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Abstrakt 

Hlavním cílem práce je studium působení ultrazvuku na částice jílového minerálu -  

vermikulitu. Pozornost byla věnována vzorkům vermikulitu a nanokompozitu vermikulitu s 

oxidem zinečnatým, který je vypěstován na jeho povrchu. U vzorků byly sledovány strukturní 

a fázové změny. Byl sledován vliv změny velikosti částic na jejich povrchu po působení 

ultrazvuku. 
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Vermikulit, ultrazvuk, agregáty vermikulitových částic, strukturní a fázové změny.  

 

 

 

ABSTRACT  

 The principal object of the bachelor thesis is to study effect of ultrasound on the 

particles of clay mineral - vermiculite. The main focus was given to samples of vermiculite 

and vermiculite nanocomposite with zinc oxide, which is grown on its surface. Structural and 

phase changes were studied on the samples. The effect of changes in particle size and their 

surface after application ultrasound was monitored.  
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ÚVOD 

 Vrstvené silikáty a fylosilikáty zastupují důleţitou skupinu přírodních materiálů, které 

jsou vyuţívány v různých oblastech průmyslu. 

 Velikost nanočástic fylosilikátů je důleţitým parametrem pro výrobu těchto 

nanokompozitů. Nejlepších vlastností je dosaţeno, kdyţ jsou velmi jemné částice fylosilikátů 

homogenně rozptýleny v polymerní matrici. Z tohoto důvodu jsou vyvinuty nové, účinnější 

metody delaminace / exfoliace (odlupování/odpryskávání) fylosilikátů. 

Pro odlupování (odprýskávání) vrstvy fylosilikátů můţeme pouţít tepelné a chemické 

zpracování, na efektivních metodách odlupování fylosilikátů se pracuje. 

 Vyuţívání vysoce výkonných ultrazvuků v průmyslových procesech vzrostlo během 

posledních několika let. Mnoho procesů probíhajících v kapalinách jsou urychlovány 

ultrazvukovými vibracemi. Na rozdíl od jiných metod, jako je pouţití mikrovln, 

elektrochemie a fotochemie, ultrazvuk vyţaduje pouze přítomnost tekutiny k přenosu jeho 

energie. Proto pouţití ultrazvukového ošetření v syntetických reakcích nabízí několik 

praktických výhod ve srovnání s běţnými metodami, mezi něţ patří niţší teploty a kratší čas 

potřebný pro proces spojení. Navíc existují důkazy, ţe prostřednictvím ultrazvuku se zvyšuje  

stupeň krystalinity zeolitu. 

 Je dobře známo, ţe ultrazvuk je vyuţíván především pro čištění povrchu ocelí. 

V současné době se zkoumá vyuţití ultrazvuku při zpracování nerostných surovin, zvláště při 

procesu flotace. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
 

Jíl je směsný přírodní materiál, sloţený z jemně zrnitých minerálů, který je plastický 

při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení a vypálení. Součástí jílů bývají 

fylosilikáty tj. silikáty s vrstvenou strukturou. Dále mohou být v jílech obsaţeny i jiné 

minerály a organické hmoty, které mohou patřit např . krystalické i nekrystalické modifikac i 

SiO2, minerály skupiny alofanu, ţivce, zeolity, karbonáty či oxidy a hydroxidy ţeleza a 

hliníku [1,19]. 

Jílové minerály jsou v běţném významu povaţovány za hydratované amorfní nebo 

různě dokonalé krystalické fylosilikáty a fyloalumosilikáty s extrémně jemnozrnnými 

částicemi. Právě nepatrné rozměry jednotlivých krystalů spolu s jejich vrstevní strukturou 

dávají jílovým minerálům řadu unikátních vlastností, k nimţ patří zejména [1,20]: 

- schopnost sorpce a iontové výměny; 

- schopnost vázat vodu; 

- chování při zahřívání; 

- reakce s organickými látkami. 

Vlastnosti jílových minerálů se odvozují od vlastností jejich struktur. Tyto vlastnosti 

se odvíjejí od původu vody, obsahu kationů a distribuci nábojů na povrchu jílových minerálů. 

Charakteristické vlastnosti jako plasticita, obsah ţivin, výměnná kapacita ţivin souvisí s 

vazbou vody na povrchu jílových minerálů.  

Mezi jílové minerály patří tedy fylosilikáty, minerály skupiny alofánua také některé 

hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy. Jsou to ty,  které udělují jílům plasticitu a které se 

vytvrzují po vysušení či vypálení. Ale na rozdíl od fylosilikátů, bývají však obvykle pouze 

minoritními sloţkami jílů.  

Základní stavební jednotkou jílových minerálů jsou tetraedritcké a oktaedrické sítě, 

resp. Si-tetraedry (Obr. 1.1a) a Al nebo Mg oktaedry (Obr. 1.1b). 

Tetraedrická síť představuje, dvoj rozměrně periodické sítě tetraedrů, v nichţ jsou 

tetraedry spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu 

sítě tetraedrů. Centrální kationty tetraedrů kromě nejčastějšího Si4+ také mohou byt Al3+ , Fe3+ 

, Ge3+ . Druhá vrstva obsahuje Al nebo Mg ionty, které jsou obklopeny 6-ti kyslíkovými 

atomy nebo OH skupinami, tím tedy vznikne osmistěn – oktaedr. Který ve větším počtu, tvoří 

takzvanou oktaedrovou vrstvu [1,19]. 
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                              a)                                                                      b) 

Obr.1.1: Uspořádání tetraedrické a oktaedrické sítě. (a) Dvě tetraedrické sítě spojeny přes roviny bazálních 

kyslíků těchto sítí. (b) Oktaedrická síť v atomárním zobrazení. Prázdnými krouţky jsou označeny anionty a 

plnými krouţky oktaedrické kat ionty   [1]. 

 

Oktaedrická síť je druhým základním stavebním prvkem struktury minerálů a je tvořena síti 

oktaedrů, které spolu sdílí nejen vrcholy, ale také polovinu hran. Centrálními kationty 

oktaedrů jsou nejčastěji Al3+ , Fe3+ , Mg2+. Tyto vrstvy jsou mezi sebou navzájem poutány.  

Jsou také základními strukturálními jednotkami jílových minerálů. Kombinace jednotlivých 

vrstev jejich původ ovlivňuje pak fyzikální a chemické vlastnosti jednotlivých jílových 

minerálů.  

Podle poměru seskupení tetraedrálních a oktaedrálních sítí jsou různé typy jílových 

minerálů [1,19]: 

1. 1:1 (tetraedr Si,  oktaedr Al). 

2. 2:1 (2tetraedry Si, 1 oktaedr Al). 

3. Další typy jílových minerálů. 

 

Typ 1:1 

Jílové minerály v této skupině jsou tvořeny základní strukturou. Tedy strukturou 

sestávající se z jedné vrstvy tetraedrů a z jedné vrstvy oktaedrů. Tvoří tzv. základní dvojvrství 

a to tvoří krystalovou mříţku  Protoţe sousedící plochy základních dvojvrství jsou nabity 

opačným elektrickým nábojem, je jejich vzájemná vazba velmi pevná. Krystalová mříţka se 

v důsledku toho nemůţe roztahovat a proto je pevná a nemůţe tedy docházet k sorpci kationtů 
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uvnitř minerálu, ale převáţně jen na vnějším povrchu. Mezi minerály tohoto typu patří kaolit 

a halloyzit [1]. 

Typ 2:1 

V této skupině jsou jílové minerály tvořeny jednou vrstvou oktaedrů mezi dvěma 

vrstvami tetraedrů. Tento typ je dále moţno rozdělit do dalších dvou podskupin:  

- S roztaţitelnou mříţkou 

- S neroztaţitelnou mříţkou 

Vrstevnaté silikáty typu 2:1 můţeme rozdělit do dvou základních typů. První skupino u 

jsou minerály s přibliţně nulovým vrstevním nábojem a druhá skupina má vrstevní náboj  

kolem jedné. Pro 2:1 silikáty se vztahuje  na vzorcovou jednotku T4O10(OH)2. V ideálním 

případě nemají 2:1 fylosilikáty se z=0 ţádné tetraedrické a oktaedrické substituce, ţádný 

vrstevní náboj a ţádný mezivrstevní ˶materiál ̋ . Hlavními silami mezi jednotlivými t -o-t 

komplexy jsou van der Waalsovs mezimolekulové síly . Ty způsobujou nízkou tvrdost , 

dokonalou štěpnost a ˶kluznost ̋ , která umoţňuje neuspořádané vrstvení [1]. 

 

Další typy jílových minerálů 

Mezi tyto jílové minerály zařazujeme zástupce skupiny 2:1:1 (2:2). Jejich krystalová 

mříţka se skládá ze dvou tetraedrů a dvou trioktaedrů (Mg). Náboj těchto typů je niţší neţ u 

smektitu nebo vermikulitu. 

 

Obr.1.2: Polyedrické zobrazen í vrstv 2:1 v  perspektivním pohledu, společně  se schematickým bočním 

atomárním zobrazením. (Plné krouţky reprezentují kat ionty a prázdné krouţky an ionty) [1]. 

 

Jílové minerály se v půdě nacházejí běţně ve směsi. V půdách mírného pásma jsou 

zastoupeny nejvíce illity. Jílové minerály ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti půdy 

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

přilnavost, rozpojitelnost), tedy zpracovatelnost půd [1]. 
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1.1 Vermikulit 

(Mg,Fe,Al)3[(Al,Si)4O10|(OH)2] 4 H2O  

Název vermikulit je odvozen od latinského vermicularis (červík) kvůli dlouhým, 

zakřiveným a zatočeným sloupcům, které vznikají, kdyţ se náhle větší krystalky zahřejí na 

vysokou teplotu, která uvolní krystalickou vodu [2]. 

Vermikulity se v přírodě velmi často vyskytují jako šupinkovité agregáty, někdy se 

lze setkat i s velkými a poměrně dobře vyvinutými tabulkovitými krystaly a jejich krystalová 

struktura je tvořena 2:1 vrstvami, přičemţ mezivrstevní prostor je obsazen hydratovanými 

výměnnými kationty. Vrstvy 2:1 jsou trioktaedrické. Dominantním oktaedrickým kationtem 

zde vystupuje Mg. U přírodních vermikulitů je nejčastějším mezivrstevním výměnným 

kationtem Mg2+, kde se jeho obsah obvykle pohybuje mezi 0,2 aţ 0,5. Původní mezivrstevní 

kationt jde snadno vyměnit za jiný, např. K+, Li+ nebo Ba2+, čímţ můţe vzniknout 

monoiontová forma. Podle dominujícího mezivrstevního kationtu jsou pak vermikulity často 

označovány předponou, která specifikuje charakter mezivrstevního kationtu. Přírodní 

vermikulit s dominantním Mg2+ v mezivrství je označován jako Mg-vermikulit, pokud je 

Mg2+ zaměněno za Ba2+ je pak označován jako Ba-vermikulit. Jako oktaedrické kationty R2+  

vrstvy 2:1 vermikulitu vystupují především Mg2+, Fe2+ a Ni2+ a jako R3+ pak Al3+ a Fe3+. 

V tetraedrech vrstvy 2:1 je běţná substituce Al3+ za Si4+ [1,2]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3: Obecný obrázek vermikulitu [2]. 

Termín vermikulit se často pouţívá pro skupinu nerostů, pro které je charakteristická 

mříţková struktura ve vrstvách, ve které jsou vrstvy silikátu silné as i 10 jednotek Aongstromu 

(1Ao – 10-10 metru). Hlavní prvky, které jsou přítomny ve vrstvách, jsou hořčík, hliník, 

křemík, kyslík a jednotlivé vrstvy jsou odděleny jednou nebo dvěma vrstvami molekul vody, 

které jsou propojené s kationy jako například hořčíkem, vápníkem, sodíkem a vodíkem. 

Vrstvy jsou laterálně rozlehlé vůči síle základní vrstvy 10 Ao. Termín „vermikulit“ se také 
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obvykle pouţívá pro nerosty, které se skládají zcela nebo z velké části z vermikulitu nebo 

nerostů ze smíšených vrstev, které  mohou obsahovat vrstvy vermikulitu a různých fází hydro-

slídy jako například hydrobiotitu, hydroflogopitu a některých chloritan-vermikulitů. 

Vermikulit se často nachází v seskupeních s jinými minerály, kde se identifikuje pomocí 

metody rentgenové difrakce. Makroskopický vermikulit je stále trioktaedrický, kdeţto v 

jílových nerostech je trioktaedrický nebo dioktaedrický [1,2]. 

Vermikulit vzniká nejčastěji zvětráváním biotitu a flogopitu, ale lze se s ním setkat 

také v alteračních lemech serpentinových těles. Vermikulit se těţí povrchovým způsobem za 

pouţití běţných mechanismů, drtí se, suší se, třídí podle velikosti částic proudem vzduchu, 

elektrostaticky nebo magneticky, případně na mokré cestě flotací, nebo se separuje v těţkých 

kapalinách, za pomocí sazeček, spirál a vibračního stolu, s následným odstraněním vody a 

sušením v rotační peci. Expandace na 8mi aţ 10-ti násobek velikostně omezeného 

separovaného vermikulitu nastává během několika málo vteřin, kdy částice procházejí 

pásmem o teplotě 900°C v horní části vertikální pece [1]. 

Jihoafrická ložiska produkují téměř 50% světové těţby vermikulitu. Loţisko 

Palabora je největší světový producent vermikulitu. Vermikulit Palabora je komplex 

magnézia, hliníku, ţelezitého silikátu a jako všechny typy vermikulitu má pozoruhodnou 

schopnost se mnohokrát rozpínat, pokud je zahříván – je to vlastnost, která je známá pod 

pojmem exfoliace (odlupování, odprýskání).  

V USA se těţí loţisko Libby v Montaně, tvořené čočkami aţ s 95%  vermikulitu o 

mocnosti  7 – 30 m a o délce 300m. Vzniklo teplotní přeměnou biotitu aţ do hloubky 300 m. 

V loţisku v Severní Karolíně ( Blue Ridge Mts. )  vznikl vermikulit podél dunitu a pyxenitu 

s krystalickými břidlicemi a pegmatiky. V Jíţní ( Enoree ) zase vznikl na mnoha místech 

zvětráváním biotitu.  

V Rusku se těţí na poloostrově Kola (loţiska Kovdorsk, Afrikanda, Vuori, Yani, 

Lesna, Varake) Tady vznikla zvětráváním flogopitu.  

Další země, kde se těţí vermikulit: Japonsko, Brazilie, Zimbabwe, Austrálie, Čína, 

Egypt, Indie a Kenya. 

 V České republice se nachází v okolí Kremţe, v okolí Zlaté koruny, poblíţ Dubiny u 

Zruče nad Sázavou, Kosov u Jihlavy a v Drahoníně u Tišnova [1]. 
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1.1.1 Pravé vermikulity 

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

alternací flogopitu či biotitu a to tak, ţe mezivrtevní K+ je během zvětrávacích procesů 

v naprosté většině případů nahrazeno Mg2+ jedná se tedy o Mg-vermikulit. Přírodní proces 

přeměny je dlouhodobý a většinou probíhá přes stádium smíšených struktur vermikulitu, kdy 

je kationtová výměna a hydratace realizována jen u některých slídových vrstev. Za další 

moţný způsob vzniku vermikulitu lze povaţovat alternaci hořečnatých chloritů. U nichţ se 

mezivrstevní trioktaedrická síť ve vhodném zvětrávacím prostředí postupně degraduje na 

monooktaedrickou za vzniku hydratačních obalů zbývajících mezivrstevních kationtů. Také 

v tomto případě probíhá proces přeměny přes stádium smíšených struktur vermikulit/chlorit 

[1,17].  

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

následujícím vzorcem:(Mg0,4.5,0H2O)(Mg2,6(Al,Fe)0,4)(Si2,8Al1,2)O10(OH)2. Mezi pravé 

přírodní vermikulity patří ty, které vznikly alternací flogopitu na lokalitě Santa Olalla 

(Španělsko) a mezi vermikulity alternací hořečnatého chloritu patří lokalita Letovice (Česká 

republika) [1,2]. 

Identifikaci Mg-vermikulitu můţeme také provádět metodami rtg. difrakce a to 

především pomocí sekvence bazálních difrakcí, jejichţ polohy jsou odvozeny 

z charakteristické mezivrstevní vzdálenosti Mg-vermikulitu, která činí 14,3Å. Pro Mg-

vermikulit je typické, ţe první bazální difrakce s hodnotou 14,3Å, je vysoce intenzivní a 

několikanásobně převyšuje intenzitu čtvrté a páté bazální difrakce. Ostatní difrakce mají 

intenzitu jen velmi nízkou [1].  

 

1.1.2 Modifikované formy vermikulitů 

Jak bylo uvedeno výše, u pravých vermikulitů je mezivrství obsazeno hydratovanými 

výměnnými kationty, mezi nimiţ dominuje Mg2+. Za modifikované formy pak povaţujeme 

takové vermikulity, u nichţ je původní struktura mezivrství upravena například katintovou 

výměnou nebo interakcí organickými molekulami. Při výměně mezivrstevního Mg2+ za jiné 

kationty můţe být také výrazně reorganizováno uspořádání molekul vody, které mezivrstevní 

kationty obklopují.  

V závislosti na typu mezivrstevního kationtu se také mění rtg. difrakční obraz 

vermikulitu. Rozdíly mezi jednotlivými typy vermikulitů jsou způsobeny především změnami 
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ve struktuře celého mezivrství, k nimţ při kationtové výměně dochází. Tyto změny souvisejí 

nejen s typem mezivrstevních kationtů, jejich schopností vytvářet hydratační obaly, ale také 

s hydratačními podmínkami. Z tohoto hlediska jde v zásadě o čtyři strukturní typy [1]: 

1. Mezivrství obsahuje dvě sítě molekul vody, mezi nimiţ jsou výměnné kationty. Tento 

strukturní typ mezivrství mají při dostatečné míře hydratace například Mg-vermikulit 

a Ca-vermikulit. 

2. Mezivrství obsahuje jen jednu síť molekul vody, která je lokalizována mezi dvěma 

rovinami mezivrstevních kationtů. Tento strukturní typ mezivrství mohou mít 

například Ba-vermikulit, ale i Na-vermikulit. 

3. Mezivrství obsahuje síť molekul vody, kdy je molekula vody s Li lokalizována v 

prostoru nad ditrigonem tetraedrické sítě.  

4. Mezivrství neobsahuje molekulární vodu a je saturováno jen kationty, jako například 

Cs+,K+ a Rb+. 

 

1.1.3 Využití vermikulitů 

Pouţití vermikulitů vychází především z toho, ţe je schopen při zahřátí na teplotu 

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

objemová váha suroviny klesne ze 640 aţ 960 kg.m-3 na 56 aţ 192 kg.m-3 [1]. 

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

inertní, nedráţdivý, bez zápachu, nezvětrává a je ţáruvzdorný. Proto je tedy předurčen 

k pouţívání se jako lehčené plnivo stavebních hmot.  

Je součástí ţáruvzdorných hmot (slinuje při 1260°C, taje při 1315°C), ţárobetonů a 

pěchovacích hmot. Vermikulit se také pouţívá k zachycování radioaktivního a toxického 

odpadu [1,3].   

 S vermikulitem se můţeme setkat v celé řadě odvětví. Vermikulit se pouţívá např. ve 

stavebnictví. Mezi tyto stavební výrobky patří továrně vyrobené stavební desky, stavební 

omítky (cementové a sádrové), speciální omítky - (Akustické omítky a směsi na kontrolu 

kondenzace), střešní a podlahové potěry o nízké objemové hmotnosti (cementové a asfaltové - 

vermikulit, který je pokryt vrstvou asfaltu, můţeme pouţít jako suchou, odlehčenou střešní 

vrstvu. Tento druh vrstvy má několik výhod, protoţe jeho tepelná vodivost je nízká, obsah 

vlhkosti je také nízký a jednodušeji se pokládá), odlehčené a izolační betony – 

(Vermikulitový beton je odlehčený, má dobré izolační vlastnosti a je vnitřně ţáruvzdorný, lze 
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jej pouţít pro podkladní vrstvy střech a podlah a při výrobě prefabrikovaných výrobků.  

Vermikulitový beton lze také pouţít jako obloţení pro bojlery a jako protipoţární materiál) 

[3].   

  

 

 

 

 

 

   Obr.1.4: pouţití pro stavební výrobky [3] 

 

 V dalším případě jej můţeme pouţít do zednických izolací jako výplňové izolace na 

půdy a do dutin - (volně sypaný vermikulit lze pouţít mezi nosníky na půdách pro domácí 

izolaci. Volně plovoucí vlastnosti exfoliovaného vermikulitu zjednodušují jeho instalaci. 

Izolační vlastnosti vermikulitu ve velké míře sniţují ztráty tepla v chladném počasí a udrţují 

vnitřní teplotu v horkém období. Tento materiál můţe fungovat jako zvukotěsný.), pasivní 

protipoţární výrobky, obloţení krbů a komínů - (vermikulit je uznáván jako materiál, který je 

zejména vhodný pro poţární ochranu. Mezi vermikulitové výrobky lze zařadit průmyslově 

vyrobené desky a panely a nátěry, které jsou vhodné pro mechanické i manuální nanášení 

omítek. Tyto nátěry se pouţívají v petrochemickém průmyslu a při stavbě tunelů.), 

ohnivzdorné výrobky - (vermikulit pro ţáruvzdorné a tepelné izolace se běţně slepuje 

bauxitovým cementem, šamotem a silikátem. Vermikulitové výrobky poté snesou vysoké 

teploty aţ 1 1000°C. Druhy ohnivzdorných výrobků: šamotové cihly, slévatelné bauxitové 

betony pro izolace, cihly, desky a speciální profily slepené bauxitem, silikátové izolační 

profily a odlévané výrobky) [3]. 

 

 Vermikulit najdeme i v profilech a tvárnicích lepených silikátem, jako např. lisované 

vermikulitové izolační tvárnice – ty můţeme pouţít v pecích, spalovacích zařízeních, 

bojlerech, kamnech na dřevo a topných tělesech. (Také stále více a více nahrazuje azbest nebo 

izolaci z umělých minerálních vláken. Vyrábí se z něj jednoduché tvárnice aţ velice sloţité 

tvary v designu tak, aby vyhovovaly elektrickým prvkům, spojovacím šroubům atd.), 

vermikulitové omítky, ty zase můţeme vyrábět buď ze sádry nebo portlandského cementu. 

(výhody všech typů vermikulitových omítek nad běţnými omítkami jsou lepší krytí, lehčí 

zpracovatelnost, výborná ohnivzdornost, menší tepelná vodivost, lepší přilnavost na širokou 
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škálu podkladů. Vermikulit také sniţuje oprýskávání omítek díky schopnosti vermikulitových 

částeček, které se přizpůsobují změně rozměrů. Vermikulitové omítky, ať jiţ sádrové nebo 

cementové, lze aplikovat ručně nebo rozstřikováním. Jelikoţ je to neabrazivní plnivo, je 

vhodné ke stříkání a stříkané omítky mají hezký dekorativní vzhled ) [3]. 

 

   Obr.1.5: pouţití pro profily a tvárnice lepené silikátem [3] 

 

 V průmyslovém odvětví jsou vyuţívány jako izolace v ocelárnách a slévárnách – (díky 

své dobré tepelné izolaci, nízké objemové hmotnosti, přírodní ţáruvzdornosti a snadné 

aplikaci je vermikulit  vhodný pro ocelárny a slévárny. Pouţívá se jako vrchní vrstva u 

roztavené oceli, aby z ingotů a naběraček neunikalo teplo. ), izolační profily, automobilové 

třecí obloţení (obloţení brzd a spojek) – (vermikulit se v současné době pouţívá v průmyslu, 

který se zabývá třecím obloţením jako bezpečná alternativa azbestu.), ţáruvzdorné profily a 

izolace, vermikulitové disperze, těsnění (vermikulit se totiţ odlupuje aţ při nízké teplotě), 

vrchní vrstva a celkové izolace ocelových konstrukcí, důlní těsnící prostředky, přísady při 

vrtání ropných vrtů, materiály na kontrolu znečištění, plniva do maleb (tmelů) těsnících 

prostředků, podloţky pro automobilové výfukové katalyzátory, antibubnující směsi [2,3]. 

 V zahradnictví se vermikulit dobře zavedl jako růstové médium. Nejběţněji se 

pouţívá v kompostech, obvykle v kombinaci s rašelinou a kokosovým vláknem. Kompost 

s vermikulitem a rašelinou nebo kokosovým vláknem nám dává ideální podmínky pro růst 

rostlin. Vermikulitové částečky v kompostu zlepšují provzdušňování, zadrţují vlhkost a 

podporují stálé uvolňování přidávaných umělých hnojiv a sám vermikulit dodává draslík, 

hořčík a mnoho stopových prvků. Poměr vzduchu a vody v kompostech  z vermikulitu a 

rašeliny nebo v kompostech z kokosových vláken ideálně stimuluje růst kořenů, a tudíţ 

produkci zdravých mladých rostlinek. Vermikulit je po zpracování sterilní. Jestliţe se správně 
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skladuje, nevyţaduje ţádnou další úpravu před tím, neţ se přidá do kompostu. Vermikulit lze 

také poţít jako nosič a nastavovací plnivo pro umělá hnojiva, pesticidy a herbicidy. Jako 

mletý se také pouţívá pro zapouzdřování semen. Exfoliovaný vermikulit lze také pouţít jako 

obalový materiál pro skladování ovoce, cibulí a hlíz, jako růstové médium, růstové prostředky 

a prostředky pro zušlechtění půdy, podporu pro hydroponii, prostředek pro klíčení semen, 

prostředek pro odstraňování kořenů [2,3]. 

 V zemědělství jsou to přísady do krmiva zvířat – (vermikulit je volně proudící, měkký, 

sterilní a savý, to znamená, ţe našel vyuţití jako podpůrné médium a nosič pro širokou škálu 

ţivin, jako například pro tukové koncentráty, vitamínové přípravky a melasu. Vermikulit 

zvyšuje objemový výnos a absorbuje velké mnoţství vody, a přitom si uchovává dobré 

vlastnosti pro manipulaci, tudíţ zjednodušuje promíchávání s ostatními materiály.), 

prostředky na úpravu půdy, aglomerační média a nosiče, prostředky  pro umělá hnojiva a 

pesticidy, přídavky do steliva zvířat [3]. 

 Dalším vyuţitím vermikulitu můţe být obalový materiál – (exfoliovaný vermikulit je 

uţitečný obalovaný materiál. Nejenţe je odlehčený, čistý a snadno se nalévá kolem předmětů 

nepravidelných tvarů, je to ale také dobrý tlumicí prostředek proti otřesům způsobenými 

nárazy a nesprávnou manipulací. Je vysoce absorpční a dobře vyplňuje otvory u zabalených 

materiálů, například nebezpečných chemikálií. Jelikoţ je to anorganická látka, nehrozí riziko 

poţáru. Vermikulit lze snadno likvidovat. Je měkký a neabrazivní, takţe se také efektivně 

pouţívá jako izolace a výplňový materiál pro podklady bazénů, které jsou obloţené plastem.), 

chemicky zpracovaný vermikulit – (chemická úprava má tu vlastnost, ţe šupinkovitá struktura 

vermikulitu můţe expandovat nebo se rozštěpovat na vrstvy, a tím produkovat velmi vysoký 

poměr částeček. Takový rozptyl hraje velkou roli při potahování jak organických, tak i 

anorganických vláknitých výrobků. Tato úprava zvyšuje tepelnou stabilitu vláken. Na základě 

různých chemických procesů,jde vyrobit celou škálu nových vermikulitových výrobků. Je 

moţné vyrobit ochranné vrstvy, specializované přísady pro různá odvětví průmyslu, pruţné 

fólie a papíry. Zpracovaný vermikulit – (ten se můţe opracovávat buď před nebo po exfoliaci 

podle poţadovaného rozsahu velikosti částeček. Takto ofrézovaný nebo rozemletý materiál 

lze pouţít na výrobu těsnění a ucpávek nebo pro vylepšení ţáruvzdornosti organických pěn a 

dalších polymerových systémů. Exfoliovaný vermikulit se můţe barvit, tak aby vyhověl 

finálnímu pouţití.), obaly pro nebezpečné zboţí, obalový materiál pro ţivé rybářské návnady, 

médium na inkubaci vajíček plazů, o agronomie pro pavoukovce, základní materiál pro 

obloţení bazénů, podloţky pro roţnění atd.[2,3] 
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1.2 Nanokompozity na bázi vermikulitových materiálů 

Nanokompozity jsou materiály sloţené ze dvou nebo více různých sloţek, z nich 

alespoň jedna se v materiálu vyskytuje ve formě částic o velikostech jednotek aţ desítek 

nanometrů [20].  

Většinou se jedná o nanočástice aktivní látky (tj. látky se zajímavými magnetickými, 

elektrickými a jinými vlastnostmi) rovnoměrně rozptýlené v inertní matrici. Úlohou inertní 

matrice je nést a pevně spojovat jednotlivé nanočástice a zároveň bránit jejich přímému 

kontaktu mezi sebou. Důvodem pouţití aktivní látky ve formě nanočástic jsou její odlišné 

fyzikální vlastnosti oproti "objemovému" materiálu. Toto je způsobeno například strukturou 

nanočástic s vysokým poměrem počtu "povrchových" a "vnitřních" atomů v nanočásticích, 

nemoţností vzájemných interakcí částic a mnoha dalšími, doposud ne zcela prozkoumanými 

jevy. Vlastnosti nanokompozitů se odvíjejí jednak od sloţení, ale zároveň od velikosti částic, 

jejich morfologie a uspořádání.  

Nanokompozitní materiály a nanoplniva mají v současnosti důleţitou úlohu v mnoha 

oblastech jako je letecký, automobilový, papírenský a textilní průmysl, stavební hmoty, 

medicína, kosmetika, materiály pro sportovní potřeby, dále ukládání informací, magnetické 

chlazení, ferofluidy, zobrazovací metody v medicíně, různé senzory, elektromechanické a 

magneto-mechanické měniče, antiseptická vlákna [21, 22]. 

 Polymerní nanokompozity s anorganickými nanoplnivy (jíly, oxidy, kovy,…) mají 

dnes poměrně široké průmyslové vyuţití, např. automobilovém, leteckém a obranném 

průmyslu. Dobré vyhlídky mají plastové konstrukční materiály, které budou mít vyšší 

pevnost, tvrdost, tvarovou stálost, větší tepelnou stabilitu a menší hořlavost [22].  

Polymerní nanokompozity se také uplatňují v případě nátěrových hmot a povrchových úprav. 

Při tomto pouţití nanoplniv můţeme očekávat zlepšení vlastností jako je odolnost proti 

poškrábání, zlepšení tepelné odolnosti, vzrůstu tvrdosti, zlepšení oděruvzdornosti, zlepšení 

bariérového efektu (niţší plyno- a paropropustnost), zvýšení odolnosti proti UV záření, 

sníţení koeficientu tření na povrchu úpravy, sníţení hodnoty expanzního koeficientu, sníţení 

prostupnosti vůči kapalinám, sníţení hořlavosti, antimikrobiální vlastnosti, rozměrovou 

stálost, zvýšenou odolnost proti šíření trhlin. Tímto je tedy  moţno ovlivnit nejen ţivotnost, 

ale tyto změny jsou extrémně důleţité  i z hlediska konečné aplikace takového materiálu. 

Vyvíjené nanokompozity najdou uplatnění zejména při zvyšování kvality plastových, 

gumárenských a dalších polymerních výrobků [9].  
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 Pořád víc se budou pouţívat nanomateriály v otěruvzdorných a korozivzdorných 

povlacích, v nových keramických materiálech pro výrobu vodních trysek, injektorů, opláštění 

zbraňových systémů či povlékaní elektrod v energetických zařízeních [9]. 

 V elektronice budou nahrazeny současné logické obvody optickými spoji. 

Nanotrubičky budou vyuţívány pro výrobu pruţných obrazovek, displejů a velkokapacitních 

pamětí. V energetice se trubičky vyuţijí pro uskladňování vodíku pro palivové články. 

Výzkumné práce budou zaměřeny zejména na přípravu nanočástic, dispergační proces a  na 

studium vlivu modifikujících látek na konečné vlastnosti nanokompozitů.  

Mezi nanokompozity můţeme také zařadit tzv. „chytré, inteligentní“ nátěry a povlaky. 

V současné době jsou tyto nátěry pouţívány hlavně jako clearcoaty v automobilovém 

průmyslu a nanostrukturované elektro- nebo opticky aktivní povrchy [9]. 

 

1.3 Ultrazvuk a jeho využití 

Je akustické vlnění, jehoţ frekvence leţí nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha. Leţí 

tedy nad hranicí zvuku (cca 20 kHz). Sice má stejnou fyzikální podstatu jako zvuk, ale pro 

lidské ucho je neslyšitelný. Někteří ţivočichové ale dokáţou část ultrazvukového spektra 

vnímat (např. delfíni, netopýři, psi) [23]. 

Ultrazvukové vlny jsou pouţívány v laboratorních podmínkách i v technické praxi při 

nedestruktivním zkoušení materiálu. Protoţe hodnoty intenzit těchto vln jsou velmi nízké, 

nemají ultrazvukové vlny prakticky ţádné fyzikální, biologické ani chemické vedlejší účinky. 

Proto je jejich pouţití kromě průmyslu časté rovněţ v lékařství (ultrazvuková diagnostika).  

Rozlišují se dvě základní metody pusobení ultrazvuku pro zkoušení materiálů [24]: 

1. Metoda odrazová impulsní – sonda (snímač) přiloţená na povrch zkoušeného 

materiálu vysílá ultrazvuk ve formě krátkých impulsů. Ten se tedy šíří zkušeným materiálem, 

odráţí se od vady materiálu nebo protilehlého povrchu. Který má jinou akustickou impedanci 

neţ ten studovaný materiál a pak se vrací zpět k sondě, kde je detekován. Na obrazovce 

měřícího přístroje se objeví údaje o hloubce vady nebo tloušťce materiálu. Výhodou je pouţití 

jedné sondy, moţnost měření i v případě nepřístupnosti druhého povrchu zkoumaného 

předmětu. 

2. Metoda průchodová impulsní – zde se pouţívají dvě sondy, které jsou umístěny 

na protilehlých površích zkoušeného předmětu. Jedna je vysílač a druhá je přijímač. Měří se 
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zde, jaké mnoţství ultrazvukové energie projde z vysílací sondy k přijímací. Vyskytne- li se 

v materiálu vada, mnoţství energie se sníţí.  

 

1.3.2 Typy ultrazvukových zařízení 

V technologické praxi je běţně známé pouţívání ultrazvukových van (Obr. 1.4a). 

S rozvojem oboru nanotechnologie, resp. se snahou dosaţení co nejjemnějších struktur a se 

snahou vyuţití právě působení ultrazvukových vln na jejich přípravu, byly vyvinuty speciální 

ultrazvukové tyče (Obr 1.4b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

   

Obr.1.4 Typy ultrazvukových zařízení:a) ultrazvuková vana [11], b) tyčový ultrazvuk [10] 

. 

 

Ultrazvuk způsobuje v kapalině tvorbu dutin (kavitaci), čehoţ můţe být vyuţito k 

různým účelům [12]. 

Pevná tělesa určená ke zvukovému ozařování jsou umístěna do kapaliny, přičemţ 

kapalina přenáší ultrazvuk na povrch materiálu (např. při odstraňování vrstev barviva). 

Přenášená zvuková hustota výkonu závisí na typu sondy a velikosti její čelní plochy.  

Ultrazvukové homogenizátory slouţí výhradně k akustickému ozařování kapalného nebo 

pevného média v kapalné lázni (s ponořenou sondou nebo ze vzduchu) [12]. 
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Je dobře známo, ţe ultrazvuk je vyuţíván především pro čištění kovových povrchů.  

V současné době se zkoumá vyuţití ultrazvuku při zpracování nerostných surovin, zvláště při 

procesu flotace a separace částic z plynů nebo kapalin.  

Ultrazvuk je nejčastěji spojován se sonochemií, biologií a medicínou. Významné uplatnění 

nachází při desintegraci jemných částic.  

 

Biologické, medicínské a chemické laboratoře  

 Ultrazvukové homogenizátory mohou být pouţívány v laboratořích například k 

provádění následujících úkonů [12]:  

- Rozkladu nebo homogenizaci kapalin  

- K jemnému třídění granulárních látek  

- K intenzivnímu čistění rovných podkladů  

- FIA (průtoková injekční analýza) v biochemii  

 

V technologické praxi jsou ultrazvuky rovněž používány pro termoplastické deformace a 

k odstraňování ochranných povlaků.  Dále se pak ultrazvuk vyuţívá k obrabění materiálu 

pomocí ultrazvukových vibrací. Pomocí ultrazvuku se čistí, kontroluje materiál a měří jeho 

vlastnosti. Při měření můţeme určit defekty a tloušťku materiálu. Zvlášť úspěšně se vyuţívá 

ultrazvuk ke kontrole v hutnictví a strojírenství. Tímto stylem kontroly se dají zjistit 

nestejnorodosti materiálu, bubliny, praskliny a jiné vady kovových výrobků. Při 

“prosvěcování” kovu ultrazvukem se postupuje tak, ţe se zkoušený kov namaţe olejem a ten 

se pak vystaví ultrazvukovým kmitům. Nestejnorodé části výrobku zvuk rozptylují, vrhají tzv.  

zvukový stín. Obrysy nehomogenních míst se pak tak zřetelně rýsují na rovnoměrné zčeřené 

vrstvě oleje, ţe je moţno i vytvořit jejich fotografie. Tento princip se vyuţívá v ultrazvukové 

defektoskopii – odhalování vnitřních vad materiálu. Dnes se pouţívá speciálních přijímačů 

ultrazvukových kmitů včetně zobrazování na monitoru [24]. 

Ultrazvukem je moţno “prosvítit” tlustší vrstvu kovu i více neţ 1 m. To je tedy 

mnohem více neţ rentgenovým zářením. Při tom lze zjistit nehomogenní místa o rozměru 

třeba jen 1 mm. Není tedy pochyb, ţe ultrazvuk má před sebou velkou budoucnost [12]. 
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2. CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hlavním cílem práce je studium působení ultrazvukového vlnění (ultrazvuku) na 

částice jílového minerálu - vermikulitu. Bakalářská práce je rozdělena do následujících částí: 

teoretické a experimentální, které jsou dále členěny.  

 

Teoretická část ve formě literárního rozboru zahrnuje problematiku: 

 Jílových  minerálů - dělení, pouţití, vlastnosti.  

 Vermikulitu – jeho strukturnímu sloţení a vlastnostem. 

 Jílovým nanokompozitům na bázi vermikulitu.  

 Ultrazvukové techniky. 

 

Experimentální část popisuje: 

 Přípravu definovaných částic vermikulitu a jeho nanokompozitu. 

 Ultrazvukovou desintegraci definovaných částic vermikulitu a jeho 

nanokompozitu. 

 Charakterizaci vermikulitových částic  vermikulitového nanokompozitu po 

různých dobách působení ultrazvuku. 

 

Kaţdá z kapitol průběţné vyhodnocuje získané experimentální výsledky. Kdy jsou 

sledovány a hodnoceny strukturní změny částic vermikulitu a nanokompozitu vermikulitu 

v závislosti na době působení ultrazvukového vlnění (ultrazvuku), které probíhalo v časových 

intervalech 5, 10, 20 a 30 min. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální práce byla zpracována v laboratořích Centra nanotechnologií (VŠB-TU 

Ostrava). Jednotlivé kroky experimentální práce jsou dále řazeny tak, jak po sobě 

následovaly. 

 

3.1 Příprava vzorků pro experimentální práci   

V rámci experimentální práce byly pouţity dva vzorky: 1. přírodní vermikulit a 2. 

nanokompozit oxid zinečnatý/vermikulit. 

Přírodní vermikulit z lokality Brazílie byl pouţit jako základní materiál pro 

experimentální práci. Z přírodní formy o přibliţné průměrné velikosti částic 1 cm (Obr.3.1) 

byla připravena podsítná frakce o velikosti ˂40 µm. Jeho příprava probíhala tak, ţe nejprve 

byly částice vermikulitu pomlety na dvoupozicovém kulovém mlýnu Retsch a následně byl 

vermikulit sítován přes síto o velikosti ok ˂40 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Optický snímek přírodní vermikulitu. 

 

Druhým typem experimentálního vzorku byl nanokompozit ZnO/vermikulit. Ten byl 

připraven mechanochemickou syntézou, kdy vermikulitové částice byly vyuţity jako inertní 

podloţka k vypěstování ZnO na povrchu těchto částic. 

Oba typy experimentálních vzorků vţdy byly rozděleny na 4 části. Na jednotlivé 

části vzorku bylo působeno v různých časových intervalech (5 min, 10 min, 20 min a 30min) 

ultrazvukem. 

V případě ultrazvukového působení na vermikulitové částice bylo na digitální váze 

naváţeno vţdy na 1 g vermikulitu, který byl v odměrném válci smíchán s 100 ml destilované 

vody. V případě ultrazvukového působení na částice nanokompozitu ZnO/vermikulit bylo 

smícháno 2,5 g kompozitu s 250 ml destilované vody. Značení experimentálních vzorků je 

uvedeno v Tab.č.1. 
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Tabulka č. 1: Značení experimentálních vzorků. 

 

 

 

Obr. 3.2: Grafický postup zpracování vzorků. 

 

Všechny vzorky po ultrazvukovém působení byly přefiltrovány přes filtrační papír a 

následně vysušeny na Petriho miskách po dobu 24 hodin při teplotě 75°C. U vzorku ver/U20 a 

ver/U30 nebylo moţné provést filtrování přes filtrační papír z důvodu vzniku velmi jemné 

frakce, proto byly tyto vzorky filtrovány přes vodní vývěvu (Obr.3.2.a,b). Po dokončení 

sušení byly vzorky rozetřeny v třecí misce a uloţeny do plastových nádobek (Obr.3.2c). 

Vzorek Vermikulit Oxid zinečnatý 
Doba působení ultrazvuku 

[min] 

ver X  - 

ver/U5 X  5 

ver/U10 X  10 

ver/U20 X  20 

ver/U30 X  30 

ZnO/ver X X - 

ZnO/ver/ U5 X X 5 

ZnO /ver/ U10 X X 10 

ZnO /ver/U20 X X 20 

ZnO /ver/U30 X X 30 
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3.2 Charakterizace experimentálních vzorků pomocí XRD  

 

 Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metoda určování struktury pevných 

látek. Kaţdá krystalická látka má svůj jedinečný difraktogram , podle kterého jej můţeme 

identifikovat.  Tato metoda je zaloţena na vzájemném působení dvou a více  činitelů. V této 

metodě se jedná o působení rentgenového záření s elektrony atomů a spočívá to v pruţném 

(bezfotonovém ) rozptylu. Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické 

fázi dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních 

maxim. Jejich poloha, intenzita a tvar pak závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich 

uspořádaní. Výsledný difrakční obrazec nám pak umoţńuje zpětně studovat krystalické 

sloţení vzorku a jeho mikrostruktur.  

 Tato metoda na práškových vzorcích se pouţívá v celé řadě analytických metod, mezi 

ně patří např. fázová a  strukturní analýza, analýza textur a výzkum nanomateriálů a studium 

tenkých vrstev. [13]  

 

Částice vermikulitu a nanokompozitu vermikulitu byly analyzovány na rentgenovém 

práškovém difraktometru INEL s CuKα1 lampou a Ge-monochromátorem. 

Popis změn fázového sloţení vzorků vermikulitu a nanokompozitu ZnO/ver původního a 

po 30 minutách  ultrazvukového působení jsou znázorněny na Obr. 3.3. Z difrakčních 

záznamů (Obr. 3.3.a) je patrné, ţe ultrazvukové působení nemá vliv na fázové změny 

vermikulitu. Nanokompozit ZnO/ver rovněţ nevykazuje výrazné změny. V oblasti 

vermikulitu dochází po 30 minutách působení ultrazvuku k mírnému posunutí difrakční linie z  

d = 1,463 nm na d = 1,3 nm. Oblast existence ZnO zůstává zachována.  
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a) 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3: Rtg. difrakční záznam: a) vermikulitových částic a b) nanokompozitu 

ZnO/ver. 
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3.3 Charakterizace experimentálních vzorků pomocí SEM  

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) je přístroj určený k pozorování povrchů a 

struktur různých typů materiálů. V průběhu práce skenovacího elektronového mikroskopu 

dochází v komoře mikroskopu k interakci urychlených elektronů se zkoumaným vzorkem. 

SEM s přídavným zařízením EDX umoţňuje rovněţ kvantitativně hodnotit prvkové sloţení 

preparátu v dané oblasti a při porovnání s vhodným standardem určit i kvantitativní 

zastoupení jednotlivých prvků.  

V literatuře se kromě názvu skenovací pouţívá i označení rastrovací nebo český název 

řádkovací elektronový mikroskop, který naznačuje, ţe při práci mikroskopu se primární 

svazek elektronů pohybuje po určité ploše preparátu [14]. 

 

Abychom mohli vzorky prozkoumat ve skenovacím elektronovém mikroskopu bylo 

nutné vzorky předupravit. Nejprve jsme si vzorky vermikulitu a nanokompozitu ZnO/ver 

uchytili na oboustranou lepící pásku a nechali naprašit. Vzorky se naprašovaly slitinou 

zlato/paladium. Naprašování se provádí u vzorků, které nejsou vodivé. Vrstvička slitiny 

vytvoří na vzorcích vodivý povrch. Takto upravený vzorek je umístěn do komory 

mikroskopu, která je odvakuována. Na Obr. 3.4 a Obr. 3.5 jsou uvedeny SEM snímky 

charakterizující vermikulitové částice a částice nanokompozitu ZnO/ver jak v původní 

(přírodní formě), tak po působení různé doby ultrazvuku.  
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 Přírodní vermikulit se strukturou připomínající šupinkovité sloţení se nachází na 

snímku (Obr. 3.4. a). Částice jsou hladké s ostrými hranami. Působením ultrazvuku po dobu 5 

min. (obr. 3.4 b) dochází k obrušování okrajů vermikulitových částic. Jak je vidět na ostatních 

snímcích (Obr.3.4 c,d,e), čím delší je působení ultrazvuku,  tím víc se narušují okraje a povrch 

částic. Částice se zmenšují a v objemu vzorku se nachází podíl jemnějších částic vermikulitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4: SEM snímky přírodního vermikulitu a) ver a po dobu působení ultrazvuku, 

b) po 5 min (ver/5U), c) 10 min (ver/10U), d) 20 min (ver/20U) a e) 30 min (ver/30U).  

a) 

b) 
c) 

d) e) 
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Na Obr. 3.5.a) je původní nanokompozit ZnO/ver, který je tvořen vermikulitovými 

částicemi, které mají ostré hrany a je evidentní jejich vrstevnatá struktura. Na jejich povrchu 

jsou vypěstovány částice oxidu zinečnatého a ty dělají na vermikulitu roztřepený vzhled. Po 

dobu 5 minut působil ultrazvuk na snímek (Obr.3.5 b) a tímto působením došlo k narušení 

struktury a desintegraci vermikulitových částic. U nanokompozitu ZnO/ver ultrazvuk po 

dlouhém působení rozmělnil velké částice na drobné a jemné částečky, které jsou na snímcích 

rozdispergovány v agregátech (Obr. 3.5 c,d,e). 

 

Obr. 3.5: SEM snímky nanokompozitu ZnO/ver: a) původního, po b) 5 min, c) 10 min, 
d) 20 min, e) 30 min působení ultrazvuku.  

  

a) 

c) b) 

d) e) 
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3.4 Charakterizace experimentálních vzorků pomocí infračervené spektroskopie  

Infračervená spektroskopie (IČ, FTIR) je analytická technika určená především pro 

identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a pro stanovení anorganických 

látek. Tato technika měří pohlcení infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným 

materiálem. Infračerveným zářením je elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 

0,78 – 1000 mm [15]. 

Celá oblast většinou bývá rozdělena do tří vzdáleností:  

- Blízká (13000-4000cm-1) 

- Střední (4000 – 200 cm-1) – nejpouţívanější oblast 

- Vzdálená (200 – 10 cm-1) 

U FTIR spektrometrů radiační zdroj vyzařuje infračervené záření,  které je 

modulováno. FTIR spektrometry = infračervený spektrometr s Fourierovou transformací. 

Jedná se o přístroje pracující na principu interference spektra, který měří interferogram 

modulovaného svazku záření po průchodu vzorkem. Tyto přístroje vyţadují matematickou 

metodu Fourierovy transformace, aby získali klasický spektrální záznam. Rozvoj FTIR 

spektrometrie umoţnil i rozvoj infračervené mikroskopie [15]. 

Všechny vzroky vermikulitu a jeho kompozitu byly měřeny technikou diamantovým 

ATR krystalem na spektrometru Nicolet 6700 FT-IR (ThermoNicolet, USA). Spektra byla 

zaznamenána v rozmezí od 400 do 4000 cm-1. 

 
 

Obr. 3.6: FTIR spektrum vzorků ver a ZnO/ver před a po ultrazvukovém působení  
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Spektra čistého vermikulitu (VER) a VER/U10 které jsou uvedeny na obr. 3.6, se liší 

od zbývajících spekter intenzitou strukturních hydroxylů (3380 a 1640 cm-1). Pozice všech 

pásů si jinak odpovídají a ve spektrech se nevyskytují ţádné jiné změny. Oblast šumu 2600-

2000 cm-1 je způsobena absorbcí diamantové krystalu pouţívaného při technice ATR a 

neobsahuje, ţádné informace o vzorku.  

 

 
 

Obr. 3.7: FTIR spektrum vzorků nanokompozitů  ZnO/ver před a po ultrazvukovém působení.  

Spektra vermikulitu se ZnO (ZnO/VER) které jsou vyobrazeny na obr. 3.7 májí 

nejmenší intenzitu strukturních hydroxylových skupin (3390 a 1640 cm-1). Pozice všech pásů 

si jinak odpovídají a ve spektrech se nevyskytují ţádné jiné změny. Oblast šumu 2600-2000 

cm-1 je způsobena absorbcí diamantového krystalu pouţívaného při technice ATR a 

neobsahuje, ţádné informace o vzorku.  

 

3.5 Charakterizace velikosti částic experimentálních vzorků 

K jednoduchému popisu distribuce velikosti částic jsou vyuţívány analytické funkce a 

jim odpovídající grafická vyjádření. Tyto funkce mají výhodu v tom, ţe mohou být 

charakterizovány několika fitovanými parametry, ze kterých jsou následně statistickým 

přepočtem získávány dílčí charakteristické hodnoty velikosti částic [4]. 

Grafické vyjádření distribuce velikosti částic  bývá vyjádřováno pomocí histogramů, které 

slouţí k vyobrazení distribučních kumulativních a frekvenčních křivek. Míra velikosti částic 
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bývá následně charakterizována pomocí průměrných hodnod – průměrů částic. Nejčastějšími 

takovými parametry jsou medián, mean a mode. Míru odcházení vyjadřuje hodnota span.  

Statistické hodnoty [4]: 

Modus (Mode) – hodnota, která má nejvyšší četnost v daném souboru.  

Medián (Median) – hodnota která soubor rozděluje na dvě části.  

Střední hodnota (Mean) – aritmetický průměr daného souboru hodnot 

Span –  rozpětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7: Analyzátor velikosti částic Horiba LA-950V2. 

 

Pro analýzu velikosti částic experimentálních vzorků byl vyuţit analyzátor Horiba LA-

950V2, který vykazuje rozsah měření 10 nm – 3 mm (Obr. 3.7). Všechny experimentální 

vzorky byly měřeny mokrou cestou v maloobjemové kyvetě. Výsledky měření jsou uvedeny 

v Tab č.2.  Grafické zobrazení analyzovaných vzorků  je uvedeno na Obr. 3.8 pro částice 

vermikulitu a Obr.3.9  pro částice nanokompozitu ZnO/ver.  
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 Z výsledků je patrné, ţe ideálními vzorky jsou vzorky ZnO/ver po ultrazvuku.  
Je zde dobře viditelné sniţování velikosti částic nanokompozitu a jejich stabilizace.  
Vstupní velikost částic vermikulitu je d34= 44,24 a Span= 2,73. 

Po působení ultrazvuku se částice vermikulitu shlukují a vytvářejí agregáty, které se 
ultrazvukem nerozbíjí a proto nám v tabulce dochází k navýšení průměrné velikosti d34 a 

Span. 
 
 

Tabulka č. 2: Velikosti částic vermikulitu. 

Vzorek 
d50 

[μm] 

dmode 

[μm] 

d34 

[μm] 

Span 

[-] 

ver 46.31 63.09 44.24 2,73 

ver/5U 26.55 44.90 29.82 3,23 

ver /10U 29.60 56.33 34.13 4,59 

ver/ 20U 33.76 108.82 45.79 10,85 

ver /30U 32.97 129.41 46.57 12,03 

ZnO/ver 26.53 31.05 24.56 1,61 

ZnO/ver   5U 17.79 24.50 19.24 2,23 

ZnO/ver 10U 16.62 23.03 18.05 2,03 

ZnO/ver 20U 15.95 22.83 17.53 1,95 

ZnO/ver 30U 14.83 23.18 16.66 2,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.8: Grafické zobrazení analyzovaných vzorků pro částice vermikulitu  
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Obr. 3.9: Grafické zobrazení analyzovaných vzorků pro částice nanokompozitu ZnO/ver    
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4. ZÁVĚR 
 Ultrazvuková technika je vhodnou metodou pro desintegraci částic jílových minerálů 

na bázi vermikulitu a jejich nanokompozitů. Současně je metodou, která nezpůsobuje vznik 

neţádoucích agregátů těchto částic. Pomocí všech zkoumaných metod jako je např. analýza 

velikosti distribuce částic, skenovací elektronovací mikroskopii, infračervené spektroskopii a 

rentgenový difraktogram jsme došli k závěrům, ţe:  

 V metodě velikosti distribuce částic jsou ideální vzorky  ZnO/ver po působení 

ultrazvuku. Na těchto vzorcích je dobře viditelné sniţování velikosti částic nanokompozitu a 

jejich stabilizace. Vstupní velikost částic vermikulitu je d34= 44,24 a Span= 2,73. Po působení 

ultrazvuku se částice vermikulitu shlukuji a vytvářejí agregáty, které se ultrazvukem nerozbíjí 

a proto nám v tabulce dochází k navýšení průměrné velikosti d34 a Span.  

 Ve skenovací elektronové mikroskopii bylo zjištěno, ţe  působením ultrazvuku 

dochází k obrušování okrajů vermikulitových částic. Čím delší je působení ultrazvuku,  tím 

víc se narušují okraje a povrch částic. Částice se zmenšují a v objemu vzorku se nachází podíl 

jemnějších částic vermikulitu. U nanokompozitu ZnO/ver ultrazvuk po dlouhém působení 

rozmělnil velké částice na drobné a jemné částečky a ty jsou rozdispergovány v agregátech.

 Infračervená spektroskopie nám prozradila, ţe spektra čistého vermikulitu (VER) a 

VER/U10 se liší od zbývajících spekter intenzitou strukturních hydroxylů a ţe spektra 

vermikulitu ZnO (ZnO/VER) májí nejmenší intenzitu strukturních hydroxylových skupin.  

Pozice všech pásů u obou vzorků si jinak odpovídají a ve spektrech se nevyskytují ţádné jiné 

změny.   

 Z rentgenových difrakčních záznamů je patrné, ţe ultrazvukové působení nemá vliv na 

fázové změny vermikulitu. Nanokompozit ZnO/ver rovněţ nevykazuje výrazné změny. 

V oblasti vermikulitu dochází po 30 minutách působení ultrazvuku k mírnému posunutí 

difrakční linie z  d = 1,463 nm na d = 1,3 nm. Oblast existence ZnO zůstává zachována.  

 

Bakalářská práce byly vypracována s finanční podporovou GACŘ 205/09/0352.  
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