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Historický vývoj použití RTG difrakèních metod na
pùdì Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci, zejména na Katedøe anorganické chemie, byl
pøehlednì shrnut v práci Krausové et al. [1]. Na této katedøe 
je v souèasné dobì provozován práškový difraktometr

Seifert XRD-7 (CuKa, 2-120 ° 2Theta, výroba 1995) a
monokrystalový difraktometr Ox ford Dif frac tion Xcali -
bur2 vybavený CCD detektorem Sapphire2 a urèený k
mìøení v rozsahu teplot 90-300 K. Po vzniku pracovištì
Centra výzkumu nanomateriálù (CVN, Pøírodovìdecká
fakulta UP) v roce 2005 vyvstala potøeba rutinnì charak -
teri zovat nanomateriály z pohledu jejich fázového složení
moderním (tzn. zejména rychlým) RTG práškovým difrak -
to metrem. Díky projektu “Rozvoj vìdecko technic kého
parku Univerzity Palackého v Olomouci” (Prosperita, è.
projektu 1.1/052) byl v roce 2007 poøízen na pracovištì
CVN práškový difraktometr X´Pert PRO MPD (PAN -
alytical; detailní popis konfigurace, programového
vybavení a aplikací je uveden na webové stránce CVN [2]), 
který je mimo jiné vybaven vysokoteplotní reakèní komùr -
kou XRK900 (Anton Paar, GmbH). 

V rámci nanomateriálového výzkumu je tento difrakto -
metr využíván ke standardní kvalitativní a kvantitativní
fázové analýze suchých práškových vzorkù, nanomateriálù 
ve vodné suspenzi (zejména nanoèástice elementárního Fe
a grafeny) a v podobì tenkých filmù urèených pro foto kata -
lýzu. Další vyžití pøístroje spoèívá v získávání pøesných
krystalo grafických dat mìøením v kapiláøe za použití
hybridního monochromátoru (organometalické komplexy
a pod.). Naproti tomu vysokoteplotní reakèní komùrka
umožòuje in-situ monitorování reakcí v pevné fázi, reakcí

typu pevná fáze/plyn a strukturních vlastností materiálù za
teplot RT až 900 °C a tlaku plynù 1 mbar až 10 barù
(inertní, oxidaèní, redukèní a nejrùznìjší reakèní plyny a
rùzné relativní vlhkosti vzduchu). Vysokoteplotní in-situ
mìøení  jsou využívány zejména k detailnímu monitoro vá -
ní rozkladù solí Fe(II)/Fe(III) a dalších slouèenin
obsahujících Fe (octany, šÙavelany), a teplotnì indukova -
ným fázovým pøechodùm v systému Fe-O-H s hlavním
zamìøením na syntézu magneticky a morfologicky zajíma -
vých nanoèástic oxidù Fe a kovového Fe a studiu vlivu
teploty na vývoj støední velikosti koherentních domén
transfor movaných a novì vznikajících fází (Obrázek 1). V
neposlední øadì je toto zaøízení využíváno i ke sledování
reakcí nanomateriálù s plyny, zejména H2, CO2 a CO,
øízené depozice plynné fáze a ukládání vodíku zejména do
uhlí katých nanomateriálù.

Problematika RTG práškové difrakce a její aplikace v
nanomateriálovém výzkumu jsou vyuèovány v rámci
pøedmìtù Praktikum nanotechnoloie (cvièení; J. Filip) a
Experimentální metody I a II (pøednášky; R. Kubínek a J.
Filip) vedených na Katedøe experimentální fyziky od roku
2008, dále v rámci semináøù “Základy nanotechnologií” a
projektu “Pokroèilé vzdìlávání ve výzkumu a aplikacích
nanomateriálù”. Vedle ryze výzkumného (dùležité
zapojení také do celé øady mezinárodních spoluprácí) a
výukového zamìøení je RTG prášková difrakce na pùdì
CVN zahrnuta i do intenzívní spolupráce s praxí (Farmak,
Epcos, Carmeuse, Precheza a pod.).
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Obrázek 1. Kvalitativní (vlevo) a kvantitativní (vpravo) pohled na vysokoteplotní transformaci goethitu (FeOOH) 
smìrem k nanoèásticím elementárního železa s vyznaèením meziproduktù.


