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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá charakterizací nových forem antibakteriálních kompozitů 

připravených na základě přírodních jílových materiálů montmorillonitu a vermikulitu. Tyto 

minerály plní funkci nosiče nanočástic kovů mědi a stříbra, které jsou na silikátové matrici 

nosiče pevně ukotvené a nepředstavují environmentální riziko při praktickém použití.  

V první části práce, přírodní jílové minerály vermikulit a montmorillonit s odlišným 

strukturním negativním nábojem a jejich formy po iontové výměně mezivrstevních kationů 

Na-montmorillonit a Na-vermikulit byly vybrány a studovány jako jílové nosiče mědi a 

stříbra. Zdrojem stříbra a mědi byly vodné roztoky dusičnanu měďnatého a stříbrného. 

Připravené práškové materiály byly charakterizovány pomocí analytických metod. 

Prvkovou analýzou bylo zjištěno, že obsahy mědi a stříbra se liší a závisí na velikosti 

negativního náboje jílového minerálu, typu mezivrstevního kationu a odlišném způsobu 

vazby prvků na nosiči. Změny ve struktuře jílových minerálů po působení dusičnanu 

měďnatého a stříbrného a po odstranění anionů dusičnanu promýváním vodou byly 

hodnoceny metodou rentgenové difrakce. Změny profilů bazálních difrakcí jílových 

minerálů potvrzují přítomnost stříbra a mědi vázaných v mezivrstevním prostoru. 

Testování stability ve vodném prostředí potvrdilo dobrou stabilitu prvků na 

fylosilikátových nosičích. Testování antibakteriálního působení připravených Ag,Cu-

montmorillonitů a Ag,Cu-vermikulitů ukázalo pozitivní účinek těchto materiálů na inhibici 

růstu Gram-pozitivních (G+) a Gram-negativních (G-) bakterií.  

Ve druhé části práce, vybrané vzorky vermikulitu byly modifikovány organickými 

sloučeninami (dodecylaminem a hexadecyltrimethylamonium bromidem) metodou 

interkalace tavením a byly použity jako nanoplnivo v polymerní matrici. Prášková 

nanoplniva i kompozitní desky byly charakterizovány rtg-difrakcí, která potvrdila 

vytvoření nanokompozitní struktury, zejména u polyethylen/organo-vermikulitů s vyšším 

obsahem organických látek. Změna ve struktuře matrice byla hodnocena skenovací 

elektronovou mikroskopií a distribuce plniva v polyethylenové matrici byla sledována 

pomocí světelného mikroskopu. Test krípu vybraných vzorků potvrdil vyztužující vliv 

plniva v polyethylenu. Testování antibakteriální aktivity ukázalo pozitivní účinek 

připravených materiálů na inhibici růstu G+ a G- bakterií.  

Klíčová slova: montmorillonit, vermikulit, stříbro, měď, dodecylamin, 

hexadecyltrimethylamonium bromid, jílové nanoplnivo, jíl/polymer kompozit, 

antibakteriální působení. 
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Abstract 

The dissertation thesis deals with characterization of new forms of antibacterial 

composites prepared based on natural clay materials montmorillonite and vermiculite. The 

clay minerals as a matrix firmly hold nanoparticles of copper and silver that means that are 

not dangerous for the environment. 

In the first part of the work, natural clay minerals, vermiculite and montmorillonite 

with different negative surface charge and their forms after cation exchange Na-

montmorillonite and Na-vermiculite were chosen as clay matrix for silver and copper. 

Aqueous solutions of silver and copper nitrate served as source of silver and copper ions. 

Prepared powder samples were characterized by analytical methods. Elemental analysis 

showed differences between silver and copper content which depend on the negative layer 

charge of clay mineral, type of interlayer cation and different way of silver and copper 

binding on the carrier. The structure changes of minerals after silver and copper nitrate 

action and removing of nitrate ions by washing with water were studied by X-ray 

diffraction. The changes in the basal diffraction profiles of clay minerals confirmed the 

presence of silver and copper in the interlayer space. Morphology of vermiculite particles 

was studied by scanning electron microscopy. Good stability of elements on phyllosilicate 

carriers was confirmed by test of stability at aqueous medium. Test of antibacterial effect 

of Ag,Cu-montmorillonites and Ag,Cu-vermiculites showed positive effect on inhibition of 

growth of Gram-positive (G+) and Gram-negative (G-) bacteria strains.  

In the second part of the work, the selected vermiculite samples were modified by 

organic compounds (dodecylamine and hexadecyltrimethylammonium bromide) using 

solid-solid melt intercalation and were used as nanofillers in polymer matrix. The powder 

nanofillers and composite materials were characterized using X-ray diffraction, which 

confirmed formation of nanocomposite structure mainly in polyethylene/organo-

vermiculites with higher organic content. Change in polyethylene matrix structure was 

evaluated by scanning electron microscopy. Nanofiller distribution in matrix was observed 

by light microscopy. Creep test of selected samples proved the reinforcement effect of 

nanofillers in polyethylene. The testing of antibacterial activity showed positive effect of 

prepared materials on growth inhibition of G+ and G- bacteria. 

Keywords: montmorillonite, vermiculite, silver, copper, dodecylamine, 

hexadecyltrimethylammonium bromide, clay nanofiller, clay/polymer composite, 

antibacterial effect. 
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1 ÚVOD 

V posledních letech roste počet bakterií, které se stávají rezistentními vůči působení 

antibiotik. Z tohoto důvodu je nezbytné vyvíjet a připravovat nové, netoxické a odolné 

materiály vykazující antibakteriální působení vůči širokému spektru bakterií. Tyto 

materiály mohou být v podstatě rozděleny podle chemického složení na organické a 

anorganické. Organická antibakteriální činidla jsou široce využívána, protože mají silné 

inhibiční účinky na růst bakterií. Jejich aplikace, však omezují nedostatky, jako například 

nízká tepelná stabilita, toxicita a krátkodobá účinnost působení na bakterie. Z tohoto 

důvodu zájem o přípravu anorganických materiálů s antibakteriálními účinky roste. Stříbro 

a jeho sloučeniny patří k nejdůležitějším látkám se širokým spektrem antimikrobiální 

aktivity proti bakteriím, houbám, a dokonce i virům. Nanočástice stříbra vykazují velkou 

povrchovou energii, která se projevuje v jejich vysoké reaktivitě a náchylnosti ke 

shlukování do velkých částic, což má za následek zhoršení jejich jedinečných chemických 

vlastností a snížení či ztrátě jejich antibakteriálních účinků. Ve snaze tyto problémy 

překonat, byly objeveny nanokompozity s nanočásticemi stříbra rozptýlenými na vhodných 

podložkách. 

Nanočástice prvků mohou vzhledem ke svým rozměrům pronikat buněčnými 

membránami a způsobovat tak vážné poškození organismu. Jednou z možností omezení 

neřízeného úniku těchto prvků do prostředí je jejich ukotvení na vhodném nosiči.  

Jílové minerály patří v současnosti k přírodním materiálům, které jsou dostupné a 

levné. Jejich výjimečnost spočívá v jejich struktuře, která je tvořena alumino-silikátovými 

vrstvami a prostorem mezi nimi, ve kterém jsou vyměnitelné hydratované kationy. 

Výsledkem izomorfní substituce v tetraedrických a oktaedrických sítích, které tvoří vrstvy, 

je přebytek negativního náboje na vrstvách. Modifikacemi jílových minerálů vhodnými 

anorganickými i organickými prekurzory je možno upravit obsah mezivrství a neutralizovat 

přebytek negativních nábojů ve struktuře. Cílem modifikace struktury jílového minerálu je 

změna fyzikálních i chemických vlastností. Jílové minerály jsou díky svým strukturním 

vlastnostem vhodnými hostitelskými matricemi atomů, molekul nebo komplexních iontů. 

Jílové minerály mají významné postavení mezi plnivy zejména polymerních matric. 

V této funkci plniv je jejich úkolem zlepšit a rozšířit užitné vlastnosti hostitelské polymerní 

matrice. Stupeň vylepšení je závislý na mnoha faktorech, především na způsobu modifikace 

jílového minerálu, typu použitého modifikátoru a také způsobu přípravy polymer/jílového 
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kompozitu. Tyto faktory mají vliv na to, zda dojde pouze ke vzniku mikrokompozitu, ve 

kterém jsou polymer a jílový minerál přítomny jako separované fáze, nebo dojde 

k vytvoření interkalovaného či exfoliovaného nanokompozitu, který vykazuje výsledné 

zlepšení vlastností. V případě, že je jílový minerál obohacen o složku, která má také své 

charakteristické funkční vlastnosti např. antibakteriální účinnost, může být připravený 

kompozitní materiál obohacen o tuto užitnou vlastnost. 

Disertační práce je zaměřena na laboratorní přípravu, charakterizaci a možnosti 

použití antibakteriálních materiálů, jejichž hlavní složku tvoří jílové minerály. První část 

práce se zabývá strukturní a antibakteriální charakterizací dvou jílových matric 

montmorillonitu a vermikulitu s odlišným nábojem na vrstvách, na kterých byly ukotveny 

nanočástice stříbra a mědi. Druhá část je věnována přípravě a charakterizaci 

antibakteriálního plniva organovermikulitů s nanočásticemi stříbra a mědi do polymerní 

matrice a také podrobnou charakterizací strukturních vlastností a antibakteriálních účinků 

připravených kompozitů jíl/polymer. 

Cíle disertační práce:  

Hlavní cíl: Příprava nanokompozitů s antibakteriálním působením jejichž hlavní 

složku tvoří jílové minerály. 

Dílčí cíle:  

- Příprava nanočástic Ag a Cu na jílových minerálech (původních nebo modifikovaných), 

které jim dodají antibakteriální vlastnosti a zároveň budou uchyceny na jílové silikátové 

matrici, čímž bude zamezeno jejich neřízenému úniku do prostředí.  

Charakterizace těchto připravených materiálů pomocí analytických metod. 

Zjištění stability a uvolňování Ag a Cu z jílové matrice do vodného prostředí.  

Hodnocení odlišných antibakteriálních účinků práškových vzorků Ag a Cu na 

jílových minerálech na vybrané bakteriální kmeny. 

- Příprava jílových plniv do polymerních matric, které jim dodají antibakteriální vlastnosti a 

zároveň zlepší jejich mechanické vlastnosti.  

Charakterizace těchto připravených materiálů pomocí analytických metod. 

Studium zlepšení mechanických vlastností polymeru vlivem jílového plniva. 

Hodnocení odlišných antibakteriálních účinků kompozitů jíl/polymer na vybrané 

bakteriální kmeny.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Jíl a jílové minerály 

2.1.1 Úvod 

Jíly a jílové minerály vznikají v přírodě hlavně zvětráváním horninotvorných 

minerálů v nejsvrchnější části zemské kůry, přičemž se mění jejich chemické a 

mineralogické složení, dále sedimentací v jezerech a oceánech a při hydrotermálních 

procesech. Tvoří podstatnou složku sedimentů a půd.  

Podle definice - jíl je přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých minerálů, 

který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či vypálení. 

Jako jílové minerály se označují všechny minerály skupiny fylosilikátů, minerály skupiny 

alofánu a některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy, které udělují jílům plasticitu a které se 

vytvrzují po vysušení nebo vypálení. V jílech mohou být obsaženy také doprovodné 

minerály, například živce, křemen, uhličitany či některé hydroxidy a oxidy železa a 

hliníku [1].  

Fylosilikáty (od latinského slova phillos = list) jsou hlinitokřemičitany s vrstevnatou 

strukturou tvořenou dvojrozměrnými periodickými sítěmi tetraedrů spojenými 

s dvojrozměrnými periodickými sítěmi oktaedrů. Fylosilikáty s periodickými 

dvojrozměrnými sítěmi jsou označovány jako planární fylosilikáty. Fylosilikáty vykazující 

narušení periodické planární struktury, kdy dochází k ohnutí nebo svinutí fylosilikátových 

sítí jsou označovány jako neplanární fylosilikáty a podle strukturních vlastností jsou děleny 

na modulované, cylindrické a sféroidní [2, 3].  

2.1.2 Strukturní charakteristiky fylosilikátů 

Základní strukturní jednotky fylosilikátů tvoří tetraedry [TO4]
m- (Obr. 2.1), s 

centrálními kationty (T = Si4+, Al3+, Fe3+) a oktaedry [MA6]
n- (Obr. 2.1), s centrálními 

kationty (M = Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Ca2+, Li+). Jako anionty (A) se v oktaedrech 

běžně vyskytují kromě O2-, také OH- nebo F-.  

Dvojrozměrné periodické sítě tetraedrů (Obr. 2.1) jsou tvořeny tetraedry vzájemně 

spojenými třemi kyslíkovými vrcholy, které vytvářejí rovinu bazálních kyslíkových atomů, 

v ideálním případě s hexagonální symetrií. Čtvrtý atom kyslíku (vrcholový, apikální) 
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směřuje na libovolnou stranu a vytváří spojení s oktaedrickou sítí. Chemické složení 

tetraedrické sítě lze obecně vyjádřit v rámci základní ortogonální buňky jako T4O10 nebo 

v rámci poloviční hexagonální buňky jako T2O5 [4, 5].  

V tetraedrických sítích fylosilikátů mohou být přítomny kromě tetraedrů [SiO4]
4-, 

také [AlO4]
5- nebo [FeO4]

5- vzhledem k možné substituci prvků v tetraedrech za křemík. 

Distribuce substitucí prvků není náhodná, ale vyskytuje se v malých doménách struktury 

tak, že pravděpodobnost výskytu Si, Al, Fe je pro každý ze dvou sousedících tetraedrů 

stejná [6].  

Dvojrozměrné periodické sítě oktaedrů (Obr. 2.1) jsou tvořeny oktaedry [MA6]
n-, 

které spolu sdílí vrcholy, a také polovinu hran. Základní jednotku oktaedrické sítě tvoří 

trojice sousedících oktaedrů. Podle „obsazení či neobsazení“ oktaedrických centrálních 

pozic kationty je možné rozdělit oktaedrické sítě na tři typy:  

a) Trioktaedrická - všechny tři pozice jsou obsazeny kationty,  

b) Dioktaedrická - dvě pozice jsou obsazeny kationty, třetí je vakantní,  

c) Monooktaedrická - dvě pozice jsou vakantní, třetí je obsazena kationty [5].  

 

Obr. 2.1 Schéma tetraedru a oktaedru, tetraedrické a oktaedrické sítě a jejich 

spojení do vrstvy typu 2:1 s mezivrstvím nacházejícím se mezi dvěma 2:1 vrstvami 

(převzato a upraveno z [7]). 

Ve strukturách fylosilikátů dochází ke spojení  

a) dvou tetraedrických sítí přes bazální kyslíky: - pomocí slabých van der 

Waalsových sil, - pomocí kationtů (vzniklá vazba je iontového charakteru), - pomocí 

kationtů s hydratačními obaly (vzniklé vazby jsou slabší, jde o interakci bazálních kyslíků 

s hydratačními obaly vodíkovými vazbami),  
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b) tetraedrické a oktaedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových atomů (jedná 

se o polarizované kovalentní vazby),  

c) tetraedrické a oktaedrické sítě bazálními kyslíky tetraedrické sítě a rovinou 

aniontů OH- oktaedrické sítě [2, 5].  

Spojení přes společnou rovinu kyslíkových atomů se vyskytuje u všech fylosikátů, 

přičemž dochází ke vzniku dvou strukturních jednotek, označovaných jako vrstvy.  

Vrstvy 1:1 vznikají spojením jedné oktaedrické a jedné tetraedrické sítě přes jednu 

společnou rovinu kyslíkových atomů. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů tvoří rovinu 

bazálních kyslíků.  

Vrstvy 2:1 vznikají spojením jedné oktaedrické a dvou tetraedrických sítí s opačnou 

polaritou přes dvě společné roviny kyslíkových atomů. Nesdílené kyslíkové atomy 

tetraedrů tvoří dvě roviny bazálních kyslíků [4, 5].  

Mezivrství je prostor nacházející se mezi dvěmi vrstvami ve struktuře fylosilikátů. 

Mezivrství u 1:1 fylosilikátů neobsahuje žádný mezivrstevní materiál a vrstvy jsou vázány 

buď slabými van der Waalsovými silami, nebo vodíkovými vazbami. Vzdálenost vrstev u 

1:1 fylosilikátů je ~ 0,7 nm. Mezivrství u 2:1 fylosilikátů obsahuje mezivrstevní materiál, 

který mohou tvořit ionty, atomy nebo jejich hydratované formy, organické molekuly a 

koordinační polyedry. Vzdálenost mezi vrstvami u 2:1 fylosilikátů je ≥ 0,9 nm a závisí na 

obsahu mezivrství (Obr. 2.2). Jedna vrstva plus mezivrství tvoří základní strukturní 

jednotku, která představuje celkové složení fylosilikátu [2].  

 

Obr. 2.2 Schematické zobrazení v bočním pohledu 1:1 fylosilikátu (a), 2:1 

fylosilikátu bez mezivrstevního materiálu (b), 2:1 fylosilikátu s mezivrstevními kationy (c), 

2:1 fylosilikátu s mezivrstevní hydroxidovou sítí (d), (převzato z [5]). 
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Strukturní náboj fylosilikátů 

Charakteristickou vlastností téměř všech fylosilikátů je negativní náboj vrstvy. 

Vznik náboje na vrstvách fylosilikátů.  

Celkový náboj na povrchu vrstev fylosilikátů je součtem permanentního 

(vrstevního) náboje a variabilního náboje.  

Permanentní náboj vzniká následkem substitucí za kationty s nižším mocenstvím 

v tetraedrické nebo oktaedrické síti. Elektroneutrální vrstvy fylosilikátů se vyskytují 

ojediněle. Elektroneutralita jednotlivých vrstev je udržovaná prostřednictvím individuálních 

iontů nebo skupin iontů, které se nacházejí v mezivrstevním prostoru (K+, Na+ a Ca2+).  

Variabilní náboj je spojen s existencí poruch ve vazbách mezi ionty na hranách 

krystalů. Představuje méně než 1% z celkového náboje a jeho význam roste s klesajícím 

celkovým nábojem [4].  

 
Klasifikace planárních fylosilikátů  

Fylosilikáty se klasifikují podle kritérií doporučených nomenklaturními komisemi 

AIPEA a IMA, založených na strukturních a krystalochemických rysech základních 

strukturních jednotek fylosilikátů. Mezi tato kritéria patří 1. Typ vrstev, 2. Obsah 

mezivrství, 3. Náboj vrstvy, 4. Typ oktaedrické sítě, 5. Chemické složení [1-3, 8]. 

Kombinace prvních tří kritérií dovoluje rozdělit planární fylosilikáty do sedmi 

skupin, a to: skupina serpentinu-kaolinu, mastku-pyrofylitu, slíd, křehkých slíd, smektitů, 

vermikulitů, chloritů a pravidelně smíšených struktur [3]. Klasifikace vybraných planárních 

fylosilikátů je uvedena v Tab. 1.1  

Pozornost bude dále věnována strukturním charakteristikám vermikulitu a 
montmorillonitu, patřícím mezi 2:1 fylosilikáty s odlišným nábojem na vrstvách.  

Tab. 1.1 Klasifikace vybraných 1:1 a 2:1 planárních fylosilikátů [3, 8].  

Skupina 
náboj x (e-) 

Typ 
vrstev 

Minerál 
Dioktaedrický                 Trioktaedrický 

Serpentinu-
kaolinu 

~ 0 

1:1 
 

Kaolinit 
(Si2)

IV (Al2)
VI O5 (OH)4 

 

Serpentin 
(Si2)

IV (Mg3)
VI O5 (OH)4 

 
Mastku-

pyrofylitu 
~ 0 

2:1 
Pyrofilit 

(Si4)
IV(Al2)

VIO10(OH)2 
 

Mastek 
(Si4)

IV(Mg3)
VIO10(OH)2 
 

Smektitů 
~ 0,2 – 0,6 

2:1 
 

Montmorillonit 
(Si4)

IV (Al2-y Mgy)
VI O10 (OH)2, 

y M+. n H2O 

Hektorit 
(Si4)

IV (Mg3-y Liy)
VI O10 (OH)2, 

y M+. n H2O 

Vermikulitů 
~ 0,6 – 0,9 

2:1 
 

Vermikulit 
(Si4-xAlx)

IV(Al2-yMgy)
VIO10 (OH)2, 

(x+y) M+ 

Vermikulit 
(Si4-xAlx)

IV(Mg3-yMy
3+)VIO10 (OH)2, 

(x-y)/2 Mg2+ 
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2.1.3 Montmorillonit a vermikulit 

2.1.3.1 Charakteristika 

Montmorillonit je minerál patřící do skupiny diooktaedrických smektitů s nábojem 

na vrstvě x < 0.6 e-. Strukturu smektitů tvoří dioktaedrické nebo trioktaedrické vrstvy 2:1, 

mezi nimiž jsou vyměnitelné hydratované kationty s hydratačními obaly tvořenými 

molekulární vodou. Montmorillonit je charakteristický tím, že nevykazuje žádnou nebo jen 

velmi malou míru substituce Al3+ za Si4+ v tetraedrech. Náboj vrstvy 2:1 je výsledkem 

substitucí kationtů Al3+ za Mg2+ v oktaedrech. Krystalochemický vzorec idealizovaného 

montmorillonitu je: (Si4,0) (Al1,5 Mg0,5 1,0) O10 (OH)2 Mi +

0,5 [5].  

Na základě proměnlivosti chemického složení se montmorillonity dělí na několik 

typů, někdy označovaných podle lokalit [9, 10]. Mezi nejznámější s různě velkým nábojem 

na vrstvách patří například:  

Typ Wyoming – s relativně nízkým nábojem vrstvy 2:1 [9]:  

(Si3,93 Al0,07) (Al1,55 Fe +3
0,15  Fe +2

0,01  Mg0,29 1,00) O10 (OH)2 Mi +

0,37 .  

Typ Chambers (Cheto) – se středním nábojem vrstvy 2:1 [10]:  

(Si3,90 Al0,10) (Al1,48 Fe +3
0,12  Fe +2

0,02  Mg0,38 1,00) O10 (OH)2 Mi +

0,50 .  

Typ Otay – s vysokým nábojem vrstvy 2:1 [9]: 

(Si3,97 Al0,03) (Al1,39 Fe +3
0,06  Mg0,55 1,00) O10 (OH)2 Mi +

0,64 .  

Montmorillonit z lokality Ivančice (Česká republika) s krystalochemickým vzorcem 

(Si3,99 Al0,01) (Al1,27 Fe +3
0,23  Mg0,50  1,00) O10 (OH)2 Mi +

0,51  vykazuje velmi nízkou míru 

tetraedrické substituce Al3+ za Si4+ a jeho celkový náboj vrstvy je vyvolán oktaedrickou 

substitucí Mg2+ trojmocnými kationty R3+ [5].  

 

Vermikulity se liší od smektitů vyšším nábojem na vrstvách: x > 0,6-0,9 e-. 

Krystalová struktura vermikulitů je tvořena trioktaedrickými i dioktaedrickými 2:1 

vrstvami. Mezivrstevní prostor je obsazen hydratovanými výměnnými kationty (Mi). Náboj 

vrstvy 2:1 vzniká důsledkem substituce Al3+ za Si4+ v tetraedrech a Al3+ a Fe3+ za Mg2+ 

v oktaedrech. Chemické složení vermikulitů lze vyjádřit obecným krystalochemickým 

vzorcem: (Si4-w (Al, Fe3+)w) (R +2
z  R +3

y ) O10 (OH)2 (Miv.nH2O) [5].  
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Jako oktaedrické kationty R2+ vystupují Mg2+, Fe2+ a Ni2+ a jako R3+ vystupují Al3+ 

a Fe3+. Vermikulity bývají označovány podle dominujícího mezivrstevního kationtu (Mi) 

například jako Mg-vermikulit nebo Ba-vermikulit [5].  

Chemické složení idealizovaného Mg-vermikulitu lze vyjádřit jako [5]:  

 (Si2,8 Al1,2) (Mg2,6 (Al, Fe )0,4) O10 (OH)2 Mg0,4 .5,0 H2O.  

Publikované práce často uvádějí krystalochemické vzorce přírodních Mg-

vermikulitů ze světoznámých lokalit, například:  

Santa Olalla [11]: (Si2,72Al1,28)(Mg2,59Fe +2
0,03 Al0,06Fe +3

0,24 Ti0,08)O10(OH)2Mg0,39Ca0,02 .4,7H2O,  

Llano [12]: (Si2,86 Al1,14)(Mg2,83 Al0,15 Fe +3
0,01 ) O10 (OH)2 Mg0,41 .3,72 H2O,  

Letovice [13]: (Si2,64Al1,36)(Mg2,38Fe +2
0,02 Al0,06Fe +3

0,51 Ti0,03)O10(OH)2Mg0,35Ca0,01.4,9H2O,  

Brazílie [14]: (Si3,08Al0,92)(Mg2,51Fe +2
0,02 Al0,04Fe +3

0,37 Ti0,06)O10(OH)2Na0,08K0,18Ca0,06.  

2.1.3.2 Mezivrství montmorillonitů a vermikulitů  

V mezivrství smektitů i vermikulitů mohou vystupovat jak jednomocné (Na+, K+), 

tak i dvojmocné (Ca2+, Mg2+) kationty. Vzhledem k velikosti náboje, nejsou kationty 

v mezivrství fixovány a mají vlastnosti tzv. vyměnitelných kationtů. Původní mezivrstevní 

kationt lze snadno vyměnit za jiný např. K+, Li+, Ba2+.  

Průběh iontových výměnných reakcí montmorillonitů a vermikulitů je odlišný. 

Vermikulity se vyznačují zvýšenou afinitou k některým kationtům a přednostně je 

adsorbují. Tyto adsorbované kationty jsou pak obtížně vyměnitelné. Známá je fixace 

kationtů s nízkou hydratační energií, jako K+, NH4
+, Rb+ a Cs+. Po fixaci těchto kationtů 

dochází v mezivrství ke kolapsu vrstevnaté struktury ve směru kolmém na uložení vrstev 

[14].  

Důležitou vlastností ovlivňující mezivrství je uspořádaní molekul vody. Rozlišují se 

tři formy existence molekul vody v jílových minerálech:  

a) tvoří hydratační obaly mezivrstevních vyměnitelných kationtů,  

b) vyplňují prostory v mezivrství a  

c) jsou mezi krystaly jílového minerálu [6].  

Míra hydratace a typ mezivrstevního kationtu, uspořádání a množství molekul vody 

v mezivrství výrazně ovlivňují mezivrstevní vzdálenost d, která se s větším počtem molekul 

vody výrazně zvyšuje.  

U smektitů se rozlišují tři možná stádia, kdy mezivrstevní vzdálenost je:  1) 

přibližně rovna 1,25 nm - molekuly vody tvoří jednu vrstvu; 2) přibližně rovna 1,52 nm - se 
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dvěma vrstvami molekul vody a 3) větší než 1,52 nm - se třemi či více vrstvami molekul 

vody [5].  

Hydratace jílových minerálů se projevuje navenek bobtnáním a ovlivňuje také 

geometrii strukturního uspořádání. Míra bobtnání představuje objemovou změnu minerálu 

oproti původnímu suchému vzorku.  

Neutrální minerály jako kaolinit či mastek a minerály s vysokým negativním 

nábojem na vrstvách vykazují pouze povrchovou adsorbci. Montmorillonity a vermikulity 

absorbují molekuly vody do mezivrstevního prostoru, přičemž míra absorpce závisí na typu 

mezivrstevního kationu. Mg-vermikulit poskytuje po hydrataci hydratovanou fázi s 

obsahem maximálně 2 vrstev molekul vody v mezivrství, zatímco Mg-montmorillonit může 

obsahovat až čtyři vrstvy vody v mezivrství [14].  

Dehydratace montmorillonitu a Mg-vermikulitu probíhá obvykle v těchto teplotních 

intervalech [13, 15] :  

1) 60 °C – 130 °C uvolňování málo stabilních a slabě vázaných molekul vody 

2) do 190°C dehydratace molekul vody vázaných s mezivrstevními kationy (u 

vermikulitu stráta 4-5 molekul vody koordinovaných vyměnitelným kationem Mg2+) 

3) kolem 300°C odbourávání zbytku molekul mezivrstevní vody kolem Mg2+ 

vermikulitu 

4) 550-700°C dehydratace vermikulitu se strátou schopnosti rehydratovat 

5) kolem 700°C u montmorillonitu vnik nových fází během dehydroxylace 

6) 800-900 °C struktura montmorillonitu se mění málo 

7) 700-1000°C dehydroxylace a fázová přeměna dehydratovaného vermikulitu.  

2.1.3.3 Modifikované formy montmorillonitů a vermikulitů  

Za modifikované formy jsou považovány montmorillonity a vermikulity, u nichž je 

původní struktura mezivrství upravena například kationtovou výměnou nebo interkalací 

organickými molekulami či anorganickými polykationty. Při výměně mezivrstevních 

kationtů může být výrazně změněno uspořádání molekul vody, které obklopují 

mezivrstevní kationty. Typ převažujícího mezivrstevního kationtu výrazně ovlivňuje kromě 

struktury mezivrství také výsledné vlastnosti montmorillonitu a vermikulitu.  

Obsazení mezivrstevních pozic jen jedním typem kationtu (monoionní forma) je 

možné dosáhnout vícenásobným sycením příslušným kationtem z vodného roztoku jeho 

chloridu, dusičnanu nebo octanu (Obr. 2.3). Míra iontové výměny závisí kromě jiného na 

koncentraci kationtu ve vodném roztoku, který je použitý k sycení. Různé kationty nejsou 
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stejně vyměnitelné a výměnná reakce obvykle neprobíhá kvantitativně. Při přípravě 

monoionních forem dochází nejen ke kationové výměně v mezivrstevních pozicích, ale také 

k výměně (resp. adsorpci) kationů na povrchu částic. Tato povrchová výměna souvisí 

s existencí volných valencí vznikajících na povrchu při desintegraci struktury a při tvorbě 

jednotlivých částic. Intenzivním sycením smektitů a vermikulitů organickými látkami 

(hosty) lze dosáhnout kromě adsorpce na povrchových výměnných pozicích také 

interkalace jejich molekul do mezivrství. To znamená, že dochází k reakcím molekul hosta 

s hydroxoniovými ionty hostitelské struktury jílového minerálu. V důsledku větších 

rozměrů organických molekul ve srovnání se stávajícím mezivrstevním materiálem jsou 

výsledkem změny vrstevnaté struktury ve směru kolmém na vrstvy (exfoliace). Míra 

exfoliace je závislá na velikosti molekul hosta a na uspořádání mezivrstevního prostoru 

hostitelské struktury po interkalaci [5]. 

 

Obr. 2.3 Schéma iontové výměny Mg2+ a Ca2+ za Na+ v mezivrství vermikulitu. Je 

zde předpoklad, že biotitové vrstvy obsahující K+ zůstanou beze změny (převzato z [16]).  
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2.2 Fylosilikáty jako matrice pro funkční nanostruktury  

2.2.1 Stříbro a měď 

Antibakteriální vlastnosti stříbra a mědi jsou známé již od starověku. Stříbro působí 

baktericidně a desinfekčně. Koloidní stříbro ničí houby a plísně, zabíjí parazity, pomáhá 

regeneraci buněk, přitom je prakticky minimálně toxické pro vyšší organismy. Stříbro 

v malých dávkách posiluje imunitní systém a zlepšuje odolnost organismu proti 

onemocněním především bakteriálními chorobami, působí proti stafylokokům i 

streptokokům. Působí pozitivně při léčbě některých kožních chorob, jako jsou různé 

ekzémy, vyrážky a opary. Využívá se při jednorázové dezinfekci menších zdrojů pitné vody 

(studny), bývá součástí vojenských pohotovostních souprav, kde umožňuje získat pitnou 

vodu v terénu i z velmi znečistěných zdrojů. Ve vyšších dávkách a koncentracích je však 

působení stříbra na organizmus negativní. O případné karcinogenitě a míře toxických 

účinků solí stříbra se doposud vedou spory a tato tématika je předmětem intenzivního 

výzkumu [17]. 

Měď je známá svým účinkem proti různým mikrobům, potlačuje rozvoj řady 

parazitů, řas a bakterií. Účinkuje proti mikrobům způsobujícím nemoci jako chřipka, 

legionářská nemoc, infekce gastrointestinální soustavy a kožní infekce způsobené plísněmi 

a stafylokoky. V současnosti je využívána například ve farmaceutickém průmyslu 

k přípravě antiseptik, fungicidních výrobků a také hygienických a kosmetických výrobků. 

Dále pomáhá chránit pitnou vodu ve formě použití měděných potrubí. V roce 2008 

Americká agentura na ochranu životního prostředí (American Environmental Protection 

Agency, EPA) schválila používání mědi jako antimikrobiálního materiálu [18].  

 Z obecných postupů přípravy nanočástic kovů, mezi které se řadí metody 

dispergační a kondenzační, převládají při přípravě nanočástic kondenzační metody. Tyto 

jsou většinou založeny na chemické redukci rozpustné sloučeniny kovu, přičemž vznikají 

nové zárodky pevné fáze, které po dosažení kritické velikosti mohou pokračovat v růstu za 

vzniku stabilních nanočástic kovu. Vzhledem k tendeci nanočástic v koloidních roztocích 

agregovat, je snaha o jejich stabilizaci přídavkem různých organických polymerů či 

surfaktantů [19].  

Kromě přípravy a nutné stabilizace nanočástic stříbra a mědi ve formě koloidních 

roztoků je jednou z možností přípravy jejich ukotvení na silikátovém nosiči. Publikované 

práce uvádějí několik možných způsobů této jejich přípravy. 
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2.2.2 Příprava Ag a Cu na fylosilikátovém nosiči 

K přípravě nanočástic stříbra na silikátových nosičích se využívají různé metody 

založené nejčastěji na chemické redukci rozpustné stříbrné soli, nejčastěji AgNO3. Jako 

redukční činidlo se používají organické i anorganické sloučeniny jako borohydrid sodný 

[20-28], formamid [22], glycerol [29] či ethylenglykol [30], které slouží zároveň jako 

rozpouštědlo. Dalšími možnostmi přípravy jsou využití UV záření k fotoredukci [28, 31, 

32] a kalcinace [26, 28], či příprava z vodného roztoku stříbrné soli bez redukčního činidla 

[29, 33-36].  

Měď může být na silikátovém nosiči připravena jednak ve formě nanočástic [37,38], 

ale také jednoduchou iontovo-výměnnou reakcí v mezivrství, kde se nachází ve formě 

hydratovaných komplexů či vázaná jako hydrát na okrajových kyslíkových skupinách. Tato 

kationtová výměna se obvykle provádí mícháním jílového minerálu s roztokem měďnaté 

soli při teplotě 60°C – 80°C [39-46], nebo při normální teplotě [33, 47-49]. Také může být 

použita polyolová metoda [50, 51]. Pro přípravu Cu-fylosilikátů se nejčastějí využívají 

měďnaté soli Cu(NO3)2, CuSO4 a CuCl2.  

Použitá vstupní silikátová matrice může mít různou velikostní frakci, může být 

použita v přírodní formě nebo modifikována různými způsoby. Velikostní frakce se 

připravují buď sítováním do 40 m nebo sedimentací do 2 m. Různí autoři použili 

k modifikacím nejčastěji kationtovou výměnu mezivrstevního materiálu za Na+ či Ca2+ [21-

23, 30, 41, 44, 48]. Dále mohou být vzorky upraveny čištěním a mletím [34], kalcinací [26, 

34] či sloučeninami jako DMSO (dimethylsulfoxid) např. u kaolinitu [20] příp. kyselinami 

[33, 44]. Na použitém způsobu přípravy závisí nejen kvalita, ale také velikost připravených 

nanočástic. 

2.2.2.1 Příprava stříbra na fylosilikátech 

Redukce nanočástic stříbra borohydridem sodným  

Tento způsob přípravy nanočástic Ag na povrchu jílové matrice patří 

k nejpoužívanějším. Zahrnuje sycení jílové matrice roztokem AgNO3 a následnou redukci 

roztokem borohydridu sodného NaBH4. Redukce zahrnuje in situ tvorbu vodíku rozkladem 

NaBH4 a reakci vodíku s kationty stříbra [22]:  2 H2O + NaBH4 ↔ 4 H2 + BO2
-  

2 Ag+ + H2 ↔ 2 Ag0 + 2 H+.  

Velikost takto připravených kovových nanočástic Ag0, které byly vyredukovány na 

povrchu matrice, se pohybovala od jednotek po desítky nanometrů v závislosti na 
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koncentraci použitých roztoků. Nejčastěji používaný jílový minerál je montmorillonit, 

výjimečně kaolinit, mastek či palygorskit. Patakfalvi et al. (2003) připravili nanočástice Ag 

na kaolinitu (Obr. 2.4). Kaolinit byl modifikovaný pomocí DMSO (dimethylsulfoxid) 

k rozšíření mezivrstevního prostoru, který u kaolinitu neobsahuje žádný mezivrstevní 

materiál. Následně mohla být provedena adsorpce Ag+ sycením 24 hod roztokem AgNO3 a 

redukce Ag0 pomocí roztoku NaBH4. Velikost připravených nanočástic Ag0 rostla se 

zvyšující se koncentrací Ag+ v iniciačním roztoku a byla v rozmezí 3,8-10,5 nm [20].  

Praus et al. (2008, 2009, 2010) studovali adsorpci Ag+ na Na-montmorillonitu (Na-

MT) připraveném kationtovou výměnnou reakcí z MT. Na-MT byl sycený 24 hodin 

roztokem AgNO3. Připravený vzorek byl podrobený redukci borohydridem sodným pro 

získání redukované formy Ag0 na montmorillonitu. Obsah Ag v Ag0-Na-MT byl 2,4 hm. % 

a průměrná velikost nanočástic Ag0 vypočítaná z rtg difrakčního záznamu byla 8,5 nm a 

zjištěna pomocí TEM byla v rozsahu od 3 – 13 nm. Autoři došli k závěru, že při použití 

roztoků s nižší koncentrací Ag+ se tvořily menší krystality a při vyšších koncentracích Ag+ 

docházelo k interkalaci stříbra do mezivrství, což bylo doprovázeno vytěsněním molekul 

mezivrstevní vody a následnou exfoliací vrstevnaté struktury [21-23].  

 
Obr. 2.4 Schéma postupu přípravy nanočástic stříbra na kaolinitu (převzato z [20]).  

Dalšími autory, kteří použili postup redukce borohydridem byli Cabal et al. (2010). 

V prvním kroku byl kaolin nejdříve smíchán s dispersním činidlem (Dolapix CE-64) pro 

zajištění stability a homogenity a pak byla suspenze mleta v kulovém mlýnu 24 hodin. 

Kaolin a metakaolin (získaný kalcinací kaolinu 24 hodin při 700°C) byly mícháný s 

prekurzorem stříbra. K této směsi bylo rychle přidáno redukční činidlo NaBH4. Průměrná 

velikost připravených nanočástic byla cca 12 nm pro kaolin a cca 30 nm pro metakaolin. 

Pomocí TEM bylo zjištěno, že nanočástice byly uchyceny přednostně na okrajích krystalů 

(68 % na hranách proti 32 % na bazálním povrchu) na kaolinu. Na metakaolinu byla 

distribuce homogennější (cca 48 % na hranách proti 52 % na bazálním povrchu) [26].  
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Shamelli et al. (2013) popsali přípravu nanočástic Ag na mastku. Mastek byl 

mícháný 24 hodin s roztokem AgNO3 o různých objemech v závislosti na požadované 

vstupné koncentraci Ag (0,5 - 5,0 g Ag/100g mastku). Po přidání roztoku NaBH4 

v molárním poměru 1:4 (AgNO3/NaBH4) byla směs mícháná další hodinu, odstředena a 

promyta destilovanou vodou. Vyredukované nanočástice Ag na povrchu mastku byly 

charakterizovány odlišnými průměrnými velikostmi 7,60 nm, 11,03 nm a 13,11 nm, které 

odpovídaly použitým vstupním koncentracím AgNO3 1,0 %, 2,0 % a. 5,0 % [27].  

Redukce nanočástic stříbra pomocí ethylenglykolu a glycerolu 

Ayyppan et al. (1996) připravili nanočástice stříbra na Na-montmorillonitu. Použili 

dusičnan stříbrný a ethylenglykol jako redukční činidlo. Průměrná velikost získaných částic 

Ag0 na povrchu vrstev montmorillonitu byla 35 nm. Několikanásobné promývání 

metanolem způsobilo zmenšení průměrné velikosti částic na 20 nm [30].  

Valášková et al. (2008) publikovali přípravu nanočástic stříbra na montmorillonitu 

(MT) postupem jejich redukce ze suspenze dusičnanu stříbrného a glycerolu. Suspenze byla 

mícháná 1 hodinu na 80°C, ochlazena, odstředěna a promyta několikrát etanolem. Obsah 

vyredukovaného Ag na MT byl 1  hm. %. Podle HRTEM bylo stanoveno, že redukované 

nanočástice byly ukotveny na hranách a na povrchu vrstev MT. Velikost nanočástic Ag na 

povrchu MT byla cca 20nm Molekulárním modelováním struktury bylo upřesněno složení 

mezivrstevního materiálu (Obr. 2.5). V mezivrstevním prostoru se vedle molekul glycerolu 

vyskytovaly mezivrstevní kationty MT a kovové Ag0 [29]. 

Tokarský et al. (2009) publikovali model struktury montmorillonitu s nanočásticemi 

Ag0 ukotvenými na povrchu MT matrice. Pomocí molekulárního modelování studovali 

předností orientaci nanočástic Ag na povrchu fylosilikátové matrice. (Obr. 2.6) [52]. 

  
Obr. 2.5 Model struktury montmorillonitu s interkalovaným glycerolem a Ag 

v mezivrství (převzato z [29]).  
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Obr. 2.6. Model struktury montmorillonitu s nanočásticemi Ag0 na povrchu 

(převzato z [52].  

Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření  

Dalším možným způsobem přípravy nanočástic Ag redukcí je využití UV záření. 

Postup syntézy nanočástic stříbra na montmorillonitu pomocí UV záření a bez redukčního 

činidla popsali Darroudi et al. (2009). S rostoucí dobou ozáření se velikost částic 

zmenšovala. Velikost takto připravených částic na MT byla po 3 hod UV – 30,53 nm, po 48 

hod UV – 6,01 nm a po 96 hod UV 4,24 nm. Takto připravené materiály byly po dostatečné 

době záření stabilní ve vodném prostředí [31].  

Xu et al. (2011) použili k přípravě Ag-MT postup, kdy připravili disperzi Ag2O ve 

vodním roztoku [Ag(NH3)2]OH] s přídavkem NH4OH. Vzniklý [Ag(NH3)2]OH] byl s MT 

míchán při 60°C 4 hod ve tmě. Následně byla směs ozařována 24 hodin pomocí rtuťové 

lampy. Celkový obsah Ag v Ag-MT byl 6,4 hm. %. Autoři také sledovali uvolňování Ag z 

Ag-MT do destilované vody. Ukázalo se, že Ag se uvolňuje z MT velice pomalu. Velikost 

nanočástic Ag dispergovaných na povrchu MT byla 15-20 nm [32].  

 

Příprava nanočástic stříbra z vodného roztoku 

V literatuře je publikováno několik postupů přípravy Ag na matricích jílových 

minerálů s použitím jednoduchého sycení vodním roztokem AgNO3 bez redukčních činidel. 

Výsledkem byly vrstevnaté struktury s mezivrstevními kationtyAg+ a kovovými částicemi 

Ag0 a také nanočásticemi, které byly vyredukovány mimo mezivrstevní prostor [35, 31, 36, 

36, 48].  

Magaña et al. (2007) připravili nanočástice stříbra na montmorillonitu, který byl 

upravený mletím a kalcinací. K sycení použili vodný roztok AgNO3 bez přídavku 

redukčních činidel. Obsah Ag u mletého MT byl 3,36 hm. % a vyšší obsah 8,37 hm. % byl 

pro kalcinovaný MT. Nanočástice Ag na povrchu mletého MT o velikosti 10-25 nm byly 

heterogenně distribuovány na rozdíl od kalcinovaného vzorku, u kterého částice o velikosti 

pod 10 nm byly na jeho povrchu distribuovány homogenně [34].  



 19

Zhao et al. (2006) použili jako jílového nosiče nanočástic stříbra minerál palygorskit 

(neplanární fylosilikát). Palygorskit byl před použitím kalcinován po předchozím 

odstranění organických zbytků. K přípravě nanočástic kationtovou výměnou byly použity 

různé koncentrace vodného roztoku AgNO3. Celkový obsah Ag byl 0,6 hm. % a průměrná 

velikost nanočástic byla v rozsahu od 10-20 nm. Autoři sledovali také stabilitu nanočástic 

na palygorskitu ve vodě. Výsledky ukázaly, že po 72 hod působení vody na Ag-palygorskit 

zůstávalo stále 80,2 % Ag na palygorskitu [33].  

Valášková et al. (2007, 2010) připravili nanočástice Ag na montmorillonitu jeho 24 

hod sycením ve vodném roztoku AgNO3. Celkový obsah Ag na MT byl 2,3 hm. % a 

velikost nanočástic Ag na povrchu montmorillonitu byla cca 20 nm [29, 35].  

 

2.2.2.2 Příprava mědi na fylosilikátech 

Příprava nanočástic mědi redukcí a kalcinací 

Drelich et al. (2011) připravili nanočástice Cu na vermikulitu postupem kationtové 

výměny s použitím vodného roztoku CuSO4 při 70 - 80 °C (obsah Cu 1,7- 3,5  hm. %) a 

následnou redukcí při 400 – 600 °C vodíkem jako redukčním činidlem. Nanočástice Cu0 

byly vyredukovány převážne na povrchu vermikulitu a jejich velikost byla v rozmezí od 1 

do 400 nm. Rtg-difrakční záznamy potvrdily také další fáze Cu2O a CuO, které 

krystalovaly v kyslíkové atmosféře během redukce, a to z menších krystalů mědi [37].  

Bagchi et al. (2013) syntetizovali Cu nanočástice na montmorillonitu in situ redukcí 

komplexu Cu ammoniového iontu ([Cu(NH3)4(H2O)2]
2+) připraveného z vodných roztoků 

CuCl2 a NH3. Připravený práškový vzorek byl rozmíchán v amoniakální vodě a za stálého 

míchání byl přidaný roztok hydrátu hydrazínu. Směs byla mícháná 10 min, odstředěná a 

promyta. Kompozit byl ponechaný 3 měsíce na vzduchu. Ve vzorku bylo stanoveno 5 

hm. % Cu a nanočástice o velikosti < 60 nm byly interkalovány do mezivrstevního prostoru 

a adsorbovány na povrchu MT [38].  

 

Příprava nanočástic mědi polyolovou metodou 

Ravindranathan et al. (1990) popsali přípravu Cu na povrchu montmorillonitu 

pomocí polyolové metody za účelem jeho použití jako katalyzátoru. Kovové částice Cu na 

montmorillonitu byly připraveny z interkalované formy MT octanem měďným, v refluxu 

při 195 °C po dobu 6 hodin s ethylenglykolem, který sloužil jako redukční činidlo. Velikost 

částic Cu na povrchu MT byla cca 0,5 µm [50].  
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Příprava nanočástic mědi kationovou výměnou za zvýšené teploty 

Tento postup zahrnuje míchání suspenze jílového minerálu s vodním roztokem 

měďnaté soli obvykle při teplotě mezi 60 – 80 °C.  

Li et al. (2002) připravili Cu-vermikulit kationovou výměnou použitím vodného 

roztoku CuCl2. Vermikulit byl mícháný s roztokem CuCl2 v poměru 1:40 na 80°C 3 hodiny. 

Obsah Cu na vermikulitu byl 5,5  hm. % [39]. 

Několik autorů publikovalo postup přípravy Cu-montmorillonitu, přičemž chemicky 

nemodifikovaný montmorillonit sytili mícháním s vodným roztokem CuSO4 při teplote 

60°C po dobu 6 hod. Obvykle bylo ješte upravováno pH na 5 či 5,6 pomocí NaOH. Vzorky 

byly odstředěny, promyty vodou a vysušeny. Obsah Cu v takto připravených vzorcích se 

pohyboval od 2,0 hm. % do 2,48 hm. % [40, 42, 43, 45].  

Jiní autoři použili jako vstupní materiál kationovou výměnou upravený 

montmorillonit (MT) na sodnou (NaMT) či vápenatou (CaMT) formu, nebo také kyselinou 

aktivovaný montmorillonit (AAMT). Postup přípravy byl stejný jako v předchozím případě 

[41, 44, 46]. Obsah Cu na takto upraveném MT byl 2,6 hm. %, 2,1 hm. % a 3,4 hm. % pro 

Cu-NaMT, Cu-CaMT a Cu-AAMT [44]. 

 

Příprava nanočástic mědi kationovou výměnou při pokojové teplotě 

Někteří autoři použili k přípravě mědi na jílových minerálech postup bez zvýšené 

teploty, kdy suspenze jílového minerálu byla míchána s roztokem měďnaté soli po určitou 

dobu. Například:  

Tong et al. (2005) použili k sycení montmorillonitu vodný roztok CuSO4. Suspenze 

byla mícháná 24 hodin [47]. Ozdemir et al. (2010) a Malachová et al. (2011) použili 

NaMT, který sytili roztokem Cu(NO3)2 24 hodin [36, 48].  

Přípravu Cu na palygorskitu (PAL) pomocí vodného roztoku Cu(NO3)2 popsali 

Zhao et al. (2006). Obsah Cu na PAL byl 0,57  hm. %. Autoři studovali kromě jiného 

stabilitu Cu na PAL ve vodě. Bylo zjištěno, že po 72 hodinovém kontaktu s vodou 72,5 % 

Cu bylo nadále fixováno na matrici PAL [33].  
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2.2.3 Studium antibakteriální aktivity Ag a Cu na fylosilikátovém nosiči 

Antibakteriální účinky připravených jílových materiálů s obsahem stříbra nebo mědi 

studovalo několik autorů, přičemž část těchto prací byla zaměřená na účinky 

montmorillonitu s obsahem mědi, připraveném kationtovo-výměnnou reakcí.  

 

Studium antibakteriálního účinku nanočástic Ag na fylosilikátovém nosiči 

Magaña et al. (2007) testovali antibakteriální účinky nanočástic stříbra na mletém a 

kalcinovaném MT sledováním inhibice růstu Gram-pozitivní (G+) bakterie E. coli 

(Escherichia coli). Antibakteriální účinek byl vyhodnocován stanovením velikosti inhibiční 

zóny a určením hodnoty MIC (minimální inhibiční koncentrace), která celkově inhibuje 

bakteriální růst. Vzorek připravený z mletého MT vykazoval nižší hodnotu MIC oproti 

vzorku připravenému z kalcinovaného MT, i když v případě měření velikosti inhibiční zóny 

byla hodnota nižší pro kalcinovaný MT [34].  

Malachová et al. (2009) srovnávali antibakteriální účinnost Ag na NaMT 

připraveném jednak interkalací (Ag+-NaMT) a jednak redukcí borohydridem (Ag0-NaMT) 

na bakteriích E. coli (G+) a E. faecium (Enterococcus faecium) (G-). Vyhodnocení bylo 

prováděno jednak postupem počítání CFU (colony forming units = počet jednotek tvořících 

kolonie) a také pomocí stanovení MIC. Výsledky ukázaly, že v případě Ag+-NaMT došlo 

po 24 hod ke snížení poču bakteriálních kolonií o 10 řádu pro E. coli a o 4 řády pro E. 

faecium [53].  

Cabal et al. (2010) testovali připravené vzorky kaolinu (KA) a metakaolinu (mKA) 

se stříbrem. K testování byly použity bakterie E. coli a M. luteus (Micrococcus luteus) a 

kvasnice I. Orientalis (Issatchenkia orientalis). Při obsahu Ag 0,036  hm. % v testovacích 

suspenzích byl po 24 hod růst E. coli a M. luteus úplně inhibován na vzorku KA-Ag. 

V případě mKA-Ag bylo inhibiční působení slabší pravdepodobně z důvodu rozdílné 

velikosti nanočástic Ag na povrchu: KA (12 ± 7 nm) a mKA (30 ± 15 nm). Velikost 

nanočástic Ag má velký význam, protože u nanočástic přichází do kontaktu s bakteriemi 

větší specifický povrch než je tomu v případě větších částic, a tudíž je zvýšené procento 

interakce. Antifungální aktivita proti I. orientalis se neprojevila u žádného vzorku [26].  

Miyoshi et al. (2009) sledovali antibakteriální účinek nanočástic Ag na 

montmorillonitu na bakterii E. coli (G+) metodou počítání CFU. Test byl prováděn na 

světle i ve tmě a ukázalo se, že působení na světle bylo vyšší pravdepodobně díky tvorbě 
.OH radikálu. Toto antibakteriální působení se projevovalo při provedení testu dokonce i po 
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několika letech [25]. Xu et al. (2011) připravili MT dopovaný nanočásticemi Ag UV-

fotoredukcí. Průměrný obsah Ag v AgMT byl 6,4 hm. % s průměrnou velikostí částic 15-20 

nm. Antibakteriální účinnost proti E. coli vyjádřena hodnotou MIC(MT) byla 800x10-6 a 

MIC(AgMT) byla 100x10-6. Sterilizačný účinek proti E. coli byl přibližně 100%. Autoři 

prokázali také pomalé uvolňování Ag z AgMT [32].  

Girase et al. (2011) popisují syntézu a antimikrobiální aktivitu Ag-jílových 

nanohybridních struktur, které byly připraveny za účelem kombinace zrychlené a difúzně-

řízené antimikrobiální aktivity s dlouhodobým účinkem. Antimikrobiální aktivitu 

posuzovali podle interakce s E. coli. Autoři konstatovali, že jíl poskytuje fyzikálně stabilní 

povrch pro nukleaci Ag nanočástic. Navíc, vrstevnatá struktura jílu usnadňuje difúzní řízení 

antimikrobiální aktivity in-situ vysráženého Ag. Antimikrobiální aktivita byla o 4 řády 

vyšší než ex-situ vysrážených částic Ag (Obr. 2.7). Studie zdůrazňuje význam řízení 

(kontroly) antimikrobiální aktivity v nanostrukturovaných systémech, které bylo v tomto 

případě zlepšené a byla řízená (kontrolovaná) antimikrobiální aktivita s dlouhodobým 

dopadem [28]. 

 

Obr. 2.7 Schéma postupného uvolňování Ag z jílové matrice (dole) a 

antibakteriálního působení Ag připraveného ex situ bez jílové matrice (nahoře) a in situ na 

jílové matrici (dole) (převzato z [28]).  

Antibakteriální účinky nanočástic Cu na fylosilikátovém nosiči 

Drelich et al. (2011) studovali antibakteriální působení nanočástic Cu připravených 

na vermikulitu (VT). Tento hybridní materiál Cu-VT vykazoval silné antibakteriální 

působení proti bakterii S. aureus (Staphylococcus aureus) [37].  
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Bagchi et al. (2013) pozorovali vynikající antibakteriální účinek kompozitu 

nanoCu/MT na E. coli, S. aureus, E. faecalis a P. aeruginosa (Pseudomonas aeruginosa) 

s účinností > 90% po 12 hodinách. K poškození propustnosti buněčné membrány 

pravděpodobně došlo jednak přímým kontaktem kompozitu s bakterií a nepřímé porušení 

bylo způsobené propouštěním Cu iontů, které jsou primárními zdroji antibakteriálního 

působení. Autoři studovali také nepříznivý účinek na dvě lidské buněčné linie. Měření 

cytotoxicity ukázalo, že tento nepříznivý účinek na lidské buňky byl minimální [38]. 

 

Antibakteriální účinky materiálů Cu-fylosilikát připravených iontovo-výměnnou reakcí 

Li et al. (2002) studovali antibakteriální účinek Cu-vermikulitu na bakterii E. coli. 

Byl studován také vliv teploty 200 a 400°C, které neměly vliv na antibakteriální působení 

Cu-vermikulitu [39]. Zhou et al. (2004) zkoumali antimikrobiální aktivitu Cu-

montmorillonitu na bakteriích E. coli (G-) a S. faecalis (G+) stanovením hodnoty MIC 

v závislosti na době působení [40].  

Hu et al. (2005) studovali antimikrobiální aktivitu Cu-MT na bakterii A. hydrophila 

(Aeromonas hydrophila). Zjištěné hodnoty MIC a MBC (minimální baktericidní 

koncentrace) vzorků byly 150 a 600 mg/l. Autoři sledovali také trvání účinku Cu-MT 

(600mg/l) oproti CuSO4.5H2O (2mg/l), které se ukázalo delší u Cu-MT než u samotného 

CuSO4. Výluh připravený ze vzorku ve vodě vykazoval velice nízkou účinnost, což 

potvrdilo, že antibakteriální účinnost byla vázaná zejména k povrchu Cu-MT a není 

důsledkem uvolňování Cu2+ do roztoku. Pozitivní náboj Cu-MT může způsobovat 

přitahování A. hydrophila se záporným nábojem buněčné stěny [41].  

Hu et al. (2006) srovnávali působení kationtově upravených montmorillonitů Cu-

NaMT a Cu-CaMT a upraveného kyselinou Cu-AAMT. K testování byla použita bakterie 

E. coli. Byly studovány vlivy Cu2+ desorpce, času a pH na antibakteriální účinnost. Původní 

neupravený MT nevykazoval schopnost inhibice bakteriálního růstu. Vzorky NaMT, CaMT 

a AAMT snížily počty bakterií o 37,4 %, 13,4 % a 14,2 % ve srovnání s čistým MT. 

Vzorky Cu-NaMT, Cu-CaMT a Cu-AAMT způsobily výrazné snížení počtů bakterií ve 

srovnání s čistým MT, a to o 98,6 %, 97,5 % a 95,6 %. Autoři také studovali vliv desorpce 

Cu2+ ze vzorků na počty bakterií. Ukázalo se, že roztok s Cu2+ vykazoval velice slabé 

působení na rozdíl od vymývaných Cu-MTů, které vykazovaly stejnou účinnost jako před 

vymýváním. Antibakteriální účinek vzorků byl vyjádřen v řadě s jejich klesající působností: 

Cu-AAMT>Cu-NaMT>Cu-CaMT. Optimální pH, při kterém se bakterie množily, bylo v 

rozmezí od 5 do 7. Mimo tento rozsah pH, počty bakterií klesaly [44].  



 24

Tong et al. (2005) studovali antibakteriální vlastnosti a mechanismy účinků Cu-MT 

na bakteriích E. coli a S. choleraesius. Tyto bakterie byly vybrány jako indikátory 

patogenních bakterií střevního traktu odstavených selat. Výsledky ukázaly, že Cu-MT 

inhiboval bakteriální růst, přičemž hodnoty MIC byly 1024 mg/ml pro E. coli a 2048 mg/l 

pro S. chloreasius. U bakteriální buňky došlo po působení Cu-MT k výrazným změnám. U 

obou bakteriálních buňek došlo ke změně tyčinkovitého tvaru na nepravidelný (elipsovitý) 

a zároveň byla narušena rovnoměrnost buněčné stěny. Objevili se v ní buněčné vakuoly, 

které umožnily únik živin, prostor mezi buněčnou stěnou a membránou se rozšířil a 

cytoplasma měla tendenci se koncentrovat [47].  

 

Srovnání antibakteriálního účinku nanočástic Ag a Cu na jílovém nosiči 

Zhao et al. (2006) studovali antibakteriální účinek vzorků Ag- a Cu–palygorskitu 

(PAL). Hodnocení účinku bylo prováděno počítáním CFU bakterií E. coli a S. aureus. 

Autoři zkoumali vliv pH, teploty a koncentrace modifikovaných materiálů k vymezení 

optimální antibakteriální aktivity. Vliv pH nebyl prokázán, s poklesem teploty klesala také 

rychlost redukce množství živých bakterií. Antibakteriální účinek u obou vzorků Ag-PAL i 

Cu-PAL byl odlišný. Účinnější vliv na bakterie byl u vzorku Ag-PAL, který s vyšší 

rychlostí snižoval počet přežívajících bakterií než vzorek Cu-PAL [33].  

Özdemir et al. (2010) srovnávali „diskovou difuzní metodou“ antibakteriální účinek 

Cu2+-, Ag+- a Ag0- forem montmorillonitů na P. aeruginosa a S. aureus. Autoři zjistili 

dobré antimikrobilální účinky Cu2+-, Ag+- a Ag0-MTů na oba bakteriální kmeny [48].  

Malachová et al. (2011) studovali antibakteriální aktivitu stříbra a mědi na 

montmorillonitu. Bakteriální růst vyhodnocovali pomocí stanovení CFU (počtu jednotek 

tvořících kolonii) na bakterii E. coli. Kromě toho testovali také fungicidní působení 

připravených materiálů na plísních P. cinnabarinus a P. ostreatus. Výsledky jejich 

testování ukázaly, že interkalované montmorillonity inhibují růst plísní podobně jako volné 

kationty Ag+ a Cu2+, s tím že byly zjištěny intenzivnější účinkyCu-MT > Ag-MT u P. 

cinnabarinus a Cu-MT > Ag-MT u P. ostreatus. Avšak opačný antibakteriální účinek 

těchto Cu-MT a Ag-MT byl zjištěn u bakterií [53].  
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2.2.4 Možnosti aplikací Ag a Cu na fylosilikátovém nosiči 

Antibakteriální materiály 

Z předchozí kapitoly vyplývají hlavní možností využití fylosilikátů obohacených 

stříbrem či mědí z hlediska jejich antimikrobiálního působení proti širokému spektru 

bakteriálních kmenů či plísní. Uchycené kovové částice na silikátové matrici snižují riziko 

úniku částic do prostředí, protože jejich uvolňování je postupné a zároveň je omezena jejich 

aglomerace do větších méně účinných částic. Jílové minerály jsou běžně používány 

v průmyslu i zdravotníctví a jejich modifikované nanokompozity se stříbrem a mědí 

rozšiřují dále jejich možnosti aplikace. Mohou být proto využity zejména ve stavebnictví 

(nátěry, omítky), zdravotnictví (dekontaminace), farmaceutických aplikacích, veterinární 

medicíně, produktech osobní hygieny či jako čistící činidla.  

 

Veterinární medicína 

Velice zajímavé se jeví studium antimikrobiálního působení Cu-MT se zaměřením 

na potenciální využití ve veterinární medicíně [42-44, 46, 47].  

Xia et al. (2005) zkoumali působení Cu-MT na podporu růstu, změnu střevní 

mikroflóry, bakteriální enzymové aktivity a morfologie střev prasat. Celkem bylo použito 

128 odstavených prasat s průměrnou tělesnou hmotností 7,5 ± 0,6 kg. Prasata byla 

rozdělena do čtyř skupin podle krmné léčby v jednotlivých dávkách upravených 

následovně: 1) základní krmná dávka, 2) základní krmná dávka + 1,5 kg MT, 3) základní 

krmná dávka + 36 mg/kg Cu ve formě Cu(SO)4 a 4) základní krmná dávka + 1,5 g/kg Cu-

MT. Výsledkem bylo zjištění, že krmná dávka s doplňkem Cu-MT zlepšila rychlost růstu, 

snížila celkové množství střevních bakterií Clostridium a E. coli a množství klků ve 

srovnání s ostatními krmnými dávkami, které nevykazovaly žádné působení [42].  

 

Yu et al. (2006) studovali adsorpci olova (Pb) z vody na Cu-MT při odlišných 

podmínkách doby třepání, prostředí pH a počáteční koncentrace. Množství Cu-MT 

nezbytné k odstranění Pb z roztoku bylo kolem 0,1 g pro 100-200 mg/l Pb v roztoku při pH 

4,0. Maximální adsorpce byla pozorována po 30 min. S rostoucí hodnotou pH se adsorpce 

Pb na Cu-MT zvyšovala až na maximální adsorpční účinek 96%. Experimentální studie na 

prasatech prokázalal, že přídavek Cu-MT ve stravě kontaminované Pb způsobil 

zvýšenou exkreci obsahu Pb ve stolici. Úroveň olova v tkáni byla naopak snížená a růst 
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prasat byl proto urychlen. Výsledkem je poznatek, že použití Cu-MT ve stravě zvířat jako 

„vylučovače“ Pb z potravy bylo „bezpečné“ jak pro zvířata tak i zákazníky [43].  

 

Song et al. (2013) připravili Cu-MT, Cu-CaMT a Cu-NaMT iontovou výměnnou 

reakcí a testovali jejich použití jako alternativu k chlortetracyklinu na podporu růstu, proti 

průjmu, střevní propustnosti a protizánětlivým citokinézám u odstavených prasat. Za tímto 

účelem bylo odstaveno 96 telat stáří 21 dnů, které byly rozděleny do čtyř skupin: 1) 

kontrolní krmná dávka, 2) kontrolní krmná dávka + 1,5g/kg Cu-CaMT, 3) kontrolní krmná 

dávka + 1,5 g/kg Cu-NaMT a 4) kontrolní krmná dávka + 75 mg/kg chlortetracyklinu. 

Srovnáním s kontrolní skupinou vykazovaly skupiny s doplňkem Cu-CaMT a Cu-NaMT 

zlepšení průměrného denního přírustku, snížené množství stolice a celkového počtu 

mikroorganizmů Clostridium a E. coli v trakčníku a tlustém střevě. Nebyl pozorován žádný 

rozdíl v účinnosti mezi skupinami s Cu-CaMT a Cu-NaMT. Doplněk CuMT byl účinný 

stejně jako chlortetracyklin na zmírnění průjmu a zánětu, zlepšení střevní mikroflóry a 

celistvosti bariéry sliznice odstavených prasat. Výsledky indikují, že CuMT by mohl být 

dobrým kandidátem jako alternativní antibiotiický přípravek při odstavení prasat [46].  

 

Hu et al. (2007) použili ke studii celkem 360 ryb Tilapie nílské o průměrné 

hmotnosti 3,9 g. Ty byly náhodně rozděleny do 4 chovů, z nichž každý chov tvořily tři 

nádrže po 30 rybách. Byl studován vliv Cu-MT na růst, mikrobiální ekologii kůže, žáber, 

střev a střevní morfologii. Testování probíhalo s použitím: 1) normální stravy, 2) normální 

stravy + 1,5 g/kg MT, 3) normální stravy + 30 mg/kg Cu jako CuSO4 (v množství 

ekvivalentním obsahu v Cu-MT), 4) normální stravy + 1,5 g/kg Cu-MT. Výsledky ukázaly, 

že obohacení o Cu-MT značně zlepšilo růst ve srovnání s rybami v kontrolní skupině a ryby 

krmené s přídavkem Cu-MT vykazovaly větší hmotnostní přírůstky než ryby krmené 

s přídavkem MT či CuSO4. Přídavek Cu-MT snížil celkově množství střevních aerobních 

bakterií a ovlivnil složení střevní mikroflóry s tendencí redukce druhů Aeromonas, Vibrio, 

Pseudomonas, Flavobacterium, Acinetobacter, Alcaligence, Enterobacteriaceae ve 

srovnání s kontrolou. Měření klků a mikroklků na rozličných místech střevní sliznice 

indikovalo, že přídavek MT nebo Cu-MT ve stravě zlepšil morfologii střevní sliznice. 

Nicméně, mikrobiální ekologie kůže a žáber nebyla příměsemi ovlivněna. Přídavek CuSO4 

neměl žádný vliv na růst, mikrobiologickou ekologii a střevní morfologii. Výsledky 

ukázaly, že Cu-MT vykazoval antibakteriální aktivitu in vivo a chránil střevní sliznici před 

invazí patogenních bakterií a toxínů, což vedlo k pozitivnímu vlivu na jejich růst [45].  
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Katalyzátory 

Další možností je využití silikátů nadopovaných kovovými prvky jako katalyzátorů 

[22, 48, 49]. Experimenty s běžně používanými kovy ukázaly, že katalytické vlastnosti 

kovů závisí na velikosti částic (Jana 1998). Například: Ravindranathan et al. (1990) 

připravili Cu-MT polyolovou metodou za účelem jeho využití jako katalyzátoru. Polyolová 

metoda, ve které byl ethylenglykol použitý k přípravě rovnoměrně distribuovaných 

kovových částic na/v montmorillonitové matrici. MT byl interkalovaný octanem měďnatým 

v refluxu při 195 °C s tekutým ethylenglykolom 6 hod. Redukce octanu měďnatého na 

kovovou měď byla zřejmá podle červené barvy produktu. Rovnoměrně distribuované 

sférické částice mědi měli rozměr kolem 0,5 µm [50].  

 

Povrch vrstevnatých silikátů může být převedený na účinný heterogenní katalyzátor 

zavedením katalyticky aktivních míst nebo hostů do mezivrství nebo na vnější povrch. 

Klastry podpírají oddělené silikátové vrstvy podobně jako pilary v pilířovaných jílech, tudíž 

mohou být schopny vytvořit unikátní selektivní katalytické produkty přes molekulární 

sítovací efekt podobný jeko v klastrami dopovaných zeolitech. Interkaláty tohoto druhu se 

mohou osvědčit jako univerzální katalyzátory [51].  

Praus et al. (2013) zkoumali zajímavé využití připravených nanočástic Ag na MT 

redukcí borohydridem bez dalších stabilizačních aditiv. Nanokompozit obsahoval 

4,94 hm. % Ag nanočástic s průměrnou velikostí 6,9 nm umístěných zejména na povrchu 

MMT. Tento nanokompozit Ag-MT použili jako katalyzátor redukce 4-nitrofenolu 

borohydridem za tvorby 4-aminofenolu. Reakční kinetika se zvýšila z 0. na 1. řád [24].  

 

Filtrační materiály 

Další možností je využití silikátů nadopovaných kovovými prvky jako složek filtrů. 

Oya et al. (1994) připravili antibakteriální keramický filtr z montmorillonitu 

nesoucího 2,2´-dipyridyl chelát stříbra. Filtr byl připravený z montmorillonitu s obsahem 

chelátu do 10 mol. % jeho CEC a 90% vody a umístěný na porézní nosnou trubici. Po 

vysušení ve vákuu byla trubice kalcinovaná na vzduchu při 870 °C. Výsledný povlak 

s tloušťkou 10-15 µm, tvořil „entangled thread“ – jako porézní strukturu obsahující póry o 

průměru 5 µm a méně a vykazoval účinnost proti E. coli a S. aureus [54].  
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Fotochemické vlastnosti 

Nanočástice stříbra a mědi vykazují dobré optické a elektrické vlastnosti. Vzhledem 

k tomu je možné u takto připravených materiálů kovů na fylosilikátech také využití 

optických, fotochemických či dalších vlastností. Fotochemické vlastnosti Ag na 

montmorillonitu studovali např. Miyoshi et al. (2010) [25].  

 

Plniva 

Jednou z možností využití jílových minerálů je také jejich použití jako plniva 

polymerních matric. Tato plniva mohou zlepšit mechanické a tepelné vlastnosti polymerů. 

V případě modifikace jílových minerálů dalšími složkami mohou polymerům dodat další 

nové užitné vlastnosti. Fylosilikátům jako plnivům polymerů je věnována následující 

kapitola.  
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2.3  Fylosilikáty jako plniva polymerních matric 

2.3.1 Úvod 

Kompozit představuje materiál, který tvoří nejméně dvě složky, přičemž jedna ze 

složek (plnivo) je rozptýlena do složky druhé (matrice). Nanokompozit (NKT) představuje 

materiál, ve kterém alespoň jedna složka má minimálně jeden rozměr v nanometrech. Podle 

počtu rozměrů v nanometrech bývají nanočástice v nanokompozitech označovány jako: 

izodimenzionální – když jsou tři rozměry v nanometrech (např. sférické silikátové 

nanočástice); vláknité materiály: nanotrubičky, nanovlákna, nanodrátky i nanowhiskery – 

když jsou dva rozměry v nanometrech a třetí je větší; vrstvy – když je pouze jeden rozměr 

v nanometrech [55].  

Jednotlivé složky ovlivňují výsledné vlastnosti kompozitu svými charakteristikami a 

vzájemnou interakcí. V kompozitech je možné zdůraznit výhodné vlastnosti složek a 

potlačit vlastnosti nevýhodné. Přídavek různých plniv v matricích (keramických, kovových, 

polymerních či biologických) má vliv na jejich pevnost, tuhost a další vlastnosti důležité při 

jejich praktickém využití. Přídavek tuhého (nejčastěji anorganického) plniva ovlivňuje 

mechanické vlastnosti celku i povrchu (tvrdost, odolnost obrusu), teplotní a elektrickou 

vodivost, zlepšuje odolnost proti ohni, barevnou stálost a vzhled [56].  

Nanokompozitní materiály s polymerní matricí obsahující ve své kompozici 

fylosilikáty představují významnou skupinu nanokompozitních materiálů. Tyto 

nanokompozity vykazují značně vylepšené mechanické, tepelné, optické a fyzikálně 

chemické vlastnosti ve srovnání s čistou polymerní matricí či makrokompozitem bez 

obsahu částic v nanorozměrech [55].  

Za účelem přeměny hydrofilní povahy fylosilikátů na více organofilní, bývají 

hydratované kationty v mezivrství vyměněny za kationtové surfaktanty jako 

alkylammonium nebo alkylfosfonium. Takto modifikovaný fylosilikát se stává organofilní, 

jeho povrchová energie je snížená a je více kompatibilní s organickým polymerem. 

Polymery mohou být pak schopny interkalovat do struktury modifikovaného fylosilikátu. 

V závislosti na povaze použitých složek (vrstevnatých silikátů, organických 

kationtů a polymerní matrice) a metodě přípravy, mohou být připraveny tři typy 

nanokompozitů podle spojení jílového plniva a matrice (Obr. 2.8):  

1) Mikrokompozity – kompozit tvoří jednotlivé separované fáze,  
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2) Interkalované nanokompozity – polymer je interkalovaný mezi silikátovými 

vrstvami, což vede k dobrému uspořádání morfologie střídajících se 

polymerních a silikátových vrstev, 

3) Exfoliované (delaminované) nanokompozity – jednotlivé silikátové vrstvy jsou 

kompletně a rovnoměrně dispergovány v polymerní matrici [55]. 

 

Obr. 2.8 Schéma odlišných typů kompozitů v závislosti na interakci polymer – 

vrstevnatý silikát[55].  

2.3.2 Příprava nanokompozitů polymer/fylosilikát 

Nanokompozity polymer-fylosilikát lze připravit několika způsoby, a to:  

exfoliací-adsorpcí, in situ interkalační polymerizací, interkalací tavením a interkalací 

v roztoku.  

Exfoliace-adsorpce 

Fylosilikát je exfoliovaný na jednotlivé vrstvy použitím rozpouštědla, ve kterém je 

polymer rozpuštěn. Vrstevnaté silikáty, ve kterých jsou vrstvy vázány pouze slabými 

vazbami, mohou být snadno rozpuštěny ve vhodném rozpouštědle. Polymer je pak 

adsorbovaný mezi delaminovanými vrstvami a po odpaření rozpouštědla jsou vrstvy opět 

spojeny sendvičovitě s polymerem, v nejlepším případě jsou uspořádány do multivrstevních 

struktur.  

In situ interkalační polymerizace 

Fylosilikát je nabobtnaný v tekutém monomeru a polymer se formuje v mezivrství. 

Polymerizace může být iniciována zahřátím nebo ozářením, difuzí vhodného iniciátoru 
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anorganického či organického nebo katalyzátorem fixovaným kationtovou výměnou 

v mezivství ještě před zahájením postupu bobtnání v monomeru.  

Interkalace tavením  

Vrstevnatý silikát je smíchán s polymerem v roztaveném stavu. Za těchto podmínek 

a v případě, že fysilikátové vrstvy jsou dostatečně kompatibilní s polymerem, polymer 

může „vstoupit“ do mezivrství a vytvořit buď interkalovaný nebo exfoliovaný 

nanokompozit.  

Interkalace v roztoku.  

Tento postup, při kterém jsou silikáty ve vodním roztoku obsahujícím polymer, je 

široce využívaný k syntéze dvou-vrstvých hydroxidů tvořících nanokompozity, zatímco je 

málo zkoumán pro vrstevnaté silikáty. Polymer pomáhá nukleaci a růstu anorganických 

krystalů hosta a uvízne mezi jeho rostoucími vrstvami [55].  

 

Publikované práce na přípravu nanokompozitů, ve kterých autoři jako plnivo použili 

fylosilikát (FS) do polymerní matrice, uvádějí různé postupy v závislosti na použitých 

materiálech.  

Najčastěji používanýmí fylosilikáty jsou modifikované montmorillonity (Cloisite - 

typ Na-MT, Dellit - typ čištěného MT) [57-92], méně vermikulit [93-102] a zřídka kaolinit 

[103-104], hektorit [63], halloysit [105-107], či slída [63] nebo laponit (syntetický silikát) 

[108]. Tyto FS bývají modifikovány různými organickými sloučeninami (především 

kvarterními amoniovými solemi), za účelem úpravy hydrofilicity a nábojových vlastností 

struktury minerálů.  

Jako polymerní matrice jsou používány různé druhy polymerů. Nejčastějšími jsou 

polyolefiny (polyethylen [57,60-62,67-80,96,108] a polypropylen [63-64,82,92,97-

100,102,105), polystyren [65,83,93,100], polyhalogenolefiny (polyvinylchlorid [66,84], 

polyterafluorethylen), polyvinylestery (polyvinylalkohol), polymery a kopolymery kyseliny 

akrylové a methakrylové (polymethylmethakrylát) [90-91], polyethery (polyethylenoxid) 

[89,104], polyamidy [84,86,101,103,106], polyurethany [94-95] i další.  

Disertační práce je zaměřena na polyethylen/vermikulit, proto bude dále zaměřena 

pozornost na přípravu, vlastnosti a aplikace nanokompozitů polyolefin/fylosilikát a 

polymer/vermikulit.  
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2.3.2.1 Příprava „exfoliací-adsorpcí“ 

Způsob přípravy „exfoliace-adsorpce“ je používán s vodou rozpustnými polymery 

k přípravě interkalovaných polymerních NKTů tvořených poly(vinylalkoholem), 

poly(ethylenoxidem), polyvinylpyrolidinem či poly(akrylovou kyselinou) a také může být 

použitý pro některé polymerní materiály, například pro poly(imidy) či 

polymethylmethakrylát [55, 57-59].  

 

Polyethylen-montmorillonit (PE-MT) 

Postup exfoliace-adsorpce byl použitý např. k přípravě NKTů na bázi nitrilového 

kopolymeru či polyethylenového polymeru. Nanokompozity byly připraveny s Na-MT, 

který byl modifikovaný kationtovou výměnou, a to mícháním dodecylaminu s kyselinou 

chlorovodíkovou při vyšší teplotě. Modifikovaný MT a HDPE (v poměru 1:4) byl 

rozpuštěn po dobu 30 min. v rozpouštedlech xylenu a benzonitrilu (80:20 hm. %) při 110 

°C. Čirý roztok byl vysrážen v přebytku THF (tetrahydrofuran) za stálého míchání. 

Sraženina byla odfiltrována přes jemný skleněný filtr, několikrát promyta s THF za účelem 

odstranění zbytků rozpouštědel a sušena 7 hod při 70 °C před lisováním ve vakuu při 

130 °C. Nitrilový kopolymer byl připravený rozpuštěním v DMF (dimetylformamid) 

s 15 hm. % modifikovaného MT. Poté byl DMF odpařován 24 hod při 80 °C ve vakuové 

sušárně [57].  

2.3.2.2 Příprava „In situ interkalační polymerizací“ 

Způsob přípravy „in situ interkalační polymerizací“ je často využívaný k přípravě 

polymerních NKTů [60-66,93-94,103].  

 

Polyethylen-Montmorillonit (PE-MT) 

Lomakin et al. (2008) interkalovali MT s katalyzátory Al(i-Bu)3 a VCl4. 

Polymerizační reakce začala přídavkem ethylenu do reaktoru a probíhala až do získání 

nanokompozitu PE/MT požadovaného složení. Ukončena byla přídavkem ehtanolového 

roztoku HCl (5 hm. % HCl) do reaktoru. Produkt byl zfitrovaný, promytý etanolem a 

vysušený ve vakuu při 60 °C. Stabilizace byla provedena úpravou s Topanolem CA a 

dilauryl 3,3´-thiodipropionatem v heptanu při 70 °C s následným vysušením ve vakuu. 

Vylisované tenké filmy byly testovány při 160 °C [60].  
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Hakim et al. (2013) použili postup, kde v prvním kroku byl Na-MT dispergovaný 

v toluenu (50 g. l-1) za stálého míchání. Suspenze byla vystavena působení amoniaku při 

atmosferickém tlaku a při různých časech a teplotních podmínkách. K odstranění 

nezreagovaného amoniaku byla suspenze udržována v N2 atmosféře při 110 °C 4 hod. 

V dalším kroku, byl přidaný v přebytku roztok dodecylaminu (DDA) v toluenu (molární 

poměr 1:1). Po 48 hod byla odfiltrovaná pevná sraženina promyta toluenem za účelem 

odstranění nezreagovaného DDA, pak sušena v N2 atmosféře a použita při nanášení 

katalyzátoru. Nanášení katalyzátoru: Methylaluminoxan (MAO) reagoval s hydroxylovými 

a karboxylovými skupinami na předupraveném MT za formování Al-O skupin. Byl přidaný 

metallocenový katalyzátor, který vytvořil aktivní místa. Modifikovaný MT byl 

dispergovaný v toluenu (0,5 g na 100 ml). Následně byl přidaný roztok MAO (10 % 

v toluenu) a vše bylo mícháno 2 hod při 30 °C a pak promyto toluenem. V dalším kroku byl 

přidaný roztok Cp2ZrCl2 v toluenu (3,41. 10-6 mol. ml-1) a směs byla míchána při odlišných 

časech a teplotách. Směs byla nakonec promyta toluenem [61].  

 

Polypropylen – Montmorillonit (PP-MT) 

Sarkar et al. (2008) připravili PP/FS kompozity obsahující čistý MT za použití 

xylenu jako rozpouštědla rychlým mícháním při teplotě 130 °C a následným lisováním při 

170°C. Obsah MT plniva byl 5, 7,5 a 10 hm. % [64].  

 

Polystyren-montmorillonit (PS-MT) 

Haroun et al. (2013) roubovali PS dvěma odlišnými monomery, a to kyselinou 

akrylovou či maleinovou v přítomnosti MT a s použitím disíranu draselného jako iniciátoru 

v N2 atmosféře [65].  

 

Polystyren-vermikulit (PS-VT) 

Wang et al. (2013) připravili nanokompozity PS-VT dispergováním dvojitě 

modifikovaného organoVT (DOVT) v PS pomocí in situ polymerizace v hmotnostních 

poměrech (DOVT:PS 1:99, 9:97, 5:95 a 7:93). VT byl modifikovaný v prvním kroku 

s cetyltrimethylammoniovým kationem a ve druhém kroku 3-(trimethoxysilyl)propyl 

methakrylátem. DOVT byl dispergovaný v monomeru styrenu. Morfologie PS-VT NKTů 

se vyvíjela ve třech stádiích podle klesajícího obsahu DOVT v NKT [93].  
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Polyuretan-vermikulit (PU-VT) 

Patro et al. (2008) připravili NKT polyuretanové pěny s nemodifikovaným VT, 

který byl před mícháním dispergovaný buď v polyolu nebo isokyanátu. Přídavek VT snížil 

dobu potřebnou pro vytvoření PU, tudíž působil jako heterogenní katalyzátor při zpěňovací 

a polymerizační reakci [94].  

 

2.3.2.3 Příprava „Interkalací tavením“  

Interkalace tavením představuje nejpoužívanější způsob přípravy polymerních 

NKTů [67-87,92,96-102,104-106], který je často prováděn mícháním taveniny při různých 

teplotách a po různě dlohou dobu. 

 

Polyethylen-montmorillonit 

Wang et al. (2001) použili Na-MT organicky modifikovaný dodecyl-, hexydecyl- a 

octadecyl-aminem. Modifikátorem a radikálovým iniciátorem PE byl anhydrid kyseliny 

maleinové (MA) a dicumylperoxid (DCP), a jako matrice byl použitý MA-PE a LLDPE. 

NKTy byly připravovány mícháním taveniny v hnětací komoře Brabender-u o objemu 50 

cm3, rychlosti otáčení šneku 60 ot/min, 20 min). MA-PE byl připravený ve dvoušnekovém 

extrudéru (průměr 19 mm, rychlost 30 ot/min, teplota 150-220 °C). Byly připraveny dva 

typy MA-PE: 1. přímým vytlačováním MA, LLDPE a peroxidu, 2. mícháním taveniny 

s MA-PE a čistým LLDPE v Henschel směšovači před vytlačováním [67].  

Další autoři publikovali obdobné postupy přípravy v Brabender hnětiči, které se 

kromě typu polymeru či FS a modifikační sloučeniny FS, líšily pracovní teplotou, dobou 

míchání, rychlostí míchání či obsahem plniva. Pracovní teplota se obvykle pohybovala 

mezi 160 – 200 °C, rychlost míchání byla od 50 ot/min a doba míchání se pohybovala od 

minimálních 5 min až do 30 min (Lomakin et al. (2008b): 190 °C, 10 min, 60 ot/min; 

Ashurov et al. (2012): 180 °C, 30 min, 98 ot/min; Bruna et al. (2012): 200 °C, 15 min, 1, 2, 

3 a 4 hm. %; Wang et al. (2003): 160 °C, 10 min; Gopakumar et al. (2002): 190 °C, 7 min, 

60 ot/min, 5 hm. %; Chuang et al. (2004): 120-130 °C, 10-20 min, 50 ot/min; Zhang a 

Wilkie (2006): 185 °C, 5 min, 60 ot/min, 3, 10 a 16 hm. %; Araújo et al. (2007): 170-

200 °C, 60 ot/min, 3 hm. %, Olewnik et al. (2010): 1,5-5 hm. %; Xue et al. (2011): 170 °C, 

30 min, 50 ot/min; Olewnik et al. (2012): 1,5, 3 a 5 hm. %) [68-80,109].  
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Polyethylen-vermikulit 

Tjong a Meng (2003) připravili exfoliovaný VT v PE pomocí MA modifikovaného 

VT (MA-VT) s PE. MA působil jako interkalační činidlo VT a také jako kompatibilizér pro 

PE a VT. NKTy byly připraveny pomocí přímého tavení směsí ve dvoušnekovém 

Brabender hnětiči při rychlosti 30-40 ot/min, jednokrokovou reakcí PE s MA-VT při 

teplotě 220 °C. Obsah plniva MA-VT byl 0,5, 2, 4, 6 a 8 hm. %. NKTy byly vytlačeny 

dvakrát při 20 ot/min v prvím cyklu a 40 ot/min ve druhém cyklu. Extrudát byl granulovaný 

a sušený 8 hod při 90 °C [96].  

 

Polypropylen-vermikulit 

Gomes et al. (2009) se zabývali přípravou nanokompozitů PP-VT. Původní VT a 

organo-VT (připravený Na-VT kationovou výměnou a následně míchaný s alkyl 

ammoniovou solí po dobu 3 dnů při 70 °C) byly připraveny v PP ve dvoušnekovém 

extrudéru při rychlosti 300 ot/min a teplotě 120-200 °C. VT byl přidán v množství 1, 3 a 5 

hm. %. Vzorky byly vylisovány při 240 °C na tloušťku 0,55 mm [98].  

Valášková et al. (2009) studovali VT exfoliovaný oktadecylaminem, který míchali 

v množství 1, 2 a 3 hm. % s PP v hnětací komoře Brabender-u při 220 °C a při 30 a 

50 ot/min po dobu 30 min. Vzorky byly vylisovány na tenké fólie při 220 °C [99].  

 

Polyvinylchlorid (PVC)-montmorillonit 

Kalendová et al. (2004) studovali vliv délky řetězce na proces interkalace a na 

vlastnosti NKTů polymer/fylosilikát. Na-MT byl interkalovaný molekulami 

oktadecylaminu, dodecylaminu a oktylaminu za účelem zjištění použitelnosti těchto 

interkalátů pro nanokompozitní materiály. Bylo zjištěno, že úplná exfoliace nebyla 

dosažena u všech polymerních vzorků, které byly připraveny v hnětací komoře Brabender-u 

za podmínek tavení. Exfoliované vrstvy se vyskytovaly společně se shluky několika vrstev 

[84].  

 

Polyamid 6 (PA6)-vermikulit 

Tjong et al. 2002 použili VT modifikovaný MA do PA6 přímým mícháním taveniny 

v dvoušnekovém extrudéru s následným vstřikováním. Výsledky přinesly nové poznatky o 

přípravě a vzniku exfoliovaných a interkalovaných nanokompozitů [97].  
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2.3.2.4 Příprava „Interkalací v roztoku“ 

Způsob přípravy polymerních NKTů interkalací v roztoku zahrnuje in situ 

hydrotermální krystalizaci silikátových vrstev ve vodném polymerním gelovém médiu, kde 

polymery často působí jako vzor pro formování vrstev. Tato metoda je částečně 

přizpůsobená polymerům rozpustným ve vodě a proto některé pokusy byly provedeny 

s polymery, jako jsou poly(vinylpyrrolidon) (PVPyr, HPMC, PAN, PDDA) a polyanilin 

(PANI) [88-91,107]. 

 

Chlorovaný polyethylen (CPE)-cloisit 

Kar et al. (2010) připravili nanokompozity CPE s původním MT a organo-MT 

(cloisitem). Metodami RTG a TEM bylo prokázána delaminace vrstev organo-MT vznik 

exfoliovaných NKTů [88].  

 

Polyethylenoxid (PEO)-montmorillonit 

Gürses et al. (2012) přípravili nanokompozit PEO-FS použitím organo-FS 

připraveného pomocí adsorpce cetyltrimethyl ammonium bromidu (CTAB) a studovali 

některé mechanické vlastnosti NKTů [89]. 

 

Polymethylmetakrylát (PMMA)-montmorillonit 

Choudhury et al. (2010) použili dispergovaný a kyselinou upravený FS přírodním 

disperzantem (mýdlový kamenný prach) a CTAB. Polymerizace s PMMA probíhala 

metodou interkalace z roztoku [90]. Patra at al. (2012) syntetizovali PMMA-FS kompozity 

ultrazvukem asistovanou bezemulgátorovou emulzní polymerizační technikou. Zlepšení 

disperze silikátových vrstev v polymerní matrici bylo studováno po použití ultrazvukových 

vln různé síly a frekvence [91].  

2.3.3 Charakterizace vlastností 

2.3.3.1 Mechanické vlastnosti 

Výsledky prezentované mnohými autory ukazují, že zavedení fylosilikátového 

plniva do polymerní matrice vede ke zvýšení tepelní stability. Zlepšení mechanických 

vlastností polymerních nanokompozitů se projevilo např. u tahových vlastností, napětí při 

pretržení, prodloužení při přetržení, rázové houževnatosti, zlepšené tepelné stabilitě, 

zpomalování hoření či zlepšení vlastností plynové bariéry.  
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Oya et al. (2000) studovali vliv dvou faktorů na mechanické vlastnosti 

nanokompozitů PP-FS, a to: 1) vliv přítomnosti malého množství poly(diacetonacrylamidu) 

vytvořeného mezi vrstvami FS a 2) vliv typu FS – hektoritu, montmorillonitu a slídy po 

jejich úpravě kationovou výměnou s kvarterními ammoniovými solemi – 

cetyltrimethylammoniem, hexadecyldimethylammoniem a dioctadecyldimethylammoniem. 

Vyšší efekt zpevnění byl pozorován u vzorků s MT a slídou oproti hektoritu. Vlastnosti 

NKTů byly ovlivněny tuhostí fylosilikátu [63].  

 

Při přípravě PU-VT nanokompozitu [94], přídavek VT snížil dobu formování a 

růstu PU, což znamenalo, že VT působil jako heterogenní katalyzátor pro zpěňovací a 

polymerizační reakce. VT vyvolal nukleaci bublinek plynu což mělo za následek vznik 

menších buňek s užší distribucí velikosti ve vytvrzené pěně. Množství pórů 

v nanokompozitní pěne se nepatrně zvýšilo s přídavkem VT. Mechanické vlastnosti se 

zlepšili při obsahu 2,3 hm. % VT dispergovaném v isokyanátu. Tlaková sila a modul byly o 

40 % a 34 % větší než u pěny bez VT. Tepelní vodivost byla zjištěna o 10 % nižší než u 

pěny bez VT [94].  

 

Studie mechanických vlastností PP/MT nanokompozitů jako jsou pevnost v tahu, 

tvrdost a rázová odolnost, ukázala vysoký vyztužující a zpevňující účinek silikátového 

plniva při obsahu pouze 5 hm. % v PP matrici. Pevnost v tahu byla pozorována (při 

5 hm. % FS) vyšší o více než 14 % než u čistého PP, zatímco tuhost vzrostla o více než 

80 %. Kompozity také ukázaly nárůst hodnoty nárazové energie (impact energy) o 60 %. 

Žádná významná změna však nebyla pozorována v případě tvrdosti a tahového modulu. 

Vyšší procento FS dále nezlepšovalo vlastnosti vzhledem k čistému PP. Studie 

mikrostruktury ukázala, že připravené polymer/FS kompozity vykazovaly různou 

morfologii s několika silikátovými vrstvami a taktoidy odlišné tloušťky. Studované 

koncentrace FS v PP byly 5, 7,5 a 10 hm. % [64]. 

 

Wang et al. (2013) studovali teplotní stabilitu a mechanické vlastnosti 

nanokompozitů PS-VT připravených dispergováním dvojitě modifikovaného organo-VT 

(DOVT) v PS in situ polymerizací. Morfologie PS-VT NKTů se vyvíjela ve třech stádiích 

podle klesajícího obsahu DOVT v nanokompozitu. NKTy s VT vykazovaly ve srovnání 

s čistým PS výrazné zlepšení teplotní stability a dynamických mechanických vlastností. Při 

obsahu plniva DOVT 1 a 7 hm. % byly vlivy na změny vlastností nanokompozitu 
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nejvýraznější.. Bylo potvrzeno, že dvounásobná modifikace významně zlepšuje konečné 

vlastnosti PS-VT nanokompozitu. 

Tepelná stabilita PS-VT nanokompozitů byla výrazně zlepšená oproti čistému PS. U vzorku 

s 1 % DOVT v PS byla počáteční teplota rozkladu o 40 % vyšší oproti čistému PS, což 

může být připsáno exfoliovaným vrstvám VT s velkým povrchem a silnými interakcemi 

s PS řetězci, chráněnými před šířením těkavých rozkladných produktů. Snížení teploty 

rozkladu o 54 °C bylo zaznamenáno u vzorku se 3 % DOVT v PS, což bylo vysvětleno 

dvěma spůsoby: 1) vyšší obsah organických modifikátorů ve 3%DOVT/PS může být 

snadno rozložen během dřívější fáze tepelné degradace, což vede k nižší počáteční teplotní 

degradaci, 2) vrstvy s částečným narušením a nižším stupněm orientace v matrici nemohou 

vykazovat účinek zastavující šíření těkavých molekul vytvořených během degradačního 

procesu. Zlepšení dynamických mechanických vlastností se zvyšovalo s rostoucím 

obsahem DOVT s výjimkou 1 % [93].  

 

Tjong et al. (2002) studovali vlastnosti přípravených NKTů in situ s použitím MA, 

který plnil funkce modifikačního přídavku pro polymerní matrici a také nabobtnávacího 

činidla pro silikát. Pomocí rtg difrakce, kdy na difrakčním záznamu nebyly bazální reflexe 

vermikulitu zaznamenány, byl potvzen vznik exfoliované/delaminované nanokompozitní 

struktury. Zkouška v tahu ukázala, že modul pevnosti v tahu a síle NKTů se zvýšil 

s přídavkem VT. Pozorován byl nárůst modulu pevnosti, zlepšení mechanických vlastností 

a zlepšení tepelní stability [97].  

 

Studie nanokompozitů MA-VT/PA6 přinesly poznatky o formování exfoliovaných a 

interkalovaných NKTů. Tahové zkoušky potvrdily, že modul pevnosti a síly NKTů 

vykazoval tendenci narůstat s rostoucím obsahem vermikulitu. „Paměťový“ modul NKTů 

se zvýšil téměř dvounásobně oproti čistému PA6. Tepelná stabilita NKTů dramaticky 

vzrostla s přídavkem vermikulitu. Autoři zkoumali vliv přídavku MA na tvorbu 

nanokompozitu. Elastický modul nanokompozitu s obsahem pouhých 2 hm. % MA/VT byl 

vyšší o 52 % oproti čistému PA6 [101].  

 

Téměř 25-35 %-ní přírůstek pevnosti v tahu a 50 %-ní přírůstek elastického modulu 

byly dosaženy přimícháním 4 hm. % VT v PE. Teplota skelného přechodu PE/VT 

nanokompozitů se zvýšila ihned po přidání VT do PE [96].  
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Interkalovaný NKT EVA-kopolymer/MT/LLDPE s částečnou delaminací vrstev 

vykazoval o 20 % vyšší pevnost v tahu oproti čistému LLDPE. Začlenění MT do polymerní 

směsi oddálilo tepelně-oxidační degradaci. Přídavek hydroxidu hlinitého (Al(OH)3) a oxidu 

antimonitého (Sb2O3) může snížit maximální tepelný výkon (rychlost uvolňování tepla) o 

30-40 %. Potlačení kouřového efektu vrstevnatých silikátů bylo pozorováno jen u těch 

NKTů, které obsahovaly retardanty hoření. Přidání nanodispergovaného vrstevnatého 

silikátu a retardérů hoření k EVA/LLDPE vykazuje synergický efekt na retardaci hoření a 

potlačení kouře. Nanokompozity ukázaly lepší odolnost a stabilizaci vzhledem k tepelné-

oxidaci, což může pramenit z bariérního působení na difuzi nestabilních produktů rozkladu 

do plynné fáze stejně jako kyslíku z fáze plynné do polymeru. Nanokompozity vykazovaly 

nižší uvolňování tepla než čistá polymerní směs při spalování. Maximální tepelný výkon se 

dále snížoval, v přítomnosti málo kouřícího nehalogenového plamene retardantů Al(OH)3 a 

Sb2O3. Bylo zjištěno, že přídavek nanodispergovaného jílu a retardantu hoření do 

polymerní směsi vykazuje synergický efekt na retardaci hoření a potlačení kouře [74].  

 

Vliv délky řetězce na proces interkalace a na vlastnosti nanokompozitů PVC/MT 

byl studován na Na-MT, který byl interkalovaný molekulami oktadecylaminu, 

dodecylaminu a oktylaminu. Materiály byly testovány na odolnost otěru a na změny 

mechanických a termomechanických vlastnostíi. U těchto nanokompozitů nebylo dosaženo 

úplné exfoliace a exfoliované vrstvy se vyskytovaly společně s částicemi o několika 

vrstvách. Odolnost otěru se zhoršila s nárůstem obsahu alkylaminu ve směsi a značně 

klesala s nárůstem stupně exfoliace. Bylo konstatováno, že silikátové vrstvy mohou urychlit 

otěr, což může být spojeno s tvrdostí MT a styčnou plochou (rozhraním) mezi polymerem a 

interkalovaným MT. Pevnost v tahu byla srovnatelná s hodnotami čistého PVC. 

Mechanické vlastnosti byly závislé na koncentraci alkylaminu v mezivrství. Testování 

v podélném i příčném směru ukázalo pokles pevnosti v tahu s nárůstem množství 

alkylaminu ve složení interkalátu. Prodloužení při přetržení se snížilo v jednom směru a 

zlepšilo v příčném směru o 20 %. Absolutní hodnota komplexního modulu (DMTA) byla 

silně ovlivněna přídavkem nanoplniva a bylo zjištěno, že Na-MT interkalát výrazně ovlivnil 

elastické vlastnosti materiálu [84].  

 

Nanokompozity PE/FS a PE/komerční retardanty hoření studovali Barbosa et al. 

(2007). MT byl organicky modifikovaný s kvarterní ammoniovou solí 

esthearildimethylammonium chloridem (Praepagen) a byl testovaný na použití v 
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polymerních NKT. Studium hořlavosti ukázalo, že hoření PE/FS nanokompozitů bylo 

značně redukováno ve srovnání s čistým PE a s PE/retardanty hoření, což naznačuje, že 

PE/FS systém byl efektivnější [77].  

 

Lomakin et al. (2008b) prováděli DTG experiment, který ukázal značný nárůst 

tepelně oxidační stability PE-MAPE-MT nanokompozitů ve srovnání s čistým PE. 

Formování karbonizovaných vrstev vedlo k značnému nárůstu tepelné stability NKTů. Tato 

skutečnost vysvětluje nárůst tepelně-oxidativní stability v NKT stejně tak jako jeho 

ohnivzorné vlastnosti. Polární kompatibilizér měl vliv na stupeň exfoliace MT v NKT. 

V nanokompozitu MAPE-MT byly částice MT úplně exfoliovány na monovrstvy vlivem 

MA-modifikovaného PE kompatibilizéru. V nanokompozitu PE-MAPE-MT se vytvořila 

hybridní struktura tvořená interkalovanými taktoidy a exfoliovanými MT monovrstvami 

[69]. 

 

Byl hodnocen vliv organo-FS na teplotní degredaci polyolefínů (PE a PP) 

Polyolefínové fylosilikátové NKTy byly připraveny míchaním taveniny polyolefínů a MT 

organicky modifikovaného s 4,40-methylenbisanilinem (MBA) v množství od 1,5 do 

5 hm. %. Teplotní stabilita MT a NKTů byla analyzována pomocí DSC a TG. Rtgdifrakční 

analýzae potvrdila, že silikátové vrstvy byly téměř kompletně exfoliovány a byly získány 

nanokompozitní struktury. Tepelná stabilita PE a PP/MT NKTů byla zlepšena v případě 

obsahu plniva 5 hm. % [78]. 

 

Typ modifikátoru FS a polarita polyolefínové matrice ovlivňují interkalovanou 

strukturu plniva během míchání s polymerem. Vzájemná souvislost byla nalezena mezi 

parametry strukturního uspořádání plniva a mechanickými a bariérními vlastnostmi NKTů. 

Modul pevnosti NKTů s obsahem 3-5 hm. % modifikovaného MT byl o 75 % vyšší než 

čistého PE, zatímco čas hoření a rychlost šíření plamene byly o 20 % nižší. Poznatky o 

mechanických vlastnostech, tepelné stabilitě a ohnivzdornosti nanokompozitů vedly 

k závěrům, že typ a hustota modifikátoru ve fylosilikátu, stejně tak jako polarita 

modifikovaného PE, usnadňují tvorbu interkalovaných-exfoliovaných nanostruktur ve větší 

či menší míře. Přídavek kompatibilizéru (5-10 hm. %) k systému PE-FS umožňuje 

formování materiálů, které se vyznačují zlepšeným elastickým modulem (na 75 %), 

tepelnou stabilitou (na 58 °C) a sníženou hořlavostí [70].  
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Rovněž byly studovány optické, mechanické a bariérní vlastnosti nanokompozitů 

PP/org-MT. Filmy PP/MT byly hodnoceny měřením propustnosti kyslíku a vodní páry a 

ověřením jejich účinnosti jako bariéry UV záření (UV spektroskopií). MT prokázal 

vysokou schopnost zlepšit plynové bariérní vlastnosti PP a zároveň se projevil opticky 

účinný jako UV absorbér s vyšší absorpcí při vlnové délce mezi 215 a 254 nm [81].  

 

Výsledkem studia nanokompozitů Cu-org-MT/LLDPE bylo zjištění, že org-MT a 

nano-Cu mohou vylepšit antikorozní vlastnosti LLDPE matrice. Společná existence org-

MT a nano-Cu v NKT může vytvořit synergický efekt na posílení antikorozních vlastností. 

Přítomnost org-MT i nano-Cu v polymerní matrici také zvýšila tepelně-oxidační stabilitu a 

mechanické vlastnosti LDPE matrice ve srovnání s Cu/LLDPE a org-MT/LLDPE 

nanokompozity [79]. 

 

2.3.3.2 Antibakteriální vlastnosti 

Nanokompozitní technologie byly využity ke zlepšení antibakteriálních funkcí 

biomedicínských katétrových materiálů. Syntetizované nanokompozity Ag-chitosan, Ag-

chitosan/FS a polymer/Ag-chitosan/FS byly aplikovány v zaváděných (vnitřních) 

biomedicínských katétrech. Autoři studovali jejich bakteriostaticitu na bakteriích E. coli, P. 

aeruginosa, S aureus a C. albicans. Připravené PDMS/FS-chitosan-Ag nanokompozity 

vykazovaly excelentní vlastnosti, jako jsou amtimikrobiální působení a řízené uvolňování 

léčiva v zaváděných močových katétrech [58].  

 

Antimikrobiální aktivita komerčně dostupných organojílů modifikovaných 

kationtovými surfaktanty byla studována mnohými autory. Buněčné interakce s povrchem 

organojílu se promítly v testech proti Gram-negativní (G-) bakterii E. coli a Gram-positivní 

(G+), S. aureus. I přes loužení biocidních surfaktantů, byly zjištěny buněčné interakce 

s organojílovým povrchem. Tyto mohou být odpovědné za antimikrobiální aktivitu 

organojílů. Distribuce FS uvnitř polymerní matrice vedla k antibakteriální aktivitě 

polymer/jíl nanokompozitů [85].  

 

Antibakteriální působení polymer/FS nanokompozitů obsahujících nano-Cu a org-

MT v PE matrici bylo testovánona bakterii S. aureus. Výsledky testů ukázaly excelentní 
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baktericidní schopnost nanokompozitů Cu-org-MT/LLDPE, která se zvýšovala s obsahem 

nano-Cu [79].  

 

Bruna et al. (2012) studovali antimikrobiální účinnost Cu-MT/LDPE 

nanokompozitů proti E. coli. MT modifikovaný s Cu byl připravený pomocí kationtové 

výměny v roztoku. NKTy byly připraveny míchaním taveniny při 200 °C s odlišným 

složením. Výsledky ukázaly, že antibakteriální účinek NKTu narůstal s podílem přidaného 

Cu2+-MT. Množství 4 hm. % Cu2+-MT v polymeru vedlo k dosažení 94 %-ního 

antibakteriálního účinku [108].  

 

Haroun et al. (2012) studovali antimikrobiální působení nanokompozitů 

polymer/FS, které byly založeny na alifatickém anhydridu (dodecenyl derivát anhydridu 

kyseliny jantarové (DSA), použitém jako změkčovadlo PVC a MT. Použité změkčovadlo 

vykazuje vysokou antimikrobiální účinnost pro některé biomedicínské a průmyslové 

aplikace. Připravené biokompozitní filmy byly posuzovány z hlediska antimikrobiální 

aktivity proti G+ a G- bakteriím S. aureus, K. pneumoniae, Bacillus cereus (B. cereus), 

Bacillus subtilis (B. subtilis) a E. coli. Většina testovaných biokompozitů vykazovala 

antimikrobiální ůčinek při různých koncentracích (1,0 – 20 mg. ml-1). Nejvíce rezistentní 

vůči testovaným materiálům byly C. albicans a A. niger. Rozdíly byly pozorovány 

vzhledem k možnému uvolňování DSA v médiu. Připravené biofilmy byly amorfního 

charakteru. Přidání DSA vedlo ke snížení teploty skelného přechodu z PVC, avšak přispělo 

ke zlepšení mechanických vlastností [66]. 

 

Antimikrobiální a antioxidační vlastnosti byly popsány u kompozitů PS/MT. PS byl 

roubován monomery, například kyselinami akrylovou (A) a maleinovou (M) v přítomnosti 

MT a disíranu draselného jako iniciátoru v N2 atmosféře. Antimikrobiální aktivita byla 

hodnocena proti G+ bakteriím K. pneumoniae a E. coli a proti G- bakterii Sarcina lutea (S. 

lutea) a také proti kvasince C. albicans). Bylo prokázáno, že čistý PS neprojevoval žádné 

antibakteriální chování. Nanokompozity PS-A/MT vykazovaly dobré inhibiční působení 

proti bakteriím s výjimkou S. lutea, zatímco nanokompozity PS-M/MT vykazovaly 

inhibiční působení proti všem testovaným bakteriím. Rozdílné antibakteriální působení 

záviselo na rozdílné struktuře obou kyselin a jejich obsahu a stabilitě ve výsledném NKTu 

[65].  
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2.3.4 Aplikace nanokompozitů polymer/fylosilikát  

Polymer-jílové nanokompozity tvoří součást téměř každé oblasti průmyslové 

výroby, zejména automobilové, stavebnictví, elektronika, povlaky a medicína. 

Potravinářský průmysl je největším uživatelem těchto hybridních materiálů. V posledních 

letech byla věnována velká pozornost polymer-jílovým nanokompozitů vzhledem k jejich 

obrovskému potenciálu využití pro průmyslové a technologické aplikace [110].  

Mezi některé komerční aplikace Polymer/FS patří [110]:  

- využití mechanického zesílení:  

kryt rozvodového řemene – Nylon6 (Toyota, 1990); „step-assists ve vozech “ – PP 

(General Motors (GM), 2002); stupátka vozů – TPO (GM, Co. Safari a Astro, 2001); boční 

lišty - TPO (GM Chevrolet Impala, 2004); vstřikovací díly – Aegis® line, Nylon 

(Honeywell, 2001); palivový systém – Ecobesta® , Nylon (Ube);  

- využití plynovo-propustných bariér:  

vložky pneumatik pro nákladní automobily – elastomer (Exxon); balení potravin 

k přímé konzumaci – PLA-PET-EVOH (US Army, 2004); vícevrstvé a flexibilní obalové 

fólie - Imperm® line, PET (Nanocor, Inc.); pivní láhve - Imperm® line, PET (Nanocor, 

Inc.); bariéry pro balení potravin - Aegis® line, Nylon (Honeywell, 2001); fólie – Durethan 

LDPU (nylon) (Bayer AG); obaly – PP (Clariant),  

- využití jako retardéru hoření:  

izolace vodičů a kabelů - PE/EVA (Süd-Chemie a Kabelwerk Eupen).  

 

Z předcházející kapitoly plynou další možné aplikace nanokompozitů 

polymer/fylosilikát.  

Možností je využití nových polymerních materiálů s vylepšenými mechanickými 

vlastnostmi a antibakteriálními vlastnostmi zejména v potravinářském průmyslu (obalové 

materiály) [65,79,109,111], v medicíně (katétry) [58], v izolačních materiálech, v PM 

používaných v prostředí se zvýšeným výskytem bakterií, či v PM používaných 

v náročnějších podmínkách (zvýšená teplota, vyšší požadavky na pevnost, životnost PM).  
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2.4 Charakteristika bakteriálních kmenů k testování  

2.4.1 Bakteriální struktura 

Bakterie patří mezi prokaryota, což jsou mikroorganismy, které nemají 

diferenciované jádro. Tvar buněk bakterií je kulovitý (koky) nebo protáhlý (tyčinky). 

Tyčinky mohou být rovné, krátké nebo dlouhé, zakřivené nebo ve tvaru spirály atd. Jejich 

délka bývá od 1 do 3 m a šířka od 0,5 do 1,5 m. Rozmnožují se příčným dělením buňky. 

Koky mohou být pravidelné, oploštělé či zašpičatělé. Rozmnožovat se mohou dělením buď 

v jedné, nebo ve více vzájemně kolmých rovinách od čeho pak závisí jejich tvar a 

uspořádání [112,113].  

Buňka bakterií se skládá z jádra obklopeného cytoplazmou, cytoplazmatické 

membrány, buněčné stěny, bičíku a slizovitého obalu. Buněčná stěna buňku chrání a 

odděluje ji od vnějšího prostředí. Přes její velké póry mohou volnou difúzí procházet 

chemické sloučeniny. Chemické složení buněčné stěny bývá rozdílné. Pod buněčnou stěnou 

je cytoplazmatická membrána složená z lipidů a proteinů. Lipidovou složkou mohou do 

buňky pronikat látky rozpustné v tucích. Ostatní látky i ionty kovů se dostávají do buňky 

zvláštními transportními mechanizmy pomocí bílkovinných nosičů. Cytoplazma se skládá 

z buněčné šťávy, ribozomů a rezervních látek. Jaderným materiálem je deoxyribonukleová 

kyselina, která tvoří chromozom. Bičíky a slizovitý obal mají pouze některé 

mikroorganizmy [112].  

Bakterie je možno rozdělit na základě barvení podle Grama na gram-pozitivní G
+ a 

gram-negativní G
-. Jde o schopnost obarvených buněk podržet si barvivo v přítomnosti 

alkoholu nebo acetonu. Podstata souvisí s rozdílnou stavbou bakteriální stěny (Obr. 2.9). 

Gramovo barvení se používá pro klasifikaci nebo identifikaci bakterií [113].  

Stěna G+ bakterií je poměrně jednoduchá, složena ze silné peptidoglykanové vrstvy 

s uložením polysacharidových řetězců v mnoha vrstvách nad sebou. Peptidoglykanovou 

vrstvou procházejí kolmo k povrchu buňky řetězce kyseliny teichoové, která je vázaná 

kovalentní vazbou na muramovou kyselinu. Na peptidoglykan jsou vázány ještě 

monosacharidy a polysacharidy.  
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Obr. 2.9 Rozdíl mezi buněčnou stěnou grampozitivních a gramnegativních bakterií [114].  

Stěna G- bakterií je složitější, tvořena tenkou vrstvou peptidoglykanů s obsahem 

kyseliny diaminopimelové a vnější membránou, která obsahuje fosfolipidy, proteiny a 

lipopolysacharidy. Mezi vrstvou peptidoglykanů a vnější membránou je periplasmatický 

prostor obsahující tenkou vrstvu peptidoglykanu a bílkoviny, které slouží jako enzymy 

štěpící či transportující živiny. Některé z enzymů jsou schopny inaktivovat antibiotika. 

Vnější membrána G- bakterií brání postupu molekul, které snadno pronikají stěnou buněk 

G+ bakterií [112,113]. 

Pro testování účinku připravených materiálů v disertační práci byly použity dva 

typy bakterií, a to zástupci Gram-pozitivních bakterií, Enterococcus faecalis (G+) a 

Staphylococcus aureus (G+) a zástupci Gram-negativních bakterií, Escherichia coli (G-) a 

Pseudomonas aeruginosa (G-). Kromě rozdílu ve stavbě buněčné stěny se liší také tvarem 

buněk a pohyblivostí. Vybrané vzorky byly navíc testovány na kvasince Candida albicans.  

2.4.2 Gram-negativní bakteriální kmeny  

Pseudomonas aeruginosa (Obr. 2.10) je aerobní nefermentující gram-negativní 

bakterie s buňkami ve tvaru tyčinek vybavených bičíky, které jim umožňují aktivní pohyb.  

Vyskytuje se hojně ve vodách včetně odpadních, ve střevě obratlovců, na rostlinách 

i v půdě. Může zamořovat nemocniční prostředí, kde kontaminuje katétry, infuzní roztoky, 

dýchací přístroje atd. Pro kultivaci je výhodná teplota 30 °C, než běžných 35-37 °C, kdy 

mohou být drobnější kolonie přerůstány doprovodnou mikroflórou. Dobře rostou na běžně 

používaných kultivačních půdách (krevní agar, živní agar či Endově půdě).  
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Patogenita se týká zejména osob s oslabenou imunitou, těžkým onemocněním 

(tumory, diabetes, cytostatická fibróza plic aj.), popálením a osob používajících 

širokospektrální antibiotika. U zdravých osob může v silně kontaminovaném prostředí dojít 

ke kolonizaci bakterií a následnému šíření nosokomiálních nákaz. P. aeruginosa může 

způsobit infekci jakéhokoliv orgánu či systému těla. Nejhoršími jsou infekce popálenin, 

sepse novorozenců či devastující infekce oka. Léčba bývá obtížná, protože P. aeruginosa 

má schopnost přejímat od jiných mikrobů geny kódující mnohočetnou rezistenci 

k antibakteriálním látkám a předávat je dalším kmenům, čímž dochází k šíření 

polyrezistentních kmenů po klinikách [115]. 

 

Staphylococcus aureus (Obr. 2.10) je fakultativně anaerobní (v přítomnosti kyslíku 

roste lépe, ale může růst i za jeho nepřítomnosti), gram-pozitivní bakterie s aerobně 

respiračním metabolizmem. Buňky mají kulovitý tvar o průměru 0,5-1,5 µm, vyskytují se 

buď jednotlivě nebo tvoří shluky podobné hroznům. Jsou nepohyblivé a netvoří spóry. Pro 

kultivaci je optimální teplota 35-40 °C. Na živných půdach vytváří kulaté hladké kolonie 

často tvořící zažlutlý pigment. Dobře snáší i půdy s obsahem soli 10-15 %.  

Běžně se vyskytují na lidské pokožce a sliznici lidí či zvířat, kde mohou způsobit 

vážné onemocnění. Z potravin se mohou vyskytovat v mléčných či masových výrobcích. 

K jejich šíření přispívá odolnost vůči vnějším vlivům. Odolávají vyschnutí a snášejí i 

teploty kolem 60 °C. Alkohol ve vyšších koncentracích je spíše konzervuje než hubí.  

Způsobují hnisavá onemocnění i kůže, podkožního vaziva a kostí. Infikovány 

mohou být také dýchací cesty, zažívací a urogenitální soustava. Tvoří abscesy, může 

docházet také k celkovým sepsím a otravě z potravin [115,116]. 

   
Obr. 2.10 Snímek SEM bakterie Pseudomonas aeruginosa (vlevo) a 

Staphylococcus aureus (vpravo) (převzato z [117,118]).  
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2.4.3 Gram-positivní bakteriální kmeny  

Enterococcus faecalis (Obr. 2.11) je fakultativně anaerobní gram-positivní bakterie 

s buňkami ve tvaru koků (oválných až lehce protáhlých), nepohyblivá. Koky bývají 

uspořádány do dvojic, drobných shluků či krátkých řetízků.  

Typická pro enterokoky je schopnost růstu v 6,5 % roztoku NaCl a při 10-45 °C. O 

jejich odolnosti svědčí také schopnost množit se při pH 4,8–11 a přežít zahřátí na 60 °C po 

dobu 30 min. Tvoří součást střevní mikroflóry.  

Infekce jsou často nosokomiální, přičemž tyto kmeny bývají rezistentní na 

konvenční antibiotika. Infekce jsou časté u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů se 

zavedenými katétry (močovými či intravaskulárními) a u pacientů léčených 

širokospektrálními antibiotiky. Způsobují zejména infekce močových cest, ale i infekce ran, 

nitrobřišní záněty atd. [115].  

   

Obr. 2.11 Snímek SEM bakterie Escherichia coli (vlevo) a Enterococcus faecalis 

(vpravo) (převzato z [117]). 

Escherichia coli (Obr. 2.11) je fakultativně anaerobní, gramnegativní bakterie s 

aerobně respiračním metabolizmem. Buňky tvaru tyčinek, dlouhé kolem 2-3 µm a tlusté 

0,5-0,8 µm, se pohybují pomocí bičíků a rozmnožují se příčným dělením.  

Optimální teplota ke kultivaci je 37 °C, ale roste v rozmezí teplot 10-46 °C. 

Vyskytuje se běžně ve střevním traktu lidí a obratlovců, kde je nezbytná při trávicích 

procesech. Z potravin se mohou nacházet v syrovém mase, nepasterovaných mléčných 

výrobcích, syrové zelenině či nepasterované jablečné šťávě.  

Většina jejich kmenů je nepatogenní, ale za určitých okolností se může chovat jako 

patogen, který způsobuje akutní i chronické zánětlivé procesy např. záněty apendixu, 
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žlučníku, močových cest či dutiny břišní. Spolu s dalšími koliformními bakteriemi slouží 

jako indikátor fekálního znečištění vody nebo potravin a signalizuje možnou přítomnost 

dalších patogenů např. salmonel. Mezi závažné patogeny Escherichia coli patří bakteriální 

kmeny, které produkují verocytotoxin. [115-117].  

2.4.4 Kvasinky 

Candida albicans (Obr. 2.12) je nejvíce patogenním druhem kandid. Barví se gram-

positivně. Vzhled závisí na charakteru prostředí, např. na typu kultivačního média. Může 

tvořit: Blastokonidie – oválného tvaru, dlouhé 3-6 mm a z nichž pučením vznikají dceřinné 

buňky; Pseudohyfy - širší než hyfy jsou tvořeny protáhlé pučícími buňkami, které zůstávají 

spojeny a v místě spoje zaškrceny; Chlamidokonidie - kulaté umístěné na konci pseudohyf; 

Zárodeční klíčky - bývají pozorovány v prvních hodinách kultivace jako tenké pučící 

trubičkovité útvary bez zaškrcení v místě, kde opouštějí mateřskou buňku.  

Na krevním agaru rostou v droboučkých koloniích, charakteristických typickou vůní 

po chlebu. Jsou odolné vůči nižšímu pH. U většiny lidí jsou přítomny v malém počtu bez 

vyvolání chorobných příznaků.  

Infekce se označuje jako kandidóza. Projevem kardidózy je tzv. moučivka, což jsou 

bílé splývající povlaky na sliznici úst a jazyka. Nejčastější je vaginální kandidóza, dále 

postihuje sliznici zažívacího traktu. Na kůži se projevuje na zapařených místech, zejména 

pod prsy, v podpaží, v tříslech, mezi prsty či na zadečku kojenců [115].  

 

Obr. 2.12 Snímek SEM kvasinky Candida albicans (převzato z [119]). 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – Fylosilikáty s Ag a Cu 

3.1 Použité vstupní materiály 

Pro přípravu nanokompozitů v rámci disertační práce byly vybrány dva typy 

jílových minerálů, a to montmorillonit (MT) (z lokality Ivančice, CZ) a vermikulit (VT) (z 

lokality Santa Luzia, Brazílie). Původní materiály byly upravovány mechanickými 

operacemi pro získání frakce pod 40 µm, která byla používána při přípravě vzorků. 

Mechanické operace zahrnovaly mletí v kulovém mlýnu (20 min při 200 ot/min) a sítování 

s použitím síta s velikostí ok 40 µm. Používané vstupní materiály ve velikostní frakci pod 

40 µm budou v práci označovány MT (montmorillonit) a VT (vermikulit).  

Z prvkové analýzy byly vypočteny krystalochemické vzorce.  

Krystalochemický vzorec jedné vzorcové jednotky montmorillonitu MT, který vyjadřuje 

obsazení prvků v polovině základní strukturní buňky je:  

(Si3,96Al0,04)(Al1,20 Fe +3
0,34 Mg0,42Ti0,02)O10(OH)2Ca0,15Na0,14K0,08  

Celkový záporný náboj vrstvy 2:1 = 0,50/O10(OH)2 vzniká především oktaedrickou 

substitucí Mg2+ trojmocnými kationty Fe3+ a Al3+.  

Krystalochemický vzorec vermikulitu VT je:  

(Si3.08Al0.92)(Mg2.44Fe +3
0.36 Fe +2

0.02 Ti0.06Al0.04)O10(OH)2 K0.18Ca0.15Na0.08 

Celkový záporný náboj vrstvy 2:1 = 0,56/O10(OH)2 je vyvolán zejména tetraedrickou 

substitucí Al3+ za Si4+ a trojmocnými kationty Al3+ a Fe3+ zastupujícími Mg2+ v oktaedrech.  

Zdrojem stříbra a mědi byly vodné roztoky solí dusičnanu stříbrného, AgNO3 a 

dusičnanu měďnatého, Cu(NO3)2.5H2O (Vitrum VWR, CZ) s čistotou 99,99 %.  

3.2 Postupy přípravy vzorků 

3.2.1 Příprava monoionních Na-forem  

Studované nanokompozity byly připraveny ze zrnitostních frakcí pod 40 µm 

původních přírodních minerálů a také jejich upravené monoionní Na-formy. Jejich příprava 

byla založena na sycení VT (MT) v roztoku NaCl (c = 1 mol.dm-3). Směs byla udržována 

na 70 °C za stálého míchání po dobu 2 hod. Po uplynutí 2 hod byla suspenze odstředěna 

(20 min, 3000 ot/min) a promývána destilovanou vodou až do odstranění Cl- (kontrola 

indikátorovým papírkem). Postup byl zopakován 3x a získaný konečný pevný podíl byl 
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vysušen při 70°C po dobu 24 hod. Označení připravených monoionních forem je NaMT a 

NaVT (Tab. 3.1 a Tab. 3.2).  

3.2.2 Příprava vzorků fylosilikátů s Ag a Cu 

VT a MT, NaVT a NaMT (vždy 10 g jílu) byly smíchány se 100 ml vodného 

roztoku AgNO3, resp. Cu(NO3)2 s koncentrací 0,1 mol.dm-3 a 0,01 mol.dm-3. Suspenze byla 

třepána po dobu 24 hod a pak odstředěna (20 min, 3000 ot/min) a promývána destilovanou 

vodou až do odstranění NO3- (kontrola indikátorovým papírkem). Získaný pevný podíl byl 

vysušen při 70 °C po dobu 24 hod. Vzorky pak byly označeny takto: VT/Ag (resp. 

VT/Ag0), MT/Ag (resp. MT/Ag0), NaVT/Ag (resp. NaVT/Ag0), NaMT/Ag (resp. 

NaMT/Ag0) a VT/Cu (resp. VT/Cu0), MT/Cu (resp. MT/Cu0), NaVT/Cu (resp. 

NaVT/Cu0), NaMT/Cu (resp. NaMT/Cu0) (Tab.3.1 a Tab. 3.2). 

3.2.3 Příprava směsných vzorků s Ag i Cu  

Směsné vzorky fylosilikátů s obsahem Ag i Cu byly připraveny následujícími 

způsoby:  

a) Vzorky VT/Ag a MT/Ag byly smíchány s 0,1 mol.dm-3 vodným roztokem 

Cu(NO3)2. Vzorky VT/Cu a MT/Cu byly smíchány s 0,1 mol.dm-3 vodným roztokem 

AgNO3. Dále byl použitý stejný postup jako v bodu 3.2.2. Vzorky pak byly označeny takto: 

VT/AgCu, MT/AgCu a VT/CuAg, MT/CuAg (Tab. 3.1 a Tab. 3.2).  

b) Vzorky VT a MT (vždy 10 g jílu) byly smíchány se 100 ml směsi vodných 

roztoků AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměrech koncentrací roztoků 1:1 (50 ml 0,1 mol.dm-3 

AgNO3 + 50 ml 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2), 2:1 (50 ml 0,1 mol.dm-3 AgNO3 + 50 ml 

0,05 mol.dm-3 Cu(NO3)2) a 1:2 (50 ml 0,05 mol.dm-3 AgNO3 + 50 ml 0,1 mol.dm-3 

Cu(NO3)2). Vzorky pak byly označeny takto: VT/AgCu1:1, VT/AgCu1:2, VT/AgCu2:1 a 

MT/AgCu1:1, MT/AgCu1:2, MT/AgCu2:1 (Tab. 3.1 a Tab. 3.2).  

Pro srovnání byly připraveny také vzorky s Ag a Cu postupem v bodu 3.2.2 

s 0,05 mol.dm-3 vodnými roztoky AgNO3 a Cu(NO3)2. Vzorky pak byly označeny takto: 

VT/Ag05, MT/Ag05 a VT/Cu05, MT/Cu05 (Tab. 3.1 a Tab. 3.2). 
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3.3 Zjišťování stability Ag a Cu na jílovém nosiči ve vodném prostředí 

Stabilita Ag a Cu na jílových matricích byla testovaná ve vodném prostředí. 

Připravené materiály s obsahem Ag a Cu byly dispergovány v destilované vodě v poměru 

1 g vzorku s 10 ml vody. Disperze byla třepána způsobem „hlava-pata“ po dobu 24 hod a 

následně odstředěna. Kapalný podíl byl uchován pro stanovení obsahu kovů. Pevný podíl 

byl vysušen při 70 °C. Označení získaných výluhů ze vzorků je uvedeno v Tab. 3.1 a 3.2.  

3.4 Použité metody a přístroje k charakterizaci připravených materiálů 

Rentgenová fluorescenční prvková analýza (RFA) byla provedena na energiově 

disperzním rentgenovém fluorescenčním spektrometru SPECTRO X-LAB s Rh–

rentgenovou lampou. Primární záření je modifikováno polarizačními a sekundárními 

terčíky. Vzorky byly analyzovány ve formě tablet, které byly připraveny smícháním 

příslušného poměru vzorku a pojiva (4,0 g vzorku a 0,9 g pojiva) a lisovány 1 min pod 

tlakem 10 MPa.  

Rentgenová difrakční (RTG) fázová analýza byla provedena na: 

- rentgenovém difraktometru INEL se širokoúhlým pozičně citlivým detektorem CPS 120 

a Ge monochromátorem. Vzorky byly vtlačeny do plochého držáku a podrobeny difrakci 

v reflexním modu po dobu 1 500 s při 18 mA a 28 kV,  

- rentgenovém difraktometru Ultima IV (RIGAKU) (CuKα, Ni filtr, uspořádání Brag-

Brentano) se scintilačním detektorem. Práškové vzorky byly vtlačeny do plochého 

skleněného držáku. Měření probíhalo v reflexním modu při 40 mA a 40 kV.  

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) PHILIPS XL-30 vybavený rtg-energiově 

disperzním spektrometrem (EDS) posloužil ke studiu povrchů vzorků a pořízení snímků a 

také prvkových map. Vzorky byly před měřením upraveny vodivou vrstvou Au/Pd.  

Atomová emisní spektrometrie (AES) s použitím atomového emisního spektrometru 

s indukčně vázanou plazmou JY 24 byla využita ke stanovení obsahů prvků uvolněných 

z jílové matrice do sytících roztoků a ke stanovení Ag uvolněného ze vzorků do vody.  

Atomový absorpční spektrometr (AAS) UNICAM 989 QZ byl použitý ke stanovení 

Cu uvolněné ze vzorků do vody.  
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Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) na mikroskopu Jeol JEM 2010 

pracujícím při 80-200 kV byla využita k pozorování nanočástic Ag na povrchu 

montmorillonitu a vermikulitu. Měření bylo provedeno na pracovišti Univerzity Palackého 

v Olomouci.  

3.5 Antibakteriální test 

3.5.1 Postup testování práškových vzorků 

Antibakteriální testy připravených materiálů byly prováděny na Zdravotním ústavě 

v Ostravě. Antibakteriální aktivita práškových vzorků byla studována metodou stanovení 

minimální inhibiční koncentrace (MIC). Z testovaných vzorků byly připraveny 10 % vodné 

roztoky. Ředění a kultivace probíhala v mikrotitračních destičkách s 96 jamkami tvaru U 

(Obr. 3.1). Každá z 12 jamek první řady destičky obsahovala 150 l 10 % vzorku. Do druhé 

až osmé řady jamek bylo pipetováno po 100 l glukózového kultivačního bujonu. 

Připravený 10 % roztok vzorku byl pomocí rotatitru s objemem ředicích košíčků (kliček) 

50 mikrolitrů přenášen do druhé až sedmé řady a byl rozředěn bujónem v každé další řadě 

v poměru 3 : 1 na 3,3 %, 1,11 %, 0,37 %, 0,12 %, 0,041 % a 0,014 %. Poslední řada jamek 

zůstala bez vzorku.  

Bakteriální suspenze byla připravena dvacetihodinovou kultivací v glukózovém 

bujonu. K testování minimální inhibiční koncentrace byly zvoleny sbírkové bakteriální 

kmeny druhů: Escherichia coli CCM 3954, Enterococcus faecalis CCM 4224 a 

Pseudomonas aeruginosa CCM 1960, Staphylococcus aureus CCM 3953. Hustota 

suspenze bakterií byla v rozmezí 6,3x108 – 1,7x109 bakteriálních kolonií. 

Bujonová kultura byla nalita do Petriho misky. Bakteriální suspenze byla přenesena 

pomocí inokulátoru s 48 jehlami do všech 96 jamek na mikrotitrační destičce (Obr. 3.1). 

V sedmi řadách jamek je růst kultury inhibován přítomností antimikrobiální látky 

v koncentracích 10 % až 0,014 %. Po uplynutí 30, 60, 90, 120, 180, 240 a 300 min a dále 

v průběhu 6 dnů v intervalu 24 hod byl z každé jamky přenesen pomocí inokulátoru 

1 mikrolitr do nové destičky se 100 mikrolitry bujonu v každé jamce. Inkubace probíhala 

v termostatu při 37 °C po dobu 24 a 48 hod. Ve všech jamkách byl hodnocen zákal, kterým 

se projevuje růst bakteriální kultury (Obr. 3.1). Poslední ředění vzorku, při němž docházelo 

k inhibici růstu, představuje minimální inhibiční koncentraci (MIC) zkoumané látky na 

testovací bakterie. 
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Obr. 3.1. Fotografie mikrotitračních destiček obsahujících v 96 jamkách vzorky 

vermikulitu s bakteriální kulturou (a), očkovací ježek (b), přeočkované bakterie k 

vyhodnocení (bez zjevného působení) (c), přeočkované bakterie k vyhodnocení (vzorky 

potlačující růst bakterií) (d). První až sedmá řada na mikrotitrační destičce (směr shora 

dolů) představuje ředění vzorku od 10 do 0,014 %, osmá řada představuje kontrolní 

bakteriální kulturu s bujonem bez vzorku. Ve směru zleva doprava vždy tři jamky obsahují 

stejný vzorek (tedy celkem 4 vzorky na destičce).  
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Tab. 3.1 Seznam a označení připravených vzorků vermikulitů a jejich výluhů 

v destilované vodě. 

Označení 
vzorků 

Popis přípravy 
Označení výluhů 
vzorků ve vodě 

VT Vermikulit, frakce pod 40µm  -  

VT/Ag V po sycení s 0,1 mol.dm-3 AgNO3 VT/Ag/w 

VT/Ag0 VT po sycení s 0,01 mol.dm-3 AgNO3 VT/Ag0/w 

VT/Ag05 VT po sycení s 0,05 mol.dm-3 AgNO3 - 

VT/Cu VT po sycení s 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2 VT/Cu/w 

VT/Cu0 VT po sycení s 0,01 mol.dm-3 Cu(NO3)2 VT/Cu0/w 

VT/Cu05 VT po sycení s 0,05 mol.dm-3 Cu(NO3)2 - 

NaVT Na-forma vermikulitu  -  

NaVT/Ag NaVT po sycení s 0,1 mol.dm-3 AgNO3 NaVT/Ag/w 

NaVT/Ag0 NaVT po sycení s 0,01 mol.dm-3 AgNO3 NaVT/Ag0/w 

NaVT/Cu NaVT po sycení s 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2 NaVT/Cu/w 

NaVT/Cu0 NaVT po sycení s 0,01 mol.dm-3 Cu(NO3)2 NaVT/Cu0/w 

VT/AgCu VT/Ag po sycení s 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2 VT/AgCu/w 

VT/CuAg VT/Cu po sycení s 0,1 mol.dm-3 AgNO3 VT/CuAg/w 

VT/AgCu1:1 VT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměru 1:1 VT/AgCu1:1/w 

VT/AgCu1:2 VT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměru 1:2 VT/AgCu1:2/w 

VT/AgCu2:1 VT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměru 2:1 VT/AgCu2:1/w 
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Tab. 3.2 Seznam a označení připravených vzorků montmorillonitů a jejich výluhů 

v destilované vodě. 

Označení 
vzorků 

Popis přípravy 
Označení výluhů 
vzorků ve vodě 

MT Montmorillonit, frakce pod 40µm  -  

MT/Ag MT po sycení s 0,1 mol.dm-3 AgNO3 MT/Ag/w 

MT/Ag0 MT po sycení s 0,01 mol.dm-3 AgNO3 MT/Ag0/w 

MT/Ag05 MT po sycení s 0,05 mol.dm-3 AgNO3 - 

MT/Cu MT po sycení s 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2 MT/Cu/w 

MT/Cu0 NaMT po sycení s 0,01 mol.dm-3 Cu(NO3)2 MT/Cu0/w 

MT/Cu05 MT po sycení s 0,05 mol.dm-3 Cu(NO3)2 - 

NaMT Na-forma montmorillonitu  -  

NaMT/Ag NaMT po sycení s 0,1 mol.dm-3 AgNO3 NaMT/Ag/w 

NaMT/Ag0 NaMT po sycení s 0,01 mol.dm-3 AgNO3 NaMT/Ag0/w 

NaMT/Cu NaMT po sycení s 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2 NaMT/Cu/w 

NaMT/Cu0 NaMT po sycení s 0,01 mol.dm-3 Cu(NO3)2 NaMT/Cu0/w 

MT/AgCu MT/Ag po sycení s 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2 MT/AgCu/w 

MT/CuAg MT/Cu po sycení s 0,1 mol.dm-3 AgNO3 MT/CuAg/w 

MT/AgCu1:1 MT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměru 1:1 MT/AgCu1:1/w 

MT/AgCu1:2 MT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměru 1:2 MT/AgCu1:2/w 

MT/AgCu2:1 MT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměru 2:1 MT/AgCu2:1/w 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE – Fylosilikáty s Ag a Cu 

4.1 Hodnocení obsahu Ag a Cu ve vzorcích fylosilikátů 

Obsahy Ag a Cu v připravených vzorcích montmorillonitu a vermikulitu jsou 

graficky znázorněny na Obr. 4.1 a Obr. 4.2  

Z obr. 4.1 je patrné, že obsahy Ag jsou vyšší u Na-forem MT a VT, a to v případě 

použití vyšší i nižší koncentrace roztoku AgNO3 k sycení. U vzorků vermikulitu NaVT/Ag 

a NaVT/Ag0 byl stanoven nárůst obsahu Ag o 16 % a 10 % ve srovnání s VT/Ag a 

VT/Ag0. U vzorků montmorillonitu je tento rozdíl ještě větší, kdy byl zjištěn nárůst až o 

44 % u NaMT/Ag ve srovnání s MT/Ag a 34 % u NaMT/Ag0 oproti MT/Ag0.  

Z obr. 4.2 vyplývá skutečnost, že obsah Cu je vyšší u Na-forem, zejména při použití 

vyšší koncentrace roztoku Cu(NO3)2. Tento rozdíl představuje ve vzorku NaVT/Cu 

procentuální zvýšení obsahu Cu o 8 % oproti VT/Cu a ve vzorku NaMT/Cu o 26 % oproti 

MT/Cu. Při nižší koncentraci použitého roztoku Cu(NO3)2 je rozdíl v obsahu Cu při použití 

vstupní originální či Na-formy nevýznamný.  

Větší nárůst obsahu Ag oproti Cu v případě použití Na-forem potvrzuje, že Ag je 

lépe vyměnitelné za jednomocné kationty, tudíž za Na+, jak uvádějí také některé 

publikované práce [120-121].  

Obr. 4.1 a 4.2 ukazují, že ve všech vzorcích je obsah Cu nižší ve srovnání 

s obsahem Ag, zejména při vyšších koncentracích, a to o 1,0 až 4,4 hm. % v závislosti na 

vzorku.  

Tento rozdíl je výsledkem následujících skutečností, ke kterým patří zejména 

rozdílný způsob vazby Ag a Cu na tyto fylosilikáty. Měď je na fylosilikátové matrici 

převážně vázána v mezivrství, kde jsou kationty obklopeny molekulami vody a může být 

také adsorbována na hranách krystalů s hydroxylovými skupinami [122-124]. Stříbro 

v mezivrství může být přítomné jako Ag0 a Ag+ bez molekul vody a na povrchu vrstev ve 

formě nanočástic [23, 29, 35, 52].  

Z hlediska srovnání matric MT a VT jsou obsahy Ag i Cu vyšší ve vzorcích 

vermikulitů, přičemž rozdíl v obsahu Ag kolísal od 4 do 56 %, zatímco u Cu od 4 do 14 %. 

Toto zjištění je v souladu s vyšším záporným nábojem na vrstvách vermikulitu, který 

umožňuje přijmout vyšší obsah prvků z důvodu kompenzace tohoto záporného náboje a 

dosažení nábojové rovnováhy.  
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Na obr. 4.3 jsou znázorněny obsahy Ag a Cu v kombinovaných vzorcích. Vzorek 

VT/AgCu obsahuje přibližně o 70 % méně Ag oproti původnímu VT/Ag, zatímco vzorek 

VT/CuAg obsahuje o 25 % méně Cu oproti původnímu VT/Cu. Stejně tak i vzorek 

MT/AgCu obsahuje o 70 % méně Ag než MT/Ag a MT/CuAg obsahuje o 38 % méně Cu 

oproti MT/Cu. Tyto údaje potvrzují skutečnost, že měď je na fylosilikátovém nosiči pevněji 

vázáná než stříbro, kterou rovněž potvrdily výsledky získané z testování stability (viz. kap. 

4.2).  

Na obr. 4.4 a obr. 4.5 jsou znázorněny obsahy Ag a Cu v kombinovaných vzorcích 

připravených ve směsi roztoků. Také u těchto vzorků byl vyšší obsah prvků ve VT oproti 

MT a závisel na počáteční koncentraci roztoku. U vzorků VT/AgCu1:1 a MT/AgCu1:1 

které byly připraveny ve stejné koncentraci roztoku solí jako VT,MT/Ag05 a VT,MT/Cu05, 

byl ve vzorku VT/AgCu1:1 obsah Ag nižší o 54 % oproti VT/Ag05 a obsah Cu vyšší o 13 

% oproti VT/Cu05. Ve vzorku MT/AgCu1:1 byl obsah Ag nižší o 63 % oproti MT/Ag05 a 

obsah Cu nižší o 20% oproti MT/Cu05. Přítomnost obou roztoků solí při sycení způsobila 

snížení obsahu prvků ve výsledných materiálech.  

Z uvedených výsledků studia vyplynulo, že z hlediska obsahu obou prvků Ag a Cu 

upoutaných na/v fylosilikátové matrici se jeví jako výhodnější použití monoionní Na-formy 

a vermikulitu jako nosiče.  

 

 

Obr. 4.1 Obsah Ag ve vzorcích vermikulitů a montmorillonitů. 
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Obr. 4.2 Obsah Cu ve vzorcích vermikulitů a montmorillonitů. 

 
Obr. 4.3 Obsah Ag a Cu ve vzorcích vermikulitů a montmorillonitů. 

 

Obr. 4.4 Obsah Ag a Cu ve vzorcích vermikulitů.  
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Obr. 4.5 Obsah Ag a Cu ve vzorcích montmorillonitů.  

4.2 Analýza výluhů 

Obsah uvolněných prvků z montmorillonitu a vermikulitu během sycení byl 

stanovený pomocí AES (Tab. 4.1 a Tab. 4.2).  

Obsah uvolněných kationtů Na+ z VT byl vyšší o 28 % v roztoku AgNO3 než v 

roztoku Cu(NO3)2. Toto zjištění potvrdilo kationtovou výměnu Na+ za Ag+ a je v souladu 

s pozorováním uváděným v literatuře [120,121]. Stejně tak, vyšší kationtová výměna 

bivalentního Ca2+ za Cu2+ byla potvrzena vyšším obsahem Ca2+ stanoveným po sycení 

v roztoku Cu(NO3)2 než v roztoku AgNO3 (obsah Mg2+ byl u VT/Ag nižší o 33 % a obsah 

Ca2+ byl nižší až o 84 % oproti VT/Cu). Rovněž stanovený obsah Si4+ byl nižší u VT/Ag o 

91 % oproti VT/Cu, což dokládá skutečnost, že roztok Cu(NO3)2 se podílel nejenom na 

uvolňování bivalentních kationů Ca2+ a Mg2+, ale také Si4+ z tetraedrů VT.  

Analýza obsahu uvolněných kationtů prvků z MT ukázala dominantní množství 

Ca2+ a Mg2+. Nižší množství uvolněného Mg2+ o 51 % a Ca2+ o 57 % bylo stanoveno 

v roztoku AgNO3 než v roztoku Cu(NO3)2. Přednostní výměna Cu2+ za bivalentní kationty 

je dána jejím výskytem ve formě hydratovaných kationtů v mezivrství MT a VT. Stejně 

jako u VT, roztok Cu(NO3)2 ovlivňoval také zvýšené uvolňování Si4+ z tetraedrů MT. Typ a 

množství uvolněných kationtů může být ovlivněno také hodnotou pH. Hodnota pH roztoků, 

která byla měřena po sycení ukázala kyselejší charakter u roztoků s Cu(NO3)2.  

Dle předpokladu, množství uvolněných prvků bylo nižší při použití nižších 

koncentrací roztoků.  
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Tab. 4.1 Obsah prvků uvolněných z vermikulitu během sycení.  

Kationty Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Al3+ Fe3+ Si4+ 

Vzorek (mg.l-1) 

VT/Ag 360 66 310 86 <0,5 <0,5 6,03 

VT/Ag0 125 22 14,4 12,8 0,44 0,29 1,43 

VT/Cu 282 113 460 533 <0,5 <0,03 67 

VT/Cu0 188 39 87 93 <0,5 <0,03 38 

VT/AgCu 59 154 195 71 1,07 <0,5 46 

VT/CuAg 26 104 223 143 <0,5 <0,03 48 

VT/AgCu2:1 280 112 371 360 0,83 <0,03 59 

VT/AgCu1:2 290 123 442 454 1,93 <0,03 68 

VT/AgCu1:1 289 125 409 402 - <0,03 59 

NaVT/Ag 1507 12,1 9,74 5,75 0,38 0,19 1,12 

NaVT/Ag0 164 11,4 0,43 <0,3 <0,5 <0,03 4,32 

NaVT/Cu 1883 67 45 35 2,41 1,14 41 

NaVT/Cu0 371 7,39 2,8 0,33 3,29 2,55 29 

Tab. 4.2 Obsah prvků uvolněných z montmorillonitu během sycení.  

Kationty Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Al3+ Fe3+ Si4+ 

Vzorek (mg.l-1) 

MT/Ag 28 37 176 278 - <0,03 22 

MT/Ag0 14,5 11 33 81 0,23 <0,03 5,03 

MT/Cu 27 49 359 650 <0,5 <0,03 48 

MT/Cu0 13,7 18,5 133 198 <0,5 <0,03 38 

MT/AgCu 30 22 122 335 - <0,03 45 

MT/CuAg 16,4 26 48 78 - <0,03 38 

MT/AgCu2:1 35 36 221 364 <0,5 <0,03 37 

MT/AgCu1:2 25 41 266 485 - 0,069 44 

MT/AgCu1:1 25 44 262 454 - <0,03 41 

NaMT/Ag 1108 5,6 1,95 2,09 0,27 <0,03 4,76 

NaMT/Ag0 161 1,94 0,081 <0,3 <0,5 <0,03 19,8 

NaMT/Cu 1463 9,4 18 20 1,48 0,052 44 

NaMT/Cu0 393 0,93 0,055 0,34 1,98 0,46 33 
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4.3 Strukturní charakteristiky 

RTG difrakční záznam původního VT (Obr. 4.6a) ukazuje intenzivní bazální 

difrakci s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,42 nm. Tato hodnota mezivrstevní 

vzdálenosti byla stanovena pro hydratovanou vrstevnatou strukturu se dvěma vrstvami 

molekul vody v mezivrství [125]. Další dvě bazální difrakce s nižší intenzitou a hodnotami 

mezivrstevní vzdáleností d = 1,24 nm a d = 2,32 nm byly přiřazeny hydratovaným 

vrstevnatým strukturám s jednou vrstvou molekul vody a smíšeným vrstvám s různým 

obsahem molekul vody obsažených v mezivrství [126].  

Pokles intenzit bazálních difrakcí odpovídá poklesu pravidelného kladu vrstev ve 

směru kolmém na tyto vrstvy. Jestliže uvažujeme měřenou intenzitu bazální difrakce (002) 

s d(002) = 1,42 nm pro VT jako 100% (vyjádřenou jako intenzitu relativní), můžeme 

vypočítat procentuální pokles bazální (002) difrakce ze 100% na 73 % u VT/Cu (Obr.4.6c 

vpravo) a na 9 % u VT/Ag (Obr. 4.6c vlevo). 

Pozice bazální difrakce d(002) zůstala ve vzorku VT/Cu nezměněna, což je 

ve shodě s hodnotou d uváděnou v literatuře pro Cu-vermikulit 1,42 nm [122].  

V případě Na-VT připraveného z VT, došlo po kationové výměně k poklesu hodnot 

d(002) = 1,42 nm na d = 1,21 a d = 1,12 nm (Obr. 4.6d). U vzorků NaVT/Ag0 a NaVT/Ag 

došlo k mírnému snížení intenzity těchto difrakcí (Obr. 4.6e,f vlevo). U vzorku NaVT/Cu0 

došlo naopak ke zvýšení intenzity těchto bazálních difrakcí (Obr. 4.6e vpravo). U vzorků 

NaVT/Cu0 a NaVT/Cu se na difrakčních záznamech objevily také difrakce s hodnotou d = 

1,42 nm odpovídající interkalaci Cu v mezivrství VT. Difrakční záznam NaVT/Cu také 

ukázal vymizení bazálních difrakcí s hodnotami d = 1,21 nm a d = 1,12 nm 

charakteristických pro Na-VT. Objevily se nové rozšířené difrakce s hodnotami d = 

2,10 nm a d = 1,12 nm, které odpovídají smíšeným vrstevnatým strukturám s různým 

obsahem molekul vody (Obr. 4.6f vpravo).  
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Obr. 4.6 RTG záznamy vzorků vermikulitu po sycení s roztokem AgNO3 (vlevo): 

VT (a), VT/Ag0 (b), VT/Ag (c), NaVT (d), NaVT/Ag0 (e), NaVT/Ag (f) a po sycení s 

roztokem Cu(NO3)2 (vpravo): VT (a), VT/Cu0 (b), VT/Cu (c), NaVT (d), NaVT/Cu0 (e), 

NaVT/Cu (f).  

RTG záznam původního MT (Obr. 4.7a) ukazuje bazální difrakci s hodnotu  

d(001) = 1,56 nm. U vzorku MT/Ag došlo ke změně profilu této difrakce a k poklesu 

hodnoty d na 1,42 nm (Obr. 4.7c vlevo). Vyjádříme-li naměřenou intenzitu této bazální 

difrakce (001) jako relativní intenzitu = 100% bude procentuální pokles relativní intenzity 

této difrakce na 94,5 % u MT/Cu (Obr.4.7c vpravo) a na 22 % u MT/Ag (Obr. 4.7c vlevo). 

Tato změna zejména u vzorku MT/Ag napovídá o porušení vrstevnaté struktury a její 

exfoliaci po interkalaci. U vzorku NaMT/Ag došlo ke změně profilu bazální difrakce, a 

proto můžeme předpokládat interkalaci Ag+ do mezivrství (Obr. 4.7f vlevo).  

RTG difrakční záznamy MT/Cu0 a MT/Cu ukazují pouze mírné rozšíření profilu 

bazální difrakce bez změny hodnoty mezirovinné vzdálenosti (Obr. 4.7b,c vpravo). 

Difrakční záznam NaMT/Cu0 a NaMT/Cu ukazuje nárůst intenzity a změnu mezivrstevní 

vzdálenosti z hodnoty d = 1,25 nm na hodnoty d = 1,32 nm a 1,35 nm (Obr. 4.7 e, f 

vpravo). 
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Obr. 4.7 RTG záznamy bazálních difrakcí (od 2° do 10° 2θ) vzorků 

montmorillonitu po sycení s roztokem AgNO3 (vlevo): MT (a), MT/Ag0 (b), MT/Ag (c), 

NaMT (d), NaMT/Ag0 (e), NaMT/Ag (f) a po sycení s roztokem Cu(NO3)2 (vpravo): MT 

(a), MT/Cu0 (b), MT/Cu(c), NaMT (d), NaMT/Cu0 (e), NaMT/Cu (f).  

RTG difrakční záznamy vzorků vermikulitu obsahujících kombinace Ag a Cu  

(Obr. 4.8 vlevo) ukazují u vzorku VT/CuAg pokles intenzit bazálních difrakcí a jejich 

mezivrstevní vzdálenosti z hodnoty 1,24 na 1,14 nm. Na základě těchto skutečností 

můžeme předpokládat částečnou exfoliaci struktury následkem interkalace Ag do 

mezivrství. U vzorku VT/AgCu se bazální difrakce vyznačují mírně rozšířenými profily a 

poklesem mezivrstevní vzdálenosti z hodnoty d = 1,42 nm na 1,40 nm a z hodnoty d = 1,24 

nm na 1,10 nm. U tohoto vzorku předpokládáme interkalaci Cu2+ do mezivrství a vznik 

jejich směsných málo hydratovaných fází.  

RTG záznamy kombinovaných vzorků montmorillonitu s Ag a Cu (Obr. 4.8 vpravo) 

ukazují bazální difrakci (001), která odpovídá změně mezivrstevní vzdálenosti z původní 

hodnoty d = 1,56 nm u MT na d = 1,39 nm u vzorku MT/CuAg a snížení intenzity oproti 

MT/Cu. Tyto hodnoty odpovídají exfoliaci struktur spojenou se ztrátou mezivrstevních 

hydratovaných fází. U vzorku MT/AgCu došlo k rozšíření profilu bazální difrakce a 

poklesu její hodnoty na d = 1,40 nm z původní hodnoty 1,58 nm u MT/Ag.  
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Obr. 4.8 RTG záznamy bazálních difrakcí (od 2° do 10° 2θ) vzorků vermikulitu 

(vlevo) VT (a), VT/Cu (b), VT/CuAg (c), VT/AgCu (d) a VT/Ag (e) a montmorillonitu 

(vpravo) MT (a), MT/Cu (b), MT/CuAg (c), MT/AgCu (d) a MT/Ag (e).  

RTG difrakční záznamy kombinovaných vzorků vermikulitu s Ag a Cu (Obr. 4.9) 

nevykazují výrazné změny bazální (002) difrakce vermikulitu. Intenzivní reflexe kovového 

Ag0 byly pozorovány u vzorku VT/AgCu2:1 a nasvědčují o vyredukování většího množství 

nanočástic Ag na povrchu vermikulitu.  

RTG difrakční záznamy kombinovaných vzorků montmorillonitu s Ag a Cu (Obr. 

4.10) ukazují posun mezivrstevní vzdálenosti z hodnoty d (001)= 1,48 nm u MT na  

d(001) = 1,40 nm u vzorku MT/AgCu1:1 a na d(001) = 1,39 nm u vzorku MT/AgCu1:2. 

Výraznější posun bazální (001) difrakce montmorillonitu na větší hodnotu mezivrstevní 

vzdálenosti d = 1,56 nm byl pozorován u vzorku MT/AgCu2:1. Tato změna může 

odpovídat interkalaci molekul vody a také Cu2+ do mezivrství MT.  

Difrakce kovového Ag0 nebyly pozorovány u téměř žádného vzorku s výjimkou 

VT/Ag (záznam není zobrazen), pravděpodobně vzhledem k jeho nízkému obsahu ve 

vzorcích. U kombinovaných vzorků VT/AgCu a MT/AgCu připravených ve směsích 

roztoků byly difrakce kovového Ag0 pozorovány pouze s nepatrnou intenzitou, s výjimkou 

intenzivních difrakcí u VT/AgCu1:2.  
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Obr. 4.9 RTG záznamy bazálních difrakcí (od 2° do 10° 2θ) a Ag difrakcí (od 

35°do 50° 2θ) vzorků VT (a), VT/AgCu1:1 (b), VT/AgCu1:2 (c), VT/AgCu2:1 (d). 

 

Obr. 4.10 RTG záznamy bazálních difrakcí (od 2° do 10° 2θ) a Ag difrakcí (od 

35°do 50° 2θ) vzorků MT (a), MT/AgCu1:1 (b), MT/AgCu1:2 (c), MT/AgCu2:1 (d).  
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4.4 Morfologie 

Snímky SEM původního MT a VT jsou zobrazeny na Obr. 4. 11. Snímky vybraných 

vzorků získané pomocí SEM a spektra bodové prvkové analýzy získané pomocí EDS jsou 

zobrazeny na Obr. 4.12 a Obr. 4.13. Charakteristická morfologie vermikulitu byla po 

úpravách částečně narušena. Zejména sycení s Cu(NO3)2 způsobilo změnu vermikulitových 

šupinek na chomáčovité agregáty. U vzorků montmorillonitů není změna morfologie 

výrazná. Spektra bodové prvkové analýzy jsou zde zobrazena pro potvrzení obsahu Ag a 

Cu ve vzorcích. Spektra bodové prvkové analýzy u vzorků VT/Ag (Obr. 4.12 b) a 

VT/AgCu2:1 (Obr. 4.13 b) jsou v souladu s výsledky rtg-difrakční analýzy (kap. 4.3), která 

u těchto dvou vzorků potvrdila přítomnost většího množství Ag na povrchu vermikulitové 

matrice ve srovnání s ostatními vzorky. 

Prvkové mapy na Obr. 4.14 a Obr. 4.15 slouží k zobrazení homogenní distribuce 

prvků na povrchu vzorků. Je zde rozdíl v distribuovaném množství Ag a Cu u jednotlivých 

vzorků, které je ve shodě s obsahy prvků stanovenými pomocí RTG fluorescence.  

 

 

Obr. 4.11 Snímek SEM vzorku vermikulitu (nahoře) a montmorillonitu (dole).  
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Obr. 4.12 Snímky SEM vzorků VT/AgCu (a), VT/CuAg (b), MT/AgCu (c), 

MT/CuAg (d) a jejich spektra bodové prvkové analýzy.  
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Obr. 4.13 Snímky SEM vzorků VT/AgCu1:1 (a), VT/AgCu2:1 (b) a MT/AgCu1:1 

(c), MT/AgCu2:1 (d) a jejich spektra bodové prvkové analýzy.  



 69

 

Obr. 4.14 Snímky vzorku VT/AgCu (a1) a VT/CuAg (b1) s prvkovými mapami Ag 

(a2,b2) a Cu (a3, b3), vzorku MT/AgCu (c1) a MT/CuAg (d1) s prvkovými mapami Ag 

(c2,d2) a Cu (c3,d3).  

 

Obr. 4.15 Snímky vzorku VT/AgCu1:1 (a1) a MT/AgCu1:1 (b1) s prvkovými 

mapami Ag (a2,b2) a Cu (a3, b3).  



 70

4.5 Velikost nanočástic Ag na povrchu 

Nanočástice (NČ) stříbra na povrchu montmorillonitu a vermikulitu byly 

pozorovány pomocí TEM na pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci. Velikost NČ na 

povrchu montmorillonitové matrice u vzorku MT/Ag (Obr.4.16) byla v rozmezí od cca 3 

nm do cca 65 nm. Větší NČ mezi 65 – 100 nm byly pozorovány pouze výjimečně. Menší 

NČ byly rozmístěny jednotlivě po celém povrchu matrice, s rostoucí velikostí se NČ 

vyskytovaly také ve shlucích.  

Velikost nanočástic Ag na povrchu vermikulitové matrice (Obr. 4.17) se 

pohybovala od cca 3 nm do cca 65 nm, větší NČ se vyskytovaly pouze výjimečně stejně 

jako u MT matrice. Nanočástice byly rozmístěny homogenněji na povrchu VT než na 

povrchu MT. Stejně jako ve vzorku MT/Ag, tak i ve vzorku VT/Ag se částice vyskytovaly 

buď jednotlivě nebo ve shlucích, které obsahovaly několik částic různé velikosti. 

Množství pozorovaných nanočástic na povrchu VT bylo vyšší ve srovnání s MT, 

což je ve shodě s výsledky prvkové analýzy a také RTG-difrakční analýzy, kdy na 

difrakčním záznamu vzorku VT/Ag byl pozorován málo intenzivní pík Ag0 .  

  

  

Obr. 4.16 Snímky TEM vzorku MT/Ag při různém zvětšení. 
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Obr. 4.17 Snímky TEM vzorku VT/Ag při různém zvětšení.  

4.6 Stabilita Ag a Cu na/v MT a VT ve vodném prostředí 

Obsahy Ag a Cu uvolněné ze vzorků, které byly stanovené pomocí AES a AAS ve 

vodných výluzích v mg.l-1 a přepočteny na % jsou uvedeny v Tab. 4.3 a Tab. 4.4. Výsledky 

ukazují, že z hlediska srovnání použití přírodního vermikulitu a jeho Na-formy se jako 

nejstabilnější ukázaly vzorky NaVT/Ag (0,36 %) a NaVT/Cu (0,26 %) a jako nejméně 

stabilní vzorky NaVT/Ag0 (1,57 %) a NaVT/Cu0 (0,94 %). Ze vzorků MTů byly 

nejstabilnější NaMT/Ag (0,59 %) a NaMT/Cu (0,16 %) a nejméně stabilní MT/Ag (2,17 %) 

a MT/Cu (0,41 %). Je tedy zřejmé, že použití Na-forem je výhodnější, ale pouze v případě 

vyšších koncentrací použitého iniciačního roztoku.  

Porovnáním stability Ag oproti Cu se jako mnohem stabilnější jeví Cu – formy obou 

minerálů. Toto zjištění potvrzuje, že Cu je na fylosilikátovém nosiči vázáná pevněji než Ag. 

Měď může být ve fylosilikátové matrici přítomna v mezivrství jako hydrát Cu2+ se čtyřmi 

či šesti molekulami vody [122-123] a na hranách matrice může být vázáná na místech 

hydroxylových skupin [124, 127] zatímco Ag je přítomno v mezivrství jako Ag+, či Ag0 a 

na povrchu matrice jako krystalické nanočástice Ag [21, 29, 34, 52].  
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Na základě výsledků lze konstatovat, že tyto prvky (zejména Cu) jsou stabilně 

ukotveny na těchto matricích vzhledem k uvolňování se ve vodném prostředí.  

Tab. 4.3 Obsah Ag+ a Cu2+ v mg.l-1 ve vodném výluhu uvolněných ze vzorků 

vermikulitů a přepočet na % uvolněné z původního obsahu prvku ve vzorku. 

 Ag+ Cu2+  Ag+ Cu2+ 

Vzorek mg.l-1  % 
VT/Ag/w 34 -  0,61 - 
NaVT/Ag/w 24 -  0,36 - 

VT/Ag0/w 12 -  1,44 - 

NaVT/Ag0/w 14,6 -  1,57 - 

VT/Cu/w - 5,91  - 0,34 
NaVT/Cu/w - 5,79  - 0,26 

VT/Cu0/w - 2,75  - 0,40 

NaVT/Cu0/w - 4,92  - 0,94 

VT/AgCu/w 2,48 4,31  0,15 0,22 
VT/CuAg/w 32,6 3,91  0,92 0,25 

VT/AgCu1:1 22 4,04  1,61 0,29 
VT/AgCu1:2 11,9 3,91  2,13 0,27 

VT/AgCu2:1 21 2,57  1,11 0,26 

Tab. 4.4 Obsah Ag+ a Cu2+ v mg.l-1 ve vodném výluhu uvolněných ze vzorků 

montmorillonitů a přepočet na % uvolněné z původního obsahu prvku ve vzorku. 

 Ag+ Cu2+  Ag+ Cu2+ 
Vzorek mg.l-1  % 
MT/Ag/w 54 -  2,17 - 
NaMT/Ag/w 40 -  0,59 - 

MT/Ag0/w 6,96 -  1,08 - 
NaMT/Ag0/w 0,69 -  0,71 - 

MT/Cu/w - 5,99  - 0,41 
NaMT/Cu/w - 3,07  - 0,16 
MT/Cu0/w - 1,28  - 0,20 

NaMT/Cu0/w - 1,45  - 0,24 

MT/AgCu/w 44 2,91  6,04 0,26 
MT/CuAg/w 125 0,55  5,35 0,06 

MT/AgCu1:1 55 1,82  8,46 0,20 
MT/AgCu1:2 20 2,36  5,40 0,25 

MT/AgCu2:1 60 0,60  5,93 0,08 
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4.7 Antibakteriální test 

Vybrané výsledky antibakteriálního testu na G+ bakteriích E. faecalis a S. aureus a 

G- bakteriích E. coli a P. aeruginosa po době styku vzorku s bakteriemi 24 hod jsou 

zobrazeny v Tab. 4.5, Tab. 4.6 a Tab. 4.7. Z hodnot MICAg a MICCu uvedených v tabulkách 

jsou patrné rozdíly citlivosti bakterií na připravené materiály.  

Srovnáním vzorků s obsahem Ag připravených z originální a Na-formy MT a VT 

bylo zjištěno, že proti G- P. aeruginosa byly účinnější vzorky vermikulitu NaVT/Ag a 

NaVT/Ag0 a montmorillonitu NaMT/Ag. Proti E. coli byl nejúčinnější vzorek Na/VTAg0, 

který byl srovnatelný s účinky vzorků MT/Ag a NaMT/Ag0. Proti G+ S. aureus byly 

nejúčinnější vzorky VT/Ag a MT/Ag a proti G+ E. faecalis byly nejúčinnější vzorky 

VT/Ag0 a MT/Ag0.  

Srovnání působení vzorků ukázalo, že proti G+ bakteriím E. faecalis a S. aureus 

byly nejúčinnejší vzorky z originálních forem VT a MT a proti G- bakteriím E. coli a P. 

aeruginosa byly nejúčinnější vzorky Na-forem MT a VT.  

Na základě výsledků testovaných vzorků MTů a VTů s Ag lze konstatovat, že lepší 

inhibiční účinek vykazovaly vzorky připravené z Na-forem.  

Srovnáním vzorků s obsahem Cu připravených z originální a Na-formy MT a VT 

bylo zjištěno, že vzorky VT/Cu0, NaVT/Cu0 a MT/Cu0, NaMT/Cu0 nevykazovaly žádné 

působení na bakterie.  

Nejúčinnější proti G- P. aeruginosa a E. coli byl z vermikulitů vzorek VT/Cu a 

z montmorillonitů NaMT/Cu, resp. MT/Cu. Proti oběma G+ bakteriím (E. faecalis a S. 

aureus) byly nejúčinnější vzorky NaVT/Cu a NaMT/Cu. Hodnoty MICCu byly srovnatelné 

pro obě bakterie s výjimkou vzorku VT/Cu, u kterého byla hodnota MICCu vyšší o 67 % 

proti E. faecalis.  

Výsledky ukázaly, že v případě vermikulitů nemá smysl používat k přípravě roztok 

Cu(NO3)2 s nižší koncentrací (0,01 mol.dm-3), vzhledem k tomu, že ani jeden z těchto 

vzorků neprojevoval antibakteriální působení.  

Na základě výsledků testovaných vzorků MTů a VTů s Cu lze konstatovat, že 

inhibiční účinek originálních a Na-forem VTů a MTů se lišil podle typu bakterie. Lepší 

inhibiční působení vzorků z Na-forem může být způsobeno odlišnostmi ve způsobu vazby 
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těchto prvků na originální a Na-formu jílového nosiče, a také rozdílem v hodnotách pH 

vzorků s obsahem Na, které vykazovaly bazičtější charakter (hodnoty zde nejsou uváděny). 

Z hlediska srovnání MTů a VTů jsou výsledky rozdílné s ohledem na typ bakterie a 

vzorku. Vzorky VTů s Ag vykazovaly efektivnější účinek než MTy zejména na P. 

aeruginosa, avšak méně efektivní na E. faecalis. VTy s Cu vykazovaly obecně slabší 

účinky než MTy s Cu, i když výsledky jsou rozdílné v závislosti na typu bakterie a vzorku. 

Z hlediska srovnání působení vzorků s Ag a Cu je zřejmé, že ve všech případech je účinek 

Ag silnější.  

Na základě výsledků testovaných vzorků MTů a VTů s Ag i Cu, kombinované 

vzorky vermikulitů vykazovaly lepší účinek než jejich samostatné kationtové formy, i když 

působení obou vzorků je závislé na typu bakterie. Vzorek VT/AgCu byl nejúčinnější proti 

G- P. aeruginosa, zatímco vzorek VT/CuAg byl nejúčinnější proti G+ S. aureus.  

Výsledky také ukázaly, že v případě montmorillonitů s obsahem Ag i Cu, tyto 

neprojevily zvýšení účinku ve srovnání se samostatnou kationtovou formou MT/Ag, ale 

zvýšení účinku se projevilo snížením MIC oproti MT/Cu pro testované bakterie.  

Výsledky testování kombinovaných vzorků připravených ze směsí roztoků ukázaly, 

že nejúčinnější vzorek s matricí vermikulitu byl VT/AgCu1:2 a s matricí montmorillonitu 

byl MT/AgCu1:1.  

Rozdíly účinku vzorků na G+ a G- bakterie jsou způsobeny rozdíly ve struktuře 

jejich buněk. Zatímco G- bakterie mají vnější membránu buněk tvořenou lipopolysacharidy 

a fosfolipidy a pouze jednou vrstvou peptidoglykanu, buňka G+ bakterií je tvořena několika 

vrstvami peptidoglykanu a lipoteichoovou kyselinou. Buňka G+ bakterií je mnohem 

jednodušší a odolnější, pravděpodobně díky silné vrstvě peptidoglykanu.  

Odlišné působení Ag a Cu na buňky bakterií je připisováno několika mechanismům 

[47, 128]. Oba prvky mohou být vázány záporně nabitými bakteriálními buňkami a 

narušovat propustnost buněčné stěny a reagovat se sulfátovými a fosfátovými skupinami 

enzymů, proteinů a DNA. Tyto kovy mohou také způsobovat oxidativní stres tvorbou 

hydroxylových radikálů [129-130]. Zvýšený negativní efekt na bakterie v případě 

kombinovaných vzorků VTů a MTů s Ag i Cu může být připsán jejich synergickému efektu 

na bakterie [131].  
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Tab. 4.5 Přepočtené hodnoty minimálních inhibičních koncentrací MICAg a MICCu 

ve vzorcích s časem působení 24 hod na G+ bakterie. (Pozn.: označeno „x“ - netestováno) 

Bakterie 
E. faecalis 

(G+) 
S. aureus 

(G+) 
 Bakterie 

E. faecalis 
(G+) 

S. aureus 
(G+) 

 

Vzorek 

MICAg MICAg   

Vzorek 

MICCu MICCu 

(mg.l-1) (mg.l-1)  (mg.l-1) (mg.l-1) 

VT - -  VT - - 

VT/Ag 1,87 0,62  VT/Cu 2,08 0,69 

NaVT/Ag 2,24 0,75  NaVTCu 0,76 0,76 

VT/Ag0 0,83 x  VT/Cu0 - - 

NaVT/Ag0 0,93 x  NaVT/Cu0 - - 

MT - -  MT - - 

MT/Ag - 0,28  MT/Cu 1,46 1,46 

NaMT/Ag 1,49 0,50  NaMT/Cu 0,66 0,66 

MT/Ag0 0,64 x  MT/Cu0 - - 

NaMT/Ag0 0,97 x  NaMT/Cu0 - - 

Tab. 4.6 Přepočtené hodnoty minimálních inhibičních koncentrací MICAg a MICCu 

ve vzorcích s časem působení 24 hod na G- bakterie.  

Bakterie E. coli (G-) 
P. aeruginosa 

(G-) 
 Bakterie E. col (G-) 

P. aeruginosa 
(G-) 

 

Vzorek 

MICAg MICAg   

Vzorek 

MICCu MICCu 

(mg.l-1) (mg.l-1)  (mg.l-1) (mg.l-1) 

VT - -  VT - - 

VT/Ag 0,21 0,21  VT/Cu 0,69 0,69 

NaVT/Ag 2,24 0,08  NaVT/Cu 0,76 0,76 

VT/Ag0 0,28 0,28  VT/Cu0 - - 

NaVT/Ag0 0,10 0,10  NaVT/Cu0 - - 

MT - -  MT - - 

MT/Ag 0,09 0,28  MT/Cu 0,49 1,46 

NaMT/Ag 0,17 0,17  NaMT/Cu 0,66 0,66 

MT/Ag0 0,64 0,64  MT/Cu0 - - 

NaMT/Ag0 0,11 0,32  NaMT/Cu0 - - 
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Tab. 4.7 Přepočtené hodnoty minimálních inhibičních koncentrací MICAg/Cu ve 

vzorcích s časem působení 24 hod.  

Bakterie E. faecalis (G+) S. aureus (G+) P. aeruginosa (G-) E. coli (G-) 

Vzorek 
MICAg/Cu 

Ag         Cu 
MICAg/Cu 

Ag         Cu 
MICAg/Cu 

Ag         Cu 
MICAg/Cu 

Ag         Cu 
 (mg.l-1) (mg.l-1) (mg.l-1) (mg.l-1) 

VT/Ag 1,87 - 0,62 - 0,21 - 0,21 - 

VT/AgCu 1,66 1,97 0,18 0,22 0,06 0,07 0,55 0,66 

VT/Cu - 2,08 - 0,69 - 0,69 - 0,69 

VT/CuAg 1,18 0,52 0,13 0,06 0,39 0,17 0,39 0,17 

MT/Ag - - 0,28 - 0,28 - 0,09 - 

MT/AgCu - - 0,24 0,37 0,73 1,12 0,24 0,37 

MT/Cu - 1,46 - 1,46 - 1,46 - 0,49 

MT/CuAg 0,9 2,33 0,26 0,10 0,9 2,33 0,26 0,10 

VT/AgCu1:1 0,46 0,47 0,15 0,16 0,46 0,47 0,15 0,16 

VT/AgCu1:2 0,19 0,49 0,06 0,16 0,19 0,49 0,06 0,16 

VT/AgCu2:1 1,89 0,97 0,21 0,11 0,21 0,11 0,63 0,32 

MT/AgCu1:1 0,65 0,89 0,22 0,30 0,07 0,10 0,22 0,30 

MT/AgCu1:2 0,12 0,31 0,12 0,31 0,12 0,31 0,12 0,31 

MT/AgCu2:1 -   -  0,36 0,25 0,34 0,25 0,36 0,25 

Vybrané výsledky antibakteriálního testu na G+ bakteriích E. faecalis a S. aureus a G- 

bakteriích E. coli a P. aeruginosa po nejkratší době styku vzorku s bakteriemi potřebné 

k inhibici bakteriálního růstu jsou zobrazeny v Tab. 4.8, Tab. 4.9, Tab 4.10 a Tab. 4.11. 

Z uvedených hodnot je patrné, že některé vzorky byly schopny inhibovat bakteriální růst již 

od 0,5 hod kontaktu, naopak některé až po 24 hod kontaktu vzorku s bakterií. Doba 

působení pro jednotlivé vzorky se liší v závislosti od typu bakterie a je závislá na obsahu 

účinných složek v testovaném vzorku.  

Jako nejrychleji působící VTy a MTy s Ag se ukázaly proti G- i G+ bakteriím vzorky 

VT/Ag a MT/Ag0, Na/MTAg resp. MT/Ag. Jako nejrychleji působící VTy a MTy s Cu se 

ukázaly proti G- i G+ bakteriím vzorky NaVT/Cu a MT/Cu, resp. NaMT/Cu. Rychlý nástup 

účinku byl zaznamenán také u kombinovaných vzorků VTů a MTů s Ag a Cu.  
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Tab. 4.8 Přepočtené hodnoty minimálních inhibičních koncentrací MICAg (vlevo) a 

MICCu (vpravo) ve vzorcích s časem působení.  

Bakterie 
E. coli 

(G-) 
P. aeruginosa 

(G-) 
 Bakterie 

E. coli 
(G-) 

P. aeruginosa 
(G-) 

 

Vzorek 

čas MICAg čas MICAg   

Vzorek 

čas MICCu čas MICCu 

(hod) (mg.l-1) (hod) (mg.l-1)  (hod) (mg.l-1) (hod) (mg.l-1) 

VT - - - -  VT - - - - 

VT/Ag 1 5,61 0,5 5,61  VT/Cu 5 2,08 2 2,08 

NaVT/Ag 1 6,71 0,5 6,71  NaVT/Cu 1 2,27 0,5 2,27 

VT/Ag0 24 0,28 24 0,83  VT/Cu0 - - - - 

NaVT/Ag0 24 0,10 24 0,31  NaVT/Cu0 - - - - 

MT - - - -  MT - - - - 

MT/Ag 24 0,09 4 2,49  MT/Cu 2 1,46 2 1,46 

NaMT/Ag 3 4,47 0,5 4,47  NaMT/Cu 3 1,97 0,5 1,97 

MT/Ag0 1 0,64 3 0,64  MT/Cu0 - - - - 

NaMT/Ag0 24 0,11 24 0,97  NaMT/Cu0 - - - - 

Tab. 4.9 Přepočtené hodnoty minimálních inhibičních koncentrací MICAg (vlevo) a 

MICCu (vpravo) ve vzorcích s časem působení. (Pozn.: označeno „x“ - netestováno) 

Bakterie 
E. faecalis 

(G+) 
S. aureus  

(G+) 
 Bakterie 

E. faecalis 
(G+) 

S. aureus  
(G+) 

 

Vzorek 

čas MICAg čas MICAg   

Vzorek 

čas MICCu čas MICCu 

(hod) (mg.l-1) (hod) (mg.l-1)  (hod) (mg.l-1) (hod) (mg.l-1) 

VT - - - -  VT - - - - 

VT/Ag 0,5 5,61 1 5,61  VT/Cu 4 2,08 2 2,08 

NaVT/Ag 5 6,71 1 6,71  NaVTCu 2 2,27 0,5 2,27 

VT/Ag0 24 0,83 x x  VT/Cu0 - - - - 

NaVT/Ag0 24 0,93 x x  NaVT/Cu0 - - - - 

MT - - - -  MT - - - - 

MT/Ag - - 0,5 2,49  MT/Cu 1,5 1,46 3 1,46 

NaMT/Ag 2 4,47 1 4,47  NaMT/Cu 3 1,97 1,5 1,97 

MT/Ag0 5 0,64 x x  MT/Cu0 48 0,65 - - 

NaMT/Ag0 24 0,97 x x  NaMT/Cu0 - - - - 
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Tab. 4.10 Přepočtené hodnoty minimálních inhibičních koncentrací MICAg/Cu ve 

vzorcích s časem působení.  

Bakterie E. faecalis (G+) S. aureus (G+) 

Vzorek čas  
MICAg/Cu 

Ag         Cu 
čas  

MICAg/Cu 
Ag         Cu 

 (hod) (mg.l-1) (hod) (mg.l-1) 
VT/Ag 0,5 5,61 - 1 5,61 - 

VT/AgCu 4 1,66 1,97 1,5 1,66 1,97 
VT/Cu 4 - 2,08 2 - 2,08 

VT/CuAg 1 3,53 1,56 1 3,53 1,56 

MT/Ag - - - 0,5 2,49 - 
MT/AgCu 48 0,73 1,12 4 0,73 1,12 

MT/Cu 1,5 - 1,46 3 - 1,46 
MT/CuAg 24 0,9 2,33 4 2,33 0,9 

VT/AgCu1:1 0,5 1,37 1,41 1 1,37 1,41 
VT/AgCu1:2 0,5 0,56 1,47 1 0,56 1,47 
VT/AgCu2:1 0,5 1,89 0,97 2 1,89 0,97 

MT/AgCu1:1 2 0,65 0,89 24 0,22 0,30 
MT/AgCu1:2 2 0,37 0,93 24 0,12 0,31 
MT/AgCu2:1 - - - 24 0,34 0,25 

Tab. 4.11 Přepočtené hodnoty minimálních inhibičních koncentrací MICAg/Cu ve 

vzorcích s časem působení.  

Bakterie P. aeruginosa (G-) E. coli (G-) 

Vzorek čas  MICAg/Cu 
Ag         Cu 

čas  MICAg/Cu 
Ag         Cu 

 (hod) (mg.l-1) (hod) (mg.l-1) 
VT/Ag 0,5 5,61 - 0,5 5,61 - 

VT/AgCu 1 1,66 1,97 0,5 1,66 1,97 
VT/Cu 2 - 2,08 5 - 2,08 

VT/CuAg 1 3,53 1,56 0,5 3,53 1,56 

MT/Ag 4 2,49 - 24 0,09 - 
MT/AgCu 24 0,73 1,12 4 0,73 1,12 

MT/Cu 2 - 1,46 2 - 1,46 
MT/CuAg 24 0,9 2,33 4 2,33 0,9 

VT/AgCu1:1 1 1,37 1,41 1 1,37 1,41 
VT/AgCu1:2 0,5 0,56 1,47 1 0,56 1,47 
VT/AgCu2:1 0,5 1,89 0,97 0,5 1,89 0,97 

MT/AgCu1:1 2 0,65 0,89 4 0,65 0,89 
MT/AgCu1:2 2 0,37 0,93 3 0,37 0,93 
MT/AgCu2:1 3 1,01 0,75 24 0,34 0,25 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – Nanokompozity Polyethylen/Vermikulit 

5.1 Použité vstupní materiály 

Pro přípravu polymerních nanokompozitů byl použitý jílový minerál vermikulit 

(VT) z lokality Santa Luzia, Brazílie. Původní vermikulit byl upravený mletím v kulovém 

mlýnu (20 min při 200 ot/min) a sítováním byla získáná frakce pod 40 µm, která byla 

používána při přípravě vzorků. Krystalochemický vzorec použitého VT je uveden v kap. 

3.1. Kationtová výměnná kapacita (CEC) VT je 122 cmol+/kg.  

Vodné roztoky solí dusičnanu stříbrného, AgNO3 a dusičnanu měďnatého, 

Cu(NO3)2.5H2O (Vitrum VWR, CZ) s čistotou 99,99 % sloužily jako zdroj stříbra a mědi.  

Hexadecyltrimethylamonium bromid, C19H42NBr (HDTMA), a dodecylamin, 

C12H27N (DDA) (Sigma-Aldrich) byly použity k přípravě organo-vermikulitů.  

Polyethylen (PE) použitý k přípravě nanokompozitů byl složený ze směsi tří typů 

PE v poměru 33 hm. % Bralen VA 20-60 práškový, 42 hm. % Bralen VA 20-60 

granulovaný a 25 hm. % Bralen FB2-17 práškový (Slovnaft, SR).  

5.1.1 Příprava plniva vermikulit/DDA 

Vermikulit (VT) byl modifikovaný organickou sloučeninou, dodecylaminem 

(značení v textu DDA). Použitá koncentrace DDA byla 3 hm. % a 10 hm. %. VT byl 

smíchaný s DDA a homogenizovaný v třecí misce po dobu 20 min. Směs byla přemístěna 

do váženky a umístěna do sušárny předehřáté na 80 °C. Za občasného zamíchání byla směs 

ponechána v sušárně po dobu 2 hod. Po uplynutí času, byla směs promíchána s malým 

množstvím etanolu a volně na vzduchu dosušena [132]. Označení vzorků je VT/DDA3 a 

VT/DDA10 (Tab. 5.1).  

5.1.2 Příprava plniva vermikulit/HDTMA 

Vermikulit (VT) byl modifikovaný organickou sloučeninou, 

hexadecyltrimethylamonium bromidem (značení v textu HDTMA). VT byl smíchán 

s vodným roztokem HDTMA v poměru 25 g VT s 250 ml roztoku. Použité koncentrace 

HDTMA byly vypočteny na základě hodnoty CEC VT jako násobky 1,5xCEC, 0,75xCEC a 

0,375xCEC (16,7 g, 5,57 g a 1,86 g HDTMA v 250 ml roztoku). Suspenze byla míchána na 

magnetické míchačce při 70 °C 5 hod. Následně byla suspenze odstředěna a promývána 



 80

demineralizovanou vodou do odstranění iontů Br- (kontrola s AgNO3). Pevný podíl byl 

vysušený při 70 °C 24 hod. Po vysušení byly vzorky rozdrcené na prášek v třecí misce 

[133]. Označení vzorků je VT/HDA1, VT/HDA2 a VT/HDA3 (Tab. 5.1).  

5.1.3 Příprava plniva VT/Ag, Cu/DDA 

Jako vstupní materiály byly použity vzorky VT/Ag, VT/Cu a VT/AgCu1:1 (viz. 

kap. 3, Tab. 3.1 a Tab. 3.2). Byly připraveny také vzorky s vyšším obsahem Ag a Cu 

mícháním VT s vodnými roztoky AgNO3 a Cu(NO3)2 s koncentrací 1,0 mol.dm-3 postupem 

dle bodu 3.2.2. Vzorky byly označeny jako VT/Ag1, VT/Cu1 a VT/AgCu1. (Obsah Ag a 

Cu ve vzorcích stanovený pomocí RFA byl ve VT/Ag1: 8,54 hm. % Ag, 

VT/Cu1: 2,05 hm. % Cu a VT/AgCu1: 5,21 hm. % Ag a 0,99 hm. % Cu).  

Vzorky byly modifikované s DDA dle postupu v bodě 5.1.1. Označení vzorků je 

VT/Ag/DDA3, VT/Cu/DDA3, VT/AgCu/DDA3 a VT/Ag1/DDA3, VT/Cu1/DDA3, 

VT/AgCu1/DDA3 a VT/Ag/DDA10, VT/Cu/DDA10 a VT/AgCu/DDA10 (Tab. 5.1).  

5.1.4 Příprava nanokompozitů PE/VT/Ag, Cu 

Příprava nanokompozitů probíhala ve Zlíně ve spolupráci s UTB Zlín a SPUR, a.s.. 

Nanokompozity byly připravovány v hnětací komoře přístroje Brabender o objemu 50 cm3 

(Brabender GmbH & Co. KG, typ 815607) (Obr. 5.1). PE byl promíchán s 10 hm. % nebo 

5 hm. % vzorku vermikulitového plniva (viz. Tab. 5.2). Směs byla pomalu vsypána do 

hnětací komory Brabender-u předehřátého na 160 °C a hnětená po celkovou dobu 10 min 

ve dvou rychlostních intervalech, první po dobu 2 min při rychlosti 10 ot/min a následující 

8 min při 50 ot/min. Směs byla vyjmuta z hnětací komory. Na lisování bylo naváženo 8 g 

utuhnuté směsi na jednu fólii rozměru 125x125 mm a tloušťce 1mm. PE desky byly lisovány 

při 160 °C. 

  
Obr. 5.1 Pohled na uzavřenou (vpravo) a rozloženou (vlevo) hnětací komoru.  
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Tab. 5.1 Seznam a označení připravených vzorků VT plniv a PE/VT desek.  

Označení  
VT plniva 

Označení  
PE/VT desky Popis 

 PE Polyethylen čistý 

VT  Vermikulit – frakce pod 40 µm 

 PE/VT PE s obsahem plniva VT 

 PE/VT-p PE s obsahem plniva VT s polovičním obsahem 

VTj  Vermikulit – tryskově mletý 

 PE/VTj PE s obsahem plniva VTj 

VT/HDA1  VT modifikovaný HDTMA – 0,375xCEC 

 PE/VT/HDA1 PE s obsahem plniva VT/HDA1  

VT/HDA2  VT modifikovaný HDTMA – 0,75xCEC 

 PE/VT/HDA2 PE s obsahem plniva VT/HDA2  

VT/HDA3  VT modifikovaný HDTMA – 1,5xCEC 

 PE/VT/HDA3 PE s obsahem plniva VT/HDA3  

VT/DDA3  VT modifikovaný DDA – 3 hm. % DDA 

 PE/VT/DDA3 PE s obsahem plniva VT/DDA3  

VT/DDA10  VT modifikovaný DDA – 10 hm. % DDA 

 PE/VT/DDA10 PE s obsahem plniva VT/DDA10  

VT/DDA30j  VT modifikovaný DDA – 30 hm. % DDA 

 PE/VT/DDA30j PE s obsahem plniva VT/DDA30  

 PE/VT/DDA30j-p PE s obsahem plniva VT/DDA30 s polovičním obsahem 

VT/Ag  VT po sycení s 0,1 mol.dm-3 AgNO3 

 PE/VT/Ag PE s obsahem plniva VT/Ag  

VT/Cu  VT po sycení s 0,1 mol.dm-3 Cu(NO3)2 

 PE/VT/Cu PE s obsahem plniva VT/Cu  

VT/AgCu  VT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 v poměru1:1 

 PE/VT/AgCu PE s obsahem plniva VT/AgCu  

 PE/VT/AgCu-p PE s obsahem plniva VT/AgCu  

VT/Ag1  VT po sycení s 1,0 mol.dm-3 AgNO3 

VT/Cu1  VT po sycení s 1,0 mol.dm-3 Cu(NO3)2 

VT/AgCu1  VT po sycení s AgNO3 a Cu(NO3)2 1:1 
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Tab. 5.1 …..pokračování z předchozí strany.  

Označení  
VT plniva 

Označení  
PE/VT fólie Popis 

VT/Ag/DDA3  VT/Ag modifikovaný DDA – 3 hm. % 

 PE/VT/Ag/DDA3 PE s obsahem plniva VT/Ag/DDA3  

VT/Cu/DDA3  VT/Cu modifikovaný DDA – 3 hm. % 

 PE/VT/Cu/DDA3 PE s obsahem plniva VT/Cu/DDA3  

VT/AgCu/DDA3  VT/AgCu modifikovaný DDA – 3 hm. % 

 PE/VT/AgCu/DDA3 PE s obsahem plniva VT/AgCu/DDA3 

VT/Ag/DDA10  VT/Ag modifikovaný DDA – 10 hm. % 

 PE/VT/Ag/DDA10 PE s obsahem plniva VT/Ag/DDA10  

VT/Cu/DDA10  VT/Cu modifikovaný DDA – 10 hm. % 

 PE/VT/Cu/DDA10 PE s obsahem plniva VT/CuDDA10  

VT/AgCu/DDA10  VT/AgCu modifikovaný DDA – 10 hm. % 

 PE/VT/AgCu/DDA10 PE s obsahem plniva VT/AgCu/DDA10 

VT/Ag1/DDA3  VT/Ag1 modifikovaný DDA – 3 hm. % 

 PE/VT/Ag1/DDA3 PE s obsahem plniva VT/Ag1/DDA3  

VT/Cu1/DDA3  VT/Cu1 modifikovaný DDA – 3 hm. % 

 PE/VTCu1/DDA3 PE s obsahem plniva V/Cu1/DDA3  

VT/AgCu1/DDA3  VT/AgCu1 modifikovaný DDA – 3 hm. % 

 PE/VT/AgCu1/DDA3 PE s obsahem plniva VT/AgCu1/DDA3 

Tab. 5.2 Poměr složení připravovaných kompozitů s ohledem na obsah DDA. 

Vzorky PE 
VT-

plnivo 
organika Vzorky PE 

VT-
plnivo 

organika 

PE/VT, PE/VTj 93 7 0 PE/VT/DDA3 92,7 7 0,3 

PE/VT-p 96,5 3,5 0 PE/VT/Ag,Cu/DDA3 92,7 7 0,3 

PE/VT/Ag, Cu 93 7 0 PE/VT/Ag,Cu1/DDA3 92,7 7 0,3 

PE/VT/AgCu-p 96,5 3,5 0 PE/VT/DDA10 92 7 1 

PE/VT/HDA1 93 7 - PE/VT/Ag,Cu/DDA10 92 7 1 

PE/VT/HDA2 93 7 - PE/VT/DDA30 90 7 3 

PE/VT/HDA3 93 7 - PE/VT/DDA30-p 95 3,5 1,5 
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5.2 Metody použité k charakterizaci PE-VT nanokompozitů 

Rentgenová (RTG) difrakční analýza byla provedena na rentgenovém difraktometru 

Ultima IV (RIGAKU) (CuKα, Ni filtr, uspořádání Brag-Brentano) se scintilačním 

detektorem. Práškové vzorky byly vtlačeny do plochého skleněného držáku. Vzorky 

nanokompozitních fólií byly umístěny do otvoru hliníkového držáku. Měření probíhalo 

v reflexním modu při 40 mA a 40 kV.  

Struktura materiálu u vybraných vzorků byla hodnocena pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu TESCAN VEGA/LMU (CZ) na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) 

ve Zlíně. Vzorky byly pozorovány ve vysokém vakuu, režim zrychlení na napětí 10 kV. 

Vzorky byly před měřením potaženy vrstvou Au/Pt. Pro pozorování byl vytvořen hladký 

lom v tekutém dusíku.  

Světelný mikroskop Olympus BX51 vybavený kamerou UC30, Software - Stream 

Essential, byl použitý ke studiu distribuce částic vermikulitového plniva v PE matrici. 

Snímky byly pořízeny ve světlém poli a v režimu přecházejícího světla.  

Posílení účinků plniva na polymerní matrici bylo studováno měřením krípu při 

konstantním napětí 1 MPa a teplotě 25 °C. Měření bylo prováděno na pracovišti UTB Zlín. 

5.3 Antibakteriální test 

5.3.1 Postup testování PE/VT nanokompozitů 

Antibakteriální testy byly prováděny na Zdravotním ústavu v Ostravě. Pro testování 

připravených kompozitů byly použité Gramnegativní bakterie (G-) Escherichia coli 

(CCM3954), Grampozitivní bakterie (G+) Enterococcus faecalis (CCM4224), 

Staphylococcus aureus (CCM3953) a kvasinka (G+) Candida albicans (ATCC90028). 

Bakteriální suspenze testovacího kmene byla připravena dvacetihodinovou kultivací 

v glukózovém bujonu. Hustota populace testovacích kmenů v 1000 µl změřená 

denzitometrem byla v rozmezí 1,0x105 - 1,0 x109 bakteriálních kolonií.  

Na polyethylenové desky s obsahem účinné látky s rozměrem 50 x 50 mm byla 

nanesena dávka 25 µl suspenze jednotlivých bakterií. Stejný postup byl dodržen na 

kontrolních deskách PE bez obsahu účinné látky (kontrola PE). K zaschnutí suspenze byly 

destičky umístěny do laminárního boxu a překryty alobalem z důvodu ochrany před 
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světlem a pro udržení mikroklimatických poměrů optimálních k přežívání bakterií v zevním 

prostředí při teplotě 21 °C.  

Po zaschnutí byly prováděny přímé otisky na plotny krevního agaru v Petriho 

miskách o průměru 90 mm. Desky byly postupně otiskovány vždy na tři plotny s krevním 

agarem. Kultivace v termostatu probíhala při 35 ± 2 °C po dobu 24 hod. Odečítání výsledků 

následovalo po 24 a 48 hod. Do tabulky byly zaznamenány počty jednotek tvořících 

kolonie (CFU) ze všech 3 otisků. Pokud byl počet CFU v nespočetném množství (NM), tj. 

kolonie na povrchu Petriho misek splývaly, byl výsledek vyjádřen 3 x NM. Na Obr. 5.2 až 

Obr. 5.4 jsou ukázky otisků desek na krevním agaru a působení vzorků na růst bakterií.  

 

Obr. 5.2 Fotografie testu na bakterii S. aureus formou otisků desek na krevním 

agaru po určité době kultivace: a) Kontrola S. aureus – celkem 105 kolonií, b) otisk PE po 

24 hod, c) otisk PE/VT/DDA10 po 24 hod a d) otisk PE/VT/AgCu/DDA10 po 96 hod. 
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Obr. 5.3 Fotografie testu na kvasince C. albicans formou otisků desek na agaru po 

určité době kultivace: a) otisk PE po 24 hod, b) otisk PE po 24 hod, c) otisk 

PE/VT/Ag/DDA3 po 24 hod a d) otisk PE/VT/ DDA10 po 24 hod. 

 

Obr. 5.4 Fotografie testu na kvasince C. albicans formou otisků desek na agaru po 

určité době kultivace: a) otisk PE/VT/Cu/DDA10 po 24, 48, 72 a 96 hod, b) otisky 

PE/VT/Cu/DDA3, PE/VT/Ag/DDA3 a PE/VT/AgCu/DDA3 po 24 hod a DDA10 po 96 

hod. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE – Nanokompozity Polyethylen/Vermikulit 

6.1 Charakterizace struktury 

RTG difrakční záznamy čistého PE (Obr. 6.1 a) potvrzují přítomnost krystalické fáze 

v oblasti s hodnotami difrakcí d = 0,41 nm a d = 0,38 nm nad amorfní oblastí mezi 15 –

25 ° 2θ [134].  

RTG difrakční záznam původního VT (Obr. 6.1 b) ukazuje intenzivní bazální 

difrakci s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,44 nm. Tato hodnota mezivrstevní 

vzdálenosti byla stanovena pro hydratovanou vrstevnatou strukturu se dvěma vrstvami 

molekul vody v mezivrství [125]. Další dvě bazální difrakce s nižší intenzitou a hodnotami 

mezivrstevní vzdáleností d = 1,28 nm a d = 2,38 nm byly přiřazeny hydratovaným 

vrstevnatým strukturám s jednou vrstvou molekul vody a smíšeným vrstvám s různým 

obsahem molekul vody obsažených v mezivrství [126]. Difrakční záznam vzorku PE/VT na 

Obr. 6.1 c dokládá přítomnost vermikulitového plniva v PE, které nebylo exfoliováno, jak 

můžeme soudit podle bazálních difrakcí, jejichž polohy na difrakčních záznamech jsou 

srovnatelné s bazálními difrakcemi původního VT.  

 

RTG difrakční záznamy vzorků VT modifikovaného s DDA ukazují změny 

vrstevnaté struktury VT následkem interkalace organických molekul do mezivrství VT. U 

vzorku VT/DDA3 (Obr. 6.1 d) můžeme proto pozorovat rozšířený profil difrakce 

s hodnotou d = 2,50 nm. Interkalace DDA závisí na použité koncentraci DDA [135], což 

potvrdily výrazné strukturní změny u vzorku VT/DDA10 (Obr. 5.1f). Hodnoty 

mezirovinných vzdáleností d = 3,28 nm a d = 2,25 nm, (Obr. 6.1 f) odpovídají intenzivní, 

ale ne úplné interkalaci DDA do mezivrstevního prostoru VT, vzhledem ke stále 

přítomným difrakcím s hodnotami d = 1,46 nm a d = 1,12 nm původního VT. Podle 

publikovaných údajů odpovídají hodnoty difrakcí interkalované fáze neuspořádanému 

dvouvrstevnému uložení molekul DDA v mezivrství [14,110,132,135].  

RTG difrakční záznamy PE s plnivem VT/DDA vzorku PE/VT/DDA10 (Obr. 6.1 g) 

vykazují posuny mezirovinných vzdáleností směrem k nižším hodnotám, což může 

nasvědčovat o změně obsahu mezivrstevního materiálu, kdy mohlo docházet jak k uvolnění 

organických molekul z mezivrství do PE tak i částečnému vstupu krátkých řetězců PE do 
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mezivrství. Změnu struktury PE po zamíchání nanoplniva VT/DDA10 potvrzují intenzivní 

nově vzniklé difrakce ve srovnání s čistým PE, hodnotami d = 0,37 nm a d = 0,33 nm. 

RTG difrakční záznamy vzorků VT modifikovaného s HDTMA na Obr. 6.2 ukazují, 

že se zvyšující se koncentrací použitého roztoku HDTMA, dochází ke snížení relativní 

intenzity a k výrazné změně poloh bazálních difrakcí VT. Toto zjištění je v souladu 

s publikovanými výsledky, kdy autoři pozorovali vliv použité koncentrace HDTMA na 

stupeň interkalace [132]. Z difrakčního záznamu VT/HDA1 (Obr. 6.2 b) je patrný vznik 

málo intenzivní difrakce s vyšší hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d = 3,74 nm, který 

poukazuje na slabou interkalaci HDTMA, jelikož původní bazální (002) difrakce 

vermikulitu s hodnotami d = 1,42 nm a d = 1,26 nm jsou nadále velmi intenzivní. Difrakční 

záznam vzorku VT/HDA2 (Obr. 5.2d) je důkazem intenzivnější interkalace, kdy bazální 

difrakce VT/HDA (s hodnotami mezivrstevních vzdáleností d = 3,53 nm a d = 2,73 nm) 

převyšují intenzitami bazální difrakce původního vermikulitu. Hodnoty 

 
Obr. 6.1 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů: PE (a), VT (b), PE/VT (c), 

VT/DDA3 (d), PE/VT/DDA3 (e), VT/DDA10 (f) a PE/VT/DDA10 (g).  
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mezivrstevní vzdálenosti odpovídající vrstvám VT/HDA odpovídají uložení 

molekul HDTMA v jedné vrstvě [102]. Na difrakčním záznamu vzorku VT/HDA3 (Obr. 

5.2f) nejsou již pozorovány původní bazální (002) difrakce VT. Interkalace HDTMA se 

projevila difrakcemi s hodnotami nepravidelných mezivrstevních vzdáleností (d = 4,50 nm, 

d = 3,93 nm, d = 2,28 nm, d = 1,70 nm a d = 1,20 nm), které jsou charakteristické pro 

náhodné uložení vrstev. V tomto případě uspořádání HDTMA odpovídá uložení molekul ve 

dvou vrstvách, označovaného jako typu parafinu [94,110].  

RTG difrakční záznamy kompozitů PE/VT/HDA1 a PE/VT/HDA2 na Obr. 6.2 c a 

6.2 e ukazují shodné difrakční záznamy s jejich nanoplnivy VT/HDA1 a VT/HDA2 a 

dokládají skutečnost, že nanoplniva nebyla v PE exfoliována. Difrakční záznam vzorku 

kompozitu PE/VT/HDA3 (Obr. 6.2 g) vykazuje vznik intenzivní bazální difrakce 

interkalátu VT/HDA3 s hodnotou d = 3,94 nm a pak sekvenci po sobě následujících 

 
Obr. 6.2 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů: PE (a), VT/HDA1 (b), 

PE/VT/HDA1 (c), VT/HDA2 (d), PE/VT/HDA2 (e), VT/HDA3 (f) a PE/VT/HDA3 (g).  
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difrakcí s hodnotami d = 1,86 nm, d = 1,23 nm a d = 0,95 nm s postupně klesající 

intenzitou. Ve srovnání s rtg difrakčním záznamem kompozitu PE/VT/HDA2 došlo 

k dokonalejšímu uspořádání HDTMA v mezivrství VT po zamíchání v PE. Avšak i v tomto 

případě exfoliace nanoplniva v PE nebyla uskutečněna, jak můžeme soudit podle 

intenzivních bazálních difrakcí VT/HDA3. Zároveň došlo ke změně v oblasti difrakční 

oblasti PE, kde můžeme pozorovat intenzivnější difrakce s hodnotami d = 0,37 nm a d = 

0,35 nm. Změny v difrakčních záznamech nanoplniva a PE jsou odrazem vzájemných 

interkalací, které jsou charakteristické pro nanokompozitní struktury.  

RTG difrakční záznamy vzorků PE s plnivy VT/Ag, VT/Cu a VT/AgCu na Obr. 6.3 

neukazují výrazné změny v polohách bazálních difrakcí vermikulitů, tudíž nedošlo k 

interkalaci či exfoliaci plniva v PE matrici, což je charakteristické pro mikrokompozit [55], 

ve kterém se plnivo nachází ve formě částic distribuovaných v PE matrici.  

 
Obr. 6.3 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů: PE (a), VT (b), VT/Ag (c), 

PE/VT/Ag (d), VT/Cu (e), PE/VT/Cu (f), VT/AgCu (g), PE/VT/AgCu (h) a PE/VT/AgCu-p 

(i). 
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RTG difrakční záznamy nanoplniv na Obr. 6.4 c, 6.4 f a 6.4 i obsahují difrakce s 

mezivrstevní vzdálenosti ve vzorcích VT/Ag/DDA3 (d = 3,30 nm), VT/Cu/DDA3 (d = 

2,63) a VT/AgCu/DDA3 (d = 2,94 nm), které indikují nevýznamnou interkalaci DDA 

v mezivrství. RTG difrakční záznamy na Obr. 6.5 vzorků VT/Ag1 (Obr. 6.5b), VT/Cu1 

(Obr. 6.5 e) a VT/AgCu1 (Obr. 6.5 h) ukazují narušení vrstevnaté struktury VT již po 

sycení s 1 mol.dm-3 roztoky AgNO3 a Cu(NO3)2. Vzorek VT/Ag1/DDA3 (Obr. 6.5c) 

vykazuje difrakce s hodnotami d = 3,35 nm a d = 2,32 nm a vzorek VT/Cu1/DDA3 (Obr. 

6.5 f) hodnotu d = 2,54 nm. Po zamíchání nanoplniv s PE se v kompozitech jejich 

mezivrstevní hodnoty mírně zvýšily: u PE/VT/Cu1/DDA3 (Obr. 6.5 g) na d = 2,76 nm a u 

PE/VT/AgCu1/DDA3 (Obr. 6.5 j) na d = 3,17 nm, které mohou odpovídat postupující 

exfoliaci nanoplniva v PE. 

 
Obr. 6.4 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů: PE (a), VT/Ag (b), 

VT/Ag/DDA3 (c), PE/VT/AgDDA3 (d), VT/Cu (e), VT/Cu/DDA3 (f), PE/VT/Cu/DDA3 

(g), VT/AgCu (h), VT/AgCu/DDA3 (i), PE/VT/AgCu/DDA3 (j).  
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RTG difrakční záznamy nanoplniv na Obr. 6.6 vzorků VT/Ag/DDA10 (Obr. 6.6 c), 

VT/Cu/DDA10 (Obr. 6.6 f) a VT/AgCu/DDA10 (Obr. 6.6 i) ukazují stejně jako u vzorku 

VT/DDA10 (Obr. 6.1f) vysoký stupeň interkalace DDA v mezivrstevním prostoru VT. Ve 

vzorku VT/Ag/DDA10 jsou nové difrakce s mezivrstevními vzdálenostmi d = 3,21 nm a d 

= 2,31 nm. Na difrakčním záznamu jsou vidět také hodnoty bazálních difrakcí 

nemodifikované struktury VT. Difrakční záznamy VT/Cu/DDA10 a VT/AgCu/DDA10 

ukazují posun mezirovinných vzdáleností k vyšším hodnotám oproti VT/Ag/DDA10, což 

odpovídá intenzivnější interkalaci. Stejně jako u VT/DDA10 lze s ohledem na naměřené 

hodnoty mezivrstevních vzdáleností předpokládat, že molekuly DDA jsou v mezivrství 

 

Obr. 6.5 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů: PE (a), VT/Ag1 (b), 

VT/Ag1/DDA3 (c), PE/VT/Ag1/DDA3 (d), VT/Cu1 (e), VT/Cu1/DDA3 (f), 

PE/VT/Cu1/DDA3 (g), VT/AgCu1 (h), VT/AgCu1/DDA3 (i), PE/VT/AgCu1/DDA3 (j). 
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neuspořádaně uloženy ve dvou vrstvách [14,110,132,135]. Po zamíchání těchto plniv do PE 

matrice došlo k exfoliaci vzorku VT/Ag/DDA10 v PE, jak lze soudit podle zániku difrakcí 

VT a nárůstu mezirovinné vzdáleností z hodnoty d = 3,21 na d = 3,36 nm v nanokompozitu 

PE/VT/Ag/DDA10 a k vytvoření nanokompozitní struktury. Stejné změny jsou pozorovány 

na RTG difrakčních záznamech nanokompozitů ve vzorcích PE/VT/Cu/DDA10 a 

PE/VT/AgCu/DDA10, i když zejména u VT/Cu/DDA10 nejsou změny tak patrné.  

 

Kromě již popsaných kompozitních materiálů byl také připraven vzorek s obsahem 

DDA 30 hm. %, který byl následně navíc mletý v tryskovém mlýnu za účelem zmenšení 

částic na velikost pod cca 5 µm.  

 
Obr. 6.6 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů: PE (a), VT/Ag (b), 

VT/Ag/DDA10 (c), PE/VT/Ag/DDA10 (d), VT/Cu (e), VT/Cu/DDA10 (f), 

PE/VT/Cu/DDA10 (g), VT/AgCu (h), VT/AgCu/DDA10 (i), PE/VT/AgCu/DDA10 (j).  
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Pro srovnání je na Obr. 6.7 RTG difrakční záznam tryskově mletého vzorku VTj 

(Obr. 6.7 d). Polohy bazálních (002) difrakcí vzorku VTj upraveného mletím v tryskovém 

mlýnu jsou d = 1,43 nm a d = 1,24 nm. 

RTG difrakční záznam vzorku VT/DDA30j na Obr. 6.7 f ukazuje strukturní změnu 

VT po modifikaci s DDA (30 hm. %) a tryskovém mletí. Difrakce s hodnotami d = 2,32 

nm, d = 1,47 nm a d = 1,15 nm svědčí o interkalaci DDA v mezivrství VT a 

neuspořádaném uložení interkalovaných vrstev ve struktuře. Na záznamu PE/VT/DDA30j 

(Obr. 6.7 g) je zjevný zánik bazální (002) difrakce VT (d = 1,47 nm) a vyskytují se dvě 

difrakce s hodnotami d = 2,32 nm a d = 1,11nm, které nasvědčují o zcela interkalovaných 

vrstvách VT po zamíchání nanoplniva do PE. Uvedené změny poukazují na exfoliaci 

vrstevnaté struktury VT molekulami organického interkalátu i řetězců PE a tudíž vzniku 

nanokompozitní struktury. 

 
Obr. 6.7 RTG difrakční záznam oblasti s bazálními 002 difrakcemi nanoplniv a 

kompozitů: PE (a), VT (b), PE/VT (c), VTj (d), PE/VTj (e), VT/DDA30j (f) a 

PE/VT/DDA30j (g).  
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6.2 Morfologie kompozitů 

Morfologie kompozitních desek PE byla studována pomocí SEM na pracovišti UTB 

Zlín.  

SEM povrchů vzorků PE/VT a PE/VT/DDA10 na obr. 6.8 a 6.9 dokumentuje 

oddělené povrchy ploch plniv VT i VT/DDA10 od PE a nedokonalé zamíchání. Během 

tuhnutí, kdy docházelo ke smršťování PE, částice plniva zůstaly volné a částečně vyčnívají 

z PE matrice. Na hranách těchto částic je možné pozorovat deformace vrstevnaté struktury, 

což je v souladu s výsledky získanými z RTG difrakční analýzy.  

Snímek SEM povrchu vzorku kompozitu PE/VT/HDA3 (Obr. 6.10) ukazuje 

výraznou změnu ve struktuře PE ve srovnání s předchozími vzorky. Povrch odpovídá 

exfoliaci plniva VT/HDA3 a interkalaci PE mezi vrstvami VT, jak bylo zjištěno pomocí 

RTG difrakce. Na snímcích při menším zvětšení je vidět také přítomnost větších částic 

plniva.  

 

Obr. 6. 8 Snímek SEM povrchu vzorku PE/VT při různém zvětšení.  
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Obr. 6.9 Snímek SEM povrchu vzorku PE/VT/DDA10 při různém zvětšení.  
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Obr. 6.10 Snímek SEM povrchu vzorku PE/VT/HDA3 při různém zvětšení.  

6.3 Distribuce plniva v PE matrici 

Snímky kompozitů získané světelnou mikroskopií (SM) na Obr. 6.11 ukazují rozdíly 

v distribuci částic plniva v PE matrici. Největší počet viditelných částic byl pozorován u 

vzorku PE/Vj s jejich průměrnou velikostí nad 100 m – 3 %, nad 80 m – 3 %, nad 60 m 

– 16 %, nad 20 m – 29 % a pod 20 m – 40 % z celkového počtu napočítaných částic. 

Částice plniva v PE tvořily shluky. Množství pozorovaných částic s nejvyšší průměrnou 

velikostí klesalo ve vzorcích v pořadí PE/VTj > PE/VT/DDA3 > PE/VT/DDA10 > 

PE/VT/DDA30j. Plnivo VT/DDA30j bylo velice dobře distribuováno v PE matrici (Obr. 

6.12 d). Snímky kompozitů PE/VT/HDA na Obr. 6.12 ukazují podobné rozdíly v distribuci 

částic plniva v PE matrici jako předchozí vzorky PE/VT/DDA s rozdílem, že celkový počet 

pozorovaných částic byl větší. Z těchto vzorků bylo nejlépe distribuováno v PE matrici 

plnivo VT/HDA3.  
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Obr. 6.11 Snímky kompozitů PE/VTj (a), PE/VT/DDA3 (b), PE/VT/DDA10 (c) a 

PE/VT/DDA30j (d) s vyznačením částic VT plniva. Rozměr pozorované plochy je 

1,8 x 1,3 mm při zvětšení 4x.  

 

Obr. 6.12 Snímky kompozitů PE/VT (a), PE/VT/HDA1 (b), PE/VT/HDA2 (c) a 

PE/VT/HDA3 (d) s vyznačením částic plniva VT. Rozměr pozorované plochy je 

1,8 x 1,3 mm při zvětšení 4x.  
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Snímky kompozitních vzorků na Obr. 6.13 neukazují výrazné změny distribuce 

částic v PE matrici, s vyjímkou vzorku PE/VT/Ag. Množství viditelných částic bylo 

pozorováno s přibližnou průměrnou velikostí v rozmezí od 80-60 m, 60-40 m a pod 

20 m. Částice jílového plniva tvořily v PE větší shluky. Nejvíce viditelných částic bylo ve 

vzorku PE/VT/Ag, přičemž v největším počtu byly zastoupeny částice pod 20 m – 75%. 

  
Obr. 6.13 Snímky kompozitů PE/VT/Ag (a), PE/VT/Cu (b), PE/VT/AgCu (c) a 

PE/VT/AgCu-p (d) s vyznačením částic VT plniva. Rozměr pozorované plochy je 

710,5 x 527,4 µm při zvětšení 10x.  

6.4 Krípové zkoušky 

Vyztužující efekt plniva na polymerní matrici byl testovaný měřením krípu. Krípové 

zkoušky probíhaly na vzorcích vyseknutých ve tvaru lopatiček. Průřez vzorku byl cca 

7,0 mm2 a délka pracovní části 100 mm. Test probíhal při teplotě 25 °C, vlastní napětí při 

testech bylo cca 2,3 MPa (přesná hodnota dána skutečným průřezem).  

Výsledky na Obr. 6.14 až 6.16 prezentují časovou závislost dat krípové poddajnosti 

s výraznou modifikací mechanických vlastností v přítomnosti VT plniva, které významně 

zvyšuje tuhost PE matrice. Tyto rozdíly mohou být kvantifikovány např. počátečním 

krípovým modulem reprezentujícím elastickou část deformace. Jeho hodnoty vzrostly u 

vzorků PE/VT/HDA o 59 – 74 %. U vzorků PE/VT/DDA je zvýšení o 28 – 59 % a u 
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vzorků PE/VT/Ag,Cu je nárůst o 42 – 57 %. Vybrané kompozity, které byly podrobeny 

krípovým zkouškam, vykazovaly pozitivní vliv na vyztužení PE matrice.  

 
Obr. 6.14 Časová závislost relativní deformace pro kríp kompozitů PE/VT/DDA3, 

PE/VT/DDA10 a PE/VT/DDA30j. 

 
Obr. 6.15 Časová závislost relativní deformace pro kríp kompozitů PE/VT/HDA1, 

PE/VT/HDA2 a PE/VT/HDA3 . 

 

Obr. 6.16 Časová závislost relativní deformace pro kríp kompozitů PE/VT/Ag, 
PE/VT/Cu a PE/VT/AgCu. 
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6.5 Antibakteriální test 

Výsledky antibakteriálního testu uvedené v Tab. 6.1 až Tab. 6.4 představují 

působení práškových plniv, které byly následně použity k zamíchání do PE matrice po 

24 hod působení na bakterie. Antibakteriální test byl proveden postupem uvedeným v kap. 

3.5 pro práškové vzorky. Nejnižší ředění, při kterém byl inhibován bakteriální růst, 

představuje minimální inhibiční koncentraci (MIC) testovaného vzorku potřebnou 

k zastavení bakteriálního růstu.  

Vzhledem k přímému styku bakterií se vzorkem lze předpokládat, že působení 

práškových materiálů bude účinnější, což se potvrdilo. Lepší účinnost je způsobena 

především přítomností organických látek ve vzorcích. Vzorky VT/HDA1, VT/HDA2 a 

VT/HDA3 dosáhly u G+ bakterií S. aureus a E. faecalis hodnoty MIC = 0,014 %, které 

odpovídá hmotnost vzorku 0,14 mg/l. Tyto vzorky byly méně účinné na G- E. coli a G+ C. 

albicans, u kterých byly dosaženy nižší hodnoty MIC především u vzorku VT/HDA3. 

Působení se zvyšovalo s nárůstem obsahu organické látky ve vzorku.  

Působení vzorků s obsahem DDA bylo podobné a byly dosaženy hodnoty MIC 

0,014 % u obou VT/DDA3 i VT/DDA10 vzorcích. Pro E. coli byly dosaženy hodnoty MIC 

0,12 a 0,041 %.  

Vzorky s Ag a Cu bez organické modifikace dosahovaly různých hodnot MIC 

v závislosti na obsahu Ag a Cu a typu jednotlivých bakterií.  

Antibakteriální působení organických látek (zejména kvarterních amoniových solí) 

může být připisováno pozitivně nabitým amoniovým skupinám, které mohou reagovat 

s převládajícími anionovými molekulami na buněčném povrchu. Tyto vzájemné reakce 

mohou změnit propustnost buněčných membrán mikroorganizmů, což vede ke ztrátě 

vnitrobuněčných složek a následné smrti mikroorganizmu [136]. Rozdíly v citlivosti G+ a 

G- bakterií na působení vzorků jsou způsobeny rozdíly v buněčné struktuře bakterií, jak již 

bylo zmíněno v kap. 4.  
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Tab. 6.1 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií S. aureus.  

 Staphylococcus aureus (G+) CCM 3953 (24h) 
ředění V VHDA1 VHDA2 VHDA3 VDA3 VDA10 VAg VCu VAgCu 
10 + - - - - - - - - 
3.33 + - - - - - - - - 
1.11 + - - - - - + + - 
0.37 + - - - - - + + + 
0.12 + - - - - - + + + 
0.041 + - - - - - + + + 
0.014 + - - - - - + + + 
kontrola + + + + + + + + + 
          

ředění VAg 
DA3 

VCu 
DA3 

VAgCu 
DA3 

VAg1 VCu1 VAgCu1 VAg1 
DA3 

VCu1 
DA3 

VAgCu1 
DA3 

10 - - - - - - - - - 
3.33 - - - - - - - - - 
1.11 - - - - + - - - - 
0.37 - - - - + - - - - 
0.12 - - - - + + - - - 
0.041 - - - - + + - - - 
0.014 - + + + + + + + + 
kontrola + + + + + + + + + 

Tab. 6.2 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií E. faecalis.  

 Enterococcus faecalis (G+) CCM 4224 (24h) 
ředění V VHDA1 VHDA2 VHDA3 VDA3 VDA10 VAg VCu VAgCu 
10 + - - - - - - - - 
3.33 + - - - - - - + - 
1.11 + - - - - - + + + 
0.37 + - - - - - + + + 
0.12 + - - - - - + + + 
0.041 + - - - - - + + + 
0.014 + - - - + - + + + 
kontrola + + + + + + + + + 
          

ředění VAg 
DA3 

VCu 
DA3 

VAgCu 
DA3 

VAg1 VCu1 VAgCu1 VAg1 
DA3 

VCu1 
DA3 

VAgCu1 
DA3 

10 - - - - - - - - - 
3.33 - - - - - - - - - 
1.11 - - - - + + - - - 
0.37 - - - - + + - - - 
0.12 + - - + + + - - + 
0.041 + + - + + + + + + 
0.014 + + + + + + + + + 
kontrola + + + + + + + + + 

Tab. 6.3 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií E. coli.  
 Escherichia coli (G-) CCM 3954 (24h) 
ředění V VHDA1 VHDA2 VHDA3 VDA3 VDA10 VAg VCu VAgCu 
10 + - - - - - - - - 
3.33 + + + - - - - - - 
1.11 + + + - - - - + - 
0.37 + + + - - - - + - 
0.12 + + + - - - + + + 
0.041 + + + - + - + + + 
0.014 + + + + + + + + + 
kontrola + + + + + + + + + 
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Tab. 6.3              pokračování z předchozí strany.  

 Escherichia coli (G-) CCM 3954 (24h) 

ředění VAg 
DA3 

VCu 
DA3 

VAgCu 
DA3 

VAg1 VCu1 VAgCu1 VAg1 
DA3 

VCu1 
DA3 

VAgCu1 
DA3 

10 - - - - - - - - - 
3.33 - - - - - - - - - 
1.11 - - - - - - - - - 
0.37 - - - - + - - - - 
0.12 - - - - + - - - - 
0.041 - + - - + - - + - 
0.014 - + + + + + - + + 
kontrola + + + + + + + + + 

Tab. 6.4 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií C. albicans. 

 Candida albicans (G+) ATC90028 (24h) 
ředění V VHDA1 VHDA2 VHDA3 VDA3 VDA10 VAg VCu VAgCu 
10 + - - - - - x x x 

3.33 + - - - - - x x x 

1.11 + + - - - - x x x 

0.37 + + - - - - x x x 

0.12 + + - - - - x x x 

0.041 + + + - - - x x x 

0.014 + + + - - - x x x 

kontrola + + + + + + x x x 

          

ředění VAg 
DA3 

VCu 
DA3 

VAgCu 
DA3 

VAg1 VCu1 VAgCu1 VAg1 
DA3 

VCu1 
DA3 

VAgCu1 
DA3 

10 - - - - - - - - - 
3.33 - - - - + + - - - 
1.11 - + - - + + - - - 
0.37 - + - - + + - - - 
0.12 - + - + + + - - - 
0.041 - + - + + + - - - 
0.014 + + + + + + - + - 
kontrola + + + + + + + + + 

x Vzorky nebyly testovány na kvasince Candida albicans 

Výsledky antibakteriálního testu připravených kompozitních desek na G+ bakteriích 

S. aureus a E. faecalis, G- bakterii E. coli a na G+ kvasince C. albicans jsou uvedeny v Tab. 

6.5 až Tab. 6.9. Výsledky jsou vyjádřeny v počtu jednotek tvořících kolonie (CFU). 

Kontrolní vzorek čisté PE desky vykazoval po celou dobu testu u všech bakterií nespočetné 

množství (NM) bakteriálních kolonií.  

Překvapivé výsledky proti E. faecalis (Tab. 6.5 a Tab. 6.6) ukázaly vzorky PE/VT, 

PE/VT-p a PE/VTj, ve kterých byly použity jako plnivo čisté VTy bez modifikace 

jakoukoli účinnou látkou. VT v práškové formě (Tab. 6.1) nevykazuje antibakteriální 

chování ani při přímém styku s bakterií v suspenzi. Růst bakterií na povrchu vzorku PE/VT 

byl úplně zastaven po 24 hod. U vzorků PE/VT-b a PE/VTj byl počet bakterií snížen na 

průměrných 72 a 33 CFU. Důvodem tohoto vlivu na bakterie mohou být povrchové 
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vlastnosti kompozitů, jako např. strukturní či nábojové vlastnosti povrchu nevyhovující 

bakteriálnímu růstu.  

Kompozity s obsahem organo-vermikulitového plniva s HDTMA vykazovaly silné 

antibakteriální účinky. U vzorku PE/VT/HDA1 došlo k poklesu CFU na 260 kolonií E. 

faecalis po 48 hod. Vzorky PE/VT/HDA2 a PE/VT/HDA3 vykazovaly pokles na 132 a 

223 kolonií po 24 hod. Na povrchu PE/VT/HDA3 po 48 hod již nebyly žádné přežívající 

bakterie. Tyto hodnoty představují v řádu pokles z 108 na 102 po 24 hod styku bakterií 

s povrchem kompozitu.  

Kompozity s obsahem organovermikulitového plniva s DDA vykazovaly pokles 

průměrného počtu bakteriálních kolonií E. faecalis na 319 u PE/VT/DDA3 a na 178 u 

VT/DDA10 po 48 hod. Na povrchu vzorku PE/VT/DDA30j i PE/VT/DDA30j-p nebyly po 

24 hod žádné živé bakterie, avšak obsah DDA byl v těchto vzorcích příliš vysoký, a to až 

do takové míry, že během lisování desek docházelo k vyloučení DDA z objemu desky na 

povrch.  

Tab. 6.5 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií E. faecalis (G+). 

(Pozn.: NM = nespočetné množství) 

 Průměrný počet CFU ve 3 otiscích 
Vzorek po 24 h po 48 h po 72 h po 96 h 

PE NM NM NM NM 
PE/VT 0 0 0 0 

PE/VT-pº NM 72 33 23 

PE/VTjº NM 112 9 0 

PE/VT/Agº 257 94 49 26 
PE/VT/Cuº 71 39 34 13 

PE/VT/AgCuº 40 19 7 0 

PE/VT/AgCu-pº 124 67 44 32 

PE/VT/DDA3 NM 319 338 162 
PE/VT/DDA10 NM 178 148 52 

PE/VT/DDA30jº 0 0 0 0 
PE/VT/DDA30j-pº 0 0 0 0 

PE/VT/HDA1º NM 260 260 92 
PE/VT/HDA2º 132 12 75 10 
PE/VT/HDA3º 223 0 0 0 

º Vzorky byly testovány pouze na bakterii E. faecalis. 
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Pozitivní výsledky antibakteriálního působení se ukázaly taky u vzorků 

PE/VT/Ag,Cu bez organického modifikátoru. Také zde došlo ke snížení počtu bakteriálních 

kolonií o několik řádů již po 24 hod. Nejlepší působení proti E. faecalis vykazoval vzorek 

PE/VTAgCu. 

Vzorky s obsahem DDA byly testovány také na bakteriích S. aureus (Tab. 6.7), E. 

coli (Tab. 6.8) a kvasince C. albicans (Tab. 6.9).  

Výsledky ukázaly, že bakterie S. aureus byla nejodolnější vůči připraveným 

kompozitům. Snížení průměrného počtu CFU na 168 kolonií S. aureus vykázal po 24 hod 

pouze vzorek VT/DDA10, po 48 hod pak také PE/VT/DDA3. Obsah Ag či Cu ve vzorcích 

nevykazoval u této bakterie výrazný zlepšující vliv oproti VT/DDA3 a VT/DDA10.  

Vzorek PE/VT vykazoval působení také u bakterie E. coli, u které došlo ke snížení 

průměrného počtu CFU na 130 kolonií po 48 hod. Nejúčinnější proti E. coli byly vzorky 

s obsahem DDA 10 hm. %, a to VT/DDA10 a VT/AgCu/DDA10, u kterých po 24 hod 

nepřežila téměř žádná bakterie. Vzorky s obsahem Ag a Cu vykazovaly výrazné zvýšení 

antibakteriální aktivity ve srovnání se vzorkem VT/DDA3.  

Kvasinka C. albicans vykazovala snížení průměrného počtu CFU především na 

povrchu vzorku PE/VT/DDA10, a to pokles na 168 kolonií po 24 hod, což představuje 

pokles o sedm logaritmických řádů z 109 na 102 kolonií. Některé další vzorky vykazovaly 

působení až po 48 hod kontaktu s povrchem kompozitu. 
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Tab. 6.6 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií E. faecalis (G+). 

 Průměrný počet CFU ve 3 otiscích E. faecalis* 
Vzorek po 24 h po 48 h po 72 h po 96 h 

PE NM NM NM NM 
PE/VT* NM 

(112) 
NM (9) NM (0) NM (0) 

PE/VT/DDA3* NM  NM NM (94) NM (35) 
PE/VT/DDA10* NM NM 

(147) 
0 (76) 0 (40) 

PE/VT/Cu/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/Ag/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/AgCu/DDA3 NM NM NM NM 

PE/VT/Cu/DDA10 NM NM NM NM 
PE/VT/Ag/DDA10 NM NM NM NM 
PE/VT/AgCu/DDA10 NM NM NM (37) NM (13) 

PE/VT/Cu1/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/Ag1/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/AgCu1/DDA3 NM NM NM NM 

* Výsledky nekorespondují s předchozí tabulkou, protože bakterie byla ke kultivaci 

odebrána odlišným způsobem. V závorkách jsou výsledky po opakovaném testování s původním 

způsobem odebrání bakterie ke kultivaci. 

Tab. 6.7 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií S. aureus (G+).  

 Průměrný počet CFU ve 3 otiscích S. aureus 
Vzorek po 24 h po 48 h po 72 h po 96 h 

PE NM NM NM NM 
PE/VT NM NM NM NM 

PE/VT/DDA3 NM 50 65 13 
PE/VT/DDA10 168 4 4 3 

PE/VT/Cu/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/Ag/DDA3 NM 141 197 154 
PE/VT/AgCu/DDA3 NM NM NM 149 

PE/VT/Cu/DDA10 NM 78 54 21 
PE/VT/AgCu/DDA10 NM NM 59 82 
PE/VT/AgCu/DDA10 NM 91 3 0 

PE/VT/Cu1/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/Ag1/DDA3 NM NM 273 57 
PE/VT/AgCu1/DDA3 NM NM NM 47 
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Tab. 6.8 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií E. coli (G-).  

 Průměrný počet CFU ve 3 otiscích E. coli 
Vzorek po 24 h po 48 h po 72 h po 96 h 

PE NM NM NM NM 
PE/VT NM 130 116 70 

PE/VT/DDA3 NM NM 183 104 
PE/VT/DDA10 1 0 0 0 

PE/VT/Cu/DDA3 NM NM NM 55 
PE/VT/Ag/DDA3 46 5 8 0 
PE/VT/AgCu/DDA3 35 95 23 1 

PE/VT/Cu/DDA10 NM NM NM 373 
PE/VT/AgCu/DDA10 1 0 0 0 
PE/VT/AgCu/DDA10 118 35 0 1 

PE/VT/Cu1/DDA3 4 5 9 1 
PE/VT/Ag1/DDA3 11 4 4 0 
PE/VT/AgCu1/DDA3 4 4 3 1 

 

Tab. 6.9 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií C. albicans.  

 Průměrný počet CFU ve 3 otiscích C. albicans 
Značení po 24 h po 48 h po 72 h po 96 h 

PE NM NM NM NM 
PE/VT NM NM NM NM 

PE/VT/DDA3 NM 50 65 13 
PE/VT/DDA10 168 4 4 3 

PE/VT/Cu/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/Ag/DDA3 NM 141 197 154 

PE/VT/AgCu/DDA3 NM NM NM 149 

PE/VT/Cu/DDA10 NM 78 54 21 
PE/VT/AgCu/DDA10 NM NM 59 82 

PE/VT/AgCu/DDA10 NM 291 3 0 

PE/VT/Cu1/DDA3 NM NM NM NM 
PE/VT/Ag1/DDA3 NM NM 273 57 

PE/VT/AgCu1/DDA3 NM NM NM 47 
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7 ZÁVĚR 

Cílem provedených experimentálních prací byla příprava antibakteriálně aktivních 

materiálů na bázi jílových minerálů s obsahem stříbra a mědi, jejich charakterizace, 

studium stability prvků a studium jejich antibakteriálního působení na vybraných 

bakteriálních kmenech.  

Bylo připraveno několik typů Ag, Cu/jílových nanokompozitů. Použití upravených 

monoionních Na-forem montmorillonitu a vermikulitu vedlo k vyšším obsahům prvků v 

těchto matricích. Obsahy obou prvků byly vyšší ve vermikulitu než montmorillonitu, což 

odpovídá většímu zápornému náboji na vrstvách vermikulitu. Struktura vermikulitu i 

montmorillonitu zejména po sycení roztokem AgNO3 vykazuje výrazné změny v 

uspořádanosti vrstevnaté struktury. Prezentované výsledky potvrzují stabilitu obou prvků 

na jílovém nosiči, zejména mědi ve vodném prostředí.  

Antibakteriální test připravených nanokompozitů na čtyřech odlišných typech 

bakteriálních kmenů se projevil následovně:  

1) Vyšší inhibiční účinek vykazovaly vzorky připravené z Na-forem MTů a VTů a 

tento účinek byl výraznější u vzorků s obsahem Ag.  

2) Z hlediska srovnání MTů a VTů jsou výsledky rozdílné s ohledem na typ bakterie 

a vzorku. Vzorky VTů s Ag vykazovaly efektivnější účinek než MTy zejména na P. 

aeruginosa, avšak méně efektivní na E. faecalis. VTy s Cu vykazovaly obecně slabší 

účinky než MTy s Cu, i když výsledky jsou rozdílné v závislosti na typu bakterie a vzorku. 

Z hlediska srovnání působení vzorků s Ag a Cu je zřejmé, že ve všech případech je účinek 

Ag silnější.  

3) Kombinované vzorky vermikulitů vykazovaly lepší účinek než jejich samostatné 

formy V/Ag a V/Cu, avšak toto působení u obou vzorků bylo opačné v závislosti na vzorku 

a typu bakterie. Kombinované vzorky montmorillonitů, neukázaly žádné zvýšení účinku ve 

srovnání se samostatnými formami M/Ag a M/Cu pro konkrétní dva typy testovaných 

bakterií.  

Připravené jílové antibakteriální materiály mohou být výhledově použity jako 

přísady do vodních filtrů či stavebních materiálů využívaných zejména ve zdravotnických 

zařízeních se zvýšeným výskytem bakterií ohrožujících pacienty s oslabenou imunitou. 
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V druhé části navazujících experimentálních prací byly vybrány vzorky s 

nejúčinnějším antibakteriálním působením k použití jako nanoplniva do polymerních 

matric. Na základě získaných výsledků studovaného souboru vzorků byl vybrán vermikulit, 

který byl následně kromě anorganických látek modifikován také látkami organickými, které 

sloužily jako aditivum pro lepší homogenizaci jílového plniva v polymerní matrici za 

účelem zlepšení mechanických vlastností polymerních nanokompozitů. 

Bylo připraveno několik souborů vzorků polyethylen/modifikovaný vermikulit. 

Struktura vermikulitu vykazuje výrazné změny v oblasti bazálních difrakcí po modifikaci 

organickými sloučeninami, které potvrzují interkalaci těchto organických modifikátorů 

v mezivrstevním prostoru vermikulitu. Použití organických aditiv vedlo ke zlepšení 

homogenizace fylosilikátového plniva v polymerní matrici. Zejména pro vyšší koncentrace 

organických látek došlo po zamíchání vermikulitového nanoplniva s polyethylenem 

k vytvoření nanokompozitních struktur. Na základě naměřených dat krípových 

charakteristik byl potvrzený vyztužující vliv plniva v polyethylenu.  

Antibakteriální test připravených polymerních nanokompozitů na čtyřech odlišných 

typech bakteriálních kmenů se projevil následovně:  

1) Nanokompozity s obsahem organo-vermikulitového plniva s HDTMA a DDA 

vykazovaly silné antibakteriální účinky, které se zvyšovaly se zvyšujícím se obsahem 

HDTMA v plnivu. Na povrchu PE/VT/HDA3 po 48 hod již nebyly žádné přežívající 

bakterie. Tyto hodnoty představují v řádu pokles z 108 na 102 po 24 hod styku bakterií 

s povrchem kompozitu.  

2) Pozitivní výsledky antibakteriálního působení se ukázaly taky u vzorků 

PE/VT/Ag,Cu bez organického modifikátoru. Také zde došlo ke snížení počtu bakteriálních 

kolonií o několik řádů již po 24 hod. Nejlepší působení proti E. faecalis vykazoval vzorek 

PE/VTAgCu.  

3) Překvapivé výsledky proti E. faecalis ukázaly vzorky polyethylenu, ve kterých 

byly použity jako plnivo čisté VTy bez modifikace jakoukoli účinnou látkou. Růst bakterií 

na povrchu vzorku PE/VT byl úplně zastaven po 24 hod. 

 

Závěrem lze shrnout, že cíle práce se podařilo splnit. Byly připraveny nové 

antibakteriální práškové materiály tvořené jílovými matricemi a pevně ukotvenými 

nanočásticemi stříbra a mědí s významnou schopností dlouhodobého antibakteriálního 
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působení. Novým poznatkem je zjištění o dostatečně pevném ukotvení nanočástic na 

silikátové matrici a stabilitě materiálu ve vodě, čímž je zamezeno jejich neřízenému 

uvolňování do životního prostředí.  

Novými antibakteriálními materiály jsou nanokompozity tvořené jílovým 

nanoplnivem v polymerní matrici, které mělo zároveň pozitivní vliv na vyztužení matrice 

polymerů Pozitivním zjištěním je také dlouhodobý antibakteriální účinek u všech 

připravených polymerních nanokompozitů vůči testovaným bakteriálním kmenům. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH SKRATEK 

AAMT  kyselinou aktivovaný montmorillonit 

AAS  atomová absorpční spektrometrie 

AES  atomová emisní spektrometrie 

Ag-MT  stříbrný montmorillonit 

AIPEA  Association Internationale Pour l´Étude des Argiles 

Ca-MT  vápenatý montmorillonit 

CCM  Česká sbírka mikroorganismů (Czech colection of microorganism) 

CEC  kationtová výměnná kapacita (cation exchange capacity) 

CFU  počet jednotek tvořících kolonii (colony forming units) 

CPE  chlorovaný polyethylen 

CTAB  cetyltrimethyl ammonium bromid 

Cu-VT  měďnatý vermikulit 

DCP  dicumylperoxid 

DDA  dodecylamin 

DMF  dimethylformamid 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DSA  dodecyl derivát anhydridu kyseliny jantarové 

DSC  diferenční skenovací kalorimetrie (Differential scanning calorimetry) 

DTG  diferenční termogravimetrie 

EDS  energiově disperzní spektrometr 

EPA  Environmental Protection Agency 

EVA  ethylenvinyl acetát 

FS  fylosilikát 

HDPE  vysokohustotný polyethylen (high density polyethylene) 

HDTMA  hexadecyltrimethylamonium bromid 

HPHC  hydropropylmethylcelulose 

HRTEM  vysoce rozlišovací transmisní elektronová mikroskopie (high resolution 

transmission electron microscopy) 

KA  kaolinit 

LLDE  nízkohustotní polyethylen (linear low density polyethylene) 

MA  anhydrid kyseliny maleinové (maleic anhydrid) 

MAO  methylaluminoxan 

MBC  minimální baktericidní koncentrace 

MIC  minimální inhibiční koncentrace 

mKA  metakaolin 

MT  montmorillonit 

Na-MT  sodný montmorillonit 

NKT  nanokompozit 

PA6  polyamid 6 

PAL  palygorskit 
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PAN  polyakrylonitril 

PANI  polyanilin 

PDDA  poly(dimethyldiallylamonium) 

PEO  polyethylenoxid 

PMMA  polymethylmetakrylát 

PS  polystyren 

PVC  polyvinylchlorid 

PVPyr  polyvinylpyrolidon 

RFA  rentgenová fluorescenční prvková analýza 

RTG difrakce rentgenová difrakční analýza 

SEM  skenovací elektronová mikroskopie 

SM   světelná mikroskopie 

TEM  transmisní elektronová mikroskopie 

TG  termogravimetrie 

THF  tetrahydrofuran 

UTB  Univerzita Tomáše Bati 

UV  ultrafialové záření 

VT  vermikulit 

 

µm  mikrometr 

c  molární koncentrace (mol.dm-3 nebo mol.l-1) 

d  mezivrstevní vzdálenost (nm) 

e-  elektron 

et al.  a kol. (kolektiv) 

G-  Gram-pozitivní 

G+  Gram-negativní 

hm.%  hmotnostní procenta 

hod  hodina 

min  minuta 

nm  nanometr 

ot/min  otáčky za minutu 
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