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Uhlík
 „carbo“ = uhlí


12

6C

 čtyřvazný

 biogenní prvek



Uhlíkové alotropy
 alotropy - různé strukturní formy prvku, 

které mají výrazně odlišné fyzikální 
vlastnosti

 alotropy se značnými extrémy:

 amorfní uhlík

 drolivý

 diamant 

 extrémně tvrdý

 grafit 

 měkký



Uhlíkové alotropy - přehled
Substance Dostupnost Vlastnosti Použití

Diamant přírodní, provoz tvrdost, el. izolant, tep.vodivost Brusivo, Šperky

Grafit přírodní, provoz lubrikant, anizo el. vodivost Elektrody, lubrikanty

Karbyn vesmír, lab ?? ??

Fullereny poloprovoz elektronika a optika, pevnost, 

supravodivost 

Solární články, nanoelektronika, 

farmaceutika

Nanotuby lab, X čistota elektronika, pevnost Zpevňování, Solární články, 

nanoelektronika, farmaceutika

Grafen poloprovoz elektronika, transparentnost nanoelektronika, transparent 

elektrody

Carbon onions lab ?? nanoreaktory

Amorfní sp2 provoz velký povrch absorbenty, katalýza, elektrody

Amorfní sp3 provoz tvrdost, izolant elektronika, ochranné filmy

Carbon foams lab magnetismus, velký povrch uchovávání vodíku

Uhlíková vlákna provoz el. a tep. vodivost, pevnost zpevňování

Syn. amorfní lab povrch, definované póry absorbenty, katalýza, 

uchovávání energie
Falcao, E. & Wudl, F. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 82, 524–531(2007).



Diamant

 extrémně tvrdý

 el. izolátor

 tepelný vodič

 průhledný

 kubická soustava

 tetraedrická 

sp3 hybridizace



Grafit (tuha)

 měkký

 mazadlo

 el. vodič (baterie)

 (tepelný izolátor)

 neprůhledný

 hexagonální 
soustava

 planární 

sp2 hybridizace



Uhlíkové nanozoo
 sp3

 nanodiamanty (a)

 sp2

 nanografity a C-tečky (b)

 fullereny (d-f)

 nanotrubičky (CNT) (h)

 grafen (grafan) (c)

 sp

 polyyny ev kumuleny 
(karbyn)

 amorfní

 uhlíkové klastry (g) 

 uhlíková nanopěna



Nanodiamanty
 nejtvrdší 

materiál na 
světě

 sp3 uhlík, 
oxidovaný 
povrch

 příprava 
detonací grafitu

 relativně levný 
materiál

Krueger, A. The structure and reactivity of nanoscale diamond. Journal of Materials Chemistry 18, 1485(2008).
Krueger, A. New carbon materials: biological applications of functionalized nanodiamond materials. Chemistry 14, 1382-90(2008).



Amorfní C - uhlíkové klastry

 dle obsahu sp3 a sp2

 DLC (diamond-like clusters) sp3

 skladování dat a piva

 biokompatibilní film pro protézy

Casiraghi, C., Robertson, J. & Ferrari, A. Diamond-like carbon for data and beer storage. Materials Today 10, 44-53(2007).
Roy, R.K. & Lee, K. Biomedical applications of diamond-like carbon coatings Journal of biomedical materials research. 83, 72-84(2007).



Nanodiamanty II 

 hydrofobní film

(vodoodpudivý)

youtube



Uhlíkové nanotečky (C-dots)

 podobné nanodiamantům

 ale 

 vyznačují se fluorescencí

 HRTEM:

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)



Uhlíkové nanotečky II

 příprava

 saze

 laserová ablace

 elektrolýza grafitu

 pyrolýza sacharidů

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)

HNO3

12 h

HNO3

12 h

HNO3

12 h

HNO3

12 h

HNO3

12 h

HNO3

12 h



Nobelova cena I - fullereny

Nobelprize.org



Fullereny
 sp2, kulovitý tvar

 alternující 

 hexagony (bohaté na 
elektrony) 

 pentagony (chudé na 
elektrony)

 vynikající akceptory 
elektronů

 taktéž výborné klece

Kroto, H. W.; Heath, J. R.; Obrien, S. C.; Curl, R. F.; Smalley, R. E. C60-Buckminsterfullerene. Nature 1985, 318, 162-163.



Uhlíkové cibule (onions)
 několikavrstevné fullereny

 příprava 

 el. oblouk ve vodě 

 z nanodiamantů

 použití 

 nanoreaktory 

 superkondenzátory (200 V/s, ~200 Wh/kg)
Butenko YV et al.Photoemission of onionlike carbons produced by annealing nanodiamonds Physical Review B 71,7, (2005)
Pech, D. et al. Ultrahigh-power micrometre-sized supercapacitors based on onion-like carbon Nature Nanotechnology 5, 651–654 (2010)
Sun L and Banhart F, Graphitic onions as reaction cells on the nanoscale. Appl Phys Lett 88:1931211–3 (2006).



Uhlíkové nanotrubičky (CNT)

 sp2, válec

 dělí se dle počtu stěn 

(SWNT, DWNT, MWNT)

 velká pevnost v tahu 

 nejvyšší tepelná vodivost

 cca 1nm x 1nm x 10μm

velká orientační závislost

M. M. J. Treacy, T. W. Ebbesen and J. M. Gibson, Nature, 1996, 381, 678

S. T. Huxtable et al. Nat. Mat., 2003, 2, 731

J. A. Misewich et al. Science, 2003, 300, 783



Uhlíkové hrášky (peapods)

 CNT s uzavřenými molekulami

 plyny, kovy, fullereny… 

 možnost uzavřít i velmi 
nestabilní molekuly – třeba 
polyyny

Smith, 1998

N. Shinogara, 2006, Nagano



Nobelova cena II - grafen

Nobelprize.org



Grafen

 planární sp2

 není ale planární úplně (ripples)

 velká aromaticita

 vodivost 

 Příprava:

 exfoliací lepící páskou z grafitu 

 interkalace grafitu 

 depozice chemických par

K. Geim & K. S. Novoselov.  The rise of graphene.  Nature Materials Vol 6 183-191 (2007)

Fasolino, J. H. Los & M. I. Katsnelson.  Intrinsic ripples in graphene.  Nature Materials 6, 858-861 (2007)

Geim, A. Graphene: status and prospects. Science 1-8(2009)

Qian, W. et al. Solvothermal-assisted exfoliation process to produce graphene with high yield and high quality. Nano Research 2, 706-712(2009).



Grafen - příprava

http://www.youtube.com/watch?v=rphiCdR68TE&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=rphiCdR68TE&NR=1


Grafenové pásky (GNR)

 graphene nanoribbons

 tvar určuje elektronické vlastnosti

 použití v nanoelektronice

 transistory, kvantové tečky

Yan, Q. et al. Intrinsic current-voltage characteristics of graphene nanoribbon transistors Nano letters 7, 1469-73(2007).

Dutta, S. & Pati, S.K. Novel properties of graphene nanoribbons: a review. Journal of Materials Chemistry ASAP, (2010).

Cai, J. et al. Atomically precise bottom-up fabrication of graphene nanoribbons Nature 466, 470-473 (2010)



Grafan

 sp3 pseudoplanární 

 hydrogenací grafenu studenou 
plazmou (atomární H)

 izolant 

=> změna mezery mezi vodícím a 
valenčním pásem částečnou 
hydrogenací grafenu

Elias, D.C. et al. Control of Graphene's Properties by Reversible Hydrogenation: Evidence for Graphane. Science 323, 610-613(2009).

Balog, R. et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials 9, 315-9(2010).



Polyyny a kumuleny
 sp řetězce

 polyyny

 kumuleny

 příprava

 el. oblouk mezi grafity v methanolu, 
acetonitrilu, hexanu

 pyrolýza škrobu 

 návrhy použití

 nanodráty

Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009).

Cataldo, F. Polyynes: a new class of carbon allotropes. About the formation of dicyanopolyynes from an electric arc between graphite electrodes in 

liquid nitrogen. Polyhedron 23, 1889-1896(2004).

Lagow, R.J. et al. Synthesis of Linear Acetylenic Carbon: The "sp" Carbon Allotrope. Science (New York, N.Y.) 267, 362-7(1995).
Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009). 
Itzhaki, L. et al. Harder than diamond: determining the cross-sectional area and Young's modulus of molecular rods. Angewandte Chemie 44, 7432-
5(2005).



Uhlíková nanopěna
 nejlehčí známá pevná látka (2 kg/m3)

 sp2 grafitické desky 

 spojené sp3 hranami 

 velký povrch, ferromagnetismus

 příprava

 laserová ablace, pyrolýza

 použití 

 reverzibilní uchování vodíku, 

 absorbce radarových vln,

 přenos tepla
Rode, a. et al. Unconventional magnetism in all-carbon nanofoam. Physical Review B 70, 1-9(2004)

Rode, A. et al. Structural analysis of a carbon foam formed by high pulse-rate laser ablation. Applied Physics A 69, S755-S758(1999). 

Fang, Z.G.et al. Novel Radar Absorbing Materials with Broad Absorbing Band: Carbon Foams. App.Mech.Mater. 26-28, 246-249(2010).

Blinc, R. et al. Carbon nanofoam as a potential hydrogen storage material. Physica Status Solidi (B) 244, 4308-4310(2007).



Shrnutí I

 Uhlík má mnoho alotropů s naprosto odlišnými 
vlastnostmi

 Uhlíková nanozoo poskytuje mnoho možností

 tvarů

 vlastností

 použití



Použití uhlíkových nanostruktur

 mechanické 

 elektronické

 fotočlánky

 optické

 biologické



Mechanické vlastnosti

 Pevnost 

 C-C vazba: 346 kJ/mol

 Fe-Fe: 118 kJ/mol

 Al-Al: 264 kJ/mol

 Lehkost

 M(C): 12,01 g/mol

 M(Fe): 55,85 g/mol

 M(Al): 26,98 g/mol

 Uhlíková vlákna

 Uhlíková nanovlákna

wolframalpha.com

Floyd Landis při výhře Tour de California 2006

Formule Panoz DP1 se skořepinou z uhlíkových vláken



Kosmický výtah

 Uhlíková nanovlákna jako řešení? 

NASA



Tkaniny

 Kevlar

vz.

 Grafen 

 monomolekulární houpačka pro kočku :o)



Nanoelektronika
 Nanodráty

 nanotrubičky, kumuleny

 Záchyt náboje (kondenzátory)

 fullereny, uhlíkové cibule, grafen

 Tranzistory (počítače)

 CNT, Grafenové deriváty

 Elektrody (např. v Li-ion akumulátorech)

 grafit, CNT, grafen

Guldi, D.M. et al. Multifunctional molecular carbon materials-from fullerenes to carbon nanotubes. Chemical Society reviews 35, 471-87(2006).
Lee, S.W. et al. High-power lithium batteries from functionalized carbon-nanotube electrodes. Nature Nanotechnology 1-7(2010)
Endo, M., Strano, M. & Ajayan, P. Potential applications of carbon nanotubes. Topics Appl. Physics 111, 13–62(2008).



Vize uhlíkové nanoelektroniky

http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4

http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4
http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4
http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4
http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4
http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4


Nanoelektronika dnes

http://www.youtube.com/watch?v=3sAc4nqAbOs

http://www.youtube.com/watch?v=3sAc4nqAbOs


Fotovoltaika

Graetzelův článek

 odvedení náboje

 CNT, fullereny, 
uhlíkové nanotečky

 transparentní elloda

 grafen



Optické vlastnosti

 fluorescence CNT 

 závisí na tvaru a velikosti

FED displej 

 měl být náhradou za LCD



Senzory

 CNT:

 plyny (NO2, NH3, H2, CO) 

 biosenzory (uchycení protilátek ev. enzymů 
na povrchu a připojení na elektrodu)…

 grafen:

 detekce jednotlivých molekul 

(lab-on-chip)

 DNA sekvenace
Geim, A.K. Graphene: status and prospects. Science 324, 1530-4(2009).
Schedin, F. et al. Detection of individual gas molecules adsorbed on graphene. Nature Mat. 6, 652-5(2007).
Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, 2114-38(2010).

Wang, J. Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review. Electroanalysis 17, 7-14(2005).
Chen, D., Tang, L. & Li, J. Graphene-based materials in electrochemistry. Chemical Society reviews 3157-3180(2010)



Biologické

 Nosiče léčiv 

 fullereny, CNT

 Antioxidanty?

 fullereny

 Fluorescenční značky in vivo

 nanodiamanty, uhlíkové 
nanotečky

Prato, M. et al. Functionalized carbon nanotubes in drug design and discovery. Accounts of chemical research 41, 60-8(2008).
Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)



Toxicita fullerenů
Data v literatuře jsou protichůdná

nC60 (solubilizované C60) 

  peroxidaci lipidů (oxidativní stres) 

 ale to může být falešný pozitivní výsledek, neboť fluorescenční barvy 
reagují s nC60 napřímo.

hodně záleží na úpravě C60

 solubilizace s THF je toxičtější než s vodou samotnou

 C60(OH)24 je méně toxický než C60 

 carboxyC60 vychytává ROS

 vliv na půdní mikroorganizmy nebyl prokázán

Nový obor - nanotoxikologie
Zhu, S. et al. Toxicity of an engineered nanoparticle (fullerene, C60) in two aquatic species Marine environmental research 62, S5-9(2006).
Usenko, C.Y., Harper, S.L. & Tanguay, R.L. In vivo evaluation of carbon fullerene toxicity using embryonic zebrafish. Carbon 45, 1891-1898(2007).
Tong, Z. et al. Impact of fullerene (C60) on a soil microbial community. Environmental science & technology 41, 2985-91(2007).
Lyon, D.Y. et al. Antibacterial activity of fullerene water suspensions (nC60) is not due to ROS-mediated damage. Nano letters 8, 1539-43(2008).



Shrnutí II 

 Uhlíkové nanostruktury nacházejí své použití v 
mnoha aplikacích od zpevňování konstrukcí 
přes elektroniku až k přesným nosičům léčiv

 Je i na Vás, jestli se v budoucnu objeví i další 
využití… 

… například v Olomouci



Výzkum v Olomouci

 RCPTM Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály

 Oddělení Uhlíkové nanostruktury a biomolekuly

doc. Jurečka, dr. Berka

– interakce grafenu s malými molekulami

 molekulové modelování 

 predikce sorpčních a exfoliačních vlastností



Výzkum v Olomouci II

doc. Otyepka, dr. Karlický

– predikce elektronických vlastností

 grafen fluorid

 hledání grafenového polovodiče 

R. Zbořil, F. Karlický, A.B. Bourlinos, T.A. Steriotis, A.K. Stubos , V.Georgakilas , K.Šafářová, D. Jančík, Ch.Trapalis, M. Otyepka, Graphene Fluoride: A Stable 

Stoichiometric Graphene Derivative and its Chemical Conversion to Graphene, Small 2010, 6(24), 2885–2891



prof. Zbořil - aplikace pro průmyslové použití

 superhydrofobní textil 

 sorpční materiály

 fluorescenční značky

Výzkum v Olomouci III



Děkuji Vám za pozornost

Poděkování


