší škále,
rozdělení velikostí a tvarů nanoklastrů.
Pro popis rozptylové křivky použijeme místo závislosti intenzity na
rozptylovém úhlu 2𝜃, závislost intenzity na velikosti rozptylového vektoru 𝑞. Velikost
rozptylového vektoru je dána vztahem:
𝑞=

4𝜋
sin 𝜃
𝜆

(7)

Kde 𝜃 je polovina rozptylového úhlu a 𝜆 je vlnová délka použitého záření. Výhodou
použití rozptylového vektoru je, že výsledná rozptylová křivka nezávisí na vlnové
délce použitého záření. Dosazením z rovnice (7) do (1) získáme vztah rozptylového
vektoru a charakteristické velikosti 𝑞 =

2𝜋
𝑑

.

Maloúhlový rozptyl dává informace o oblasti kde 𝑞 je menší než několik
inverzních angstrémů. Protože v této oblasti intenzita velmi rychle klesá je zvykem
vykreslovat rozptylovou křivku v logaritmické škále.
Měření maloúhlového rozptylu bylo provedeno na přístroji Xenocs Xeuss 2.0
(obrázek 17). Tento přístroj umožňuje použití záření o dvou vlnových délkách 𝐶𝑢 𝐾𝛼
𝜆1 = 1.54189 Å

a

𝑀𝑜 𝐾𝛼

𝜆2 = 7.10781 Å .

RTG

záření

vycházející

z mikrofokusních zdrojů je paralelizováno pomocí toroidního multivrstevného
zrcadla. Následně je primární svazek kolimován soustavou štěrbin. Poté vstupuje do
komory, ve které je umístěn vzorek. Při průchodu vzorkem dojde k rozptylu části
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Obr. 17: Přístroj
Xenocs Xeuss 2.0
použitý pro
měření
maloúhlového
rozptylu. Zleva
doprava:
mikrofokusní
zdroje, kolimační
systém, komora
vzorku, detektor.

záření. Rozptýlené záření společně s primárním svazkem dále dopadá na 2D detektor
Dectris Pilatus 200K (detektor využívající tzv. hybrid pixel, single photon counting
technologii), který zaznamená jeho intenzitu. Celý systém je evakuovaný, čímž je
zabráněno nežádoucímu rozptylu RTG záření na vzduchu.
Výsledek měření (intenzita naměřená 2D detektorem) můžeme vidět na
obrázku 18. Na obrázku je vidět stín od takzvaného „beamstopu“, jehož účelem je
odstínit primární svazek záření. Dále jsou patrné mezery mezi čipy detektoru a stín od
okraje mezery kterou prochází rozptýlené RTG záření k detektoru. Před provedením
azimutální integrace intenzity je třeba tyto efekty „vymaskovat“, aby neovlivnily
Obr.18: Naměřený maloúhlový
rozptyl za použití vlnové délky záření
𝜆2 = 7.10781 Å, pro vzorek žíhaný
při teplotě 𝑇 = 1800℃ , před
zpracováním.
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Obr. 19: Naměřená závislost intenzity rozptýleného záření na velikosti rozptylového
vektoru pro vzorky žíhané za různých teplot.
výslednou závislost I(𝑞). Protože samotná kaptonová kapilára, ve které byl vzorek
umístěn také rozptyluje RTG záření je třeba od všech měření odečíst intenzitu
rozptýlenou na kapiláře. Všechny vzorky byly proměřeny pomocí dvou dostupných
vlnových délek 𝜆1 = 1.54189 Å a 𝜆2 = 7.10781 Å. Výsledné křivky byly spojeny
v jednu, tím bylo docíleno většího rozsahu 𝑞 . Výsledné rozptylové křivky jsou
vykresleny v obrázku 19.
Rovné části křivek u malých a velkých q odpovídají v souladu s [12] [13]
mocninnému zákonu a lze je popsat funkcí:
𝐼(𝑞)~𝑞 −𝛼

(8)

Z hodnoty parametru 𝛼 lze odvodit fraktální strukturu nanočástic. Fraktál je
nepravidelný geometrický objekt, jehož tvar zůstává sobě podobný při změně škály
[14]. Jedná-li se o povrchový fraktál je jeho dimenze dána 𝐷𝑆 = 6 − 𝛼 ≤ 3. Hladkému
povrchu odpovídá 𝐷𝑆 = 2 a čím je dimenze větší tím je povrch hrubší / členitější.
Jedná-li se o objemový fraktál je jeho dimenze 𝐷 = 𝛼 ≤ 3. Hodnota 𝐷 = 3 odpovídá
nefraktálnímu objektu a menší hodnoty D odpovídají fraktální struktuře [15]. Objem
vyplněný fraktálem v kouli o poloměru 𝑅 opsané kolem jejího středu je úměrný
𝑉(𝑅)~𝑅 𝐷 . A povrch fraktálu uvnitř kruhu o poloměru R opsaného kolem zvoleného
bodu na jeho povrchu odpovídá 𝑉(𝑅)~𝑅𝐷𝑆 .
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Pro tepoty od 1000℃ vzniká v oblasti 𝑞 > 0.03 nový efekt [16]. Ten
odpovídá Guinierovu zákonu:
𝐼(𝑞) = I0 exp (−

𝑞 2 𝑅𝑔 2
),
3

(9)

kde 𝑅𝑔 je gyrační poloměr.
Obr. 20: Porodův graf
pro vzorek žíhaný při
teplotě 1800℃, přímka
v grafu je extrapolace
lineární závislosti dané
rovnicí (10) červené
body jsou hodnoty
použité pro extrapolaci.

Dále lze vykreslit naměřenou závislost v takzvaném Porodově grafu, tedy jako
závislost ln{𝑞 4 𝐼(𝑔)} na 𝑞 2 (obrázek 20). Přibližně pro 𝑞 > 0.02 Å je tato závislost
lineární [17] a lze ji popsat rovnicí:
ln{𝑞 4 𝐼(𝑞)} = ln 𝐾𝑝 + 𝜎 2 𝑞 2 ,

(10)

kde 𝐾𝑝 je Porodova konstanta a 𝜎 je parametr charakterizující povrch nanočástic.
Konkrétně 𝜎 = 0 odpovídá hladkému povrchu a 𝜎 > 0 odpovídá fraktálnímu povrchu
a 𝜎 < 0 odpovídá difúznímu povrchu. Difúzní povrch je hrubý povrch, jehož
charakteristická vlastnost je, že záření od něj není odraženo paralelně, ale odráží se do
mnoha směrů. Extrapolovním této závislosti pro 𝑞 = 0 lze určit Porodovu konstantu.
Při její znalosti můžeme spočítat Porodův invariant:
𝑞0

𝑄 = ∫ 𝑞 2 𝐼(𝑞)𝑑𝑞 +
0
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𝐾𝑝
𝑞0

(11)

Pomocí Porodova invariantu lze spočítat poloměr mikro pórů 𝑅𝑝 a specifický povrch
𝑆𝑛 :
𝑅𝑝 =

𝜋𝑤(1 − 𝑤)𝐾𝑝
4𝑄
, 𝑆𝑛 =
𝜋𝐾𝑝
𝜌𝑚 𝑄

(12)

kde 𝑤 je pórovitost a 𝜌𝑚 = (1 − 𝑤)𝜌𝑥 je hustota materiálu a 𝜌𝑥 = 2.2 𝑔/𝑐𝑚3 je
strukturní hustota.
K fitování Guinierova zákona a mocninného zákona byl použit program Irena,
zbylé parametry byly určeny analýzou dat pomocí vlastního skriptu napsaného v
programu Matlab. Z obrázku 19 je na první pohled patrné že mezi teplotami 800℃ a
1000℃ dochází ke značné změně rozptylové křivky. Ta odpovídá tomu, že pro teploty
1000℃ a větší dochází k tvorbě nových struktur s gyračním poloměrem od 𝑅𝑔 =
56.2 Å (pro 𝑇 = 1000℃ ) do 𝑅𝑔 = 69.5 Å (pro 𝑇 = 1800℃ ). Gyrační poloměr
s teplotou lineárně roste (obrázek 21). Zároveň se s rostoucí teplotou zvětšuje dimenze
povrchového fraktálu od 𝐷𝑆 = 2.2 pro 𝑇 = 300℃ do 𝐷𝑆 = 2.61 pro 𝑇 = 1800℃ .
Tedy povrch částic se stává hrubší. V oblasti větších 𝑞 , za intervalem platnosti
Guinierova zákona se opět nachází oblast mocninného zákona. Hodnoty exponentu
okolo 2 naznačují vrstevnatou strukturu klastrů, očekávanou v turbostratickém uhlíku.
Hodnoty parametru 𝜎 odpovídají difúznímu povrchu. Poloměr mikropórů s teplotou
roste z 𝑅𝑝 = 17.2 Å pro teplotu žíhání 300℃ až na 𝑅𝑝 = 40.2 Å pro teplotu 1800℃
(obrázek 22). Naopak specifický povrch se s teplotou žíhání zmenšuje z 𝑆𝑛 =
872 𝑚2 /𝑔 až na hodnotu 𝑆𝑛 = 373 𝑚2 /𝑔 (obrázek 22).
Tabulka 1: Parametry jednotlivých vzorků získané pomocí maloúhlového rozptylu. 𝑇
je teplota žíhání, 𝑅𝑔 je gyrační poloměr, 𝐷𝑆 dimenze povrchového fraktálu, 𝛼 je
exponent mocninného zákona v oblasti 𝑞 > 0.1, 𝜎 je parametr charakterizující
povrch, 𝐾𝑝 je Porodova konstanta, 𝑅𝑝 je poloměr mikropórů a 𝑆𝑛 je specifický
povrch.

𝑇 (℃)
300
800
1000
1200
1400
1800

𝑅𝑔 (Å) 𝐷𝑆
2.2
2.21
56.1 2.23
58.3 2.26
61.8 2.5
69.5 2.61

𝛼

1.58
2.24
2.53
2.99

𝜎
-0.334
-0.325
-0.330
-0.316
-0.295
-0.309
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𝐾𝑝 (× 10−5 Å−4 )
6.1
7.1
7.7
5.9
6.6
4.8

𝑅𝑝 (Å) 𝑆𝑛 (𝑚2 /𝑔)
17.2
872
18.0
833
23.4
640
26.4
569
27.0
555
40.2
373

75
65
60
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45
750
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Obr. 21: Spočtený gyrační poloměr částic pro různé teploty žíhání (vlevo), modrá
čára je lineární fit a dimenze povrchového fraktálu pro různé teploty žíhání (vpravo).
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Obr. 22: Závislost specifického povrchu na teplotě žíhání (vlevo). Závislost poloměru
mikropórů na teplotě žíhání (vpravo).

2.2 Širokoúhlový rozptyl RTG záření
Celková naměřená intenzita získaná při rozptylovém experimentu na vzorku
může být popsána rovnicí [18]:
𝐼(2𝜃) = (𝐼𝑒.𝑢 ⨂ℎ𝑠𝑡𝑑 )𝑆𝑃𝐴𝐼𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 + 𝐼𝐵𝐺 ,

(13)

kde 𝐼𝑒.𝑢 je teoretická intenzita v elektronových jednotkách normalizovaná na jeden
uhlíkový atom, 𝑆 je škálovací faktor, 𝑃 je polarizační korekce [19], 𝐴 je absorpční
faktor, 𝐼𝐵𝐺 je intenzita pozadí (především rozptyl na nečistotách obsažených ve vzorku
na držáku vzorku a na vzduchu, kterým se RTG záření šíří). 𝐼𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 je korekce na
vícenásobný rozptyl. V našem případě byla provedena korekce na dvojnásobný rozptyl
navrhnutá Warrenem a Mozzim [20], příspěvek vícenásobného rozptylu vyšších řádů
je zanedbatelně malý. ℎ𝑠𝑡𝑑 je instrumentální funkce difraktometru [21]. Jako
instrumentální standard byl použit vyžíhaný grafit, ten je vhodný zejména kvůli velmi
podobnému absorpčnímu koeficientu jako mají studované vzorky. Podrobný popis
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všech korekcí lze nalézt v [18]. Intenzita 𝐼𝑒.𝑢 se skládá z koherentně rozptýlené části a
neelasticky rozptýlené části, přičemž pouze koherentní část rozptýlené intenzity nese
informaci o struktuře zkoumaného vzorku.
Pro fitovní naměřených dat není vhodné kvůli výpočetní náročnosti používat
Debyeovu rovnici (5), tedy fitovat polohy všech atomů v klastru. Je vhodné provézt
aproximaci, která předpokládá, že turbostratický uhlík se skládá ze vzájemně náhodně
pootočených a posunutých grafenových vrstev, které mají průměr 𝐿𝑎 a jejich střední
vzdálenost je 𝑑002 = 𝑐0 /2, kde 𝑐0 je mřížový parametr grafitu. Teoretickou
koherentně rozptýlenou intenzitu 𝐼𝑘𝑜ℎ lze potom rozepsat na příspěvek rozptylu na
jednotlivých grafenových vrstvách a na příspěvek od rozptylu na různých vrstvách:
𝐼𝑘𝑜ℎ = 𝐼𝑖𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 + 𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟

(14)

Díky předpokladu stejných grafenových vrstev můžeme 𝐼𝑖𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 spočítat například
pomocí Debyeovy rovnice (5). Pro určení intenzity rozptýleného RTG záření na
různých grafenových vrstvách byl použit parakrystalický model [22] [23]. Myšlenka
tohoto modelu je nahrazení mezirovinných vzdáleností jejich pravděpodobnostním
rozdělením, které lze vyjádřit rovnicí:
2 2 2
̅̅̅̅̅̅
𝐻(𝑠) = exp(2𝜋𝑖𝑑
002 𝑠 − 2𝜋 𝜎3 𝑠 ),

(15)

kde ̅̅̅̅̅̅
𝑑002 je střední mezirovinná vzdálenost grafenových vrstev a 𝑠 =
rozptylového

vektoru.

Výsledná

intenzita

rozptýleného

2sin 𝜃
𝜆

RTG

je velikost
záření

je

v parakrystalickém modelu rovna:
1 + 𝐻 2𝐻(1 − 〈𝐻𝑁 〉)
1
−
−
𝐼0 (𝑠)
}
̅̅̅̅̅̅
〈𝑁〉(1 − 𝐻)2
1−𝐻
𝑑002

𝐼𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝑠) = 𝑅𝑒 {

(16)

Pro získání intenzity rozptýlené na jednom atomu 𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 je tuto intenzitu ještě
3

třeba nanormovat normovacím faktorem

𝑛0
,
2𝜋𝑠2 𝑆0

kde 𝑛0 = 2 a 𝑆0 =

32 𝑎0 2
6

.

Dále je třeba aplikovat korekci na tepelný pohyb atomů. To lze provést pomocí Debye2

Wallerovy korekce [24], zavedením parametrů 𝐷𝑊ℎ𝑘0 = exp(−4𝜋2 〈𝑢2𝑎 〉𝑠 ) pro
korekci

rozptylu

v

rámci

jednotlivých

grafenových

vrstev

a 𝐷𝑊00𝑙 =

2

exp(−4𝜋2 〈𝑢2𝑐 〉𝑠 ) pro korekci rozptylu od různých vrstev. Kde 〈𝑢2𝑎 〉 a 〈𝑢2𝑐 〉 jsou střední
kvadratické výchylky v rovině grafenové vrstvy, respektive normály ke grafenové
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vrstvě. Pro zachování normalizace po přidání Debye-Wallerovy korekce je třeba do
rovnice (14) přidat ještě faktor difuzního rozptylu:
𝐷𝑆 = 1 − exp(−4𝜋 2 〈𝑢2 〉𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑠 2 ), kde 〈𝑢2 〉𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í =

2〈𝑢2𝑎 〉+〈𝑢2𝑐 〉
3

(17)

Výsledná rovnice pro koherentní rozptyl je potom:
𝐼𝑘𝑜ℎ (𝑠) = 𝑓 2 (𝑠)[(1 − 𝑘𝑛 )(𝐼𝑖𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 (𝑠)𝐷𝑊ℎ𝑘0 + 𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 (𝑠)𝐷𝑊00𝑙 + 𝐷𝑆) + 1] ,

(18)

kde 𝑘𝑛 je poměr neorganizovaných atomů ve vzorku. Pro lehčí prvky jako je
uhlík je třeba vzít v úvahu i nekoherentní rozptyl. Jeho příspěvek k celkové rozptýlené
intenzitě totiž může být pro větší rozptylové úhly větší než příspěvek koherentní.
Nekoherentní část rozptýlené intenzity byla spočtena pomocí tzv. Breit–Diracovy
korekce [18].
Tento model již obsahuje jen několik fyzikálních parametrů. Místo fitování
poloh všech atomů v klastru jsou fitovány pouze fyzikální parametry popisující
zkoumaný vzorek. Tento přístup značně zjednoduší časovou náročnost výpočtů.
Fyzikální parametry vzorků 𝐿𝑎, 𝐿𝑐, 𝑎0 , 𝑐0 , 〈𝑢2𝑎 〉 a 〈𝑢2𝑐 〉 byly získány pomocí
metody nejmenších čtverců, kdy se minimalizoval rozdíl mezi naměřenou intensitou
𝐼𝑛𝑎𝑚ěř a teoreticky vypočtenou intensitou 𝐼𝑡𝑒𝑜𝑟 . Minimalizoval se výraz:
2

𝑖
𝑖
𝑆 = ∑𝑖(𝐼𝑛𝑎𝑚ěř
− 𝐼𝑡𝑒𝑜𝑟
) ,

(19)

kde 𝑖 běží přes body naměřené rozptylové křivky. Přesnost fitu je charakterizována
parametrem spolehlivosti:
2

2 2

𝑅𝑤𝑝 = {∑𝑖 𝜔𝑖 (𝐼𝑖𝑛𝑎𝑚ěř − 𝐼𝑖𝑡𝑒𝑜𝑟 ) / ∑𝑖 𝜔𝑖 (𝐼𝑖𝑛𝑎𝑚ěř ) } ,

(20)

kde 𝜔𝑖 = 1⁄𝐼𝑖𝑛𝑎𝑚ěř je váha daného měřeného bodu.
Započtení nekoherentního rozptylu a podrobnější popis celé metody lze nalézt
v [18], kde je také diskutována přesnost tohoto přístupu. Fitování bylo provedeno
pomocí vlastního programu napsaného v prostředí Matlab.
Experimentální data byla změřena na beamline ID22, ESRF (European
synchrotron radiation facility), v Grenoblu ve Francii pomocí RTG záření o vlnové
délce 𝜆 = 0.155 Å . Vzorek byl umístěn do kaptonové kapiláry, jejíž příspěvek
k celkovému měřenému rozptylu byl odečten. Za vzorek byl do vzdálenosti 38 𝑐𝑚
umístěn Perkin Elmer a-Si detektor o rozměrech 4096𝑥4096 pixelů, který snímal
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rozptýlenou intenzitu. Azimutální integrace byla provedena pomocí programu pyFAI,
čímž byla získána závislost I(q).
Následně bylo pro porovnání výsledků měření provedeno na laboratorním
difraktometru Panalytical Empyrean za použití 𝐴𝑔𝐾𝛼 záření (vlnové délky 𝜆 =
0.5594 Å a 𝜆 = 0.5638 Å ). Záření bylo fokusováno pomocí fokusačního eliptického
zrcadla. Rozptýlené záření bylo detekováno pomocí CdTe 2D detektoru Galipix. Při
tomto měření bylo použito nepolarizované záření, proto při vyhodnocování nebylo
potřeba aplikovat polarizační korekci. Vzorek v kaptonové kapiláře byl umístěn do
rotujícího držáku a byl proveden 2𝜃 sken intenzity.

Obr. 23: Rozptylové křivky naměřené pomocí RTG záření o vlnové délce 𝜆 =
0.155 Å pro jednotlivé vzorky (červeně) a jejich fity (modře).
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Výsledky fitů z měření provedeného pomocí synchrotronového záření pro jednotlivé
teploty žíhání jsou vykresleny v obrázku 23. V tabulce 2 jsou uvedeny nafitované
parametry vzorků. Parametry získané pomocí fitování dat naměřených na
difraktometru Panalytical Empyrean jsou uvedeny v tabulce 3.
Tabulka 2: Fyzikální parametry vzorků získané fitováním dat naměřených pomocí
RTG záření o vlnové délce 𝜆 = 0.155 Å.
𝑇
𝐿𝑎 (Å)
𝑁
𝑀
𝐿𝑐 (Å)
𝑎0 (Å)
𝑐0 (Å)

2

〈𝑢𝑎 2 〉 × 10−3 (Å )
〈𝑢𝑐

2 〉 × 10−3

𝑅𝑤𝑝 (%)

2

(Å )

300
12.22
46
2.53
10.23
2.428
6.819

800
17.39
92
3.50
13.53
2.444
6.767

1000
21.70
143
4.52
17.08
2.445
6.831

1200
24.81
187
9.30
30.82
2.447
6.849

1400
33.78
345
12.69
44.37
2.450
6.826

1800
51.07
786
19.97
68.08
2.454
6.808

7.01

4.90

4.35

4.67

3.91

3.47

6.11
17.6

4.48
15.2

4.55
14.3

4.85
17.0

4.11
17.3

3.02
23.0

Tabulka 3: Fyzikální parametry vzorků získané fitováním dat naměřených pomocí
difraktometru Empyrean.
𝑇
𝐿𝑎 (Å)
𝐿𝑐 (Å)
𝑅𝑤𝑝 (%)

300
11.40
13.87
12.5

800
22.68
14.17
12.4

1000
23.66
17.53
10.2

1200
31.32
29.98
10.9

1400
32.69
48.56
15.1

1800
53.20
89.70
9.9

Tabulka 3: Fyzikální parametry vzorků získané fitováním dat naměřených pomocí
difraktometru Empyrean.
Tabulka 3: Fyzikální parametry vzorků získané fitováním dat naměřených pomocí
difraktometru Empyrean.
Tabulka 3: Fyzikální parametry vzorků získané fitováním dat naměřených pomocí
difraktometru Empyrean.
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Obr. 25: Rozměr Lc uhlíkových klastrů
pro různé teploty žíhání získaný
pomocí difraktometru Empyrean
(modře) a pomocí RTG záření o vlnové
délce 𝜆 = 0.155 Å (oranžově).

Obr. 24: Rozměr La uhlíkových klastrů
pro různé teploty žíhání získaný
pomocí difraktometru Empyrean
(modře) a pomocí RTG záření o vlnové
délce 𝜆 = 0.155 Å (oranžově).
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Obr. 26: Mřížové parametry 𝑎0
uhlíkových klastrů v závislosti na
teplotě žíhání.

Obr.27: Mřížové parametry 𝑐0
uhlíkových klastrů v závislosti na
teplotě žíhání.
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Obr. 29: Střední kvadratické
výchylky ve směru normály ke
grafenové vrstvě v závislosti na
teplotě žíhání.

Obr. 28: Střední kvadratické výchylky
ve směru grafenové vrstvy v závislosti
na teplotě žíhání.
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S rostoucí teplotou žíhání se uhlíkové klastry zvětšují. Výsledky obou měření,
jak na synchrotronu, tak na laboratorním difraktometru jsou pro teplotní vývoj rozměrů
klastrů v dobré shodě. Rozměr 𝐿𝑎 je pro teplotu 300℃ 12.2 Å (respektive 11.4 Å) a
postupně roste, až pro teplotu 1800℃ dosahuje 51 Å (respektive 53.2 Å) (obrázek
24). Rozměr 𝐿𝑐 je pro teplotu 300℃ 10.2 Å (respektive 13.9 Å) a postupně roste, až
pro teplotu 1800℃ dosahuje 68.1 Å (respektive 89.7 Å) (obrázek 25). Pro tepotu
1800℃ se hodnoty rozměru 𝐿𝑐 poněkud rozcházejí, nicméně celkový trend závislosti
rozměrů na teplotě je zachován. Naměřené hodnoty 𝑐0 jsou velmi blízké hodnotám
mřížových parametrů grafitu a splňují očekávání, že turbostratický uhlík má mřížový
parametr 𝑐0 mírně větší než grafit (obrázek 27). Parametr 𝑎0 je naopak pro malé
klastry menší než mřížový parametr grafitu (obrázek 26). To je způsobeno defekty a
chybějícími atomy i v rámci jednotlivých grafenových vrstev. S rostoucí teplotou
mřížový parametr 𝑎0 roste a přibližuje se k očekávané hodnotě pro grafit. S rostoucí
teplotou střední kvadratická odchylka ve směru grafenových vrstev i ve směru normály
ke grafenovým vrstvám klesá (obrázky 28 a 29).
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Závěr
Byla popsána Debyeova metoda výpočtu závislosti rozptýlené intenzity na
rozptylovém úhlu. Pomocí této metody byly provedeny simulace rozptylu na klastrech
turbostratického uhlíku různých tvarů, velikostí s různými frekvencemi a typy
turbostratických defektů. Ukázalo se, že čím jsou uhlíkové klastry větší (obsahují více
atomů) tím užší a ostřejší jsou píky rozptylové křivky. Dále byla zkoumána a popsána
závislost Scherrerova koeficientu na velikosti klastů. Ačkoliv pro velké klastry je
Scherrerův koeficient závislý pouze na tvaru klastru, a nikoliv na jeho velikosti,
ukazuje se, že pro malé klastry (přibližně do 100 Å) závisí zásadně i na velikosti
klastru. Čím jsou klastry turbostratického uhlíku menší, tím je příslušný Scherrerův
koeficient větší. Obě skutečnosti platí jak pro grafit, tak pro turbostratický uhlík.
Vzájemné náhodné rotace a posunutí jednotlivých grafenových vrstev mají
velmi podobný vliv na výslednou rozptylovou křivku. Píky hk0 a 00l zůstávají stejné
jako pro grafit, zatímco píky se smíšenými nenulovými hodnotami ℎ𝑘𝑙 v rozptylovém
záznamu vymizí. Následně bylo ukázáno, že zvětšuje-li se fluktuace vzdáleností
grafenových rovin 002 posouvají se píky 00l směrem k menším úhlům, což implikuje
zvětšení střední vzdálenosti 00l rovin.
Pro typy ZigZag a Armchair uhlíkových nanotrubic byla zkoumána závislost
rozptylových křivek na rozměrech trubic. Byla objevena a popsána závislost mezi
tloušťkou nanotrubic a posunem píků rozptylové křivky v oblasti do 40°. Ta odpovídá
lineárnímu zvětšování vzdáleností jednotlivých atomů v důsledku zvětšování průměru
trubice.
Experimentálně byla studována sada vzorků turbostratického uhlíku žíhaných
za teplot 300℃, 800℃, 1000℃, 1200℃, 1400℃ a 1800℃. Nejprve bylo provedeno
měření maloúhlového rozptylu na této sadě vzorků. Naměřená data byla zpracována
pomocí standartních metod maloúhlového rozptylu. Gyrační poloměr částic s teplotou
roste z 𝑅𝑔 = 56.1 Å pro teplotu žíhání 𝑇 = 1000℃ na 𝑅𝑔 = 69.5 Å pro teplotu 𝑇 =
1800℃. Specifický povrch turbostratického uhlíku s teplotou klesá z 𝑆𝑛 = 872 𝑚2 /𝑔
pro teplotu 300℃ až na 𝑆𝑛 = 373 𝑚2 /𝑔. Naopak velikost mikropórů roste z 𝑅𝑝 =
17.2 Å na 𝑅𝑝 = 40.2 Å. Dimenze povrchového fraktálu se s rostoucí teplotou žíhání
zvětšuje z 𝐷𝑆 = 2.2 na 𝐷𝑆 = 2.61.
Byl popsán parakrystalický model turbostratického uhlíku. Fyzikální
parametry tohoto modelu byly nafitovány z dat měřených pomocí širokoúhlového
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rozptylu RTG záření. S rostoucí teplotou žíhání roste velikost uhlíkových klastrů ve
studovaných vzorcích. Pro teplotu žíhání 𝑇 = 300℃ byl rozměr klastru 𝐿𝑎 = 12.2 Å
a pro teplotu žíhání 𝑇 = 1800℃ byl rozměr klastru 𝐿𝑎 = 51.1 Å. Tyto parametry
nafitované z dat měřených pomocí širokoúhlového rozptylu jsou v dobré shodě
s výsledky získanými z maloúhlového rozptylu RTG záření. Mřížový parametr 𝑎0 je
pro všechny studované vzorky menší než pro grafit, nicméně s rostoucí teplotou žíhání
roste a přibližuje se k hodnotě mřížového parametru 𝑎0 grafitu. Naopak mřížový
parametr 𝑐0 je ve všech vzorcích větší, než je hodnota parametru 𝑐0 v grafitu. Střední
kvadratické výchylky atomů ve směru grafenové vrstvy i ve směru její normály
s rostoucí teplotou klesají. Toto je důsledkem jednak růstu nanokrystalických klastrů
turbostratického uhlíku jednak zmenšování frekvence turbostratických defektů
s rostoucí teplotou žíhání vzorků.
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Seznam použitých symbolů a zkratek
RTG záření: rentgenové záření
FWHM: plná šířka v polovině intenzity
SAXS: maloúhlový rozptyl
WAXS: širokoúhlový rozptyl (někdy se také používá zkratka XRD)
𝜆: vlnová délka
𝜃ℎ𝑘𝑙 : Braggův úhel, polovina rozptylového úhlu
𝑞⃗: rozptylový vektor (𝑞 je jeho velikost)
𝑑ℎ𝑘𝑙 : mezirovinná vzdálenost
𝑓: atomový rozptylový faktor
𝐼: intenzita
𝑎0 , 𝑐0 : mřížové parametry
𝐿𝑎: horizontální rozměr klastru
𝐿𝑐: vertikální rozměr klastru
𝐾ℎ𝑘𝑙 : Scherrerův koeficient
̅̅̅̅̅̅
𝑑002 : střední vzdálenost grafenových vrstev
𝑅𝑔 : gyrační poloměr
𝑄: Porodův invariant
𝑅𝑝 : poloměr mikropórů
𝑆𝑛 : specifický povrch (anglicky S.S.A – specific surface area)
𝐾𝑝 : Porodův invariant
〈𝑢𝑎 2 〉: střední kvadratická výchylka ve směru rovnoběžném s grafenovou vrstvou
〈𝑢𝑐 2 〉: střední kvadratická výchylka ve směru normály ke grafenové vrstvě
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