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Dalyko anotacija
Virtualiosios ir realios anglies fazės ir formos. Anglies mezofazės. Anglies fazinė diagrama. Įvairių
anglies fazių egzistavimo sąlygos ir sritys, jų termodinaminis stabilumas. Anglies atomo sandaros
ryšys su anglies fazių ir formų įvairove.
Deimantas ir jo kristalinė gardelė. Deimanto tipo gardelės analogai. Deimanto savybės. Deimanto
savybių palyginimas su kitų medžiagų, turinčių deimanto tipo gardelę, savybėmis. Deimanto gavimo
būdai, deimantinės fazės formavimosi dėsningumai. Deimantų sintezės problemos ir perspektyvos.
Plonasluoksnės deimantinės plėvelės.
Fulerenų įvairovė bei savybės. Fulerenų gamyba bei panaudojimas. Nanovamzdelių rūšys, jų savybės
bei gavimo būdai. Tyrimo metodai, dirbant su nanovamzdeliais.
Grafito kristalinė gardelė. Sluoksninės struktūros analogai. Įvairios grafito formos. Sintetinis ir
natūralus grafitas. Grafito panaudojimas šiuolaikinėse technologijose (kompozitai, anglinė keramika,
žaliava kitoms anglinėms fazėms ir formoms, energijos saugojimas, lubrikaciniai mišiniai,
elektrofunkcinės medžiagos). Nanotechnologija ir grafitinės fazės. Grafenas, jo gavimas, savybės,
panaudojimas.
Stikloanglies sandara. Įvairios stikloanglies rūšys. Anglies „lydiniai“. Stikloanglies gamyba
pirolizuojant dujinius produktus ir koksavimo procese. Stikloanglies savybės ir panaudojimas.
Angliniai kompozitai, jų struktūra, gamyba ir panaudojimas šiuolaikinėse technologijose.
Amorfinės anglies rūšys. Anglies paviršiaus savybės. Aktyvuota anglis, jos gamyba ir panaudojimas.
Superaktyvuota anglis, jos gavimas ir taikymas. Nanoporos anglies struktūroje. Kitos anglies fazės.
Polikumulenas ir karbinas. Interkaliatai. Anglinių fazių legiravimas: karbidai. Organiniai reagentai
anglinių fazių analizei.
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