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Anotace 

Diplomová práce se zabývá sledováním stability nepolárních organických látek 

v organicky modifikovaných formách jílů. Organofilní jíly jsou využívány 

v enviromentálních technologiích pro své výborné sorpční schopnosti. Za zástupce 

organofilních jílů byly vybrány vermikulit a montmorillonit, v obou případech po 

modifikaci s hexadecyltrimethylamoniovými (HDTMA) a hexadecylpyridiniovými (HDP) 

kationy. Modifikované jílové minerály byly následně použity pro sorpci par naftalenu. Pro 

desorpci naftalenu, z důvodu ověření možnosti regenerace nasyceného sorpčního 

materiálu, byly využity metody termické desorpce a chemické extrakce. Stabilita organické 

fáze v modifikovaných jílových minerálech byla sledována i u čistých organicky 

modifikovaných forem vermikulitu a montmorillonitu metodou termální gravimetrie. U 

těchto forem byla provedena i zkouška ekotoxicity, jež měla prokázat nezávadnost 

organofilních jílů po uložení na skládce, v případě, že nebude jiná vhodná metoda 

regenerace použitých jílů.    

Anotation 

This thesis deals with observing of stability of non-polar organic compounds after their 

sorption in organically modified clay minerals. Vermiculite and montmorillonite modified 

with hexadecyltrimethylammonium (HDTMA) and hexadecylpyridinium (HDP) cations 

were used as representatives of organoclays. All prepared organoclays were consequently 

used for sorption of naphthalene vapor. For desorption of naphthalene and regeneration of 

used organoclays, methods of thermal desorption and chemical extraction was used. 

Organoclay stability was also studied for pure organically modified forms of vermiculite 

and montmorillonite using thermal gravimetry. These forms were also used for ecotoxicity 

testing, which was to prove the safety of organoclays deposited in the landfill, if there is 

not any possibility of regeneration process. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAS   atomová absorpční spektrometrie 

CEC  kationová výměnná kapacita (cmol.l-1) 

d001  bazální difrakce (vzdálenost mezivrství) 

DODA  dioctadecyldimethylamoniový kation 

DOC  rozpuštěný organický uhlík 

HDTMA hexadecyltrimethylamoniová sůl  

HDP   hexadecylpyridiniová sůl 

PAH  polycyklické aroatické uhlovodíky 

TOC  celkový organický uhlík   

XRD rentgenová difraktometrie 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Obecně se všechny jílové minerály, ať už v přírodní či modifikované formě, považují 

za materiály 21. století, protože se jedná sice o nenápadný, ale velice užitečný materiál, 

který nás doprovází každodenním životem. Jsou to jedny z nejrozšířenějších minerálů 

v horninovém prostředí zemské kůry a tvoří nedílnou součást půdního horizontu. Díky 

jejich běžnému výskytu, nízké ceně, významným vlastnostem a environmentální 

nezávadnosti si našly velké přízně v řadě technologických aplikací. Zároveň jsou 

důležitým materiálem pro výzkum.  

Mezi význačné zástupce jílových minerálů patří planární fylosilikáty, jež se 

vyznačují vrstevnatou strukturou. Fylosilikáty jsou podle obsahu mezivrstevního prostoru, 

náboje na vrstvách a typu silikátových vrstev rozděleny do několika významných skupin. 

Mezi planární fylosilikáty se řadí vermikulit, jež tvoří samostatnou skupinu, a také 

montmorillonit, který spadá pod rozsáhlejší skupinu fylosilikátů – smektitů. Struktura 

vermikulitu i montmorillonitu je tvořena dvěma tetraedrickými sítěmi obklopující síť 

oktaedrickou a jejich prostor mezivrství vyplňují různé anorganické kationy, které mohou 

být vyměňovány za jiné, vedoucí například ke zlepšení jejich sorpční schopností. Právě 

díky této vlastnosti mohou být převáděny nejen na organicky modifikované formy, ale i na 

nové materiály s předem známými vlastnostmi. 

Jílové minerály jsou schopny zneškodňovat a imobilizovat toxické látky, a také 

zabraňovat šíření nežádoucích látek v prostředí. Z tohoto hlediska jsou využívány v oblasti 

ochrany životního prostředí jako sorbenty při čištění průmyslových vod a 

kontaminovaných vod (např. ropnými látkami, oleji, PAH, chlorovanými fenoly atd.), jako 

nosiče pesticidů, jako jílové bariéry pro těsnění skládek odpadů, při likvidaci 

radioaktivních odpadů, apod. V přírodní formě však mají charakter hydrofilní a jejich 

sorpční schopnosti nestačí pro sorpci neionogenních organických látek. Z tohoto důvodu se 

provádí jejich modifikace, při které se do prostoru mezivrství zabuduje organická 

molekula, která zlepší sorpční schopnost a umožní tak sorpci neionogenních organických 

látek.  

Po vyčerpání sorpčních schopností se však organicky modifikované jíly stávají 

odpadem a nastává problém jeho zneškodnění. V této oblasti bylo popsáno málo 

vědeckých prací. Většina odborných prací se zabývá pouze přípravou a zkoumáním 
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sorpčních účinností a nezabývá se stabilitou sorbovaných látek v prostoru mezivrství, jež je 

stěžejní informací pro další zpracování, především pro skladování použitého sorbentu. 

Podle dostupných publikací může být organicky modifikovaný jíl opakovaně využit po 

regeneraci, nebo určen k likvidaci jako odpad na skládce. 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou organicky modifikovaných forem 

jílových minerálů (vermikulitu a montmorillonitu) s využitím jejich sorpčních schopností 

pro sorpci par naftalenu. Pro přípravu sorpčních materiálů byly použity brazilský Mg-

vermikulit a ivančický Ca-montmorillonit, jež byly následně modifikovány na organickou 

formu pomocí hexadecyltrimethylamoniové (HDTMA) a hexadecylpiridiniové (HDP) soli. 

Takto připravené formy byly použity pro sorpci par naftalenu a po nasycení naftalenem 

byly podrobeny zpětným desorpcím naftalenu pomocí regeneračních metod uvedených 

v dostupných publikacích. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda jsou regenerační 

metody účinné a mohou tak být využívány při zpracování komerčně vyráběného organicky 

modifikovaného jílu po vyčerpání sorpčních schopností, a pokud ne, zda mohou být 

nasycené sorbenty bezpečně uloženy na skládkách, aniž by negativně ovlivňovaly životní 

prostředí. 

 

Cílem diplomové práce je: 

 příprava Na-vermikulitu a Na-montmorillonitu, 

 příprava organicky modifikované formy vermikulitu a montmorillonitu, 

 sorpce par naftalenu organicky modifikovaným vermikulitem a montmorillonitem, 

 desorpce molekul naftalenu ze vzorku organofilního vermikulitu a montmorillonitu 

pomocí extrakce organickými rozpouštědly, 

 termální desorpce molekul naftalenu,  

 termální gravimetrie organofilního vermikulitu a montmorillonitu a vzorků po 

sorpci naftalenem, 

 zkouška ekotoxicity na organicky modifikovaném vermikulitu a montmorillonitu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Jílové minerály a jejich struktura 

Jílové minerály jsou jedny z nejrozšířenějších minerálů v horninovém prostředí 

zemské kůry. Jsou nedílnou součástí půdního horizontu. Z hlediska vývoje pro lidskou 

populaci jsou zásadní v tom směru, že jako jedny z prvních surovin se je lidstvo naučilo 

využívat. Jedná se o přírodní nanomateriály, jejichž struktura může být modifikována a 

dále technologicky využita [1]. 

Jílové minerály jsou druhotné suroviny, které se nachází ve většině fází geologického 

cyklu, jsou produktem všech druhů zvětrávání a jsou podstatnou složkou sedimentů (jíly, 

jílovce, jílové břidlice, atd.), půd a reziduí [2]. 

Ke zvětrávání, a také i ke vzniku jílových minerálů, dochází v hypergenním 

prostředí, čili v nejsvrchnějších částech zemské kůry rozkladem živců a silikátů. Vznikají i 

při hydrotermálních procesech (rudní žíly). V půdách se nacházejí většinou ve směsi, 

převážně s organickou složkou a výrazně tak ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti půdy. 

Spolu s organickou složkou tvoří v půdách také humusový materiál, jež obsahuje živiny 

(Ca, Fe, K, P), stopové prvky, vodu a organické látky nezbytné pro život rostlin [3]. 

Za jílové minerály jsou označovány součásti jílů a příbuzných hornin, jež jim 

poskytují charakteristické technologické vlastnosti, jako jsou plasticita, sorpční vlastnosti, 

atd. Proto se mezi tyto minerály řadí rozmanité silikáty s vrstevní strukturou (př. 

fylosilikáty), různé formy oxidu křemičitého (SiO2), minerály skupiny alofánu, živce, 

zeolity, karbonáty či oxidy a hydroxidy železa a hliníku. Z technologického hlediska se za 

jílové minerály považují ty, které mají částice menší než 2 m, což jim udává řadu 

jedinečných chemicko-fyzikálních vlastností [3,4]. 

Jílové minerály jsou díky svým vlastnostem, hojnému výskytu a snadnou dostupností 

široce využívány v řadě průmyslových odvětví, ke kterým patří keramický, potravinářský, 

stavební, slévárenský, papírenský, kosmetický a farmaceutický průmysl. Uplatňují se i jako 

molekulová síta, sorbenty, filtry, katalyzátory, plniva, izolace, atd. Průmyslově 

nejužívanější jílové minerály jsou kaolinit, illit, montmorillonit a halloysit. Jílové minerály 

se také uplatňují v geologii, kde se používají jako indikátory podmínek zvětrávání, 

diageneze či metamorfních pochodů [3,4]. 
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2.1.1 Vlastnosti jílových minerálů 

2.1.1.1 Chování při zahřívání 

Zahříváním jílových hmot dochází nejdříve k dehydrataci, tj. ke ztrátě sorbovaných 

molekul vody a posléze k dehydroxylaci, tj. ke ztrátě hydroxylových skupin OH-. Pokud 

teploty dosahují rozmezí 500 – 800°C fylosilikátová struktura se hroutí (nastává destrukce) 

a nad 900°C se tvoří nové fáze, především mullit, sklo a cristobalit a dojde ke slinutí 

střepu. Tyto fázové přechody jsou významné pro keramickou technologii, výrobu 

žáruvzdorných hmot, apod. Některé jílové minerály mohou při zahřívání zvětšovat svůj 

objem a to výrazně, tzv. termická expanze, kterou se vyznačuje hlavně vermikulit. Této 

vlastnosti se využívá při výrobě lehčených stavebních hmot [1].   

2.1.1.2 Reakce s organickými látkami 

Některé jílové minerály se mohou vhodně upravit, čímž dojde k vytvoření produktů, 

jež jsou schopny reakcí s organickými látkami za vzniku tzv. organo-jílových komplexů. 

Pro tyto úpravy jsou využívány zejména smektity a vermikulity. Těchto úprav je 

využíváno např. při čištění a odbarvování olejů a dalších potravinářských produktů, při 

krakování uhlovodíků, atd. [1]. 

2.1.1.3    Schopnost vázat vodu 

Voda vázaná na jílové minerály může být ve dvou formách. Buď jsou molekuly vody 

vázané v pórech mezi částicemi či sorbované na povrchu částic, nebo jsou vázány jako 

hydroxylové skupiny OH- v hydratačních obalech vyměnitelných kationů v mezivrstevním 

prostoru. Příjmem molekul vody, čili hydratací vyměnitelných kationů, dochází 

k oddalování vrstevnatých komplexů, což má za následek bobtnání jílu. U fylosilikátů 

dochází k silnějšímu bobtnání, pokud klesá náboj vrstevnatého komplexu. U vermikulitů 

bobtnání roste a u smektitů je největší. Způsob a množství vázáné vody se odráží na 

technologických vlastnostech jílových minerálů, jimiž jsou především plastičnost, tvarová 

stálost, vazkost, schopnost tvořit suspenze, toxotropie, atd. V půdách touto vlastností jílové 

minerály zajišťují dlouhodobé udržení vody, která je nezbytná pro život rostlin [1]. 
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2.1.1.4 Schopnost sorpce a iontové výměny 

Vyměnitelné kationy jsou na struktury jílových minerálů, zejména fylosilikátů 

vázány dvěma způsoby. Jednak adsorpcí na povrch přerušené nenasycené vazby, avšak 

spíše na hranách částic, ale také absorpcí na tzv. vnitřní povrch částic, tzn., že jsou 

elektrostaticky vázány do prostoru mezivrství na přebytečné nenasycené náboje 

vrstevnatého komplexu. Z vyměnitelných kationů, nacházejících se v přírodě, se jedná 

zejména o Ca2+, H+, H3O
+, K+, Mg2+, Na+, NH4

+. U mnoha fylosilikátů bývají lehce 

nahrazeny vyměnitelné kationy jiným kationem, a právě množství i druh těchto kationů 

může zcela ovlivnit fyzikální vlastnosti, a tím i následné využití těchto minerálů. V půdách 

je schopnost výměny iontů důležitým faktorem, protože umožňuje sorpci a zadržování 

živin, zejména pak draslíku. Této schopnosti jílových minerálů se také využívá při úpravě 

pitné vody a v mnoha jiných aplikacích. Z fylosilikátů mají největší výměnnou kapacitu 

(CEC), díky svému velkému vnitřnímu povrchu, skupiny smektitu a vermikulitu [1].   

2.2 Fylosilikáty 

Fylosilikáty jsou minerály s vrstevnatou strukturou, což vysvětluje i jejich název, jež 

byl odvozen z latinského slova phillos = list [2] . 

Při pohledu na celkovou strukturu se rozlišují dva typy fylosilikátů a to [1]: 

 fylosilikáty planární – ve své struktuře mají spojité dvojrozměrné periodické 

sítě tetraedrů a oktaedrů, tyto sítě jsou rovinné,  

 fylosilikáty neplanární – v jejich struktuře je periodicita vrstev narušována, 

nebo dochází k ohnutí či cylindrickému stočení fylosilikátových sítí.  

Ve strukturách fylosilikátů jsou základními stavebními jednotkami tetraedry [SiO4]
4- 

(obr. č. 1) a oktaedry M(O2-, OH-, F-)6 (obr. č. 2), které se vzájemně spojují a tvoří sítě. 

Tyto sítě tetraedrů a oktaedrů jsou propojeny pomocí atomů kyslíků. Základním centrálním 

kationem tetraedrů je kation Si4+, který však může být nahrazen i kationem Al3+, Fe3+, 

Ge4+. Centrálními kationy oktaedrů mohou být kationy Mg2+, Al3+, které se vyskytují 

nejčastěji, ale také Ca2+, Fe3+, Fe2+, Li+, Mn+ [1].   
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Obrázek 1: Schéma tetraedru [SiO4] 
4- [5]. 

 

Obrázek 2: Schéma oktaedru [6] 

2.2.1 Struktura planárních fylosilikátů 

Jak již bylo zmíněno výše, obsahují tyto fylosilikáty ve své struktuře spojité 

dvojrozměrné periodické sítě tvořené tetraedry a oktaedry. Spojování sítí tetraedrů se 

sítěmi oktaedrů se odehrává sdílením anionů, čímž dochází k vytvoření vrstvy. Vrstvy se 

mohou spojovat pomocí vodíkových vazeb, skupin kationů nebo jednotlivých kationů a 

vytváří tak základní jednotku struktury planárních fylosilikátů [1].        

Při spojování [SiO4]
4- tetraedrů dochází k vytvoření tetraedrické sítě (obr. č. 5). 

Tetraedry [SiO4]
4- se navzájem spojují do sítě pomocí tří vrcholů, jimiž jsou atomy 

kyslíku, a tím vytváří hexagonální uspořádání, které je pro tuto síť charakteristické. 

Pomocí čtvrtého atomu kyslíku, tzv. vrcholového, dochází ke spojení s oktaedrickou sítí, 

jež je orientováno kolmo na rovinu tvořenou bazálními kyslíky [1,2,7].  

Do sítí se též spojují oktaedry, které v této síti (oktaedrické) sdílí vrcholy i polovinu 

hran. V těchto sítích dochází k vytváření oktaedrických prostor, které mohou být zaplněny 

kationy. Ve fylosilikátech tak mohou být obsazeny centrální pozice oktaedrů stejnými i 

jinými druhy kationů, nebo mohou zůstat neobsazené. Z tohohle hlediska lze oktaedrické 

sítě rozdělit na tři skupiny [1,2]:  

 trioktaedrické – všechny tři oktaedrické pozice jsou obsazeny kationy; např. 

mohou být oktaedrické prostory vyplněny dvojmocným kationem (př. Mg2+), 

tyto sítě jsou elektroneutrální, neboť mají v síti vyrovnaný náboj (obr. č. 3), 
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 dioktaedrické – ze tří oktaedrických pozic jsou obsazeny kationy pouze dvě 

a třetí je neobsazená, tzv. vakantní; např. při obsazení oktaedrických prostor 

trojmocným kationem (př. Al3+), čímž se zachová elektroneutralita sítě (obr. 

č. 4), 

 monooktaedrické – ze tří oktaedrických pozic je obsazena kationy pouze 

jedna a zbylé dvě jsou neobsazené (vakantní). 

 

Obrázek 3: Schéma trioktaedrické sítě [1]. 

 

Obrázek 4: Schéma dioktaedrické sítě [2]. 

 

 

Obrázek 5: Schéma tetraoktaedrické sítě složené z [SiO4]
4- tetraedrů [1]. 

Ve strukturách fylosilikátů dochází ke spojování jednotlivých tetraedrických a 

oktaedrických sítí. Buď dojde ke spojení dvou tetraedrických sítí, nebo ke spojení sítě 

tetraedrické s oktaedrickou. Spojením sítí vznikají vrstvy, prostor mezi vrstvami je 

nazýván mezivrství [1,2]. 
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Při spojení sítě tetraedrické s oktaedrickou dochází ke vzniku dvou typů vrstev, a to 

1:1 a 2:1. Typ vrstvy 1:1 vzniká při spojení jedné sítě oktaedrické s jednou tetraedrickou, 

tzn., že obě sítě mají jednu společnou kyslíkovou rovinu. U typu vrstvy 2:1 dojde ke 

spojení dvou tetraedrických sítí s jednou oktaedrickou, přičemž oktaedrická síť je uzavřena 

mezi dvěma tetraedrickými. Znamená to, že sítě mají dvě společné roviny kyslíkových 

atomů [1,2] . 

2.2.2 Klasifikace planárních filosilikátů 

Fylosilikáty se vyznačují svými odlišnými vlastnostmi ve struktuře. Jsou 

identifikovány a klasifikovány podle strukturních a krystalochemických vlastností 

základních jednotek. Mezi nejdůležitější patří [1,2,3]: 

 typ vrstvy (1:1, 2:1), 

 typ sítě (tetraedrické, oktaedrické), 

 typ oktaedrických sítí (trioktaedrická, dioktadrická), 

 obsah mezivrství – prostor mezi vrstvami, 

 náboj vrstvy, 

 chemické složení, 

 rovina iontů. 

Přičemž při klasifikaci je asi nejdůležitějším kritériem počet sítí, které vytváří jednu 

vrstvu (typ 1:1 či 2:1), a dále pak obsazení oktaedrické sítě (dioktaedrické či trioktaedrické 

obsazení). Podle tohoto základu jsou fylosilikáty rozděleny [2]. 

2.3 Skupina smektitu 

Tato skupina je jednou z nejvýznamnějších skupin fylosilikátů. Obklopuje nás všude, 

neboť je součástí prachu zvířeného ve vzduchu, nezbytnou součástí půd, horninotvorným 

minerálem v sedimentech a bezprostředně ekonomicky významnou surovinou [2]. 

2.3.1 Charakteristika smektitů 

Smektity se mohou vyskytovat v podobě jemně šupinkatých nebo celistvých 

agregátů. Struktura smektitů je složena z tetraedrických sítí, která uzavírá buď 

oktaedrickou nebo dioktaedrickou síť, čili se jedná o krystalovou strukturu vrstvy typu 2:1. 
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Podle typu oktaedrické sítě se smektity dělí na dioktaedrické (montmorillonit, beidellit, 

nontronit) a trioktaedrické (saponit, hecrotit) [1,2]. 

Vrstvy mají výrazný záporný náboj, neboť v jejich struktuře dochází ke značným 

substitucím. Díky tomuto náboji v prostoru mezi vrstvami existují vyměnitelné kationy 

spolu s hydratačními obaly tvořenými molekulární vodou. V prostoru mezivrství to jsou 

především kationy draslíku, hořčíku, sodíku a vápníku. Pokud se smektity nachází 

v prostoru, kde je vysoká koncentrace jiných kationů, dochází k výměně za původní. Do 

mezivrství se dostávají přednostně kationy s malým poloměrem a malou hydratační 

energii. Krom přijímání různých kationů dovoluje smektitům jejich struktura přijímat také 

vodu nebo organické látky. Příjmem různých látek dochází ke změnám vzdáleností 

mezivrství (zvětšuje se), pokud látka opustí tento prostor, dojde k zmenšení vzdálenosti 

mezivrství. Tato vlastnost se nazývá expandabilita a je pro smektity charakteristická, 

protože díky ní se smektity uplatňují při odstraňování nežádoucích kationů v prostředí a 

v praxi se využívají jako iontoměniče [1,2,7]. 

    Smektity se vyskytují skoro ve všech geologických prostředích. Jejich nejčastější 

vznik je z alterácií primárního silikátového minerálu, anebo krystalizují z nízkoteplotních 

hydrotermálních roztoků. Nejvíce smektitů však vzniká při alteračních procesech různých 

minerálů. Mezi minerály, které přispívají ke vzniku smektitů, mohou patřit živce, 

pyroxény, olivíny, kaolinit, illit, chlorit, či vulkanické sklo. K jejich identifikaci se využívá 

amalýza rtg difrakce společně s infračervenou spektroskopií [1,2].  

Smektity díky svým krystalochemickým vlastnostem mají různorodé využití v celé 

řadě průmyslových odvětví [1].                                                                                                        

2.3.2 Montmorillonit 

Montmorillonit patří mezi jeden z nejznámějších minerálů skupiny smektitu. Svým 

vzhledem se jedná o bílý, narůžovělý, nahnědlý, nazelenalý nebo nažloutlý minerál (viz. 

obr. č. 6). Může se vyskytovat v podobě jemnozrnných agregátů ve formě celistvé, kusové 

nebo zrnité. V kusové formě má charakter neprůhledného minerálu s matným leskem a 

může být na dotek mastný [2,3,4].  
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Obrázek 6: Vzhled montmorillonitu [8]. 

Montmorillonit patří do skupiny dioktaedrických smektitů, neboť jeho struktura je 

tvořena dvěma tetraedrickými sítěmi, které obklopují síť oktaedrickou (viz. obr. 7) [18]. 

 

Obrázek 7: Schéma struktury montmorillonitu [9]. 

Ve struktuře montmorillonitu neexistuje tetraedrický náboj, ale celý náboj je 

soustředěn na oktaedrickou síť. Je také charakterizován svými tetraedrickými pozicemi, jež 

nevykazují žádnou či jen velmi slabou míru substituce kationů Al3+ za Si4+. Chemickou 

strukturu montmorillonitu vyjadřuje krystalochemický vzorec: 

M0,5
+(Al1,5.Mg0,51,0)(Si4,0)O10(OH)2, 

kde M značí možné vyměnitelné kationy a  je symbol pro vakanci, což značí neobsazenou 

polohu v krystalové mřížce. V přírodním montmorillonitu se nejčastěji jako výměnné 

kationy vyskytují draslík, hořčík, sodík a vápník. Montmorillonity se podle zastoupení 

oktaedrických kationů rozlišují na Al-montmorillonity, Mg-montmorillonity a Fe-

montmorillonity. Al-montmorilloity mají nízkou substituci a tím i nízký náboj, naopak 

Mg-montmorillonity mají vysokou substituci Mg za Al, a tím i vysoký náboj [1,15]. 

Montmorillonit je v jílovitých minerálech a půdách běžnou složkou. Je produktem 

zvětrávání čedičových tufů, popelů a skel, ale také serpentinitů a vzniká i hydrotermální 

přeměnou hornin. Jeho vznik je však vázán na alkalické prostředí, přítomnost kationů 

Mg2+, a také na pomalém vyluhování tufu. Je znám i jeho vysoký výskyt v recentních 

sedimentech, který však s postupem času klesá [3,4]. 
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2.3.3 Vlastnosti a využití montmorillonitu 

Vlastnosti montmorillonitu se odvíjí již od skupiny, ve které se nachází. Je nositelem 

charakteristických vlastností bentonitu, jako je značná sorpční schopnost, která souvisí 

s vysokou výměnnou kapacitou, bobtnavost při styku s vodou, také vysoká plasticita a 

vaznost. Využívá se i jeho jemnosti částic, které jsou menší než 2 µm a vysoká hodnota 

povrchového náboje. V technologických aplikacích se využívají jak přírodní, tak i 

modifikované formy montmorillonitů, respektive se jedná o bentonitové horniny 

s montmorillonitem, jež je hlavní složkou [1,10].  

V chemickém průmyslu našel montmorillonit uplatnění jako nosič katalyzátorů, 

v ropném průmyslu slouží při výrobě benzínu, mazadel či syntetických pryskyřic. 

V potravinářském průmyslu se využívá především dobrých sorpčních schopností 

montmorillonitu, jež mají uplatnění při čištění a stabilizaci jak živočišných, tak rostlinných 

tuků a olejů, odbarvování, k čeření a filtraci ovocných šťáv, moštů či ke stabilizaci piva. 

V zemědělství hrají montmorillonitové jíly důležitou roli při zúrodňování písčitých půd, 

neboť jim pomáhají tvořit sorpční komplex ke zlepšení vodního i tepelného režimu. 

Významné místo si také zajistil ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu díky 

značnému stupni disperzity a hydrofilnosti (využití jako lékotvorné látky – léčivé masti 

s přísadami). Uplatnění našel i při výrobě plastů a gumy, proto se v menší míře přidává 

jako plnivo do polyuretanu, polyamidových vláken na výrobu textilií a do močovino-

formaldehydových pryskyřic. Polyamidové kompozity vykazují dobré mechanické 

vlastnosti i tepelnou odolnost, neboť montmorillonit, kterým jsou plněny, je povrchově 

upraven pomocí kyseliny aminododekanové. Byly také vyvinuty postupy výroby 

montmorillonitických jílů obsahujících pyrolytický uhlík či nitrid boru vhodných jako 

plnivo pro vyztužování plastů [1]. Využití této skupiny minerálů v technologických 

aplikacích či průmyslu je opravdu pozoruhodné a veliké, a proto byla vybrána jen některá 

odvětví s jejich uplatněním.  

2.4 Skupina vermikulitu 

Vermikulit je jediným minerálem zastupujícím tuto skupinu. Slovo vermikulit 

pochází z latinského slova „vermiculare“ což v překladu znamená červík a vychází tak 

z tvaru zahřátých krystalů vermikulitu. Vzhledově se jedná o hnědý, bronzový, méně 
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nazelenalý minerál, který je perleťově lesklý na štěpných plochách (viz. obr. č. 8). Svým 

vzhledem připomíná chlority nebo biotit [2,4]. 

 
Obrázek 8: Vzhled vermikulitu [11]. 

2.4.1 Struktura vermikulitu 

V přírodě se vermikulit vyskytuje v podobě šupinkových agregátů, ale někdy se 

můžeme setkat i s velkými a dobře vyvinutými krystaly tabulkového tvaru [3,4].   

Vermikulit se vyskytuje ve dvou základních strukturách, a to v dioktaedrické a 

trioktaedrické. Krystalové struktury jsou tvořeny vrstvami typu 2:1 a prostor mezivrství je 

vyplněn hydratovanými výměnnými kationy, jež jsou uloženy mezi vrstvami molekul 

vody. Molekuly vody jsou v této struktuře vázány pouze pomocí vodíkových můstků, takže 

jsou volné a proto dochází u tohoto minerálu snadno k dehydrataci již při teplotě nad 60°C. 

K hlavním výměnným kationům nacházející se v prostoru mezivrství patří hořčík v podobě 

Mg2+, který je zároveň v trioktaedrické struktuře vermikulitu dominantním oktaedrickým 

kationem. V této struktuře však hořčík v podobě Mg2+ obsazuje pouze jednu ze tří 

oktaedrických pozic a zbylé dvě jsou vakantní, tzn., že se jedná v podstatě o 

monooktaedrickou síť. U přírodních vermikulitů je nejčastějším výměnným kationem 

v prostoru mezivrství již zmíněný hořčík v podobě Mg2+. Původní kation v prostoru 

mezivrství však může být snadno nahrazen jiným kationem (např. Na+, Ba2+, K+, Li+), což 

může vést ke vzniku monoiontové formy. Podle kationu, který v mezivrstevním prostoru 

dominuje, se vermikulity označují předponou charakterizující mezivrstevní kation, 

například vermikulit, v jehož prostoru mezivrství dominuje kation Mg2+, je označován jako 

Mg-vermikulit, jež je také nejběžnější formou výskytu. Ve struktuře vrstvy typu 2:1 

vystupují ve vermikulitu jako oktaedrické kationy ve formě R2+, zejména kationy Fe2+, 

Mg2+ a Ni2+ a ve formě R3+ kationy Al3+ a Fe3+ [1,2,3]. 

Struktura Mg-vermikulitu s mezivrstevní sítí tvořenou oktaedry je zobrazena na 

obrázku č. 9, kde M vyznačuje oktaedrické kationy vrstvy typu 2:1, Mi – oktaedrické 
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kationy prostoru mezivrství, T – tetraedrické kationy vrstvy typu 2:1 a H2O – molekulární 

vodu prostoru mezivrství, jež se nachází v rozích oktaedrů [1].       

 
Obrázek 9: Schéma struktury Mg-vermikulitu [1]. 

Z všeobecného pohledu existuje vermikulit v podobě makroskopického a 

mikroskopického typu. Makroskopické vermikulity jsou z pohledu struktury 

trioktaedrické a jsou známé z pegmatitů a metamorfovaných hornin, jež obsahují vysoký 

podíl slíd. Jejich charakteristika je dobrá jak z chemického, tak i strukturního hlediska, 

protože jejich krystaly jsou milimetrových až centimetrových rozměrů a umožňují tak 

využití monokrystalové rtg difrakční metody. Naproti tomu jsou mikroskopické 

vermikulity typické hlavně pro minerální půdy, jež jsou z hlediska struktury dioktaedrické 

a trioktaedrické podle minerálu z něhož vznikly. Vyskytují se v širokém klimatickém pásu, 

tzn. od polárního po tropický v půdách nejrůznějších typů. Většinou se nacházejí ve směsi 

s jinými minerály, tudíž je u nich komplikovanější identifikace a charakteristika. 

V mikroskopických vermikulitech, respektive v prostoru mezivrství se často nachází Al-

hydroxidové kationy, které tak zabraňují expandovatelnosti (rozpínavosti) vermikulitu. 

Právě díky této skutečnosti se na rozdíl od mikroskopických vermikulitů makroskopické 

v praxi využívají hlavně po úpravě termální expanzí, což je zahřátí na vysokou teplotu (nad 

1000°C) během několika sekund [2]. 

Vermikulity se mohou vyskytovat v podobě pravých a modifikovaných vermikulitů. 

Pravými vermikulity jsou jejich přírodní formy vznikající zejména alterací flogopitu nebo 

biotitu a to tak, že se v prostoru mezivrství kation draslíku (K+) během zvětrávání 

nahrazuje kationem hořčíku v podobě Mg2+ a dochází i k tvorbě hydratačních obalů těchto 

mezivrstevních kationů. Přírodní proces jejich vzniku je však dlouhodobý a převážně 

probíhá přes stadium smíšených struktur vermikulit/flogopit (či biotit), při němž nastane 
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kationová výměna a hydratace pouze u některých vrstev slíd. Dalším možným způsobem 

vzniku pravých vermikulitů je alterace hořečnatých chloritů, při které dochází k degradaci 

trioktaedrické mezivrstevní sítě ve vhodném zvětrávacím prostředí na monooktaedrickou 

síť se vznikajícími hydratačními obaly zbylých kationů v mezivrství. I tento proces vzniku 

probíhá přes stadium smíšených struktur vermikulit/chlorit. Tento způsob vzniku 

vermikulitu charakterizuje lokalita nacházející se na území České republiky – Letovice. 

Chemické složení pravých vermikulitů lze vyjádřit pomocí vzorce [1]:  

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

Pro identifikaci vermikulitů se nejčastěji používají metody rtg difrakce, kde se 

zjišťují změny hodnot bazální difrakce d001, kde d-parametr je odvozen ze vzdálenosti 

mezivrstevního prostoru Mg-vermikulitu, jehož hodnota činí 14,3 nm. Bazální mezirovinná 

vzdálenost s d-hodnotou 1,43 nm je první, a tím i vysoce intenzivní a převyšující 

mnohonásobně intenzity další bazální difrakce, čtvrté a páté. Další bazální difrakce mají 

velmi nízkou hodnotu intenzity. Hodnoty bazální mezivrstevní vzdálenosti d001 se mění 

z hlediska kationu obsaženého v mezivrstevním prostoru, jež závisí na typu a velikosti 

[1,2]. 

2.4.2 Vlastnosti a využití vermikulitu 

Vlastnosti vermikulitů se odvíjí od jejich chemické struktury a svými vlastnostmi se 

podobají smektitům. K jeho přednostem stejně jako u smektitů patří příjem a odevzdávání 

vody, který se odvíjí od vnějších podmínek, což se projevuje při změnách v prostoru 

mezivrství při dehydrataci a rehydrataci (příjem vzdušné vlhkosti po zahřátí na danou 

teplotu). Tato významná vlastnost se nazývá exfoliace neboli odlupování. Další 

významnou vlastností je schopnost výměny kationů a organických látek v prostoru 

mezivrsví [1,3].   

Exfoliace (odlupování) je procesem termální expanze, kdy při zahřátí dochází 

k odpařování krystalické vody v prostoru mezivrství a k oddalování (odlupování) plochých 

šupinek od sebe, čímž se mnohonásobně zvětší objem a vznikají tak dosti lehké a silně 

porézní agregáty. Průmyslově se tento proces dosahuje prudkým zahřátím na teplotu 800 – 

1000°C a dochází až k dvacetinásobnému zvětšení objemu [1,3].  

Takto tepelně připravený expandovaný vermikulit (viz. obr. č. 10) má velké využití 

hlavně díky své silné porozitě, nízké molekulové hmotnosti, schopnosti iontové výměny a 
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bobtnatosti. Je materiálem ohnivzdorným, hnilobovzdorným, bez zápachu, nezvětrává, je 

inertní na většinu chemikálií, elektricky nevodivý a je výborným tepelným a zvukovým 

izolátorem. Jako jeden z mála jílových minerálů si uchovává velmi stabilní pH, což se 

přiřazuje k jeho dalším významným vlastnostem. Naproti tomu neexpandovaný 

vermikulit se využívá hlavně při čištění vody a to zejména k sorpci mědi, olova a zinku. 

Tyto vlastnosti mu umožňují širokého využití nejen v průmyslovém odvětví [3,4,13]. 

 
Obrázek 10: Expandovaný vermikulit [12]. 

Ve stavebnictví se využívá pro jeho chemickou a biologickou inertnost, že je 

ohnivzdorný, lehký, nepodléhá plísním a je výborným zvukovým a tepelným izolátorem. 

Materiály, které se vyrábí, jsou např. stavební omítky, speciální akustické omítky, 

odlehčené a izolační betony, tvárnice, obložení krbů a komínů, atd. Při výrobě těchto 

materiálů se vermikulity mísí s cementem, vápnem, anorganickými pojivy, dřevní hmotou, 

organickými látkami a s dalšími [1,13]. 

V ocelárnách a slévárnách se využívá díky jeho nízké objemové hmotnosti, tepelné 

izolaci, ohnivzdornosti a snadné aplikaci. Výrobky jsou izolační a ohnivzdorné profily, 

těsnění, plniva do maleb a tmelů, slouží jako vrchní vrstva izolace pro ocelové konstrukce. 

V automobilovém průmyslu nahradil azbest v obložení brzd a spojkových kotoučů. 

V zemědělství našel uplatnění jako přísada do krmiv zvířat, kde slouží jako podpůrné 

médium pro živiny (melasa, tukové koncentráty či vitamínové prostředky) či stelivo pro 

zvířata, a to proto, že je sterilní, hladký, měkký a savý. Také se může využít k absorpci 

průmyslových hnojiv či jako nosič pesticidů. V zahradnictví se používá jako přísada do 

kompostu, a pokud je dobře skladován, nemusí podléhat žádné úpravě. Avšak nejčastěji je 

využíván v kombinaci s rašelinou nebo kokosovým vláknem, čímž se zajišťují ideální 

podmínky pro vývoj rostlin. Částečky vermikulitu v kompostech slouží k zlepšování 

provzdušňování, zadržování vlhkosti, podporují rozpad přidávaných umělých hnojiv, a tím 



 Sandra Celárková: Regenerace a zpracování použitých sorbentů na bázi jílových minerálů 

2011                                                                                                                                     16 

ze sebe uvolňují draslík, hořčík a jiné stopové prvky. Běžně se také používá pro 

hydroponii, což je pěstování rostlin v živém roztoku bez použití půdy [13,14,15].  

Expandovaný vermikulit je možné využít také jako obalový materiál, protože je lehký, 

čistý, snadno se nalévá a je dobrým tlumícím prostředkem proti otřesům. Toho se využívá 

v zahradnictví pro skladování cibulí, hlíz, ovoce a vyplňují se jím otvory u zabalených 

materiálů (např. nebezpečných chemikálií) [13]. Budoucnost stále většího využití 

vermikulitu v průmyslovém odvětví se bude odvíjet od využívání jiných, již zaběhnutých 

materiálů [1]. 

2.5 Modifikované formy jílových minerálů 

Jílové minerály či fylosilikáty mají díky svému velkému specifickému povrchu a 

schopnosti iontové výměny dobré předpoklady do své krystalové struktury přijímat řadu 

různých látek (velké organické molekuly, polymery, či komplexní ionty). Avšak tyto 

minerály svým hydrofilním chováním nejsou při sorpcích dosti účinné v čisté podobě, 

protože nejsou schopny sorpce neionogenních organických látek. Proto se tyto minerály za 

pomoci různých kationů upravují a dochází u nich k zlepšení sorpčních schopností, tzn., že 

se stávají hydrofóbními a mohou interagovat s nepolárními látkami. Při úpravě těchto 

sorbentů se využívá například hexadecyltrimethylamoniový kation (HDTMA), jež nahradí 

ve stávající struktuře minerálu kation kovu, a tím změní jeho hydrofilní vlastnosti na 

organofilní. Tento proces se nazývá interkalace [3,16].   

Modifikované formy jílových minerálů mají využití zejména jako sorbenty, 

katalyzátory či prekurzory k přípravě nanokompozitních materiálů v systému polymer-jíl, 

čímž lze dosáhnout výborných mechanických vlastností (pevnosti, pružnosti, tepelné 

stability a tvrdosti). Jejich uplatnění bylo nalezeno také ve farmacii, kde díky svým 

vlastnostem mohou přispívat k vyšší účinnosti léčiv. Jejich vlastností je také využíváno 

v optoelektronice, kde silikátové vrstvy tvořící jejich strukturu slouží jako nosiče opticky 

aktivních látek a zvýrazňují tak fotofyzikální a fotochemické vlastnosti vzniklého 

komplexu. Významného uplatnění mají jako sorbenty i v environmentálních technologiích 

– při čištění průmyslových odpadních vod, kde jsou využity samostatně nebo jsou součástí 

sorpčních kolon s obsahem aktivního uhlí, při nakládání s odpady, kde hrají roli jako 

izolační jílové bariéry na skládkách, které zabraňují prosakování organických látek a 

rizikových prvků do podzemní vody, atd. [16,17,18]. 
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2.5.1 Princip interkalace  

Interkalace je proces, při kterém je hostující molekula nebo ion vpraven do 

hostitelské struktury, čímž dojde k modifikaci struktury (viz. obr. č. 11). Změnou struktury 

dojde i ke změnám fyzikálních a chemických vlastností, jež se odvíjí od druhu a 

koncentrace hostující látky. Probíhající interkalace může být chemicky nebo tepelně 

reverzibilní [3,17]. 

 
Obrázek 11: Schéma principu interkalace [19]. 

V takto interkalovaných jílech je mezivrstevní prostor na rozdíl od přírodních jílů 

vyplněn komplexními molekulami hosta za předpokladu, že došlo k iontově výměnné 

reakci, nebo pokud došlo k ion-dipolové interakci je prostor vyplněn původními 

výměnnými kationy a polárními neutrálními molekulami hosta. Interkalační procesy 

probíhají při pokojové i vyšší teplotě a při normálním či vyšším tlaku v závislosti na druhu 

hostující látky. Tento proces umožňuje vytvořit cestu k novým materiálům 

s požadovanými a předem danými vlastnostmi [3,17].     

2.5.2 Modifikované formy smektitů (montmorillonitu) 

Monoiontové formy 

Přírodní formy smektitů obsahují v prostoru mezivrství jednomocné (K+, Na+) a 

dvojmocné kationy (Ca2+, Mg2+), ale dominujícími jsou převážně Ca2+ a Na+. Podle 

převažujícího výměnného kationu se odvíjí struktura a vlastnosti smektitů. Proto se 

mezivrstevní pozice obsazují při nahrazení pouze jedním kationem, a tím se dosáhne 

lepších vlastností. S pomocí několikanásobného sycení vodným roztokem chloridu, 

dusičnanu či octanu požadovaného kationů, se obsazují mezivrstevní pozice jedním typem 

kationů, jež je v tomto roztoku nasycen. Aby k iontové výměně došlo, musí být ve vodném 

roztoku příslušný kation v dostatečné koncentraci. Průběh reakce není často kvantitativní, 
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protože kationy nemají stejně velkou výměnnou sílu. Při přípravě monoiontových forem 

lze sledovat výměnu kationů také v pozicích na povrchu částic, která souvisí s existencí 

volných valencí vznikajících na povrchu při rozpadu (desintegraci) struktury a tvořících se 

jednotlivých částic [1].      

       

Organické formy 

Při sycení smektitů organickými látkami dochází buď k adsorpci organických 

molekul na povrchové výměnné pozice, nebo se dostávají až do struktury smektitů, tzn. do 

prostoru mezivrství (mezi typ vrstvy 2:1), přičemž je tento proces doprovázen výraznou 

expanzí struktury smektitu. Interkalace probíhá dvojím způsobem, a to: 

 organické molekuly jsou navazovány jako kationy – na bázi iontové výměny, 

 navazovány jsou neutrální organické molekuly a původní kationy v prostoru 

mezivrství smektitů zůstanou jen částečně či úplně. 

Interkalovaná struktura závisí na mnoha faktorech, kterými jsou zejména koncentrace 

organických molekul a jejich velikost, vzájemné působení mezi strukturou hostitele a 

molekulami hosta. Interkalace může být provedena třemi způsoby [1]: 

 reakce smektitu (pevné fáze) s roztokem obsahující organickou látku, 

 reakce smektitu (pevné fáze) s parami organické látky, 

 reakce smektitu (pevné fáze) s organickou látkou v pevné fázi, ke které dochází 

při tření obou složek, jež musí být intenzivní.  

Pomocí metod molekulárního modelování lze získat představu o uspořádání molekul 

v mezivrstevním prostoru smektitů. Tyto interkalační procesy se využívají nejen pro 

identifikaci smektitů analýzou rtg difrakce, ale také pro komerční užívání, např. takto 

organicky modifikovaný montmorillonit lze využít při sorpci aromatických uhlovodíků 

z vodního prostředí [1].  

 

Anorganické formy 

Při této modifikaci dochází k nasycení mezivrstevního prostoru velkými 

anorganickými polykationty. Výhoda této formy modifikace spočívá ve výrazné teplotní 

stabilitě (asi do 500°C) na rozdíl od formy organické. K přípravám těchto forem jsou 

využity hlavně Al-polykationty, které svým chováním způsobí expanzi struktury a 

zvětšování prostoru mezivrství smektitů, čímž je vytvořena pórová struktura 
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s dvojrozměrným systémem pórů. Aby takto vzniklá struktura byla zachována, používá se 

kalcinace při teplotě 300 – 400°C [1].  

Anorganicky připravená forma, např. montmorillonitu, má využití při krakovacích 

procesech jako katalyzátor či při sorpci ekologicky toxických látek z vodních roztoků, ve 

kterých jsou obsaženy. Velmi významnou skutečností je, že anorganicky nasycený 

montmorillonit může být tepelně recyklován [1].   

2.5.3 Modifikované formy vermikulitu 

Monoiontové formy 

U pravých vermikulitů musí být nahrazen z prostoru mezivrství kation Mg2+, aby se 

mezivrstevní pozice mohly obsadit jediným typem výměnného kationu, ať už dvojmocným 

nebo jednomocným. Nahrazení lze dosáhnou několikanásobným sycením vodným 

roztokem chloridu, dusičnanu nebo octanu, jež obsahuje příslušný kation. I zde probíhající 

reakce nemusí být kvantitativní, neboť ne všechny kationy mají stejně velkou výměnnou 

sílu. Při změně mezivrstevního kationu dojde i ke změně rtg difrakčního obrazu, který je 

pozorovatelný na poloze a intenzitě bazálních difrakcí. Tím jsou získány nové typy 

vermikulitů, které se budou lišit strukturou celého mezivrstevního prostoru, typem 

mezivrstevního kationu, a také schopností vytvářet hydratační obaly s hydratačními 

podmínkami [1]. 

   

Organické formy  

U této interkalace se vermikulity sytí organickými látkami, které následně obsadí 

prostor mezivrství a dochází k výraznému rozpínání struktury ve směru kolmém na vrstvy. 

Roztažnost,nebo-li expanze, závisí na velikosti a uspořádání hostujících molekul v prostoru 

mezivrství. Interkalace organických molekul probíhají na základě iontovýměnných reakcí 

s pomocí použití vodných roztoků, jež obsahují příslušné organické molekuly. Avšak před 

samotnou interkalací se vermikulity převádějí na monoiontovou formu. Pomocí metod 

molekulárního modelování lze získat představu o uspořádání hostitelské molekuly 

v prostoru mezivrství stejně jako u modifikovaných smektitů [1]. 
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2.6 Regenerační metody jílových minerálů sorbované 

organickými polutanty 

Modifikované jílové minerály na bázi organických iontů mají výborné sorpční 

schopnosti vůči organickým polutantům. Díky těmto vlastnostem si získaly velkou 

pozornost a uplatnily se při boji s organickým znečištěním. Organicky modifikované jílové 

minerály mohou být efektivním sorbentem při odstraňování organických polutantů nejen 

z vody, ale i ze vzduchu. Na skládkách tvoří sorpční bariéru proti případnému 

organickému znečištění podzemních vod. Regenerace těchto použitých sorbentů 

nasycených organickými polutanty je velmi důležitá a při jejich aplikaci se tak stala 

zásadním požadavkem v environmentálních technologiích, jež se používají pro odstranění 

znečištění [20].  

Navzdory výborným kvalitám a vysoké účinné sorpční schopnosti, kterými se 

organicky modifikované jílové minerály pyšní, nastává problém v jejich dalším 

zpracování. Aplikovatelnost v boji proti znečištění je znevýhodněna oproti jiným 

technologiím právě pro jejich následné zpracování, jež může být likvidace (uložení na 

skládce) anebo regenerace. Právě jako ostatní sorbenty, například aktivní uhlí, se organicky 

modifikované jílové minerály stávají během procesu sorpce organickými polutanty, jež 

musí být následně regenerovány a recyklovány. Způsob regeneračního procesu takto 

znečištěných sorbentů musí být nejen účinný, ale ekonomicky výhodný a šetrný vůči 

životnímu prostředí. V minulých desetiletích byly vyvinuty a prozkoumávány různé 

regenerační metody pro použité organicky modifikované jílové minerály. Mezi tyto 

metody patří biologická degradace, fotooxidace, chemická extrakce/desorpce, superkritická 

extrakce, termální desorpce a další. Tyto regenerační metody, jejich vlastnosti a využití, 

byly prozkoumány zatím pouze u montmorillonitu, jež je nejčastěji používaným jílovým 

minerálem při těchto aplikacích [20].  

2.6.1 Biologická degradace 

Biologická degradace je metoda, při které dochází k odbourávání nasorbovaných 

organických polutantů pomocí mikrobiálních organismů, jimiž jsou především bakterie a 

kvasinky. Tato metoda je využívána nejen k regeneraci použitých organicky 

modifikovaných jílových sorbetů, ale také například k regeneraci aktivního uhlí či 
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biosorbentů. Výzkumy bylo prokázáno, že schopnost regenerace je závislá na použitém 

druhu mikroorganismu, molekulárním složení znečišťujících látek a na vlastnostech 

struktury organicky modifikovaných jílových minerálů. Některé práce ukázaly, že určité 

druhy mikroorganismů jsou schopny nasorbované polutanty ihned odbourávat [20]. 

Boyd a kol. prokázali, že bakterie druhu Pseudomonas putida díky svému aerobnímu 

metabolismu, dokáže odbourávat organická rozpouštědla (např. toluen), a tudíž má přímý 

vstup do prostoru mezivrství montmorillonitu modifikovaného HDTMA a sorbovaného 

naftalenem. Tento druh bakterie může odbourávat naftalen rychleji a účinněji než je tomu u 

bakterie rodu Alcaligenes sp., která sorbovaný naftalen přímo odbourávat nedokáže. Při 

výzkumu obou druhů byla dokázána vyšší účinnost mineralizace naftalenu u Pseudomonas 

putida, která dosahovala 40% během pár hodin, naopak u Alcaligenes sp. byla 

mineralizace za stejnou dobu ne více než 15%. Mineralizovat naftalen z více jak 45% se 

však oběmi bakteriemi nedokázalo dosáhnout i po 60 hodinové regeneraci [20]. 

Kvasinky při odbourávání organických polutantů mají výhodu oproti bakteriím 

z důvodu jejich vysoké tolerance vůči maximální koncentraci rozpuštěných látek, lehce 

oddělitelných z vody. Pro výzkum regenerační metody byl použit montmorillonit 

modifikovaný HDTMA a sorbovaný fenolem, který byl následně desorbován pomocí 

kvasinek Pityrosporum sp. Z výsledků vyplynulo, že ke kompletní desorpci a degradaci 

fenolu je zapotřebí dlouhé inkubační doby (více než 90 hodin), a že rychlost degradace je 

závislá na tom, jakým způsobem jsou uloženy kationy HDTMA mezi vrstvy jílových 

minerálů. Výsledky také dokazují, že mohou být zachovány sorpční kapacity 

regenerovaných organicky modifikovaných jílů i po čtyřnásobné regeneraci [20]. 

Biologická degradace nevyžaduje žádná další přídavná činidla, a protože je 

prováděna metodou „in situ“, může být použita při regeneracích použitých organicky 

modifikovaných jílů z různých aplikačních oblastí, kterými jsou například oblasti 

kontaminovaných půd a podzemních vod. Spojením biodegradace „in situ“ s imobilizací 

organických polutantů sorbovaných na povrchu jílových minerálů vzniká technologie, jež 

může komplexně obnovit půdy a vyčistit podzemní vody a kde organicky modifikované 

jílové minerály vytvoří tzv. reaktivní bariéru, na kterou se organické polutanty budou 

současně sorbovat a degradovat. Tím může tento proces vyvolat trvalou regeneraci 

adsorbentu [20]. 
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Použití této metody je nevhodné v případě, že se v roztoku nacházejí kationaktivní 

tenzidy, které mohou být pro mikroorganismy toxické a ovlivnit tak účinnost regenerace 

[20]. 

2.6.2 Fotooxidační metoda 

Fotooxidační degradační metody (fotokatalytické oxidace) jsou pokročilými 

oxidačními procesy, které mohou rychle rozkládat organické polutanty na velmi nízkou 

úroveň koncentrace za vhodných podmínek. Tyto metody lze po provedených výzkumech 

rozdělit do dvou skupin. V prvním případě jsou fotokatalyzátory přidávány do roztoku 

(suspenze) obsahujícího již vyčerpané organicky modifikované jíly, kde dochází nejprve 

k desorpci organických polutantů a k jejich následné degradaci pomocí fotografického 

ozáření, čímž může být organicky modifikovaný jíl regenerován. V druhém případě se 

fotokatalyzátory začleňují do prostoru mezivrství organicky modifikovaných jílů, čímž 

vznikne nová forma, která by měla být účinná jak pro sorpci, tak i degradaci organických 

polutantů. Nejpoužívanějším fotokatalyzátorem pro regeneraci vyčerpaného organicky 

modifikovaného jílu je oxid titaničitý TiO2 [20].  

  Výzkumy byly prováděny na montmorillonitu modifikovaným HDP po sorpci 2-

chlorfenolem a bylo zjištěno, že na účinnou degradaci organických polutantů, a tím i na 

regeneraci organicky modifikovaných jílů má velký vliv vlnová délka a intenzita UV 

záření. Bylo prokázáno, že s kratší vlnovou délkou (>254 nm) UV záření může být 

degradováno 99% sorbovaného 2-chlorfenolu spolu v suspenzi s TiO2 během 160 minut, 

přičemž ale dochází i k destrukci organicky modifikovaného jílu. Naopak účinnější 

regenerace je při vyšší vlnové délce (>310 nm) UV záření, kdy se sice za delší dobu (7 

hodin) odstraní také 99% organického polutantu, ale zároveň nedojde k destrukci 

organicky modifikovaného jílu, jež může být následně použit pro další sorpce organických 

polutantů. V dalších výzkumech byl TiO2 začleněn do mezivrstevního prostoru 

montmorillonitu modifikovaného HDP spolu s kationaktivními tenzidy, a bylo dosaženo 

stejné účinné degradace 2-chlorfenolu, jako v předchozích případech s tím, že k destrukci 

také nedocházelo [20]. 
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2.6.3 Chemická extrakčně/desorpční metoda 

Organická rozpouštědla mohou snadněji rozpouštět organické sloučeniny, a proto se 

využívají k extrakci organicky modifikovaných jílů sorbovaných organickými polutanty a 

k jejich následné regeneraci. Účinnost extrakčních schopností organických rozpouštědel 

byla prokázána s pomocí acetonu na modifikovaném hydrotalcitu obsahujícího safranin 

(zásadité barvivo), při níž nedošlo ke změně struktury modifikovaného hydrotalcitu. Zbylý 

aceton v organojílu byl přes noc odstraněn sušením při teplotě 40°C, čímž byla obnovena 

jejich sorpční kapacita. I po dvojnásobné regeneraci vykazovaly organojíly stále dobrou 

sorpční schopnost vůči safraninu okolo 85%, jež je stejná jako při použití původních 

materiálů [20]. 

Použitím roztoku NaOH se z organojílů účinně desorbuje tannin i fenol a desorpční 

schopnosti se pohybují v rozmezí 99,7% a 89,3%. Je to dáno tím, že iontové sorbenty mají 

různé formy struktury (molekulové či iontové formy) při změnách pH. Tannin i fenol 

zabudovaný v organicky modifikovaných jílech mají slabou sorpční kapacitu ve velkém 

rozpětí pH, jež bylo dokázáno v případě tanninu na bentonitu modifikovaném HDTMA, 

kde sorpční schopnost při pH 4 dosáhla hodnoty 99% a při pH 8 pouze 44% [24]. Sorpční 

kapacity regenerovaných organicky modifikovaných jílů a desorpční účinnost sorbentů se 

snižuje s opakovanou extrakční/desorpční metodou [20].     

2.6.4 Superkritická extrakční metoda 

Superkritická fluidní extrakce je separační metoda oddělující jednu složku od 

ostatních z pevného povrchu pomocí superkritické látky jako extrakčního činidla. 

Nejpoužívanějším superkririckým rozpouštědlem je oxid uhličitý pro jeho snadno 

dosažitelné kritické parametry (kritická teplota 31°C a kritický tlak 7,38 MPa), také pro 

snadnou dostupnost v požadované čistotě, nízké ceně a že je plynem netoxickým i 

chemicky inertním. Tato metoda se stala zajímavou volbou při získávání organických látek 

z biologických a environmentálních vzorků [21].  

Při extrakcích organických polutantů z odlišných použitých sorbentů je využíváno 

superkritické kapaliny, která má vynikající extrakční účinnost při odstraňování 

organických sloučenin z pevných matric. Tato technika je aplikována na extrakci 

organických polutantů (např. fenoly, ethylacetát, kyselina salicylová) z použitých sorbentů, 

jež mohou být následně regenerovány. Mezi rozhodující faktory při extrakci organických 
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polutantů patří viskozita a hustota superkritické kapaliny. Zvýšení účinnosti extrakční 

schopnosti může být dosaženo přidáním jiného rozpouštědla, jež bylo výzkumem 

dokázáno. Tato metoda je dosti účinná, avšak její nevýhodou jsou vysoké náklady a složité 

provozní podmínky [20].     

2.6.5 Termální desorpce 

Při termální desorpci se organické polutanty degradují zahříváním použitých 

sorbentů na vysoké rozmezí teplot. Tato regenerační metoda se využívá primárně 

především k separaci a izolaci těkavých organických látek (VOCs) a polotěkavých 

organických sloučenin (SVOCs) sorbovaných v různých matricích [20].  

Některé studie se zabývají přípravou nových organicky modifikovaných jílů, které by 

zlepšily jejich tepelnou stálost při následném odstraňování organických polutantů s pomocí 

této metody. V jiných výzkumech byla termální desorpce využita pro regeneraci 

modifikovaných organických jílů sorbovaných fenolem a m-chlorfenolem. Tyto formy 

byly nejprve vysušeny vzduchem a následně vloženy do křemenného válce, kde byly 

zahřívány v průběhu 2 hodin i na teplotu přesahující 100°C v ochranné dusíkové 

atmosféře. Ukázalo se, že sorpční kapacity regenerovaných jílů se stoupající teplotou ze 

100°C na 300°C nejprve rostou a po dosažení teplot okolo 200 – 250°C dosáhnou svého 

vrcholu. Při dalším nárůstu teplot dochází ke ztrátě jejich sorpčních kapacit. Tento 

poznatek je připisován rozkladu sorbátů a iontových povrchově aktivních látek v prostoru 

mezivrství jílových minerálů. Výzkumem bylo dokázáno, že optimální teplota pro 

regeneraci je 200°C. Pod touto teplotou i po pětinásobných sorpčně-regeneračních cyklech 

byl zaznamenán nepatrný pokles sorpční kapacity jak vůči fenolu, tak i vůči m-chlorfenolu 

[20,22].  

Pro zjišťování teplot, při kterých dochází k rozkladu organicky modifikovaných jílů, 

jsou používány metody termické analýzy, zejména pak termální gravimetrie (TG) a 

diferenční termická analýza (TGA) [23].   
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Použité přístroje a materiály 

3.1.1 Použité materiály a chemikálie 

● Brazilský Mg – vermikulit, 

● ivančický Ca – montmorillonit, 

● roztok NaCl (o c = 2 mol.dm-3), 

● HDP (hexadecylpyridinium bromid, C21H38BrN), 

● HDTMA (hexadecyltrimethylamonium bromid, C19H42BrN), 

● demineralizovaná voda, 

● roztok AgNO3 (c = 0,05 mol.dm-3), 

● tetrahydrát dusičnanu kademnatého (Cd(NO3)2 . 4H2O), 

● kyselina dusičná (HNO3 o c = 2 mol.dm-3), 

● naftalen,  

● hexan, 

● roztok hexan:aceton v poměru 1:1. 

3.1.2 Použité přístroje 

● Analytické váhy Tecator 6110 BALANCE, 

● mechanická laboratorní třepačka typu LT 2, 

● laboratorní sušárna typu Ecocel 55 RMT, 

● laboratorní odstředivka typu Centrifuge ROTINA 420, výrobce HETTICH 

ZENTRIFUGEN, 

● exsikátor 

● laboratorní vařič PRAZITHERM HG, 

● laboratorní vařič WiseStir MSH-20D, 

● atomový absorpční spektrometr (plamenový) typu AA280FE, výrobce VARIAN, 

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

● TOC analýza – přístroj MULTI N/C 3100 Carl Weiss Jena, pec HT 1300, 
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● 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, 

● 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, 

● GC-FID plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N, vybavený 

split/splitless a PTV nástřikem a kapilární kolonou HP-5 30 m x 0,25 m x  0,25 

μm. Nosný plyn je dusík. 

3.2 Příprava Na – vermikulitu a Na - montmorillonitu 

3.2.1 Postup práce 

Na přípravu Na – vermikulitu bylo použito 90 g brazilského Mg – vermikulitu, který 

byl již předem připraven mletím a sítováním na zrnitostní frakci o velikosti částic pod 40 

m. Na přípravu Na – montmorillonitu bylo použito 80 g ivančického Ca – 

montmorilonitu, který byl také předem připraven stejným postupem jako Mg – vermikulit. 

Takto připravený Mg – vermikulit a Ca - montmorillonit se smísil s roztokem chloridu 

sodného (NaCl), na jehož přípravu bylo použito 116 g tuhé směsi NaCl a rozpuštěno v 1 l 

odměrné baňce. 

K naváženému množství Mg – vermikulitu a Ca - montmorillonitu byl přidán 

připravený roztok NaCl a tato směs se nechala třepat na třepačce 2 hodiny. Po uplynulé 

době následovala sedimentace a roztok nad usazenou fází byl slit. Tento postup byl ještě 

jednou opakován. Po oddělení kapalná fáze probíhalo několikanásobné promývání Na – 

vermikulitu a Na - montmorillonitu demineralizovanou vodou do úplného vymizení 

chloridových iontů. Při promývání byl k tuhé fázi přidáván určitý podíl demineralizované 

vody, směs se promísila a roztok nad tuhou fázi byl odstředěn na odstředivce po dobu 20 

min. při 5000 ot./min. Zkouška na obsah chloridů byla prováděna přidáním několika kapek 

AgNO3. Na – vermikulit a Na – montmorillonit byly následně vysušeny v sušárně za 

teploty 50 °C a po vysušení byly rozmělněny na jemný prášek. Připravené vzorky byly 

charakterizovány pomocí analýzy na obsah organického uhlíku (TOC).      
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3.3 Příprava organofilního vermikulitu a montmorillonitu 

Na přípravu organofilního vermikulitu a montmorillonitu byla použita 

hexadecyltrimethylamoniová (HDTMA) a hexadecylpyridiniová (HDP) sůl. Byl připraven 

50% a 20% HDTMA, HDP vermikulit, a také 50% a 20% HDTMA, HDP montmorillonit. 

Oba jílové minerály po modifikaci obsahovaly přibližně shodné množství organických 

kationů.  

3.3.1 Příprava HDTMA vermikulitu 

Na přípravu HDTMA vermikulitu bylo použito 20 g Na-vermikulitu a vodné roztoky 

HDTMA odpovídající koncentraci 50% a 20% výměně kationů.  

Navážené množství Na-vermikulitu bylo převedeno spolu s roztokem HDTMA do 

Erlenmayerovy baňky a následně zahříváno za občasného míchání po dobu 2 hodin. Po 

dvou hodinách byla směs ponechána v klidu, aby došlo k sedimentaci pevné fáze. Po 

usazení byl roztok nad pevnou fází odlit a pevná fáze byla několikanásobně promyta 

demineralizovanou vodou. Promývání probíhalo až do doby, kdy došlo k vymizení 

bromidových iontů. Zkouška na výskyt bromidových iontů se prováděla pomocí roztoku 

AgNO3. Při negativním výsledku zkoušky došlo k ukončení promývání a k následnému 

vysušení v sušárně při 50°C a poté k rozmělnění na jemný prášek. Na výsledném 

modifikovaném vermikulitu byla provedena analýza na obsah TOC.          

3.3.2 Příprava HDP vermikulitu 

Na přípravu HDP vermikulitu bylo použito 20g Na-vermikulitu a vodné roztoky 

HDP odpovídající koncentraci 50% a 20% výměně kationů.  

Navážené množství Na-vermikulitu bylo společně s roztokem HDP převedeno do 

Erlenmayerovy baňky a zahříváno po dobu 2 hodin za občasného míchání. Po dvou 

hodinách byla směs ponechána v klidu do doby, kdy se pevná fáze zcela usadila. Roztok 

nad pevnou fází byl odlit a následovalo několikanásobné promývání pevné fáze 

demineralizovanou vodou. Promývání opět probíhalo až do vymizení bromidových iontů, 

jejichž obsah byl zjištěn zkouškou pomocí roztoku AgNO3. Dále následovalo vysušení 

vzorku v sušárně při 50°C a rozmělnění na jemný prášek. Takto upravený modifikovaný 

vermikulit byl podroben analýze na obsah TOC. 
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3.3.3 Příprava HDTMA montmorillonitu 

Na přípravu HDTMA montmorillonitu se použilo 20g Na-montmorillonitu a roztoky 

HDTMA odpovídající koncentraci roztoku HDTMA použitého při přípravě HDTMA-

vermikulitu. 

Navážené množství Na-montmorillonitu bylo převedeno s vodným roztokem 

HDTMA do nádoby, která se nechala 2 hodiny třepat na třepačce. Po dvou hodinách byla 

směs ponechána v klidu do usazení a roztok nad usazenou pevnou fází byl odlit. Po 

ukončení třepání byla pevná fáze následně podrobena několikanásobnému promývání 

demineralizovanou vodou. Promývání probíhalo pro odstranění bromidových iontů, jejichž 

vymizení se sledovalo zkouškou pomocí roztoku AgNO3. Po vymizení těchto iontů se 

vzorek vysušil v sušárně při 50°C a následně rozmělnil na jemný prášek. Takto 

modifikovaný montmorillonit se nechal analyzovat na obsah TOC.   

3.3.4 Příprava HDP montmorillonitu 

Na přípravu HDP montmorillonitu bylo použito 20g Na-montmorillonitu a roztok 

HDP odpovídající koncentraci roztoku HDP použitého při přípravě HDP-vermikulitu.  

Navážené množství Na-montmorillonitu se převedlo spolu s roztokem HDP do 

nádoby a nechalo se třepat na třepačce po dobu dvou hodin. Následoval postup shodný 

s předchozím postupem (viz. 3.3.3). V posledním kroku přípravy byl vzorek vysušen 

v sušárně při 50°C a rozmělněn na jemný prášek. Připravený modifikovaný montmorillonit 

se nechal analyzovat na obsah TOC. 

3.4 Stanovení CEC montmorillonitu 

V průběhu přípravy modifikovaných jílů jsem stanovovala hodnotu CEC pro 

montmorillonit, jelikož tato hodnota nebyla k dispozici, v případě brazilského vermikulitu 

byla tato hodnota již stanovena 122 cmol.kg-1. 

 

Příprava roztoku Cd (c = 3g Cd.dm-3): 

 naváženo 4,115g Cd(NO3)2 . 4H2O a rozpuštěno v 0,5 l odměrné baňce,  

 naváženo 2,1g Cd(NO3)2 . 4H2O a rozpuštěno ve 250 ml odměrné baňce, 

 smíšení obou roztoků. 
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Příprava HNO3 (c = 2 mol.dm-3): 

 odměřeno 70 ml konc. 65% HNO3 a rozpuštěno v 0,5 l odměrné baňce. 

Na-montmorillonit:  

 naváženy dva vzorky o  m1 = 0,1311g (č. 1) a m2 = 0,1138g (č. 3). 

Cd-montmorillonit:  

 naváženy dva vzorky o m1 = 0,1123g (č. 1) a m2 = 0,1025g (č. 2).  

3.4.1 Postup práce: 

K 50 ml roztoku Cd bylo přidáno navážené množství vzorku Na-montmorillonitu. 

Směs byla třepána na třepačce 20 minut při 200 kmitech/min. Po 20 minutách se směs 

nechala odstředit na odstředivce po dobu 20 minut při 4500 ot./min. Po odstředění se 

kapalina nad pevnou fází slila a přidalo se opět 50 ml čerstvého roztoku Cd. Tento postup 

byl opakován ještě 5krát. Po páté saturaci byl vzorek zfiltrován na membránový filtr a 

3krát promyt 50 ml demineralizované vody. Poté se nechal sušit při 40°C do konstantní 

hmotnosti a rozmělnil se na jemný prášek. Takto připravený a navážený vzorek Cd-

montmorillonitu byl přidán ke 100 ml studené 2M HNO3 a tato směs byla třepána 24 hodin 

při 200 kmitech/min. Po 24 hodinách byl vzorek zfiltrován na membránový filtr a na filtru 

promyt 50ml horké 2M HNO3 (60°C).  

Vzniklý výluh byl doplněn na 200ml demineralizovanou vodou a analyzován na 

AAS (provedeno paralelně) (viz. obr. č. 12). Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 1.  

 

Tabulka 1: Kationová výměnná kapacita Na-montmorillonitu. 

Vzorek č. CEC [cmol.kg-1] 

1 89 

2 84 

Průměr: 86 
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Obrázek 12: Atomový absorpční spektrometr AA280FE, výrobce VARIAN (foto: Celárková 

S.,2011). 

3.5 Sorpce organofilního vermikulitu a montmorillonitu 

parami naftalenu 

Připravené organicky modifikované formy vermikulitu a montmorillonitu byly 

následně použity pro sorpci par naftalenu. Sorpce se uskutečnila v exsikátoru, aby se 

zachovalo hydroskopické prostředí, čili aby vzorek zůstal stále suchý a aby byl zajištěn 

uzavřený prostor. 

Vzorky organicky modifikovaného vermikulitu sorbovaly páry naftalenu po dobu 20 

dní a vzorky organicky modifikovaného montmorillonitu po dobu 18 dní. Po ukončení 

sorpce byly vzorky analyzovány na obsah TOC (viz. tab. č. 2).   
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Tabulka 2: Označení vzorků po sorpci naftalenem a naměřené hodnoty obsahu TOC před a 

po sorpci naftalenem. 

Kód 

vzorku 
Název vzorku 

Obsah TOC před 

sorpcí naftalenu 

[g.kg-1] 

Obsah TOC po 

sorpci naftalenem 

[g.kg-1] 

1AN 50% HDTMA vermikulit + naftalen 137,5 157,4 

2AN 50% HDP vermikulit + naftalen 115,3 126,4 

3AN 20% HDTMA vermikulit + naftalen 41,09 185,0 

4AN 20% HDP vermikulit + naftalen 52,00 63,32 

5AN 50% HDTMA montmorillonit + naftalen 120,3 115,5 

6AN 50% HDP montmorillonit + naftalen 127,3 138,4 

7AN 20% HDTMA montmorillonit + naftalen  79,73 92,65 

8AN 20% HDP montmorillonit + naftalen 37,78 45,95 

 

3.6 Desorpce regeneračními metodami 

3.6.1 Termická desorpce 

Na termickou desorpci byly použity vzorky (viz. tab. č. 3): 

 čistý 50% HDTMA a 50% HDP vermikulit, 

  50% HDTMA a 50% HDP vermikulit se sorbovaným naftalenem, 

 čistý 50% HDTMA a 50% HDP montmorillonit, 

 50% HDTMA a 50% HDP montmorillonit se sorbovanýn naftalenem. 

Termická desorpce probíhala formou ohřevu v muflové peci při teplotách 400°C a 

200°C. Vzorky byly při zahřívání odkryty a muflová pec měla otevřenou klapu s odtahem, 

aby došlo k odvodu par naftalenu. Muflová pec byla nastavena na zvolené hodnoty podle 

teplotního schématu (viz. obr. č. 13):  

 příprava pece – 30 minut, 

 termická desorpce vzorků při teplotách 200°C a 400°C – 1 hodina, 

 zchlazování pece – 1 hodina při 4°C/min. 
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Obrázek 13: Teplotní schéma náběhu muflové pece. 

Vzorky po tavbě v muflové peci při 400°C zcela zčernaly, předpokládá se 

zuhelnatění organické fáze (viz. obr. č. 15). U vzorků, které byly zahřívaní při teplotě 

200°C, nedošlo k tak markantní změně (viz. obr. č. 16 a 17). 

Výsledné produkty byly analyzovány na obsah TOC a byla u nich provedena analýza rtg 

difrakce.  

Tabulka 3: Označení vzorků modifikovaných forem vermikulitů a montmorillonitů v čisté a 

naftalenem sorbované podobě. 

Kód vzorku Charakteristika vzorku 

1A 50% HDTMA vermikulit 

1AN 50% HDTMA vermikulit + naftalen 

2A 50% HDP vermikulit 

2AN 50% HDP vermikulit + naftalen 

5A 50% HDTMA montmorillonit 

5AN 50% HDTMA montmorillonit + naftalen 

6A 50% HDP montmorillonit 

6AN 50% HDP montmorillonit + naftalen 
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Obrázek 14: Vzorky vermikulitu a montmorillonitu před tavením (foto: Celárková S., 2011). 

 

 
Obrázek 15: Vzorky vermikulitu a montmorillonitu po tavení při 400°C (foto: Celárková S., 2011). 

 

 
Obrázek 16: Vzorky vermikulitu po tavení při 200°C (foto: Celárková S., 2011). 
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Obrázek 17: Vzorky montmorillonitu po tavení při 200°C (foto: Celárková S., 2011). 

3.6.2 Extrakce pomocí desorpčních činidel 

3.6.2.1 Extrakce hexanem 

Do uzavíratelných zkumavek bylo odebráno vždy po 0,5g organicky modifikovaných 

vzorků vermikulitu a montmorillonitu po sorpci naftalenem. K těmto množstvím bylo 

přidáno vždy po 3,5 ml rozpouštědla – hexanu. Takto připravené vzorky se promíchaly a 

nechaly třepat po dobu 6 hodin. Po této době se vzorky nechaly usadit, roztok nad pevnou 

fází se odlil do vialek a byl analyzován metodou GC-FID na obsah naftalenu. Ke zbylé 

pevné fázi se přidalo opět 3,5 ml extrakčního činidla a vzorky byly třepány po dobu 17 

hodin. Po ukončení třepání se vzorky nechaly usadit, kapalná fáze byla opět analyzována 

na obsah naftalenu. Pevná fáze se vysušila na vzduchu.  

Vzorky vermikulitu po extrakci hexanem pomalu sedimentovaly, došlo k jejich 

nabobtnání a na vzduchu po odtěkání vykazovaly méně sypkou strukturu než vzorky 

montmorillonitu. Vzorky montmorillonitu se rozpadly na jemný prášek, a rychle 

sedimentovaly, nenabobtnaly a měly vločkovitou strukturu.  

3.6.2.2 Extrakce hexan:aceton v poměru 1:1 

Při této extrakci bylo použito stejného postupu jako u extrakce hexanem, tzn., že do 

uzavíratelných zkumavek bylo odebráno po 0,5 g vzorků organicky modifikovaného 

vermikulitu a montmorillonitu po sorpci naftalenem spolu s 3,5 ml rozpouštědla – 

hexan:aceton v poměru 1:1 (viz. tab. č. 4). Vzorky byly třepány 6 hodin a 17 hodin. Vždy 

po době ukončení třepání byly odebrány kapalné vzorky pro analýzu na GC-FID. 
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Vzorky vermikulitu po extrakci pomalu sedimentovaly a nabobtnaly, měly 

vločkovitou strukturu (nejvíce viditelné na vzorcích 20% HDTMA a 20% HDP 

vermikulitu), na vzduchu vykazovaly tvrdší a lepkavější strukturu (viz. obr. č. 18, 20). 

Naopak vzorky montmorillonitu sedimentovaly velice rychle (hlavně 20% HDTMA a 20% 

HDP montmorillonit), nenabobtnaly, ale měly vločkovitou strukturu a na vzduchu po 

odtěkání měly sypkou strukturu (hned se rozpadaly na jemný prášek) (viz. obr. č. 19, 21). 

Tabulka 4: Označení vzorků po extrakci aceton:hexanem. 

Kód vzorku Název vzorku 

1ANHA 50% HDTMA vermikulit + naftalen + hexan:aceton 

2ANHA 50% HDP vermikulit + naftalen + hexan:aceton 

3ANHA 20% HDTMA vermikulit + naftalen + hexan:aceton 

4ANHA 20% HDP vermikulit + naftalen + hexan:aceton 

5ANHA 50% HDTMA montmorillonit + naftalen + hexan:aceton 

6ANHA 50% HDP montmorillonit + naftalen + hexan:aceton 

7ANHA 20% HDTMA montmorillonit + naftalen + hexan:aceton 

8ANHA 20% HDP montmorillonit + naftalen + hexan:aceton 

 

 

 
Obrázek 18: Vzorky vermikulitu po extrakci desorpčním činidlem hexan:aceton po 17 hod. (foto: 

Celárková S., 2011). 
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Obrázek 19: Vzorky montmorillonitu po extrakci desorpčním činidlem aceton:hexan po 17 hod. 

(fofo: Celárková S., 2011). 

 

Obrázek 20: Vzorek 20% HDP vemikulitu po extrakci desorpčním činidlem aceton:hexan po 17 hod. 

na vzduchu (foto: Celárková S., 2011).  

 

 
Obrázek 21: Vzorkek 20% HDP montmorillonitu po extrakci desorpčním činidlem aceton:hexan po 

17 hod. na vzduchu (foto: Celárková S., 2011).  
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3.6.3 Termální gravimetrie 

Termální gravimetrie či zjednodušeně termogravimetrie patří mezi metody termické 

analýzy, jež jsou jedny z nejdůležitějších fyzikálně-chemických metod pro charakterizaci 

materiálu. Pomocí těchto metod je možné analyzovat široké spektrum materiálů jako 

například anorganické a organické látky, biologické molekuly a biopolymery, kovy, 

potraviny, geologické a půdní vzorky a mnoho dalších. Princip metod je založen na 

tepelném působení, tzn., že vzorky jsou nejprve vystaveny teplotnímu režimu, kterým je 

ohřev, chlazení, konstantní teplota či jejich kombinace a následně jsou sledovány změny 

vlastností zkoumaného vzorku jako například hmotnost, teplota či rozměry a jiné [24,25].   

Termogravimetrie je z metod termické analýzy nejjednodušší. Jedná se o 

experimentální metodu, pomocí níž se kvantitativně sleduje změna hmotnosti (přírůstek či 

úbytek) vzorku buď při jeho zahřívání, nebo ochlazování při známé konstantní rychlosti.    

Termogravimetrie se dělí podle způsobu ohřívání vzorku na [24,26]: 

 statickou (izotermní) – vzorek je vystaven konstantnímu působení teploty po 

určitou dobu, 

 dynamickou (neizotermní) – vzorek je vystaven kolísajícímu působení teploty 

buď stoupající, nebo klesající.  

Zkoumaný vzorek je podroben tepelnému namáhání v atmosféře, která může být inertní 

(dusík, argon) nebo oxidační (vzduch) a je sledována jeho změna hmotnosti na citlivých 

mikrovlnách. Výsledek měření udává termogravimetrická křivka, na které je znázorněna 

změna hmotnosti vzorku v závislosti na teplotě a čase. Tvar či průběh termogravimetrické 

křivky ovlivňuje rychlost ohřívání a to tak, že čím je rychlost vyšší, tím je teplotní interval 

(probíhá zde změna hmotnosti) užší. Z jejího tvaru můžeme získat informaci o složení 

vzorku, o tepelném rozkladu a tepelné stabilitě vzorku i o produktech vznikajících při 

tomto procesu [24,26]. 

Vzorky modifikovaných vermikulitů a montmorillonitů a vzorky po sorpci 

naftalenem byly poslány na termogravimetrickou analýzu, která byla provedena v Ústavu 

geoniky AV ČR. Důvodem bylo zjištění chování modifikovaného vermikulitu a 

montmorillonitu při vystavení různému rozmezí teplot.     
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3.6.4 Zkouška ekotoxicity 

Dle vyhlášky MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů se ekotoxicita označuje kódem H14 a je definována jako nebezpečná vlastnost těch 

odpadů, jež představují nebo mohou představovat akutní či pozdní nebezpečí pro jednu 

nebo více složek životního prostředí. Dle této vyhlášky se jako nebezpečný hodnotí odpad, 

jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní toxicity hodnoty LC50 (EC50, IC50) menší 

než 10 ml.dm-3 alespoň pro jeden z testovacích organismů při určené době působení 

testovaného odpadu. Testovacími organismy jsou dle vyhlášky pro hodnocení ekotoxicity 

[27]: 

 ryby – živorodka duhová (Poecilia reticulata) nebo dánie pruhovaná (Brachydanio 

rerio) – doba působení 96 hod., 

 perloočky – hrotnatka velká (Daphnia magna) – doba působení 48 hod., 

 řasy Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus 

subspicatus – doba působení 72 hod, 

 semena hořčice bílé (Sinapis alba) – doba působení 72 hod. 

Zkouška ekotoxicity na organicky modifikovaných formách vermikulitu (50% a 20% 

HDTMA, 50% a 20% HDP) a montmorillonitu (50% a 20% HDTMA, 50% a 20 % HDP) 

byla provedena v našem případě pomocí bakterií Vibrio fischeri.  

Vibrio fischeri jsou gramnegativní a heterotrofní bakterie vyskytující se jako volně 

žijící organismus nebo v symbióze s různými mořskými živočichy, ale mohou být také 

parazity. Tyto bakterie dokáží pomocí chemických reakcí vytvářet světlo, jež se označuje 

jako bioluminiscence, a proto jsou klíčovým organismem pro zkoumání.  

 I když nejsou organofilní jíly v České republice zcela běžnými produkty, jsou hojně 

využívány a vyráběny u naftařských velmocí a v oblastech jejich výskytu. U komerčně 

dostupných forem výrobci uvádí, že tyto organofilní jíly nevykazují žádné 

ekotoxikologické riziko pro životní prostředí. Proto byla provedena zkouška ekotoxicity na 

připravených organicky modifikovaných formách vermikulitu a montmorillonitu, zda 

nevykazují také ekotoxikologické riziko pro životní prostředí, a mohou být po použití 

(vyčerpání sorpčních schopností) uloženy jako odpady na skládce, pokud není jiného 

východiska.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Účinnost sorpčních schopností 50% a 20% HDTMA a 50% a 20% HDP vermikulitu 

a také 50% a 20% HDTMA a 50% a 20% HDP montmorillonitu a následná desorpce byla 

sledována pomocí různých metod analýz. Vzorky byly charakterizovány stanovením 

obsahu TOC, a také u nich byla provedena rentgenová difraktometrie, která charakterizuje 

míru oddálení vrstev po sorpci a následně desorpci. Vzorky, které byly podrobeny extrakci, 

byly analyzovány metodou GC-FID, jež charakterizoval kvantitu naftalenu v roztocích po 

extrakci. 

U modifikovaných forem vermikulitu a montmorillonitu byly na základě analýzy na 

obsah TOC a stanovení CEC vypočítány skutečné hodnoty kationové výměny (viz. tab. č. 

6). Výpočtem bylo zjištěno, že vzorky neodpovídají množstvím vyměněných kationů, jak 

bylo původně uvedeno. Je to dáno tím, že ačkoliv je obsah TOC cca stejný pro oba, 

vermikulit vymění 122 mmol/100 g kationů (100% výměna), ale montmorillonit vymění 

pouze 86 mmol/100 g kationů (100% výměna), protože má nižší náboj na vrstvách, tzn., že 

pro 50% je u vermikulitu výměna 61 mmol/100 g kationů a pro 50% je u montmorillonitu 

výměna 43 mmol/100 g kationů. Z výsledků však vyplývá, že u montmorillonitu bylo 

dosaženo větší kationové výměny než u vermikulitu. Je to způsobeno tím, že 

montmorillonit vyměňuje kationy snadněji než vermikulit, což souvisí s velikostí náboje na 

vrstvě. Čím je větší náboj na vrstvě, tím je výměna méně snadná, protože vznikají silnější 

interakce mezi zápornou vrstvou a anorganickými kationy v prostoru mezivrství, a tudíž je 

nutno vynaložit více energie pro výměnu kationů. Pro lepší přehlednost však budou 

modifikované formy vermikulitu a mnontmorillonitu označeny jako 50% a 20% HDTMA 

a 50% a 20% HDP.         
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Tabulka 5: Skutečné hodnoty kationové výměny modifikovaného vermikulitu a 

montmorillonitu.  

Kód vzorku Obsah TOC [g.kg-1] CEC [%] 

1A 137,5 49,39 

2A 115,3 37,47 

3A 41,09 14,76 

4A 52,00 16,90 

5A 120,3 61,15 

6A 127,3 58,69 

7A 79,73 40,63 

8A 37,78 17,42 

 

4.1 Sorpce par naftalenu na modifikované formy 

vermikulitu a montmorillonitu 

Připravené modifikované vzorky vermikulitu a montmorillonitu byly použity pro 

sorpce par naftalenu. Sorpce par naftalenu probíhala v uzavřené nádobě po dobu 20 dní u 

vermikulitu a 18 dní u montmorillonitu. Sorpce v  případě naftalenu je založená na afinitě 

naftalenu k organické fázi, tzn., že dochází k interakcím molekul naftalenu 

s uhlovodíkovými řetězci HDTMA a HDP ukotvenými na povrchu jílového materiálu, ale 

především v prostoru mezivrství. 

Po sorpci byly vzorky charakterizovány na obsah TOC a byla u nich provedena 

analýza rtg difrakce. V tabulce č. 6 jsou znázorněny hodnoty obsahu TOC původních 

modifikovaných forem vermikulitu a montmorillonitu a po sorpci naftalenem. Z obsahu 

TOC vyplývá, že k sorpci naftalenu opravdu dochází. Potvrzuje to i pík znázorňující první 

bazální difrakci d001 = 3,40 nm z pořízeného XRD záznamu (obr. č. 22) pro 50% HDTMA 

vermikulit, která se zvýšila z původní hodnoty 2,70 nm. Podobných hodnot prvních 

bazálních difrakcí dosahovaly i ostatní vzorky. Z obsahu TOC ale vyplývá, že došlo 

k nasorbování poměrně nízkého množství naftalenu, čemuž odporují XRD záznamy. 
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Rozdíly v obsahu TOC patrných z tabulky jsou v rámci nejistoty měření 10%, jež je pro 

analýzu TOC v laboratořích CNT udávána.   

Tabulka 6: Naměřené hodnoty obsahu TOC u modifikovaných vzorků jílu a po soprci 

naftalenem. 

Kód 

vzorku 

Obsah TOC  

čistého modif. jílu 

[g.kg-1] 

Obsah TOC  po 

sorpci naftalenem  

[g.kg-1] 

Obsah TOC  

naftalenu 

[g.kg-1] 

1A 137,5 157,4 19,9 

2A 115,3 126,4 11,1 

3A 41,09 62,47 21,38 

4A 52,00 63,32 11,32 

5A 120,3 135,2 14,91 

6A 127,3 138,4 11,1 

7A 79,73 92,65 12,92 

8A 37,78 45,95 8,12 

     

 
Obrázek 22: XRD spektrum 50% HDTMA vermikulitu po sorpci naftalenem. 
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4.2 Zkouška ekotoxicity 

Jílové minerály se v odpadovém hospodářství využívají především jako jedna 

z těsnících vrstev při zakládání a uzavírání skládek. Jako odpad se řadí podle katalogu 

odpadů mezi odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů a jako 

inertní odpad je ukládán na skládky skupiny S-IO (S-inertní odpad).  

Organicky modifikované jílové minerály jsou využívány v enviromentálních 

technologiích díky svým dobrým sorpčním schopnostem, například při ochraně před 

znečištěním, při remediačních technologií (čištění odpadních vod a plynů, také vod 

podzemních), mohou být součástí jílových bariér v nádržích na odkalování, ve skládkách 

nebezpečných odpadů, při skladování motorových paliv, a také na úpravu odpadů pomocí 

stabilizace a solidifikace [28]. 

Zkouška ekotoxicity byla provedena pro zjištění, zda organicky modifikované formy 

vermikulitu a montmorillonitu mohou být po vyčerpání své sorpční schopnosti uloženy 

jako odpady na skládce, pokud by neexistovala jiná forma jejich zpracování. Zkouška 

ekotoxicity byla stanovena na bakteriích Vibrio fischeri a byla prováděna dle normy ČSN 

EN ISO 11348-1 (757734) metodou s čerstvě připravenými bakteriemi, jež je použitelná i 

pro odpadní vody a vodné výluhy.  

Z výsledků, které jsou zobrazeny v tabulce č. 7, bylo prokázáno, že modifikované 

formy vermikulitu a montmorillonitu z 20% HDTMA a HDP dosahují inhibičního účinku 

až okolo 100%. U modifikovaných forem vermikulitu a montmorillonitu z 50% HDTMA a 

HDP je dosaženo inhibičního účinku okolo 60%. Dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu se v příloze 

č. 10 uvádí, že imobilizace testovaného organismu v našem případě nesmí přesáhnout 

30%. Z toho vyplývá, že připravené modifikované formy vermikulitu a montmorillonitu 

nesmějí být ukládány na skládce, protože představují velké riziko pro životní prostředí.    
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Tabulka 7: Naměřené hodnoty obsahu TOC a inhibice u organicky modifikovaných forem 

vermikulitu a montmorillonitu. 

Kód vzorku 
Obsah TOC 

[g.kg-1] 

Inhibice 

[%] 

50% HDTMA vermikulit 134,60 51,98 

50% HDP vermikulit 122,10 57,80 

20% HDTMA vermikulit 52,43 89,71 

20% HDP vermikulit 55,69 96,44 

50% HDTMA montmorillonit 125,40 61,99 

50% HDP montmorillonit 131,65 58,53 

20% HDTMA montmorillonit 73,96 94,77 

20% HDP montmorillonit 46,32 98,36 

 

4.3 Extrakce desorpčními činidly 

Množství naftalenu po extrakcích bylo analyzováno metodou GC-FID.  

Extrakce hexanem 

Hodnoty naměřené po extrakci hexanem jsou zobrazeny v tabulce č. 8. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že po 6 hodinové extrakci hexanem docházelo k velmi 

malému odstranění naftalenu ze struktury modifikovaných jílů, tudíž lze usuzovat na 

nízkou desorpční schopnost, která byla v rozmezí 6 – 20%. Po 17 hodinové extrakci bylo 

dosaženo desorpční účinnosti okolo 1 – 6%, což znamená, že po této extrakci ještě stále 

dochází k odstraňování naftalenu z modifikovaných forem vermikulitu i montmorillonitu, 

avšak v daleko menší míře.  
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Tabulka 8: Naměřené hodnoty vzorků po 6 a 17 hodinové extrakci hexanem. 

Kód 

vzorku 

Obsah 

naftalenu 

sorbovaného 

na modifik. jíl 

[mg.g-1] 

Obsah  

naftalenu 

v 0,5 g 

modif. jílu 

[mg] 

Vyextrahovaný 

naftalen 

[mg] 

Množství 

desorbovaného 

naftalenu 

[%] 

Množství 

desorbov. 

naftalenu 

celkem 

[%] 

   6 hod. 17 hod. 6 hod. 17 hod.  

1ANH 19,9 9,95 1,14 0,36 11,45 3,62 15,07 

2ANH 11,1 5,55 0,73 0,14 13,18 2,47 15,65 

3ANH 21,38 10,69 1,23 0,37 11,49 3,47 14,96 

4ANH 11,32 5,66 0,36 0,09 6,28 1,51 7,79 

5ANH 14,91 7,46 0,67 0,37 8,93 4,96 13,89 

6ANH 11,1 5,55 1,13 0,35 20,37 6,26 26,63 

7ANH 12,92 6,46 0,80 0,32 12,44 4,92 17,36 
8ANH 8,12 4,06 0,53 0,16 13,05 3,82 16,87 

Extrakce hexan:aceton 

Hodnoty naměřené po extrakci desorpčním činidlem hexan:acetonem jsou zobrazeny 

v tabulce č. 9. U naměřených hodnot po 6 hodinové extrakci desorpčním činidlem 

docházelo také k velmi malému odstranění naftalenu ze struktury modifikovaných jílů, 

tudíž lze usuzovat jejich nízkou desorpční schopnost, jež byla v rozmezí 7 – 30%. Po 17 

hodinové extrakci bylo dosaženo desorpční účinnosti 0 – 1%, což znamená, že i zde 

dochází stále k odstraňování naftalenu jako v případě extrakce s hexanem, i když 

minimálnímu.  
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Tabulka 9: Naměřené hodnoty vzorků po 6 a 17 hodinové extrakci hexan:aceton. 

V obou případech extrakce jak hexanem, tak i hexan:acetonem se ukázala nízká 

desorpční účinnost. Docházelo pouze k odstranění naftalenu, který byl navázán na povrchu 

a bočních stranách struktury modifikovaného vermikulitu a montmorillonitu. Naftalen, 

který byl nasorbován v mezivrstevním prostoru modifikovaného vermikulitu a 

montmorillonitu odstraněn nebyl. Z vyplývajících výsledků je tato regenerační metoda 

neúčinná za normálních podmínek, proto bych navrhla tuto metodu provádět za vyšších 

teplot či tlaků, nebo v jejich kombinaci. 

4.4 Termická desorpce 

Vzorky čistého vermikulitu interkalovaného z 50% a 20% HDTMA a HDP a vzorky 

čistého montmorillonitu interkalovaného z 50% a 20% HDTMA a HDP, spolu se vzorky s 

již nasorbovaným naftalenem byly vystaveny teplotám 200°C a 400°C. Po ukončení 

termické desorpce u nich byla provedena analýza na obsah TOC, a také analýza rtg 

difrakce. Hodnoty prvních bazálních difrakcí z analýzy rtg difrakce jsou zobrazeny 

v tabulce č. 11. Z výsledků analýzy na obsah TOC, které jsou zobrazeny (zvýrazněny) 

Kód 

vzorku 

Obsah TOC 

naftalenu 

sorbovaného 

na modif. jíl 

[mg.g-1] 

Obsah 

naftalenu 

v 0,5g 

modif. jílu 

[mg] 

Vyextrahovaný 

naftalen 

[mg.ml-1] 

Množství 

desorbovaného 

naftalenu 

[%] 

Množství 

desorb. 

naftalenu 

celkem 

[%] 

   6 hod. 17 hod. 6 hod. 17 hod.  

1ANH 19,9 9,95 1,59 0,16 16,01 1,65 17,66 

2ANH 11,1 5,55 0,56 0,08 10,04 1,42 11,46 

3ANH 21,38 10,69 1,64 0,21 15,30 1,99 17,29 

4ANH 11,32 5,66 0,42 0,06 7,35 1,10 8,45 

5ANH 14,91 7,45 2,36 0,49 31,67 6,59 38,26 

6ANH 11,1 5,55 1,36 0,23 24,55 4,09 28,64 

7ANH 12,92 6,46 1,45 0,18 22,39 2,79 25,18 

8ANH 8,12 4,06 0,64 0,07 15,85 1,78 17,63 
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v tabulce č. 10 lze usuzovat, že k desorpci naftalenu docházelo. I zde jsou však rozdíly 

z obsahu TOC v rámci nejistoty měření 10%, která je u analýzy obsahu TOC v laboratořích 

CNT udávána. Vzorky, které byly podrobeny termické desorpci při teplotě 400°C zcela 

zčernaly (organická fáze zuhelnatěla), tzn., že výslednou formou byly saze, čily zbytky 

uhlíku.  

Tabulka 10: Hodnoty obsahu TOC po termické desorpci při teplotách 200°C a 400°C. 

Kód 

vzorku 

Obsah TOC 

před spálením  

[g.kg-1] 

Obsah TOC po 

spálení v peci při 

200°C 

[g.kg-1] 

Obsah TOC po 

spálení v peci při 

400°C 

[g.kg-1] 

1A 137,5 77,83 45,74 

1AN 157,4 91,43 43,87 

2A 115,3 95,11 64,3 

2AN 126,4 78,09 61,96 

5A 120,3 85,71 44,95 

5AN 115,5 87,80 47,44 

6A 127,3 99,49 54,75 

6AN 138,4 97,86 53,82 

U vermikulitu při teplotě 200°C je z obsahu TOC prokazatelný menší úbytek 

naftalenu a u čisté modifikované formy mohlo naopak docházek k nižšímu úniku organické 

fáze z prostoru mezivrství. XRD záznamy (obr. č. 23) dokazují, že u 50% HDTMA 

vermikulitu v čisté modifikované formě (1A) při 200°C je přítomna organická fáze, kterou 

prokazuje pík s hodnotou d001=2,375 nm. Tento záznam rovněž potvrzuje, že při přípravě 

modifikovaného vermikulitu skutečně došlo  k interkalaci a část Na+ iontů byla vyměněna 

za HDTMA kationy. Pík s hodnotou d001=1,253 nm naopak prokazuje přítomnost určitého 

množství Na+ iontů v prostoru mezivrství. Při 400°C z XRD záznamu vyplývá, že 

v prostoru mezivrství není přítomna organická fáze (obr.č. 24). Hodnota TOC tak odpovídá 

zuhelnatělým zbytkům organické fáze ulpívajícím na povrchu jílového minerálu. XRD 

záznamy u 50% HDTMA vermikulitu po sorpci naftalenem (1AN) (obr. č. 25) při 200°C 

dokazují, že k úbytku naftalenu dochází pouze minimálně, což dokazuje pík s hodnotou 
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d001=2,94 nm, kde se také v této oblasti nachází i organická fáze. Při 400°C již ve struktuře 

není přítomen ani naftalen ani organická fáze (obr. č. 26). 50% HDP vermikulit v čisté 

modifikované formě i po sorpci naftalenem má podobné průběhy jako je tomu u 50% 

HDTMA vermikulitu. Pouze při teplotě 400°C  XRD záznamy prokazují, že organická fáze 

u čisté modifikované formy a po sorpci naftalenem se ještě v prostoru mezivrství v malém 

množství vyskytuje. Může to být dáno tím, že molekula HDP obsahuje aromatický systém, 

který lépe interaguje s aromatickým systémem naftalenu na základě hydrofobních π - π 

interakcí, a tím  jsou molekuly naftalenu pevněji vázány v mezivrství než v případě 

HDTMA vermikulitu.  

 
Obrázek 23: XRD záznam čistého 50% HDTMA vermikulitu po termické desorpci při teplotě 200°C. 
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Obrázek 24: XRD záznam čistého 50% HDTMA vermikulitu po termické desorpci při teplotě 400°C. 

 

 
Obrázek 25: XRD záznam 50% HDTMA vermikulitu sorbovaného naftalenem po termické desorpci 

při teplotě 200°C. 
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Obrázek 26: XRD záznam 50% HDTMA vermikulitu sorbovaného naftalenem po termické desorpci 

při teplotě 400°C. 

Tabulka 11: Hodnoty d001 naměřených u čistých modifikovaných forem vermikulitu a 

montmorillonitu a po sorpci naftalenem po termické desorpci při 200°C a 400°C. 

d001 Na+  

[nm] 

d001 org. fáze + naftalen  

[nm] 
Kód 

vzorku 
200°C 400°C 200°C 400°C 

1A 1,253 1,123 2,375 
není přítomna 

organika 

1AN 1,232 1,098 2,94 
není přítomna 

organika 
2A 1,246 1,200 x 2,155 

2AN 1,221 1,200 x 2,242 

5A x x 1,544 1,321 

5AN x x 1,812 1,302 

6A x x 1,849 1,324 

6AN x x 2,00 1,32 
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X v tabulce znamená, že z tvaru píku bazalní difrakce lze usoudit, že jsou organická 

fáze a ionty Na+ přítomny (asymetrický pík, rozšířený k vyšším hodnotám), ale maximum, 

či expanze mezivrství není stanovitelná. U montmorillonitu při teplotě 200°C je z obsahu 

TOC prokazatelný malý úbytek naftalenu. U čisté modifikované formy naopak mohlo 

docházek k úbytku organické fáze z mezivrství, jak je tomu i u vermikulitu. Z XRD 

záznamů je prokázána u 50% HDP montmorillonitu (6A) při 200°C organická fáze 

v mezivrství, kterou dokazuje pík hodnoty d001=1,849 nm a přítomny jsou i Na+ ionty, 

jejichž charakterizující hodnota píku první bazální difrakce se na záznamu neukázala (viz. 

obr. 27). Při teplotě 400°C z XRD záznamů bylo naopak zjištěno, že je ve struktuře 

montmorillonitu ještě stále interkalována organická fáze, kterou dokazuje pík hodnoty 

d001=1,324 nm (viz. obr. 28). U 50% HDP montmorillonitu (6AN) po sorpci naftalenem při 

teplotě 200°C z XRD záznamu byla prokázána přítomnost naftalenu, jež zobrazuje pík 

hodnoty d001=2,00 nm a v této oblasti se nachází také interkalovaná organická fáze (viz. 

obr. 29). XRD záznamy dokazují, že při 400°C je stále přítomna malá část organické fáze, 

dokazuje ji pík hodnoty d001=1,32 nm (viz. obr. 30). U 50% HDTMA montmorillonitu byly 

výsledky XRD záznamů podobné jako u 50% HDP montmorillonitu. I zde se u čisté formy 

při teplotě 200° i 400°C prokázala přítomnost organické fáze, a u vzorku po sorpci 

naftalenem při  200°C i 400°C byla také přítomnost organické fáze prokázána. 

Z XRD záznamu je také patrné, že vermikulit přijal do své struktury, respektive do 

prostoru mezivrství vyšší obsah organické fáze, než je tomu u montmorillonitu. Vyšší 

sorpční schopnost vermikulitu je dána díky jeho velkému náboji, který se na vrstvách 

nachází. 
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Obrázek 27: XRD záznam čistého 50% HDP montmorillonitu po termické desorpci při teplotě 

200°C. 

 
Obrázek 28: XRD záznam čistého 50% HDP montmorillonitu po termické desorpci při teplotě 

400°C.  
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Obrázek 29: XRD záznam 50% HDP montmorillonitu sorbovaného naftalenem po termické desorpci 

při teplotě 200°C. 

 
Obrázek 30: XRD záznam 50% HDP montmorillonitu sorbovaného naftalenem po termické desorpci 

při teplotě 400°C. 
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4.5 Termální gravimetrie 

Analýza termální gravimetrie byla provedena na základě výsledků termické desorpce 

u vzorků 50% HDTMA, 50% HDP vermikulitu a u 50% HDTMA, 50% HDP 

montmorillonitu, a také u všech vzorků, které byly sorbovány naftalenem (50% a 20% 

HDTMA a HDP vermikulitu; 50% a 20% HDTMA a HDP montmorillonitu). Cílem této 

analýzy bylo zjistit,  do jak vysokých teplot jsou schopny modifikované formy vermikulitu 

a montmorillonitu v čistém stavu a po sorpci naftalenu udržet molekuly či kationy látek 

nacházejících se v jejich struktuře. Výsledkem analýzy byly TG a DTA křivky, které 

znázorňovaly okamžitý úbytek hmotnosti vzorků v závislosti na teplotě a čase.  

Z výsledných TG křivek (červené) u 50% HDTMA (viz. obr. č. 31) a 50% HDP 

vermikulitu v čisté formě bylo zjištěno, že do teploty v rozmezí 100 – 150°C (modrý 

kroužek) dochází k úniku molekulární vody, do teploty 300 °C (zelený kroužek) dochází 

k úniku organické fáze a nad 300°C dochází k postupnému hroucení struktury vermikulitu. 

U 50% HDTMA a 50% HDP montmorillonitu v čisté formě (viz. obr. č. 32) bylo z TG 

křivek zjištěno, že do teploty v rozmezí 200 – 250°C (modrý kroužek) dochází k úniku 

molekulární vody, do teploty v rozmezí 350 – 400°C (zelený kroužek) k úniku organické 

fáze a při vyšších teplotách dochází také k postupnému hroucení struktury 

montmorillonitu. U 50% HDTMA a 50% HDP (2AN) (viz. obr. 33) vermikulitu 

sorbovaného naftalenem byl stejný průběh jako u čistých modifikovaných forem 

vermikulitu, tzn., že při teplotě 300°C (zelený kroužek) dochází k úniku organické fáze a 

tím i naftalenu. U 50% HDTMA (5AN) (viz. obr. č. 34) a 50% HDP montmorillonitu 

sorbovaného naftalenem byl prokázán stejný průběh jako u čistých modifikovaných forem 

montmorillonitu, tzn., že při teplotě v rozmezí 350 – 400°C dochází k úniku organické fáze 

a naftalenu. Z těchto poznatků vyplývá schopnost montmorillonitu odolávat destrukcím ve 

struktuře do teploty 400°C, a i když dochází k úbytkům některých komponent 

nacházejících se ve struktuře, můžeme ho podrobovat teplotám do 400°C, aniž by došlo ke 

zhroucení struktury na rozdíl od vermikulitu.     

Z výsledných DTA křivek (zeleně) bylo zjištěno, že dochází k tvorbě nové fáze, 

v našem případě se jedná o vykrystalizovaný uhlík (červený kroužek). U 50% HDTMA a 

50% HDP vermikulitu v čisté formě a po sorpci naftalenem dochází ke vzniku této fáze při 

teplotách v rozmezí 318 – 337°C, u 50% HDTMA a 50% HDP montmorillonitu v čisté 

formě a po sorpci naftalenem dochází ke vzniku této fáze v rozmezí teplot 350 – 386°C. 
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Z čehož je i zde zřejmé, že montmorillonit má vyšší odolnost při teplotách od 350°C do 

400°C než vermikulit.       

 
Obrázek 31: TG a DTA křivka 50% HDTMA vermikulitu v čisté formě. 

 

 
Obrázek 32: TG a DTA křivka 50% HDP montmorillonitu v čisté formě.  
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Obrázek 33: TG a DTA křivka 50% HDP vermikulitu po sorpci naftalenem. 

 

 
Obrázek 34: TG a DTA křivka 50% HDTMA montmorillonitu po sorpci naftalenem. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce je věnována studiu stability organické látky, naftalenu, 

v modifikovaných formách jílů, tedy zda dochází k sorpci do těchto forem jílů a 

následnému vratnému ději, čili desorpci. Za zástupce jílů byly použity brazilský vermikulit 

a ivančický montmorillonit, které byly převedeny na organickou formu pomocí 

hexadecyltrimethylamoniových (HDTMA) a hexadecylpyridiniových (HDP) kationů. 

Z regeneračních metod byly vybrány chemická extrakce a termická desorpce. Studie byla 

věnována i ekotoxicitě připravených čistých modifikovaných forem jílů z důvodu jejich 

uložení na skládky po vyčerpání sorpčních schopností, pokud by nebyla jiná možnost 

jejich zpracování.  

V případě regenerační metody chemické extrakce byla jako desorpční činidla použita 

hexan a hexan:aceton (v poměru 1:1) a bylo zjištěno, že tato metoda je v našem případě za 

normálních podmínek neúčinná, neboť dochází k velmi malému odstranění naftalenu 

z modifikovaných forem jílů, cca okolo 10 – 40%. Proto bych tuto metodu doporučila dělat 

za vyšších teplot a tlaků, nebo v jejich kombinaci. Regenerační metodou termické desorpce 

bylo zjištěno, že při teplotách 200°C nedochází k žádným změnám ani ve struktuře čistých 

modifikovaných forem, ani po sorpci naftalenu. Při teplotách 400°C už dochází v případě 

vermikulitu modifikovaného HDTMA k odstranění veškeré organické fáze, a tím i 

k odstranění naftalenu po jeho sorpci na tuto formu, jak vyplynulo ze záznamů XRD. 

Organická fáze je spálená, ale část zuhelnatí a ulpí na povrchu. Naopak u vermikulitu 

modifikovaného HDP v čisté formě a po sorpci naftalenem byla přítomnost organické fáze 

i naftalenu při 400°C prokázána. V případě montmorillonitu modifikovaného HDTMA a 

HDP v čisté formě a po sorpci naftalenem bylo z XRD záznamů zjištěno, že se při 

teplotách 400°C v prostoru mezivrství těchto jílů stále nachází organická fáze i naftalen. 

Z toho lze usoudit, že tato regenerační metoda má také nízkou desorpční účinnost, ale 

mnohem nižší než chemická extrakce. V případě vyšších teplot však dochází k dalším 

strukturálním změnám. V těchto případech se otevírá mnoho řešení, která budou dále 

prozkoumána.  

Čisté formy vermikulitu a montmorillonitu modifikované HDTMA a HDP kationy 

byly podrobeny zkoušce ekotoxicity, která měla dokázat jejich nezávadnost vůči životnímu 

prostředí po uložení na skládce. Ze zkoušky však vyplynula skutečnost, že tyto 
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modifikované formy vykazují velké riziko pro životní prostředí a proto nemohou být 

v žádném případě uloženy na skládce a musí se hledat jiná alternativa jejich zpracování. 
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