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ABSTRAKT 

 Předmětem této práce je interkalace tenzidů a methylenové modře (MB) do 

montmorillonitu SAZ-1 za účelem nalezení vhodné metody přípravy fluorescenčních materiálů 

s vyuţitím ve fotochemii. K interkalaci byly pouţity tři typy kationaktivních tenzidů 

hexadecyltrimethylammonium bromid (HDTMA), cetylpyridinium chlorid (CPC), 

tetramethylammonium chlorid (TMA). Byl zkoumám vliv tenzidu na agregaci MB ve vodném 

prostředí, přičemţ v systému barvivo/tenzid shodného náboje nejsou pozorovány ţádné 

spektrální změny. Byly připraveny interkaláty tenzid/SAZ-1 a tenzid-MB/SAZ-1 s 10, 70,    

140-ti % tenzidu a 5-ti% MB. Interkaláty byly zkoumány metodou RTG difrakce, 

fluorescenční a infračervenou spektroskopií a povrchovou analýzou. Naměřená fluorescence 

jednotlivých interkalátů závisela na mnoţství tenzidu v interkalátech a na formách agregátů 

barviva. U interkalátu CPC-MB/SAZ-1 obsahující 140% CPC a 5% MB byla získána nejvyšší 

hodnota intenzity fluorescence díky přítomným monomerům barviva a tenzidu s dlouhým 

uhlíkovým řetězcem, který podporuje tvorbu J-agregátů MB, které vykazují fluorescenci. 

Klíčová slova: montmorillonit, kationaktivní tenzidy, methylenová modř, interakce 

barvivo/tenzid, interkalace, VIS spektrometrie, RTG difrakce, infračervená spektrometrie, 

fluorescence. 

ABSTRACT 

 Aim of this thesis is intercalation of surfactants and methylene blue (MB) into a 

montmorillonite SAZ-1 in order to find suitable methods of preparing fluorescent material used 

in the photochemistry. Three type of cationic surfactants (hexadecyltrimethylammonium 

bromide (HDTMA), cetylpyridinium chloride (CPC), tetramethylammonium chloride (TMA)) 

were used for intercalation. An effect of surfactant on an aggregation of MB in aqueous 

solution was researched. Spectral changes in the dye/surfactant system of the same charge are 

not observed. Intercalates of surfactant/SAZ-1 and surfactant-MB/SAZ-1 containing 10, 70, 

140% surfactant and 5% MB have been prepared. The intercalates were tested by X-ray 

diffraction, fluorescence and infrared spectroscopy and surface analysis. The fluorescence of 

intercalates depended on the amount of intercalated surfactant and aggregated forms of the 

dye. The intercalate of CPC-MB/SAZ-1 containing 140% of the CPC and 5% MB was 

obtained with the maximum value of fluorescence intensity, due to the presented MB 

monomers and long carbon chain of surfactant, which promotes the formation of J-aggregates 

of MB showing fluorescence. 

Keywords: montmorillonite, cationic surfactants, methylene blue, dye-surfactant interaction, 

intercalation, visible, infrared spectrometry, X-ray diffraction, fluorescence. 
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1. ÚVOD 

 Jílové minerály, speciálně montmorillonit náleţící do skupiny smektitů, představují 

vhodnou hostitelskou strukturu pro přípravu interkalátů. Jílové minerály mají schopnost 

adsorbovat organické i anorganické látky, protoţe se vyznačují velkým měrným povrchem a 

nábojem na vrstvách, a proto se jim v poslední době věnuje velká pozornost. Při adsorpci 

mohou být na jejich povrchu zachycovány různé typy polutantů z odpadních vod nebo se 

mohou do mezivrství interkalovat různé typy organických nebo anorganických kationtů za 

vzniku materiálů s novými uţitnými vlastnostmi. Interkaláty na bázi fylosilikátů mají široké 

uplatnění jako selektivní sorbenty a katalyzátory, léčiva nebo prekurzory pro přípravu 

polymerních nanokompozitních silikátů. V poslední době je věnována velká pozornost 

interkalaci organických molekul do struktury montmorillonitu, jelikoţ organické molekuly 

mění svou optickou aktivitu v důsledku interkalace a jsou tak perspektivními fotofunkčními 

materiály. 

 Tato práce se zabývá interkalací tenzidů a kationického barviva, methylenové modře, 

do vápenaté formy montmorillonitu (Ca-MMT) za účelem nalezení vhodné metody a 

podmínek přípravy luminiscenčních materiálů. Organická kationická barviva tvoří ve vodném 

prostředí různé formy agregátů. Typ, mnoţství a orientace agregátů barviva v mezivrství nebo 

na povrchu montmorillonitu výrazně ovlivňuje optické vlastnosti materiálu. 

 Cílem této práce je: 

 Naměření a vyhodnocení spekter vodných roztoků MB/tenzid ve VIS oblasti. 

 Studium adsorpce HDTMA na MMT. 

 Příprava interkalátů MB-tenzid/MMT s různým mnoţstvím a délkou 

uhlíkového řetězce tenzidu. 

 Testování a vyhodnocení texturních vlastností připravených interkalátů 

metodou RTG-difrakční, luminiscenční (fluorescenční) a infračervené 

spektroskopie a povrchové analýzy. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. KATIONICKÁ BARVIVA 

 Kationická barviva (např. methylenová modř, krystalová violeť, rhodamin B aj.) 

mohou měnit barvu, optické a chemické vlastnosti vzhledem k okolnímu prostředí. Proto 

bývají kationická barviva pouţívána jako sondy v různých vědních oborech [1]. 

 Kationické organické barvivo je vhodné jako host pro přípravu modifikovaných 

materiálů ze dvou důvodů [2]: 

 Jde o fotoaktivní látku. 

 Je to kationt, který lze interkalovat do hostitele na základě iontové výměny. 

 Katonická barviva v koncentrovaných vodných roztocích tvoří agregáty. Jde o 

seskupení molekul barviva, která jsou vzájemně vázána nekovalentními vazbami většinou 

díky mezimolekulárním Van der Walsovým silám, iontovým interakcím a vodíkovým 

vazbám. Velikost agregátů závisí na pouţitém kationickém barvivu [1, 3]. 

 Existují dva hlavní typy molekulárních agregátů kationických barviv. Prvním typem je 

tzv. H-agregát, který má „head-to-head“ spojení molekul barviva. Druhým typem je pak tzv. 

J-agregát s „head-to-tail“ spojením [4, 5]. 

 Mezi známé kationické barvivo patří methylenová modř (MB). MB je rozpustná ve 

vodě, případně v ethanolu. Molekuly MB mají rozměr 1,70 x 0,76 x 0,36 nm. Ve vodném 

roztoku probíhá disociace barviva na ionty ClMBMBCl .  

 Methylenová modř je bazické barvivo s thiazinovou strukturou (viz Obr. 1), které ve 

vodných roztocích agreguje za vzniku dimerů, trimerů aţ tetramerů, na rozdíl od barviva 

rhodaminu B, které můţe ve vodných roztocích tvořit pouze dimery.  

 

Obr.  1 Strukturní vzorec molekuly MB [6]. 
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 Agregace methylenové modře, ale i jiných typů kationických barviv, je způsobena 

vzájemnými mezimolekulárními interakcemi [7]. S rostoucí koncentrací barviva ve vodném 

prostředí klesá tvorba monomerů barviva ve prospěch vyšších agregátů. Agregace MB 

v roztoku můţe být vyjádřena následující rovnicí: 

q

qMBqMB      (2.1.) 

kde q je počet MB
+
 kationtů, který se pohybuje od 2 do 4 (tj. dimery, trimery a tetramery) [8].  

 

2.2. TENZIDY 

 Tenzid je organická látka, která je schopna se hromadit jiţ při nízké koncentraci na 

fázovém rozhranní, a tím sniţovat mezifázovou energii soustavy. Tenzid je tedy povrchově 

aktivní látka. Směs tenzidů a dalších látek se nazývá jako detergent, který má detergenční 

vlastnosti. Jelikoţ tenzidy sniţují povrchové napětí rozpouštědel, usnadňují tak rozpouštění a 

odstranění nečistot. Proto se často pouţívají v čistících a pracích prostředcích. Tenzidy 

pouţívané v praxi pro výrobu detergentů jsou směsi mnoha organických a anorganických 

sloučenin [9, 10]. 

 Tenzidy podle iontového charakteru dělíme na ionogenní a neionogenní. Iontový 

charakter molekuly tenzidu se projeví aţ po vloţení tenzidu do vodného prostředí, pak 

hovoříme o disociaci molekul tenzidu. Ionogenní tenzidy dále dělíme na anionaktivní tenzidy, 

kationaktivní tenzidy, amfolytické tenzidy [9]. 

 Anionaktivní tenzidy mají ve vodném prostředí záporný náboj. Tvoří cca 55% světové 

produkce. Anionaktivní tenzidy ve vodě disociují za vzniku kationtů (obvykle alkalických 

kovů) a aniontů, obsahující hydrofilní (schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní) a 

hydrofobní (odpuzující vodu) část. Nejuţívanějšími sloučeninami této skupiny tenzidů jsou 

sodné a draselné soli alkylbenzensulfonových kyselin. Z toho vyplývá, ţe hydrofilní částí je 

nejčastěji síranová skupina [9, 11]. Příkladem anionaktivního tenzidu je dodecylsulfát sodný 

(viz Obr. 2). 

 

Obr.  2 Vzorec dodecylsulfátu sodného. 
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 Amfolytické tenzidy mají podle pH vodného prostředí buď kladný nebo záporný 

náboj. Tvoří 2-5% světové produkce. Amfoterní tenzidy obsahují v nedisociované části své 

molekuly jak kation tak anion, coţ má za následek unikátní vlastnosti, je moţno je 

kombinovat s katioaktivními i anionaktivními tenzidy [9]. 

 Neionogenní tenzidy nemají v molekule náboj a ve vodném prostředí nedisociují. 

Rozpustnost tenzidů ve vodě umoţňuje přítomnost polárních funkčních skupin v molekule, 

které mají silnou afinitu (vzájemný vztah) k vodě [9, 11]. Neionogenní tenzidy tvoří cca 30% 

světové produkce. Příkladem neionogenního tenzidu je amid cocamide DEA (viz Obr. 3). 

 

Obr.  3 Strukturní vzorec cocamide DEA. 

 

 

2.2.1. Kationaktivní tenzidy 

 Kationaktivní tenzidy mají ve vodném prostředí kladný náboj. Nejuţívanějšími 

sloučeninami z této skupiny tenzidů jsou kvarterní amoniové soli, nejčastěji chloridy a 

bromidy, kde je kationtem kvarterní dusíkový atom [9, 12].   

 Kationaktivní tenzidy jsou vyráběny v menším měřítku (cca 10% světové produkce) a 

mají význam zejména v lékařství. Nepoškozují pokoţku a vykazují velmi malou toxicitu. 

Uplatňují se jako antiseptika, aviváţe, koupelové a kosmetické přísady [9]. 

 V této práci byly pouţity tři kationaktivní tenzidy: 

 hexadecyltrimethylammonium bromid (HDTMA) 

 

Obr.  4 Strukturní vzorec HDTMA. 
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 tetramethylamonnium chlorid (TMA) 

 
              Obr.  5 Vzorec TMA. 

 

 cetylpyridinium chlorid (CPC) 

 

Obr.  6 Strukturní vzorec CPC. 

2.2.2. Tvorba micel a kritická micelární koncentrace 

 Tenzidy jsou molekuly s dlouhými hydrofobními uhlovodíkovými řetězci a hydrofilní 

polární hlavní skupinou. Povrchově aktivní látky dispergované v kapalném prostředí agregují 

a vytvářejí micely. Micely jsou tedy shluky molekul tenzidů dispergované v kapalině [12]. 

 V micelách jsou molekuly tenzidů organizovány tak, ţe hydrofilní polární skupina je 

na povrchu agregátu a hydrofobní nepolární řetězec je uvnitř agregátu. Celá micela je tak ve 

vodě rozpustná a v jejím hydrofobním jádře se mohou rozpustit sloučeniny ve vodě 

nerozpustné. Micely mají přibliţně kulovitý tvar, ale mohou vytvářet i elipsoidy, válce a 

dvojvrstvy (viz Obr. 7). Tvar a velikost micely jsou ovlivněny jak geometrií molekuly 

tenzidu, tak i vlastnostmi roztoku (např. koncentrací tenzidu, teplotou, pH a iontovou silou 

roztoku) [13]. 

 

Obr.  7 Kulovitý a válcovitý tvar micely [13]. 
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 Micely se tvoří jiţ při velmi nízkých koncentracích tenzidu. Koncentrace, při které je 

povrch nasycen molekulami tenzidu a v roztoku dochází k tvorbě micel, se nazývá kritická 

micelární koncentrace, nebo-li CMC (mol.dm
-3

). 

 Hodnota CMC závisí na řadě faktorů [11, 13]: 

 Na délce a struktuře uhlovodíkového řetězce, kdy s rostoucí délkou uhlovodíkového 

řetězce klesá. Rozvětvení řetězce, přítomnost dvojných vazeb vede ke zvýšení 

hodnoty CMC, zatímco připojení benzenového jádra k alkylovému řetězci vede ke 

sníţení CMC.  

 Na vlastnostech hydrofilní skupiny. Vliv hydrofilní skupiny je dán její povahou a 

nábojem. Při stejné délce uhlovodíkového řetězce je CMC neionogenních tenzidů 

niţší neţ ionogenních tenzidů. 

 Na vlastnostech protiiontů vzniklých disociací ionogenních tenzidů. CMC klesá se 

zvyšujícím se nábojem protiiontů. 

 Na teplotě. S rostoucí teplotou se hodnota CMC můţe zvyšovat (u kationaktivních 

tenzidů) nebo sniţovat (u neionogenních tenzidů). 

 

2.3. SYSTÉM KATIONICKÉ BARVIVO / TENZID 

 Vzájemná interakce mezi povrchově aktivní látkou a barvivem je důleţitá nejen 

v procesech barvení, ale také při separaci barviva. Při separaci barviva je důleţité, jaký typ 

povrchově aktivní látky zvolíme. Volba vhodného tenzidu můţe být prováděna na základně 

vzájemných interakcí mezi barvivem a povrchově aktivní látkou. Existují techniky pro 

kvalitativní i kvantitativní popis systému barvivo/tenzid jako je například potenciometrie, 

konduktometrie nebo pomocí iontově selektivních elektrod [14]. 

 Nejčastěji pouţívanou metodou pro popis vzájemných interakcí mezi barvivem a 

povrchově aktivní látkou je viditelná (VIS) spektrometrie. Ve viditelné části absorpčního 

spektra můţeme pozorovat barevné změny barviva v důsledku přítomnosti povrchově aktivní 

látky v různých koncentracích. Tyto barevné změny mohou být pouţity ke zlepšení 

spektrálních charakteristik systémů barvivo/tenzid [11, 14]. 

 Výrazné spektrální změny ve VIS spektru jsou pozorovány ve zředěných vodných 

roztocích obsahující barvivo a tenzid s opačným nábojem. Při nízké koncentraci tenzidu (pod 

CMC) lze pozorované změny připsat tvorbě iontových párů barvivo/tenzid a tvorbě agregátů 

barviva ve formě dimerů nebo vyšších agregátů, coţ pro přípravu vysoce fluorescenčních 
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materiálů není vhodné. V blízkosti CMC se barvivo chová podobně jako ve vodném prostředí 

bez přítomnosti tenzidu. Nad CMC tenzidu se tvoří pouze micely tenzidu a dochází 

k přerozdělení barviva [15, 16]. 

 V systému barvivo/tenzid shodného náboje ve vodném prostředí nejsou pozorovány 

ţádné spektrální změny. Elektrostatické odpuzování mezi tenzidem a barvivem neumoţňuje 

vznik iontových párů a agregátů barviva. Agregáty barviva většinou nevykazují fluorescenci a 

sniţují schopnost adsorpce fluorescenčního barviva do montmorillonitu. Přítomnost tenzidu 

můţe sníţit agregaci barviva, i hydrofobní charakter prostředí, anebo molekuly tenzidu 

mohou zapouzdřit molekuly barviva, a tím zlepšovat fotofyzikální vlastnosti kationického 

barviva [16, 17]. 

 

2.4. MONTMORILLONIT 

 Montmorillonit (MMT) je jílový minerál, který patří do skupiny smektitů. Chemické 

sloţení smektitů lze vyjádřit obecným krystalochemickým vzorcem: 

ZX

VI

ZYZY

IV

x MOHOMgFeAlSi .)( 420

3

48           (2.2.) 

kde x je mnoţství centrálních atomů Al
3+

 v tetraedrech, y je mnoţství centrálních atomů Fe
3+

 

v oktaedrech, z je mnoţství centrálních atomů Mg
2+

 v oktaedrech, M
+
 jsou hydratované 

mezivrstevní kationty (K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, H

+
, aj.) 

 Montmorillonit se skládá ze dvou křemičitanových tetraedrických vrstev a jedné 

hlinité oktaedrické vrstvy. Mezi vrstvami se nachází vyměnitelné kationty s jejich 

hydratačními obaly, které jsou tvořeny molekulární vodou [6, 18].  

 Spojení tetraedrické a oktaedrické sítě v poměru 2:1 vzniká, má-li oktaedrická a 

přilehlé tetraedrické sítě společné dvě roviny kyslíkových atomů. Jde tedy o spojení jedné 

oktaedrické a dvou tetraedrických sítí s opačnou polaritou. Nesdílené kyslíkové atomy 

tetraedrů vytváří dvě roviny tzv. bazálních kyslíků (viz Obr. 8). Vazby, které takto vznikají 

sdílením kyslíkových atomů mají charakter polarizovaných kovalentních vazeb [18].  
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Obr.  8 Schématické zobrazení struktury montmorillonitu [2]. 

 

 Jak jiţ bylo řečeno, mezivrství bývá obsazeno ionty v prvním oxidačním stupni (Na
+
, 

K
+
) a ionty ve druhém oxidačním stavu (Ca

2+
, Mg

2+
). Dominantními ionty jsou většinou Ca

2+
 

nebo Na
+
. Tyto kationty kompenzují negativní náboj vrstev 2:1, který je tvořen částečnou 

substitucí iontů Al
3+

 ionty Mg
2+

 v oktaedrických pozicích. Montmorillonit je charakteristický 

tím, ţe tetraedrické sítě vykazují jen velmi malou substituci kationů. Na náboj vrstvy 2:1 má 

tedy vliv především oktaedrická substituce. Kationty v mezivrství jsou hydratované a vázané 

k vrstvám montmorillonitu jen slabými van der Waalsovými silami, proto je lze snadno 

vyměnit jinými kationty. Substituce aniontů je také moţná, kdy např. hydroxylové ionty   

(OH
- 
) můţou být nahrazeny za fluoridové (F

-
) [6, 18-20]. 

 Jílové minerály se klasifikují nejen podle struktury jednotlivých vrstev, ale také podle 

typů zastoupených kovů, mnoţství a druhů vyměnitelných iontů v mezivrství. Montmorillonit 

se vyuţívá pro své vlastnosti jako hostitel pro přípravu modifikovaných materiálů [6]. 

2.4.1. Vrstevnatý náboj 

 Vrstevnatý náboj je jedním z nejdůleţitějších parametrů jílových minerálů. Určuje 

vlastnosti materiálů, které jsou důleţité pro průmyslovou aplikaci. Jedná se hlavně o bobtnání 

a smršťování, schopnost vázat kationty a vlastnosti modifikovaných jílu, které se připravují 

adsorpcí kation aktivních látek [21]. 
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 Vrstevnatý náboj je také jedním z kritérií pro klasifikaci 2:1 jílových minerálů. 

Permanentní náboj vzniká isomorfní substitucí v tetraedrických a oktaedrických sítí. 

Nahrazení iontů Si
4+

 ionty Al
3+

 v tetraedrech nebo nahrazení iontů Al
3+

 ionty Mg
2+

 v 

oktaedrech přispívá ke vzniku negativního náboje ve vrstvách. Tento vzniklý permanentní 

náboj se nemění s reakčními podmínkami v širokém rozmezí pH vodných roztoků [21]. 

 Kromě permanetního náboje existuje i proměnlivý náboj, který vzniká reakcí 

specifických funkčních skupin umístěných na okrajích montmorillonitu. Tyto funkční skupiny 

mohou reagovat buď jako Brönstedova kyselina nebo zásada. Pro skupinu smektitů je 

permanentní náboj mnohem vyšší neţ proměnlivý náboj [21]. 

 Na celkový náboj vrstev má vliv mnoţství vyměnitelných kationtů obsaţených 

v mezivrstevním prostoru montmorillonitu. Kation výměnná kapacita zahrnuje jak 

permanentní tak proměnlivý náboj. Vrstevnatý náboj montmorillonitu je velmi důleţitým 

parametrem, který umoţňuje iontovou výměnu [21]. 

2.4.1.1. Kationt výměnná kapacita 

 Kationt výměnná kapacita (CEC = cation exchange capacity) látek je definovaná jako 

mnoţství vyměnitelných kationtů adsorbovaných na hmotnostní jednotce jílového minerálu 

při určitém pH. Jednotkou CEC je meq.g
-1

 [20, 22]. 

 Smektity, s typem vrstev 2:1, mají poměrně velký negativní náboj v mezivrství, coţ je 

dáno typem hydratovaných kationtů v mezivrstevním prostoru. Hodnota CEC se pohybuje v 

rozmezí 0,7 - 1,1 meq.g
-1

. Při iontové výměně dochází k expandování struktury minerálu, coţ 

se projevuje zvýšením hodnoty bazální difrakční linie d001 oproti původní hodnotě výchozího 

minerálu [2]. 

2.4.2. Měrný povrch 

 Jednou z příčin většiny zajímavých a prakticky vyuţitelných vlastností 

montmorillonitu je jeho velký měrný povrch. Povrch montmorillonitu rozdělujeme na povrch 

vnitřní a vnější. Vnější povrch je tvořen rozhraním mezi zrnem adsorbentu od jeho okolí, 

vnitřní povrch je pak povrch uvnitř těchto zrn. Měrný povrch je tedy povrch, který připadá na 

1 g látky a má jednotkou m
2
.g

-1
 [22].  

 Velikost měrného povrchu montmorillonitu se pohybuje v rozmezí 800 – 810 m
2
.g

-1
. 

Existence velkého vnitřního povrchu je umoţněna specifickou strukturou krystalové mříţky 

umoţňující pronikání vody i kationtů do struktury jílu. Vnější měrný povrch montmorillonitu 
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tvoří méně neţ 20% vnitřního. V důsledku toho má montmorillonit vysokou sorpční kapacitu, 

plasticitu, vaznost a hydrofilnost [23, 24]. 

2.5. INTERKALACE MONTMORILLONITU POVRCHOVĚ AKTIVNÍ 

LÁTKOU 

 Montmorillonit díky velkému povrchu s aktivními sorpčními centry, vrstevnatou 

strukturou a přítomností lehce vyměnitelných kationtů v mezivrství dovoluje přípravu jeho 

modifikovaných forem [25]. 

 Při intenzivním sycení smektitů organickými látkami lze zajistit, ţe se organické 

molekuly adsorbují nejen na povrchu, ale také interkalují do mezivrstevních prostor. 

Interkalace do hostitelské struktury můţe probíhat buď na bázi iontové výměny, kdy jsou 

organické molekuly interkalovány jako kationty, nebo jsou interkalovány neutrální organické 

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

interkalovaného systému je závislý na řadě faktorů, mezi ně patří koncentrace organických 

molekul, jejich velikost a geometrie, schopnost interakce mezi hostitelskou strukturou a 

organickými molekulami. Při interkalaci na bázi iontové výměny je důleţitá míra iontové 

výměny a rozdělení hustoty náboje na vrstvě 2:1 [26, 27].  

 Smektity, tedy i montmorillonit, mohou adsorbovat jak neutrální molekuly tak polární 

látky. Tato adsorpce se řídí různými chemickými interakcemi, např. interakcemi vodíkových 

vazeb, koordinačních vazeb, interakce mohou být zaloţeny na reakci kyselina-báze nebo 

vzájemným ovlivňováním dipólů iontů. Hostující sloučeniny mohou být interkalovány třemi 

způsoby [28]: 

1. Reakce smektitu s roztokem v němţ je obsaţena organická látka. 

2. Reakce smektitu s parami organické látky. 

3. Reakce smektitu s organickou látkou v pevném stavu. 

 Reakce montmorillonitu s roztokem v němţ je obsaţena organická látka můţe být 

popsána řadou mechanismů. Při interkalaci se předpokládá adsorpce jednotlivých iontů 

organické látky (hosta) neţ micel. Typy jednotlivých mechanismů [29]: 

 Výměna iontů – výměna iontu adsorbovaného na povrchu hostitele a iontu z roztoku 

s podobným nábojem patřící organické látce. 
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 Iontové párování – adsorpce iontu organické látky z roztoku na opačně nabitém 

volném místě na povrchu hostitele. 

 Hydrofobní spojování – adsorpce nastane, pokud se hydrofobní adsorbovaná 

molekula přitahuje s molekulou umístěnou v roztoku. 

 Adsorpce podle polarizace  elektronů – pokud organická látka obsahuje 

elektrony a hostitel má silně pozitivní adsorpční centra, pak výsledkem 

přitaţlivosti mezi elektrony a pozitivními centry je adsorpce. 

 Adsorpce podle sil rozptylu – adsorpční Van der Waalsovy síly mezi hostitelem a 

hostem se zvyšují s rostoucí molekulární hmotností hosta. 

 Proces interkalace je doprovázen výraznou expanzí struktury smektitu ve směru 

kolmém na vrstvy, protoţe interkalované organické molekuly jsou rozměrově větší neţ 

původní mezivrstevní kationty [18]. 

 

Obr.  9 Mechanismus interkalace [28]. 

 

 Montmorillonit, díky své vrstevnaté struktuře, můţe být přeměněn na hydrofobní 

formu tím, ţe se nahradí iont kovu v mezivrství kvartérním amoniovým iontem nebo jinou 

povrchově aktivní látkou. Tyto organické kationty jsou vázány na povrchu montmorillonitu 

iontově výměnou reakcí. Takto upravený jíl vykazuje například vysokou schopnost odstranit 

hydrofobní nečistoty z vodných roztoků, coţ se dá uplatnit v ţivotním prostředí. Hydrofobní 

řetězce povrchově aktivní látky modifikují hydrofilní vrstvy anorganické látky, která je pak 

vhodná pro adsorpci různých organických i anorganických sloučenin [12, 19, 30]. 
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2.6. OPTICKÉ VLASTNOSTI KATIONICKÝCH BARVIV 

INTERKALOVANÝCH V JÍLOVÝCH MINERÁLECH 

2.6.1. Agregace barviva v mezivrstevním prostoru montmorillonitu 

 Materiály na bázi kationické barvivo/montmorillonit se řadí mezi optické materiály. 

Organická barviva vytvářejí na rozhraní kapalina-pevná fáze molekulární agregáty, které 

vykazující zajímavé optické vlastnosti. Typ a struktura agregátů závisí na struktuře barviva, 

ale můţe být ovlivněna vlastnostmi hostitele, tedy montmorillonitu. Kationická barviva jsou 

adsorbována do vrstevnatých silikátů prostřednictvím iontové výměny [31]. 

 Adsorpce kationtů barviv na povrch koloidní částice má za následek změnu barevnosti 

barviva. Tento efekt se nazývá metachromatický efekt a je spojen s tvorbou agregátů barviva. 

Tento jev byl popsán více neţ před 40-ti lety Bergmanem a O´Konskim [32]. 

Metachromatický efekt způsobuje nahrazení hlavních absorpčních pásů kationického barviva, 

ve viditelné oblasti spektra, absorpčními pásy kratších vlnových délek, patřící H-agregátům, 

anebo absorpčními pásy vyšších vlnových délek náleţící J-agregátům. Spektrální změny 

závisí na reakčních podmínkách a na výběru hostitele. Spektrální změny jsou odlišné pro jíly 

s  podobnou strukturou a sloţením při pouţití stejného barviva [1, 33]. 

 Adsorpce kationických barviv probíhá nejprve na vnějším povrchu montmorillonitu. 

Molekuly barviva pak migrují z vnějšího povrchu do mezivrstevního prostoru 

montmorillonitu. Adsorpce a agregace barviva probíhá ve dvou krocích. Jako první tvoří 

barvivo agregáty v okolí jílu a jedná se téměř o okamţitou reakci. Ve druhém kroku reakce, 

jsou agregáty adsorbovány do vrstevnaté struktury jílu, kde jsou buď stabilizovány anebo se 

rozkládají ve prospěch niţších agregátů a monomerů. Tento rozklad většinou vede ke vzniku 

J-agregátů. H-agregáty, absorbují světlo o vyšší energii neţ monomery barviva, vzhledem 

k odpudivým elektrostatickým dipól-dipól interakcím mezi kationty. Na druhou stranu, tzv.  

J-agregáty absorbují světlo při vyšších vlnových délkách a vykazují fluorescenci [33]. 

 Náboj na vrstvách MMT řídí rozloţení kationického barviva na svém povrchu, a tím 

ovlivňuje jak rozsah agregace, tak typ agregátů barviva. Velká hustota náboje na vrstvách 

MMT podporuje tvorbu H-agregátů barviva. Zatímco kdyţ je hustota náboje nízká, pak je 

tvorba H-agregátů potlačena ve prospěch niţších agregátů a monomerů. Hustota náboje na 

vrstvách montmorillonitu je vhodná pro tvorbu J-agregátů [6, 8].  



 

25 

 Rozloţení náboje na vrstvách MMT, není jediným ukazatelem, který má vliv na 

agregaci barviva. Vyměnitelné kationty, které se nacházejí v mezivrství MMT, jejich velikost 

a náboj mohou ovlivnit agregaci kationických barviv. Přítomnost alkalických kovů (K
+
, Rb

+
, 

Cs
+
) nebo NH4

+
, které jsou méně mobilní a jsou částečně vázány na povrchu MMT, 

významně ovlivňují iontovou výměnu. Niţší pohyblivost těchto iontů vede k neúplné iontové 

výměně, která můţe destabilizovat H-agregáty barviva ve prospěch monomerů a J-agregátů 

[33]. 

 Agregace barviva výrazně ovlivňuje optické vlastnosti adsorbovaných chromoforů 

(funkční skupina, která je nositelem barevnosti). Různé optické vlastnosti, jako je optická 

anizotropie, polarizace světla a selektivita pro fotochemickou katalýzu jsou závislé na 

orientaci chromoforů [31]. 

 Orientace a agregace interkalovaných molekul barviva do MMT můţe být zjištěna 

z absorpčního a luminiscenčního spektra. Studie fotoprocesů také poskytuje informace o 

distribuci adsorbovaných fotoaktivních molekul. Adsorpce kationických barviv z vodného 

roztoku do MMT se často vyuţívá k měření kationt výměnné kapacity a specifického povrchu 

jílových minerálů [28]. 

2.6.2. Interkalace MB do montmorillonitu 

 MB se velmi často pouţívá ke studiu interkalace montmorillonitu s kationickým 

barvivem, protoţe tento proces můţe být pozorován pomocí VIS spektrometrie. MB tvoří 

agregáty, coţ je spojeno s metachromatickým efektem. 

 Methylenová modř ve vodných roztocích agreguje za vzniku dimerů, trimerů aţ 

tetramerů. Monomery tohoto barviva absorbují při 650 aţ 675 nm, dimery při 605 nm, 

trimery, tetrametry a vyšší agregáty (H-agregáty) od 570 do 590 nm. J-agregáty absorbují asi 

při 770 nm. Poloha a tvar absorpčních pásů agregátů barviva závisí na různých strukturních 

parametrech, např. na počtu elektronových párů chromoforů a na vzdálenosti mezi sousedními 

interagujícími molekulami [2, 7, 32, 34]. 

 Při interkalaci MB do MMT jsou ve viditelném spektru pozorovány změny v poloze 

absorpčních pásů monomerů a vyšších agregátů barviva MB ve srovnání s polohou 

absorpčních pásů MB ve vodném prostředí. Maximum absorpčního pásu H-agregátů MB je 

posunuto k niţší vlnové délce (520 nm) ve srovnání s vlnovou délkou H-agregátů barviva ve 

vodném prostředí. Monomery MB v systému MB/MMT absorbují při 690 nm. Ve srovnání 



 

26 

s monomery MB ve vodném prostředí absorbují při vyšší vlnové délce. Tento bathochromní 

posun nastal v důsledku adsorpce barviva do mezivrství MMT [35]. 

 Molekuly MB začínající adsorbovat na pevném povrchu MMT můţou mít různý druh 

orientace. Kaţdá orientace MB má odlišný kontakt s plochou montmorillonitu. Orientace 

kationtu barviva můţe být ovlivněna nejen interakcemi mezi hostitelem a hostem, ale také 

dostupným prostorem. Skoro kolmá orientace kationtů MB v mezivrstevním prostoru MMT 

umoţňuje lepší seřazení přiléhajících aromatických kruhů sousedních kationtů přes 

hydrofobní interakce, neţ orientace paralelní. To má za následek tvorbu vyšších agregátů na 

povrchu MMT a zároveň kaţdý kationt MB můţe být elektrostaticky vázán k záporně 

nabitému silikátovému povrchu [2, 34]. 

2.6.3. Fluorescence interkalátů barvivo/montmorillonit 

 V poslední době je věnována velká pozornost interkalaci organických molekul do 

struktury montmorillonitu, jelikoţ organické molekuly mění svou optickou aktivitu 

v důsledku interkalace a jsou tak perspektivními fotofunkčními materiály. Optické chování 

barviva interkalovaného do montmorillonitu souvisí s typem a mnoţstvím jednotlivých forem 

barviva (monomery a vyšší agregáty) [26]. 

 Silikátové vrstvy ve struktuře jílových minerálů mohou slouţit jako nosiče opticky 

aktivních organických látek. Fotofyzikální a fotochemické vlastnosti se mohou podstatně 

změnit ve srovnání s látkou v původním stavu, a je tak moţné vytvořit fotoluminiscenční, 

fotochromní systém nebo systém vykazující nelineární optické efekty [36]. 

 Změny optických, elektronických a magnetických vlastností interkalátů mohou 

poskytnout důleţité informace o struktuře interkalovaných sloučenin. Typ, mnoţství a 

orientace agregátu barviva v mezivrství nebo na povrchu montmorillonitu výrazně ovlivňuje 

optické vlastnosti modifikovaného materiálu. Agregace barviva zásadně ovlivňuje intenzitu 

fluorescence.  

 Z řady studií vyplývají tyto poznatky [3, 36, 37]: 

 Kationická barviva mají tendenci tvořit agregáty na povrchu montmorillonitu i 

při velmi nízkých koncentracích. Agregáty potlačují excitovaný stav 

adsorbovaných barviv a zháší fluorescenci. 
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 Hustota náboje na montmorillonitových vrstvách, velikost a tvar molekul 

kationického barviva významně ovlivňuje orientaci molekul v mezivrstevním 

prostoru. Velká hustota náboje způsobuje kratší vzdálenosti mezi sousedními 

adsorbovanými molekulami barviva a podporuje tvorbu agregátů, čímţ dochází 

ke zhášení fluorescence. 

 Jílové minerály obsahují nečistoty, jako např. ionty Fe
3+

, které potlačují 

excitovaný stav molekul barviva a tím zháší fluorescenci. 

 Interkaláty mohou být zkoumány různými analytickými metodami, např. pomocí 

rentgenové difrakce, infračervené spektroskopie, Ramanovy spektroskopie, nukleární 

magnetické rezonance, UV spektroskopie nebo luminiscenční spektroskopie.  

 Spektroskopické vlastnosti interkalátů dávají představu o mikroskopické struktuře 

systému barvivo/montmorillonit. Fluorescence poskytuje informace o sloţení, strukturních a 

dynamických vlastnostech interkalátů [36]. 

 Fotoprocesy mají praktický význam, protoţe poskytují důleţité informace při 

navrhování fotofunkčních materiálů. Testování fotoprocesů montmorillonitu modifikovaného 

organickou fotoaktivní látkou otevírá nové uţitečné aplikace v oblasti fotochemie a 

fotofyziky, např. jako reakční média pro kontrolu fotochemických reakcí, optické paměťové 

systémy, optické přepínací systémy, zesilovače nebo solární cely [3]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. METODY A PŘÍSTROJE 

 V této části jsou uvedeny metody a přístroje, které byly pouţity k analýze, jak 

výchozích materiálů, tak i připravených interkalátů a vodných roztoků barviva. 

3.1.1. VIS spektrometrie 

 Spektrometrie ve viditelné oblasti je zaloţena na interakci molekul 

s elektromagnetickým zářením v rozsahu 400 aţ 750 nm. Podstatou viditelné spektrometrie je 

absorpce viditelného záření zředěnými roztoky molekul. Absorpce elektromagnetického 

záření molekulami se projevuje výskytem absorpčních pásů. 

 Energie molekulou absorbovaná vyvolává přechody valenčních elektronů, proto 

molekulová absorpční spektra ve viditelné oblasti nazýváme elektronová spektra. Elektronové 

absorpční spektrum je závislost absorbance na vlnové délce. Jeden pás ve spektru odpovídá 

jednomu typu přechodu elektronů v molekule do excitovaného stavu [38, 39]. 

 Absorbance je přímo úměrná koncentraci absorbující látky a tloušťce absorbující 

vrstvy (Lambertův-Beerův zákon): 

A = . c. l      (3.1.) 

kde  je molární absorpční koeficient (dm
3
.mol

-1
.cm

-1
), c je molární koncentrace (mol.dm

-3
), 

l je tloušťka absorbující vrstvy (cm). 

 Vodné roztoky MB byly měřeny ve vhodně zvolených kyvetách přístrojem typu 

Lambda 25, fy PERKIN-ELMER. Zdrojem ve viditelné oblasti byla halogenová ţárovka. 

3.1.2. Atomová absorpční spektrometrie 

 Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je zaloţena na absorpci monochromatického 

záření volnými atomy v základním energetickém stavu. Atomy jsou schopny absorbovat 

záření těch vlnových délek, které sami vyzařují. Absorpcí záření přecházejí atomy do 

vybuzeného, energetického, stavu a vracejí se zpět na své původní energetické hladiny. 

Absorpční spektrum je dáno závislostí absorbance na vlnové délce záření. Spektrum je 

tvořeno souborem spektrálních čar, jejichţ poloha a intenzita závisí na systému elektronů 

v atomech jednotlivých prvků. Jako zdroj záření je nutno pouţít stejný prvek, jaký chceme 

stanovovat. Ten nám emisí záření bude poskytovat právě poţadované vlnové délky. AAS 

slouţí k elementární kvantitativní analýze kovových prvků nízkých koncentrací [38, 39]. 
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 Pro stanovení uvolněných alkálií (iontů Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) v roztoku po sorpci 

různých tenzidu do Ca-MMT byl pouţit přístroj typu SpectrAA-30/40, fy VARIAN, který 

pouţíval plamenový atomizátor. 

3.1.3. Infračervená spektrometrie 

 Principem infračervené spektrometrie (IČ) je absorpce infračerveného záření (od 4000 

do 400 cm
-1

) molekulami látek. Energie infračerveného záření způsobuje změny vibračních a 

rotačních stavů molekuly. Proto IČ spektra jsou spektra vibračně-rotační. V IČ spektrech 

sledujeme závislost transmitance nebo absorbance na vlnočtu absorbovaného záření. 

Spektrum je pásové a pásy odpovídají různým typům vibračních přechodů. Z vlnočtů 

absorpčních pásů obsaţených ve spektru je moţno získat důleţité informace o struktuře 

zkoumané molekuly (přítomnost a charakteristika vazeb mezi atomy v molekule). Intenzity 

absorpčních pásů ve spektru se dají vyuţít pro kvantitativní analytické aplikace [38, 39]. 

 Práškovité vzorky MB/SAZ-1, HDTMA/SAZ-1 s 10, 70 a 140% HDTMA,        

HDTMA-MB/SAZ-1 byly pro analýzu připraveny pouţitím techniky KBr tablet. K analýze byl 

pouţit přístroj typu FTIR 2000, fy PERKIN-ELMER, se zesíleným paprskem. 

 

3.1.4. Rentgenová difrakční analýza 

 Rentgenové záření (RTG) je krátkovlnný, vysoce energetický svazek 

elektromagnetického záření, který si lze představit jako proud částic s určitou energií. RTG 

záření vzniká při dopadu elektronu na atomy určitého prvku. Na energetických hladinách 

dojde k vyraţení elektronu a k následnému zaplnění vakance elektronem z vyšší energetické 

hladiny, coţ je doprovázeno vyzářením energie. Vzniklé elektromagnetické spektrum lze 

rozdělit na spojité a charakteristické. Aby došlo na krystalu k difrakci rentgenových paprsků 

je nutné potřeba vytvořit podmínky pro splnění Braggovy rovnice [40]: 

n.  = 2.d.sin       (3.2.) 

kde n je řád difrakce, je vlnová délka monochromatického záření, d je mezirovinná 

vzdálenost rovin v krystalu,  je difrakční úhel. 

 Prášková rentgenová difrakční analýza byla provedena na přístroji BRUKER 

vybaveném Bragg-Brentano difrakční geometrií s CoK zářením a skenovacím detektorem 

VANTEC. Měření byla provedena na práškových vzorcích v rotačním drţáku (30 ot/min) a v 

kontinuálním skenovacím módu. 
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3.1.5. Izotachoforéza 

 Je jedna z kapilárních elektromigračních metod, vhodná k separaci iontů. Separují se 

buď jenom kationty, nebo jenom anionty. Izotachoforetické stanovení je zaloţeno na rozdílné 

pohyblivosti iontů stejného znaménka ve stejnosměrném elektrickém poli.  

 V kapilární izotachoforéze se pouţívají dva základní elektrolyty, vedoucí (LE) a 

zakončující (TE). Vzorek se vkládá do rozhraní těchto elektrolytů. Vedoucím iontem, který je 

hlavní součástí vedoucího elektrolytu, je ion s největší efektivní pohyblivostí a naopak 

zakončující elektrolyt je tvořen iontem s nejmenší efektivní pohyblivostí. Po zapnutí 

stejnosměrného proudu migrují zóny jednotlivých sloţek vzorku v pořadí jejich pohyblivosti. 

Za zónou vedoucího iontu se vyděluje nejpohyblivější ze směsi, za ním migruje zóna směsi 

iontů a před zónou zakončujícího iontu migruje zóna nejméně pohyblivé sloţky vzorku. Po 

dosaţení ustáleného stavu všech sloţek se zóny pohybují stejnou rychlostí a těsně za sebou. 

Koncentrace iontu uvnitř zóny je konstantní. O koncentraci v zóně dané látky vţdy rozhoduje 

koncentrace látky v předcházející zóně, počínaje vedoucím elektrolytem [26, 39]. 

 Pro stanovení rovnováţné koncentrace tenzidu v roztoku po interkalaci tenzidu do 

vápenaté formy montmorillonitu byl pouţit izotachoforetický analyzátor EA 102, fy VILLA-

LABECO (Slovensko), vybavený předseparační a analytickou kolonou, vyuţívající 

vodivostní a UV detektor. Naměřená data byla následně vyhodnocena softwarem ITPPro32 

(KasComp, Slovensko).  

 

3.1.6. Luminiscenční spektrometrie 

 Luminiscenční záření vzniká jako sekundární záření molekul po excitaci UV zářením. 

Podle délky trvání rozlišujeme fluorescenci a fosforescenci. Schéma energetických hladin je 

znázorněno na Obr. 10. Elektronové hladiny jsou rozděleny na vibrační podhladiny. Ze 

základního stavu S0 dochází absorpcí UV záření k excitaci na vibrační podhladiny stavu S1. 

Z vyšších vibračních stavů S1 přejde molekula do základního vibračního stavu S1. Z tohoto 

stavu se molekula dostane do základního stavu S0 buď nezářivým přechodem, nebo zářivým 

přechodem. Zářivé přechody představují fluorescenční záření. Kromě toho dochází 

k nezářivému přechodu do tripletového stavu. Tento přechod je spinově zakázaný. V důsledku 

spin-orbitálních interakcí je spinový zákaz narušen a k přechodu dochází. Zářivý přechod ze 

základní hladiny tripletu na vibrační podhladiny stavu S0 je nazýván fosforescencí [39]. 
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Obr.  10 Schéma energetických hladin molekuly. Tečkované šipky představují nezářivé 

        přechody, plné šipky označují zářivé přechody [39]. 

 

 Ke stanovení fluorescence práškových vzorků typu MB-tenzid/MMT a tenzid/MMT 

byl k excitaci vzorků pouţit He-Cd laserový paprsek vlnové délky 325 nm. Tento paprsek byl 

fokusován 10-ti cm čočkami na práškový vzorek umístěný na skleněné podloţce. 

Fluorescenční světlo bylo sbíráno pod úhlem 45° a přivedeno na vstupní štěrbinu 

spektrografu, fy ORIEL, vybaveného CCD (Charged-Coupled Devices = zařízení s vázaným 

nábojem) detektorem [35]. 

3.1.7. Povrchová analýza 

 Principem určení měrného povrchu materiálu je adsorpce molekul plynného dusíku 

(adsorbátu) na pevném povrchu měřeného vzorku (adsorbentu). Při adsorpci se ustavuje 

termodynamická rovnováha mezi adsorbentem a adsorbujícím se plynem, kdy je změřen 

parciální tlak nad adsorbentem, který je dán do poměru s tlakem nasycených par p0, tedy p/p0. 

Adsorpce probíhá v krocích dávkováním známého objemu dusíku aţ do dosaţení hodnoty 

relativního tlaku p/p0 = 1, kdy je získána adsorpční izoterma. Adsorpční izoterma je dána 

závislostí adsorbovaného mnoţství plynu na hodnotě relativního tlaku p/p0. Hodnota 

adsorbovaného mnoţství plynu se vztahuje na hmotnostní jednotku adsorbentu a vyjadřuje se 

pomocí látkového mnoţství (mol.g
-1

), hmotnosti (g.g
-1

) a objemu daného plynu (ml.g
-1

). 

 Nejvíce pouţívanou izotermou, z níţ je moţno zjistit měrný povrch, je BET 

(Brunauer, Emmet, Teller) izoterma. Dle tvaru adsorpční izotermy se dá zjistit i textura 

studované látky a částečně nám tvar izotermy řekne i o pórovitosti materiálu. Pro zjištění 
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měrného povrchu pomocí BET izotermy se vyuţívá rozmezí relativního tlaku p/p0 = 0,05-0,3, 

jelikoţ v tomto rozmezí vykazuje BET izoterma lineární průběh [22, 41]. 

 Měrný povrch práškových vzorků (MMT-tenzid) byl stanoven adsorpcí dusíku při 

77 K na přístroji SORPTOMATIC 1990 (Termo-Finnigan). Z hodnoty relativního tlaku do 

0,3 byl určen měrný povrch v m
2
.g

-1
. 

3.2. VZORKY, CHEMIKÁLIE A METODIKA MEŘENÍ 

 Pro přípravu interkalátů byl pouţit montmorillonit SAZ-1 (Apache Country, Arizona, 

USA) upraven sedimentací s velikostí částic menších neţ 5 m. SAZ-1 má kationt výměnnou 

kapacitu 1,21 meq.g
-1

 stanovenou pomocí Cd
2+

 iontů a měrný povrch 93,66 m
2
.g

-1
. Hodnota 

d001 SAZ-1 je 1,47 nm. 

 K přípravě roztoků barviva byla pouţita methylenová modř (fy FLUKA), jejíţ 

chemický název je chlorid 3,7-bis(dimethylamino)fenothiazinia, se sumárním vzorcem 

C16H18ClN3S. Molární hmotnost MB je 319,86 g.mol
-1

. 

 K přípravě roztoků povrchově aktivních látek byly pouţity tenzidy 

hexadecyltrimethylammonium bromid (fy SIGMA), cetylpyridinium chlorid (fy SIGMA) a 

tetramethylammonium chlorid (fy MERCK-SCHUCHARDT). Všechny tyto tenzidy jsou 

rozpustné ve vodě a jejich strukturní vzorce jsou zobrazeny na Obr. 4-6. Jejich sumární 

vzorce a molární hmotnosti jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab.  1 Sumární vzorce a molární hmotnosti jednotlivých tenzidů. 

Tenzid Sumární vzorec Molární hmotnost 

HDTMA C19H42NBr 364,5 g.mol
-1

 

TMA C4H12NCl 109,6 g.mol
-1

 

CPC C21H38NCl 339,99 g.mol
-1

 

 

 Všechny roztoky methylenové modře a tenzidů byly připraveny rozpuštěním příslušné 

látky v redestilované vodě při laboratorní teplotě. 

3.2.1. Absorpční spektra vodných roztoků MB/tenzid ve VIS oblasti 

 Zásobní roztoky methylenové modře a tenzidů HDTMA, TMA, CPC byly připraveny 

rozpuštěním naváţky příslušné látky v redestilované vodě. Ze zásobních roztoků byly 

připraveny roztoky o niţší molární koncentraci odpovídajícím ředěním. 
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 Pro vlastní měření byly smíchány stejné objemy roztoků MB a tenzidu o dvojnásobné 

koncentraci, čímţ byl připraven roztok MB/tenzid o poţadované koncentraci. Byly tedy 

připraveny roztoky MB/HDTMA, MB/TMA, MB/CPC o různých molárních koncentracích. 

 Absorpční spektra připravených vodných roztoků byla získána proměřováním 

absorbancí jednotlivých roztoků MB/tenzid o různých molárních koncentracích při vlnové 

délce 400-800 nm ve skleněných kyvetách tloušťky 0,01-5 cm. 

3.2.2. Adsorpce HDTMA na SAZ-1 

3.2.2.1. Kinetika adsorpce 

 Ke 100 ml roztoku HDTMA o koncentraci 3.10
-3

 mol.dm
-3

 bylo naváţeno cca 0,1 g 

montmorillonitu SAZ-1. Vzniklá suspenze byla třepána v polypropylénových (PP) nádobkách 

5 min, 20 min, 1 hod., 2 hod., 4 hod., 8 hod., 24 hod., 72 hod. rychlostí 170 kmitů/min. Poté 

byla suspenze odstředěna po dobu 20-ti min. při rychlosti 4500 ot./min. Společně se vzorky 

byl vytřepán i slepý vzorek (pouze roztok HDTMA), kvůli případnému zachycení HDTMA 

na stěnách nádobky. 

 Poté byl roztok i se suspenzí přefiltrován přes membránový filtr. Z filtrátu bylo 

odpipetováno 5 ml roztoku pro zjištění rovnováţné koncentrace HDTMA po adsorpci pomocí 

izotachoforézy (viz kap. 3.2.2.). Zbytek roztoku byl nafixován koncentrovanou kyselinou 

dusičnou (5 ml HNO3/1 l roztoku) a u takto upraveného roztoku byly změřeny uvolněné 

alkálie metodou atomové absorpční spektrometrie (viz kap. 3.2.2.). 

 Pevný vzorek HDTMA/SAZ-1 po filtraci byl na filtru promyt demi vodou (asi 50 ml na 

3x), byl sušen při 40°C do konstantní hmotnosti, a dále byl rozetřen v achátové třecí misce. 

Takto připravený práškový vzorek byl podroben RTG difrakční analýze kvůli stanovení 

hodnoty bazální difrakční linie d001. 

3.2.2.2. Sorpční křivka 

 Ze zásobního roztoku HDTMA o koncentraci 5.10
-3

 mol.dm
-3

 byly připraveny roztoky 

o molární koncentraci v rozmezí 1.10
-4

-3.10
-3

 mol.dm
-3

 odpovídajícím ředěním. K těmto 

100 ml roztoku HDTMA o různé molární koncentraci bylo naváţeno cca 0,1 g 

montmorillonitu SAZ-1. Vzniklá suspenze byla třepána v polypropylénových nádobkách 

2 hod. (170 kmitů/min) a poté byla odstředěna (20 min, 4500 ot./min). 

 Dále byl roztok i se suspenzí přefiltrován přes membránový filtr. Z filtrátu bylo 

odpipetováno 5 ml roztoku do 10 ml odměrné baňky a doplněno ethanolem (96%, p.a.) po 

rysku pro stanovení rovnováţné koncentrace HDTMA po adsorpci pomocí izotachoforézy 



 

34 

(viz kap. 3.2.2.). Zbytek roztoku byl nafixován koncentrovanou kyselinou dusičnou 

(5 ml HNO3/1 l roztoku) a u takto upraveného roztoku byly změřeny uvolněné alkálie 

metodou atomové absorpční spektrometrie (viz kap. 3.2.2.). 

 Pevný vzorek HDTMA/SAZ-1 byl na filtru promyt 100 ml demi H2O (na 3x), byl sušen 

při teplotě 40°C do konstantní hmotnosti a poté byl rozetřen v achátové třecí misce. Takto 

připravený práškový vzorek byl analyzován pomocí RTG difrakce za účelem stanovení 

hodnoty bazální difrakční linie d001 charakterizující mezirovinnou vzdálenost. 

 

 

 Rovnováţná koncentrace HDTMA po adsorpci na SAZ-1 (viz kap. 3.2.2.1., 

kap. 3.2.2.2.) byla ve filtrátu stanovena izotachoforeticky a mnoţství uvolněných alkálií (viz 

kap. 3.2.2.1., kap. 3.2.2.2.) bylo ve filtrátu stanoveno metodou atomové absorpční 

spektrometrie. 

Stanovení rovnovážné koncentrace HDTMA pomocí izotachoforézy 

 Pro zjištění rovnováţné koncentrace HDTMA po adsorpci HDTMA na SAZ-1 byl 

pouţit izotachoforetický analyzátor EA 102. Separační systém byl sloţen ze dvou oddělených 

elektrolytů LE a TE.  

 Jako vedoucí elektrolyt byl pouţit octan amonný o koncentraci 5 mmol.dm
-3

 

s kyselinou octovou o koncentraci 2,85 mmol.dm
-3

 v prostředí ethanolu (1:1). Jako 

zakončující elektrolyt byl pouţit -alanin o koncentraci 5 mmol.dm
-3

 s kyselinou octovou o 

koncentraci 2,85 mmol.dm
-3

 v prostředí ethanolu (1:1). Kyselina octová byla pouţita kvůli 

úpravě pH roztoků.  

 Dále byla připravena sada kalibračních roztoků HDTMA o koncentraci v rozmezí 

0,05-0,95 mmol.dm
-3

 v prostředí ethanolu. Po proměření elučních časů kalibračních roztoků 

byla získána kalibrační závislost t = f (cHDTMA). 

 K odpipetovaným 5-ti ml roztoku HDTMA po filtraci bylo přidáno stejné mnoţství 

ethanolu (96%, p.a.). Takto připravené roztoky byly proměřeny a získané eluční časy byly 

pouţity pro výpočet rovnováţné koncentrace HDTMA po adsorpci pomocí rovnice kalibrační 

přímky.  

 Z rozdílu molárních koncentrací HDTMA před a po adsorpci byla určena adsorbovaná 

mnoţství tenzidu a přepočtena na cca 1 g montmorillonitu podle vzorce: 

m

ccV
Q

eq

HDTMA

)( 0
      (3.3.) 
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kde V je objem HDTMA pouţitý k adsorpci [dm
3
], c0 je molární koncentrace HDTMA před 

adsorpcí [mmol.dm
-3

], ceq je rovnováţná molární koncentrace HDTMA po adsorpci 

[mmol.dm
-3

] a m je hmotnost montmorillonitu SAZ-1 [g]. Adsorbované mnoţství HDTMA je 

označeno jako QHDTMA [mmol.g
-1

]. 

 

Stanovení uvolněných alkálií metodou AAS 

 Ze standardních roztoků Na
+
, K

+
, Mg

2+
 a Ca

2+
 iontů, komerčně dodaných od fy 

ANALYTIKA s.r.o., o molární koncentraci 1 g/dm
3
 byly připraveny pracovní standardní 

roztoky Na
+
, K

+
, Mg

2+
 a Ca

2+
 iontů o molární koncentraci 100 mg/dm

3
.  

 Poté byl připraven standard, tzv. BULK, z pracovních standardních roztoků 

o koncentraci 100 mg/dm
3
 obsahující 3 mg Na/dm

3
, 6 mg K/dm

3
, 0,8 mg Mg/dm

3
 a 

5 mg Ca/dm
3
 příslušným ředěním. 

 Dále byl připraven kontrolní kalibrační roztok, ze standardních roztoků o koncentraci 

1 g/dm
3 

obsahující 3 mg Na/dm
3
, 6 mg K/dm

3
, 0,8 mg Mg/dm

3
 a 5 mg Ca/dm

3
 příslušným 

ředěním. 

 Veškeré roztoky byly vţdy doplněny po rysku ředící vodou (5 ml HNO3 v 1 l 

demi H2O). 

 Nafixované roztoky standardů byly proměřeny na přístroji SpectrAA-30/40 metodou 

kalibrační křivky. Rovnice kalibrační přímky byla vyhodnocena softwarem přístroje a pomocí 

ní přístroj stanovil koncentraci uvolněných alkálií ve vzorcích po adsorpci v mg.dm
-3

. 

 Mnoţství uvolněných alkálií (iontů Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
) je označeno jako QALK 

[meq.g
-1

] a vypočítá se podle vzorce: 

m

ZVc
Q ALK
ALK

..
     (3.4.) 

kde cALK je molární koncentrace uvolněných alkálií (iontů Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
) [mmol.dm

-3
], 

V je objem roztoku pouţitý k adsorpci [dm
3
], Z je náboj iontu, m je naváţka montmorillonitu 

SAZ-1 [g]. 

3.2.3. Příprava a analýza interkalátů tenzid-MB/MMT 

3.2.3.1. Příprava interkalátů tenzid/SAZ-1 s 10%, 70% a 140% tenzidu 

 Pro interkalaci montmorillonitu SAZ-1 byly pouţity tenzidy HDTMA, TMA a CPC. 

Pomocí kation výměnné kapacity montmorillonitu (CEC = 1,21 meq.g
-1

) byly vypočteny 

objemy tenzidů o molární koncentraci 1.10
-3

 mol.dm
-3

 odpovídající 10%, 70% a 140%-tnímu 

nasycení SAZ-1. Do odpovídajícího mnoţství příslušného tenzidu bylo naváţeno cca 0,1 g 
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SAZ-1. Vzniklá suspenze byla třepána 2 hod. (170 kmitů/min) v PP nádobce, poté byla 

odstředěna (20 min, 4500 ot./min) a zfiltrována přes membránový filtr. 

 Filtrát byl nafixován kyselinou dusičnou (5 ml HNO3/1 l roztoku), a poté bylo u 

zvolených filtrátů stanoveno mnoţství uvolněných alkálií metodou atomové absorpční 

spektrometrie (viz kapitola 3.2.2.). 

 Pevný vzorek byl na filtru promyt 100 ml demi vodou (na 3x), vysušen při teplotě 

40°C do konstantní hmotnosti a rozetřen v achátové misce. Takto připravený práškový vzorek 

tenzid/SAZ-1 byl podroben RTG difrakční analýze a dále byla u práškových vzorků stanovena 

intenzita fluorescence.  

 U interkalátů HDTMA/SAZ-1 byla navíc stanovena hodnota velikosti měrného povrchu 

a byla změřena IČ spektra. 

3.2.3.2. Příprava interkalátů tenzid-MB/SAZ-1 a MB/SAZ-1 s 5%-tním nasycením MB 

 K 11,4 ml MB o molární koncentraci 5.10
-4

 mol.dm
-3

 (coţ odpovídá 5%-tnímu 

nasycení) byl naváţen vzorek tenzid/SAZ-1 připravený v kapitole 3.2.3.1.. Vzniklá suspenze 

byla třepána 20 min (170 kmitů/min) v PP nádobce, dále byla zfiltrována přes membránový 

filtr a na filtru byla promyta 100 ml demi H2O (na 3x). Vzorek tenzid-MB/SAZ-1 byl vysušen 

při teplotě 40°C do konstantní hmotnosti a rozetřen v achátové misce. 

 Při přípravě interkalátu MB/SAZ-1 s 5%-tním nasycením MB bylo k 11,4 ml MB o 

koncentraci 5.10
-4

 mol.dm
-3

 naváţeno cca 0,1 g SAZ-1. Další postup přípravy interkalátu je 

totoţný s postupem pro přípravu interkalátu tenzid-MB/SAZ-1 (viz výše). 

 U připravených práškových vzorků tenzid-MB/SAZ-1 a MB/SAZ-1 byla stanovena 

intenzita fluorescence. 

 U interkalátů HDTMA-MB/SAZ-1 a MB/SAZ-1 byla navíc změřena IČ spektra. 
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3.3.  VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.3.1. Absorpční spektra vodných roztoků MB/tenzid ve viditelné oblasti 

 Methylenová modř ve vodných roztocích agreguje za vzniku dimerů, trimerů aţ 

tetramerů. Agregace methylenové modře je způsobena vzájemnými mezimolekulárními 

interakcemi [7]. Monomery tohoto barviva absorbují při 650 aţ 675 nm, dimery při 605 nm, 

trimery, tetrametry a vyšší agregáty od 570 do 590 nm. Poloha a tvar absorpčních pásů 

agregátů barviva závisí na různých strukturních parametrech, např. na počtu elektronových 

párů chromoforů a na vzdálenosti mezi sousedními interagujícími molekulami [7, 32]. 

 

 Agregace MB ve vodných roztocích můţe probíhat podle následujících rovnic [35]: 

n

nCDnCD        (3.5.) 

n

n

n

n CDCDCD )1(

1      (3.6.) 

kde n je počet CD
+
 (cationic dye) monomerů nebo n-tého CD agregátu. 

 Agregáty barviva většinou zháší fluorescenci, a proto přítomnost tenzidu můţe sníţit 

tvorbu agregátů barviva, ale i hydrofobní charakter prostředí. Agregáty MB se mohou tvořit 

jiţ při nízkých koncentracích tenzidu [16, 17].  

 Absorpční spektra vodných roztoků MB/tenzid o koncentraci MB 3.10
-6

; 7,5.10
-5

; 

1,5.10
-3

 mol.dm
-3

 a o koncentraci HDTMA v rozmezí 0 aţ 2,5.10
-3

 mol.dm
-3

 byla naměřena 

viz kapitola 3.2.1. 

 Na Obr. 11 jsou znázorněna absorpční spektra vodných roztoků MB o různé 

koncentraci, která byla naměřena v rozsahu vlnových délek 400-800 nm. 

 Na Obr. 12-14 jsou znázorněna absorpční spektra vodných roztoků MB/HDTMA, 

která byla naměřena v rozsahu vlnových délek 400-800 nm ve vhodně zvolených kyvetách 

(viz Tab. 2). 

Tab.  2 Tloušťka kyvety v závislosti na koncentraci MB. 

cMB kyveta 

3.10
-6

 mol.dm
-3

 5 cm 

7,5.10
-5

 mol.dm
-3

 0,2 cm 

1,5.10
-3

 mol.dm
-3

 0,01 cm 
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Obr.  11 Absorpční spektrum vodných roztoků MB o různých molárních koncentracích. 

 

 Z Obr. 11 je patrná agregace methylenové modře ve vodném roztoku. Absorpční pás 

monomerů se nachází při cca 663 nm, absorpční pás dimerů při cca 609 nm a absorpční pás 

vyšších agregátů MB se posouvá k niţším vlnovým délkám. S rostoucí koncentrací barviva ve 

vodném prostředí se monomery barviva shlukují ve prospěch vyšších agregátů. Také je vidět, 

ţe s rostoucí molární koncentrací MB roste mnoţství dimeru za současného poklesu 

monomeru barviva. 
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Obr.  12 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/HDTMA o cMB = 3.10
-6

 mol.dm
-3

 a  

 cHDTMA (1-2,5.10
-5

 mol.dm
-3

, 2-1.10
-4

 mol.dm
-3

, 3-5.10
-4

 mol.dm
-3

, 4-1.10
-3

 mol.dm
-3

, 

 5- 2,5.10
-3

 mol.dm
-3

, 6-3.10
-3

mol.dm
-3

). 
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Obr.  13 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/HDTMA o cMB = 7,5.10

-5
 mol.dm

-3
 a 

 cHDTMA (1-2,5.10
-5

 mol.dm
-3

, 2-1.10
-4

 mol.dm
-3

, 3-5.10
-4

 mol.dm
-3

, 4-1.10
-3

 mol.dm
-3

,

 5- 2,5.10
-3

 mol.dm
-3

, 6-3.10
-3

mol.dm
-3

). 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

400 450 500 550 600 650 700 750 800

vlnová délka [nm]

A
 [

-]

MB

MB-T_1

MB-T_2

MB-T_3

MB-T_4

MB-T_5

MB-T_6

 

Obr.  14 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/HDTMA o cMB = 1,5.10
-3

 mol.dm
-3

 a 

 cHDTMA (1-2,5.10
-5

 mol.dm
-3

, 2-1.10
-4

 mol.dm
-3

, 3-5.10
-4

 mol.dm
-3

, 4-1.10
-3

 mol.dm
-3

,            

 5- 2,5.10
-3

 mol.dm
-3

, 6-3.10
-3

mol.dm
-3

). 
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 Z Obr. 12-14 je patrné, ţe absorpční spektra vodných roztoků MB se v přítomnosti 

tenzidu nemění, pouze dochází k nárůstu absorbance pásů jednotlivých forem agregátů 

barviva. K největšímu nárůstu absorbance došlo ve vodných roztocích s nízkou koncentrací 

MB v přítomnosti nízké koncentrace tenzidu HDTMA. Z toho vyplývá, ţe s klesající 

koncentrací tenzidu dochází k nárůstu intenzity absorpčního pásu methylenové modře. 

 Na Obr. 14 můţeme vidět, ţe s rostoucí koncentrací barviva ve vodných roztocích 

MB/HDTMA dochází k tvorbě vyšších agregátů, přičemţ mnoţství monomerů MB v roztoku 

klesá. A také vliv přítomnosti tenzidu ve vodném roztoku MB/HDTMA na absorpční 

spektrum MB klesá s rostoucí koncentrací barviva. 

 Chování methylenové modře ve vodném prostředí tenzidů TMA a CPC je obdobné 

jako ve vodném prostředí tenzidu HDTMA. Absorpční spektra vodných roztoků MB/tenzid 

jsou znázorněna na Obr. 1-6 (viz Příloha č.1). 

 V systému barvivo/tenzid shodného náboje ve vodném prostředí tudíţ nejsou 

pozorovány ţádné spektrální změny MB a není pozorován ani vznik nových absorpčních pásů 

methylenové modře, tzn. ţe elektrostatické odpuzování mezi molekulami barviva a tenzidu 

shodného náboje je silnější neţ hydrofobní a Van der Waalsovy síly a tvorba iontových párů 

MB/tenzid není moţná. 

 

3.3.2. Adsorpce HDTMA na SAZ-1 

3.3.2.1. Kinetika adsorpce 

 Kinetika adsorpce tenzidu HDTMA na SAZ-1 byla změřena postupem viz kap. 3.2.2.1. 

Adsorbovaná mnoţství HDTMA byla vyhodnocena z rozdílu molárních koncentrací HDTMA 

před a po adsorpci a s následným přepočtem na 1 g příslušného montmorillonitu pomocí 

vzorce (3.3.) Mnoţství uvolněných alkálií bylo stanoveno pomocí vzorce (3.4.). 

 Z Obr. 15 je patrné, ţe jiţ po 20-ti minutách dochází k nasycení montmorillonitu 

tenzidem. Z experimentálních dat nebyl zjištěn další nárůst nasorbovaného mnoţství tenzidu 

s časem. Pro další analýzy byla zvolena doba sycení 2 hod. 

 Hodnoty adsorbovaného mnoţství tenzidu HDTMA na SAZ-1 a mnoţství uvolněných 

alkálií jsou zaznamenány v Tab. 3.  

 Zvolená sytící koncentrace tenzidu byla c0;HDTMA = 3.10
-3

 mol.dm
-3

. 
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Obr.  15 Závislost adsorbovaného mnoţství tenzidu HDTMA na době sycení pro SAZ-1. 

 

Tab.  3 Experimentální data. 

doba sycení 
ceq,HDTMA 

[mmol.dm
-3

] 

QHDTMA 

[mmol.g
-1

] 
 Qalkálií 

[meq.g
-1

] 

d001 

[nm] 

5 min 0,9755 2,04 0,95 - 

20 min 0,3571 2,66 1,17 - 

1 hod 0,4310 2,57 1,08 - 

2 hod 0,3838 2,59 1,10 1,84 

4 hod 0,3246 2,66 1,12 - 

8 hod 0,3222 2,68 1,16 - 

24 hod 0,2274 2,70 1,20 1,86 

48 hod 0,3103 2,67 1,13 - 

72 hod 0,3295 2,64 1,09 1,86 

 

 Poznámka:  

 ceq,HDTMA - rovnováţná molární koncentrace HDTMA po adsorpci 

 QHDTMA - adsorbované mnoţství HDTMA 

  Qalkálií – celkové mnoţství uvolněných alkálií 

 d001 – mezirovinná vzdálenost 

 

 Pro vybrané interkaláty byla změřena hodnota bazální difrakční linie d001. 

Difraktogramy zvolených interkalátů pro doby sycení 2, 24 a 72 hod. jsou uvedeny na  

Obr. 1-3 (viz Příloha č.2).  
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 Hodnota d001 pro SAZ-1 je 1,47 nm, po 2 hod. sycení vzrostla hodnota d001 na 1,84 nm, 

z toho vyplývá, ţe HDTMA se dostává do mezivrství MMT. Vzhledem k více neţ 

dvojnásobnému adsorbovanému mnoţství HDTMA oproti desorbovanému mnoţství alkálií 

(CECSAz-1 = 1,21 meg.g
-1

, coţ odpovídá mnoţství uvolněných alkálií) je velké mnoţství 

HDTMA zachyceno na povrchu SAZ-1 (viz Tab. 3). 

 Seung Yeop Lee a kol. [12] uvádějí, ţe montmorillonit sycený tenzidem HDTMA o 

koncentraci 4 mmol.dm
-3

 a 40 mmol.dm
-3

 při době sycení do 48 hod. odpovídá 

v difraktogramu d001 = 1,6 nm. Při době sycení nad 48 hod. dochází k nárůstu mezirovinné 

vzdálenosti d001 = 2,5 nm. Při tomto nárůstu dochází ke změně uspořádání micel tenzidu 

v mezivrstevním prostoru MMT z paralelní orientace na orientaci, kdy tenzid svírá se 

silikátovou vrstvou MMT určitý úhel. 

 V mém případě, při pouţití koncentrace sytícího roztoku HDTMA 3 mmol.dm
-3

 (tj. 

nad CMC, CMCHDTMA = 1 mmol.dm
-3

) a doby sycení 24 hod. dochází k nárůstu mezirovinné 

vzdálenosti SAZ-1 na d001 = 1,86 nm, z toho můţeme usuzovat, ţe micely HDTMA jsou 

v mezivrství montmorillonitu orientovány téměř paralelně k silikátové vrstvě.  Koncentrace 

tenzidu a doba interakce tenzidu s MMT tedy ovlivňuje tvorbu micel a jejich orientaci 

v mezivrství montmorillonitu. 

 

3.3.2.2. Sorpční křivka 

 Sorpční křivka HDTMA/SAZ-1 byla změřena postupem viz kap. 3.2.2.2. Adsorpční 

data tenzidu HDTMA byla vyhodnocena z rozdílu molárních koncentrací tenzidu před a po 

adsorpci s následným přepočtem adsorbovaného mnoţství na 1 g montmorillonitu podle 

vzorce (3.3.). Podle vzorce (3.4.) bylo stanoveno mnoţství uvolněných alkálií. 

 V Tab. 4 jsou uvedena adsorpční data HDTMA pro SAZ-1. 
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Tab.  4 Koncentrace a adsorbované mnoţství HDTMA a mnoţství uvolněných alkálií. 

č. vzorku 
c0,HDTMA 

[mmol.dm
-3

] 

ceq,HDTMA 

[mmol.dm
-3

] 

QHDTMA 

[mmol.g
-1

] 
 Qalkálií 

[meq.g
-1

] 

1 0,1 0,0000 0,10 0,16 

2 0,2 0,0000 0,20 0,25 

3 0,4 0,0000 0,40 0,45 

4 0,6 0,0000 0,60 0,67 

5 0,8 0,0000 0,78 0,84 

6 1,0 0,0528 0,94 0,91 

7 1,2 0,0800 1,10 1,09 

8 1,6 0,1059 1,49 1,21 

9 1,8 0,1591 1,64 1,26 

10 2,0 0,1204 1,85 1,25 

11 2,5 0,2528 2,23 1,22 

12 3,0 0,3795 2,57 1,21 

13 4,0 0,8898 3,06 1,31 

14 5,0 2,3322 2,66 1,30 

 

 Experimentální data byla testována na shodu s Langmuirovou a Freundlichovou 

izotermou pomocí programu QC.Expert verze 2.9. 

  

Tab.  5 Vypočtené parametry pro Langmuirovu a Freundlichovu izotermu. 

 
Langmuirova 

izoterma 

Freundlichova 

izoterma 

Korelační koeficient 

r 
0,9349 0,8961 

konstanta k1 3,1307 2,6262 

konstanta k2 8,8629 4,5063 

rovnice izotermy 
eq

eq

ck

ckk
Q

.1

..

2

21
 

2

1

1. k
eqckQ  

 

 Experimentální data jsou na Obr. 16 proloţena vypočtenou Langmuirovou i 

Freundlichovou izotermou. 
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Obr.  16 Adsorpční izotermy HDTMA pro SAZ-1. 

 

 Bylo zjištěno, ţe experimentální data na Obr. 16 nejlépe korelují s Langmuirovou 

izotermou (viz Tab. 5), která má tvar: 

eq

eq

HDTMA
ck

ckk
Q

.1

..

2

21
     (3.7.) 

kde eqc je rovnováţná molární koncentrace HDTMA [mmol.dm
-3

], k1 a k2 jsou konstanty a 

HDTMAQ  je adsorbované mnoţství tenzidu HDTMA [mmol.g
-1

]. 

 Z experimentálních dat také můţeme vidět, ţe maximální adsorbované mnoţství 

HDTMA (QHDTMA = 3,06 mmol.g
-1

) je mnohem větší neţ mnoţství uvolněných alkálií          

(  Qalk = 1,31 meq.g
-1

), z toho vyplývá, ţe velké mnoţství HDTMA je zachyceno na povrchu 

montmorillonitu (viz Tab. 4). Dále platí, ţe s rostoucí koncentrací sytícího roztoku HDTMA 

roste adsorbované mnoţství HDTMA v MMT. 

 Pro zjištění polohy a umístění HDTMA v montmorillonitu bylo stanoveno 

adsorbované mnoţství HDTMA na SAZ-1, mnoţství uvolněných alkálií a hodnota bazální 

difrakční linie d001 vzorků HDTMA/SAZ-1. Pro porovnání experimentálních dat byly vybrány 

pouze některé body sorpční křivky (SK) (viz Tab. 6, Obr. 16). 

 Naměřené difraktogramy vybraných bodů sorpční křivky jsou uvedeny na Obr. 4-8 

(viz Příloha č.2). 
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Tab.  6 Data pro porovnání. 

Bod SK 
c0,HDTMA 

[mmol.dm
-3

] 

QHDTMA 

[mmol.g
-1

] 
 Qalkálií 

[meq.g
-1

] 

d001 

[nm] 

1 0,1 0,10 0,16 - 1,44 

3 0,4 0,40 0,45 - 1,42 

6 1,0 0,94 0,91 2,08 1,40 

8 1,6 1,49 1,21 2,18 - 

12 3,0 2,57 1,21 1,87 - 

 

 Koncentrace sytícího roztoku HDTMA pro body SK 1-5 odpovídá pod CMC tenzidu, 

tudíţ se v roztoku nacházejí monomery HDTMA. Pro body SK 1 a 3 platí, ţe uvolněné 

mnoţství alkálií přibliţně odpovídá adsorbovanému mnoţství HDTMA (QHDTMA  Qalkálií), 

ale mezirovinná vzdálenost d001 interkalátů HDTMA/SAZ-1 je přibliţně stejná jako čistého 

SAZ-1 (viz Tab. 6). V tomto případě došlo k vykompenzování záporného náboje na vrstvách 

montmorillonitu molekulami HDTMA, které se zachytily na okrajích MMT a uvolnily 

příslušné mnoţství alkálií, ale do mezivrství MMT se nedostaly. Vlivem uvolnění malého 

mnoţství iontů z mezivrstevního prostoru MMT došlo k mírnému poklesu d001. 

 Bod SK 6 byl sycen sytícím roztokem HDTMA o koncentraci odpovídající CMC. U 

bodu SK 6 se desorbovalo téměř stejné mnoţství alkálií jako se adsorbovalo HDTMA pomocí 

iontové výměny. V roztoku přítomné monomery, popř. micely tenzidu, difundují do 

mezivrstevního prostoru MMT, coţ má za následek nárůst mezirovinné vzdálenosti d001. 

Monomery, případně micely, tenzidu tvoří v mezivrství MMT vrstvy svírající se silikátovou 

vrstvou určitý úhel.  

 Body SK 7-14 byly syceny HDTMA o koncentraci nad CMC. Bod SK 8 sycený 

sytícím roztokem HDTMA o koncentraci blízké CMC se chová podobně jako bod SK 6, ale 

dochází zde k mírnému nárůstu d001 z důvodu proniknutí monomerní formy tenzidu přítomné 

v roztoku do mezivrství MMT. Při vyšší micelární koncentraci tenzidu dochází v roztoku 

k agregaci molekul HDTMA. Vzniklé micely větších rozměrů nemohou difundovat do 

mezivrtsví MMT, proto se zachytí na vnějším povrchu montmorillonitu, coţ nevede k 

dalšímu nárůstu d001. Naopak, dojde k poklesu d001 oproti bodu SK 8. Nárůst d001 na 1,87 nm 

oproti d001 SAZ-1 (1,47 nm) je způsoben přítomností monomerů HDTMA v mezivrství 

montmorillonitu. 
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3.3.3. Analýza interkalátů tenzid/MMT a tenzid-MB/MMT 

3.3.3.1. Interkaláty HDTMA/SAZ-1 a HDTMA-MB/SAZ-1 

INTERKALACE SAZ-1 tenzidem HDTMA 

 Při intenzivním sycení montmorillonitu dochází k adsorpci povrchově aktivní látky 

nejen na povrchu, ale také do mezivrstevních prostor. Přítomnost lehce vyměnitelných 

kationtů (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) v mezivrství MMT umoţňuje přípravu jeho modifikovaných 

forem. Interkalace tenzidu do struktury montmorillonitu probíhá na základě iontové výměny, 

která závisí na rozdělení hustoty náboje na vrstvách montmorillonitu typu 2:1 a mnoţství 

tenzidu. 

 Z roztoku po nasycení montmorillonitu SAZ-1 z 10-ti %, 70-ti % a 140-ti % tenzidem 

HDTMA (viz kap. 3.2.3.1.) bylo stanoveno mnoţství uvolněných alkálií metodou atomové 

absorpční spektrometrie (viz kapitola 3.2.2.), kdy mnoţství uvolněných alkálií (iontů Na
+
, K

+
, 

Mg
2+

, Ca
2+

) je označeno jako QALK [meq.g
-1

] a vypočítá se podle vzorce (3.4.). 

 V Tab. 7 jsou uvedena mnoţství uvolněných alkálií v závislosti na 10 %, 70 % a    

140 %-tním nasycení SAZ-1 tenzidem HDTMA. 

Tab.  7. Mnoţství uvolněných alkálií v závislosti na %-tu nasycení SAZ-1 tenzidem HDTMA. 

% nasycení SAZ-1  Qalkálií [meg.g
-1

] 

10 % HDTMA 0,15 

70 % HDTMA 0,83 

140 % HDTMA 1,17 

 

 Mnoţství vyměnitelných kationtů adsorbovaných na hmotnostní jednotce 

montmorillonitu SAZ-1, tzv. CEC, je 1,21 meq.g
-1

. Mnoţství uvolněných alkálií bylo zpětně 

přepočteno na odpovídající %-ta CEC SAZ-1, přičemţ hodnota CECSAz-1 1,21 meq.g
-1

 

odpovídá 100 %-tům uvolněných alkálií. V Tab. 8 jsou uvedena %-ta CEC SAZ-1 v závislosti 

na mnoţství uvolněných alkálií během sorpce. 
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Tab.  8 %-ta CEC montmorillonitu v závislosti na mnoţství uvolněných alkálií. 

 Qalkálií [meg.g
-1

] % CEC 

0,15 12 

0,83 69 

1,17 97 

 

 Z Tab. 7 a 8 vyplývá, ţe rostoucí mnoţství HDTMA interkalované do montmorillonitu 

má za následek uvolnění odpovídajícího mnoţství alkálií z mezivrství SAZ-1. Při 140-ti %-

tním nasycení SAZ-1 tenzidem HDTMA dojde k uvolnění maximálního mnoţství alkálií 

z mezivrství SAZ-1, které odpovídá téměř 100 %-tní CEC. 

 

MĚRNÝ POVRCH 

 Měrný povrch montmorillonitu je tvořen povrchem vnitřním a vnějším. Existence 

velkého vnitřního povrchu umoţňuje pronikání vody i kationtů do struktury montmorillonitu.  

 Adsorpcí dusíku při 77 K na přístroji SORPTOMATIC 1990 byl stanoven vnější 

měrný povrch práškových vzorků HDTMA/SAZ-1 (viz kap. 3.1.7.), a to z lineární části 

z poměrů tlaků do p/p0 = 0,3 z adsorpční izotermy BET. Montmorillonity mají obecně 

celkový měrný povrch cca 800 m
2
.g

-1
, z toho méně neţ 20% tvoří vnější měrný povrch. 

 V Tab. 9 jsou uvedeny hodnoty vnějšího měrného povrchu SAZ-1 v závislosti na 

procentu nasycení HDTMA. 

Tab.  9 Hodnoty vnějšího měrného povrchu interkalátů HDTMA/SAZ-1. 

interkalát S [m
2
.g

-1
] 

SAZ-1 93,66 

10% HDTMA/SAZ-1 19,03 

70% HDTMA/SAZ-1 6,69 

140% HDTMA/SAZ-1 1,44 

 Z Tab. 9 je vidět, ţe jiţ malé procento interkalovaného HDTMA způsobí velký pokles 

vnějšího měrného povrchu SAZ-1 z 93,66 m
2
.g

-1
 na 19,03 m

2
.g

-1
, coţ svědčí o zachycení 
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HDTMA na povrchu montmorillonitu. S rostoucím procentem nasycení SAZ-1 tenzidem 

HDTMA klesá velikost vnějšího měrného povrchu. 

 Naměřené BET izotermy práškových interkalátů jsou uvedeny na Obr. 1-3 (viz 

Příloha č.3).  

 

RTG DIFRAKCE 

 Při interkalaci tenzidu do struktury montmorillonitu, která probíhá na bázi iontové 

výměny, dochází k expandování struktury minerálu, coţ se projevuje zvýšením hodnoty 

bazální difrakční linie d001 oproti původní hodnotě výchozího minerálu. 

 Pro zjištění hodnoty d001, charakterizující mezirovinou vzdálenost, SAZ-1 byly 

připraveny 3 interkaláty HDTMA/SAZ-1 s různým %-tem nasycení SAZ-1 postupem uvedeným 

v kap. 3.2.3.1. Hodnoty d001 jednotlivých interkalátů byly stanoveny rentgenovou difrakční 

analýzou na přístroji BRUKER (viz. kap. 3.1.4.). 

 Naměřené difraktogramy pro jednotlivé interkaláty jsou uvedeny na Obr. 9-11 (viz 

Příloha č.2). V Tab. 10 jsou uvedeny hodnoty d001 v závislosti na %-tu nasycení SAZ-1. 

Tab.  10 Hodnoty d001 interkalátů HDTMA/SAZ-1. 

interkalát d001 [nm] 

SAZ-1 - 1,47 

10% HDTMA/SAZ-1 - 1,46 

70% HDTMA/SAZ-1 2,16 1,42 

140% HDTMA/SAZ-1 2,23 - 

 

 Z Tab. 10 můţeme vidět, ţe hodnota d001 při 10 %-tním nasycení SAZ-1 tenzidem 

HDTMA (cHDTMA;syt.roztok CMC) je stejná jako d001 čistého SAZ-1. V tomto případě došlo 

k vykompenzování záporného náboje na vrstvách montmorillonitu molekulami HDTMA, 

které se zachytily na okrajích MMT, ale do mezivrství MMT se nedostaly. Vlivem uvolnění 

malého mnoţství kationtů z mezivrstevního prostoru MMT došlo k nepatrnému poklesu d001. 

 S rostoucím %-tem nasycením SAZ-1 tenzidem HDTMA dochází k nárůstu 

mezirovinné vzdálenosti d001. K nárůstu d001 dochází vlivem difundování monomerů tenzidu 

přítomných v roztoku do mezivrství SAZ-1. 
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INFRAČERVENÁ SPEKTRA 

 Metodou infračervené spektroskopie (viz kap. 3.1.3.) byla naměřena spektra 

původního montmorillonitu SAZ-1, methylenové modře a práškových interkalátů MB/SAZ-1, 

HDTMA/SAZ-1, HDTMA-MB/SAZ-1 v oblasti 4000 - 400 cm
-1

 (viz kap. 3.2.3.1 a 

kap. 3.2.3.2.). Pro srovnání byla vybrána pouze část IČ spekter, zbylá spektra jsou uvedena na 

Obr. 1 a 2 (viz Příloha č.4). 

 

 

Obr.  17 Infračervená spektra původního a interkalovaného montmorillonitu. 

 IČ spektrum montmorillonitu SAZ-1 představuje dva ostré absorpční pásy při 1060 a 

1685 cm
-1

 patřící vibracím Si-O a širší absorpční pás při cca 3500 cm
-1

 patřící vibracím O-H 

skupiny. Absorpční pás při 465 a 517 cm
-1

 patří vibracím skupiny Al-O. Začlenění molekul 

tenzidu HDTMA do struktury montmorillonitu vyvolává nové absorpční pásy okolo 1450, 

2870 a 2930 cm
-1

 patřící vibracím skupiny C-H. 

 U interkalátů MB/SAZ-1 jsou v IČ spektru, kromě absorpčních pásů patřící 

montmorillonitu, navíc pásy při cca 1600 - 1400 cm
-1

 a 1350 cm
-1

 patřící methylenové modři. 

Tyto absorpční pásy MB se také vyskytují v IČ spektru interkalátu 70% HDTMA-MB/SAZ-1. 

 

MB/SAZ-1 

70% HDTMA/SAZ-1 

70% HDTMA-MB/SAZ-1 

MB 

SAZ-1 
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Obr.  18 Infračervená spektra interkalátů HDTMA/SAZ-1 o různém %-tu nasycení SAZ-1. 

 Z Obr. 18 je patrné, ţe intenzita absorpčních pásů charakteristických pro HDTMA 

závisí na %-tu nasycení montmorillonitu. Se zvyšujícím mnoţstvím tenzidu, interkalovaného 

do struktury montmorillonitu, dochází k nárůstu absorbance pásů C-H patřící tenzidu. Tento 

jev byl také zaznamenám u interkalátů obsahující kromě tenzidu i methylenovou modř (viz 

Příloha č.4). 

 

FLUORESCENCE 

 Interkaláty na bázi barvivo/montmorillonit se řadí mezi fotofunkční materiály. Optické 

chování barviva interkalovaného do montmorillonitu souvisí s typem agregátů barviva. 

Agregace barviva zásadně ovlivňuje intenzitu fluorescence. Vyšší agregáty tzv. H-agregáty 

barviva zháší fluorescenci, na rozdíl od J-agregátů, které vykazují fluorescenci. Přítomnost 

tenzidu můţe sníţit agregaci barviva, a tím zlepšit fotofyzikální vlastnosti kationického 

barviva. Nejvyšší intenzitu fluorescence vykazují monomery barviva. 

 Za účelem zkoumání fluorescenčních vlastností materiálu na bázi 

barvivo/montmorillonit byly připraveny interkaláty postupem uvedeným v kap. 3.2.3.1 a 

v kap. 3.2.3.2. Intenzita fluorescence u daných interkalátů byla stanovena postupem viz. 

kap. 3.1.6. Na Obr. 19-21 jsou uvedena fluorescenční spektra interkalátů MB/SAZ-1,  

HDTMA/SAZ-1 a MB-HDTMA/SAZ-1 s různým %-tuálním obsahem HDTMA. 

70% HDTMA/SAZ-1 

10% HDTMA/SAZ-1 

140 % HDTMA/SAZ-1 
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Obr.  19 Fluorescenční spektrum MB/SAZ-1 (5% MB). 

 

 Z Obr. 19 je vidět, ţe přítomnost methylenové modře ve struktuře montmorilonitu má 

za následek vznik dvou fluorescenčních pásů. Pás okolo 800 nm patří J-dimerům MB a pás       

J-vyšších agregátů se nachází okolo 900 nm, přičemţ jejich intenzita fluorescence je okolo 

4000 abs. jednotek.  

 Literatura [3, 8] uvádí, ţe intenzita fluorescence také závisí na mnoţství barviva 

interkalovaného do struktury montmorillonitu. Nejlepších výsledků fluorescence bylo 

dosaţeno při nízkém %-tu nasycení MMT barvivem methylenovou modří. Na druhou stranu, 

vlivem vysoké hustoty záporného náboje na vrstvách montmorillonitu, i při nízkém %-tu MB 

v MMT, jsou adsorbované molekuly methylenové modře v montmorillonitu umístěny blízko 

sebe a díky tomu dochází k agregaci molekul MB, která ovlivňuje fluorescenci. 
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Obr.  20 Fluorescenční spektrum interkalátu HDTMA/SAZ-1 (B-140% HDTMA, Y-70% 

 HDTMA, V-10% HDTMA) 

 Přítomnost tenzidu HDTMA v interkalátu 140% HDTMA/SAZ-1 se projevila vznikem 

fluorescenčního pásu okolo 670 nm a v interkalátu 10% HDTMA/SAZ-1 pásem okolo 580 nm 

(viz Obr. 20). Interkaláty nasycené z 10-ti % a 140-ti % tenzidem HDTMA vykazují 

fluorescenci. Interkalát 70% HDTMA/SAZ-1 fluorescenci nevykazuje. 
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Obr.  21 Fluorescenční spektrum interkalátu MB-HDTMA/SAZ-1 (S-140% HDTMA+5% 

 MB, P-70% HDTMA+5% MB, M-10% HDTMA+5% MB) 

 Ve fluorescenčním spektru interkalátu MB-HDTMA/SAZ-1 (viz Obr. 21) obsahující 

10% tenzidu se nacházejí fluorescenční pásy okolo 820 nm náleţící J-dimerům a okolo 
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900 nm patřící J-vyšším agregátům. Toto spektrum je podobné se spektrem interkalátu 

MB/SAZ-1 bez přítomnosti tenzidu (viz Obr. 19) s intenzitou fluorescence okolo 4000 abs. 

jednotek, která je z daných tří interkalátů HDTMA-MB/SAZ-1 nejvyšší. 

 Ve spektru interkalátu 70% HDTMA-MB/SAZ-1 se kromě fluorescenčních pásů          

J-dimerů a smíšeného pásu J- vyšších agregátů objevuje nový fluorescenční pás okolo 750 nm 

náleţící monomerům barviva. Přítomnost 70% HDTMA v interkalátu se ve spektru projevuje 

fluorescenčním pásem okolo 700 nm, kde dochází k nárůstu vlnové délky oproti 

fluorescenčnímu spektru interkalátu HDTMA/SAZ-1 (viz. Obr. 20) vlivem přítomnosti MB. 

Intenzita fluorescence 70% HDTMA-MB/SAZ-1 je niţší oproti interkalátu MB/SAZ-1 (viz 

Obr. 19) pravděpodobně z důvodu přítomnosti H-agregátů MB, které nevykazují fluorescenci 

a zháší excitovaný stav monomerů.  

 Ve fluorescenčním spektru interkalátu 140% HDTMA-MB/SAZ-1 se kromě 

fluorescenčního pásu tenzidu HDTMA nacházejí pásy okolo 790 nm patřící monomerů MB a 

okolo 900 nm patřící J-vyšším agregátům barviva. Intenzita fluorescence tohoto interkalátu je 

opět niţší neţ fluorescence MB/SAZ-1 moţnou přítomností H-agregátů MB, které nejsou ve 

fluorescenčním spektru vidět, ale zháší fluorescenci ostatních forem barviva. 

3.3.3.2. Interkaláty CPC/SAZ-1 a CPC-MB/SAZ-1 

INTERKALACE SAZ-1 tenzidem CPC 

 Stejným způsobem jako v případě tenzidu HDTMA byl montmorillonit nasycen z    

10-ti %, 70-ti % a 140-ti % tenzidem CPC (viz kap. 3.2.3.1.). Mnoţství uvolněných alkálií 

bylo stanoveno metodou atomové absorpční spektrometrie (viz kapitola 3.2.2.). Mnoţství 

uvolněných alkálií (iontů Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
) je označeno jako QALK [meq.g

-1
] a vypočteno 

podle vzorce (3.4.). 

 V Tab. 11 jsou uvedena mnoţství uvolněných alkálií v závislosti na 10 %, 70 % a    

140 %-tním nasycení SAZ-1 tenzidem CPC. 

Tab.  11 Mnoţství uvolněných alkálií v závislosti na %-tu nasycení SAZ-1 tenzidem CPC. 

% nasycení SAZ-1  Qalkálií [meg.g
-1

] 

10 % CPC 0,14 

70 % CPC 0,79 

140 % CPC 1,26 
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 Mnoţství uvolněných alkálií bylo zpětně přepočteno na odpovídající %-ta CEC SAZ-1, 

přičemţ hodnota CECSAz-1 1,21 meq.g
-1

 odpovídá 100 %-tům uvolněných alkálií. V Tab. 12 

jsou uvedena %-ta CEC SAZ-1 v závislosti na mnoţství uvolněných alkálií během sorpce. 

Tab.  12 %-ta CEC montmorillonitu v závislosti na mnoţství uvolněných alkálií. 

 Qalkálií [meg.g
-1

] % CEC 

0,14 12 

0,79 65 

1,26 100 

 Z Tab. 11 a 12 vyplývá, ţe rostoucí mnoţství CPC interkalovaného do 

montmorillonitu má za následek uvolnění odpovídajícího mnoţství alkálií z mezivrství SAZ-1. 

Při 140-ti %-tním nasycení SAZ-1 tenzidem CPC dojde k uvolnění maximálního mnoţství 

alkálií z mezivrství SAZ-1, které odpovídá 100 %-tní CEC stejně jako v případě HDTMA. 

 

RTG DIFRAKCE 

 Byly připraveny 3 interkaláty CPC/SAZ-1 s různým %-tem nasycení SAZ-1 postupem 

uvedeným v kap. 3.2.3.1. Hodnoty d001 jednotlivých interkalátů byly stanoveny rentgenovou 

difrakční analýzou na přístroji BRUKER (viz. kap. 3.1.4.). 

 Naměřené difraktogramy jednotlivých interkalátů jsou uvedeny na Obr. 12-14 (viz 

Příloha č.2). Tab. 13 ukazuje hodnoty d001 v závislosti na %-tech nasycení SAZ-1. 

Tab.  13 Hodnoty d001 interkalátů CPC/SAZ-1. 

interkalát d001 [nm] 

SAZ-1 - 1,47 

10% CPC/SAZ-1 - 1,45 

70% CPC/SAZ-1 2,16 1,44 

140% CPC/SAZ-1 2,24 - 

 

 Z Tab. 13 je patrné, ţe hodnota d001 při 10 %-tním nasycení SAZ-1 tenzidem CPC je 

téměř stejná jako d001 čistého SAZ-1. V tomto případě došlo stejně jako u HDTMA 

k zachycení molekul CPC na okrajích MMT, ale do mezivrství MMT se nedostaly. Vlivem 
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uvolnění malého mnoţství kationtů z mezivrstevního prostoru MMT došlo k nepatrnému 

poklesu d001. 

 S rostoucím %-tem nasycením SAZ-1 tenzidem CPC dochází k nárůstu mezirovinné 

vzdálenosti d001 vlivem pronikání monomerů tenzidu do mezivrství SAZ-1. 

 

FLUORESCENCE 

 Postupem uvedeným v kap. 3.2.3.1 a v kap. 3.2.3.2. byly připraveny interkaláty na 

bázi barvivo/montmorillonit. Intenzita fluorescence byla stanovena postupem viz. kap. 3.1.6. 

Na Obr. 22 a Obr. 23 jsou zobrazena fluorescenční spektra interkalátů CPC/SAZ-1 a MB-

CPC/SAZ-1 s různým %-tuálním obsahem CPC. 

 U interkalátů 10% a 140% CPC/SAZ-1 se projevila přítomnost CPC vznikem 

fluorescenčních pásů okolo 670 nm (viz Obr. 22). Tudíţ interkaláty nasycené z 10-ti % a       

140-ti % tenzidem CPC vykazují fluorescenci. Interkalát 70% CPC/SAZ-1 fluorescenci 

nevykazoval, podobně jako u interkalátů s tenzidem HDTMA. 
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Obr.  22 Fluorescenční spektrum interkalátu CPC/SAZ-1 (C-140% CPC, Z-70% CPC,          

        W-10% CPC) 
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Obr.  23 Fluorescenční spektrum interkalátu MB-CPC/SAZ-1 (T-140% CPC+5% MB,          

         Q-70% CPC+5% MB, N-10% CPC+5% MB) 

 Ve fluorescenčním spektru interkalátu 10% CPC-MB/SAZ-1 (viz Obr. 23) se nachází 

fluorescenční pás tenzidu CPC okolo 700 nm, kde dochází k nárůstu vlnové délky vlivem 

přítomnosti MB v interkalátu oproti interkalátu CPC/SAZ-1 (viz Obr. 22), a spojený pás         

J-dimerů a J-vyšších agregátů MB okolo 870 nm. Tento interkalát vykazuje niţší intenzitu neţ 

interkalát MB/SAZ-1 (viz Obr. 19) vlivem moţné přítomnosti H-agregátů barviva, které zháší 

fluorescenci. 

 Fluorescenční spektrum interkalátu 70% CPC-MB/SAZ-1 (viz Obr. 23) vykazuje dva 

fluorescenční pásy. Jeden z nich se nachází okolo 820 nm a patří J-dimerům MB. Druhý pás 

okolo 900 nm patří J-vyšším agregátům barviva. Toto fluorescenční spektrum je shodné se 

spektrem interkalátu MB/SAZ-1 (viz Obr. 19) a jeho intenzita fluorescence je přibliţně 

4500 abs. jednotek. 

 Nejvyšší intenzitu fluorescence ze tří interkalátů CPC-MB/SAZ-1 vykazuje interkalát 

obsahující 140% CPC s hodnotou fluorescence 90 000 abs. jednotek (viz Obr. 23; ve spektru 

je intenzita fluorescence dělená 10-ti). V jeho fluorescenčním spektru se kromě 

fluorescenčního pásu J-dimerů MB okolo 840 nm a pásu tenzidu okolo 700 nm nachází 

fluorescenční pás monomerů barviva okolo 750 nm s vysokou intenzitou fluorescence. 

Fluorescenční pás J-vyšších agregátů je ve spektru potlačen. 
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3.3.3.3. Interkaláty TMA/SAZ-1 a TMA-MB/SAZ-1 

INTERKALACE SAZ-1 tenzidem TMA 

 Mnoţství uvolněných alkálií bylo z roztoku po nasycení montmorillonitu SAZ-1 z     

10-ti %, 70-ti % a 140-ti % tenzidem TMA (viz kap. 3.2.3.1.) stanoveno metodou atomové 

absorpční spektrometrie (viz kapitola 3.2.2.). Mnoţství uvolněných alkálií (iontů Na
+
, K

+
, 

Mg
2+

, Ca
2+

) je označeno jako QALK [meq.g
-1

] a vypočteno podle vzorce (3.4.). 

 Tab. 14 ukazuje mnoţství uvolněných alkálií v závislosti na 10 %, 70 % a  140 %-tním 

nasycení SAZ-1 tenzidem TMA. 

Tab.  14 Mnoţství uvolněných alkálií v závislosti na %-tu nasycení SAZ-1 tenzidem TMA. 

% nasycení SAZ-1  Qalkálií [meg.g
-1

] 

10 % TMA 0,14 

70 % TMA 0,42 

140 % TMA 0,58 

 Mnoţství vyměnitelných kationtů adsorbovaných na hmotnostní jednotce 

montmorillonitu SAZ-1 je 1,21 meq.g
-1

. Mnoţství uvolněných alkálií bylo zpětně přepočteno 

na odpovídající %-ta CEC SAZ-1, přičemţ hodnota CECSAz-1 1,21 meq.g
-1

 odpovídá            

100 %-tům uvolněných alkálií. V Tab. 15 jsou uvedena %-ta CEC SAZ-1 v závislosti na 

mnoţství uvolněných alkálií. 

Tab.  15 %-ta CEC montmorillonitu v závislosti na mnoţství uvolněných alkálií. 

 Qalkálií [meg.g
-1

] % CEC 

0,14 12 

0,42 35 

0,58 48 

 

 Z Tab. 14 a 15 je patrné, ţe s rostoucím mnoţstvím CPC interkalovaným do 

montmorillonitu dochází k uvolnění alkálií z mezivrství SAZ-1. Oproti tenzidům HDTMA a 

CPC došlo k uvolnění přibliţně polovičního mnoţství alkálií neţ adsorbovaného mnoţství 

TMA (70%). Literatura [29] uvádí, ţe tenzidy s kratšími alkylovými řetězci se adsorbují 
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v menší míře neţ tenzidy s delšími alkylovými řetězci. Na druhou stranu, v našem případě 

můţe hrát důleţitou roli i doba sycení MMT. 

 

RTG DIFRAKCE 

 Připravené 3 interkaláty TMA/SAZ-1 s různým %-tuálním nasycením SAZ-1 postupem 

uvedeným v kap. 3.2.3.1. byly charakterizovány hodnotou mezirovinné vzdálenosti d001. 

Hodnoty d001 pro dané interkaláty byly stanoveny rentgenovou difrakční analýzou na přístroji 

BRUKER (viz. kap. 3.1.4.). 

 Naměřené difraktogramy pro interkaláty 10, 70 a 140% TMA/SAZ-1 jsou uvedeny na 

Obr. 15-17 (viz Příloha č.2). V Tab. 16 jsou uvedeny hodnoty d001 v závislosti na %-tech 

nasycení SAZ-1. 

Tab.  16 Hodnoty d001 interkalátů TMA/SAZ-1. 

interkalát d001 [nm] 

SAZ-1 1,47 

10% TMA/SAZ-1 1,49 

70% TMA/SAZ-1 1,42 

140% TMA/SAZ-1 1,41 

 

 Z Tab. 16 je patrné, ţe hodnota d001 s rostoucím %-tem nasycení SAZ-1 tenzidem TMA 

je téměř srovnatelná jako d001 výchozího SAZ-1. V tomto případě dochází pouze k zachycení 

molekul TMA na povrchu a okrajích MMT, ale k průchodu do mezivrství MMT nedochází. 

K mírnému poklesu d001 dochází vlivem uvolňování kationtů z mezivrství SAZ-1, přičemţ 

k iontové výměně mezi tenzidem a kationty z mezivrství montmorillonitu nedochází. 

 

FLUORESCENCE 

 Interkaláty připraveny postupem uvedeným v kap. 3.2.3.1 a v kap. 3.2.3.2. byly 

podrobeny fluorescenčnímu měření (viz kap. 3.1.6.). Na Obr. 24 a Obr. 25 jsou uvedena 

fluorescenční spektra interkalátů TMA/SAZ-1 a MB-TMA/SAZ-1 s různým %-tuálním 

obsahem TMA. 
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Obr.  24 Fluorescenční spektrum interkalátu TMA/SAZ-1 (U-10% TMA, X-70% TMA,        

        A-140% TMA) 

 

 Z Obr. 24 je patrné, ţe jediný interkalát, který vykazuje fluorescenci je 

10% TMA/SAZ-1. Zbylé dva interkaláty fluorescenci nevykazují. Přítomnost tenzidu TMA ve 

spektru byla prokázána vznikem fluorescenčního pásu okolo 670 nm. 
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Obr.  25 Fluorescenční spektrum interkalátu MB-TMA/SAZ-1 (L-10% TMA+5% MB, O-70% 

    TMA+5% MB, R-140% TMA+5% MB). 

 Ve fluorescenčním spektru interkalátu 10% TMA-MB/SAZ-1 (viz Obr. 25) se nachází 

tři fluorescenční pásy, jeden pás okolo 670 nm patřící tenzidu TMA, pás okolo 840 nm patřící   
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J-dimerům MB a fluorescenční pás okolo 900 nm náleţící J-vyšším agregátům barviva, 

kterých je ve spektru převaha. Tento interkalát vykazuje intenzitu fluorescence okolo 

4000 abs. jednotek, která je shodná s intenzitou fluorescence interkalátu MB/SAZ-1 (viz Obr. 

19). 

  Spektrum interkalátu 70% TMA-MB/SAZ-1 (viz Obr. 25) vykazuje fluorescenční pás 

okolo 670 nm patřící tenzidu TMA a pás J-vyšších agregátů MB okolo 900 nm. Ve spektru 

dochází k nárůstu intenzity fluorescence na hodnotu okolo 6000 abs. jednotek oproti 

interkalátu MB/SAZ-1 (viz Obr. 19). Interkalát TMA-MB/SAZ-1 obsahující 70% tenzidu 

vykazuje ze tří interkalátů nejvyšší intenzitu fluorescence. 

 Fluorescenční spektrum interkalátu 140% TMA-MB/SAZ-1 obsahuje fluorescenční pás 

tenzidu TMA okolo 670 nm a pás J-vyšších agregátů MB okolo 900 nm. Intenzita pásu          

J-dimerů barviva okolo 820 nm je však niţší neţ intenzita MB/SAZ-1 (viz Obr. 19) 

pravděpodobně z přítomnosti H-agregátů MB, které zháší fluorescenci. 

3.3.3.4. Srovnání interkalátů tenzid/SAZ-1 a tenzid-MB/SAZ-1 

 Při interkalaci montmorillonitu tenzidem dochází k adsorpci v závislosti na typu 

tenzidu nejen na povrch, ale i do mezivrstevních prostor montmorillonitu. Při interkalaci jsou 

molekuly tenzidu interkalovány jako kationty na bázi iontové výměny. Rostoucí mnoţství 

tenzidu HDTMA a CPC při interkalaci MMT má za následek uvolnění odpovídajícího 

mnoţství alkálií z mezivrstevního prostoru SAZ-1. U MMT interkalovaného tenzidem TMA 

došlo k uvolnění menšího mnoţství alkálií neţ adsorbovaného mnoţství TMA z důvodu 

krátkého alkylového řetězce tenzidu. 

 Při interkalaci tenzidu do struktury montmorillonitu dochází k expandování struktury 

minerálu, coţ se projevuje zvýšením hodnoty bazální difrakční linie d001 oproti původní 

hodnotě výchozího SAZ-1. U interkalátů HDTMA/SAZ-1 a CPC/SAZ-1 platí, ţe při nízkém    

%-tu nasycení montmorillonitu nedochází k nárůstu mezirovinné vzdálenosti vlivem 

zachycení molekul tenzidu na okrajích MMT. S rostoucím %-tem nasycení SAZ-1 tenzidem 

dochází k nárůstu d001 vlivem pronikání monomerů tenzidu do mezivrství MMT. U 

interkalátů TMA/SAZ-1 s rostoucím %-tem nasycení SAZ-1 nedochází k expandování 

mezirovinné vzdálenosti jako u tenzidů HDTMA a CPC, protoţe k iontové výměně mezi 

kationty z mezivrství MMT a tenzidem nedochází. 

 Optické chování barviva interkalovaného do montmorillonitu souvisí s typem agregátů 

barviva, přičemţ agregace barviva zásadně ovlivňuje intenzitu fluorescence. Tzv. H-agregáty 

barviva zháší fluorescenci ostatních forem barviva a ve fluorescenčním spektru nejsou patrné, 
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neboť sami fluorescenci nevykazují, na rozdíl od J-agregátů, které fluorescenci vykazují. 

Nejvyšší fluorescenci však vykazují monomery kationického barviva. Přítomnost tenzidu 

můţe sníţit agregaci barviva, a tím zlepšit fotofyzikální vlastnosti kationického barviva. 

Intenzita fluorescence také závisí na mnoţství barviva interkalovaného do MMT, nejlepších 

výsledků fluorescence bylo dosaţeno interkalací methylenovou modří z malého procenta jeho 

CEC [3]. Ze všech připravených interkalátu vykazoval nejvyšší intenzitu fluorescence 

90 000 abs. jednotek interkalát CPC-MB/SAZ-1 obsahující 140 % CPC a 5% MB, kde došlo k 

několikanásobnému navýšení intenzity fluorescence oproti interkalátu MB/SAZ-1. Literatura 

[42] uvádí, ţe tenzidy s délkou uhlíkového řetězce n 14 (n je počet uhlíků v řetězci tenzidu) 

podporují vznik J-agregátů vykazujících fluorescenci, coţ v mém případě potvrzují 

fluorescenční spektra interkalátů tenzid-MB/SAZ-1 s HDTMA a CPC. 
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4. ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce se zabývala interkalací kationaktivních tenzidů 

(hexadecyltrimethylammonium bromidu, tetramethylamonnium chloridu, cetylpyridinium 

chloridu) a kationického barviva (methylenové modře) do montmorillonitu SAZ-1 za účelem 

nalezení vhodných podmínek přípravy fluorescenčních materiálů. 

 Studiem vodných roztoků methylenové modře bylo ověřeno, ţe methylenová modř ve 

vodných roztocích agreguje za vzniků monomerů, dimerů a vyšších agregátů. Ve VIS spektru 

methylenové modře se při vlnové délce 663 nm nachází absorpční maximum monomeru, při 

vlnové délce 609 nm se nachází absorpční maximum dimeru a absorpční maximum vyšších 

agregátů se posouvá k niţším vlnovým délkám. Poté byl zkoumán vliv HDTMA na agregaci 

methylenové modře ve vodném prostředí. V systému tenzid/barvivo shodného náboje nejsou 

pozorovány ţádné spektrální změny, pouze dochází k nárůstu absorbance pásů jednotlivých 

forem agregátů barviva. Platí, ţe se sniţující se koncentrací HDTMA dochází k nárůstu 

intenzity absorpčního pásu methylenové modře. Vliv přítomnosti tenzidu ve vodném prostředí 

tenzid/MB na VIS spektrum methylenové modře klesá s rostoucí koncentrací barviva. Stejně 

jako tenzid HDTMA nemají vliv na agregaci methylenové modře ve vodném prostředí ani 

tenzidy CPC a TMA. 

 Dále byla zkoumána adsorpce HDTMA na SAZ-1. Bylo zjištěno, ţe sorpce tenzidu do 

montmorillonitu nejlépe koreluje s Langmuirovou izotermou, která předpokládá vytvoření 

pouze jedné molekulární vrstvy na povrchu tuhé fáze. Zkoumáním adsorbovaného mnoţství 

HDTMA na čase se ukázalo, ţe SAZ-1 adsorbuje jiţ po 20-ti minutách. Pro zjištění polohy a 

umístění HDTMA v montmorillonitu bylo stanoveno adsorbované mnoţství HDTMA na  

SAZ-1, mnoţství uvolněných alkálií a hodnota bazální difrakční linie d001 vzorků 

HDTMA/SAZ-1. Bylo prokázáno, ţe s rostoucí koncentrací sytícího roztoku HDTMA dochází 

k natočení vrstev micel tenzidu vůči silikátové vrstvě montmorillonitu. Tedy koncentrace 

tenzidu a doba interakce tenzidu s montmorillonitem ovlivňuje tvorbu micel a jejich orientaci 

v mezivrství montmorillonitu. Z hodnot d001 reprezentujících mezivrstevnou vzdálenost bylo 

zjištěno, ţe molekuly HDTMA se adsorbují jak na povrchu SAZ-1, tak i do jeho mezivrství. 

 Dále byly předmětem studia připravené interkaláty HDTMA/SAZ-1 a HDTMA-

MB/SAZ-1 s 10, 70, 140% tenzidu a s 5% methylenové modře. Interkaláty byly zkoumány 

metodou RTG difrakce, fluorescenční, atomovou absorpční a infračervenou spektroskopií a 

povrchovou analýzou. Z experimentů bylo zjištěno, ţe s rostoucím %-tem nasycení SAZ-1 
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dochází k nárůstu mnoţství uvolněných alkálií a ke sniţování velikosti vnějšího měrného 

povrchu montmorillonitu. S rostoucím %-tem nasycení také docházelo k nárůstu mezirovinné 

vzdálenosti d001 montmorillonitu vlivem pronikání tenzidu do mezivrství SAZ-1. Pomocí 

infračervené spektroskopie byla prokázána přítomnost molekul methylenové modře a 

HDTMA ve zkoumaných interkalátech.  

 Tenzid CPC se v interkalátech chová podobně jako tenzid HDTMA. Naopak tenzid 

TMA vykazoval odlišnosti. S rostoucím %-tem nasycení montmorillonitu tenzidem TMA 

nedocházelo k takovému nárůstu mnoţství uvolněných alkálií. TMA je tenzid s krátkým 

alkylovým řetězcem, a proto se adsorbuje v menší míře neţ tenzidy s delšími alkylovými 

řetězci. K nárůstu mezirovinné vzdálenosti u interkalátů 10, 70, 140% TMA/SAZ-1 také 

nedošlo, z důvodu zachycení molekul TMA pouze na okrajích montmorillonitu. 

 Fluorescence jednotlivých interkalátů závisí na mnoţství tenzidu v interkalátech a 

jednotlivých formách agregátů barviva. Ve fluorescenčním spektru interkalátů                

TMA-MB/SAZ-1 byly zaznamenány pouze J-agregáty barviva, byla také předpokládaná 

přítomnost H-agregátů methylenové modře, které fluorescenci ostatních forem agregátů 

barviva zhášely. U interkalátů HDTMA-MB/SAZ-1 a CPC-MB/SAZ-1 se ve fluorescenčním 

spektru kromě J-agregátů objevily pásy monomerů methylenové modře vykazující 

fluorescenci. Nejintenzivnější pás monomerů se nachází ve fluorescenčním spektru 

interkalátu CPC-MB/SAZ-1 obsahující 140% CPC a 5% MB, kde došlo k velkému nárůstu 

fluorescence, i díky dlouhému alkylovému řetězeci tenzidu, který podporuje tvorbu 

fluorescenčních J-agregátů barviva oproti H-agregátům. U interkalátu 140 %CPC- 

5% MB/SAZ-1 byla tedy získána nejvyšší intenzita fluorescence, která několikanásobně 

překročila hodnotu intenzity fluorescence methylenové modře interkalované do 

montmorillonitu. Pro přípravu vysoce fluorescenčního materiálu je optimální zkombinovat 

obsah barviva a tenzidu v montmorillonitu tak, aby ve fluorescenčním spektru byla převaha 

monomerů barviva a minimum nefluoreskujících H-typů agregátů, s upřednostněnou tvorbou 

J-typů agregátů barviva, které fluorescenci vykazují. Vliv přípravy interkalátů na jejich 

fluorescenci bude předmětem dalšího studia.   
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Obr. 1 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/TMA o cMB = 3.10
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Obr. 2 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/TMA o cMB = 7,5.10
-5
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Obr. 3 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/TMA o cMB = 1,5.10
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Obr. 4 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/CPC o cMB = 3.10
-6
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Obr. 5 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/CPC o cMB = 7,5.10
-5
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Obr. 6 Absorpční spektrum vodných roztoků MB/CPC o cMB = 1,5.10
-3
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Příloha č.2 

 
Obr.  1 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1, doba sycení 2 hod. 

 
Obr.  2 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1, doba sycení 24 hod. 

 
Obr.  3 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1, doba sycení 72 hod. 



 

 

 

 
Obr.  4 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 pro 1. bod SK. 
 

 
Obr.  5 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 pro 3. bod SK. 



 

 

 
Obr.  6 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 pro 6. bod SK. 
 

 
Obr.  7 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 pro 8. bod SK. 
 

 
Obr.  8 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 pro 12. bod SK. 



 

 

 
Obr.  9 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 (10% HDTMA). 

 

 
Obr.  10 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 (70% HDTMA). 
 

 
Obr.  11 Difraktogram interkalátu HDTMA/SAZ-1 (140% HDTMA). 



 

 

 

 
Obr.  12 Difraktogram interkalátu CPC/SAZ-1 (10% CPC). 
 

 
Obr.  13 Difraktogram interkalátu CPC/SAZ-1 (70% CPC). 
 

 
Obr.  14 Difraktogram interkalátu CPC/SAZ-1 (140% CPC). 
 



 

 

 
Obr.  15 Difraktogram interkalátu TMA/SAZ-1 (10% TMA). 

 

 
Obr.  16 Difraktogram interkalátu TMA/SAZ-1 (70% TMA). 
 

 
Obr.  17 Difraktogram interkalátu TMA/SAZ-1 (140% TMA). 



 

 

Příloha č.3 

 
Obr.  1 BET izoterma interkalátu 10% HDTMA/SAZ-1. 
 

 

 

 
Obr.  2 BET izoterma interkalátu 70% HDTMA/SAZ-1. 
 



 

 

 
Obr.  3 BET izoterma interkalátu 140% HDTMA/SAZ-1. 



 

 

Příloha č.4 

 
Obr.  1 Infračervené spektrum interkalátu 10% HDTMA-MB/SAZ-1. 
 

 

 
Obr.  2 Infračervené spektrum interkalátu 140% HDTMA-MB/SAZ-1. 


