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Pøi výrobì uhlíkových elektrod se vychází z polokoksu,
který se kalcinuje, to je ohøívá na teplotu 1300-1450 �C.
Pak se mele, mísí s plnivy a pojidly a lisuje. Následuje a�

tøítýdenní výpal do teploty 1300 �C a posléze grafitování a�

do teplot 3000 �C ve tøech etapách (do 1500 �C, 1500 -
1800 �C a nad 2000 �C) s cílem zvýšit uspoøádání krysta-
lické struktury. Tepelné zpracování zvyšuje poøádek ve
struktuøe a jeho úèinek je úmìrný teplotì a dobì �íhání.
Uspoøádání roste v posloupnosti surovina (antracit, smolný
koks nebo petrolkoks), kalcinovaný koks a produkt (ano-
dové a katodové elektrody nebo jiné uhlíkové výrobky).
Zvláštní skupinu tvoøí první tøi vzorky: antracit (obr. 1),
antracit kalcinovaný pøi 1300 � C (obr. 2) a antracit kalci-
novaný pøi 2000 �C (obr. 3). Následují ètyøi vzorky petrol-
koksu (co� je pevný produkt karbonisace nedestilovaných
zbytkù tepelného zpracování ropy): petrolkoks CONCO
surový (obr. 4), petrolkoks CONCO kalcinovaný (obr. 5),
petrolkoks bulharský (obr. 6) a kalcinovaný petrolkoks
rumunský (obr. 7). Pak jsou smolné koksy (pevný produkt
koksování smoly pøi teplotì cca 1000 �C): smolný koks
ruský (obr. 8), èínský (obr. 9) a jihoafrický (obr. 10). A na
závìr vysoce organisované uhlíkové hmoty: katodový blok
(obr. 11) a grafitová elektroda (obr. 12). Na difraktogra-
mech dominuje pomìrnì ostrý pík (002) a výrazné jsou
podle stupnì krystalinity i další píky (00l), zatímco v
oblastech, kde by se mìly vyskytovat píky (hk0), jsou jen
široké pásy. Výraznost bazálních difrakcí je úmìrná poøád-
ku øazení uhlíkových vrstev, zatímco výraznost difrakcí
prismatických roste s dokonalostí uspoøádání atomù uhlíku
uvnitø jedné vrstvy. Pyramidální difrakce (hkl) se objevují
a� pøi vysokém stupni uspoøádání [1, 2].

1. H. Marsh: Introduction to Carbon Science. London 1989.
Butterworths.

2. J.M.J. Mateos, E. Romero, C.G. de Salazar: Carbon,
(1993) 1159-1178.

� Krystalografická spoleènost

20 Materials Structure, vol. 7, number 1 (2000)

Obrázek 1. Antracit

Obrázek 2. Antracit kalc. (1300 �C)

Obrázek 3. Antracit kalc. (2000 �C)

Obrázek 4. Petrolkoks CONCO surový

Obrázek 5. Petrolkoks CONCO kalc.
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Geometry of powder diffraction
GEOMETRIE PRÁŠKOVÉ DIFRAKCE
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Pøi analyse struktury polykrystalického materiálu je v øadì
pøípadù výhodné pojímat difraktogramy jako body (vekto-
ry) mnoharozmìrného abstraktního prostoru. Difraktogra-
my chápané digitálnì (jako n-tice èísel, hodnot vykazova-
ných detektorem v jednotlivých kanálech "krokovaného"
difraktogramu) nebo analogovì (jako smìrová distribuce
intensity difraktovaného záøení) je pak mo�no porovnávat
na základì metriky pøíslušného Eukleidova [1], Hilbertova
[2] nebo Banachova [3] prostoru. Metrika mù�e být rozma-
nitým zpùsobem formulovaná (vá�ená), co� zajiš�uje
flexibilitu a návaznost na propracovaný aparát taxonomie.
Otevírá se mo�nost vyu�ívat prostøedky lineární algebry,
(lineárního) programování a faktorové analysy a kvanti-
fikovat informaèní obsah geometrisovaných postupù urèo-
vání fázového slo�ení, struktury základní buòky krystalu i
reálné struktury polykrystalického agregátu. Dostáváme se
na pùdu metodologie rozpoznávání objektù (pattern rec-
ognition), která se v souvislosti s pokrokem v oblasti ky-
bernetiky a výpoèetní techniky rychle rozvíjí. To je
pøíslibem pro budoucí zdokonalování postupù, kterými
zpracováváme a vyhodnocujeme práškové difraktogramy,
a které mají do dokonalosti ještì daleko.
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Obrázek 7. Petrolkoks rumunský kalc.

Obrázek 8. Smolný koks ruský

Obrázek 9. Smolný koks èínský

Obrázek 10. Smolný koks jihoafrický

Obrázek 11. Katodový blok

Obrázek 12. Grafitová elektrodaObrázek 6. Petrolkoks bulharský


