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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu podmínek prostředí na organickou fázi 

v mezivrství organicky modifikovaného jílu.  Byly sledovány změny v závislosti na změně 

pH prostředí a teplotě, která se používá pro sušení modifikovaného vermikulitu. Bylo 

zjištěno, že extrémní pomínky pH narušují uspořádanost uhlovodíkových řetězců 

v mezivrství. Negativní vliv teploty v rozmezí 50-100°C nebyl prokázan. 

 

Annotation 

Bachelor work is aimed to studying of influence of ambient conditions on organic phase in 

interlayer space of organically modified clay. The changes in dependance on variation in 

pH values and temperature were followed. The temperature that is used for drying of 

prepared samples. It was found that extreme pH conditions have disturbed an arrangement 

of hydrocarbon chains in the interlayers of vermiculite. Negative influences of temperature 

in range of 50-100°C has not shown. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE  

Vermikulity se řadí mezi vrstevnaté jílové minerály skupiny fylosilikátů. Díky jejich 

vlastnostem, jako jsou především vysoká výměnná kationová kapacita a vysoký negativní 

náboj v mezivrstevním prostoru vnitřních ploch, mohou být převáděny na organicky 

modifikované formy. Takto připravené formy jílu mohou být používány jako sorpční 

materiály pro sorpci organických látek v řadě průmyslových odvětví, např. v technologiích 

při čištění odpadních vod nebo mohou být součásti jílových bariér pro zamezení 

kontaminace podzemních vod.  V České republice nejsou tyto materiály příliš používány, i 

když za poslední desetiletí byla napsána řada prací věnujících se tomuto problému. Pro 

čištění odpadních vod se využívá především aktivní uhlí. Protože je výroba aktivního uhlí 

v požadované velikost částic ekonomický náročná, stejně jako náklady na jeho regeneraci, 

hledají se náhradní materiály, které by měly obdobné sorpční vlastnosti. Používají se různé 

zemědělské a průmyslové odpady (popílek, uhlí), přírodní materiály, polymerní látky a 

modifikované jílové minerály. Modifikované jílové minerály jsou v současné době již 

dobře prozkoumány. Většina studií  byla provedena na smektitech, hlavně bentonitu, 

montmorillonitu, který je obvykle součásti bentonitu, případně na kaolinitu, hectoritu, 

saponitu, illitu apod. Velmi málo je prostudován z hlediska sorpcí další významný zástupce 

ze skupiny fylosilikátů – vermikulit. Vermikulity mají oproti smektitům a jiným jílovým 

minerálům, vyšší kationovou kapacitu a vyšší celkový náboj na vrstvě. Proto se lze 

domnívat, že budou sorpčními materiály s podobnými, možná lepšími vlastnostmi. Řada 

prácí studovala sorpční vlastnosti na různých organických látkách za různých podmínek, 

ale vliv prostředí na strukturu organicky modifikovaných jílů není příliš publikován. 

 Tato bakalářská práce se zabývá přípravou organicky modifikovaného vermikulitu a 

studiem vlivu prostředí na jeho sorpční vlastnosti. Z vlivu prostředí byly vybrány pH a 

teplota. Hodnota pH se může pohybovat v odpadních vodách v širokém rozmezí. Při 

použití organicky modifikovaných jílů by mohlo docházet ke změně jejich sorpční 

vlastností, takže by nemusely být zcela účinné. Vliv teploty byl sledován z hlediska jejich 

přípravy. Pro přípravu sorpčního materiálu byl použit přírodní Mg-vermikulit z lokality 

Letovice nacházející se v České republice, který byl převeden pomocí trimethylhexadecylamoniovou 

(HDTMA) a hexadecylpyridiniovou (HDP) solí na organicky modifikovanou formu. Takto 

připravené materiály byly pak podrobeny zkoušce s různými hodnoty pH a teploty. Cílem 
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bakalářské práce bylo zjištění, zda mají vliv změny pH a teplot na strukturu  organicky 

modifikovaného vermikulitu a na uspořádání organické fáze v mezivrstevném prostoru.      

 

Cílem bakalářské práce je: 

� příprava Na-vermikulitu, 

� příprava organicky modifikovaného vermikulitu (100% HDTMA a 100% HDP), 

� zkoumání vlivu pH na organicky modifikovaný vermikulit, 

� zkoumání vlivu teploty na organicky modifikovaný vermikulit. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Struktura a klasifikace jílových minerálů 

Jílové minerály jsou významnou skupinou minerálů mající rozdílné struktury a 

složení. Obecně lze za jílové minerály považovat součástky jílů a příbuzných hornin, které 

těmto minerálům dávají jejich charakteristické technologické vlastnosti, jako jsou 

například plasticita či sorpční vlastnosti atd. (www.geology.cz).  

Jílové minerály jsou druhotné minerály, protože vznikají při zvětrávání 

horninotvorných minerálů v hypergenním prostředí (v nejsvrchnější části zemské kůry), 

kde dochází k přeměně prvotních minerálů, zejména živců, ale i silikátů a alumosilikátů. 

Mohou ale také vznikat při hydrotermálních procesech (rudní žíly). Tyto minerály jsou 

podstatnou složkou sedimentů (jíly, jílové břidlice, jílovce, atd.), reziduí a půd. V půdách 

spolu s organickou složkou tvoří humusový materiál, který obsahuje živiny (K, Ca, Fe, P), 

stopové prvky, vodu a organické látky nezbytné pro život rostlin (Barabaszová K., 2006).  

Mezi jílové minerály patří řada minerálů, například minerály skupiny alofánu, 

některé hydroxidy, oxi – hydroxidy, oxidy, avšak mezi nejdůležitější minerály této skupiny 

se řadí fylosilikáty, tzn. silikáty s vrstevnatou strukturou (Weiss Z., Kužvart M., 2005). 

Jílové minerály mají velký význam ve spoustě průmyslových odvětví jako je 

papírenský, keramický, stavební, farmaceutický, kosmetický, ale také mají uplatnění jako 

molekulová síta, filtry, sorbenty, katalyzátory, plniva, izolace, atd. V geologii se tyto 

minerály využívají jako indikátory podmínek zvětrávání, diageneze nebo metamorfních 

pochodů (Barabaszová k., 2006). 

2.1.1 Fylosilikáty  

Název fylosilikáty je odvozen od latinského slova phillos, což v překladu znamená 

list. Z tohoto vyplývá, že fylosilikáty jsou složené z několika vrstev, nebo-li listů, jak již 

bylo zmíněno výše. Často se tyto silikáty s vrstevnatou strukturou označují jako přírodní. 

Fylosilikáty se dělí na dvě skupiny a to (Šucha V., 2001):  

� fylosilikáty planární – jejich struktura obsahuje spojité dvojrozměrné periodické sítě 

tetraedrů a oktaedrů čili sítě vrstev, 
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� fylosilikáty neplanární – v jejich struktuře dochází k periodickému narušování či 

ohýbání vrstev, nebo cylindrickému svinutí. 

2.1.2 Struktura fylosilikát ů 

Základními stavebními jednotkami fylosilikátů jsou tetraedy a oktaedry, které jsou 

potom navzájem spojeny do sítí (viz obr. 1 a 2) .  

 

 

 

 

        Obr.1:  Schéma tetraedru (Weiss Z., 2005).                Obr. 2: Schéma oktaedru (Weiss z., 2005). 

Tetraedry [SiO4]
4- jsou vzájemně spojeny do sítí pomocí tří vrcholů (atomy  kyslíku) 

a vytváří tak charakteristické hexagonální uspořádání. Čtvrtý atom kyslíku, nazývaný 

vrcholový, je orientovaný kolmo na rovinu tvořenou bazálními kyslíky a vytváří spojení 

s oktaedrickou sítí. Základní atom tetraedru Si4+ (křemičitý kation) může někdy nahrazovat 

také Al3+ (kationy hlinité), Fe3+ (kationy železité), Ge4+ (kationy germaničité) (Šucha V., 

2001) 

 Oktaedry  M(O,OH)6 jsou také spojovány do sítí, které spolu sdílejí jak vrcholy, tak 

i hrany. V oktaedrické síti vznikají oktaedrické prostory, které můžeme zaplnit kationy. 

Podle toho, jakými kationy tyto prostory obsadíme, dělíme i fylosilikáty do skupin, a to 

(Šucha V., 2001): 

� trioktaedrické – kdy tři ze tří oktaedrických pozic jsou obsazené dvojmocným 

kationem, např. Mg2+ (hořečnatý kation) (viz. obr. č. 3), 

� dioktaedrické – kde se ze tří oktaedrických pozic obsadí trojmocným kationem 

pouze dvě, např. Al3+ (hlinitý kation) (viz. obr. č. 4). 
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  Obr. č. 3 : Schéma trioktaedrické sítě (Šucha V., 2001). 

                         

Obr. č. 4 : Schéma dioktaedrické sítě (Šucha V., 2001). 

Centrální kationty oktaedrů mohou být krom Mg2+ (hořečnatých) a Al3+ (hlinitých), 

Fe3+ (železitých) a Fe2+ (železnatých), které jsou nejčastější, také ještě Ca2+ (vápenaté), 

Li 2+(litnaté) (Šucha V., 2001). 

Jednotlivé oktaedrické a tetraedrické sítě se spojují do vrstev, kdy vznikají dva typy 

vrstev 2:1 a 1:1 (viz. obr. č. 5 a 6). Čísla těchto vrstev představují počet sítí, kterými je 

vrstva tvořena. V případě typu vrstvy 1:1 jsou spojeny jedna oktaedrická a jedna 

tetraedrická síť. V případě vrstvy typu 2:1 jsou naopak dvě tetraedrické sítě, mezi kterými 

je vložena jedna síť oktaedrická (Šucha V., 2001). 
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Obr. č. 5: Schéma spojení tetraoktaedrické a oktaedrické sítě do vrstvy typu 1:1 (Šucha V., 2001).  

Obr. č. 6: Schéma spojení dvou tetraedrických a jedné oktaedrické sítě do vrstvy typu 2:1 (Šucha V., 

2001). 

Téměř všechny fylosilikáty mají celkový elektrický náboj, který se skládá z náboje 

vrstevného (permanentního) a variabilního. Variabilní náboj je spojen s existencí poruch, 

ke kterým dochází ve vazbách mezi ionty na hranách krystalů a představuje obvykle méně 

než 1% náboje celkového. Permanentní  náboj vzniká při substitucích v tetraedrických či 

oktaedrických sítí. Elektroneutralita vrstev silikátů je možná tehdy, pokud jsou všechny 

centrální kationy tetraedrů obsazené Si4+ a všechny centrální kationy oktaedrické sítě 

obsazené Mg2+, respektive pokud jsou v dioktaedrické síti dvě ze tří pozic obsazeny 

kationy Al3+ nebo i Fe3+. Tento stav ale nastává pouze zřídka, a proto jsou při substitucích  

kationy s vyšším mocenstvím nahrazeny za kationy s nižším mocenstvím. Tímto dojde ke 

vzniku náboje. Elektroneutralita jednotlivých vrstev je zachována pomocí individuálních 

iontů či skupiny iontů, které jsou součástí struktury a umístěné do mezivrstevního prostoru. 

Těmito nejčastějšími ionty jsou sodík, vápník a draslík (Šucha V., 2001). 

2.1.3 Vlastnosti fylosilikátů  

Je to řada fyzikálně – chemických vlastností, které udávají těmto minerálům jejich 

jedinečnost. Mezi tyto vlastnosti patří zejména:  
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� Schopnost vázat vodu 

Voda se může na jílové minerály vázat ve dvou formách a to tak, že buď jsou 

molekuly vody v pórech mezi částicemi či jsou sorbované na povrchu částic anebo jsou 

vázány hydroxylové skupiny OH- v hydratačních obalech vyměnitelných kationů 

v prostorách mezivrství. Hydratace těchto kationů vede k oddálení vrstevních komplexů a 

tím dochází k bobtnání jílů. Fylosilikáty bobtnají silněji, když klesá náboj vrstevního 

komplexu. Způsob vazby a množství vody určují i technologické vlastnosti těchto 

minerálů, mezi které patří plastičnost, vazkost, tvarová stálost, schopnost tvořit suspenze, 

atd. A tím, že se tyto minerály vyskytují v půdách umožňují dlouhodobě udržet vodu, což 

je nezbytné pro rostlinný život (Barabaszová K., 2006).   

� Schopnost sorpce a iontové výměny 

Vyměnitelné kationy, v přírodě se nejčastěji vyskytující K+ (draselné), Na+ (sodné), 

Ca2+ (vápenaté), Mg2+ (hořečnaté), H+ (vodíkové), H3O
+ (oxoniové), NH4

+ (amonné), se na 

struktury těchto minerálů váží na přerušované nenasycené vazby na povrchu. Mohou se 

vázat buď adsorpcí na hranách částic, a nebo absorpcí, kde se váží elektrostaticky na tzv. 

vnitřní povrch částic, čili do prostor mezivrství, kde jsou přebytečné nenasycené náboje 

vrstevního komplexu. U řady fylosilikátů může být jakýkoliv vyměnitelný kation lehce 

nahrazen kationem jiným. Fyzikální vlastnosti mohou být velice ovlivněny množstvím a 

druhem těchto kationů a tím se může změnit i využití jílových minerálů. Největší 

výměnnou kapacitu (CEC) mají díky velkému vnitřnímu povrchu vermikulitové a 

smektitové struktury fylosilikátů (Barabaszová K., 2006).  

� Chování při zahřívání 

Když se jílová hmota začne zahřívat, dojde nejprve ke ztrátě sorbovaných molekul 

vody, tj. dehydratace a následně ke ztrátě hydroxylové skupiny OH-, tj. dehydroxylace. 

Pokud jsou teploty vyšší (500 – 800 °C) dojde k destrukci struktury fylosilikátů a nad 

teplotu 900°C dochází ke vzniku novotvořených fází (Barabaszová K., 2006). 

� Reakce s organickými látkami 

Pokud jsou některé z jílových minerálů vhodně upraveny, mohou být vytvořeny 

produkty, které jsou schopny reakce s organickými látkami a dávají vzniku tzv. organo – jílových 

komplexů. Nejčastěji se z těchto minerálů využívají smektity. Takto upravené jíly se využívají 
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např. při čištění a odbourávání olejů a dalších potravinářských produktů, při krakování 

uhlovodíků a dalších (Barabaszová K., 2006). 

2.1.4 Klasifikace fylosilikátů 

Fylosilikáty jsou klasifikovány především podle strukturních a krystalochemických 

vlastností základních strukturních jednotek. Jedná se zejména o tyto: 

� vrstva – spojení dvou nebo tří sítí do jediné vrstvy (typ 1:1 a 2:1), 

� mezivrství – prostor mezi vrstvami, 

� sítě – oktaedrické a tetraedrické, 

� náboj vrstvy, 

� chemické složení, 

� rovina iontů.  

Základní mineralogické skupiny fylosilikátů jsou vyznačeny v následující tabulce 1. 
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Tab. č 1: Klasifikace fylosilikátů (Barabaszová K., 2006). 

Typ vrstvy Skupiny Typ oktaedrické 

sítě 

Podskupiny 

tri- Serpentinit, amesit  

1:1 

Serpentinit -

kaolinity 
di- Kaolinit, dickit, halloyst 

2:1 Smektity tri-, di- Saponit, montmorillonit 

2:1 Mastky tri- Pyrofylit, mastek 

 

tri- 

Trioktaedrický 

vermikulit 

 

2:1 

 

Vermikulity 

 

di- 

Dioktaedrický 

vermikulit 

2:1 Slídy tri-, di- Muskovit, illit, flogopit, 

biotit, lepidolit 

tri-, tri- Klinochlor, nimit 

di-, di- Donbasit 

 

2:1 

(2:1:1) 

 

Chlority 

tri-, di- Cookeit, sudoit 

2:1 Palygorskity tri-, di- Palygorskit, sépiolit 

 

2.2 Vermikulity 

Slovo vermikulit pochází z latinského slova vermiculare jež v překladu znamená 

červík. Jak již bylo zmíněno výše, vermikulity náleží do skupiny fylosilikátů.  

2.2.1 Struktura vermikulit ů   

V přírodě se často vyskytuje ve formě šupinkových agregátů a lehce se štěpí do 

vloček, avšak někdy se s ním můžeme setkat i ve formě velkých, dobře vyvinutých 
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tabulkovitých krystalů. Vermikulit je zlatohnědé, zelenošedé až jasně žluté barvy (obr. č. 7 

a 8) (Weiss Z., Kužvart M., 2005). 

               

Obr. č. 7: Vzhled vermikulitu (http://webmineral.com). 

               

Obr. č. 8: Vzhled vermikulitu (http://geekgardener.files.wordpress.com) 

Základní struktury, ve kterých se vermikulit vyskytuje, jsou dvě – dioktaedrická a 

trioktaedrická. Tyto struktury jsou tvořeny vrstvami typu 2:1 a v prostoru mezivrství se 

nacházejí hydratované vyměnitelné kationy. V trioktaedrické struktuře vermikulitů se 

vyskytuje hořčík (Mg) jako dominantní oktaedrický kationt. Dvojmocný hořčík však v této 

struktuře obsazuje pouze jednu ze tří oktaedrických pozic a zbylé dvě jsou neobsazené. 

Původní mezivrstevní kationt, u přírodních vermikulitů již zmíněný kationt hořečnatý, se 

však může snadno nahradit jiným (např. Li2+, Ba2+, K+), a tak může vzniknout 

monoiontová forma. Oktaedrické kationy, které vystupují ve vermikulitu ve formě R2+ jsou 

hořečnaté (Mg2+), železnaté (Fe2+) a nikelnaté (Ni2+) a ve formě R3+ to jsou hlinité (Al3+) a 

železité (Fe3+). Struktura Mg-vermikulitu s mezivrstevní sítí, kde M značí oktaedrické 

kationy vrstvy typu 2:1, T – tetraedrické kationy vrstvy typu 2:1, Mi – mezivrstevní 

oktaedrické kationy a H2O – mezivrstevní molekulární voda, která je v rozích oktaedrů,  je 

zobrazena na obrázku 9 (Weiss Z., Kužvart M., 2005). 
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Obr. č. 9: Struktura Mg-vermikulitu (Weiss Z., Kužvart M., 2005). 

Ve všeobecném pohledu existují vermikulity ve dvou typech, a to makroskopický a 

mikroskopický. Makroskopické vemikulity jsou především trioktaedrické a jsou známé 

z pegmatitů nebo z alterací magmatických či metamorfovaných hornin, které mají vysoký 

obsah slíd. Jsou dobře charakterizované jak chemicky, tak i strukturně, protože jejich 

krystaly mají milimetrové až centimetrové rozměry a dávají tak možnost využití 

monokrystalové rtg difrakční metodě. Jinak je tomu u mikroskopických vermikulitů, jež 

jsou typické pro minerální půdy. Nachází se v nejrůznějších typech půd v širokém 

klimatickém pásmu (od polárního po tropické). Podle minerálu, ze kterého mikroskopický 

vermikulit vznikl, může být v půdě jako oktaedrický i dioktaedrický.  Na rozdíl od 

makroskopických vermikulitů se dají mikroskopické velmi těžko identifikovat a 

charakterizovat, neboť se vždy nacházejí ve směsi s jinými minerály a v jejich mezivrství 

se často nachází Al-hydroxidové kationy, které zabraňují expandovatelnosti (rozpínavosti) 

vermikulitu (Šucha V., 2001). 

Vermikulity se mohou vyskytovat ve formách pravých a modifikovaných 

vermikulitů (Weiss Z., Kužvart M., 2005). 

2.2.2 Pravé vermikulity  

Za pravé vermikulity jsou považuvány jejich přírodní formy, vznikající zejména 

alterací flogopitu nebo biotitu tak, že je draselný (K+) mezivrstevní kationt při procesu 

zvětrávání většinou nahrazen kationtem hořečnatým (Mg2+), přitom se současně tvoří i 

hydratační obal těchto kationů. Za pravé vermikulity jsou tedy považovány Mg-vermikulity. Přírodní 
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proces vzniku těchto minerálů je velmi dlouhodobý, protože vesměs probíhá přes stádium 

smíšených struktur vermikulit/flogopit (či biotit) a výměna kationů a hydratace nastane jen 

u některých vrstev slíd. Pravé vermikulity mohou také vznikat alterací hořečnatých 

chloritů, v jejichž mezivrství se trioktaedrická síť postupně degraduje zvětráváním na síť 

monooktaedrickou a vznikají hydratační obaly zbylých mezivrstevních kationů. I zde 

probíhá přeměna přes stádium smíšených struktur vermikulit/chlorit. Chemické složení 

pravých vermikulitů můžeme vyjádřit vzorcem (Weiss Z., Kužvart M., 2005):  

(Mg 0,4 . 5,0 H2O)[Mg 2,6 (Al, Fe)0,4](Si 2,8 Al 1,2) O10 (OH)2 .  

Nepochybně k pravým přírodním vermikulitům patří vermikulity vzniklé alterací 

flogopitu na území Španělska – Santa Klapla a vzniklé alterací hořečnatého chloritu na 

území České republiky – Letovice (Weiss Z., Kužvart M., 2005).   

Nejčastěji se vermikulity identifikují analýzou rtg difrakce, pomocí sekvence 

bazálních difrakcí d00l, kde d-parametr je odvozen z mezivrstevní vzdálenosti Mg-vermikulitu 

a jeho hodnota činí 1,43 nm. V praxi však vermikulity často expandují v celém intervalu, a 

to od 1,45 nm až do 1,8 nm, což také může způsobit, že je neodlišíme od smektitů, jejichž 

d-parametr má hodnotu 1,8 nm. Bazální difrakce d-parametru s hodnotou 1,43 nm je první 

a tím vysoce intenzivní a převyšuje tak několikanásobně intenzity dalších bazálních 

difrakcí, a to čtvrté a páté. Další bazální difrakce pak mají intenzitu již velmi nízkou. 

Srovnání intenzit bazálních difrakcí u Mg-vermikulitu je popsáno na difrakčním záznamu 

(obr. č. 10) (Weiss Z., Kužvart M., 2005).  
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        Obr. č. 10: Difrakční záznam Mg-vermikulitu (Weiss Z., kužvart M., 2005). 

2.2.3 Vlastnosti a použití vermikulitů 

Vlastnosti těchto minerálů se odvíjí od jejich struktury. Mezi ty hlavní přednosti patří 

již zmiňovaná schopnost výměny kationů a organických látek v prostoru mezivrství. 

Z předešlého vyplývá, že mají i schopnost přijímat a odevzdávat vodu v závislosti na 

podmínkách okolí. S tím souvisí další významná vlastnost vermikulitů, a to exfoliace 

(odlupování) (Barabaszová K., 2006, Weiss Z., 2005). 

Exfoliace, nebo-li odlupování je proces termální expanze. Termální expanzí se 

rozumí zahřátí těchto minerálů, čímž dochází k odpařování krystalické vody 

v mezivrstevním prostoru, k odlupování (exfoliaci) plochých šupinek a následnému 

mnohonásobnému zvětšení objemu. Vzniklé útvary jsou dosti lehké a silně porézní. Pokud se 

teplota zvýší na 800 – 1000 °C, což se využívá v průmyslu, zvyšuje tento minerál svůj objem 

až dvacetinásobně. Jestliže je prudce zahřát (žíhan) na vysokou teplotu, způsobí to bouřlivý 

únik vody z mezivrstevního prostoru a je viditelná zřetelná exfoliace šupinek (viz. obr. 11). 

Tento tepelně expandovaný vermikulit, na rozdíl od toho neexpandovaného využívaného 

např. k čištění vod a zejména k sorpci olova (Pb), zinku (Zn) a mědi (Cu), má široké 

využití hlavně díky vysoké porozitě a iontovýměnným vlastnostem. (Barabaszová K., 

2006, Weiss Z., 2005). 

K dalším přednostem vermikulitu a to díky termické expanze, patří to, že je 

ohnivzdorný materiál, hnilobovzdorný, bez zápachu, nedráždivý, nezvětrává, inertní 

na většinu chemikálií, bezprašný, elektricky nevodivý, výborný tepelný a zvukový izolátor. 
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Vermikulit si také jako jeden z mála jílových minerálů uchovává velmi stabilní pH 

(Barabaszová K., 2006). 

         

Obr. č. 11: Exfoliace šupinek po krátkém žíhnutí Mg-vermikulitového agregátu na teplotu 900 °C 

(Weiss Z., Kužvart M., 2005). 

Vermikulit díky svým vlastnostem má opravdu velice široké využití. Jeho využití se 

odvíjí hlavně od vlastnosti termické expanze. Používá se ve stavebnictví, hornictví, 

hutnictví, v keramickém a sklářském průmyslu, v zahradnictví, zemědělství, atd. 

(Barabaszová K., 2006). 

2.2.3.1 Vermikulit ve stavebnictví 

Vermikulit se v tomto oboru využívá, protože je chemicky i biologicky inertní, 

ohnivzdorný, lehký, nepodléhá plísním a je zvukovým a tepelným izolátorem. Při výrobě 

se mísí s různými materiály, kterými mohou být cement, vápno, anorganická pojiva, dřevní 

hmota, organické látky a další. Tímto mísením potom vznikají různé výrobky jako jsou 

například stavební omítky, speciální omítky – akustické, střešní a podlahové potěry  - cementové, 

asfaltové, odlehčené a izolační betony, výplňové izolace na půdy a do dutin, pasivní 

protipožární výrobky, tvárnice, používá se na obložení krbů a komínů, atd. 

(www.grena.cz).  

2.2.3.2 Vermikulit v průmyslu 

Vermikulit se využívá zejména v ocelárnách a slévárnách díky své tepelné izolaci, 

nízké objemové hmotnosti a ohnivzdornosti a snadné aplikace. Vyrábějí se z něj izolační a 

ohnivzdorné profily, disperze, těsnění, důlní těsnící prostředky, automobilové třecí 

obložení – obložení brzd a spojek, a další. Mohou se používat jako přísady při vrtání 
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ropných vrtů, vrchní vrstva pro ocelové konstrukce – celková izolace, plniva do maleb a 

tmelů, materiály na kontrolu znečištění atd (www.grana.cz).  

2.2.3.3 Vermikulit v zemědělství 

Protože je vermikulit hladký, měkký, sterilní a savý, díky vystavující se vysoké 

teplotě při výrobě, může se využívat jako přísada do krmiv zvířat, kde slouží jako 

podpůrné médium pro živiny (tukové koncentráty, melasa, vitamínové přípravky). Dále se 

používá jako prostředek na úpravu půd, aglomerační média a nosiče a prostředky pro 

umělá hnojiva a pesticidy a díky svým sterilním vlastnostem se využívá jako stelivo pro 

zvířata (Kurková Z., 2006). 

2.2.3.4 Vermikulit v zahradnictví 

Vermikulitu se zde využívá nejčastěji v kompostech a mísí se obvykle s rašelinou 

nebo s kokosovým vláknem. Kompost připravený z vermikulitu a rašeliny nebo 

vermikulitu a kokosového vlákna má ideální podmínky pro růst rostlin. Částečky 

vermikulitu v těchto kompostech zlepšují provzdušňování a zadržují vlhkost, podporují 

rozpad umělých hnojiv a sami dodávají draslík, hořčík a další stopové prvky. V těchto 

kompostech poměr vzduchu a vody ideálně stimuluje růst kořenů a podporuje tak růst 

zdravých mladých rostlinek. Pokud se vermikulit správně skladuje, nemusíme ho dále 

upravovat před použitím do kompostu. Vermikulit jako mletý se používá pro 

zapouzdřování semen a jako exfoliovaný se může využít jako obalový materiál při 

skladování ovoce, cibulí a hlíz. Možností, jak vermikulit v tomto oboru využít, je celá řada, 

za zmínku však ještě stojí, že se používá pro hydroponii, což znamená, že se rostliny 

pěstují v živém roztoku bez půdy (Kurková Z., 2006). 

2.2.4 Vznik a výskyt vermikulit ů 

Vznik vermikulitu je nejčastěji z alterací slíd (biotit, flogopit) a chloritů. 

Trioktaedrický vermikulit se vyskytuje v siltové až pískové frakci a vzniká alterací biotitu 

nebo chloritu a dioktaedrický vermikulit vzniká alterací muskovitu nebo illitu. Ojediněle 

byl vznik vermikulitu dokumentovaný z roztoku (gelu). Základními změnami ve struktuře 

při vzniku vermikulitu jsou odnosy draslíku (K) z prostoru mezivrství a jeho nahrazení za 

hydratovaný hořečnatý kationt v mezivrstevní oktaedrické síti chloritu, oxidace 
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železnatých kationů (Fe2+) na železité kationy (Fe3+) v oktaedrické síti, kdy dochází ke 

snížení náboje (Šucha V., 2001). 

2.2.4.1 Vznik vermikulitu zvětráváním  slíd 

Jílové minerály, především vermikulit a smektit, nejčastěji vznikají transformací 

(přeměnou) slíd. Při zvětrávání slíd dochází u vermikulitu k uvolnění draselného kationu 

(K+) z mezivrstevních prostor a je nahrazen jinými hydratovanými ionty. Draselný kationt 

(K+) se může uvolňovat buď ze všech mezivrstevních prostor procesem difúze, jestliže je 

slída přímo alterována na vermikulit, nebo difúzí podél specifických rovin 00l a vznikají 

tak směsně vrstevnaté struktury slída-vermikulit (Šucha V., 2001). 

2.2.4.2 Vznik vermikulitu zvětráváním chloritu  

Při zvětrávání chloritu v přírodě je důležitým faktorem oxidace železa (Fe) a nejen 

jeho celkový obsah, ale i uložení ve struktuře minerálu. Pokud je železnatý kationt (Fe2+) 

v hydroxidovém prostoru mezivrství, probíhá oxidace velmi rychle. Jestliže se ale 

vyskytuje železnatý kationt (Fe2+) v oktaedrické síty vrstvy typu 2:1, je proces oxidace 

pomalejší a dochází k redukci náboje a vzniku smektitu, protože vermikulit má vyšší náboj 

než smektit (Šucha V., 2001). 

Jak bylo zmíněno výše, vermikulit vzniká především zvětráváním slíd (biotitu a 

flogopitu). Přeměna biotitu na vermikulit má za následek zvětšování objemu až o 10 – 40%, 

neprobíhá však v hloubce větší než 300 m. Z toho vyplývá, že je vermikulit těžen 

povrchovým způsobem, ve kterém jsou použity běžné mechanismy. Mechanismy jsou 

drcení, sušení, třídění podle velikosti částic v proudu vzduchu, elektrostaticky či 

magneticky, nebo také separací v těžkých kapalinách pomocí sazeček, spirál a vibračního 

stolu a s následným odstraněním vody a vysušením v rotační peci (viz. obr. 12) (Weiss Z., 

Kužvart M., 2005). 
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Obr. č. 12: Schéma těžby, zpracování a expedice vermikulitu (obecně schéma pro zpracování rud) 

(Kurková Z., 2006). 

V České republice ložiska vermikulitu nemají přílišné zastoupení jako je tomu ve 

světě. Větší výskyt vermikulitu v České republice pochází z lokality Dubiny u Zruče nad 

Sázavou, kde vznikla tato surovina přeměnou a postupným zvětráváním biotitu a biotické 

ruly v hydrobiotit a částečně ve vermikulit. Lokality, kde je vermikulit vázán na 

desilikované pegmatity v serpentinech, jsou Stupná u Kremže, Drahotín u Tišňova, Věšná 

nebo Věchnov. Lokality, kde vermikulit vznikl přeměnou hadcových hornin jsou Hrubšice, 

Mohelno a Letovice. Na Slovensku se vermikulit vyskytuje v lokalitě nedaleko Hnúště, kde 

vznikl zvětráváním hornin bohatých na flogopit.  

Ve světě je zaznamenáno několik ložisek, ale některé z nich však nejsou ekonomicky 

významné. Mezi větší ložiska s výskytem vermikulitu patří území USA – Aljaška, 

Arizona, Arkansas, Kalifornie, Colorado, Georgie, Indahu, Kansas, Montana, Nevada, 

Severní Karolína, Pensylvánie, Jižní Karolína, Texas, Virginie, Wyoming, z nichž největší 

množství vermikulitu produkuje Montana a Jižní Karolína. Dalšími světovými ložisky 
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vermikulitu jsou Argentina, Rusko, Austrálie, Brazílie, Kanada, Indie, Japonsko, Kenya, 

Korea, Egypt, Zimbabwe, Mexiko, Maroko, jihozápadní část Afriky, Španělsko, Tanzanie, 

Uganda a jižní část Afriky.     

Ložiska vermikulitu v Rusku jsou na poostrově Kola, jsou to Kovdorsk, Afrikanda, 

Vuori, Yani, Lesna, Vakare, Gremjacha, Vyrmes, Salanlotvinskoje. Ložiska v této oblasti 

vznikla zvětrávání flogopitu a jsou součástí alkalických ultrabazik a bazik (Weiss Z., 

kužvart M., 2005). 

Ložiska na území USA jsou v Montaně – Libby, v Severní Karolině – Blue Ridge 

Mts., v Jižní Karolině – Enoree. Ložisko Libby je hydrotermálního původu se 

supergenetickými změnami a má značné množství vermikulitu přírodní kvality. Pyroxenity 

vyskytující se v tomto ložisku tvoří vyvýšeninu přes 300 m o ploše 6,47 km2. 

Nejdůležitější a hlavní část kopce je tvořena glimeritem, což je vyvřelá hornina složená 

z biotitu, který má vysoký obsah flogopitu a biotických minerálů. Zde se vyskytující 

vermikulit je čistý, ale není velmi produktivní. V tomto úseku byl vermikulit spolu 

s pyroxenem prozkoumán do hlouby 150 m pod původním povrchem. Vermikulit na 

ložisku Blue Ridge Mts. vznikl podél serpentizovaného kontaktu dutinu a pyroxenitu 

s krystalickými břidlicemi a pegmatity. Ložisko Enoree má mnoho menších ložisek 

vyskytujících se ve skále. Leží na úpatí hor, kde jde rozsáhlý proces zvětrávání do velkých 

hloubek. Zde byl vermikulit vytvořen tam, kde zvětrávaly biotity.  

Ložiska v jižní Africe produkují 50% světové těžby tohoto minerálu. Největším 

producentem je ložisko Phalaborwa (viz. obr. 13 a 14). Vermikulit zde vznikl vedle 

apatitu, serpentinitu a flogopitu tím, že na pyroxenity a pegmatity stýkající se 

s pegmatitovými žilami působily hydrotermální roztoky (Weiss Z., Kužvart M., 2005). 

                    

Obr. č. 13: Pvrchový důl Phalaborwa (Kurková Z., 2006). 



 - 26 -   

                

Obr. č. 14: Povrchový důl Phalaborwa ze satelitního pohledu (www.mapy.cz). 

2.2.5 Rozdíl mezi vermikulity a smektity 

Svými vlastnostmi se vermikulit částečně podobá smektitu. Vermikulit je schopný 

interkalovat mnoho organických sloučenin, protože hustota povrchového náboje je větší 

než u smektitu. Hodnota náboje u vermikulitu je 0,55 – 0,9, kdežto u smektitu je 0,25 – 0,55, proto je 

rozsah rozšíření interkalovaného prostoru vermikulitu vloženými organickými látkami menší než 

je u smektitu. Výměna kationtů v mezivrství probíhá pomaleji kvůli vyššího povrchového 

náboje, ale interkalované kationy uvnitř mezivrství jsou méně mobilní, takže lze 

předpokládat, že je organicko-anorganická struktura modifikovaného minerálu stabilnější 

než např. struktura organicky modifikovaného montmorillonitu (Plachá, 2008; Plachá, 

2009). 

2.3 Modifikované jílové minerály  

Jak již bylo zmíněno jílové minerály a vrstevnaté silikáty mají velký význam 

v průmyslových odvětví. Využívají se díky tomu, že mají schopnost přijímat do své 

krystalové struktury velké organické molekuly, polymery či komplexní ionty.  
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2.3.1 Princip interkalace 

Proces přijímání se nazývá interkalace, pomocí ní dochází k modifikaci struktury. 

K této modifikaci dochází tak, že se do vhodné hostitelské struktury, což jsou jílové 

minerály s vrstevnatou strukturou a vrstevnaté silikáty, vpraví atomy, molekuly či 

komplexní ionty jiných látek (obr. č. 5). Tím, že se změní struktura, dojde i ke změně 

chemických a fyzikálních vlastností. Tyto vlastnosti výsledného produktu (interkalátu) jsou 

dány koncentrací a druhem molekuly hosta. Hostující látkou mohou být velké organické 

nebo anorganické molekuly, kationy těžkých kovů, polymery nebo komplexní iony 

(polyhydroxy kationy) (Barabaszová K., 2006). 

                             

Obr. č. 15: Princip interkalace (Jaroščáková D., 2008). 

V těchto interkalovaných jílech pokud dojde k iontově výměnné reakci je prostor 

mezivrství vyplněn komplexními molekulami hosta, a pokud dojde k ion-dipólové 

interakci je prostor mezivrství vyplněn původními mezivrstevními kationy a polárními 

neutrálními molekulami hosta. Interkalární reakce probíhají při pokojových i vyšších 

teplotách a při normálních a vyšších tlacích, ale i v mikrovlnném poli v závislosti na druhu 

hosta. Hostitelská struktura je v pevné fázi a do ní difundují molekuly hosta buď z roztoku 

nebo také z plynné fáze (Barabaszová K., 2006). 

2.3.2 Nanokompozitní jílové materiály 

Interkalace je spojena s přípravou organicko/anorganických nanokompozitů, což 

vede k vývoji nových materiálů s již předem danými vlastnostmi. Interkalovány jsou často 

přírodní jílové minerály anorganického původu organickými hosty, a tím je získán materiál – jílový 

nanokompozit. V takovýchto nanokompozitech je jílový materiál matricí a hostující látka je 

anorganický (polymerní) materiál. Výsledné nanokompozitní vlastnosti ovlivňuje iontová 

výměnná kapacita, ale také čistota, chemické složení a velikost povrchu jílových materiálů. 
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Vrstvy jílových minerálu jsou větší než u komerčních polymerů, a jsou také pevné, ale 

určitý stupeň flexibility mají. V interkalovaných jílech je prostor mezivrství vyplněn 

molekulami či komplexními ionty na rozdíl od přírodních jílů, kde se nachází kationty 

kovů a proměnlivý obsah vody (Barabaszová K., 2006). 

Jílové materiály mohou být v nanokompozitech dispergovány (rozptýleny) ve formě 

agregátů v polymerní matrici, interkalovány (zabudovány) či exfoliovány (odlupovány) na 

jednotlivé vrstvy, a nebo mohou být nástrojem pro reakce v prostoru mezivrství. Tyto 

nanokompozity můžeme připravit metodami in-situ polymerizací, interkalací v roztoku a 

tavením, srážením polymeru a jílu (Barabaszová K., 2006). 

U sorbentů a katalyzátorů se využívá toho, že se do prostoru mezivrství vrstevnatých 

silikátů interkalují velké organické kationty, které zde působí jako pilíře. Tím, že mají tuto 

schopnost, vytvoří dutiny pro sorpci velkých organických molekul, jako například 

polychlorované bifenyly či aromatické látky,  z vodného prostředí (Barabaszová K., 2006).      

2.3.3 Modifikované formy vermikulit ů 

Za modifikované formy vermikulitů se považují takové, u nichž byla původní 

struktura mezivrstevního prostoru upravena buď výměnou kationů, a nebo interkalací 

organickými molekulami.  

2.3.3.1 Monoiontové formy vermikulitů 

Mezivrstevní pozice mohou být obsazeny jednomocnými nebo dvojmocnými 

kationty, tzn., že mezivrstevní hořečnatý kationt u pravých vermikulitů je nahrazen jiným. 

Nahrazení lze provést tak, že pravý vermikulit bude několikanásobně sycen vodným 

roztokem chloridu, dusičnanu nebo octanu, který bude obsahovat příslušný kationt. Tyto 

výměnné reakce nemusí probíhat kvantitativně, neboť všechny kationy nemají stejnou 

výměnnou sílu. Tím, že se změní mezivrstevní kationt, změní se i rtg difrakční záznam 

vermikulitů, a projeví se to především na poloze a intenzitě bazálních difrakcí. Lze tak 

získat různé typy vermikulitů, které se od sebe budou lišit nejen ve struktuře celého 

mezivrstevního prostoru  a jiným typem mezivrstevního kationu, ale také schopností tvořit 

hydratační obaly s hydratačními podmínkami. Mohou se vyskytovat čtyři strukturní typy 

(Weiss Z., Kužvart M., 2005): 
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� mezivrstevní prostor má dvě sítě molekul vody, mezi kterými jsou výměnné kationy, 

což mohou mít Mg-vermikulity a Ca-vermikulity s tím, že jsou dostatečně 

hydratovány, 

� mezivrstevní prostor má jen jednu síť molekul vody a ta je umístěna mezi dvěma 

rovinami mezivrstevních kationtů, tento typ mohou mít kupříkladu Ba-vermikulity i 

Na-vermikulity, 

� mezivrstevní prostor nemá žádnou síť molekul vody, pouze jednotlivé molekuly, 

může se vyskytovat kupříkladu u Li-vermikulitu, 

� mezivrstevní prostor nemá žádnou molekulární vodu a je nasycen pouze kationy 

(např. Cs+, K+, Rb+). 

2.3.3.2 Formy vermikulitů interkalované organickými molekulami 

Pokud vermikulity sytíme organickými molekulami dochází k tomu, že se jejich 

molekuly interkalují do mezivrstevních prostor, a tím se rozpíná i jejich struktura ve směru 

kolmém na vrstvy. Roztažnost (expanze) závisí na velikosti interkalovaných molekul a 

jejich rozmístění v prostoru mezivrství po interkalaci (nasycení).  

Pomocí metod molekulárního modelování si lze představit, jaké je uspořádání 

interkalovaných molekul v prostoru mezivrství. Metoda interkalace organických kationů 

nadále probíhá na bázi iontovýměnné reakce. U této reakce se mohou používat roztoky 

chloridů a jiných vhodných, v nichž jsou příslušné organické kationty. Před započetím 

samotného procesu je nutné převést přírodní vermikulit do monoiontové formy (Weiss Z., 

Kužvart M., 2005). 

2.4  Využití modifikovaných jílů  jako sorpční materiály 

Význam slova sorpce spočívá v tom, že zachycuje složky kapalných i plynných 

směsí na povrch tuhých fází. U jílových minerálů skupiny fylosilikátů s typem vrstvy 2:1 

se sorpce provádí pomocí iontové výměny a je závislá na množství vazeb, které jsou 

přerušované na krajích zrn, a také na odkrytých hydroxylových skupinách (Jaroščáková D., 

2008). 

Ze skupiny jílových minerálů patří mezi přírodní materiály využívané pro sorpci 

kontaminujících látek z vody např. montmorillonit, bentonit, kaolinit a další. Tyto minerály 



 - 30 -   

jsou však hydrofilní, a proto jsou jako sorbenty organických polutantů nevhodné. Mají 

vrstevnatou strukturu a jejich vrstva má tloušťku asi 1 nm. Prostor, který se nachází mezi 

jednotlivými vrstvami se nazývá mezivrství a je vyplněn anorganickými kationy. Tyto 

kationy mohou být nahrazeny za kationy organické, které pak tvoří organickou fázi 

schopnou sorbovat organické polutanty. Tím že dojde ke změně kationů, dojde i ke změně 

vlastností minerálů. Organické kationy jsou např. kvartérní amoniové soli s různou délkou 

uhlovodíkových řetězců (Plachá D., 2009). 

Z jílových minerálů mají největší výměnnou kapacitu fylosilikáty vermikulitové a 

smektitové, protože mají velký vnitřní povrch. Vermikulity, které nebyly tak podrobněji 

zkoumány jako smektity, však mají výměnnou kationtovou kapacitu vyšší a také v 

mezivrství vyšší negativní náboj vnitřních ploch, a tím mohou zvýšit stabilitu organické 

fáze v mezivrství. V laboratořích CNT VŠB-TUO probíhala studie o přípravě a testování 

organicky modifikovaného vermikulitu jako sorbentu organických látek z  odpadních vod. 

Použitý vermikulit byl z českého naleziště Letovice. Modifikace vermikulitu se prováděla 

pomocí dvou organických kationů, hexadecyltrimethylamoniovou (HDTMA) a 

hexadecylpyridiniovou (HDP) solí. Modifikované vermikulity byly použity na různé 

odpadní vody, které byly kontaminovány nepolárními monocyklickými a polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky z černouhelného dehtu (uvedeny níže v tabulce) a byl sledován 

jejich úbytek. V odpadních vodách, kde byl použit vermikulit modifikovaný 

hexadecylamoniovým kationem (HDTMA-vermikulit) byla účinnost odstranění 88%, kde 

byl použit vermikulit modifikovaný hexadecylpyridiniovým kationem (HDP-vermikulit) 

byla účinnost odstranění 96%. Princip, kterým jsou organické látky odstraněny z vodného 

prostředí, spočívá v rozdělování látky mezi vodou a organickou fází. Protože organické 

látky jsou organofilní, přecházejí do organické fáze na rozdíl od hydrofilních látek, které 

zůstávají ve vodné fázi. Toto rozdělování látek vyjadřuje rozdělovací koeficient oktanol-voda 

(Kow). Látky, které mají vyšší Kow, jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech, a tedy 

účinněji odstraněny z vody s použitím organicky modifikovaných jílů. (Plachá D.,  2009). 
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Tab. č. 2: Účinnost odstranění těkavých aromatických látek z odpadních vod s použitím 

modifikovaných vermikulit (Plachá D., Simka Martynková G., 2009). 

Organická látka HDTMA vermikulit HDP vermikulit Log Kow3 

Toluen 75% 91% 2.73 

Ethylbenzen 80% ~100% 3.15 

Xyleny 82% 96% 3.10 – 3.20 

Trimethylbenzeny 87% 94% 3.42 – 3.78 

Indan+inden 88% 95% 2.92 – 3.18 

Naftalen 95% 96% 3.30 

(1,2-)Methylnaftaleny 97% ~100% 3.86 – 3.87 

Celková účinnost sorpce 88% 96% -- 

 

Sorpční procesy se využívají také v dalších oborech, např. při čištění podzemních 

vod, při stabilizaci půd, jako nosiče pesticidů, jako náhrada biologického čištění, 

v technologiích čištění odpadních vod, kde mohou být využity organicky modifikované jíly 

jako sorbety buď samostatně, nebo s použitím aktivního uhlí (Jaroščáková D., 2008). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Použité přístroje a materiál 

3.1.1 Použitý materiál a chemikálie 

� Mg-vermikulit, pocházející z lokality Letovice (Česká republika)  

(Mg0.35Ca0.01Na0.01.4,9H2O)(Mg2.38Fe2+
0.02Al0.06Fe3+

0.51Ti0.03)(Si2.64Al1.36)O10(OH)2 

� Roztok NaCl (o koncentraci 2 mol.l-1). 

� Demineralizovaná voda. 

� HDTMA (hexadecyltrimethylammonium bromide C19H42BrN) (viz. obr. 16). 

� HDP (hexadecylpyridinium bromide C21H38BrN) (viz. obr. č. 17). 

� 0,5 mol roztok hydroxidu sodného (NaOH). 

� Roztok kyseliny sýrové (H2SO4). 

3.1.2 Použité přístroje 

� Analytické laboratorní váhy typu 6110 Tecator balance. 

� Mechanická laboratorní třepačka typu LT 2. 

� Laboratorní odstředivka typu Centrifuge Eppendorf 5702. 

� Laboratorní sušárna typu Ecocell. 

� Laboratorní vařič PRAZITHERM HG. 

� TOC analýza – přístroj MULTI N/C 3100 Carl Zeiss Jena, pec HT 1300. 

� XRD analýza -X-ray diffractometer INEL pozičně citlivý detektor CPSD 120 

(reflexní mode, Ge-monochromator CuKΘ1 radiace). Záznam pořízen za normálních  

laboratorních podmínek (2000 s, 35 kV, 20 mA) v pevném držáku. 

� IR Spektrometr IR 2000, PERKIN – ELMER (USA) – vybaven Michelsonovým 

interferometrem a DTGS detekterem s KBr okýnkem.  

� Atomový emisní spektrometr JY 24 s indukčně vázanou plazmou   



 - 33 -   

3.2 Příprava Na-vermikulitu 

3.2.1 Postup práce 

Přípravu Na-vermikulitu jsem prováděla smícháním 20 g přírodního Mg-vermikulitu, 

který byl již připraven mletím a sítováním na frakci pod 40 µm s roztokem chloridu 

sodného (NaCl). Na přípravu tohoto roztoku jsem potřebovala 116 g tuhé směsi NaCl, 

který jsem rozpustila demineralizovanou vodou v 1 l odměrné baňce.  

Navážený Mg-vermikulit jsem převedla do nádoby, do které jsem přidala část 

roztoku NaCl. Takto připravenou směs jsem nechala třepat na třepačce 2 hodiny. Po dvou 

hodinách jsem nechala směs sedimentovat, roztok nad usazenou fázi jsem odlila a přidala 

jsem další část roztoku NaCl. Tuto směs jsem nechala na třepačce třepat přes noc. Poté se 

směs nechala znovu sedimentovat. Kapalná fáze byla opět odlita. Následovalo 

několikanásobné promytí Na-vermikulitu demineralizovanou vodou až do vymizení 

chloridových iontů. K pevné fázi byl vždy přidán podíl demineralizované vody, roztok byl 

promíchán a kapalná fáze byla odstředěna na odstředivce po dobu 20 minut při 3000 

ot./min. Zkouška na obsah chloridů byla prováděna přidáním několika kapek roztoku 

AgNO3. Jakmile byla tato zkouška negativní, bylo promytí skončeno.  Na-vermikulit byl 

pak vysušen v sušárně při teplotě 50 °C. Po vysušení jsem Na-vermikulit rozmělnila na 

jemný prášek v achátové třecí misce. Následně byla provedena kontrola převedení Mg-vermikulitu 

do sodné formy  pomocí XRD analýzy. .  

Na-vermikulit byl analyzován pro obsah organického uhlíku (TOC), který by měl být 

minimální.  

3.3 Příprava HDTMA vermikulitu 

                

Obr. č. 16: Molekulární struktura HDTMA (www.chemkoo.com). 
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3.3.1 Postup práce 

Přípravu HDTMA vermikulitu jsem prováděla tak, že jsem smíchala 10 g Na-

vermikulitu s roztokem HDTMA o koncentraci HDTMA odpovídající 100% kationové 

výměně. Navážené množství Na-vermikulitu jsem převedla do Erlenmayerovy baňky, 

přidala jsem k němu připravený roztok HDTMA. Takto připravenou směs jsem vařila 2 hodiny 

při 70 °C za občasného míchání. Po dvou hodinách se tato směs nechala několik minut 

ustát, dokud všechen pevný materiál nesedimentoval. Po usazení jsem roztok nad 

sedimentem slila. Usazený sediment byl několikanásobně promyt demineralizovanou 

vodou, kapalná fáze byla vždy odlita po odstředění na odstředivce po 20 minutách při 3000 

ot./min.. Pevná fáze byla promývána demineralizovanou vodou do vymizení bromidových 

anionů.  Zkoušku na zjištění zda již bromidové aniony vymizely, jsem prováděla pomocí 

roztoku AgNO3. Následně jsem modifikovaný HDTMA-vermikulit nechala vysušit 

v sušárně při 50 °C a poté byl rozmělněn na jemný prášek v achátové třecí misce. Takto 

připravený organofilní 100%HDTMAvermikulit byl analyzován metodou XRD analýzy, 

pro zjištění, zda interkalace proběhla správně.  

Po zjištění, že interkalace proběhla správně, což vyjadřoval difrakční záznam s pěkně 

uspořádanými píky, byl organofilní vermikulit ještě analyzován na obsah TOC.   

3.4 Příprava HDP vermikulitu 

        

Obr. č. 17: Molekulární struktura HDP (www.chemblink.com). 

3.4.1 Postup práce 

Na přípravu HDP vermikulitu jsem použila 10 g Na-vermikulitu a roztok HDP 

odpovídající 100% kationové výměně. Navážené množství Na-vermikulitu jsem převedla 

do Erlenmayerovy baňky a přidala jsem k němu připravený roztok HDP. Směs byla 

zahřívána při 70 °C  2 hodiny. Po dvou hodinách jsem směs nechala usadit, roztok nad ní 

jsem odlila. Následovalo několikanásobné promývání HDP-vermikulitu demineralizovanou 
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vodou. Kapalná fáze byla odlita vždy po odstřeďování na odstředivce při 3000 ot./min. po 

dobu 20 minut. Modifikovaný vermikulit byl promýván až do vymizení bromidových 

anionů. Orientační zkoušku, zda bromidové aniony vymizely, jsem prováděla pomocí 

roztoku AgNO3. Modifikovaný vermikulit jsem dále sušila v sušárně při teplotě 50 °C a 

poté byl rozmělněn na jemný prášek v třecí misce. Takto připravený organofilní 100% 

HDP-vermikulit byl analyzován  XRD metodou , pro zjištění, zda interkalace proběhla 

správně.  

Po prověření, že interkalace proběhla správně, a zároveň zjištění hodnoty bazální 

difrakce, což znázorňoval difrakční záznam, byl 100% HDP-vermikulit analyzován na  

obsah TOC. 

3.5 Vliv pH na organicky modifikovaný vermikulit 

3.5.1 Postup práce 

Při tomto pokusu jsem zkoumala, jaký vliv mají různé hodnoty pH na připravené 

organofilní jíly (100% HDTMA- vermikulit, 100% HDP- vermikulit) a na Na-vermikulit. 

Do osmi těsně uzavíratelných zkumavek jsem převedla po 0,2 g 100% HDTMA- vermikulitu, 

100% HDP-vermikulitu a Na-vermikulitu. K nim jsem přidala 11 ml roztoků s různou hodnotou 

pH, které jsem připravila s demineralizované vody a roztoku NaOH v případě zásaditého 

pH, a roztoku H2SO4 v případě kyselého pH. Takto připravené směsi jsem nechala 24 hodin 

třepat na třepačce, poté jsem je odstředila na centrifuze při 2500 ot/min po dobu cca 10 min 

a nechala jsem pevnou fázi vysušit při teplotě 50 °C v sušárně. Po vysušení jsem tyto 

vzorky rozmělnila. U všech byla následně provedeny XRD, IR analýzy a obsah TOC.  

V průběhu tohoto pokusu jsem pozorovala změny ve struktuře organofilních jílů i 

Na-vermikulitu, které jsem zaznamenala do následující tabulky 3. 
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Tab. č. 3: Změny ve struktuře organofilních jílů a Na-vermikulitu při působení pH. 

pH HDTMA  (100% ) HDP (100% ) Na-vermikulit 

1 Světle mléčná barva až 

bílá, struktura celistvá 

Bílý zakalený roztok, pění, 

světle mléčná barva 

Světlé hnědá barva, 

struktura celistvá 

2 Mléčná barva, 

struktura celistvá 

Bílý zakalený roztok, pění, 

tmavě mléčná barva 

Světle hnědá barva, 

struktura celistvá 

4 Světle hnědá barva Čirý roztok, pění - 

6 Světle hnědá barva Čirý roztok, pění - 

7 Hnědá barva, roztok 

pění 

Čirý roztok, plavou v něm 

kusy jílu 

Tmavě hnědá barva, 

struktura celistvá 

8 Hnědá barva, roztok 

pění 

Čirý roztok, plavou v něm 

kusy jílu 

- 

10 Roztok pění, hnědá 

barva 

Čirý roztok, plavou v něm 

kusy jílu 

- 

12 Tmavší hnědá, roztok 

pění 

Slabě oranžový, vločkovitá 

struktura 

- 

14 Tmavě hnědá barva, 

roztok pění 

Silně oranžový až rezavý, 

vločkovitá struktura 

Silně tmavě hnědá 

barva, struktura 

celistvá 
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3.6 Vliv teploty na organicky modifikovaný vermikulit 

3.6.1 Postup práce 

V tomto pokuse jsem zkoumala jaký vliv má teplota sušení na organofilní jíly (100% 

HDTMA  a 100% HDP) a Na-vermikulit. 

Na malá hodinová sklíčka jsem si postupně navážila po 0,15 g Na-vermikulitu, 100% 

HDTMA-vermikulitu a 100% HDP-vermikulitu. Takto připravené jsem je dala do sušárny 

a nechala je sušit po jedné hodině při 50 °C, 70 °C a 100 °C. Po vysušení při různých 

teplotách jsem směsi rozmělnila na jemný prášek. Opět byla provedena analýza metodou 

XRD, IR a obsahu TOC.  

Také i u tohoto pokusu jsem v jeho průběhu sledovala změny ve struktuře Na-vemikulitu a 

organofilních jílů, které jsme zaznamenala v tabulce 4.  

Tab. č. 4: Změny ve struktuře 100% HDTMA a 100% HDP vermikulitu a Na-vermikulitu 

při působení teploty. 

Teplota 

ve °C 

HDTMA 100% HDP 100% Na-vermikulit 

50 Světle mléčná barva, moc 

se nelišila od původní 

Světle mléčná barva, nabyl na 

hmotnosti (nafoukl se) 

Ztmavl na tmavě 

hnědou barvu 

70 Světle mléčná barva, moc 

se nelišila od původní 

Světle hnědá barva, nabyl na 

hmotnosti (nafoukl se) 

Ztmavl na tmavě 

hnědou barvu 

100 Světle mléčná barva, moc 

se nelišila od původní 

Tmavě hnědá barva, nejvíc 

nabyl na hmotnosti (nafoukl se) 

Ztmavl na tmavě 

hnědou barvu 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE  

4.1 Vliv pH na organicky modifikovaný vermikulit 

Organicky modifikované vermikulity byly vystaveny různým hodnotám pH a z níže 

uvedených grafů je zřejmé, že pH nemá výrazný vliv na změny v mezivrství 

modifikovaného jílového minerálu. Organické kationy nebyly z mezivrství vymývány ani 

při extrémních hodnotách pH (1,2,14). Toto zjištění vyplynulo z analýzy XRD, TOC a IR 

spektrometrie. IR spektra  byla změřena pouze u vzorků, které byly vystaveny extrémním 

hodnotám pH 1,2,14 a pro srovnání pH7. Spektra IR (viz. obrázky 18, 19, 20) ukázaly, že 

nedocházelo k výrazným změnám ve složení organické fáze v mezivství, ale docházelo ke 

změnám v obsahu Al3+ a Mg2+ iontů ve krystalické struktuře vermikulitu. Tento fakt byl 

potvrzen analýzou supernatantů (roztoky po odstředění) metodou ICP AES (viz tabulka č. 5). 

Obsahy Al3+ a Mg2+ jsou znázorněny kroužkem v IR spektrech (viz. obr. č. 18, 19, 20) a je 

z nich patrné, že při kyselém pH jsou tyto ionty úplně vymyté, kdežto u pH zásaditého je 

patrná známka, že tyto ionty vymyty  nebyly. Jedná se o známý jev související 

s uvolňováním kationtů kovů v závislosti na pH.  

Z grafů je také zřejmé, že obsahy řetězců v mezivrství se nevymývaly, ale došlo k 

jejich zhoršenému uspořádání, což můžeme vidět na intenzitách píků (viz. obr. 18, 19, 20). 

Čím jsou první bazální píky na difraktogramu vyšší a užší, tím lépe jsou uhlovodíkové 

řetězce organických kationů uspořádané. Jestliže má první bazální pík difrakčního 

záznamu tvar rozsáhlý, s nejasným maximem můžeme předpokládat neuspořádanou 

strukturu řetězců v mezivrství. V případě vermikulitu modifikovaného 

hexadecyltrimethylamoniovou solí (HDTMA-vermikulit) nemá pH téměř žádný vliv na 

uspořádání řetězců. Naopak u vermikulitu modifikovaného hexadecylpyridiniovou (HDP) 

solí, dochází k jednoznačnému ovlivnění uspořádání organických kationů v mezivrství.  

Z IR spekter také vyplývá ovlivnění strukturních hydroxylových skupin při nízkých 

hodnotách pH.    
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Tab. č. 5: Stanovení Na, K, Mg, Ca, Al metodou ICP-AES. 

Vermikulit Koncentrace 

Na (mg/l) 

Koncentrace  

K (mg/l) 

Koncentrace 

Mg (mg/l) 

Koncentrace 

Ca (mg/l) 

Koncentrace   

Al (mg/l) 

100% HDP 

pH 1 

16,0 1,21 289 1,72 178 

100% HDP 

pH 2 

14,1 1,14 112 2,80 89 

100% HDP 

pH 7 

248 2,12 11,3 0,61 9,19 

100% HDP 

pH 14 

- 24 21 0,36 15,8 

100% HDTMA 

pH 1 

43 1,57 133 1,59 108 

100% HDTMA 

pH 2 

37 1,52 63 1,80 43 

100% HDTMA 

pH 7 

265 1,66 9,23 0,45 8,76 

100% HDTMA 

pH 14 

- 22 9,03 0,59 9,34 

Na-vermikulit 

pH 1 

- 2,12 375 4,27 179 

Na-vermikulit 

pH 2 

- 1,84 133 3,71 32 

Na-vermikulit 

pH 7 

- 1,01 95 1,77 45 

Na-vermikulit 

pH 14 

- 23 18,5 0,53 15,1 
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Obr. č 18: IR spektrum 100% HDTMA-vermikulitu. 

           

Obr. č. 19: IR spektrum 100% HDP vermikulitu.  
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Obr. č. 20: IR  spektrum Na-vermikulitu. 

Ze záznamu XRD analýz (viz. obrázky 21, 22, 23, 24 a 25) vyplývá, že hodnoty první 

bazální difrakce d001 (viz. tab. 6) u organicky modifikovaných jílů (100% HDP a 100% 

HDTMA), vystavených hodnotám pH v oblasti 4-10, se nezvyšují a ani nesnižují a tudíž se 

výrazně neliší od hodnoty první bazální difrakce d001 100% HDP a 100% HDTMA, která 

činí 2,90 nm. U HDTMA dochází k mírnému zvýšení hodnoty d001 v případě pH 1, zároveň 

se viditelně snížila intenzita píku d001. U HDP vermikulitu došlo ke změnám hodnot d001 

při extrémních hodnotách pH 1,2,12,14. Ve všech případech došlo ke znatelnému zvýšení 

hodnoty d001. Ze záznamů je patrné, že intenzita d001 píků se rovněž mění, ve srovnání 

s HDTMA vermikulitem daleko více. Intenzity píků jsou nižší a rozšířené, což je dáno 

zhoršeným uspořádáním organických řetězců navázaných do mezivrstevního prostoru. 

Vzorky HDTMA vermikulitu mají dobře uspořádané píky a jejich uspořádání se patrně 

příliš nemění.  
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Tab. č. 6: Hodnoty prvních bazálních difrakcí d001. 

pH d001 nm 100% HDP d001 100% HDTMA 

1 
3,96 3,131 

2 
3,52 2,904 

4 
2,7 2,886 

6 
2,72 2,857 

7 
2,85 2,91 

8 
2,91 2,84 

10 
2,88 2,94 

12 
3,52 2,84 

14 
4,24 2,92 

 

2 4 6 8 10 12
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

pH 1

2,02 nm

2Θ Cu Kα (°)

In
te

nz
ita

original

2,80 nm

pH 4 

2,70 nm

pH 2

3,52nm 2,21 nm

3,96nm

 

Obr. č. 21: XRD spektrum 100% HDP vermikulitu pH 1-4 . 
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Obr. č. 22: XRD spektrum 100% HDP vermikulitu pH 6-8. 
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Obr. č. 23: XRD spektrum 100% HDP vermikulitu pH 10-14. 
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Obr. č. 24: XRD spektrum 100% HDTMA vermikulitu pH 7-14. 
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Obr. č. 25: XRD spektrum 100% HDTMA vermikulitu pH 1-6. 

Z analýz TOC vyplynulo, že původní 100% HDTMA -vermikulit měl 290±30 g/kg 

OC (organického uhlíku), z analýz vzorků po provedení pokusů s různými hodnotami pH 

byly obsahy TOC v HDTMA-vermikulitech v rozmezí 286-309 g/kg (viz. tabulka č 7). 

Původní 100% HDP-vermikulit obsahoval rovněž 290±30 g/kg OC. Po provedení pokusů 

byly obsahy TOC v rozmezí 262-324 g/kg (viz. tabulka č. 7). Z toho vyplývá, že při styku 
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připravených organovermikulitů s vodnými roztoky o různém pH nedocházelo 

k významným změnám obsahů TOC v mezivrství modifikovaných jílů. Rozdíly v obsahu 

TOC, které jsou z tabulky patrné, jsou v rámci nejistoty měření 10%, která je pro analýzu 

TOC v laboratořích CNT udávána.  Patrný rozdíl je pouze u 100% HDP-vermikulitu, který 

vykazoval  ve srovnání s ostatními daty vyšší pokles TOC. Vzhledem k předchozím 

výsledkům lze usoudit, že HDP-vermikulit bude ke změnám v hodnotách pH citlivější než 

HDTMA –vermikulit.  

Tab. č. 7: Naměřené hodnoty obsahu TOC. 

pH TOC (g/kg) 100% HDP TOC (g/kg) 100% HDTMA 

1 
283,7 285,7 

2 
287,4 286 

4 
300,5 288,6 

6 
307,3 288,5 

7 
324,3 290,7 

8 
302,5 308,6 

10 
300,6 286,8 

12 
294,1 283,6 

14 
262,2 298 
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Závislost změny obsahu TOC na pH
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Obr. č. 26: Graf závislosti změny obsahu TOC na pH. 

Změny v obsahu TOC jsou patrné z grafu závislosti obsahu TOC na pH (viz. obr. č. 

26), ze kterého vyplývá mírný pokles (sledováním trendu) obsahu TOC, tedy mírné 

vymývání organických řetězců oproti maximální hodnotě, která byla zjištěna při 

neutrálním pH v případě HDP-vermikulitu a při pH 8 v případě HDTMA-vermikulitu.   

4.2 Vliv teploty na organicky modifikovaný vermikulit 

Vemikulity v podobě HDTMA, HDP a Na-vermikulitu byly podrobeny různým 

teplotám, při kterých se zjišťovalo, zda dojde při sušení k porušení navázané organické 

fáze v mezivrstevním prostoru. Zjistilo se, že pokud se teplota nezvýší nad 100°C 

k porušení navázané organické fáze nedojde, což vyplynulo z analýzy IR spekter a obsahu 

TOC. Z naměřených hodnot obsahu TOC (viz. tabulka 8) vyplynulo, že se obsahy TOC 

v mezivrství modifikovaných jílů, i v rámci nejistoty měření 10% (udávána v laboratořích 

CNT), od původního 100% HDTMA jílu, který měl obsah organického uhlíku 290±30 g/kg a 

původního 100% HDP jílu se stejným obsahem organického uhlíku, při vystavení různým 

teplotám, nemění.  
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Tab. č. 8: Naměřené hodnoty obsahu TOC. 

Teplota   

°C 

TOC (g/kg) 

100% HDTMA 

TOC (g/kg)        

100% HDP 

TOC (g/kg)        

Na-vermikulit 

50 281,6 313,5 46,25 

75 303,4 308,1 - 

100 320,6 310,7 - 
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Obr. č. 27: Graf závislosti změny obsahu TOC na teplotě.  

Z IR spekter (viz. obrázky 28, 29, 30) je patrné, že ve struktuře jílů k žádným 

výrazným změnám nedochází.  
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Obr. č. 28: IR spektrum Na-vermikulitu. 
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Obr. č. 29: IR spektrum 100% HDP vermikulitu. 
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  HDTMA 100% 50 C.002 - 10.4.2009 - , t 
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Obr. č. 30: IR spektrum 100% HDTMA vermikulitu. 
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5. ZÁVĚR 

Bakalářská práce je věnována studiu vlivu prostředí na organickou fázi v mezivrství 

organicky modifikovaného vermikulitu.  

Praktická část se zabývá přípravou Na-vermikulitu, 100% HDTMA a 100% HDP 

vermikulitu a vlivem pH a teploty na organicky modifikovaný vermikulit. Organicky 

modifikované jíly mohou být využity jako sorpční materiály pro odstranění organických 

polutantů z odpadních vod. Odpadní vody mohou mít různé hodnoty pH, proto bylo 

zjišťováno, jak se mění uspořádání a obsah organické fáze v mezivrství. Vliv teploty byl 

sledován pro přípravu jílových minerálů, protože modifikované jíly jsou vždy po 

modifikaci sušeny. Zajímalo nás, zda-li dojde k úniku organické fáze z mezivrství, jestliže 

bude zpracovávaný jíl sušen při vyšší teplotě než dosavadních 50°C. 

Bylo zjištěno, že pH sice nemá výrazný vliv na množství interkalované organické 

fáze, ale v extrémních případech dochází k narušení uspořádanosti uhlovodíkových řetězců 

organických kationů v mezivrstevném prostoru. Také bylo zjištěno, že při extrémních 

hodnotách pH, hlavně 1, 2  docházelo k vymývání hliníkových (Al3+) a hořečnatých (Mg2+) 

iontů z krystalické struktury vermikulitu, což je v souladu s dosavadními poznatky o 

rozpustnosti kovů v závislosti na hodnotě pH.  HDTMA vermikulit byl odolnější než HDP 

vermikulit. 

Při zkoumání vlivu teploty na Na-vermikulit a organicky modifikované vermikulity 

ve formě 100% HDTMA a 100% HDP bylo zjištěno, že při sušení těchto forem jílů při 50, 

75 a 100°C nebyly pozorovatelné změny ve struktuře navázané organické fáze. Pokud by 

se teplota zvýšila nad 100°C, už by zřejmě došlo k degradaci uhlovodíkových řetězců 

v mezivrství. Při teplotách vyšších než 300°C by byly změny patrné, neboť vermikulit má 

schopnost se odlupovat, respektive,   dochází k odlupování jednotlivých vrstev a zvětšení 

objemu mezivrstevního prostoru. Z mezivrstevního prostoru se odpařují molekuly vody a 

díky tomu má vermikulit vysokou porozitu, lehkost a iontovýměnnou kapacitu. Tento jev 

se využívá pro použití přírodního vermikulitu  v řadě průmyslových odvětvích. Pro 

organicky modifikovaný vermikulit nepřichází tato teplota v úvahu.  
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

� AES  atomová emisní spektrometrie  

� CEC kationová výměnná kapacita [meq/g] 

� d001 první bazální difrakce 

� HDP hexadecylpyridinium  

� HDTMA hexadecyltrimethylammonium  

� IR   infračervená spektrometrie 

� Kow  koeficient organického uhlíku 

� OC  organický uhlík 

� TOC  celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 

� XRD   rentgenová difrakční spektrometrie (X-ray diffraction spektrometry) 
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