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Anotace. 

Bakalářská práce se zabývá sledováním stability nepolárních organických látek 

v anorganických-organických hybridních komplexech. Brazilský vermikulit interkalovaný 

z 50% HDTMA sorboval páry naftalenu. Naftalen,jako zástupce nepolárních organických 

látek, byl nejprve desorbován na vzduchu, pak z vodného roztoku, nebo užitím různých 

separačních metod, které zahrnují chemickou extrakci, termickou desorpci a ozonizaci. 

Tyto metody jsou rovněž používány k regeneraci opotřebených organofilních jílů. Cílem je 

zjistit, zda k desorpci naftalenu z pevné matrice anorganicko-organického hybridního 

komplexu dochází, za jakých podmínek a v jaké míře. Zhodnocení bylo uskutečněno 

pomocí GC-MS, IČ spektroskopie, rentgenové difraktometrie a analýzy obsahu TOC. 

 

Summary. 

This thesis is aimed to sorption of naphthalene vaporon organovermiculite modified with 

using HDTMA in the quantity corresponding with 50% of CEC and consequent desorption  

in the open air, in aqueous solution, or by using different separation methods, such as 

extraction, thermal desorption and ozonization. The aim is to find if the naphthalene 

desorption from inorgano-organic matrix occurs, under which conditions and how great is 

this effect. The observation was done with using methods of GC/MS, IR spectroscopy, 

XRD and TOC analysis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AIPEA, CMS  - nomenklaturní komise (Association Internationale Pour l’Étude des 

Argiles, Clay Minerals Society) 

Bp - bod varu 

CAS – identifikační číslo chemické látky 

CEC – kationová výměnná kapacita [meq/g] 

d001 – bazální difrakce, tj. vzdálenost mezivrství 

Fp – bod vzplanutí 

GC-MS – plynový chromatograf s hmotnostní detekcí 

HDTMA  – hexadecyltrimethylamoniová sůl 

HOCs – hydrofóbní organické látky 

IČ – infračervené/á 

IO  – anorganicko-organické komplexy 

K ow – rozdělující koeficient v systému oktanol-voda 

M – molární hmotnost 

OI  – organicko-anorganické komplexy 

PCBs – polychlorované bifenyly 

SFE (SCF) – superkritická fluidní extrakce 

TOC – celkový organický uhlík 

VOC, sVOC – těkavé a polotěkavé organické látky 

XRD – rentgenová difraktometrie 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Anorganicko-organické hybridní materiály mají v současnosti velký význam při 

vývoji nových materiálů v celé řadě oblastí. Mezi takovéto materiály patří i organicky 

modifikované jílové minerály, které mají obrovské možnosti využití v polymerním 

průmyslu, ve farmaceutickém a lékařském oboru, a také v oblasti environmentálních 

technologií. Pro ochranu životního prostředí mohou být použity zejména jako sorbenty pro 

nepolární organické látky při čištění odpadních vod a plynů nebo jako bariéry chránicí před 

kontaminaci půd, případně podzemních vod. 

Přirozeně se vyskytující jílové minerály jsou v tomto případě anorganickou matricí, 

do které jsou ukotveny jednoduchou ionovou výměnou organické látky, např. kvartérní 

amoniové soli, které vytváří ve struktuře minerálu organickou fázi, umožňující interakce s 

nepolárními organickými látkami. Vhodnou volbou použitého organického kationu lze 

vlastnosti sorpčního materiálu upravovat tak, aby byl použitelný pro široké spektrum látek 

s různou polaritou. Podle rozdělení na základě chemické povahy materiálu, uvedeného 

v první kapitole literární rešerše, patří ve skutečnosti modifikované organofilní jíly do 

skupiny anorganicko-organických komplexů díky jejich anorganické matrici a organické 

fázi v podobě hosta.  

Problematice organicky modifikovaných jílů je věnována řada studií, avšak většina 

z nich se zabývá pouze přípravou a testováním sorpčních účinností. Málo vědeckých prací 

bylo věnováno stabilitě sorbovaných látek v mezivrství. Tato informace je důležitá 

z hlediska použitelnosti těchto nových sorbentů vzhledem k jejich skladování po vyčerpání 

sorpční kapacity, k možné regeneraci pro opakované použití a případně k jejich likvidaci. 

Bakalářská práce se zabývá v první části metodami, které byly publikovány 

v literatuře pro regeneraci organicky modifikovaných jílů použitých jako sorbenty pro 

různé organické látky, v druhé (experimentální) části je sledována stabilita naftalenu 

sorbovaného ve formě par na vermikulit modifikovaný hexadecyltrimethylamoniovou solí 

s využitím metod XRD, IČ spektroskopie, plynové chromatografie a analýzy obsahu 

organického uhlíku.  

Cílem bakalářské práce je zjištění stability naftalenu sorbovaného z plynné fáze na 

vermikulit modifikovaný hexadecyltrimethylamoniovou soli s využitím těchto možností 

desorpce: 
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• Desorpce molekul naftalenu ponecháním vzorku organofilního vermikulitu 

nasyceného naftalenem na vzduchu. 

• Desorpce molekul naftalenu ze vzorku organofilního vermikulitu za použití 

extrakce organickými rozpouštědly a demineralizovanou vodou. 

• Tepelná desorpce molekul naftalenu v určitém teplotním rozmezí. 

• Desorpce molekul naftalenu ozonizací.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 ANORGANICKO – ORGANICKÉ HYBRIDNÍ KOMPLEXY 

 

Anorganicko-organické hybridní materiály představují přirozené rozhraní mezi 

dvěma světy chemie (organické a anorganické chemie). Oba významně přispívají v oblasti 

výzkumu nových materiálů, mají charakteristické vlastnosti, které mají za následek různé 

přednosti, ale také nedostatky. Hlavní myšlenkou je vyzdvihnout přednosti nejlepších 

vlastností z každé složky utvářející sloučeninu, neboli hybrid, a snažit se zmenšit nebo 

eliminovat jejich nedostatky, aby se docílilo co nejlepší spolupráce. Výsledkem je rozvoj 

nových materiálů s novými vlastnostmi. (Goméz-Romero, 2001) 

Umění sloučit rozdílné složky, jež poskytují vylepšené materiály, není tak nové; ve 

skutečnosti cesta vede zpátky k odvěkým konstrukčním materiálům jako byl Adobe. 

Adobe se používal ke stavění domů a budov a byl vyroben ze směsi jílu (anorganická 

složka) a slámy (organická složka), která poskytovala mechanické vlastnosti pro jíl. 

Moderní pojetí hybridních materiálů jde svou cestou mimo koncept smíšení jejich složek, 

avšak spadá do systému směs a sloučenina. Ve sloučenině je zapojena i fyzikální interakce 

mezi složkami. Koncept hybridu spadá do kategorie, kde mezifáze mezi jejich složkami je 

navyšující v porovnání se sloučeninou a interakce je na molekulární úrovni (Cuentas 

Gallegos, 2003). 

Moderní pojetí anorganicko-organických hybridních materiálů se vynořilo teprve 

nedávno, kdy se výzkum stočil k více sofistikovaným materiálů, s vysokou přidanou 

hodnotou, související s rozvojem kompozitů a molekulárních materiálů, kde organické a 

anorganické komponenty reagují na molekulární úrovni, jak už bylo zmíněno. 

První zájem v rozvoji hybridních materiálů se převážně stavěl na sestrojení 

hybridních polymerů s mimořádným důrazem na strukturní hybridní materiály. Byl 

prozkoumán první typ hybridních materiálů, celá řada silikátů, polysiloxanů, atd. 

modifikovaných organickými skupinami nebo mřížkami pro zdokonalení mechanických 

vlastností. 

Hybridní materiály poskytují zlepšení mechanické pevnosti, termální a chemické 

stability, apod. Navíc spousta současných snah je soustřeďována na zkonstruování dalších 
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typů hybridních materiálů, které jsou prozkoumávány i v jiných oblastech jako jsou 

magnetické, elektronické hybridy používané v elektronice (tranzistory, diody) a funkční 

hybridy (Cuentas Gallegos, 2003). 

Hlavní charakteristikou funkčních hybridních materiálů je chemická a biochemická 

aktivita, která je přisuzována jednotlivým komponentům k vysvětlení jejich nových 

vlastností, stejně tak chemické a biochemické aktivity. Tyto nové materiály jsou 

vyhledávané např. pro své vylepšené optické a elektrické vlastnosti, luminescenci 

(světélkování), iontovou vodivost a selektivitu. Mohou být dále použity na senzory, 

selektivní membrány, všechny typy elektrochemických zařízení, od ovladačů po baterie 

nebo na elektrochemické superkondenzátory, katalyzátory nebo na fotoelektrochemickou 

energii převedenou fotony, atd. V těchto funkčních materiálech jsou mechanické vlastnosti 

druhotné (stále také podstatné), ale hlavní důraz zůstává na reaktivitě, reakčních 

rychlostech, vratnosti reakce či přesnosti. Pojetí hybridů může být také užitečné v kontextu 

při smíšení organických a anorganických tříd s doplňkovými vlastnostmi a reaktivitami 

(Goméz-Romero, 2001). 

 

2.1.1 KLASIFIKACE HYBRIDNÍCH MATERIÁL Ů 

 
Hybridní materiály mohou být klasifikovány použitím několika kritérií založených 

na jejich možnostech využití nebo na jejich chemické povaze. Klasifikace na základě 

chemické povahy je vhodnější k rozpoznání společných charakteristik, které by mohly 

pomoci vysvětlit chování a vlastnosti těchto látek (Goméz Romero, 2001). 

 

První klasifikace byla navržena P. Judeinsteinem et.al.(1996) postavená na spojení 

chemických vlastností mezi organickou a anorganickou mezifází.  

� 1.skupina – organické i anorganické látky jsou zabudované, ale poutány jsou pouze 

slabými vazbami, které jsou i tak soudržné (iontové vazby, vodíkové vazby nebo Van 

der Waalsovy síly). 

� 2.skupina – dvě látky jsou spojeny dohromady silnými chemickými vazbami 

(kovalentními, ion-kovalentními nebo kordinačními vazbami). 
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Rozdělení závisející na druhu matrice a hostující fáze:(Goméz-Romero, 2001) 

� První skupina se nazývá OI (organic-inorganic) – hybridní materiály spočívající na 

organické matrici (základní hmota, hostitel) kde je hostem anorganická látka. 

Příkladem organické části mohou být vodivé organické polymerní matrice. 

� Druhá skupina nazývaná IO (inorganic-organic, interkalační sloučeniny) označuje 

hybridní materiály, kde stavebním kamenem je anorganická část hybridu a hostem 

organická složka. Příkladem této skupiny je fosfát vanadylu interkalovaný 

polyanilinem, viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

� Třetí skupinu možno označit jako nanokompozitní materiály. Dostává se na hranici 

mezi těmito hlavními skupinami. Lze nalézt typ hybridního materiálu, v němž ani 

organická ani anorganická látka se nestává matricí ani hostem. Tyto nanokompozitní 

hybridy jsou pozůstatkem přírodní stálosti. 

 

V závislosti na povaze anorganických látek, jež utvářejí hybridní materiály, dokazuje 

Obr. 1, že nanokompozitní hybridy mohou být jednak molekulární tak i expandující.  

 

Obr. 1: Schéma reprezentující tři hlavní skupiny hybridních materiálů (Cuentas Gallegos, 2003). 
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Obr. 2: Schéma struktury IO hybridu, jež je založena na interkalaci polyanilinu mezi vrstvy fosfátu vanadylu 

(Gomez-Romero, 2001). 

 

 

Pro přípravu nanokokompozitních, organicko-anorganických materiálů a 

anorganicko-organických materiálů jsou v současné době používány některé jílové 

minerály. Jsou používány jako plnivo a/nebo aditivum do polymerních materiálů, což vede 

ke zlepšení vlastností výsledných polymerů, např. modulu pevnosti, odolnosti vůči hoření 

apod. Jílové minerály se rovněž používají jako matrice pro zabudování organických i 

anorganických látek za vzniku interkalátu se specifickými vlastnostmi (Plachá, 2010). 



Veronika Hůlková: Stabilita organických látek v org.-anorg. hybridních komplexech 
 

2010   7 

2.2 JÍLOVÉ MINERÁLY 

S definicí jílu poprvé přišel v roce 1546 Georgius Agricola, též nazýván „otec 

mineralogie“. Vycházela ze základních vlastností a hlavních rysů (plasticita při 

přiměřeném obsahu vody, malá velikost částic a ztvrdnutí po vysušení či vypálení), které 

zůstávají víceméně zachovány od středověku až do současnosti. Jíl je směsný přírodní 

materiál, primárně složený z jemně zrnitých minerálů, podle mineralogů a půdoznalců 

o velikosti menší než 2 µm. Součástí jílů bývají především fylosilikáty, tj. silikáty 

s vrstevnou strukturou, ale kromě nich mohou být v jílech obsaženy i jiné minerály a 

organická hmota, které mohou, ale také nemusí ovlivňovat jejich plasticitu či tvrdnutí po 

vysušení a vypálení. Mezi tyto minerály mohou patřit například krystalické i nekrystalické 

modifikace Si02, minerály skupiny alofánu, živce, zeolity, karbonáty-či oxidy a hydroxidy 

železa a hliníku. (Weiss, Kužvart, 2005) 

 

Jílové minerály výrazně ovlivňují fyzikálněchemické vlastnosti půdy (sorpci), 

poutání vody, vlastnosti fyzikální a technologické (adhezi, kohezi – lepivost, přilnavost, 

rozpojitelnost), tedy zpracovatelnost půd. Na obsahu jílu a jeho mineralogické skladbě 

v půdě (půdy těžké-lehké) je odvislá volba technologie zpracování půdy. apod.  

(Skripta geologie, 2009) 

 

Při specifikaci jílových minerálů se nelze opírat o klasifikační kategorie, jako je 

velikost částic či míra plasticity, nelze je ani ztotožňovat s minerály v nich obsaženými, 

bylo by to v rozporu s chápáním pojmu „jílový minerál“. Patří totiž do jiné skupiny 

mineralogického systému. Nomenklaturní komise AIPEA a CMS rozdělila minerály 

v jílech: 

1. Jílové minerály – patří sem zejména fylosilikáty a minoritní složky (minerály 

skupin alofánu, některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy), jež udělují plasticitu a 

způsobují ztvrdnutí. 

2. Doprovodné minerály – ostatní minerály v jílech obsažené a nepatřící do jílových 

minerálů (Weiss, Kužvart, 2005). 
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2.2.1 FYLOSILIKÁTY 

 

Pojem fylosilikáty pochází z latinského phillos = list. Vypovídá to o jejich vrstevnaté 

struktuře, jejíž základem je rovinná síť křemičitanových tetraedrů. Středy tvoří koordinační 

oktaedry, které vytváří dioktaedrickou či trioktaedrickou síť. Základními koordinačními 

polyedry, které tvoří strukturu fylosilikátů, jsou tetraedry [TO4]
m- a oktaedry [MA6]

n-

(Weiss, Kužvart, 2005). 

 

Obr. 3: Struktura fylosilikátu v polyedrickém zobrazení – vrstva 2:1 (Weiss Kužvart, 2005). 

 

Dělí se na: 

� Planární fylosilikáty  – obsahují dvojrozměrné periodické sítě tetraedrů a oktaedrů. 

� Neplanární fylosilikáty – jsou dále děleny na modulované, cylindrické či sféroidní, 

z důvodu periodického narušení planární fylosilikátové struktury, nebo ohnutí či 

cylindrického svinutí. 

Planární silikáty obsahují spojité dvojrozměrné sítě tetraedrů se složením T2O5 (T = 

Si, Al, aj.), kde jsou tetraedry vzájemně spojeny třemi vrcholy a čtvrtý směřuje na 

libovolnou stranu kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Sítě tetraedrů jsou spojeny se sítěmi 

oktaedrů sdílením anionů, kde vznikají vodíkové vazby, nebo sdílením kationů, a vytváří 

tak vrstvy. 

Prostor  vznikající mezi vrstvami je označován jako mezivrství a mezivrstevní 

materiál je chápán jako soubor ionů, atomů, či jejich hydratovaných forem, koordinačních 

polyedrů či jejich sítí umístěných v mezivrství (Weiss, Kužvart, 2005).  

 



Veronika Hůlková: Stabilita organických látek v org.-anorg. hybridních komplexech 
 

2010   9 

Vzájemná vazba tetraedrických a oktaedrických sítí 

Ve struktuře fylosilikátů dochází ke spojení dvou tetraedrických sítí, nebo ke spojení 

tetraedrické a oktaedrické sítě. Spojení dvou tetraedrických sítí realizované mezi bazálními 

kyslíky těchto sítí pomocí van der Waalsových sil, nebo kationů, které společně s nimi 

tvoří koordinační polyedry za vzniku iontových vazeb, či pomocí kationů  s hydratačními 

obaly. 

Spojením oktaedrické a tetraedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových atomů 

vznikají vazby, jež mají charakter polarizovaných kovalentních vazeb. Takto vznikají dva 

typy strukturních jednotek: 

Vrstvy 1:1 – Jde o spojení tetraedrické a oktaedrické sítě, kde je pouze jedna 

společná rovina kyslíkových atomů. Nesdílené atomy kyslíku vytváří rovinu tzv. bazálních 

kyslíků. 

Vrstvy 2:1 – Vznikají, má-li oktaedrická a jí přilehlé tetraedrické sítě společné dvě 

roviny kyslíkových atomů. Jsou to vrstvy s opačnou polaritou a nesdílené atomy vytváří 

dvě roviny bazálních kyslíků (Weiss, Kužvart, 2005). 

Chemická povaha fylosilikátů 

Vrstevnaté expandující jílové minerály (jako smektit, hydrotalcit) vlastní na povrchu 

jednotlivých vrstev náboje, které jsou vyrovnávány opačnými náboji anorganických ionů. 

Z důvodu silné hydratace těchto anorganických ionů, jsou mezivrstevní prostory jílových 

minerálů v přírodě hydrofilní. Důsledkem toho vykazují přírodní jílové minerály slabou 

elektronovou afinitu k většině hydrofóbních organických sloučenin (HOCs), a proto jsou 

zřídka používány jako jejich sorbenty (Zhu et al., 2009).  

Za vhodných podmínek mohou být anorganické ionty zaměňovány ionty 

organickými, a pak se mezivrstevní prostory stávají hydrofóbními. Následkem toho se 

sorpční kapacita vůči HOCs může výrazně zvýšit. Organicky modifikované jílové minerály 

mohou být vhodným sorbentem pro odstraňování polutantů z vody a vzduchu a jsou 

rovněž používány jako těsnící a sorpční bariéry (např. skládky), aby se předešlo úniku a 

následnému organickému znečištění polutanty do podpovrchových vod a  akviférických 

horizontů (Zhu et al., 2009). 

Pro jílové minerály modifikované organickými kationy, které obsahují dlouhé 

alkylové řetězce, platí, že molekuly HOCs jsou vměstnávány dovnitř. Z toho je usuzováno 
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uspořádání alkylových řetězců z organických kationů, které tak může maximálně využít 

sorpční kapacitu organofilních jílů. Jestliže jsou však slučovány s malými organickými 

kationy, lze se  domnívat, že jsou molekuly HOCs jsou v první řadě adsorbovány na 

hydrofóbní siloxanový povrch organofilních jílů. Z toho vyplývá narůstající siloxanový 

povrch může zlepšit sorpční kapacitu skupiny organojílů (Zhu et al., 2009). 

Látkové přeměny 

Sorpce a desorpce 

Komplexní proces označující jak děje adsorpční, tak děje absorpční, probíhá na 

fázovém rozhraní heterogenních systémů. Rozdíl mezi nimi je podstatný, u absorpce 

dochází k nahromadění či pohlcování látky. Adsorpce je však separační proces, založený 

na různých koncentračních změnách na fázovém rozhraní (Bartovská, 2008). Plynné či 

kapalné látky (adsorbáty) se sorbují pouze na povrch pevné látky (adsorbent). Sorpce je děj 

reverzibilní, tj. vratný, v opačném směru se nazývá desorpce (Pertile, 2006). Desorpce se 

dá považovat za regeneraci adsorbentu (př. interkalované jíly), probíhá za opačných 

podmínek než sorpce. 

Každé rozhraní mezi sousedícími látkami na molekulární úrovni je nevyvážené, a 

proto samovolně dochází k látkovým přeměnám, jako je proces adsorpce a desorpce. Ke 

zkoumání těchto procesů jsou nejvhodnější plyny, které jsou navázány na pevné 

krystalické látky (př. organofilní vermikulity) a dají se snadno stanovovat vážením 

(Bartovská, 2008). 

 

Adsorpce 

Adsorpce se týká především polárních adsorbentů, se kterými přichází do styku 

podzemní a povrchová voda nebo které se ve vodě uměle vytvářejí. Mezi ně patří jílové 

minerály, stejně jako hydratované oxidy, křemičitany, uhličitany,aj. V hydrochemii a 

technologii vody má největší význam adsorpce na hydratovaných oxidech kovů a 

hydratovaných křemičitanech a hlinitokřemičitanech. (Pitter, 2009).  

V praxi je využívána především při dekontaminaci odpadních a pitných vod, nebo při 

dehydrataci plynů. Pomáhá z vod odstraňovat organické látky a těžké kovy, kde funkci 

adsorbentu nejčastěji plní aktivní uhlí. 
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Typy adsorpce a její podstata (Pitter, 2009): 

� fyzikální adsorpce – van der Waalsovy síly; tvoří více vrstev na tuhé fázi, z čehož 

vyplývá i značná kationová výměnná kapacita 

� chemisorpce – elektronová vazba; vytváří se pouze jedna vrstva adsorbátu na aktivních 

centrech, proto je adsorpční kapacita poměrně malá 

� elektrostatická adsorpce neboli výměna iontů – coulombovské síly; často bývá zahrnuta 

do chemisorpce 

 

Z hlediska polarity se rozlišuj (Pitter, 2009)í: 

� polární adsorbenty (silikagel, hydratované oxidy, hlinitik řemičitany) 

� nepolární adsorbenty (aktivní uhlí) 

 

Polární adsorbenty lépe sorbují polární sloučeniny a naopak. 

 

Adsorpce organických látek 

Přírodní organické látky antropogenního původu se poměrně dobře sorbují na 

hydratovaných oxidech, jílových minerálech a organických komponentách půd (především 

látkách huminového charakteru). U organických látek závisí adsorpce na velikosti jejich 

molekuly, struktuře a polaritě (Pitter, 2009). 

Čím je molekula větší, tím obvykle lépe sorbuje. Vliv chemické struktury se 

projevuje především v přítomnosti různých funkčních skupin, které podléhají disociaci či 

nikoliv, a tím se mohou specificky adsorbovat na různých površích v závislosti na hodnotě 

pH. Významně ovlivňuje adsorpci organických látek i jejich polarita. Mezi vysloveně 

nepolární látky, ve vodě jen nepatrně rozpustné, patří např. nižší alifatické alkoholy a 

kyseliny. Za kvantitativní míru polarity se považuje rozdělovací koeficient Kow 

v referenčním systému oktanol-voda, který je mírou lipofility (hydrofobity) dané látky 

(Pitter, 2009).  

Je definován jako poměr koncentrace chemické látky v oktan-1-olu k jeho 

koncentraci ve vodě v rovnovážném stavu tohoto dvoufázového systému. Hodnoty Kow se 

udávají obvykle v logaritmické formě a pohybují se v jednotkách. Čímž je log Kow větší, 

tím má látka lipofilnější charakter, je hydrofobnější. Silně polární látky mají hodnoty Kow 

záporné. Čím vyšší je hodnota log Kow, tím větší je tendence organické látky adsorbovat se 
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na půdu, zejména na jílové minerály nebo se akumulovat do biomasy, především v tukové 

tkáni (Pitter, 2008). 

V půdě se huminové i další organické látky zadržují adsorpcí na hydratovaných 

oxidech a hlinitokřemičitanech, vytváří se tzv. půdní sorpční komplex. Jsou to především 

jílovohumusové komplexy, tvořící se adsorpcí huminových látek na jílových minerálech ze 

skupiny montmorillonitů, kaolinitů a illitů. Sorpční kapacita závisí na složení huminových 

látek (Pitter, 2008).  

2.2.2 VERMIKULITY 

 

Minerály skupiny vermikulitů patří mezi planární fylosilikáty. Vermikulity se 

v přírodě velmi často vyskytují jako šupinkové agregáty (někdy se lze setkat i s velkými 

poměrně dobře vyvinutými tabulkovitými krystaly). Jejich krystalová struktura je tvořena 

2:1 vrstvami (dvěma tetraedrickými a jednou oktaedrickou), přičemž mezivrstevní prostor 

je obsazen hydratovanými výměnnými kationy. Vrstvy 2:1 jsou trioktaedrické a jako 

dominantní oktaedrický kationt vystupuje Mg. Základní rysy tohoto strukturního motivu 

vermikulitu popsal již Gruner. Pozdější strukturní studie ukázaly, že molekuly vody a 

výměnné mezivrstevní kationy Mi mají v mezivrství definované polohy a tvoří jakousi 

obdobu mezivrstevní oktaedrické sítě chloritů (viz. Obr. 4) (Weiss, Kužvart, 2005). 

Chemické složení pravých vermikulitů (Mg-vermikulitů) lze tedy vyjádřit 

následujícím idealizovaným vzorcem: 

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

 

Identifikaci Mg-vermikulitu lze mimo jiné provádět metodami rentgenové difrakce, a 

to především pomocí sekvence bazálních difrakcí 001, jejichž polohy (d-hodnoty) jsou 

odvozeny z charakteristické mezivrstevní vzdálenosti Mg-vermikulitu, která činí 1,433 

nm(Weiss, Kužvart, 2005). 
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Obr. 4: Molekulární zobrazení struktury pravého vermikulitu (Weiss, Kužvart, 2005). Vrstvy kationů: T – 
tetraedrické, Mi – mezivrstevní oktaedrické. H2O – mezivrstevní molekulární voda. 

 

V důsledku izomorfní substituce centrálních kationů v tetraedrech a oktaedrech za 

kationy prvků s nižším mocenstvím dochází ke vzniku záporného náboje na vrstvách. 

V případě vermikulitů se velikost záporného náboje pohybuje v rozmezí 0,6 – 0,9 el. S tím 

souvisí i hodnota kationové výměnné kapacity (CEC), která v případě vermikulitu 

převyšuje další jílové minerály, včetně montmorillonitu a jiných smetitů (Plachá, 2010). 

Vermikulit vzniká hlavně při zvětrávání biotitu. 

Využití vermikulit ů 

Použití vermikulitů vychází především z toho, že je schopen při zahřátí na teplotu 

700°C až 900°C silně expandovat a zvyšovat tak svůj objem až dvacetinásobně. Přitom 

objemová váha suroviny klesne z 640 až 960 kg.m-3 (Zamarský et al.,2008). 

 Expandovaný vermikulit je lehký, dobře izoluje tepelně i zvukově, je chemicky 

inertní, nedráždivý, bez zápachu, nezvětrává a je žáruvzdorný. To jej předurčuje k tomu, 

aby byl používán jako lehčené plnivo stavebních hmot, obkládacích izolačních desek a 

volně sypané izolace. Dále je ve stavebnictví využíván ve směsi s portlandským a 
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hlinitanovým cementem k izolaci parního potrubí, pecí, boilerů apod., jako součást 

žáruvzdorných hmot, žárobetonů a pěchovacích hmot. Vermikulit nahradil azbest 

v brzdových obloženích s pryskyřiným pojivem a v obložení spojkových kotoučů (Weiss, 

Kužvart, 2005).  

Vermikulit může být též využit k absorpci průmyslových hnojiv, stává se nosičem 

herbicidů a insekticidů, což umožňuje jejich transport v podobě suspenzí. Směs 

vermikulitu, rašeliny a živin umožňuje hydroponické pěstování rostlin. Neexpandovaný 

vermikulit v bytových přepážkách snižuje nebezpečí požáru. Vermikulit se také používá 

k zachycování radioaktivního a toxického odpadu (Weiss, Kužvart, 2005). 

Budoucnost využití vermikulitu se jeví i v oblasti chemické analýzy, při čištění vod, 

při nakládání s toxickými a nukleárními odpady apod. (Weiss, Kužvart, 2005). 

2.2.3 Pravé vermikulity 

Mezi pravé vermikulity jsou řazeny jejich přírodní formy, které vznikají nejčastěji 

alterací flogopitu, či biotitu nahrazením mezivrstevního K+ během zvětrávacích procesů 

především kationy Mg2+, spolu s tvorbou hydratačních obalů mezivrstevních kationů. 

Výsledkem je vznik Mg-vermikulitu. Přírodní proces přeměny je dlouhodobý a většinou 

probíhá přes stádium smíšených struktur vermikulit /flogopit(biotit), kdy je kationová 

výměna a hydratace realizována jen u některých slídových vrstev. Za další možný způsob 

vzniku vermikulitu lze považovat alteraci hořečnatých chloritů, u nichž se mezivrstevní 

trioktaedrická síť ve vhodném zvětrávacím prostředí postupně degraduje na 

monooktaedrickou za vzniku hydratačních obalů zbývajících mezivrstevních kationů. Také 

v tomto případě probíhá proces přeměny přes stádium smíšených struktur vermikulit 

/chlorit (Weiss, Kužvart, 2005). 

2.2.4 Modifikované formy vermikulit ů 

Narozdíl od pravých vermikulitů, kde je mezivrství obsazeno hydratovanými 

výměnnými kationy s dominantním Mg2+, jsou za modifikované formy považovány takové 

vermikulity, u nichž je původní struktura mezivrství upravena výměnou anorganických 

kationů nebo interkalací organickými molekulami. Při výměně mezivrstevního Mg2+ za 

jiné iony rovněž dochází k reorganizaci uspořádání molekul vody, které mezivrstevní 
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kationty obklopují (Weiss, Kužvart, 2005). Aby k této výměně mohlo dojít musí být 

vermikulit nejprve převeden do monoionní formy. 

Monoionní formy 

Výměnou mezivrstevních Mg2+ kationů u pravých vermikulitů za jiné dvojmocné či 

jednomocné kationty lze dosáhnout toho, že jsou mezivrstevní pozice obsazeny pouze 

jedním typem vyměněného kationu. Monoionní forma vzniká například vícenásobným 

sycením požadovaným kationem z vodného roztoku jeho chloridu, dusičnanu nebo octanu 

(podobně jako u smektitu). Kationy nejsou však stejně vyměnitelné (nemají stejnou 

výměnnou sílu) a výměnná reakce neprobíhá kvantitativně. 

 

Obr. 5: Struktura Mg – vermikulitu (vlevo) a Ba – vermikulitu (Weiss, Kužvart, 2005). 

Mezivrství: 

1. obsahuje dvě sítě molekul vody, mezi nimiž jsou výměnné kationy. Při dostatečné míře 

hydratace (Mg-vermikulit na Obr. 5 a Ca - vermikulit)  

2. jednu síť molekul vody, která je lokalizována mezi dvěma rovinami mezivrstevních 

kationů (Ba-vermikulit na Obr. 5, ale i Na – vermikulit) 

3. neobsahuje síť molekul vody, ale jen jednotlivé molekuly (Li-vermikulit) 

4. neobsahuje vodu a je saturováno jen kationy, jako Cs+, K+, Rb+ 

 

Za hlavní nástroj, umožňující sledování změn v mezivrství je považována rentgenová 

difrakce, protože rtg. difrakční obraz vermikulitu se mění v závislosti na typu 

mezivrstevního kationu. Změny jsou pozorovatelné na poloze a intenzitě bazálních 

difrakcí. 
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2.2.5 Vermikulity interkalované organickými molekulami 

Při interkalaci projdou jílové minerály procesem organofilizace za vzniku 

organofilního materiálu. Proces interkalace  a adsorpce organických látek je založen na 

ion-výměnné bázi. 

Jsou-li vermikulity intenzivně syceny organickými látkami, lze dosáhnout toho, že 

jejich molekuly interkalují do mezivrstevních prostor podobně jako u smektitů, což může 

být spojeno s výraznou expanzí struktury vermikulitu ve směru kolmém na vrstvy. Míra 

expanze je závislá jak na velikosti interkalovaných molekul, tak i na jejich uspořádání 

v mezivrstevním prostoru po interkalaci (Weiss, Kužvart, 2005). 

Interkalace 

Při  interkalaci dochází ke vpravení molekul či ionů hosta z roztoku nebo z plynné 

fáze dovnitř hostitelské struktury, která je v pevné fázi (Čapková, 2000). Výsledná 

struktura se nazývá interkalát. Zabudování organických látek do jílových minerálů má za 

následek změnu struktury, ale především variabilní změnu fyzikálních i chemických 

vlastností interkalátu (např. zvýšení polarity).  

 

 

Obr. 6: Nákres interkalace – vznik interkalátu  (Hnilička, 2006) 
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Interkalace je řízena koncentrací, druhem hosta a vhodnou kombinací hosta a 

hostitele (fylosilikátu). Vhodné hostující látky mohou být velké organické molekuly, 

kationy těžkých kovů, polymery nebo komplexní iony (polyhydroxy kationy). Do struktury 

se dají umístit také velké kationy kvartérních amoniových nebo kvartérních fosfoniových 

solí, tzv. kationaktivní tenzidy (Jaroščáková, 2006). Tyto kationy působí v mezivrství jako 

pilíře a mezi nimi vznikají dutiny vhodné pro sorpci velkých organických molekul, např. 

nečistot z vodního prostředí (PCBs, PAU) (Čapková, 2000). 

Velmi výraznou expanzi struktury lze pozorovat u interkalace Mg-vermikulitu 

alkylaminovými molekulami CnH2n+1NH2 s vyšším počtem uhlíkových atomů. Například 

při interkalaci oktadecylaminem lze dosáhnout mezivrstevní vzdálenosti až 5,6 nm. Menší 

míru expanze struktury vermikulitu lze pozorovat po jeho interkalaci alkylamoniovými 

kationty s různou délkou řetězců n od 6 do 18 uhlíkových atomů, kterou popsal Lagaly. 

Porovnání míry expanze struktury, vyjádřené změnami hodnot mezivrstevních vzdáleností 

d001 v závislosti na počtu atomů C, je patrné pro oba případy alkylamoniových či 

alkylaminových komplexů. Jak ukázal Weiss, závisí mezivrstevní vzdálenost nejen na 

velikosti  alkylamoniových či alkylaminových řetězců, ale také na jejich koncentraci a 

reakčním čase (Weiss, Kužvart, 2005). 

Vrstevnatá struktura fylosilikátů umožňuje adsorpci organických iontů na povrchu 

jílů pomocí ion-výměnných reakcí za mezivrstevní kationy. Iontová výměna závisí na 

charakteru organického ionu, na jeho velikosti a na orientaci vzhledem k povrchu. 

Interkalace přispívá k vývoji nových materiálů s požadovanými mimořádnými vlastnostmi. 

V současné době se vědecký výzkum velmi často zaměřen na vývoj těchto materiálů 

(Jaroščáková, 2008). 

2.2.6 VYUŽITÍ ORGANICKY MODIFIKOVANÝCH JÍLOVÝCH MINERÁL Ů 

Interkalované jíly nacházejí své využití především jako selektivní sorbenty, 

katalyzátory a prekurzory pro přípravu nanokompozitů v systému polymer-jíl. Uplatnění 

mají i ve farmacii, díky nově získaným vlastnostem interkalátu totiž dochází ke zvyšování 

účinnosti léčiv. Dále jsou používány jako fotofunkční jednotky v optoelektronice, kde 

silikátové vrstvy tvořící strukturu jílových minerálů slouží jako nosiče opticky aktivních 

látek. Velkou předností interkalovaných jílů je nízká cena ve srovnání s cenou jiných látek 

obdobných vlastností (Čapková, 2000). 
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Environmentální využití modifikovaných organojílů 

Organicky modifikované jílové minerály jsou využívány jako sorbenty pro 

hydrofóbní neionogenní organické látky v environmentálních technologiích, např. při 

nakládání s průmyslovými odpadními vodami, při nakládání s odpady ve funkci izolačních 

jílových bariér na skládkách, aby nedocházelo k průsaku rizikových prvků a organických 

látek do podzemní vody, jako součást sorpčních kolon obsahujících aktivní uhlí, atd. 

Přírodní jílové minerály jsou hydrofilní a tudíž nejsou schopné sorbovat neionogenní 

organické sloučeniny. Modifikací přírodních jílů nebo jejich monoionních forem 

organickými kationy získává jíl hydrofóbní vlastnosti, což umožňuje jeho interakci 

s nepolárními látkami (Plachá, 2008). 
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2.3 REGENERAČNÍ METODY POUŽITÝCH JÍLOVÝCH MINERÁL Ů 

PO SORPCI ORGANICKÝCH POLUTANT Ů 

 

Jílové minerály modifikované organickými ionty, našly své upotřebení v široké škále 

boje proti organickému znečištění díky jejich výborné sorpční kapacitě vůči organickým 

polutantům. Regenerace těchto použitých sorpčních materiálů po předchozí sorpci 

organických polutantů se stala základním požadavkem pro jejich aplikaci 

v environmentálních technologiích používaných pro odstranění znečištění (Zhu et al.., 

2009). 

 

Přestože se ukázalo, že organicky modifikované jílové minerály jsou velmi účinnými 

sorbenty, jejich aplikace je znevýhodněna proti jiným environmentálním technologiím 

kvůli jejich následnému zpracování, což je buď likvidace nebo možnost regenerace. Jako 

ostatní sorbenty (např. aktivované uhlí) se stávají během sorpce nasycenými organickými 

polutanty, a měly by být regenerovány a recyklovány. Způsob regenerace musí být 

ekonomicky dosažitelný a šetrný vůči životnímu prostředí. V posledních desetiletích byly 

vyvinuty různé metody regenerace použitých organicky modifikovaných jílových 

minerálů, zahrnující biologickou degradaci, fotooxidaci, chemickou extrakci/desorpci, 

superkritickou extrakci, termální desorpci,atd. Vlastnosti a využití regeneračních metod 

byly prozatím prozkoumány pouze u montmorillonitu, který je v těchto aplikacích 

nejčastěji používán (Zhu et al.., 2009). 

2.3.1 Biologická degradace 

Biologická degradace je metoda, při níž jsou využívány mikrobiální organismy, jako 

jsou bakterie a kvasinky, k odbourávání nasorbovaných organických polutanitů, což vede 

k regeneraci použitých sorbentů. Biologická degradace je využívána i pro regeneraci jiných 

použitých sorbentů po sorpci organických sloučenin, např. aktivované uhlí, nebo 

biosorbenty. Výsledky výzkumů ukázaly, že schopnost regenerace výrazně závisí na 

okolnostech, jakými jsou druhy mikroorganismů, molekulární složení organických 

polutantů a na strukturních vlastnostech organicky modifikovaných jílových minerálů. 

(Zhu et al.., 2009) 
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V mnoha případech jsou nasorbované polutanty v interkalovaných jílových minerálů 

nevhodné pro biologickou degradaci a měly by být nejprve desorbovány. Nicméně 

v některých pracích se ukázalo, že mikroorganismy mohou nasorbované organické 

polutanty ihned odbourávat. Pseudomonas putida je gramnegativní tyčinkovitá 

saprofytická půdní bakterie, rodu Pseudomonas, která díky svému aerobní metabolismu 

dokáže odbourávat organická rozpouštědla (př. toluen). Je využívána při bioremediaci, 

často jako půdní kondicionér půd kontaminovaných naftalenem (Zhu et al.., 2009). 

 Boyd a kol. prokázali, že bakterie druhu Pseudomonas putida mají přímý vstup do 

mezivrství montmorillonitu modifikovaného HDTMA, který nasorboval naftalen. Tento 

druh bakterie dokáže odbourat naftalen rychleji a účinněji než bakterie rodu Alcaligenes 

sp., u kterého se tento způsob neprokázal. Při porovnání obou rodů bylo dokázáno, že 

Pseudomonas putida mineralizuje 40% naftalenu během pár hodin, kdežto Alcaligenes sp. 

mineralizuje za tutéž dobu ne více než 15%. Stále však nebylo dosaženo mineralizovat 

oběmi bakteriemi více než 45%, a to dokonce ani po 60 hodinách regenerace (Zhu et al., 

2009). 

 

Kvasinky mají v odbourávání organických polutantů převahu nad bakteriemi, 

z důvodu výrazné odolnosti vůči maximální koncentraci rozpuštěných látek, lehce 

oddělitelných z vodného prostředí. Kvasinky Pityrosporum sp. byly použity pro regeneraci 

opotřebeného HDTMA montmorillonitu. Výsledky ukázaly, že nasorbovaný fenol může 

být kompletně desorbován a odstraněn v dostatečně dlouhé inkubační době (více než 90 

hodin) a rychlost odstraňování závisí na způsobu uložení kationů HDTMA mezi vrstvy 

jílového minerálu. Jestliže množství HDTMA v mezivrství vzrostlo z 0,3 CEC (kationová 

výměnná kapacita) na 0,7 CEC, narostla inkubační doba pro úplnou degradaci fenolu 

přibližně z 90 h na 140 h. Čím je vyšší obsah organických kationů v mezivrství, tím má 

modifikovaný montmorillonit vyšší sorpční kapacitu vzhledem k fenolu i ostatním 

organickým látkám. Ze získaných výsledků vyplynulo, že sorpční kapacity regenerovaných 

organojílů mohou být zachovány dokonce i po čtyřnásobné regeneraci. (Zhu et al.., 2009) 

Vzhledem k tomu, že nejsou zapotřebí žádná přídavná činidla a biologická degradace 

je prováděna metodou „in situ“, může být použita pro regeneraci použitých organicky 

modifikovaných jílových minerálů z různých aplikačních oblastí, např. při dekontaminaci 

půd a podpovrchových vod. Propojením biodegrace „in situ“ s imobilizací organických 
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polutantů na povrchu jílových minerálů vzniká technologie, jenž ozdravuje vyčerpané 

půdy a čistí podpovrchové vody.  Modifikované jíly tvoří tzv. reaktivní bariéry, na kterých 

se mohou organické polutanty sorbovat a současně i odstraňovat. Tento typ procesu může 

vyvolat permanentní regeneraci absorbentu (Zhu et al.., 2009). 

 

Podle místa sanace se rozlišují biodegradační metody: 

� „in situ“ – prováděna přímo v místě kontaminace 

� „ex situ“ – prováděna na místě dekontaminace, kam je dovezen kontaminovaný 

materiál 

� metody pomocné – pomáhají zlepšit odstraňování a degradaci kontaminantů. 

(http://www.vscht.cz/kch) 

2.3.2 Chemická extrakce 

Princip extrakce 

Jedná se o separační proces, při kterém jsou v kontaktu dvě vzájemně nemísitelné 

fáze. Látky (analyty) se rozdělují mezi obě tyto fáze na základě různé rozpustnosti 

(rozdílných rozdělovacích koeficientů). Čím větší je rozdíl mezi rozdělovacími koeficienty 

látek, tím dokonalejší je jejich oddělení.  

Cílem extrakce je selektivní až specifické oddělení analytu od ostatních složek nebo 

naopak rušících látek od analytu (Pertile, 2006). 

 

Proces extrakce lze rozdělit do třech po sobě jdoucích kroků: 

1. Vytvoření extrahovatelné formy sledované látky – úprava vzorku. 

2. Ustavení rozdělovací rovnováhy – vlastní extrakce. 

3. Případná izolace stanovované látky z organické frakce – reextrakce, odpaření 

rozpouštědla. 

Organické látky lze přímo extrahovat do vhodně zvoleného organického 

rozpouštědla. Polarita rozpouštědla musí přibližně odpovídat polaritě extrahované látky 

(Pertile, 2006). 

 

Obecně platí, že opakovaná extrakce několika malými dávkami rozpouštědla je 

účinnější než jediná extrakce celým množstvím rozpouštědla (Cídlová, 2006).  
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Organická rozpouštědla (např. aceton) snadněji rozpouštějí organické sloučeniny. 

Proto jsou organická rozpouštědla využívána k extrakci sorbovaných organických 

polutantů z organojílů. Bouraada a kol.(2008) prokázal, že aceton má vysokou extrační 

schopnost v případě modifikovaného hydrotalcitu obsahující safranin. Po extrakci 

acetonem nedošlo ke změně struktury modifikovaného hydrotalcitu. Zbývající aceton je 

odstraněn sušením na 40°C přes noc a sorpční kapacita regenerovaných modifikovaných 

jílových minerálů může být opět obnovena. Po dvojnásobné regeneraci dosahovaly 

sorbenty stálé odstraňovací schopnost vůči safraninu kolem 85%, která je stejná jako u 

původních materiálů (Zhu et al.., 2009). 

NaOH roztok z nich účinně desorbuje tannin a fenol a desorpční schopnosti jsou 

zaznamenány v rozpětí 99,7% a 89,3%. Iontové sorbáty mají různé strukturní povahy, 

které mohou být molekulární nebo iontové formy v důsledku změny pH. Sorpční kapacity 

obou látek zabudovaných v organicky modifikovaných jílových minerálech dosahují jen 

nízkých hodnot ve velkém rozpětí pH. Například, Anirudhan a Ramachandran (2006) 

uvádějí, že sorpční chopnost tanninu na HDTMA bentonitu může dosáhnout 99% při pH 4, 

ve srovnání s pouhými 40% při pH 8 (Zhu et al., 2009). 

 

2.3.3 Superkritická extrakce 

Superkritická fluidní extrakce (SFE – Supercritical Fluid Extraction) je metoda 

využívající k extrakci analytů z matrice nadkritickou (superkritickou) tekutinu, kterou je ve 

většině případů oxid uhličitý v nadkritickém stavu (teplota > 31°C a tlak > 73 atm čili 7149 

kPa). (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) Prakticky se pracuje s tlaky 40 až 70 MPa a 

teplotami 60 až 150°C.  

V tomto stavu má CO2 vlastnosti kapaliny a plynu a to poskytuje ideální podmínky 

pro rychlé extrakce s maximální výtěžností. Regulací tlaku a teploty lze měnit sílu a 

hustotu nadkritické kapaliny a tím dosahuje vlastností organických rozpouštědel od 

chloroformu přes dichlormethan až po hexan (Pertile, 2006).  

Použití oxidu uhličitého má velké výhody. Kritický bod CO2 je snadno dosažitelný a 

jedná se o plyn netoxický, bezpečný a levný. Nadkritický oxid uhličitý si drží velmi nízkou 
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viskozitu charakteristickou pro plyn a rychle proniká přes vzorek. Rozpuštěný analyt se 

snadno jímá a koncentruje, protože se plyn rychle odpařuje (Pertile, 2006). 

 
Obr. 7: Fázový diagram čisté látky s vyznačením superkritické oblasti (Przybylková, 2009) 

  

 

Tato metoda se uplatňuje při extrakci celé škály kontaminantů z půdy a rostlinného či 

živočišného materiálu (Suchánková, 2007). Superkritická kapalina má vynikající extrakční 

účinnost vůči organickým sloučeninám z pevných matric a je využívána pro extrakci 

organických polutantů z odlišných opotřebených sorbentů. Technika superkritické extrakce 

je aplikována na extrakci organických polutantů, jako jsou fenoly, ethylacetát a kyselina 

salicylová z použitých sorbentů, které pak mohou být regenerovány. Poukazuje na faktory, 

jako je hustota a viskozita superkritické kapaliny, které jsou určující pro extrakci 

nasorbovaných organických polutantů. Park and Yeo (1999) popisují, že za optimálních 

podmínek mohou extrační schopnosti fenolů z použitých modifikovaných jílů dosáhnout 

dokonce 90% (Zhu et al., 2009). 

Extrakční schopnost organických polutantů může být dále vylepšena v přítomnosti 

druhého rozpouštědla. Salgin et al.(2004) tvrdí, že maximální extrakční procenta kyseliny 

salicylové z organojílů jsou kolem 76% s použitím CO2 superkritické kapaliny bez 

přídavku druhého rozpouštědla. S přídavkem 10 % obj. ethanolu jako přídavného 

rozpouštědla, extrakční schopnost dosahuje až 98% a použité sorbenty můžou být dobře 

regenerovány (Zhu et al., 2009). 
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Předností SFE je například možnost pracovat s termolabilními vzorky, reakce 

probíhá při relativně nízké teplotě. Projevuje se vysokou účinností a k extrakci stačí krátká 

doba (Suchánková, 2007). Navíc je snižováno riziko při práci s toxickými rozpouštědly. 

Má však také svá omezení, jakými jsou vysoké náklady a složité provozní podmínky (Zhu 

et al., 2009). 

2.3.4 Termální desorpce 

Výhodou termických procesů je rychlé provedení, výrazné snížení objemu a 

především aplikovatelnost pro organické látky a jejich pevná média. Využívá se pro 

separaci kontaminantů, především VOC, sVOC, pesticidů a PCBs. Klíčovým faktorem je 

jejich bod varu (Holoubek, Lodolo, 2006). 

V této metodě jsou použité jílové sorbenty zahřívány na tak vysoké rozmezí teplot, 

aby docházelo k desorpci organických polutantů. Z toho důvodu je tato regenerační metoda 

primárně užívána k separování a izolaci těkavých organických látek (VOCs – Volatile 

Organic Compounds) a polotěkavých organických sloučenin (SVOCs – Semi-volatile 

Organic Compounds) nasorbovaných do různých matric (Zhu et al.., 2009). 

Lin a Cheng (2002) použili termální desorpci pro regeneraci fenolem a m-

chlorfenolem nasorbovaných modifikovaných jílových minerálů. Nejprve jsou vysušeny 

vzduchem, poté jsou vloženy do křemenného válce a dále zahřívány i na více než 100°C 

v průběhu dvou hodin v ochranné dusíkové atmosféře. Výsledky ukázaly, že se stoupající 

teplotou ze 100 na 300°C vykazují sorpční kapacity regenerovaných jílů prvně růst, a pak 

dosáhnou v teplotách kolem 200-250°C vrcholu. Další vzrůst teplot má za následek pokles 

sorpčních kapacit. To je připisováno rozkladu sorbátů a iontových činidel na jílových 

minerálech. Optimální teplota pro regeneraci je tedy 200°C. U většiny těchto sorbentů je 

zaznamenán jen nepatrný pokles sorpční kapacity vůči fenolu a m-chlorfenolu i po 

pětinásobných sorpčně-regeneračních cyklech pod touto teplotou (Zhu et al., 2009). 

 

2.3.5 Ozonizace  

Pojem ozonizace znamená v  chemii a technologii vod dezinfekci ozónem. Ozón je 

alotropickou modifikací kyslíku s tříatomovými molekulami. Vzniká z kyslíku podle 

rovnice: 



Veronika Hůlková: Stabilita organických látek v org.-anorg. hybridních komplexech 
 

2010   25 

 3 O2 = 2 O3. 

 

Tato přeměna vyžaduje značné množství energie (114,44 kJ.mol-1). V atmosféře 

země vzniká ozón z kyslíku vlivem ultrafialového záření nebo elektrickými výboji. Pro 

technické potřeby se vyrábí ozon v ozonizátorech ze vzduchu zbaveného vlhkosti (jinak se 

tvoří oxidy dusíku, korodující elektrody), vedeného do prostoru, v němž vzniká při napětí 8 

000 až 15 000 V tichý výboj, při kterém dochází k přeměně kyslíku na ozon. Výtěžek se 

zvyšuje s rostoucí frekvencí střídavého proudu, při 500 Hz je dvojnásobný oproti 50 Hz. V 

1 m3 vzduchu je za normálních podmínek 300 g O2. V ozonizátorech lze získat na výstupu 

5 až 10 g ozonu v 1 m3. Při koncentraci 10g.m-3 v ovzduší je jeho rozpustnost ve vodě, 

která je s ním v kontaktu 3,33 mg.l-1(Malý, 1996). 

Ozón je za normálních podmínek plyn, poměrně nestálý, výrazně zapáchající, mírně 

namodralé barvy. Má silné oxidační účinky. Oxidace ozónem probíhá podle rovnice: 

 

OHOeHO 223 22 +=++ −+
 

 

Ozón je pro lidský organismus škodlivý. Jeho přípustná koncentrace v ovzduší je 0,1 

ppm. Koncentrace 0,5 ppm způsobuje podráždění očí a dýchacích orgánů. 

 

Ozón rozkládá huminové látky, barviva a fenoly bez tvorby sloučenin zhoršujících 

organoleptické vlastnosti vody, příp. jinak škodlivých. Oxiduje Fe2+ na Fe3+, Mn2+ na 

MnO4
-. Jeho dezinfekční účinek je větší než u chloru. Ozon ničí i viry (virus dětské obrny) 

(Malý, 1996). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 POUŽITÝ MATERIÁL A CHEMIKÁLIE 

3.1.1 Použitý materiál 

 
� 50% HDTMA brazilský vermikulit, frakce < 40µm 

• Vzorec: (Si6,32 Al1,58 Ti0,1) (Mg4,75 Ca0,34 Fe0,91)  O20(OH)4 Ca0,04 K0,38 

• Náboj: negativní elektrický náboj 0,6 na vrstvě 

• CEC = 122 cmol(+)/kg 

� Na+ vermikulit - monoionní forma brazilského vermikulitu  

3.1.2 Použité chemikálie 

� naftalen, čistota HPLC 

� demineralizovaná voda 

� aceton, čistota HPLC 

� hexan, čistota HPLC 

� methanol, čistota HPLC 

 

Tab. 1: Vzorce, identifikační čísla a vlastnosti použitých chemikálií (Sigma ALDRICH, 1999-2000) 

 HDTMA Naftalen Aceton Hexan Methanol 
Vzorec C19H42N.Br C10H8 C3H6O C6H14 CH3OH 

CAS 57-09-0 91-20-3 67-64-1 110-54-3 14742-26-8 
M 364,4g/mol 128,17 g/mol 58,08 g/mol 86,18 g/mol 33,03 g/mol 
FP 244°C 78°C 465°C 233,9°C 64°C 
BP - 217,7°C 56,53°C 69°C 12°C 

 

Naftalen – zástupce nepolární organických těkavých látek (VOC).  

Bílá krystalická látka se silným zápachem, která se snadno odpařuje. Patří mezi rizikové 

složky životního prostředí v rámci naftalenu patří voda, ovzduší a půda. Mezi významné 

zdroje emisí naftalenu patří spalování fosilních paliv. Používá se k výrobě dalších 

chemikálií, PVC, barviv (indigo), léčiv, pryskyřic, maziv a rozpouštědel, atd. Je toxický 

pro člověka, zejména pak pro vodní organismy (http://www.irz.cz, 2008). 
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3.2 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 

3.2.1 Použité zařízení k přípravě vzorku 

� exsikátor  

� analytické váhy Tecator 6110 BALANCE 

� laboratorní sušárna Ecocell 55 RMT  

� laboratorní mechanická třepačka typu LT2  

� laboratorní odstředivka typu Centrifuge 5702 

� centrifuga typu ROTINA 420, výrobce HETTICH ZENTRIFUGEN 

Exsikátor 

- zařízení, které uchovává vzorek v suchém stavu díky zajištění hygroskopických 

podmínek 

- opatřeno zábrusem a ten je vymazáván zábrusovým tukem 

- dno je zaplněné silikagelem a pro vytvoření vakua bývá připojena i vakuová vývěva 

3.2.2 Vyhodnocující přístroje 

 
� GC-MS plynový chromatograf Hewlett Packard 5890, series II, hmotnostní detekce 

MSD 5971, jednotka pro přímou termickou desorpci Model TD-4, Scientific 

Instrument Services, Inc. GC-MS je vybaven split/splitless nástřikem a kapilární 

kolonou DB-XLB 30 m x 0,25 µm. Nosný plyn je helium, pro desorpci látek se 

používá vzduch. 

� X-ray diffractometer INEL s pozičně citlivým detektorem CPSD 120 (reflexní mode, 

Ge-monochromator CuKΘ1 radiace). Normální laboratorní podmínky (2000 s, 35 kV, 

20 mA) 

� přístroj MULTI N/C 3100 Carl Zeiss Jena, pec HT 1300 – určen k analýze TOC 

� přístroj na IČ - spektroskopii: Perkin Elmer 2000, technika FTIR (Fourier Transform 

Infrared). Z rozsahu vlnočtů je využita střední oblast infračerveného spektra (4000 – 

400 cm-1) s rozlišením 4 cm-1při laboratorní teplotě. Založen na metodě KBr tablet.  

� elektrická muflová pec LAC (teplotní rozsah 150°C – 1100°C) 

� ozonizátor WEDECO, typ: Modular 8HC (tlak: 0,5 bar g, průtok plynu: 10 – 140 l/h, 

výkon: 8g/l) 
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3.3 SORPCE PAR NAFTALENU NA ORGANOFILNÍ JÍLOVÉ 

MINERÁLY  

Sorpce par naftalenu na 50% HDTMA brazilský vermikulit se uskutečnila 

v exsikátoru. Důvodem bylo zachování hygroskopického prostředí, tj. aby vzorek zůstal 

stále suchý. Zábrus exsikátoru byl pro dokonalé utěsnění vymazán zábrusovým tukem. 

Současně jsem přiložila i slepý vzorek, reprezentovaný monoionní formou 

brazilského vermikulitu, Na+vermikulitem, který je hydrofilní. Společně s práškovým 

modifikovaným 50%HDTMA vermikulitem po pečlivém utěsnění exsikátoru po nějaký 

čas nasávaly páry naftalenu.  

3.4 DESORPCE SEPARAČNÍMI METODAMI 

3.4.1 Desorpce naftalenu na vzduchu 

První odběr z exsikátoru jsem provedla po 14 denní expozici parám naftalenu. Byl 

změřen obsah TOC. Analýza prokázala, že u 50% HDTMA vermikulitu k sorpci opravdu 

dochází. Největší důraz byl kladen na desorpci organické látky z vermikulitu na vzduchu. 

Část vzorku byla oddělena a uložena do digestoře, kde byla vystavena normálním 

laboratorním podmínkám. Na vzduchu dochází k vytvoření rovnováhy s okolím, a tak se 

lze domnívát, že nasorbovaný naftalen, jako těkává organická látka bude z povrchu a 

mezivrství organicky modifikovaného vermikulitu unikat, čili difundovat do okolí.  

 

U postupně odebíraných vzorků, jak z exsikátoru, tak z digestoře, v časovém 

intervalu 14-21 dní, jsem sledovala obsah celkového uhlíku (TOC). Vzorky byly dále 

podrobeny analýze XRD a infračervené spektrometrii. 

S pomocí těchto analýz jsem zjišťovala množství par naftalenu, které se v exsikátoru 

do organicky modifikovaného vermikulitu nasorbovalo a poté z něj i desorbovalo, a také 

případné změny ve struktuře.  

3.4.2 Extrakce naftalenu desorpčními činidly 

Extrakční metody se využívají k izolaci jednotlivých složek ze směsi vzorku. 

Principem extrakce je oddělení sledované látky pomocí vhodného rozpouštědla 

z původního materiálu. Účinnost extrakce se zvyšuje se zvětšováním styčné plochy obou 
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fází, např. třepáním (Seidlerová a kol., 2006). Po vytřepání se za určitou dobu ustaví 

rovnováha a jednotlivé nemísitelné fáze se oddělí. Výsledný extrakt byl v mém případě po 

usazení pevné fáze a zakoncentrování předán k analýze IČ-spektroskopií a u pevné fáze 

byl po vysušení měřen obsah TOC. 

Jednotlivé vzorky 50% HDTMA vermikulitu, odebírané z exsikátoru, vykazovaly 

podle předchozích analýz (TOC) zvýšený obsah nasorbovaného naftalenu. 

Jelikož polarita rozpouštědla musí přibližně odpovídat polaritě extrahované látky, 

naftalen, jako zástupce nepolárních organických látek, musel být extrahován nepolárními 

rozpouštědly s nízkou hodnotou permitivity (aceton, hexan, methanol). 

 

Desorpce naftalenu z vodného roztoku 

Navážka 50% HDTMA vermikulitu se sorbovaným naftalenem činila 0,5 g a byla 

ručně protřepána ve zkumavce s 11 ml demineralizované vody. Směs byla 12 hodin 

homogenizována na laboratorní třepačce, a poté v centrifugační zkumavce vložena do 

odstředivky. Působením odstředivé síly gravitačního pole docházelo k sedimentaci jílových 

částic, pro jejich lepší separovatelnost. Kapalná fáze byla odlita a přeměřena na GC-MS. 

Vyextrahovaný jíl byl vložen do sušárny nastavené na 40°C. Jakmile dokonale proschnul, 

byl předán k analýze (obsah TOC). 

 

Extrakce desorpčními činidly (acetonem, hexanem a methanolem) 

1) jednostupňová extrakce – dochází k ustálení pouze jediné rovnováhy mezi 

fázemi. 

Nejprve byla dvakrát provedena jednostupňová extrakce acetonem a hexanem. 

Navážka 0,5 g kontaminovaného vermikulitu byla vsypána do zkumavky opatřené 

uzávěrem s teflonovým septem a doplněna 3,5 ml rozpouštědla. Po dobu 6 hodin byla 

třepána při 7000 rpm na třepačce. První vyextrahované vzorky acetonem a hexanem byly 

ponechány na vzduchu, aby činidlo odtěkalo. Po proschnutí byl u extrahovaného jílu 

stanoven obsah TOC. 

Jíl vykazoval při prosychání rozdílné vlastnosti, v závislosti na extračních činidlech. 

Vermikulit po extrakci acetonem byl lepkavý, plastický a tvrdl na vzduchu, naopak jíl po 

extrakci hexanem byl po jeho odtěkání sypký.  
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Zbylé homogenizované směsi se nechaly 24 hodin odstát. Z nich byly odlity 

extrakty, které po profiltrování, byly analyzovány na GC-MS plynovém chromatografu. 

2) mnohastupňová extrakce – opakovaná jednostupňová extrakce, proces ustanovení 

se opakuje v několika oddělených krocích. 

U násobné extrakce byly použity tři typy nepolárních rozpouštědel, aceton, hexan a 

methanol. Na analytických vahách bylo naváženo 0,2 g extrahovaného vzorku vermikulitu. 

Po doplnění 3,5 ml rozpouštědla byl opět třepán při 7000 rpm. Po třiceti minutách byly 

vždy extrakty ponechány v klidu, aby se sedimentovaly prachové částice a extrakty byly 

odlity do vialek. Takto připravené byly přeměřeny na GC-MS. A opět byla již extrahovaná 

směs doplněna stejným množstvím rozpouštědla (3,5 ml) a třepána. Čtvrtým opakováním 

jsem několikanásobnou extrakci ukončila. 

Pozoruhodné byly vlastnosti vzorků v jednotlivých typech rozpouštědel. 

1) Po první extrakci vzorek s hexanem byl nejtmavší a zároveň nejrychleji sedal ke 

dnu, zatímco ostatní vzorky se dostaly do vznosu. 

2) Po druhé extrakci se vzorek s hexanem moc nezměnil, tvořila se v něm tmavá 

usazenina. Prachový jíl sedimentoval rychleji v acetonu, než v methanolu. 

3) Po třetí extrakci však jíl s hexanem až o 100% nabobtnal, více než ostatní vzorky. 

Tentokrát se velmi rychle usazoval vzorek s acetonem, až do vzniku tmavé 

usazeniny. 

4) Po čtvrté extrakci byl roztok s acetonem i methanolem tak zakalený, že se jen stěží 

prach sedimentoval, tudíž musel být profiltrován. 

3.4.3 Termická desorpce 

Modifikovaný vermikulit sorbovaný naftalenem jsem postupně vkládala do muflové 

pece vhodné pro termickou desorpci. Záměrem byla desorpce naftalenu. 

Nejprve byly termicky desorbovány tři vzorky, které byly přikryty keramickou 

miskou. Každý zvlášť byl zahříván na různé teploty: 70°C, 120°C a 200°C. Vzhledem 

k jejich zakrytí se předpokládalo, že by nemělo docházet k tak velkému úniku naftalenu. Je 

však nutné vzít v úvahu, že vzorek nebyl dokonale utěsněn, a tak páry mohly i přesto 

unikat. 
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Obr. 8: Schéma teplotního náběhu muflové pece 

Muflová pec byla nastavena na zvolené hodnoty podle schématu (viz.Obr. 8: 

Schéma teplotního náběhu muflové peceObr. 9):  

1) příprava pece – 30 minut 

2) samotná termická desorpce – 70°C, 120°C, 200°C; 1 hodina 

3) zchlazování – 4°C. min-1 

 

Teplotní náběh trval vždy 30 minut. Po zahřátí pece na požadovanou teplotu se 

vzorek hodinu kalcinoval. Následovalo ochlazování rychlostí 4°C.min-1. Teplota 200°C 

měla zřejmě destruktivní charakter pro fylosilikátové vrstvy z důvodu zpopelavění vzorku.  

Proces termické desorpce se opakoval ještě jednou, ale tentokrát miska s jílovým 

minerálem zůstal odkryta. 

U výsledných produktů byl změřen obsah TOC a dále byly poslány na IČ 

spektroskopii. 
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3.4.4 Ozonizace 

Navážku 10 g jílu jsem promíchala s 2 l vody, aby vznikla potřebná suspenze. Ukázalo se, 

že vermikulit interkalovaný naftalenem se nesmáčí. Nově vzniklá suspenze byla 

ozonizována v koloně ozonizátoru (viz.Obr. 10) po dobu 20 minut. Prve probublával 

kyslík, ze kterého adiabatickým stlačením vznikl ozón. Dávka ozónu byla stanovena na 

1g.hod-1 při průtoku plynu 50 l.hod-1. 

 

Obr. 9: Ozonizátor WEDECO, Modular 8HC. Kolona se suspenzí. 

 

Odcházející ozón je působením UV záření a tlaku rozbit zpět na kyslík a odváděn 

ven z přístroje. Podstatná část pevné fáze ulpěla na stěnách kolony a na fritě. Získali jsme 

však zozonizovanou suspenzi a kapalná fáze byla změřena na GC-MS plynovém 

chromatografu. Pevná fáze byla ze suspenze odstřeďována na centrifuze rychlostí 4000 

ot./min po dobu 15 minut. Tato pevná složka byla ponechána k proschnutí na vzduchu, a 

pak u ní byl změřen obsah TOC. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Účinnost sorpce 50% HDTMA vermikulitu a následná desorpce naftalenu byla 

sledována různými metodami analýzy. U všech vzorků v časové posloupnosti byl změřen 

obsah TOC. Pomocí rentgenové difraktometrie byla zjišťována míra oddálení vrstev po 

sorpci i po desorpci. IČ spektroskopie podle zaznamenaných absorpčních pásem určovala 

pouze kvalitativně výskyt naftalenu v sorbentu a GC-MS měřila kvantitu naftalenu 

v roztocích po extrakci.  

Hodnota celkového organického uhlíku u původního brazilského vermikulitu, který 

byl v mezivrství z poloviny zaplněn hexadecyltrimethylamoniovou solí, je zprůměrovaná v  

Tab.2.  

Tab. 2: Hodnoty TOC  původního 50 %HDTMA modifikovaného brazilského vermikulitu 

 

 

 

 

 

 

4.1 Sorpce par naftalenu na modifikovaný vermikulit 

Z výsledků analýz vyplývá, že k sorpci naftalenu z plynné fáze dochází. Naměřený 

obsah TOC u použitého brazilského vermikulitu sorbujícího páry naftalenu je zakreslen na 

Obr. 12. Zjištěné hodnoty TOC jsou zaznamenány v tabulkách pro jednotlivé separační 

kroky. 50% HDTMA brazilský vermikulit pojal přibližně 33,8 mg naftalenu (Tab.3). Ze 

záznamů XRD vyplývá, že při sorpci par naftalenu dochází ke zvyšování hodnot d001, kdy 

ve srovnání s původním organofilním vermikulitem dochází ke zvýšení expanze 

v mezivrství. Pro potvrzení interakce naftalenu s organofilním vermikulitem byly pořízeny 

záznamy IČ spekter, ale množství nasorbovaného naftalenu bylo velmi malé ve srovnání 

s množstvím organického kationu HDTMA, takže byly charakteristické absorpční pásy 

naftalenu téměř překryty charakteristickými absorpčními pásy uhlovodíků organických 

kationů. Rentgenová difrakce potvrdila přítomnost naftalenu v mezivrství modifikovaného 

Brazilský vermikulit 

Číslo měření 
Hodnota TOC 

[g.kg-1] 

1 180,5 

2 171,9 

průměr 176,2 
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vermikulitu, protože se se sorbovaným naftalenem zvyšuje intenzita píku první bazální 

difrakce původního 50%HDTMA vermikulitu z hodnoty bazálních difrakcí 

d001 = 2,708 nm na hodnotu d001 = 3,487 nm.  

 

 Tab. 3: Hodnoty TOC  50 %HDTMA  brazilského vermikulit 

Sorpce par naftalenu v exsikátoru
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Obr. 10: Obsah TOC u organofilního vermikulitu v exsikátoru 

Sorpce par naftalenu v exsikátoru 

Číslo vzorku Název vzorku TOC [g.kg-1] 

1 
Braz. 

VER_50%HDTMA 
176,20 

2 VER_1E 196,35 

3 VER_2E 198,65 

4 VER_3E 204,30 

5 VER_4E 210,00 

Celkem 
Nasorbovaný 

naftalen  
33,80 
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4.2 Desorpce naftalenu na vzduchu  

Z grafického znázornění XRD (Obr. 14) plyne, že intenzita píků prvních bazálních 

difrakcí se snižuje s časem vystavení sledovaného materiálu na vzduchu, což vypovídá o 

úniku (desorpci) naftalenu ze vzorku, jenž byl vystaven laboratorním podmínkám. 

Posledně odebraný vzorek z digestoře, v grafu označený D-3, i přes výraznou změnu 

v intenzitě bazální difrakce  ukazuje, že modifikovaný jíl stále ve svém mezivrství 

obsahuje určité množství naftalenu, protože intenzita píku, přestože se výrazně snížila 

oproti píkům komplexů organofilního vermikulitu s naftalenem čerstvě odebraných z 

exsikátoru, je vyšší než hodnota této difrakce u původního čistého 50%HDTMA. Jedná se 

o přítomnost molekul naftalenu, které v průběhu sorpce difundovaly hlouběji dovnitř 

mezivrství. Tvrzení o desorpci potvrzuje analýza TOC. Obsah TOC byl změřen a popsán 

v Tab. 4. Z tabulky vyplývá, že došlo k úbytku naftalenu v množství cca 13 mg, tudíž 

zhruba z jedné třetiny Přičemž největší pokles nastal v období mezi prvním a druhým 

odběrem, kdy se jedná zřejmě o únik naftalenu sorbovaného na povrchu, a tudíž nejvíce 

přístupného. 

Tab. 4: Desorpce naftalenu z organofilního jílu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desorpce par za normálních podmínek 

Číslo vzorku Název vzorku c [g.kg-1] 

1 VER_3E 204,30 
2 VER_1D 194,3 
3 VER_2D 195,9 
4 VER_3D 191,3 

Celkem 
Desorbovaný 

naftalen 
13,0 
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Desorpce naftalenu na vzduchu
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Obr. 11: TOC organofilního vermikulitu nasorbovaného naftalenem na vzduchu 

 
Obr. 12: XRD záznam – porovnání sorpce par naftalenu a jeho  desorpce na vzduchu 
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Infra červená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie je analytickou metodou založenou na měření absorpce  

IČ záření o různé vlnové délce při průchodu analyzovaným materiálem. Infračerveným 

zářením se rozumí elektromagnetické vlnění s rozsahem vlnových délek 0,78 – 1000 µm, 

jež odpovídá rozsahu vlnočtů od 10 cm-1 do 12 800 cm-1. Pro analytickou chemii se 

využívá střední oblast v rozsahu 400 – 4000 cm-1. Výstupem je IR absorpční spektrum 

graficky znázorňující funkční závislost energie, které je v tomto případě vyjádřená 

v procentech  transmitance (T). Slouží k identifikaci látek, popřípadě i její struktury 

(Klučáková, 2005).  

 

Konfigurace adsorbovaných organických kationů na povrchu a v mezivrství 

vermikulitu jsou běžně odvozovány pomocí IČ spektroskopie s Fourierovou transformací. 

Zaznamenány byly absorpční pásy typické pro organickou fázi v anorganickém materiálu 

(IO hybridní komplexy). Zaplnění HDTMA kationy v mezivrství brazilského vermikulitu 

je vidět na IČ spektrech, jeho absorpční pásy se nachází v oblastech 3017, 2919 a 2850, 

1488 a 719 cm-1. Pás v oblasti 3017 cm-1 vypovídá o přítomnosti symetrické valenční 

vibraci vazby ν(CH3-N) v HDTMA kationu. Absorpční pásy s nejvyšší intenzitou jsou 

v oblasti 2919 a 2850 cm-1. Vykazují symetrickou a asymetrickou valenční vibraci vazeb 

ν(CH2). Nůžkovým deformacím methylenových skupin odpovídají pásy v oblasti 1488 a 

1473 cm-1, které umožňují předvídat uspořádání alkylových řetězců (Plachá, 2010). 

Absorpční pásy vyskytující se v oblasti 730 a 719 cm-1 náleží kyvadlovým vibracím 

methylenových skupin, jež se vyskytují ve sloučeninách se čtyřmi nebo více 

methylenovými skupinami. Oblast pásů 3448 – 3446, 3421 a  1652 cm-1 dokazuje 

přítomnost adsorbované molekulové vody. Nejvýraznější pík v oblasti 1000 – 1003 cm-1 

společně s pásem v oblasti 456 cm-1 odpovídá krystalické struktuře brazilského 

vermikulitu.  

Sorpce par naftalenu se potvrdila na IČ spektrech výskytem absorpčních pásů 

v oblasti 1488 a 719 cm-1, kde se nejčastěji objevují absorpční pásy aromátů. Na IČ 

spektrech z exsikátoru (Obr. 15) se prokázala i adsorpce molekulové vody v oblastech 

absorpčního pásu 3478, 3437 cm-1 a nejvýrazněji u nejvíce nasorbovaného vzorku 

VER_4E v oblasti 3447 cm-1. V digestoři byla voda postupně vypařována (Obr. 16). 

Vytrácel se i pík naftalenu v oblasti 719 cm-1. 
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Obr. 13: IČ spektrum vzorků sorbující páry naftalenu - z exsikátoru

Obr. 14: IČ spektrum desorpce naftalenu na vzduchu – z digestoře 

Date: 2.4.2010 
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4.3  Desorpce extrakčními činidly a ozonizace 

4.3.1 Extrakce demineralizovanou vodou a ozonizace 

 Množství naftalenu, které se uvolnilo do demineralizované vody po extrakci a po 

ozonizaci bylo měřeno plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS) ve spojení 

s termickou desorpcí. Změřené údaje jsou uvedeny v tabulce Tab. 5.  

 Podle výsledků z plynového chromatografu lze posoudit, že k sorpci naftalenu do 

vzniklé suspenze voda-jíl téměř nedocházelo. Při ozonizaci mohl naftalen ze suspenze 

vytěkat do kolony ozonizátoru, ale vzhledem k výsledkům TOC se působením ozónu na 

suspenzi desorbovalo z pevné fáze jen malé množství organické látky. Z analýzy TOC 

vyplývá, že komplex naftalen-HDTMAvermikulit je za použitých podmínek vůči ozonizaci 

odolný. 

 Tab. 5: Hodnoty po extrakci demineralizovanou vodou a po ozonizaci 

Způsob desorpce 
z vodného roztoku 

Obsah 
TOC 

[g.kg] 

Konc. 
naft. po 
extrakci 

[ug/l] 

Množství 
desorbovaného 

naft. [mg] 

Množství 
desorbovaného 

naft. [%] 

Extrakce 
demineralizovanou 

vodou 
197,3 8,53 0,188 0,56 

Ozonizace 195,1 11,85 0,237 0,701183 

4.3.2 Extrakce nepolárními rozpouštědly 

Hodnoty naměřené po extrakcích jsou uvedeny v Tab. 6. Z výsledků vyplývá, že 

nejúčinnějším desorbentem z použitých extrakčních činidel je aceton, který v případě 

jednostupňové extrakce dosáhl 44,1% účinnosti a po několikanásobné extrakci dokonce 

69,4% desorpční účinnosti. Množství TOC to u jednostupňové extrakce potvrzuje, ale u 

násobné nikoliv. Mohlo se tak stát z důvodu nepřesnosti měření, protože analýza TOC je 

zatížena 10% nejistotou a rozdíly v obsahu TOC jsou velmi nízké. Ale je zřejmé, že 

násobná extrakce je účinnější než jednostupňová. Důvodem je pravděpodobně lepší 

ustálení rovnováhy mezi fázemi. Třetí a čtvrtá extrakce není v tabulce zaznamenána, 

protože v extraktech již nebyl naftalen detekován, to znamená, že k úniku naftalenu ze 

vzorku po třetí extrakci, v případě mnohonásobné extrakce, již nedocházelo.  
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Podle IČ spektra (Obr. 17) po jednostupňové extrakci hexanem došlo k intenzivnímu 

úbytku naftalenu, zejména pak adsorbované vody až do úplného odvodnění. Ačkoli by se 

mohlo zdát, že po extrakci hexanem došlo ke změně struktury brazilského vermikulitu, 

nebo že  by se současně s naftalenem vyextrahoval i interkalovaný HDTMA, není to podle 

výsledků TOC možné. Naopak TOC poukazuje, že se naftalenu do tohoto rozpouštědla 

moc neuvolnilo, ale IČ spektroskopie je pouze kvalitativní analýzou. Obě rozpouštědla 

způsobila odvodnění. V IČ spektru se po odvodnění, tj. vymizení adsorbované vody 

v oblasti 3446 cm-1, objevily u vzorku s acetonem nespecifické absorpční pásy v oblastech 

3735, 3711, 3675 a 3567 cm-1. Po násobné extrakci se potvrdilo, že u extrakce hexanem 

dochází téměř k úplnému odvodnění. V již zmíněných oblastech naadsorbované vody se 

objevily blíže nespecifikované absorpční pásy jak u acetonu, tak i u hexanu. 

 

 Vzhledem k tomu, že jednotlivé záznamy IČ spekter jsou seřazeny v tzv. over-lay 

formátu (překryv obrázku), nelze tedy usuzovat kvantitativní změny ve struktuře 

organofilního vermikulitu, protože intenzity jednotlivých spekter jsou zkreslené. Opět je 

nutné zdůraznit, že množství naftalenu je ve srovnání s množstvím HDTMA velmi nízké, a 

proto nelze absorpční pásy jednoznačně odlišit. 

Pro měření extraktů rozpouštědly extrahovaného naftalenu metodou plynové 

chromatografie byla zvolena metoda s běžným nástřikem. Výsledky jsou znázorněné v 

Tab. 6. 

Tab. 6: Naměřené hodnoty u extrahovaných vzorků 

 

Druh 
rozpou
štědla 

Obsah 
TOC 

[g.kg -1] 

Konc. 
naft. po 

ext. 
[mg.ml -

1] 

Konc. 
naft. po 
2.ext. 

[mg.ml -

1] 

Množ. 
desorb. 

naft. 
[mg] 

Množ. 
desorb. 

naft. 
po2.ex.  

[mg] 

Množ. 
desorb. 

naft. 
[%] 

Množ. 
desorb.  
naft.  po 
2.ext. 
[%] 

Celk. 
desorb.  

naft. 
[%] 

aceton 182,7 2,13 - 14,91 - 44,10 - 44,10 Extrakce 
po 24 

hodinách  hexan 199,4 1,94 - 13,58 - 40,18 - 40,18 

aceton 194,1 1,25 0,09 21,88 1,58 64,72 4,66 69,38 

hexan 188,2 1,03 0,08 18,03 1,40 53,33 4,14 57,47 
Několika
násobná 
extrakce  

metha
nol 189,7 0,99 0,09 17,33 1,58 51,26 4,66 55,92 
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4.4 Termická desorpce 

 Brazilský vermikulit interkalovaný z 50% HDTMA společně s již nasorbovaným 

naftalenem byl vystaven působení různě vysokých teplot, poté byla provedena analýza IČ 

spektroskopií a byl stanoven také obsah TOC. Podle zazmenaných údajů v Tab. 7 lze 

podotknout, že k desorpci naftalenu téměř nedocházelo. Pouze při teplotě 200°C v obou 

případech (přikrytý a odkrytý vzorek) se snížil obsah TOC až pod hranici původního 

modifikovaného brazilského vermikulitu, což znamená, že zde už docházelo k úbytku i 

hexadecyltrimethylamoniové soli z mezivrství. Při této teplotě již však dochází i ke 

změnám ve struktuře vermikulitu. 

Záznamy IČ spekter (Obr. 19, Obr. 20) neukázaly žádné významné rozdíly, takže se 

tato metoda ukázala pro tento případ sledování, že není zcela vhodnou metodou. Při 

teplotách 75 a 120°C prakticky k žádnému úbytku naftalenu nedošlo, ani v případě přikrytí 

vzorku keramickou miskou, ani v případě bez přikrytí. Z IČ spekter vyplynulo, že 

nenastala za těchto podmínek ani dehydratace vzorku (oblast 3448 cm-1). Stalo se tak 

jedině u přikrytého vzorku zahřátého na 200°C. 

Tab. 7: Obsah TOC po termické desorpci 

Termická desorpce naftalenu 
Způsob kalcinace Přikryté Odkryté 

Číslo 
vzorku 

teplota 
[°C] TOC [g.kg] 

1 75 203,1 197,4 
2 120 201,6 197,3 
3 200 126,5 144,1 
50%HDTMA 

vermikulit+naftalen 
před desorpcí 

204,3 
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Obr. 15: IČ spektra vzorků po jednostupňové extrakci 
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Obr. 16: IČ spektra vermikulitu s naftalenem po čtyřstupňové extrakci 

Date: 2.4.2010 
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Obr. 17: IČ spektra nezakrytého kalcinovaného vermikulitu 
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Obr. 18: IČ spektra přikrytého kalcinovaného vermikulitu 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistění stability organické látky, naftalenu, 

v anorganicko-organickém hybridním komplexu. Tedy zda po sorpci naftalenu do 

brazilského vermikulitu interkalovaného z 50% hexadecyltrimethylamoniovou solí, 

dochází k vratnému ději, tj. desorpci. A také zda je tento vermikulit vhodným sorbentem 

aplikovatelným v praxi. 

Teoretická část se věnuje především struktuře anorganicko-organických hybridních 

komplexů, jejím změnám po interkalaci, a současně možnostem využití. Anorganicko-

organické hybridní komplexy jsou v tomto případě zastoupeny skupinou organofilních 

vermikulitů, které vznikají interkalací a mohou tak posloužit jako účinné sorpční materiály 

s jejich následnou aplikací v ochraně životního prostředí. Druhá část literární rešerše je 

věnována způsobům regenerace použitých jílových sorbentů. 

Experimentální část se zabývá sorpcí par naftalenu na povrch a do mezivrství 50% 

HDTMA brazilského vermikulitu a jejich následnou desorpcí, ať už samovolně na 

vzduchu, nebo za užití různých separačních metod. Vyzkoušena byla metoda chemické 

extrakce, termické desorpce a ozonizace. Výsledky pokusů desorpce (tj. sorpce) naftalenu 

byly následně charakterizovány pomocí jednotlivých analýz. U pevných fází byl vždy 

stanoven obsah TOC, kapalná fáze byla analyzována metodou plynové chromatografie 

s hmotnostní detekcí (GC-MS) a IČ spektroskopie sloužila ke zjištění funkčních skupin ve 

struktuře zkoumaného vzorku. XRD charakterizovala míru expanze mezivrství u vzorků 

sorbujících naftalen. 

Z analýz TOC a XRD vyplývá, že k sorpci naftalenu z plynné fáze opravdu dochází, 

a současně i k jeho částečné desorpci prostým zpětným vytěkáním do vzduchu.  

 Brazilský vermikulit modifikovaný z 50%HDTMA pojmul v exsikátoru celkové 

množství par naftalenu v hodnotě 33,8 mg.g-1. Na vzduchu se desorbovala pouze část, 

přibližně 13 mg.g-1 naftalenu, jak ukázaly výsledky TOC. Změny v mezivrství  

modfifikovaného naftalenu byly potvrzeny i XRD záznamy, kde lze sledovat míru expanze 

mezivrství vermikulitu. První bazální difrakční pík ukazoval hodnotu d001 = 3,487 nm 

v případě nasycení naftalenem oproti původnímu 50%HDTMA brazilskému vermikulitu, 

který měl hodnotu bazální difrakce d001 = 2,708 nm. Desorpce na těchto záznamech se 

projevila prudkým snížením intenzity píků. Lze z nich jednoznačně odvodit, že na vzduchu 
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dochází v prvních dnech k velmi rychlé desorpci molekul naftalenu z mezivrství i povrchu 

organofilního jílu, avšak po dosažení určité rovnováhy zůstavají téměř dvě třetiny 

naftalenu ukotveny v mezivrství.  

IČ spektroskopie potvrdila sorpci par naftalenu IČ spektrech výskytem absorpčních 

pásů zejména v oblasti 1488 a 719 cm-1. Pro sledování změn v interakcích naftalenu s 

organofilním vermikulitem se však IČ metoda projevila jako nejmíň vhodná, jelikož 

charakteristické absorpční pásy naftalenu se překrývaly s pásy uhlovodíkových řetězců 

organického kationů a identifikace změn nebyla jednoznačná. 

Extrakce naftalenu do demineralizované vody a při ozonizaci byla minimální, což 

potvrdila i analýza TOC. Extrakce rozpouštědly ukázala, že nejúčinnějším činidlem pro 

extrakci je aceton, přesto ani v tomto případě nebyla desorpce naftalenu 100%. 

Při termické desorpci téměř nedocházelo k úbytku naftalenu, ani ke změnám 

viditelným na IČ spektrech. Pouze při teplotě 200°C se snížil obsah TOC až pod hranici 

původního modifikovaného brazilského vermikulitu, což odpovídá úbytku HDTMA 

z mezivrství. Vzhledem k výši teploty je evidentní, že dochází i ke změnám struktury 

jílového minerálu.  

V případě použití 50% HDTMA vermikulitu jako sorpčního materiálu pro těkavé 

organické látky je nutno vzít v potaz rychlou likvidaci bez dlouhého skladování, aby 

nedošlo ke kontaminaci životního prostředí. Použitý sorbent by měl být tedy co nejdříve 

regenerován, nebo zlikvidován. 

Ze zjištěných údajů vyplynulo, že desorpce naftalenu nebyla v žádném případě, 

kromě vystavení teploty 200°C, kdy docházelo i k úbytku organické fáze vermikulitu, 

100% účinná. Možnosti bakalářské práce byly časově omezené, ale přesto se v této oblasti 

otevírá řada otázek k řešení. 
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