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1. ÚVOD 
Snaha o nalezení nových metod a hlavně nových materiálů s vhodnými 

vlastnostmi vede k rozšíření studia využití v oblasti enviromentálního inženýrství. 

Jílové materiály mohou na svém povrchu zachytit různé typy polutantů, jejichž 

odstraňování z vod je problém technicky i ekonomicky náročný. Právě nízká cena 

jílových materiálů je impulsem pro využívání těchto jako sorbentů, ale také jako 

nosičů katalyzátorů či polopropustných membrán a v určité míře také jako léčiv a 

materiálů pro optoelektroniku a další odvětví. 

Fylosilikáty jsou jílové minerály, jejich důležitou vlastností je jejich 

vrstevnatá struktura, přítomnost vyměnitelných hydratovaných iontů v mezivrství, 

které mohou být snadno vyměnitelné za jiné anorganické nebo organické kationty, 

a velký měrný povrch. Interkalací fylosilikátů anorganickými nebo organickými 

sloučeninami lze získat nové konstrukční materiály se zajímavými mechanickými 

vlastnostmi. 

Předložená diplomová práce se zabývá absorpcí nitrobenzenu na 

montmorillonit (MMT) a jeho interkaláty. K interkalaci byly použity tři druhy 

kvartérních amoniových solí a to: cetyltrimetylamonium bromid (CTMB), 

tetrametylamonium chlorid (TMAC) a tetrabutylamonium jodid (TBAJ) a déle 

stříbrné ionty (Ag+). 

Pro  studium  vlastností připravených  interkalátů  a  jejich  srovnání s 

vlastnostmi  původního  materiálu  byly  použity  instrumentální  metody,  jako  je 

UV-VIS spektrometrie, IČ   spektrometrie   s Fourierovou  transformací, 

rentgenová   difrakční spektrometrie a měření specifického (měrného) povrchu a 

adsorpce vody. 

 

Cílem diplomové práce je: 

1. Prostudovat mechanismus adsorpce nitrobenzenu z vodných roztoků na 

interkalované formy montmorillonitu. 

2. Srovnat účinnost této adsorpce s adsorpcí původního materiálu. 

3. Předložit    možnosti    využití    interkalátů    v oblasti    čištění    odpadních 

průmyslových vod. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1. Jílové minerály  

Definice jílu je známa již z roku 1546, kdy jej definoval německý mineralog 

Agricola. Mezi hlavní znaky patří plasticita, malá velikost částic, sorpční vlastnosti 

a kvalita keramického střepu po vypálení. Tento význam je někdy rozšiřován i na 

další minerály s vrstevní strukturou, takže jílové minerály v tomto pojetí splývají s 

fylosilikáty, snad s výjimkou slíd. V odborně zaměřené mineralogické literatuře 

proto není používání pojmu “jílové minerály” příliš vhodné vzhledem k jeho ne 

zcela jasnému významu. V běžném významu jsou tedy za jílové minerály 

považovány hydratované amorfní nebo různě dokonale krystalické fylosilikáty a 

fyloalumosilikáty s extrémně jemnozrnnými částicemi (jen výjimečně nad 0,02 

mm). Právě nepatrné rozměry jednotlivých krystalů spolu s jejich vrstevní 

strukturou dávají jílovým minerálům řadu unikátních vlastností. (Chvátal 2002) 

V jílech se vyskytuje mnoho druhů minerálů, které mohou ovlivňovat 

některé ze základních vlastností jílů. Jsou to převážně krystalické i nekrystalické 

modifikace oxidu křemičitého, karbonáty či oxidy a hydroxidy železa a hliníku, 

živce a zeolity. 

 

Z tohoto hlediska lze minerály přítomné v jílech dělit do dvou skupin: 

� Jílové minerály- všechny fylosilikáty, které vznikly zvětrávacími procesy nebo 

hydrotermálními alternacemi na úkor minerálů (např.živců) 

� Doprovodné minerály- např. hydroxidy, oxo-hydroxidy a oxidy, které udělují 

jílům plasticitu a které se vytvrzují po vysušení či vypálení (Weiss, Kužvart 

2005) 

 

Velký povrch jílových minerálů (malá velikost částic), vrstevnatá struktura a 

v některých případech také přítomnost hydratovaných vyměnitelných iontů v 

mezivrství (např. pro smektity) umožňují nejen efektivní sorpci kovů a organických 

látek na povrch těchto porézních krystalů, ale také jejich fixaci v mezivrstevním 

prostoru (Weiss a Klika, 1994). 
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Významnou vlastností jílových materiál je schopnost sorpce a iontové 

výměny. Vyměnitelné kationty (v přírodě nejčastěji K+, Na+, Ca2+, Mg2+, H+, 

H3O+, NH4+) se na struktury jílových fylosilikátů váží: 

 

� na přerušené nenasycené vazby na povrchu, zejména na hranách částic 

(adsorpce), 

� elektrostaticky na tzv. vnitřní povrch částic, tj. do mezivrstevních prostor na 

přebytečné nenasycené náboje vrstevního komplexu (absorpce). Množství 

a druh vyměnitelných kationtů mohou silně ovlivnit fyzikální vlastnosti a tím i 

využití jílových minerálů. Největší výměnnou kapacitu mají fylosilikáty 

vermuktilové a smektitové skupiny (mají velký vnitřní povrch). (Chvátal 

2002) 

 

Jílové minerály mají pozoruhodnou schopnost přijímat do své vlastní 

krystalové struktury velké organické molekuly, polymery nebo velké komplexní 

ionty. Tak vznikají umělé struktury se zajímavými fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi, které lze navíc doladit podle potřeby. (Čapková 2000) 

Vhodnou úpravou některých jílových minerálů, zejména smektitů a 

vermuktilů, lze vytvořit produkty schopné reakcí s organickými látkami za vzniku 

tzv. organo-jílových komplexů. Toho se využívá např. při čištění a odbarvování 

olejů a jiných potravinářských produktů, při krakování uhlovodíků atd. Podle 

některých autorů sehrály jílové minerály významnou roli katalyzátorů při formování 

složitějších organických sloučenin v období vzniku života na Zemi. (Chvátal 2002) 

 

2.1.1. Vznik a význam 

Jíl je směsný přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých 

materiálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a po vysušení či 

vypálení ztvrdne. 

Jílové minerály vznikají převážně v hypergenních podmínkách (v 

nejsvrchnější části zemské kůry), nejčastěji rozkladem silikátů a alumosilikátů, 

živců. Jsou podstatnou složkou sedimentů (jíly, jílovce, jílové břidlice atd.), půd a 

reziduí. Vznikají i při hydrotermálních procesech (rudní žíly, okoložilné alterace). 
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Jen zřídka se vyskytují v monominerálních agregátech, většinou jde o směsi 

s jinými minerály, často s příměsí organických látek. Časté jsou směsi dvou i více 

jílových minerálů.  

Jílové minerály mají  zcela mimořádný význam v  řadě průmyslových 

odvětví, mj. v keramickém, stavebním, slévárenském, papírenském, 

farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském průmyslu; používají se jako 

molekulová síta, sorbenty, filry, katalyzátory, plniva, suspenze, izolace atd. atd. 

Široké využití jílových surovin s jejich unikátními vlastnostmi je umožněno jejich 

hojným výskytem, snadnou dostupností a tím i nízkou cenou. Nejvíce průmyslově 

využívanými jílovými minerály jsou kaolinit, montmorillonit, illit a halloysit. 

V geologii se jílové minerály používají jako indikátory podmínek zvětrávání, 

diageneze a metamorfních pochodů. (Chvátal 2002) 

 

2.1.2. Fylosilikáty 

Fylosilikáty vznikají zvěrávacími procesy nebo hydrotermálními alternacemi 

na úkor jiných materiálů (např. živců). Jsou součástí velké skupiny monoklinických 

silikátů, zejména hliníku a hořčíku, které vytvářejí šupinkovité a vláknité krystaly 

nebo částice amorfního charakteru. 

Jsou to vrstevnaté silikáty (základní vrstvy jsou ze spojených tetraedrů  

SiO4-). Dále se dělí na dvojvrstevné a trojvrstevné a na dioktaedrické (s 

gibbsitovou vrstvičkou) a trioktaedrické (s brucitovou vrstvičkou). Mezi fylosilikáty 

trojvrstevné patří muskovit, montmorillonit, illit biotit, chlorit a vermikulit. (Petránek, 

1993) 

Tetraedry [SiO4]
4– ve strukturách fylosilikátů jsou uspořádány do 

“nekonečných” vrstev tak, že každý tetraedr se váže třemi vrcholy (kyslíkovými 

atomy) na své sousedy. Centrální kationty u tetraedrů tvoří obvykle Si4+, Al3+, Fe3+, 

Ge4+. Tím vzniká (obvykle) hexagonální tetraedrová síť složení [Si2O5]
2. 

Charakteristickou skupinou ve vzorci běžných fylosilikátů je proto skupina 

[Si4O10]
4–. Je-li část tetraedrů [SiO4]

4– nahrazena tetraedry [AlO4]
5–, vznikají 

fyloalumosilikáty se skupinou [Si4–pAlpO10]
(4+p)– ve vzorci. Tetraedrové sítě jsou ve 

struktuře uloženy navzájem rovnoběžně. Až na výjimky jsou volné vrcholy 

tetraedrů (tzv. volné či aktivní kyslíky) orientovány na stejnou stranu vrstvy.  
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Struktura může být tvořena také z oktaedrů, jejichž centrálními kationty se 

stávají Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Ca2+, Li+.  Oktaedry jsou v síti spojeny nejen 

vrcholy, ale i polovinou hran. Oktaedry jsou v sítích fylosilikátů vždy deformované. 

 

 

Obr. 1 Spojení trojvrstvého fylosilikátu- dvě teraedrické a jedna oktaerdická vrstva 

(typ 2:1) 

 

Dvojvrstva, tvořená jednou tetraedrovou a jednou oktaedrovou sití, se 

označuje jako vrstva typu 1:1 (též dvojvrstva, dvojvrstevní komplex, t-o vrstva). 

Silikáty s tímto typem struktury se označují jako dvojvrstevné silikáty. V hraniční 

rovině mezi oktaedrovou a tetraedrovou sítí dvojvrstvy jsou uloženy výhradně OH– 

skupiny. 

U trojvrstevných fylosilikátů se k oktaedrové straně dvojvrstvy přikládá ještě další 

tetraedrová vrstva s aktivními kyslíky obrácenými na druhou stranu (tj. 

k oktaedrové síti). Tak vzniká vrstva typu 2:1 (trojvrstva, trojvrstevní komplex, t-o-t 

vrstva). (Chvátal 2002) 
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Obr. 2 Sestavy tetraedrů v bežných silikátech a vzorec jejich aniontového 

komplexu. (http://www.infovek.sk/predmety/geologia) 

 

Podle obsazenosti centrálních pozic můžeme zordělit oktaedrické sítě na 

homooktaedrické, mesooktaedrické a heterooktaedrické. U homoktaedrických sítí 

jsou centrální pozice obsazeny stejným způsobem, u mesookteadrických jsou 

obsazeny dvě centrální pozice stejně a třetí jinak a u heterooktaedrických jsou 

všechny tři centrální pozice obsazeny jiným způsobem. Toto rozdělení můžeme 

také nazývat jako rozdělení podle symetrie. Všechny uvedené typy oktaedrických 

sítí lze rozlišit pouze podrobnou strukturní analýzou. Velmi často se používá 

k identifikaci jednotlivých sítí např. chemická analýza, kteroiu se zjistí, zda je 

centrální pozice kationtů obsazena. 

 

Podle obsazení či neobsazení centrálních pozic se dělí oktaedrické sítě do 

tří skupin: 

� trioktaedrická síť, všechny pozice jsou obsazeny dvojmocnými kationty 

(nejčastěji Mg2+, Fe2+) 
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� dioktaedrická síť, kde jsou dvě pozice obsazeny trojmocnými kationty (Al3+, 

Fe3+) a třetí pozice je vakantní 

� monooktaedrická síť, kde pouze jedna pozice je obsazena kationty a dvě jsou 

vakantní (Weiss, Kužvart 2005) 

 

Oktaedrické sítě ve fylosilikátech mohou být zorděleny nejen podle způsobu 

obsazení centrálních pozic v oktaedrech, ale také podle obsazení pozic 

oktaedrických aniontů. Jako anionty mohou vystupovat atomy kyslíku, OH- 

skupiny, atomy Cl- nebo atomy F-. 

 

Podle obsazení pozic atomů lze rozdělit oktaedrické sítě do tří skupin: 

� Jako anionty v oktaedrické síti vystupují 4 atomy kyslíku a 2 skupiny OH- 

� V oktaedrické síti v každém oktaedru vystupují jako anionty 2 atomy kyslíku a 

4 skupiny OH- 

� Síť je tvořena anionty, které reprezentuje pouze OH- skupina (Weiss, Kužvart 

2005) 

 

Ve struktuře fylosilikátů může dojít ke spojení dvou tetraedrických sítí nebo 

ke spojení tetraedrické a oktaedrické sítě. Existují tři typy možného spojení: 

 

� Spojení dvou tetraedrických sítí mezi bazálními kyslíky pomocí slabých van 

der Walsových sil nebo pomocí kationtů 

� Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových 

atomů. Tento typ spojení je u všech fylosilikátů. Podle způsobu 

propojení kyslíků tetraedrické a oktaedrické sítě vznikají dva typy 

vrstev: 

a) Vrstvy 1:1, jsou takové vrstvy, ve kterých dochází ke spojení 

tetraedrické a oktaedrické sítě. Spojení se uskuteční, pokud 

tetraedrická a oktaedrická síť mají jednu společnou rovinu kyslíkových 

atomů.  

 b) Vrstvy 2:1, dochází ke spojení dvou tetraedrických sítí s opačnou   

polaritou a jedné oktaerdické sítě. Ke spojení sítí dojde tehdy, má-li 
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okteadrická síť a její přilehlé tetraedrické sítě společné dvě roviny 

kyslíkových atomů. Do této skupiny patří slídy a smektity (Weiss, Klika 

1994 Weiss;Kužvart 2005) 

� Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě přes bazální kyslíky tetraedrické sítě a 

rovinou aniontů OH- oktaedrické sítě. Spojení je umožněno pomocí 

vodíkových vazeb. 

 

 Ve struktuře fylosilikátů se mezi jednotlivými vrstvami nachází prostor, který 

nazýváme mezivrství. Mezivrství plus jedna vrstva tvoří základní strukturní 

jednotku, která představuje úplné složení. 

 

2.1.3. Smektity 

Smektity jsou jedna z mnoha skupin minerálů náležících k fylosilikátům. 

Mezi představitele dioktaedrických smektitů patří montmorillonit, beidellit, nontronit 

a mezi představitele trioktaedrických smektitů patří saponit, vermikulit, hektorit a 

další. 

Jílové minerály této skupiny se vyskytují v podobě velmi malých krystalku s 

často porušenou strukturou. To je hlavní důvod, proč zatím nebyla vyřešena jejich 

struktura (Cícel et al., 1981; Weiss a Kužvart, 2005). 

 Struktura smektitu je složena z dioktaedrických nebo trioktaedrických 

vrstev 2:1mezi nimiž jsou vyměnitelné kationty, společně s jejich hydratačními 

obaly, které jsou tvořeny molekulární vodou. Tj. trojvrství smektitu tvoří dvě 

nepřetržité sítě tetraedru s centrálními  křemíkovými  atomy,  mezi  kterými  je  

uložená  jedna  oktaedrická  sít s centrálními atomy hliníku. 

Chemické složení smektitů lze obecně vyjádřit krystalochemickým vzorcem: 

 

[Si8-xAlx]
IV[Al4-y-zFeyMgz]

VIO2(OH)4Mx+z
+, kde 

x.... množství centrálních atomů Al3+ v tetraedrech 

y... množství centrálních atomů Fe3+ v oktaedrech 

z... množství centrálních atomů Mg2+ (eventuelně Fe2+ )v oktaedrech 

M+... Hydratované mezivrstevní kationty (K+, Na+, Ca+, Mg+, H+ atd) 
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Mezi nejrozšířenější  minerály skupiny smektitů patří montmorillonit, který 

náleží k dioktaedrickým smektitům. Montmorillonit má narůžovělou barvu, ale 

muže se také vyskytovat v bílé, žluté, šedé či světlehnědé barvě. Vryp 

montmorillonitu je bílý a povrch je na dotek mastný. (Šucha, 2001) 

 Existuje několik typů montmorillonitu, které se liší svým chemickým 

složením. Mezi nejznámější patří Wyoming (Na), Chambers (Cheto, Ca), Otay 

(Na) a Fe-montmorilonit. 

 

2.1.3.1. Mezivrství 

Do mezivrství (prostor mezi vrstvami ve struktuře vybudované 

z tetraedrických nebo oktaedrických vrstev) přírodních smektitů mohou vystupovat 

jak jednomocné (Na+, K+), tak i dvojmocné (Ca2+, Mg2+) kationty. Tyto kationty 

kompenzují negativní náboj vrstev (Weiss, Kužvart 2005) a tím je zachována 

elektroneutralita (Šucha 2001). Pozice mezivrstevních kationtu ve struktuře nebyla 

dosud strukturní analýzou prokázána, ale dosavadní představy, které se opírají o 

nepřímá měření ukazují, že kationty mají tendenci k obsazení pozic přibližně nad 

volným středem tetraedrických prstenců a mají-li odpovídající velikost, pak mohou 

být v těchto místech mírně zanořeny do tetraedrické sítě. 

V reálných strukturách 2:1 fylosilikátu dochází k situaci, že výsledný náboj 

vrstvy 2:1  je  negativní  a  je  pak  kompenzován  kationty  přítomnými  v 

mezivrství,  a  tím je zachována jeho elektroneutralita. Hlavním zdrojem 

záporného náboje ve smektitech jsou substituce  uvnitř  struktury  –  v tetraedrické  

vrstvě  náhradou  křemíku  s formálním mocenstvím 4 formálne trojmocným 

hliníkem a v oktaedrické vrstvě náhradou formálně trojmocného hliníku centrálními 

atomy s nižším mocenstvím. (Wess, Klika 1994) 

Typ převažujícího mezivrstevního kationtu a velikost náboje fylosilikátu 

výrazně ovlivňuje nejen strukturu mezivrství, ale také vlastnosti smektitu. Se 

strukturou mezivrství souvisí také uspořádání molekul vody, které vytváří 

hydratační obaly kationtu. Jsou-li v mezivrství jako kationty Na+, je tendence k 

vytváření jedné vrstvy molekul H2O, která leží uprostřed mezivrství a je z obou 

stran obklopena kationty Na+. Opačné uspořádání je pravděpodobné, jsou-li v 

mezivrství kationty Ca2+ ci Mg2+, které leží uprostřed a jsou obklopeny dvěma 
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vrstvami molekul   H2O. Tím je možné vysvětlit vetší mezivrstevní vzdálenost u 

Ca-smektitu, než u Na-smektitu. 

 
 

 

Obr. 3   Schéma struktury smektitu (Šucha, 2001) 

 

Uspořádání a množství vody v mezivrství smektitu ovlivňuje mezivrstevní 

vzdálenost d, která se s větším počtem molekul vody výrazně zvyšuje. To 

umožňuje rozpínavost struktury,  což  je základem pro  většinu technologických 

aplikací. (Raclavský 2003) Podle Koster van Grosse a Guggenheima připadá na 

jeden atom draslíku 3-4 molekuly vody, 4-5 molekul na jeden atom sodíku a 13 

molekul na atom uhlíku. Tím lze vysvětlit větší mezivrstevní vzdálenost u Ca-

mektiu než u Na-smektitu. Následkem dochází k roztažení struktury. Tato 

schopnost také podporuje snahu upravit strukturu montmorillonitu za účelem 

zvětšit jeho povrch, ale také získat materiál v mezivrstevním prostoru, který by 

vytvářel stálý porézní krystal s definovanými rozměry pórů. (Weiss, Klika 1994) 

V jílových minerálech se nachází molekulová a strukturní voda. Asi 10%  

hmotnosti tvoří voda molekulová , která je přítomna v pórech mezi částicemi a 

v mezivrstevním prostoru. Mezivrstevní voda způsobuje intrakrystalické bobtnání, 

zatímco voda adsorbovaná na povrchu do paketů (svazků) způsobuje bobtnání 

interkrystalické. Strukturní voda je přítomna ve formě OH- skupiny a je součástí 

struktury jílu.  
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Během zahřívání smektity ztrácí vodu z mezivrstevního prostoru. Dochází 

ke zkracování mezivrstevní vzdálenosti, což vede ke kolapsu struktury 

montmorillonitu. Proces zahřívání lze rozdělit do tří fází: 

� Dehydratace při teplotě nižší než 220°C. Dojde ke ztrát ě molekuly vody 

z mezivrstevního prostoru. 

� Při teplotě 220-350°C nastává uvoln ění OH- skupin, vázaných na povrchu. 

� V rozmězí teplot 350-1000°C nastává dehydroxylace, která j e 

charakteristické tím, že dochází ke změnám ve struktuře. Dehydroxylace 

probíhá podle rovnice  

2(OH-)   Or + H2O 

Kde Or je reziduální kyslíkový atom ve struktuře. (Horáková 2006) 

 Montmorillonity obecně podléhají dehydroxylaci v rozmezí teplot 500-

800°C. Proces dehydroxylace a zm ěny ve struktuře mají vztah ke třem 

parametrům: typ mezivrstevního kationtu, poloměr mezivrstevního kationtu, 

migrace mezivrstevního kationtu. (Horáková 2006) 

 

2.1.3.2. Iontov ě vým ěnná kapacita látek 

 Iontová výměna je proces, při kterém iontoměniče (pevná fáze) ve styku 

s roztokem ztrácejí své sorbované ionty, které jsou vytěsňovány ionty z roztoku. 

Dochází k výměně jednoduchých iontů mezi ionty elektolytu a povrchem látky 

s negativním nábojem. Důsledkem tohoto jevu je expandování struktury minerálu, 

což se projevuje zvýšením hodnoty bazální difrakční linie d(001) oproti původní 

hodnotě výchozího minerálu. 

 

2.1.3.3. Využití smektit ů 

 Montmorillonit, jako nejvýznamnější zástupce skupiny, se používá k čištění 

olejů, tiků, odpadních vod, plynů, pitné vody, ve farmacii a kosmetickém průmyslu. 

Používá se také jako plnivo při výrobě barev, tužek, mazadel, pojivo 

slévárenských forem nebo jako izolační hmota. Jeho vlastností se také využívá při 

zpracování ropy, výrobě plastů a chemikálií, ve stavebnictví apod. 

  

 



Jarmila Žůrková: Sorpce vybraných látek na interkalovaném montmorillonitu 

2009 12 

Obecně lze použití rozdělit do oblastí: 

� Sorbenty- potravinářství, zemědělství, katalyzátory atd. Tato oblast tvoří asi 

30%. 

� Dispergátory- přísady do vrtných výplachů, stavební suspenze atd. tato 

oblast tvoří asi 20%. 

� Pojiva, plniva, tmely- stavebnictví, papírenství, gumárenství atd. Tato oblast 

tvoří asi 40%. 

� Ostatní- materiály pro specifické účely. Tato oblast tvoří asi 10%. (Weiss, 

Kužvart 2005) 

 

2.1.4 Možné využití fylosilikát ů v ochran ě životního prost ředí 

Fylosilikáty jako sorbenty je možné použít k odstranění kovů a organických 

polutantů z vodných roztoků. Tím se nabízí možnost využití při sekundárním 

čištění průmyslových odpadních vod. Sorpce by v tomto případě mohla být 

účinnou metodou, které by ovšem muselo předcházet primární čištění (srážení, 

sedimentace). 

Jako možné použití se také nabízí ekologické zátěže a využití fylosilikátů 

jako bariéra kontaminace okolí dešťovou vodou. 

 

2.2. Interkalace 

Termín interkalace označuje proces při němž je molekula nebo iont (host) 

umísťován do hostitelské mřížky. Struktura hostitelské části zůstává v komplexu 

host-hostitel neboli v interkalační sloučenině (interkalátu) stejná nebo pouze mírně 

odlišná od původního hostitele 

Jíly jsou hydrofilní látky a tedy relativně špatné sorbenty nepolárních 

organických látek. Je tady třeba je vhodně modifikovat a co nejlépe využít jejich 

velký povrch. Právě velký povrch, vrstevnatý charakter struktury a přítomnost 

lehce vyměnitelných kationtů v mezivrství montmorillonitu dovoluje relativně 

snadnou přípravu jeho modifikovaných forem. Pro technologické aplikace jsou 

tedy používány jak přírodní, tak i modifikované formy smektitů. (Weiss a Kužvart, 

2005) 
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Obr. 4 Systém intrerkalace (http://genesis.upce/obrazek/slchpl_interkalace) 

 

 

Při intenzivním sycení smektitů organickými látkami lze dosáhnout toho, že 

se organické molekuly adsorbují nejen na povrch, ale interkalují také do 

mezivrstevních prostor smektitové struktury. Interkalace do této hostitelské 

struktury může probíhat buď na bázi iontové výměny, kdy jsou organické molekuly 

interkalovány jako kationty, nebo jsou interkalovány neutrální organické molekuly 

a původní kationty v mezivrství smektitu částečně, nebo zcela zůstávají. Vývoj 

interkalované struktury je závislý na řadě faktorů, mezi něž patří především 

koncentrace organických molekul (hostů), jejich velikost, schopnost interakce mezi 

hostitelskou strukturou a molekulami hosta. Při interkalaci na bázi iontové výměny 

je pak navíc důležitá míra iontové výměny a rozdělení nábojové hustoty na vrstvě 

2:1. 

Interkalární proces lze realizovat v zásadě třemi postupy:  

� reakcí mezi smektitem (pevnou fází) a roztokem, v němž je obsažena 

organická fáze („solid-liquid“) 

� parami organické látky („solid-gas“) 
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� organickou látkou, která je rovněž v pevném stavu („solid-solid“). K této 

reakci dochází intenzivním třením obou složek. (Weiss a Kužvart, 2005) 

 

Tyto kationty působí v mezivství jako pilíře a mezi nimi vznikají dutiny 

vhodné pro sorpci velkých organických molekul, např. nečistot z vodního prostředí, 

jako jsou polychlorované bifenyly či aromatické uhlovodíky. Které látky bude 

sorbent pohlcovat, je v podstatě dáno rozměry interkalovaného celku. (Čapková, 

2000) 

Organické molekuly jsou rozměrově obvykle větší než stávající 

mezivrstevní materiál přírodního smektitu (kationty s molekulární vodou), a proto 

je tento proces většinou spojen s výraznou expanzí struktury smektitu ve směru 

kolmém na vrstvy. Z hlediska různé míry expanze struktury smektitů se lze zmínit 

o základních možnostech uložení organických kationtů v mezivrství (Weiss a 

Kužvart, 2005) 

Interkalací smektitů dojde ke zvýšení mezirovinné vzdálenosti. Nahrazením 

původních anorganických vyměnitelných kationtů organickými ionty (alkyl 

amoniovými kationty) je povrch smektitu změněn z původně hydrofilního na 

hydrofobní, což umožňuje vzájemně reagovat s organickými výpary a organickými 

složkami rozpuštěnými ve vodě (Jiang et al., 2002 a 2003) 

Interkalované jílové minerály se často používají k zachycování nežádoucích 

organických látek. Tento proces probíhá ve dvou fázích. V první fázi dochází 

k adsorpci příslušného polutantu na jíl a v druhé fázi se musí tento jíl stabilizovat a 

nejčastěji pomocí cementu, popílku nebo vápna (Weiss, Klika 1994). V současné 

době se pro zachycování toxických látek z odpadních vod používají např. 

modifikované jíly na bázi aminových iontů (bontone, claytone, suspendtone, atd.) 

(Weiss, Kužvart 2005) 
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Obr. 5 Uložení organických řetězců do mezivrství: a) postranní monovrstva; 

b) postranní dvojvrstva; c) parafinový typ monovrstvy; d) parafinový typ dvojvrstvy. 

(Vaia et al., 1994) 

 

2.2.1.Kvartérní amoniové soli  

Některé kvartérní amoniové ionty jsou povrchově aktivní látky - tenzidy. 

Tenzidy jsou obecně organické látky, které jsou schopny se hromadit (adsorbovat) 

již při nízké koncentraci na fázovém rozhraní a tím snižovat mezifázovou, resp. 

povrchovou energii soustavy. Tenzidy tedy vykazují povrchovou aktivitu, která se 

vizuálně projevuje pěněním jejich vodných roztoků. Jsou hlavní součástí pracích, 

čisticích, emulgačních, dispergačních a pěnicích prostředků. 

Z chemického hlediska se tenzidy dělí na aniontové, kationtové, neiontové 

a amfolytické. Povrchová aktivita je dána stavbou molekuly sloučeniny, která musí 

obsahovat dlouhý hydrofobní uhlovodíkový řetězec (asi od C8 a výše) a alespoň 

jednu hydrofilní skupinu (Pitter, 1999). 

Kationtové tenzidy se pozitivně nabitou povrchově aktivní částí molekuly 

výrazně adsorbují na negativně nabitý povrch látek, např. na povrchu půdy, skla, 

tkanin a jiných látek, kterým udělují hydrofobní charakter. Proto se prakticky 

neuplatňují v detergenčním procesu. Mají především účinky dispergační a   
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mikrobicidní   (používají   se   jako   antiseptika   a   dezodoranty),   dále   vykazují 

změkčovací a antistatické účinky na textilní vlákna a působí také jako inhibitory 

koroze. Jsou součástí avivážních a máchacích prostředků (Pitter, 1999). 

Kvartérní amoniové soli (potažmo kationtové tenzidy) mohou být 

prostřednictvím iontové výměny zachyceny jak na vnějším, tak mezivrstevním 

povrchu jílové částice (Yan et al., 2007). 

 

2.2.2. Měření interkalovaných fylosilikát ů 

Infračervená absorpční spektroskopie (IČ spektroskopie) se stala 

nevyhnutnou součástí studia jílových minerálů. IČ spektry se sledují pohyby 

molekul. Infračervená spektroskopie studuje interakce molekul s IČ zářením 

v oboru 12820 až 33 cm-1, tj. od 780 nm do 300µm. Zavedená konvence 

nevyjadřuje rozsah IČ záření pomocí vlnových délek, ale pomocí vlnočtů. Vlnočet 

udává počet vlnových délek obsažených v 1 cm a má jednotku cm-1. Z praktických 

důvodů se IČ oblast dělí na blízkou oblast (12820- 3333 cm-1), střední oblast 

(3332- 333 cm-1) a vzdálenou oblast (332- 33 cm-1). Tato metoda má velký 

význam pro identifikaci organických a v menším měřítku i anorganických 

sloučenin. (Praus et al. 2001) 

Při ozáření elektromagnetickým zářením molekula pohltí energii tehdy, když 

se frekvence záření shoduje s frekvencí vibrace. Výsledkem absorpce energie je, 

že se zvýší amplituda vibrace. Protože určitá frekvence záření absorbovaného 

molekulou odpovídá určitému molekulovému pohybu, lze poznat typy 

molekulových vibrací látky tím, že se změří infračervené spektrum. Interpretací 

spektra se rozeznají druhy vazeb (funkční skupiny), které jsou v molekule látky. 

Většina funkčních skupin má v infračerveném spektru charakteristické 

absorpční pásy, jejichž poloha se u jednotlivých sloučenin příliš nemění. 

(McMurry, 2007) 

IČ spektrum získáme většinou ve formě grafického výstupu, na kterém je 

možné vidět funkční závislost intenzity (I), propustnosti (D) (obr. 6), případně 

absorbance (A) na vlnočtu (u), případně vlnové délce (λ). (Macháček et a/., 2001; 

Šucha, 2001). 
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Obr. 6 IČ spektrum nitrobenzenu. ( Macháček et al., 2001) 

 

Röntgenová (RTG) prášková difrakce je nejrozšířenější metodou 

používanou na identifikaci a charakterizaci jílových minerálů a jejich interkalátů 

(Šucha, 2001). Protože struktura interkalovaných smektitů vykazuje turbostratickou 

neuspořádanost (tj. nepravidelnost vrstvení) a nepravidelnost v ukotvení molekul 

hosta k vrstvám, je nutné u tohoto typu látek kombinovat RTG práškovou difrakci s 

molekulárním modelováním s využitím empirických silových polí a s dalšími 

doplňkovými experimenty (IČ spektroskopie, AEM mikroskopie, SEM mikroskopie 

atd.) (Pospíšil et al., 2002). 

Vlivem interkalace dochází u smektitů k výraznému zvýšení mezirovinné 

vzdálenosti a tím k posunu polohy první bazální difrakce směrem k nižším úhlům 

2Θ. K zesílení intenzity difraktovaného záření dojde, když je fázové zpoždění 

interferujících paprsků rovno celému násobku vlnové délky. Tuto podmínku 

vyjadřuje Braggova rovnice: 

 

n.λ= 2.d.sinΘ 

kde  λ...........vlnová délka použitého monochromatického záření, 

 n...........celé číslo (udává řád difrakce), 

 d...........mezirovinná vzdálenost, 

 Θ..........difrakční úhel (Zamarský et al., 1990) 



Jarmila Žůrková: Sorpce vybraných látek na interkalovaném montmorillonitu 

2009 18 

U smektitů můžeme rozlišit tři základní způsoby uspořádání: pravidelné 

(vyskytuje se výjimečně), nepravidelné I.druhu a nepravidelné II.druhu 

označované jako turbostatické, které je u smektitů nejčastější. V tomto případě 

obsahuje difrakční obraz pouze difrakce 001. Intenzita bazálních difrackí vyšších 

řádů je výrazně nižší, než intenzita difrakcí 001, proto také při experimentu často 

zanikají v pozadí. Poloha první bazální difrace umožňuje rozlišit například sodnou 

či vápenatou formu montmorillonitu (Weiss, Kužvart 2005) 

 

Obr. 7   RTG difrakcní profily bazální difrakce 001 (a) Ca-MMT a (b) Na-
MMT. Intenzitní škála (I) udána v absolutních jednotkách (Weiss a 
Kužvart, 2005) 
 

2.2.3. Využití a uplatn ění interkalovaných fylosilikát ů 

Jílové minerály, specielně smektity, představují vhodnou hostitelskou 

strukturu pro interkalace organických molekul, oligomerů a polymerů. Interkaláty 

na bázi jílových minerálů mají široké použití jako selektivní sorbenty a 

katalyzátory, molekulová síta, polopropustné membrány, měniče iontů, léčiva, 

prekurzory pro přípravu polymerních nanokompozitů atd. V posledních letech je 

věnována velká pozornost interkalaci organických molekul, které mění svoji 

optickou aktivitu v důsledku interkalace a jsou tak perspektivními materiály jako 

fotofunkční jednotky v optoelektronice (Čapková, 1999 a 2000) 
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V zásadě může interkalací fylosilikátů dojít k řízeným změnám vlastností: 

� změna optických vlastností, 

� změna elektrických a optických vlastností, 

� změny sorpčních a katalytických schopností (řídí se vhodnou kombinací 

hostitele a hostitelské struktury), 

� změna magnetických vlastností, 

� - proměna v nosič biologicky aktivní látky. Biologicky aktivní molekuly 

(hosté) se v organizmu jenom zvolna uvolňují z hostitelské struktury 

(terapeutické účely)(Čapková,1999). 

Těchto změn lze s úspěchem využít pro: 

� fotofunkční jednotky pro optoelektroniku. Silikátové vrstvy ve struktuře 

jílových minerálů mohou sloužit jako nosiče opticky aktivních látek. Tyto 

se ukotví na silikátové vrstvy a vytvoří v mezivrství organizovaný 

uspořádaný dvoudimenzionální supramolekulární systém, jehož 

fotofyzikální a fotochemické vlastnosti se mohou proti původní látce 

podstatně zvýraznit. Tak je možné vytvořit supramolekulární systém 

fotoluminiscenční, fotochromní nebo vykazující nelineární optické efekty. 

� léčiva- jednak se interkalovaná účinná látka z hostitelské struktury jílu 

uvolňuje pozvolna, čímž je zajištěn její rovnoměrný přísun, jednak s vyšší 

biologickou aktivitou vzrůstá terapeutická účinnost. Tím se zjednoduší i 

podávání léků, neboť je možné prodloužit intervaly mezi dávkami. 

(Čapková, 2000). 

� Nové konstrukční materiály (polymerní nanokompozity)- Nanokompozit je 

kompozit s částicemi o nanometrových rozměrech. Polymerní 

nanokompozit s jílovým minerálem je složen z jílových částic, které jsou 

interkalovány polymerními řetězci a obaleny a stmeleny polymerní matricí. 

Cílem je dosáhnout co nejlepších mechanických vlastností (pevnosti, 

tvrdosti, pružnosti a tepelné stability). Perspektivní jsou plastové 

konstrukční materiály, které budou mít vyšší pevnost, tvrdost, tvarovou 

stálost, větší tepelnou stabilitu a menší hořlavost (Čapková, 2000). 

� Selektivní sorbenty a katalyzátory- Vývoj selektivních sorbentů (tj. látek 

zachycujících jen určitý typ nečistot) a katalyzátorů je založen na 
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interkalaci velkých komplexních kationtů v mezivrstevním prostoru 

silikátu. Tyto kationty působí v mezivrství jako pilíře, čímž vznikají dutiny a 

zvětšuje se měrný povrch silikátu - tzv. pilarované jíly. Na těchto 

sorbentech, ale i na nepilarovaných jílech dochází ke zvýšení účinnosti 

sorpce velkých organických molekul, např. nečistot z vodního prostředí 

Které látky bude sorbent pohlcovat, je v podstatě dáno rozměry 

interkalovaného celku. Je však třeba kontrolovat poréznost v mezivrstevním 

prostoru, to znamená pravidelnou síť kanálů (Čapková, 2000). 

 

2.3.  Adsorpce 

Adsorpce je separační proces, jehož principem je hromadění plynné látky 

ze směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbátu) na povrchu pevné 

látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Adsorbované látky 

se nazývají adsorbát a adsorbující látka adsorbent. Koncentrace adsorbátu na 

povrchu adsorbentu je po proběhnutí adsorpce mnohonásobně větší než 

v prostředí, z něhož je látka adsorbována. 

Rozlišují se tři druhy adsorpce: 

� fyzikální adsorpce - vzniká na základě Van der Waalsových přitažlivých sil, 

probíhá na povrchu pevné látky. Může vznikat více vrstev 

naadsorbovaných molekul, a může být proto dosaženo velmi značné 

adsorpční kapacity. Fyzikální adsorpce je velmi rychlý proces, rychlost však 

klesá s rostoucí teplotou. Za jistých podmínek může dojít k desorpci- 

zpětnému uvolnění do roztoku. 

� chemisorpce - je pevnější než fyzikální adsorpce, je tvořena chemickými 

vazbami. Na povrchu tuhé fáze se může vytvořit pouze jedna vrstva 

adsorbátu na aktivních centrech. Adsorpční kapacita je proto poměrně 

malá. 

� molekulová a iontová výměna- adsorpce z roztoku může být molekulová 

(adsorbce celých molekul) nebo iontová (přednostně se adsorbuje jeden 

iont a to v závislosti na náboji povrchu tuhé fáze- kladně nabité povrchy 

adsorbují převážně anionty a záporně nabité povrchy přednostně kationty)  

(Pitter, 1999) 
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Při iontové adsorpci dochází buď k adsorpci jednoho iontu, která není 

provázena jiným pochodem, takže povrch adsorbentu získává elektrický náboj – 

prostá iontová adsorpce – nebo současně s adsorpcí iontu probíhá další děj, který 

způsobuje, že náboj adsorbentu zůstává nezměněn; tímto způsobem probíhá 

výměnná adsorpce nebo hydrolytická adsorpce. 

Prostá iontová adsorpce probíhá nejčastěji na povrchu krystalické mřížky 

málo rozpustných iontových sloučenin (většinou solí a hydroxidů) z vodných 

roztoků elektrolytů. Ionty z roztoku se adsorbují na povrchu krystalické mřížky 

tehdy, když tvoří s opačně nabitým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu 

(Panethovo-Fajansovo pravidlo). Nejlépe se adsorbuje iont, který je sám součástí 

mřížky, nebo je některému z iontů mřížky podobný. Adsorbovatelnost stoupá s 

nábojem iontů a s jejich poloměrem; čím větší je poloměr iontu, tím menší je jeho 

hydratace při stejném náboji a hydratace je pro adsorpci značnou překážkou. 

Adsorbované ionty vytvářejí na povrchu adsorbentu kladně nebo záporně nabitou 

vrstvu, k níž jsou přitahovány další opačně nabité ionty z roztoku a vzniká tzv. 

elektrická dvojvrstva. (Bartovská a Šišková, 2002) 

 Adsorpce je výsledkem na sebe navazujících dějů, a to: 

a) transportu látky k povrchu adsorbentu 

b) průnik do mikropórů částise 

c) vlastní adsorpce. U kontaktních nádrží s vysokým stupněm promíchávání 

je nejčastějším limitujícím krokem rychlost difuze v pórech, kdežto u kontinuálních 

průtočných systémů, u nichž prochází voda vrstvou adsorbentu, bývá čassově 

limitujícím dějem rychlost difuze k povrchu částice. (Malý, 1996) 

Pokud se týká adsorbentů, rozlišují se buď podle polarity, nebo podle kyselosti. 

Z hlediska molekulové adsorpce se rozlišují polární adsorbenty (silikagel, 

hydratované oxidy, hlinitokřemičitany) a nepolární adsorbenty (aktivní uhlí).  

Polární adsorbenty lépe sorbují polární sloučeniny a naopak. Z hlediska iontové 

adsorpce se někdy rozlišují zásadité adsorbenty (hydratované oxidy) a kyselé 

adsorbenty (silikagel, křemičitany). Chování adsorbentů z hlediska kyselosti či 

zásaditosti je závislé na hodnotě pH nulového bodu náboje a na hodnotě pH 

prostředí. (Pitter, 1999) 
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Průběh adsorpce je charakterizován adsorpčnírovnováhou, která určuje 

maximální množství látky, které je za daných podmínek možné adsorbovat a 

rychlostí adsorpce (kinetikou), která určuje rychlost tohoto děje. 

Adsorpční rovnováha je popsána funkční závislostí naadsorbovaného 

množství na koncentraci, tedy adsorpčními izotermami nebo izobarami, podle toho 

zda proces probíhá za konstantní teploty nebo za konstantního tlaku. Častěji se 

používají adsorpční izotermy, z nichž nejjednodušší a nejznámější jsou 

Langmuirova a Freundlichova. 

 

2.3.1.Langmuirova adsorp ční izoterma 

Platí obvykle pro chemisorpci či elektrostatickou adsorpci, kdy se tvoří 

pouze monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu a všechna aktivní místa na 

povrchu jsou rovnocenná. Langmuir modeluje povrch adsorbentu na základě 

kinetických představ za určitých předpokladů jako inertní s konečný počtem 

adsorpčních center, která jsou všechna stejná a adsorpční teplo, které se při 

adsorpcích uvolňuje není závislé na adsorbovaném množství a. Z tohoto modelu 

odvozuje rovnici 

 

Kde  a........adsorpční kapacita v mol.g-1 

amax ....maximální absorbční kapacita 

cr .......rovnovážná koncentrace adsorbované látky v mol.g-1 

b.........konstanta (Pitter 1999) 

 

2.3.2.Freundlichova adsorp ční izoterma 

Je nejstarším používaným analytickým vyjádřením závislosti 

adsorbovaného množství na rovnovážném tlaku (koncentraci) za konstantní 

teploty. Freundlich modeluje povrch adsorbentu podobně, avšak adsorpční teplo 

je závislé na adsorbovaném množství a 

n
rcka ⋅= , 

Kde k, n........konstany  

a ...........adsorpční kapacita v mol.g-1 
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cr ...........rovnovážná koncentrace adsorbované látky v mol.g-1 

Hodnota konstanty k klesá s rostoucí teplotou, konstanta n je vždy větší než 

jedna a s rostoucí teplotoiu se blíží jedné.  

Freundlichova izoterma není lineární ani při nízkých koncentracích a 

vysokých tlacích. (Pitter, 1999) 

 

 

(a)     (b) 

Obr.7 Langmuirova izoterma (a) a  Freundlichova izoterma(b) (Bartovská a 

Šišková, 2005) 

 

2.3.3. Adsorpce organických látek 

Přírodní organické látky a i antropogenhího původu se poměrmě dobře 

sorbují na hydratovaných oxidech, jílových minerálech a organických 

komponentách půd (především látkách huminového charakteru). U organických 

látek závisí adsorpce na velikosti jejich molekuly, chemické struktuře a polaritě. 

Čím je molekula větší, tím se lépe sorbuje. 

Významnou vlastností je polarita látek. Mezi vysloveně nepolární látky ve 

vod jen nepatrně rozpustné, patří například. Uhlovodíky a mezi vysloveně polární 

látky, ve vodě dobře rozpustné, patří např. alifatické alkoholy a kyseliny. 

Za kvantitativní míru polarity se považuje rozdělovací koeficient Kow 

v referenčním systému 1-oktnanol-voda, který je mírou lipofility (hydrofobity)dané 

látky. Jde o poměr koncentrace dané látky v 1-oktanolu k jeho koncentraci ve 

vodě v rovnovážném stavu tohoto dvoufázového systému.. Jednotky je obvykle 

udávají v logaritmické formě a pohybují se v jednotkách. Čím je Kow větší, tím má 
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látka lipofilnější charakter, je hydrofobnější. U silně polárních látek jsou hodnoty 

záporné. (Pitter, 1999) 

 

2.4. Nitroslou čeniny 

Do této skupiny látek náleží organické sloučeniny odvozené od alkanů 

nahrazením jednoho nebo více vodíkových atomů nitroskupinou -NO2 v molekule. 

Dusíkový atom této skupiny je vázán jednoduchou vazbou na uhlíkový atom 

alifatického nebo cyklického řetězce. Aromatické nitrosloučeniny obsahují 

v molekule nitroskupinu –NO2, vázanou dusíkem na aromatické jádro. Tvoří 

důležitou skupinu organických sloučenin, které se v praxi připravují tzv. přímou 

nitrací, tedy účinkem nitrační směsi na aromatický uhlovodík za mírně zvýšené 

teploty. Nitrační směs je směsí koncentrované kyseliny dusičné a další kyseliny se 

silně hygroskopickými vlastnostmi. Nejčastěji se používá kyseliny sírové nebo 

kyseliny octové. 

Nitroskupina vykazuje charakteristické vlastnosti : atom dusíku totiž 

nemůže být pětivazný, vzhledem k absenci d-orbitalů, vazba s dvěma atomy 

kyslíku se proto uskutečňuje prostřednictvím π-interakce p orbitalů, dochází 

k delokalizaci elektronů, obě vazby N–O jsou rovnocenné, strukturu vystihují 

rezonanční vzorce. 

Vzhledem k elektronovým poměrům v molekule, je nitroskupina, a 

nitrosloučeniny vůbec, velmi polární – mají velký dipólový moment, vykazuje také 

výrazný –I-efekt. 

Zvláštní charakter benzenového kruhu má za následek i některé zvláštnosti 

v chování aromatických sloučenin při chemických reakcích. Stabilita aromatických 

systémů způsobuje neochotu k hydrogenačním reakcím a rovněž k reakcím 

oxidačním. Oxidační reakce nerad poskytuje zejména sám benzen a jsou-li k tomu 

podmínky, přesouvají se oxidační reakce do bočního alifatického řetězce. 

(Orlíková, 2000) 

 

2.4.1.Nitrobenzen C 6H5NO2 

Nitrobenzen je aromatický nitroderivát, bezbarvá až nažloutlá jedovatá 

kapalina, ve vodě málo rozpustná, hořlavina. Jakožto jedovatá kapalina se může 
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do těla vstřebat i pokožkou - rozpouští tuky. Toxický při vdechování, styku s kůží a 

při požití. Podezření na karcinogenní účinky. Toxický pro vodní organismy, může 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí 

poškození reprodukční schopnosti. Smrtelná dávka se uvádí už od 1 až několik ml 

(1-5g). 

 

 

Obr. 8 Vazby v molekule nitrobenzenu 

 

Nitrobenzen je olejovitá kapalina, která silně voní po hořkých mandlích. 

Také je základní surovinou pro výrobu anilinu a azobarviv. Vyrábí se oxidací 

anilinu nebo nitrací benzenu. 

Bod varu nitrobenzenu je 210- 211°C, prchá pak s pá rou, bod tání 5,76°C. 

Rozpustnost 123,06g/mol, volně rozpustný v alkoholu, benzenu, eteru, olejích. 

Nitrobenzen (Mirbanův olej) se používá se k výrobě anilinu, ve výrobě 

parfémů, mýdel, krémů, jako rozpouštědlo (nitroředidla) a v preperativní chemii 

jako oxidační činidlo. Je výchozí látkou ve farmaceutickém průmyslu. 

 

2.4.2.Měření organických látek 

. Spektroskopie UV-VIS je jednou z nejrozšířenějších instrumentálních 

technik, které se používají v běžné analytické praxi. Využívá se molekulová 

adsorpce elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek 200 až 400nm 

(UV oblast- ultrafialová) a 400 až 750nm (VIS oblast- viditelná). 

K tomu, aby byla sloučenina viditelná v ultrafialové nebo viditelné části 

spektra, musí její molekula obsahovat tzv. chromofor, tj. funkční skupinu, která je 

nositelem barevnosti. Jsou-li k určitému chromoforu vázány další skupiny, může 

docházet k posunům absorpčních pásů k delším (červený čili batochromní posun) 



Jarmila Žůrková: Sorpce vybraných látek na interkalovaném montmorillonitu 

2009 26 

či kratším či kratším vlnovým délkám (modrý čili hypsochromní posun) Rovněž 

může docházet ke zvýšení (hyperchromní posun) nebo ke snížení (hypochromní 

posun) intenzity absorpčních pásů. (Praus et al 2001) 

 

  

Obr. 9 Vlastnosti nitrobenzenu 

 

Vzniklé vibrace se projeví v spektru absorpčními pásy. Dodáním energie 

přejde molekula ze základního do excitovaného stavu tzn. na energeticky vyšší 

hladinu. Tato energie může být dodána formou elektromagnetického záření o 

frekvenci ν (E=h.ν). 

Absorpční spektra aromatických látek mají časté využití v UV-VIS 

spektroskopii, např. pro UV-detekci při chromatografických separacích. (Praus et 

al, 2001) 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

3.1. Použité chemikálie a materiály 

3.1.1. Použité chemikálie 

Cetyltrimethylamonium bromid (Sigma Chemical Co., Missouri, USA), 

Tetramethylamonium chlorid (Merck-Schuchardt, Německo), 

Tetrabutylamoniumjodid (Lachema, Neratovice), fenol, anilin (Lachema, 

Neratovice), Ag+, nitrobenzen. Pro přípravu všech roztoků byla vždy použita 

dvakrát destilovaná voda. 

 

3.1.2. Použitý materiál 

Montmorillonit typu Wyoming (Al3,4Mg0,6)(Si7,8Al0,2)O20(OH)4 (Crook County, 

Wyoming, USA) s výměnnou kapacitou 0,7 meq/g byl používán jako hostitelská 

struktura pro interkalaci CTMB, TMAC, TBAJ a Ag+, montmorillonit typu 

Chambers( SAz-1, Apache County, Arizona, USA, upraveno sedimentací) 

 

3.1.3. Příprava roztok ů 

K přípravě roztoků byla použita dvakrát destilovaná voda a 96% EtOH. 

� Standardní roztok CTMB o koncentraci 10 mmol.l-1 byl připraven 

rozpuštěním (3,6450±0,0002) g CTMB v 1 l 96% EtOH. 

� Standardní roztok TMAC o koncentraci 400 mg.l-1 byl připraven 

rozpuštěním (0,4000±0,0002) g TMAC v 1 l dvakrát destilované vody. 

� Standardní  roztok  TBAJ  o  koncentraci  1  g.l-1  byl  připraven  

rozpuštěním (1,0000±0,0002) g TBAJ v 1 l dvakrát destilované vody. 

� Standardní roztok fenolu o koncentraci 100 mmol.l-1 byl připraven 

rozpuštěním (9,4108±0,0002) g fenolu v 1 l dvakrát destilované vody. 

� Standardní roztok anilinu o koncentraci 100 mmol.l-1 byl připraven 

rozpuštěním (9,3130±0,0002) g anilinu v 1 l dvakrát destilované vody. 

� 50% roztok EtOH byl připraven naředěním 96% EtOH dvakrát destilovanou 

vodou v poměru 1:1. 
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Pracovní roztoky byly připraveny vhodným ředěním připravených zásobních 

roztoků. 

 

3.2.Použité p řístroje a za řízení 

� UV/VIS spektrofotometr Lambda 25 (Perkin Elmer, USA) 

� Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací pro střední 

infračervenou oblast Nicolet Nexus 470 (Hermo Nicolet Corporation, USA), 

tabletovací technika (KBr), DTGS (deuterovaný triglycinsulfát) detektor 

� RTG práškový difraktometr INEL s pozičně citlivým detektorem CPS 120 

(Francie); podmínky: odrazová technika, rotační kovový držák vzorku, Ge-

monochromátor, měděná anoda (CuKa-záření, A=1,54056 nm), generátor 

60 kV a 55 mA. Vzorky byly analyzovány po dobu 1500 s při 28 kV a 20 

mA. RTG difrakční analýza byla provedena v Centru nanotechnologií VŠB-

TU Ostrava. 

Další zařízení: 

� Laboratorní analytické váhy 

� Laboratorní mechanická třepačka GFL-3018 

� Laboratorní odstředivka MPW-350 

� Filtrační zařízení Sartorius 

� Membránové filtry (0,6 µm) 

� Laboratorní sušárna Ecocell 

� Achátová třecí miska s tloučkem 

 

           
Obr. 10 Laboratorní mechanická třepačka Spektrofotometr Lambda 25 
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3.3. Příprava interkalát ů 

 Interkaláty byly připraveny přidáním 100ml roztoku kvarterní amoniové soli 

k navážce čistého Na-montmorilllonitu: 

(0,1000±0,0002)   g   MMT   +   100   ml   50%   ethanolického   roztoku   

CTMB o koncentraci 1,5 mmol.l-1,  

(0,2500±0,0002) g MMT + 100 ml vodného roztoku TMAC o koncentraci 

400 mg. l-1, 

(0,5000±0,0002) g MMT + 100 ml vodného roztoku TBAJ o koncentraci 1 

g.l-1. 

Připravený roztok byl po dobu 2 hodin (CTMB) nebo 24 hodin (TMAC, 

TBAJ) třepán v uzavřených PP lahvičkách na mechanické třepačce. Doba 

potřebná ke třepání (dosažení rovnováhy) byla odvozena z dřívějších experimentů 

(Praus eř a/., 2006; Praus a Turicová, 2007; Turicová, 2006; Kostelníková,2007). 

Po ukončení třepání byla suspenze odstředěna a zfiltrována, pevný podíl 

usušen a rozetřen. 

 

3.4. Zpracování dat 

Výsledky jednotlivých měření byly zaznamenány samotnými měřícími 

přístroji. Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí programu Origin 6.0 a 

statistického programu QC-Expert verze 2.9. Pomocnými programy pak byly MS 

Excel 2003, MS Word 2003. 
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4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 

4.1. Stanovení nitrobenzenu UV spektrometrií 

Byly připraveny roztoky nitrobenzenu kalibračního rozsahu (0,005 mmol.l-1 

– 0,14 mmol.l-1). Tyto byly měřeny na UV- spektrofotometru a to v rozsahu 

vlnových délek 190- 400 nm. 

Spektra nitrobenzenu v UV oblasti a kalibrační křivka nitrobenzenu jsou 

uvedeny v příloze. 

Z obrázku lze vyčíst maxima absorpčního pásu nitrobenzenu Amax= 210 nm 

a Amax= 268 nm.  Pro další použití je ovšem pás Amax= 210 nm vyloučen, protože 

při této vlnové absorbují i jiné látky (např. dusičnany). 

Z naměřených hodnot byly sestaveny dvě kalibrační přímky o rovnicích 

A(268)= 7,723488 c + 0,015899 (r=0,999688, n=9) 

A(268)- A(258)= 0,916995 c - 0,00002 (r= 0,99976, n=9), kde 

A(268) je absorbance při vlnové délce 268 nm, 

A(258) je absorbance při vlnové délce 258 nm, 

c je koncentrace (mmol-1). 

 Rovnice výpočtu rozdílu absorbancí (268 nm- 258 nm) se však pro další 

výpočty ukázala jako nevhodná. Proto je v další počítáno pouze s jednou 

kalibrační křivkou a to pro absorbanci 268 nm. 

 Z naměřených hodnot kalibrace byla sestrojena kalibrační křivka, která byla 

lineární v celém rozsahu. 

 

4.2. Adsorp ční izotermy 

 Adsorpce nitrobenzenu do montmorillonitu a jeho interkalátů probíhala při 

laboratorní teplotě (20-24°C). Pro každé m ěření bylo použito (0,1000±0,0002)g 

MMT nebo jeho interkalátu a 100 ml roztoku nitrobenzenu o příslušné koncentraci. 

Suspenze byla třepána v uzavřených skleněných lahvičkách (polypropylenové 

nádobky byly nahrazeny z důvodu podezření sorpce nitrobenzenu na povrch PP) 

po dobu 24 hodin na laboratorní mechanické třepačce. Po ukončení procesu 

adsorpce byla suspenze zfiltrována. Pevný podíl byl usušen, rozetřen a uchován 
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pro další analýzy. Čirý roztok byl měřen UV spektrometrií. Množství 

adsorbovaného nitrobenzenu bylo vypočteno z rovnice: 

 
n

rovp

m

Vcc
a

).( −
= , 

Kde cp a crov .....koncentrace původní a rovnovážná (mmol.l-1), 

 V................objem roztoku (l), 

 mn............. navážka pevné fáze (MMT nebo interkalátu) (g). 

 

 V největší míře došlo k adsorpci u neinterkalované formy MMT a u AgMMT. 

Obecně platí, že nepolární látky se dobře adsorbují na nepolárních adsorbentech 

z polárních rozpouštědel a opačně (Bartovská a Šišková 2002). Nitrobenzen byl 

rozpouštěn ve vodě, tedy při neutrálním pH. Vzhledem k tomu se nitrobenzen 

chová jako polární látka a proto se lépe adsorbuje na čistý MMT, který je oproti 

interkalovaným formám také polární. Vápenná forma montmorillonitu má oproti 

formě sodné asi 2-krát větší záporný náboj. Toto je také důvodem, proč se 

nitrobenzen váže lépe na NaMMT. 

 Sada získaných dat (adsorbované množství v závislosti na rovnovážné 

koncentraci) byla zpracována nelineární regresí pomocí rovnic pěti nejčastěji 

používaných adsorpčních izoterem: 

� Langmuirova izoterma   
r

r
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⋅=

1max  

 

linearizovaný tvar     
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⋅
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� Freundlichova izoterma   
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⋅=  
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� Temkinova izoterma   ncka +⋅= ln  

� Dubinin-Raduschevichova izotema 
2βε−⋅= eaa m   

 

Konstanty jednotlivých rovnic, jak je odhadl regresní model, jsou uvedeny 

v tabulce 1. Regresními kritérii jsou vícenásobný korelační koeficient (R), střední 

kvadratická chyba predikce (MEP) a Akaiekeho informační kritérium (AIC). 

Nejvhodnější model je charakterizován nejvyšší hodnotou kritéria R a nejnižšími 

hodnotami kritérií MEP a AIC. 

 

Tab.1 Konstanty adsorpčních rovnic 

268 MMT TMA-MMT TBA-MMT CTM-MMT Ag-MMT CaMMT 
am/n 9,5398 0,9734 1,1645 1,8760 9,7368 0,6622 
b/k 0,3808 4,4336 0,2170 0,1458 0,1235 0,6424 
n/β             
R 0,8647 0,2068 0,7327 0,9021 0,9660 0,4617 
MEP 3,6223 2,4528 0,2149 0,0823 0,2973 0,4011 

La
ng

m
ui

ro
va

 

AIC 3,3338 9,2959 -20,0988 -28,1854 -16,5073 -11,1627 
am/n 2,4554 0,7113 0,1974 0,2298 1,0590 0,2411 
b/k 1,3340 10,0009 1,4804 1,3166 1,2059 2,2804 
n/β             
R 0,8465 0,0907 0,6961 0,8875 0,9645 0,4089 
MEP 3,4281 2,5075 0,2280 0,0870 0,2363 0,4383 

F
re

un
dl

ic
ho

va
 

AIC 4,3778 9,6148 -19,1371 -26,9993 -16,1812 -10,7084 
am/n 6,8652 0,4315 0,6735 0,9110 5,9687 0,5286 
b/k 0,8454 0,8222 0,4895 0,4677 0,2749 0,8022 
n/β 3,1495 2,7727 6,6363 2,6485 1,1996 4,0685 
R 0,9738 0,8963 0,8346 0,9267 0,9664 0,5164 
MEP 0,7508 0,1012 0,2273 0,0771 0,5566 0,4754 La

ng
m

ui
r-

F
re

un
dl

ic
ho

va
 

AIC -6,6946 -23,5579 -21,9067 -28,6764 -14,6046 -9,7255 
am/n 2,8983 0,7076 0,2533 0,3523 1,5640 0,2693 
b/k 1,3408 0,1192 0,2004 0,2379 0,6152 0,1391 
n/β             
R 0,8411 0,1172 0,7028 0,8524 0,8848 0,4422 
MEP 1,6690 2,4661 0,1297 0,0766 0,4918 0,2952 T

em
ki

no
va

 

AIC 4,6666 9,5647 -19,3030 -24,7234 -7,0923 -10,9852 
am/n 5,5617 0,9989 0,7837 0,9567 3,3166 0,5661 
b/k 1,5230 0,3844 5,1235 4,7143 2,7938 1,9600 
n/β             
R 0,8980 0,2449 0,8052 0,9248 0,9552 0,5005 
MEP 2,0367 2,4269 0,1193 0,0417 0,1970 0,3220 D

ub
ib

in
-

R
ad

us
hk

ev
ic

h.
 

AIC 0,9454 9,1324 -22,5784 -30,4443 -14,3497 -11,5519 
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Pro vykreslení adsorpčních izoterem byl jako nejvhodnější vybrán lineární 

tvar Langmuirovy izotermy, pouze pro AgMMT byl zvolen lineární tvar 

Freundlichovy izotermy. Ve většině případů lze  izotermy pokládat téměř za 

lineární. 

Langmuir. k ř ivka MMT
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Obr. 11 Langmuirova adsorpční izoterma NaMMT 

Langmuir. k ř ivka TMAC

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
c(mmol.l-1)

a(
m

m
ol

.g
-1

)

 

Obr. 12 Langmuirova adsorpční izoterma TMA-MMT 
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Obr. 13 Langmuirova adsorpční izoterma TBA-MMT 
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Langmuir.k řivka CTMB

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
c(mmol.l-1)

a(
m

m
ol

.g
-1

)

 

Obr. 14 Langmuirova adsorpční izoterma CTM-MMT 
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Obr. 15 Freundlichova adsorpční izoterma Ag-MMT 
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Obr. 16 Langmuirova adsorpční izoterma CaMMT 

 

Legenda:       Naměřená hodnota,           izoterma,            lineární tvar 
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Přesto, že byla u formy AgMMT zvolena Freundlichova izotermy, jaou 

regresní kritéria modelu velmi dobrá a blízká Lagmuirovu. 

Bez ohledu na to, který model vyhovuje nejlépe, z křivek lze odhadnout, že 

je sorpce ve všech případech mononukleární a spěje do rovnovážného stavu. 

Experiment nevykazuje dobrou představu o maximálním adsorbovaném 

množství, neboť nitrobenzen má nízkou rozpustnost ve vodě a nebylo tedy možné 

připravit roztoky o větší koncentraci.  

Široké intervaly spolehlivosti u konstant rovnic izoterem jsou způsobeny 

nepřesnostmi měření a malým počtem vstupních dat pro regresi, což je 

problematické zejména u modelu Langmuir- Freundlichovy izotermy. Tento model 

zahrnuje tři konstanty a tudíž pro lepší odhad vyžaduje větší množství hodnot. 

 

4.3. RTG difrak ční analýza 

 Z difrakčních záznamů je patrné, že nejontenzivnější je linie d001. Hodnota 

d001 vyjadřuje vzdálenost mezi rovinami montmorillonitu, která se sorpcí může 

posunovat a na základě které lze získat informace o uspořádání a orientaci 

adsorbentu do mezivrství. Rentgenová difrakční analýza prokázala posun 

mezivrstevné vzdálenosti  d001  montmorillonitu a interkalátů, což dokazuje 

interkalaci kationtů příslušných solí do mezivrství montmorillonitu. 

 Na následujících obrázcích jsou zobrazeny spektra MMT z RTG difrakční 

analýzy a to ve srovnání před a po interkalaci. Tato spektra dokazují, že u MMT 

pravděpodobně dochází k adsorpci do mezivrství, neboť zde došlo k výraznému 

posunu mezirovinné vzdálenosti, z původní hodnoty 1,26 nm na 1,45 nm. Tento 

posun je zřejmě způsoben naadsorbováním nitrbenzenu do mezivrství kolmo 

k rovině montmorillonitu. Tím došlo k většímu oddálení jednotlivých vrstev. U 

formy AgMMT je tento posun z 1,27 nm na 1,34 nm. Jde tedy o menší posun než 

u sodné formy. V tomto případě došlo tedy asi při adsorpci k naklonění a tím 

k orientaci 0°- 90°.  Pro č a v jakém naklonění se nitrobenzen adsorboval se 

nepovedlo objasnit. K vysvětlení by přispěl matematický model situace. 

U interkalovaných forem je posun této vzdálenosti opačný, tedy hodnota se 

snižuje. Toto je pravděpodobně způsobeno vytěsněním malého množství 

organických tenzidů z montmorillonitu nitrobenzenem. Tedy vždy část kationtů 
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amonných solí zůstala vázána v MMT a část byla nahrazena nitrobenzenem. 

Jedná se však pouze o mírné poklesy, kdy molekuly nitrobenzenu zaplnily prostor 

mezi organickými pilířky. Tím se také vysvětluje, proč došlo k největší adsorpci u 

MMT.  

 Rozdílnost výšky píků (intenzity) je dána uspořádáním struktury 

motmorillonitu. Vysoká intenzita při RTG difrakční analýze naznačují uspořádanou 

strukturu a rovnoběžnost vrstev a naopak. 

 

 

 

Obr. 17 RTG difrakční spektrum NaMMT před a po adsorpci nitrobenzenu 
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Obr. 18 RTG difrakční spektrum AgMMT před a po adsorpci nitrobenzenu 

 

Obr. 19 RTG difrakční spektrum TBAJ-MMT před a po adsorpci nitrobenzenu 
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Obr. 20 RTG difrakční spektrum TMAC-MMT před a po adsorpci nitrobenzenu 

 

 

 

Obr. 21 RTG difrakční spektrum CTMB-MMT před a po adsorpci nitrobenzenu 
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Obr. 22 RTG difrakční spektrum CaMMT před a po adsorpci nitrobenzenu 

 

4.4. IČ spektroskopie s Furierovou transformací (FRIR)  

Další použitou metodou pro zjištění vlastností interkalovaných forem 

montmorillonitu byla IČ spektroskopie. 

Pro IČ spektroskopii byly zvoleny vzorky MMT před interkalací, MMT po 

interkalaci a AgMMT po interkalaci. Tyto byly smíseny s KBr a vylisována do 

pelety a tyto následně podrobeny FTIR analýze. 

Ve výsledcích analýzy však není možné pozorovat absorpční pás 

způsobený sorpcí nitrobenzenu. Montmorillonit před i po adsorpci vykazuje 

naprosto stejné vibrace, není vidět absorpční pás v oblasti organických látek. 

Toto je zřejmě způsobeno malým množstvím nitrobenzenu vzhledem 

k hmotnosti vzorku.  
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Obr.23 IČ spektra MMT před a po adsorpci nitrobenzenu a AgMMT po adsorpci  

 

4.5. Povrchová analýza  

 

4.5.1. Měření specifického povrchu a distribuce pór ů 

K zjištění specifického povrchu fylosilikátů byla použita metoda BET. 

Specifický povrch byl zjištěn z adsorpční izotermy BET v lineární části z poměru 

tlaků do p/p0=0,95. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. Distribuce a 

velikost pórů byla určena z desorpční větve po následné adsorpci pomocí modelu 

Horvath Kawazoe. Materiál je podle velikosti pórů rozdělit na mikroporézní 

(d<2nm), mezoporézní (d=2-50nm) nebo makroporézní (d>50nm). V oblasti 

montmorillonitu se vyskytují pouze mikropóry. 

K měření specifického povrchu se využívá sorpce dusíku. Dusík se sorbuje 

převážně na povrchové vrstvy a na hrany, ovšem roztažením vrstev se část 

dusíku nasorbuje i do mezivrství. 

Nárust mikropórů velikosti 0,3- 0,5 nm a tím zvětšení měrného specifického 

povrchu látky dokazuje pootevření kanálků a zvětšení mezivrství. 
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Měření dynamické sorpce vodní páry (H2O) bylo provedeno na DVS 

přístroji. Měření je založeno na adsorpci/desorpci vodní páry na povrchu 

pórovitých materiálů. Množství nasorbované vlhkosti se určí z přírůstku hmotnosti. 

Vlhkost sorpce je vyjádřena poměrem obsahu vlhkosti k relativní vlhkosti vzduchu 

a udává se v procentech. 

V příloze jsou uvedeny adsorpční/desorpční křivky a jejich hysterezní 

smyčky pro vzorky NaMMT, NaMMT po interkalaci nitrobenzenem a Ag-MMT po 

interkalaci nitrbenzenem. 

Srovnáním naměřených adsorpčních/desorpčních křivek a jejich 

hysterézních smyček pro vzorky NaMMT a Ag-MMT před a po adsorpci 

nitrobenzenem bylo zaznamenáno rozšíření hystrerezních křivek. Je to opět dáno 

faktem, že na částici jílu vzrostlo množství mikropórů. 

 

Tab. 2: Klasifikace pórů  NaMMT pomocí modelu Horvath Kawazoe 
Měrný povrch:   46,1 m2/g 
  

Velikost pórů V V% A A% 
nm nm cm2/g % m2/g % 
0 0,2 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,2 0,3 0,00334 15,687 11,323 21,650 
0,3 0,4 0,00677 31,849 20,394 38,995 
0,4 0,5 0,00453 21,315 10,106 19,325 
0,5 1,0 0,00537 25,244 7,6709 14,667 
1,0 10 0,00070 3,2710 0,6555 1,2531 

 

Tab. 3: Klasifikace pórů NaMTT+ nitrobenzen pomocí modelu Horvath Kawazoe 
Měrný povrch:   88,2 m2/g 
 

Velikost pórů V V% A A% 
nm nm cm2/g % m2/g % 
0 0,2 0,0000 0,000 0,0000 0,000 
0,2 0,3 0,00076 1,887 2,5225 2,777 
0,3 0,4 0,01593 39,286 45,306 49,877 
0,4 0,5 0,00877 21,639 19,482 20,846 
0,5 1,0 0,01289 31,794 18,935 20,846 
1,0 10 0,00120 2,956 1,1420 1,257 
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Tab. 4: Klasifikace pórů  AgMMT pomocí modelu Horvath Kawazoe 
Měrný povrch:  42,1 m2/g 
 

Velikost pórů V V% A A% 
nm nm cm2/g % m2/g % 
0 0,2 0,00000 0,000 0,0000 0,000 
0,2 0,3 0,00000 0,000 0,0000 0,000 
0,3 0,4 0,00235 11,398 5,8645 13,421 
0,4 0,5 0,01103 53,490 23,9180 54,737 
0,5 1,0 0,00563 27,288 9,4319 21,585 
1,0 10 0,00000 0,000 0,0000 0,000 

 

Tab. 5: Klasifikace pórů  AgMMT+nitrobenzen pomocí modelu Horvath Kawazoe 
Měrný povrch:   66,7 m2/g 
 

Velikost pórů V V% A A% 
nm nm cm2/g % m2/g % 
0 0,2 0,00000 0,000 0,0000 0,000 
0,2 0,3 0,00044 1,443 1,4272 1,980 
0,3 0,4 0,01266 41,772 37,279 51,734 
0,4 0,5 0,00545 17,993 12,056 16,727 
0,5 1,0 0,00842 27,775 12,221 16,955 
1,0 10 0,00091 2,987 0,8581 1,191 
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5. ZÁVĚR 
Cílem předložené diplomové práce bylo studiu adsorpce nitrobenzenu- 

organické látky vyskytující se v průmyslových odpadních vodách, na 

montmorillonit a jeho interkaláty. K interkalaci byly použity tři druhy kvartérních 

amoniových solí a to: cetyltrimetylamonium bromid (CTMB), tetrametylamonium 

chlorid (TMAC) a tetrabutylamonium jodid (TBAJ) a déle stříbrné ionty (Ag+). 

Pro  studium  vlastností připravených  interkalátů  a  jejich  srovnání s 

vlastnostmi  původního  materiálu  byly  použity  instrumentální  metody,  jako  je 

UV-VIS spektrometrie, IČ   spektrometrie   s Fourierovou  transformací, 

rentgenová   difrakční spektrometrie a měření specifického (měrného) povrchu a 

adsorpce vody. 

Studium adsorpce nitrobenzenu na montmorillonit a jeho interkaláty 

prokázal nejvyšší míru adsorpce NaMMT. Nitrobenzen se chová jako polární látka 

a proto se lépe adsorbuje na čistý MMT, který je oproti interkalovaným formám 

také polární. Vápenná forma montmorillonitu má oproti formě sodné asi 2-krát 

větší záporný náboj. Toto je také důvodem, proč se nitrobenzen váže lépe na 

NaMMT. Naměřená data byla posouzena lineárním tvarem Langmuirovy případně 

Freundlichovy adsorpční izotermy. 

Rentgenová difrakční analýza prokázala posun mezivrstevné vzdálenosti  

d001  montmorillonitu a interkalátů, což dokazuje interkalaci kationtů příslušných 

solí do mezivrství montmorillonitu. Spektra po absorpci nitrobenzenu dokazují, že 

u MMT pravděpodobně dochází k adsorpci do mezivrství, neboť zde došlo 

k výraznému posunu mezirovinné vzdálenosti. U interkalovaných forem je posun 

této vzdálenosti opačný, tedy hodnota se snižuje. Toto je pravděpodobně 

způsobeno vytěsněním malého množství organických tenzidů z montmorillonitu 

nitrobenzenem. 

Vypovídací hodnota infračervená spektrometrie byla pro experiment 

zjištěna jako nedůležitá. Metoda nezaznamenala spektrální výkyv hodnot vibrací. 

Důvodem je zřejmě malé zastoupení nitrobenzenu vzhledem k hmotnosti vzorku, 

tedy nízká adsorpce. 

K zjištění specifického povrchu fylosilikátů byla použita metoda BET. 

Distribuce a velikost pórů byla určena z desorpční větve po následné adsorpci 
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pomocí modelu Horvath Kawazoe. Nárust mikropórů velikosti 0,3- 0,5 nm a tím 

zvětšení měrného specifického povrchu látky dokazuje pootevření kanálků a 

zvětšení mezivrství. 

Měření dynamické sorpce vodní páry (H2O) bylo provedeno na DVS 

přístroji. Srovnáním naměřených adsorpčních/desorpčních křivek a jejich 

hysterézních smyček pro vzorek NaMMT a Ag-MMT po adsorpci nitrobenzenem 

byla zaznamenána menší sorpce H2O u  AgMMT. Je to dáno faktem, že NaMMT 

má polární povrch a je schopen snáze vázat molekuly vody. 

Sumárně lze říci, že výsledy měření ukázaly čistý montmorillonit (NaMMT) a  

jeho interkalovanou formu AgMMT jako poměrně dobré sorbenty nitrobenzenu a 

bylo by možné je proto použít k čištění odpadních vod s obsahem této organické 

látky. Ostatní zkoumané interkaláty se jako sorbenty příliš neosvědčily. Výhodou 

využití montmorillonitu je navíc nízká pořizovací cena a oproti používanému 

aktivnímu uhlí také snadná regenerovatelnost. 
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Příloha č.1. Kalibrace nitrobenzenu 
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Obr. 1.1. Spektra nitrobenzenu v UV oblasti 
 
Tabulka 1.1. Hodnoty pro kalibrační přímku nitrobenzenu 

c (mmol.l-1) A 
0,005 0,0614 
0,01 0,0953 
0,03 0,2517 
0,05 0,394 
0,07 0,5354 
0,08 0,636 
0,1 0,7969 
0,12 0,946 
0,14 1,0991 
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Obr. 1.2. Kalibrační přímka nitrobenzenu 
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Příloha č.2: Adsorpční/desorpční křivky a jejich hysterezní smyčky  
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Obr. 1.1. Adsorpční/desorpční křivka NaMMT 
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Obr. 1.2. Adsorpční/desorpční křivka NaMMT po adsorpci nitrobenzenu 
 
 
 
 



Jarmila Žůrková: Sorpce vybraných látek na interkalovaném montmorillonitu 

2009 53 

 
 
 
 

1,0
p/p 0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

140

V
ad

s 
/ c

m
3 g

-1

0

20

40

60

80

100

120

140

 
Obr. 1.3. Adsorpční/desorpční křivka AgMMT  
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Obr. 1.3. Adsorpční/desorpční křivka AgMMT 
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Obr. 1.4. Adsorpční/desorpční křivka AgMMT po adsorpci nitrobenzenu
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