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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je naznačit současný stav analýzy jílových minerálů Ramanskou 

spektroskopií. Práce je uvedena teoretickou částí – základní informace o jílových minerálech, 

principu a technice Ramanovy spektroskopie. V rešeršní části je rozebráno pět článků 

zabývajících se touto problematikou. V článcích jsou rozebrána měření jílových minerálů 

(např. kaolinit, smektit, montmorillonit) Ramanskou spektroskopií v rozdílných podmínkách 

(ve vodné suspenzi, s užitím různých excitačních vlnových délek). 

   

Klíčová slova: Ramanova spektroskopie, jílový minerál, Ramanův posun, pás, spektrum, 

vlnová délka 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to indicate the current state of analysis of clay 

minerals by Raman spectroscopy. The work is initiated with a theoretical part - basic 

information about clay minerals and the principle and technique of Raman spectroscopy. In 

the research part, five articles dealing with this issue are analyzed. These articles describe the 

measurements of clay minerals (such as kaolinite, smectite, montmorillonite) by Raman 

spectroscopy under different conditions (in aqueous suspension, using different excitation 

wavelengths). 
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1. ÚVOD 

V dnešní době jsou jílové minerály velmi žádaným materiálem. Abychom byli schopni 

maximálně využít jejich potenciál, je nezbytné znát důkladně jejich strukturu. Proto se klade 

velký důraz na metody používané k stanovení jejich struktury. Je potřebné, aby pracovali 

bezchybně a spolehlivě.  

 

Cílem mé práce je naznačit současný stav analýzy jílových minerálů Ramanskou 

spektroskopií. Ramanská spektroskopie patří mezi instrumentální metody a je založena na 

změně vibračních stavů atomů a molekul. Je využívána pro své výhody – schopnost měřit 

kapalné i pevné vzorky, nenáročnost na používané nádobí, možnost použít jako zdroj VIS, 

UV i IČ záření. Naproti tomu nevýhoda tohoto měření, objevující se u vzorků, které vyzařují 

fluorescenci, je překrytí Ramanových spekter fluorescencí.  

 

Práce je uvedena teoretickou částí – základní informace o jílových minerálech, principu a 

technice Ramanovy spektroskopie. Hlavní částí práce je rozebrání pěti článků zabývající se 

touto problematikou. Obsahem článků jsou měření několika jílových minerálů 

(montmorillonit, smektit, kaolinit a jeho interkalační sloučeniny) v rozdílných podmínkách 

(ve vodné suspenzi, s užitím různých excitačních vlnových délek). U každého článku je 

popsána použitá instrumentace a způsob měření, diskuze výsledků a závěr, ke kterému autoři 

článků došli. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Jílové minerály 

Jíly jsou nejrozšířenějšími minerály v zemské kůře. Tvoří podstatnou část půdního 

horizontu a jsou jednou z prvních surovin, které lidstvo začalo užívat [1]. Jílové minerály jsou 

spolehlivými indikátory pH, teploty. Rozhodující jsou poznatky o jejich vlastnostech, 

vycházející ze studia jejich struktury. Mezi nejdůležitější vlastnosti lze zařadit: chemické 

složení, odolnost jílových materiálu proti různým vlivům, chování za nejrůznějších 

laboratorních podmínek, charakteristické tvary a velikost krystalků. Zároveň je pozorně 

sledováno, kde se jílové minerály vyskytují a při jakých podmínkách mohly v přírodě 

vzniknout. Mezi nejvýznamnější sledované pochody patří zvětrávání, sedimentace a 

diageneze hornin [2]. 

 

Studium jílových minerálu je důležité pro geologické vědy a technologii [2]. Světová 

odborná komunita přihlíží k jejich studiu podle jejich významu. Národní společnosti, 

zabývající se specializovaným výzkumem jílových minerálu, jsou sdruženy v AIPEA 

(mezinárodní společnost pro výzkum jílů). Objevy a nové poznatky v oblasti mineralogie jsou 

hlavně prezentovány na jimi organizovaných konferencích [1]. V České republice byla 

založena roku 1985 Česká společnost pro výzkum a využití jílů. Sdružuje odborníky 

zabývající se touto problematikou, pořádá konference a semináře, vydává časopis Informátor. 

Od roku 2006 se aktivně účastní Středoevropských jílových konferencí; spolupracuje 

se specialisty z Polska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska [4]. 

 

2.1.1 Jíl 

Přesná definice jílu nomenklaturních komisí AIPEA zní: Jíl je směsný přírodní materiál, 

primárně složený z jemně zrnitých matriálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu 

vody a ztvrdne po vysušení či vypálení [3]. Základní vlastnosti jílů jako plasticita, malá 

velikost částic a kvalita keramického střepu po vypálení jsou známy již od středověku. Jíly 

obsahují hlavně fylosilikáty, tj. silikáty s vrstevnatou strukturou, dále i jiné minerály např. 

modifikace SiO2, minerály skupiny alofánu, živce, zeolity, oxidy a hydroxidy železa a hliníku. 

Každá látka obsažena v jílu ovlivňuje jeho výslednou plasticitu a tvrdnutí po vysušení a 

vypálení. Problematická je specifikace zrnitosti a plasticity; názory vědeckých odvětví se 

různí, např. v charakterizaci velikost částice jemné frakce [1]. 



3 

 

2.1.2 Jílový minerál 

Specifikace jílového minerálu je značně problematická; nelze používat dělení podle 

velikosti částic nebo míry plasticity ani je ztotožňovat s minerály obsažené v jílech. Konečná 

dohoda nomenklaturní komise AIPEA rozdělila minerály obsažené v jílech na:  

a) jílové minerály - fylosilikáty a v minoritním množství také minerály skupiny alofánu, 

některé hydroxidy a oxo-hydroxidy, 

b) doprovodné minerály [1]. 

 

Fylosilikáty 

Základní struktury fylosilikátů jsou tvořeny tetraedry [TO4]
m-

 a oktaedry [MA6]
n-

. 

Označení T definuje centrální kationty tetraedrů; může jím být například Si
4+

, Al
3+

, Fe
3+

, 

Ge
4+

; označení O definuje kyslík. Analogicky M označuje centrální kationty oktaedrů, 

kterými mohou být Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, Mn
2+ 

 a další. A jsou anionty, např. O
2-

, OH
-
, F

-
 [3]. 

Tetraedry a oktaedry nejsou pravidelné nýbrž deformované, proto meziatomární vzdálenosti 

mezi centrálními kationty a příslušnými anionty, nebo mezi anionty si nejsou rovny, ale 

oscilují kolem určité hodnoty.  

Fylosilikáty se dělí na planární a neplanární. Planární fylosilikáty jsou tvořeny spojitými 

dvojrozměrnými sítěmi tetraedrů, ty jsou vzájemně spojeny třemi vrcholy a čtvrtý míří na 

libovolnou stranu kolmo na sítě tetraedrů. Spojení sítí tetraedrů se sítěmi oktaedrů bývá 

uskutečněno sdílením aniontů a tím tvoří vrstvy. Ty jsou navzájem spojovány systémem 

vodíkových vazeb, skupinami kationtů s koordinační sférou nebo jednotlivými kationty. Tím 

je tvořena základní jednotka struktury [1]. Periodické narušení planární fylosilikátové 

struktury, ohnutí, cylindrické svinutí fylosilikátových sítí charakterizují neplanární 

fylosilikátové struktury. Dále se neplánární fylosilikáty dělí na fylosilikáty s modulovanou 

strukturou a s cylindrickou nebo sféroidní strukturou [3]. 

 

2.1.3 Dělení 

Jílové minerály jsou rozděleny do několika skupin charakteristických svou strukturou a 

krystalochemií. Jsou to minerály skupiny serpentinu-kaolinu, skupiny slíd, skupiny mastku a 

pyrofylitu, skupiny smektitů, skupiny chloritů, vermikulity, smíšené struktury [1]. 
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2.1.4 Využití 

Jílové minerály jsou v dnešní době velmi žádaným materiálem. Jejich využití je široké; 

v některých odvětvích průmyslů jsou nezastupitelné. V zemědělství jsou používány pro svou 

schopnost zásobovat rostliny draslíkem, účastní se důležitých pochodů v půdách, působí 

katalyticky při reakcích organických složek. Stěžejní produktem je v papírenském a 

keramickém průmyslu kaolinit. Sorpční vlastnosti jsou využívány pro ukládání toxického a 

radioaktivního odpadu. Mají významnou geochemickou roli v rovnováze CO2, katalytickou 

roli při vniku ropy [5]. Mohou být použity jako sorbenty, pojiva, plniva, izolátory, pro výrobu 

barev, mýdel, mastí, léčiv, gumy, pesticidů a mnoho dalších [3]. 

 

2.2 Ramanská spektroskopie 

Ramanská spektroskopie se řadí mezi spektrální metody. Ty se zabývají interakcí hmoty 

s elektromagnetickým zářením. Získané informace dostáváme ve formě spektra [10]. 

Ramanská spektroskopie úzce souvisí s infračervenou spektroskopií. Jejich podstatou je 

změna vibračních stavů atomů a molekul. Nazýváme je vibrační spektroskopie [7]. 

 

Ramanův rozptyl byl objeven v roce 1928 Chandrasekharem Venkata Ramanem. Indický 

fyzik studoval na univerzitě v Madrásu, kde promoval jako nejlepší student fyziky. Během 

života dosáhl mnoho úspěchů a funkcí: stal se členem Indické přírodovědné společnosti 

v Kalkatě, vedoucím katedry fyziky na univerzitě v Kalkatě, ředitelem Ramanova 

výzkumného ústavu v Bangaloře. V roce 1930 byl oceněn za práce o rozptylu světla a objevu 

Ramanova jevu Nobelovou cenou [11].  

 

2.2.1 Základní informace 

Spektrální metody 

Spektometrie studuje vlastnosti elektromagnetického záření, které je emitováno hmotou 

nebo s ní interaguje. Záření má dvojaký charakter: vlnový a částicový. Částicový charakter 

vysvětluje absorpci a emisi záření atomy nebo molekulami. Jevy: odraz, difrakce, 

interference, rozptyl a lom světla jsou popsány vlnovým charakterem. Každá částice světla 

neustále kmitá. Její vlnová délka se určuje podle de Broglieova vztahu: 
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kde h je Planckova konstanta, m hmotnost částice a v její rychlost [6]. 

 

Vibrační pohyb atomů a molekul 

Molekuly se v základním energetickém stavu neustále pohybují; vykonávají vibrační 

pohyb. Atomy v molekule vibrují kolem svých rovnovážných poloh. Každému vibračnímu 

stavu odpovídá určitá energetická hladina. Dodáním množství energie, které odpovídá rozdílu 

dvou hladin, dojde k absorpci záření a to se využije na změnu vibračního stavu. 

Z energetického hlediska je nejméně náročný rotační přechod, následuje vibrační a 

nejnáročnější je změna energetického stavu elektronů. Molekuly, které jsou ve stejném 

energetickém elektronovém stavu, se mohou nacházet v různých vibračních hladinách. Na 

obr. 1 jsou zobrazené energetické stavy molekul [9]. 

 

 

Obr. 1: energetické stavy molekul (E - elektronové stavy, V - vibrační stavy, R - rotační stavy) 

 

Vibrační pohyb dvou atomů si lze představit jako pohyb dvou kliček o hmotnosti m1, m2 

spojené pružinou. Atomy v molekule neustále vibrují a jejich frekvence je dána vztahem: 

 

kde k je síla pružiny a mr je redukovaná hmotnost:   [7].   

Rozeznáváme dva typy vibrací atomů v molekule: valenční a deformační [8]. Valenčně 

vibrující atomy se pohybují ve směru vazby za současné změny délky vazby při konstantním 
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vazebném úhlu. Deformační vibrace způsobují změnu vazebného úhlu tedy deformaci 

orbitálu; délka vazby zůstává neměnná. Mezi deformační vibrace se řadí např. vibrace 

kývavá, nůžková, vějířová, torzní a další. Vibrace můžeme dále rozdělit na symetrické a 

asymetrické. Symetrický pohyb je charakteristický symetricky vibrujícími atomy. U 

valenčních vibrací dochází k symetrické změně délky vazeb, při deformační symetrické 

vibraci se symetricky mění vazebné úhly. Při nesymetrických vibracích dochází k pohybům 

v protifázi [12]. Frekvence deformačních vibrací nabývají obvykle menších hodnot než 

vibrace valenční [9]. 

 

Infračervená spektroskopie 

V tomto odstavci jsou zmíněny pouze okrajové informace o infračervené spektroskopii, 

protože detailnější popis není důležitý pro tuto práci. Je zde uvedena, protože se s Ramanovou 

spektroskopií doplňují a jsou často využívány společně k dosažení lepších, kompletnějších 

výsledků. Vlnová délka infračerveného záření leží v intervalu 0,78-1000 µm; tj. větší než VIS 

a UV záření. Infračervené záření je záření s nižší energií než energie VIS a UV záření. 

Energie je nedostatečná na změnu elektronových stavů; působí pouze v oblasti rotačních a 

vibračních přechodů [8]. Principem infračervené spektroskopie je absorpce záření 

molekulami. Absorbováno může být pouze záření odpovídajícím určitým vibračním a 

rotačním přechodům. Aby došlo k absorpci záření a následné změně vibračního stavu, musí se 

změnit dipólový moment molekuly [7]. 

 

2.2.2 Rayleighův rozptyl 

Při průchodu záření sledovanou látkou dochází k pružné srážce molekuly s fotonem. 

Molekula přebírá energii fotonu a nastává zvýšení jejího energetického stavu, který ale 

neodpovídá stabilní energetické kvantové hladině. Molekula se vrací do základního stavu a 

vyzařuje získanou energii ve formě fotonu náhodným směrem. Energie vyzářeného a 

přijatého kvanta se rovná, frekvence obou záření jsou stejné. Tento jev se nazývá Rayleighův 

rozptyl. Objevuje se ve větší míře než Ramanův rozptyl, ale neposkytuje žádnou informaci 

[7]. 
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2.2.3 Ramanův rozptyl 

Při použití Ramanské spektroskopie se měří rozptýlené záření, např. ve směru kolmém na 

směr dopadajícího světla. Dochází k interakci monochromatického záření z oblasti viditelné 

až blízké infračervené oblasti s molekulami vzorku, vedoucí k změně jejich vibračních stavů 

[9]. Aby došlo k vytvoření Ramanova pásu, musí dojít k vibračnímu přechodu spojeného 

se změnou polarizovatelnosti molekuly. Tato schopnost se objevuje u symetrických molekul, 

které jsou neaktivní v infračervené spektroskopii [8]. 

 

Neprobíhá absorpce záření molekulou, ale dochází k nepružné srážce fotonu s molekulou, 

která přijme od fotonu část energie. Následně dochází k vyzáření menší energie. Emitované, 

rozptýlené záření má nižší frekvenci než záření dopadající; tento jev je spojen s návratem 

molekuly na vyšší vibrační hladinu, než byla původní, tzv. Stokesova oblast. Rozdíl hodnot 

frekvencí se nazývá Ramanův posun [7].  

Může nastat i jiná situace: srážka fotonu s molekulou, která je v excitovaném stavu, 

následné vyzáření rozptýleného kvanta s vyšší energií než dopadající záření. Molekula 

přechází do nižšího vibračního stavu, než původní, tzv. anti-Stokesova oblast [7][9]. 

 

Na Obr. 2 je znázorněno srovnání energetických přechodů Rayleighova rozptylu (a), 

Ramanova rozptylu-Stokesova (b) a anti-Stokesova oblast (c) 

Obr. 2: energetické přechody 

 

2.2.4 Technika měření 

Obr. 3 ukazuje jednoduché schéma měření rozptýleného záření vzorkem. 
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Obr. 3: Schéma měření  

 

Zdroj musí být monochromatický, protože frekvence čar je získávána jako rozdíl od 

frekvence záření zdroje [7]. Měl by být také velmi intenzivní, protože Ramanův rozptyl je 

slabý. Dříve byly používány rtuťové výbojky, dnes se využívá laser, např. Nd-YAG laser 

s vlnovou délkou 532 nm. Nezávisí na vlnové délce zdroje, protože každá vede k stejným 

výsledkům [8]. Obvykle jsou proměřovány kapalné a tuhé vzorky. Kapalné vzorky mohou být 

měřeny v kyvetách - křemenné pro ultrafialovou oblast a skleněné pro viditelnou oblast. 

Použití kyvet není nezbytné pro měření. Je důležité vzorky pečlivě filtrovat, protože větší 

částice by mohly způsobovat rozptyl světla a tím narušovat výsledky. Rozpouštědla nesmí 

rušit vlastní stanovení (jednoduché spektrum rozdílné od spektra vzorku). Používá se např. 

CCl4, CHCl3 a na rozdíl od IČ spektroskopie i voda s jediným Ramanovým pásem při        

365 cm
-1

. Použitý disperzní systém musí být velmi účinný, např. mřížka. K detekci slouží 

např. fotonásobiče a CCD detektory. Získaná naměřená spektra se porovnají se spektry známé 

struktury [9].  

 

2.2.5 Použití Ramanské spektroskopie 

Ramanská spektroskopie se nejčastěji užívá ke strukturní analýze látek - organických a 

anorganických molekul. Používá se pro získávání informací o složitých molekulách. Je 

použitelná při zkoumání struktur polymerů a studiu nepolárních vazeb C-C, C=C, C≡C, C-S. 

Vibracím nepolárních vazeb patří nejintenzivnější pásy v Ramanově spektroskopii, zatímco 

v infračervené spektroskopii mají nejintenzivnější pásy vazby s permanentním dipólovým 

momentem. To je důvod, proč se tyto metody navzájem doplňují. V dnešní době s rozvojem 

technologií lze provádět i mikroskopické analýzy, tzv. Ramanova mikroskopie.[8]  
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2.2.6 Fluorescence 

Fluorescence je jev, který v některých případech narušuje měření Ramanova rozptylu. 

Intenzita fluorescence je daleko větší než intenzita Ramanových pásů, které jsou ve 

výsledném spektru zcela zastíněny [9]. Pokud vzorek vysílá fluorescenční záření, můžeme 

změnit primární záření na záření z blízké infračervené oblasti. Dále již nedochází k excitaci 

v molekulách a rušící fluorescenci, protože energie záření není dostatečná. Problémem je, že i 

Ramanovo záření je výrazně slabší [8]. 
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3. REŠERŠNÍ ČÁST 

Ramanská spektroskopie se v praxi používá k získávání spekter mnoha látek (minerálů, 

jílových minerálů, sloučenin). Získaná spektra se porovnávají se známými. Tak můžeme 

identifikovat neznámé látky - určuje se z jakých molekul se látka skládá, v jakém 

procentuálním poměru jsou molekuly zastoupeny a jakými vazbami jsou vázány. Při měření 

Ramanova rozptylu se využívá jeho citlivost na malé změny struktury jílových minerálů 

způsobené substitucí prvků, působením faktoru zvětrávání, změnou pH a iontové síly roztoků. 

V důsledku těchto změn dochází ve spektru k posunům pásů k vyšším nebo nižším vlnovým 

délkám, změně intenzity pásů, změně šířky a tvaru pásů. Proces zkoumání probíhá v několika 

krocích: získání a případná úprava vzorků, výchozí nastavení spektometru a podmínek měření 

(teplota, vlnová délka a výkon zdroje), vlastní měření, vyhodnocování spekter [15][16]. 

 

Pro ukázku užití Ramanské spektroskopie jsem použila pět případových studií: 

- Ramanova spektroskopie kaolinitu při použití rozdílných excitačních vlnových délek [13], 

- Ramanova spektroskopická studie kaolinitu ve vodné suspenzi [14], 

- FT-Ramanská spektroskopie mřížkové oblasti kaolinitu a jeho interkalačních sloučenin [17], 

- Vibrační spektroskopie železitého smektitu a nontronitu [19], 

- Mřížková vibrace montmorillonitu: FT-Ramanova a rentgenová difrakční studie [20]. 

 

3.1 Ramanova spektroskopie kaolinitu při použití rozdílných excitačních vlnových 

délek [13] 

Ray L. frost, Peter M. Fredericks, J. Theo Kloprogge a Greg A. Hope jsou autoři 

článku a jeho cílem je zjištění vlivu excitační vlnové délky na Ramanovo spektrum kaolinitu. 

Kaolinit je anorganický polymer s vrstevnatou siloxan-gibbsitovou strukturou. Je 

charakterizován jako nerozšířený jíl a podle strukturálního uspořádání se může objevovat ve 

vysoce nebo málo uspořádané formě. Kaolinit obsahuje dva typy hydroxylových skupin: 

vnější (vnitřní povrchové) a vnitřní. Ramanovo spektrum OH valenčních vibrací kaolinitu 

obsahuje pět pásů. Intenzita vibrací závisí na uspořádanosti kaolinitu. Byl proveden teoretický 

pokus k předpovědi infračerveného a Ramanského spektra. Teoretický odhad v oblasti 

nízkých vlnových délek ukazuje dobrou korelaci mezi Ramanovým a infračerveným 

spektrem, korelace v hydroxylové valenční oblasti není tak dobrá. To může být zapříčiněno:  

a) spojováním hydroxylových valenčních vibrací vnějších hydroxylů, 
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b) existencí příčně-podélného rozdělení. 

 

Pro tuto studii byly jako vzorky zvoleny málo uspořádané a vysoce uspořádané formy 

kaolinitu. Vzorek málo uspořádaného kaolinitu, známý jako Keokuk kaolinit, pochází 

z Utahu, USA a vzorek vysoce uspořádaného kaolinitu ze Szegedu, Maďarska. 

 

Při studii je využita Ramanova mikroskopie. Ramanova spektra jsou získána dvěma 

spektrometry s mikrosondami, systém Renishaw 1000 a Renishaw 2000. Každý spektrometr 

se skládá z monochromátoru, disperzního zařízení a CCD detektoru. Vzorek je proměřován ve 

formě prášku. K excitaci jsou použity čtyři vlnové délky: 633 nm (He-Ne laser), 514 nm 

(argon iontový laser), 442 nm a 325 nm (He-Cd laser). Výkon laseru je použit v rozpětí        

2-10 mW. Radiace laseru je vedena jediným optickým vláknem, což vede k nižšímu výkonu a 

proto je nižší i poměr signálu k šumu. Rozlišení se nachází v rozmezí  2,5-4 cm
-1

 (různí se 

podle excitační vlnové délky). Spektrální manipulace je provedena spektrálním softwarovým 

souborem (Galactic Industries, NH, USA). 

 

Hlavním zaměřením je zkoumání spekter málo uspořádaného a vysoce uspořádaného 

kaolinitu v hydroxylové valenční oblasti a v oblasti nízkých vlnových délek. Pro každé 

měření jsou použity čtyři různé excitační vlnové délky. 

 

Spektrum hydroxylové valenční oblasti málo uspořádaného kaolinitu při použití různých 

excitačních vlnových délek je zobrazeno na Obr. 4. Při užití laserů s excitační vlnovou délkou 

633 nm, 514 nm a 442 nm pozorujeme podobná spektra. Objevují se jen malé změny 

v intenzitách pásů. Spektrum získané UV laserem s excitační vlnovou délkou 325 nm se 

výrazně liší. Celé spektrum je posunuto k nižším vlnovým délkám o 6 cm
-1

 a pásy jsou širší. 

Nedostatek separace pásů může být způsoben méně kvalitní UV optikou. 
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   Obr. 4: Spektrum hydroxylové valenční oblasti nízko-poruchového kaolinitu 

  

Ramanova spektra vysoce uspořádaného kaolinitu zobrazuje Obr. 5. Obdobně jako u 

předchozího spektra se pozice a šířka pásů pro excitační vlnovou délku 442 nm, 514 nm a 633 

nm shodují. Rozdíly se objevují pouze v intenzitách. Spektrum vzorku při použití excitační 

vlnové délky 325 nm je posunuto do oblasti nižších vlnových délek. Posun je přisuzován 

efektu zahřívání. Při použití různých excitačních vlnových délek se objevuje mnoho 

problémů. Jeden z hlavních je skutečnost, že spektra nejsou měřená na stejných krystalech. 

Takže dochází k uplatnění efektu orientace, který je významný obzvlášť u málo uspořádaného 

kaolinitu. Ale shoda mezi naměřenými daty v tomto případě je výborná. 

 

 

  Obr. 5: Spektrum hydroxylové valenční oblasti vysoce-poruchového kaolinitu 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky analýzy komponentů Ramanova spektra hydroxylové 

valenční oblasti kaolinitu. 
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Tabulka 1: Výsledky analýzy komponentů Ramanových pásů hydroxylové valenční oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 6: Ramanova spektra oblasti nízkých vlnových délek kaolinitu 

 

Na Obr. 6 je zobrazeno Ramanovo spektrum oblasti nízkých vlnových délek málo 

uspořádaného kaolinitu. Zde se také uplatňuje vliv orientace. Vliv je zřejmý v oblasti   200-

300 cm
-1

, kde dochází ke změnám ve spektru. Spektrum oblasti nízkých vlnových délek laseru 

s excitační vlnovou délkou 325 nm chybí, protože filtr nepropustil rozptýlené záření 

Ramanova posunu pod 500 cm
-1

. Oblast nízkých vlnových délek je možné rozdělit podle 

vyskytujících se vibrací: 

a) SiO valenční oblast, 

b) hydroxylová deformační oblast, 

c) hydroxylová translační oblast, 

Vlnová délka 

[nm] 

ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 

Málo uspořádaný 

kaolinit 

[cm
-1

] [cm
-1

] [cm
-1

] [cm
-1

] [cm
-1

] [cm
-1

] 

633 3692 3684 3668 3653 3621  

514 3692 3684 3669 3653 3621  

422 3693 3684 3669 3652 3621  

325 3695 3684 3668 3652 3620  

Vysoce uspořádaný  

kaolinit 

      

633 3698 3691 3676 3654 3621 3597 

514 3699 3692 3673 3650 3621 3597 

422 3698 3690 3676 3653 3622 3599 

325   3678 3650 3619 3595 
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d) OSiO ohybová oblast, 

e) vibrace vodíkových vazeb. 

 

V SiO valenční oblasti se vyskytují čtyři pásy a to při 1128 cm
-1

, 1105 cm
-1

, 1045 cm
-1

 a 

1014 cm
-1

. Kdyby nedocházelo k snížení symetrie v důsledku vzniku mezivrstevních 

vodíkových vazeb, byl by přítomen pouze jeden pás. Hydroxylová deformační oblast zde má 

dva pásy při 933 cm
-1

 a 915 cm
-1

. Oproti počítačové simulaci se poloha pásů trochu liší. 

Oblast 700-800 cm
-1

 je přiřazena hydroxylovému translačnímu režimu. Zde dochází 

k protahování OSiO rámce. Nachází se zde tři pásy - dva intenzivní při 791 cm
-1

 a 750 cm
-1

 a 

jeden s nízkou intenzitou při 717 cm
-1

. První pás je přiřazen Si translaci, zbylé dva k SiO 

valenčnímu režimu. Intenzita pásů v této oblasti je měřítkem poruch ve vrstevnaté struktuře 

kaolinitu. Oblast 300-550 cm
-1

 je přiřazena OSiO ohybovému režimu a souvisejícím 

vibracím. V této oblasti se nachází šest pásů, které se liší polohou od předpovězených spekter. 

Pásy při 272 cm
-1  

a 246 cm
-1

 jsou často viditelné ve vrstevnatých kaolinitech a jsou přiřazeny 

OHO vibračnímu režimu. 

 

Autoři došli k těmto závěrům: 

- při měření je významný efekt orientace, obzvlášť u málo uspořádaného kaolinitu, 

- pro stanovení spektra můžeme použít UV laser, ale musíme dbát na precizní kalibraci 

přístrojů, 

- vhodnější je použít laser z viditelné oblasti, 

- správná kalibrace přístrojů je nezbytná pro oblasti nízkých i vysokých vlnových délek. 

 

3.2 Ramanova spektroskopická studie kaolinitu ve vodné suspenzi [14] 

Autoři článku jsou Clifford T. Johnston, Garrison Sposita a Robert R. Birge. Předmětem 

výzkumu jsou strukturní vlastnosti kaolinitu, zejména vlastnosti hydroxylových skupin. 

Vzorky se zkoumají ve vodné suspenzi, protože toto prostředí lépe simuluje přirozené 

podmínky. Pro studii jsou použity dvě techniky - Ramanská a infračervená spektroskopie. 

Každá technika dává jiný obraz vibračního spektra, takže jsou získány kompletnější 

charakteristiky vibrací atomů. Výhoda Ramanovy spektroskopie je, že voda je málo aktivní ve 

spektru (základní vibrace vyvolávají malou změnu v polarizaci). To znamená, že je 

jednoznačně vhodná pro studii jílových minerálů ve vodných suspenzích. 
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Vzorky této studie pochází z Washington County, Georgia (vzorek KGa-1 kaolinit) a 

z Nového Mexika (vzorek Mesa Alta kaolinit). Vzorek „mokrého“ kaolinitu (Na-kaolinit) byl 

připraven následujícím postupem. Dvě stě gramů neupraveného KGa-1 jílu bylo přidáno do 

litru destilované vody a jeho pH bylo upraveno na 9,5 přidáním malého množství 0,01M 

NaOH. Suspenze byla poté rozdělena centrifugací; byly vybírány částice s průměrem ˂ 2μm. 

Dále byla suspenze upravována přídavkem 0,001 M HCl, centrifugována, homogenizována, 

promývána a došlo k další úpravě pH. 

 

Ramanova spektra byla získána spektrometrem Spex Industries Ramalog 6 

s termoelektricky chlazeným fotonásobičem a detekčním systémem. Výkon argon-iontového 

zdroje (488 nm) byl 100 mW. Vzorek Na-kaolinitu ve vodné suspenzi („mokrý kaolinit“) byl 

proměřován v Pyrexové kádince. Nebylo zaznamenáno žádné spektrální rušení v rozsahu  

100-4000 cm
-1

. Větší rozsah kádinky umožňuje větší homogenitu suspenze, než poskytují 

klasické skleněné kapiláry. Předběžné experimenty ukázaly, že poměr signálu k šumu 

přístroje narůstá s rostoucí koncentrací jílu. Maximální koncentrace jílu 20 % ve vzorku byla 

zvolena k přítomné studii. Vzorky suchého kaolinitu byly měřeny ve formě prášku. 

Ramanova spektra v OH valenční oblasti byla získána s použitím velikosti kroku 0,5 cm
-1 

a s 

časem měření každého kroku pět sekund. V oblasti 3600-3725 cm
-1

 bylo takto získáno 250 

datových bodů. Stejný čas byl použit v jiných oblastech s rozdílnou délkou kroku. Pro oblasti 

krátkých vlnových délek byl krok 1 cm
-1

, v oblasti 100-4000 cm
-1

 byl krok 4 cm
-1

. Ke 

kvantitativnímu určení pozice, šířky a integrované intenzity OH valenčních pásů v spektru 

kaolinitu byl napsán počítačový program. 

 

Ramanova spektroskopická studie kaolinitu ve vodné suspenzi se zabývá dvěma oblastmi: 

- oblast nízkých vlnových délek, 

- oblast OH-valenčních vibrací.  

Využívá doplňkovou povahu Ramanovy a infračervené spektroskopie. V oblasti nízkých 

vlnových délek jsou v Ramanově spektru velké rozdíly mezi suchým a „mokrým“ kaolinitem. 

Proto je tato spektroskopie považována za dostatečně citlivou pro studium odchylek 

vibračních režimů jílových minerálů při přítomnosti vody a vložených sloučenin. Výzkum se 

zajímá i o vliv pH roztoku na Ramanovu intenzitu. 
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Na Obr. 7 je zobrazeno Ramanovo spektrum kaolinitů v rozmezí 100 – 1000 cm
-1

. Na 

Obr. 8 je spektrum zobrazeno detailněji a v menším rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Obr. 7: Ramanovo spektrum oblasti       Obr. 8: Ramanovo spektrum oblasti 

                    100-1000 cm
-1

      200-1000cm
-1 

 

Pozice, šířka a intenzita pásů jsou podobné mezi spektry na obr. 7. Pás vyskytující se 

při 141 cm
-1

 je nejintenzivnější Ramanův pás a je neaktivní v infračervené spektroskopii. 

Tento pás zatím nebyl přiřazen vibračnímu režimu, ale byl vyvolán v důsledku velké změny 

polarizace. Mezi pásy suchého KGa-1 a Mesa Alta kaolinitu v Obr. 8 je shoda v počtu a 

pozici pásů, ale jen malá shoda mezi intenzitami. Pás při 637 cm
-1

 v spektru Mesa Alta 

kaolinitu má menší intenzitu a pásy při 462 cm
-1

, 430 cm
-1

, 334 cm
-1

, 271 cm
-1

 jsou mnohem 

intenzivnější oproti spektru suchého KGa-1 kaolinitu. Spektra suchého a „mokrého“ vzorku 

KGa-1 kaolinitu, zobrazené na Obr. 7 a 8, se významně liší. Výjimkou je pás při 141 cm
-1

. 

Intenzita pásů při 637 cm
-1

, 512 cm
-1

, 396 cm „mokrého“ kaolinitu je podstatně menší.  

Ramanovo a infračervené spektrum suchého kaolinitu oblasti nízkých vlnových délek se 

významně liší. Tím se potvrzuje doplňující povaha těchto dvou spektroskopií. Tři pásy 

při 692 cm
-1

, 555 cm
-1

 a 470 cm
-1

 byly pozorovány jen v infračerveném spektru a jiné tři pásy 

při 512 cm
-1

, 396 cm
-1

, 140  cm
-1

 se vyskytují jenom v Ramanově spektru. Pásy, které se 

vyskytují v obou spektrech, se liší relativní intenzitou, např. pásy při 940 cm
-1

 a 915 cm
-1

 jsou 

méně intenzivní v Ramanově spektru. Srovnání pozic pásů je uvedeno v tabulce 2. Pásy 

v oblasti nízkých vlnových délek nejsou přiřazeny. Ale skutečnost, že spektrum „mokrého“ 
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kaolinitu je změněno oproti spektru suchého kaolinitu, naznačuje, že Ramanova spektroskopie 

je vhodná k studiu vibrací kaolinitu ve vodné suspenzi. 

 

Tabulka 2: Umístění pásů v Ramanově a infračervené spektroskopii kaolinitů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 9 vidíme spektrum OH-valenční oblasti. V této oblasti je dobrá shoda mezi 

Ramanovým a infračerveným spektrem. Největší rozdílem je přítomnost pěti Ramanových a 

pouze čtyř infračervených pásů. Je problematické přijmout pět pásů, vzhledem ke skutečnosti 

IČ 
Raman 

Washington, Georgia 

(KGa-1) 

Mesa Alta, 

New Mexico 

3695 3695 3696 

- 3688 3688 

3668 3668 3668 

3652 3652 3652 

3620 3651 3621 

1120 - - 

1101 - - 

1040 - - 

1018 - - 

941 940 941 

918 915 915 

799 - - 

792 790 790 

754 750 752 

692 700 - 

638 637 637 

555 - - 

- 512 511 

470 - - 

- 461 462 

440 431 430 

- - - 

405 397 396 

366 - - 

352 - - 

338 335 334 

4 

268 271 271 

- 244 244 

- - - 

190 201 202 

- 141 141 

130 130 130 
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že v kaolinitu jsou pouze čtyři krystalograficky zřetelné OH skupiny. Problém je přiřazení 

čtyř Ramanových pásu při 3652 cm
-1

, 3668 cm
-1

, 3686-3688 cm
-1

, 3695-3696 cm
-1

 ke třem 

vnějším OH skupinám. Ramanova studie selektivně deuterovaných vzorků kaolinitu by mohla 

nabídnout způsob přiřazení pozorovaných OH valenčních pásů. 

Shodu mezi spektrem „mokrého“ KGa-1 kaolinitu a suchého KGa-1 kaolinitu můžeme 

pozorovat ve spektru na Obr. 9. Důvodem může být početní převaha objemných OH skupin 

nad vnějšími OH skupinami. S tvrzením souhlasí studie infračerveného spektra 

deuterovaného kaolinitu od Ledouxe a spol [15]. Spektrum kaolinitu reagujícího s oxidem 

deuteria nepřineslo žádný OD valenční pás. 

 

 

Obr. 9: Ramanova spektra kaolinitů v oblasti 3600-3725 cm
-1 

 

Pozice, šířka a relativní intenzity pásů při 3621 cm
-1

, 3652 cm
-1

 a 3668 cm
-1

 se shodují 

v Ramanově spektru Mesa Alta a KGa-1 kaolinitu. Pás při 3686-3688 cm
-1

 je významně větší 

ve spektru vzorku Mesa Alta oproti vzorku suchého KGa-1 kaolinitu. Ve studii 

Ramanovových spekter kaolinitu od Wiewiory se pás nachází při 3682 cm
-1

 a je značně 

intenzivnější než pás vzorku Mesa Alta kaolinitu [16]. Srovnání naznačuje, že pozice a 

relativní intenzita pásu závisí na povaze a původu konkrétního vzorku kaolinitu. 

Pro studii byla připravena řada vzorků KGa-1 kaolinitu v rozmezí pH 3 - 12. Jak je patrné 

z Obr. 10, pozice, šířka a relativní intenzita OH valenčních pásů se vlivem pH nemění. Mění 

se pouze celková integrovaná intenzita. S rostoucím pH roste totální intenzita. Maximální 
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hodnota intenzity je při pH 10, s dalším nárůstem pH klesá. Při zvyšování pH je také viděn 

nárůst poměru signálu k šumu přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Ramanova spektra v 3600-3725 cm
-1

 KGa-1 kaolinitu jako funkce pH 

 

Závislost Ramanových intezit na pH má dva souvisící důsledky: 

1) důležitá změna při rostoucím pH je tvorba rozptýlené koloidní suspenze (dochází 

k zesílení Ramanova rozptylu), 

2) pro kompletnější charakteristiku Ramanova spektra kaolinitu ve vodné suspenzi by 

měla být spektra zaznamenána pro rozsah pH a iontové síly kvůli vlivu koloidních 

vlastností jílu. 

 

Ze studie vyplívají dva významné důsledky. Zaprvé, Ramanův rozptyl je v disperzních 

vodních suspenzích mnohem větší než rozptyl flokulačních suspenzí. Zadruhé, Ramanova 

spektroskopie je citlivá na mezičásticové interakce v jílových minerálech, takže nabízí novou 

metodu pro studii interakcí mezi povrchem jílového minerálu a molekulami vody 

v mezifázové oblasti. 

Výhody při použití Ramanovy spektroskopie jsou: 

- umožnění studia jílových minerálů ve vodných suspenzích, 
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- schopnost pozorování vibrací v oblasti nízkých vlnových délek, která je nepřístupná 

pro střední infračervenou spektroskopii, 

- možnost studovat pásy, které nejsou aktivní v infračervené spektroskopii. 

 

3.3 FT-Ramanská spektroskopie mřížkové oblasti kaolinitu a jeho interkalačních 

sloučenin [17] 

Tuto studii publikovali Ray L. Frost, Thu Ha Tran a Janos Kristof.  

Pro rozlišení kaolinitů a halloysitů jsou užívány jejich interkalační sloučeniny, které také 

slouží ke kvantitativnímu určení směsi těchto dvou jílových minerálů. S jílovými minerály 

mohou reagovat organické i anorganické chemikálie různými mechanismy, např. adsorpcí, 

interkalací, kationtovou výměnou. Interkalační reakce kaolinitových polymorfů probíhá 

následujícím způsobem: reaktivní interkalační molekuly vstoupí do mezivrstevního prostoru, 

rozšíří kaolinitovou vrstvu a v podstatě sestaví jíl do jednovrstvého minerálu [18]. Reaktivní 

molekuly jsou rozděleny do skupin podle stupně jílové interkalace. Skupina A je složena 

z látek, které tvoří silné vodíkové vazby s křemičitanovými vrstvy. Patří zde hydrazin, 

močovina, acetamid. Skupina B se skládá z molekul se silnou dipólovou interakcí, které 

mohou reagovat s křemičitanovými vrstvy a zahrnuje dimethyl a sulfoxid. Do skupiny C se 

řadí soli nenasycených mastných kyselin, především kyseliny octové a propionové. Anionty 

interagují prostřednictvím silných vodíkových vazeb s kaolinitovými hydroxylovými 

skupinami. Kationty mají ve skupině C významnou roli v interkalačních procesech. Pro danou 

studii byly použity vzorky ze skupiny A a C. 

 

Studie používá jílové minerály ze Szegedu (vzorek B) a Kiralyhegy (vzorek C). 

Rentgenová difrakční technika ověřila čistotu vzorků. Hlavní kontaminant, oxid křemičitý, 

byl odstraněn sedimentací. Ostatní příměsi byly ponechány ve vzorcích, protože nebyly 

v dostatečném množství, aby narušily měření. Dále byly vzorky sušeny v exsikátoru. 

Močovinový interkalát byl připraven smícháním kaolinitu s 10M roztokem močoviny (vzorky 

B1, C1). Interkalát octanu draselného byl připraven smísením tři sta miligramů kaolinitu 

s třiceti cm
3 

7,2M nasyceného roztoku octanu draselného (vzorky B2, C2). Vzorky byly 

třepány 80 hodin při konstatní teplotě 65 °C, sušeny na vzduchu několik dní a potom uloženy 

do exsikátoru. 
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Ramanova spektra byla získána užitím Perkin-Elmer 2000 spektometru s Fourierovou 

transformací s laserovým systémem Nd-YAG laser, který pracuje při vlnové délce 1064 nm. 

Jeho výkon je 100 mW. Spektometr obsahuje disperzní křemenné zařízení se spektrálním 

rozsahem 15 000 - 4000 cm
-1

. Jako detektor byl použit indium-gallium-arsenidový detektor, 

jehož provozní teplota je pokojová. Při těchto podmínkách můžeme pozorovat Ramanův 

posun v oblasti 3000 – 100 cm
-1

. Důležitou charakteristikou je doba měření spektra (mezi 0,5-

1 h), poměr signálu k šumu přístroje (lepší než 100:1) a rozlišení spektra (2 cm
-1

). Výkon 

zdroje by měl být dostatečně silný, aby byl schopen produkovat spektra akceptovatelné 

kvality v akceptovatelném čase, ale ne příliš silný aby nedocházelo k poškození vzorků. 

Během měření nedocházelo k zahřívání, takže není pozorováno rušivé termoluminiscenční 

pozadí. Měření neupravených minerálů probíhalo přímým umístěním surového jílového 

minerálu do dopadajícího paprsku. Tímto způsobem byly získány spektra vyšší kvality než při 

užití práškového vzorku. Interkalační sloučeniny byly měřeny ve formě prášku. Spektrální 

manipulace jako výchozí nastavení, vyhlazování a normalizace byla provedena spektrálním 

softwarovým souborem (Galactic Industries, NH, USA). 

 

V studii je uvedeno, že získání vhodného spektra kaolinitu je závislé na krystalinitě jílu. 

Spektra více krystalických látek jsou snadněji měřena. Spektra práškových nebo pomletých 

vzorků je složitější získat (např. čas měření je delší). Spektra neuspořádaných jílů jsou 

složitěji měřeny nebo nemohou být získány vůbec. Důvodem je fakt, že intenzita Ramanova 

rozptylu je závislá na krystalové struktuře kaolinitu (obecně jílového minerálu). V 

interkalačních sloučeninách je zachována krystalická struktura, takže mohou být získána 

spektra vysoké kvality.  

Dále jsou v článku rozebrány vibrační spektra kaolinitového polymorfu - halloysitu, 

halloysit-močovinového interkalátu, interkalátu halloysitu a octanu draselného a kaolinitu. 

Spektra halloysitu a kaolinitu jsou porovnány s jejich interkalačními sloučeninami. Během 

interkalace dochází ke změně intenzit Ramanových pásů, k jejich posunům, objevují se pásy 

nové nebo je ve spektru přítomno méně pásů. Podle změn pásů se přiřazují jílovým 

minerálům změny struktury (zánik vazeb starých, navázání nových). 

 

Halloysit, stejně jako ostatní polymorfy kaolinitu, obsahuje dva typy hydroxylových 

skupin: vnější (značené ouOH) a vnitřní (značené inOH). Stupeň hydratace má velký vliv na 

strukturu, konkrétně na mezivrstevní vzdálenost; použité vzorky halloysitu jsou 
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dehydratované. Spektra z hydroxylové valenční oblasti nebyla získána, protože efektivní 

horní mez detektoru je 3500 cm
-1

. Ale výhodou je velmi kvalitní spektrum mřížkové oblasti 

kaolinitů a jejich interkalačních sloučenin (zobrazeno na Obr. 11). 

 

 

Obr. 11: FT-Ramanovo spektrum mřížkové oblasti 

B- halloyzit z Szegedu, B1-halloyzit-močovinový interkalát, B2-interkalát halloyzitu a octanu draselného, C-

kaolinit z Kiralyhegy, C1- kaolinit-močovinový interkalát, C2-interkalát kaolinitu a octanu draselného 

 

 

 

V tabulce 3 jsou uvedeny data získaná ze spekter mřížkové oblasti a předpokládané 

přiřazení pásů. 
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Tabulka 3: umístění pásů a jejich předpokládané přiřazení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorovaná spektra halloysitu mohou být interpretována z hlediska vibrací opakující se 

jednotky (Al2 (OH) 4 Si2 O5). Tyto vibrace mohou být rozděleny na 4 části: zkřivený AlO6 

oktaedr, zkřivený SiO4 tetraedr, O-H-O skupině a ohybu OH skupiny (stejné rozdělení jako ve 

studii mřížkové vibrace montmorillonitu).  

 

Srovnání spekter mřížkové oblasti kaolinitu a jeho interkalačních sloučenin ukazuje 

podobné změny jako srovnání halloysitu a jeho interkalačních sloučenin. Největší změny jsou 

v intenzitě Al-OH pomalé vibrace. V kaolinitu se pásy Al-OH nachází při 915 cm
-1

 a          

936 cm
-1

, v močovinovém interkalátu při 890 cm
-1

 a 904 cm
-1

 s menší intenzitou a v 

interkalátu octanu draselného se nachází při 915 cm
-1

 a 925 cm
-1

. Pás při 915 cm
-1

 je přiřazen 

vnitřní OH skupině a jeho intenzita je vyšší. K dalším zvýšení intenzity při interkalaci dochází 

v Si2O5 mimorovinným vibracím (kolem 130 cm
-1

), ν2 režimu AlO6 oktaedru (146 cm
-1

) a ν4 

Předpokládaná přiřazení B B1 B2 C C1 C2 

Si2O5 mimorovinné 130 129 120 128 130,

5 

123 

ν2 AlO6 oktaedru 140 131 139 146 143 143 

A1g (ν1) AlO6 oktaedru 200 202 207 202 203 205 

B2 (ν3) O-H-O trojúhelníku 245 250 256 244 252,

5 

257 

 274 273     

A1 (ν1) O-H-O trojúhelníku 334 335 340 335 336 340 

      354 

ν2 SiO4 tetraedru  355 353 355 355 397 

ν2 SiO4 tetraedru   397  392  

ν2 SiO4 tetraedru 429 432 434 432 404 432 

ν4 SiO4 tetraedru 464 466 463 464 463 464 

ν4 SiO4 tetraedru 511 511 511 512 505 511 

Pás močoviny  545   545  

Si-O-Al translační   621 639  622 

Pás acetátu 641  646   646 

Si-O-Al translační 706 707 709 750 744 750 

 748 745 746 795 795 793 

OH translační 787 789 791    

OH pomalá vibrace 912 910 916 915 904 916 

Pás močoviny  100

9 

  100

8 

 

A1 (ν1) Si-O     106

0 

 

A1 (ν1) Si-O     108

0 
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režimu Si2O5 jednotky (464 cm
-1

). Naopak k snížení intenzity dochází ve vibraci 

trojúhleníku O-H-O (244 cm
-1

 a 271 cm
-1

) a ve dvou pásech (432 cm
-1

 a 512 cm
-1

), které 

charakterizují oblast Si-O symetrických valenčních vibrací. Pozice kaolinitového pásu při 128 

cm
-1

  je funkcí vodíkových vazeb skupin Si2O5. Když je na Si-O navázána močovina 

vodíkovou vazbou, pás se přemístí k vyšším vlnovým délkám (130 cm
-1

). Jestliže je vodíková 

vazba omezena, pás se posune k nižším vlnovým délkám (123 cm
-1

 v interkalátu octanu 

draselného). Ve spektru kaolinitu jsou pozorovány dva pásy při 197 cm
-1

 s ramenem při 202 

cm
-1

. V interkalátu je přítomen pouze jeden pás umístěný při 203 cm
-1

. Tento rozdíl je 

přisouzen rovnocennosti vnějších OH skupin (jejich rozdíly jsou odstraněny při interkalaci). 

Tedy všechny vnější OH skupiny míří stejným směrem a jejich jednotlivé vibrační režimy 

ve valenční hydroxylové oblasti nelze rozlišit. 

 

Autoři došli k těmto závěrům: Ramanova spektroskopie je velmi užitečná pro studium 

vibračních spekter kaolinitu a jeho interkalačních sloučenin obzvlášť v oblasti nízkých 

vlnových délek. Při měření spekter kaolinitu, jeho polymorfu a jejich interlačních sloučenin je 

zjištěn vliv interkalace nejen na kaolinit, ale také ve spektrech hostujících molekul. Pomocí 

získaných spekter jsme schopni určit model struktury interkalátů. 

 

3.4 Vibrační spektroskopie železitého smektitu a nontronitu [19] 

Na této studii pracovali již dříve zmínění autoři – Ray L. frost, J. Theo Kloprogge. 

Smektity patří do skupiny jílových minerálů, které expandují při kontaktu s vodou a jinými 

rozpouštědly. Smektity mohou být dioktaedrální nebo trioktaedrální. Dioktaedrální smektity 

se dělí: 

a) hliníkové smektity,  

b) odrůdy bohaté na železo (zahrnují železité smektity a nontronity).  

V železitých smektitech a nontronitech jsou některá nebo všechny Al v oktaedrické vrstvě 

nahrazena Fe
3+

. Nontronity mají úplnou substituci hliníku za železo, železité smektity mají 

částečnou. 

Podle rozmístění náboje vrstvy se dioktaedrální smektity dělí: 

a) montmorillonit (náboj vzniká z dvoumocného kationtu, obvykle Mg nahrazuje M
3+

),  

b) beidellit (náboj vzniká substitucí Al
3+

 za Si
4+

 v tetraedrální síti). 

Montmorillonity a beidellity obsahují Fe
3+

˂1%. 
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K určení struktury jsou ve studii využívány spektroskopické, chemické a difrakční 

metody. Spektroskopické metody jsou užitečné pro málo krystalické a málo difrakční 

materiály. Poskytují informace o amorfní a molekulární struktuře. 

 

Použité vzorky jsou standarty Společnosti jílových minerálů (Clay Mineral Society) – 

železitý smektit SWa-1 a nontronit Ng-1 z Hohen-Hagenu, Německa. Velikost částí vzorků 

byly ˂ 1μm a jejich čistota byla ověřena rentgenovou difrakční technikou. Rozdíl mezi 

železitým smektitem a nontronitem je minimální; jediný významný rozdíl je odlišný obsah 

železa (vzorek SWa-1 obsahuje 24,4% železa, vzorek Ng-1 32,2% železa). 

 

Instrumentace použitá v této studii je shodná s instrumentací předchozí studie. Rozdíly 

jsou pouze ve výkonu laseru (zde 200 mW) a v této studii je možno pozorovat Ramanův 

posun v oblasti 3900 – 100cm
-1

. 

 

Ramanská spektrokospie má v této studii doplňkovou roli k infračervené absorpční a 

emisní spektroskopii. Výzkum byl rozdělen do částí: 

- hydroxylová valenční a deformační oblast, 

- úloha vody, 

- oblast nízkých vlnových délek. 

 

V tabulce 4 jsou vypsány zjištěné polohy pásů a jejich přiřazení. Použití FT-Ramanovy 

spektroskopie umožnilo získat spektra nontronitu. V hydroxylové valenční oblasti se jeho 

pásy nachází při 3574 cm
-1

, 3437 cm
-1

, 3356 cm
-1

, 3128 cm
-1

 a 3118 cm
-1

. Získání spektra 

železitého smektitu v hydroxylové valenční oblasti bylo složitější. Prvním problémem je 

skutečnost, že tento jíl má nevelký rozptyl. Další složitost byla způsobena detektorem, který 

v této oblasti ztrácí citlivost. Přesto byly získány spektra; pásy se nachází při 3572 cm
-1

, 3435 

cm
-1

 a 3362 cm
-1

.  

Ramanova spektra převážně ukazují symetrické valenční vibrace. Oproti infračervené 

spektroskopii, ve které jsou aktivní nesymetrické valenční vibrace. Ramanův pás při          

3574 cm
-1

 je ekvivalentní k AlFeOH nesymetrické valenční vibraci infračerveného spektra. 

Pásy při 3437 cm
-1

 a 3355 cm
-1

 jsou přiřazeny symetrické valenční FeOH vibraci. Další 2 

pásy při 3218 cm
-1

 a 3118 cm
-1 

jsou připsány vodě obsažené v mezivrstevních kationtech. 
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Spektra oblasti nízkých vlnových délek železitého smektitu a nontronitu obsahují 10 

pásů, z toho 5 pásů má velkou intenzitu (879 cm
-1

, 680 cm
-1

 s ramenem v 655 cm
-1

, 287 cm
-1

 

a 239 cm
-1

) a dalších 5 nízkou intenzitou (7092 cm
-1

, 1032 cm
-1

, 755 cm
-1

, 450 cm
-1

 a 429  

cm
-1

). 

Voda ve smektitech se může vyskytovat v několika formách. Může to být adsorbovaná 

voda v hydroxylové valenční oblasti (3550 cm
-1

), může být silně vázána ke kationtu, potom se 

frekvence posune k nižším vlnovým délkám. Ohybové režimy vody se vyskytují v rozmezí 

1628-1680 cm
-1

. 

 

Tabulka 4: umístění Ramanových pásů železitého smektitu a nontronitu  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze studie vyplívá, že k dosažení lepších a úplnějších výsledku se používá Ramanská 

spektroskopie v kombinaci s infračervenou spektroskopií. Ramanova spektroskopie je 

citlivější na symetrické vibrace, infračervená na nesymetrické vibrace. Takže určité pásy, 

které nejsou aktivní při užití jedné metody, můžeme pozorovat ve spektru té druhé. 

 

 

Železitý smektit 

24,4 % Fe 

Nontronit  

[cm
-1

] [cm
-1

]  

3572 3574 Al-FeOH, valenční 

3435 3437 Fe-FeOH, valenční 

3362 3356 Fe-FeOH, symetrická 

3220 3218 Kation H2O 

3102 3118 Kation H2O 

1120/1092 1092 Si-O, valenční 

1032 1032 Si-O, valenční 

 972 AlOH, deformační 

879 879 AlOH, deformační 

680 680 AlFeOH, translační 

450 450 Si-O-Fe 

429 429 Si-O-Si 

363 363 Si-O-Fe 

287 387  

239 239  
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4.5 Mřížková vibrace montmorillonitu: FT-Ramanova a rentgenová difrakční studie 

[20] 

Ray L. Frost, Llew Rintoul jsou autoři posledního zmíněného článku této práce.  

Jak již bylo uvedeno, montmorillonit je dioktaedrální smektit, v němž se objevují izomorfní 

substituce. V tetraedrální vrstvě může substituovat hliník a železo za křemík a v oktaedrální 

vrstvě železo a magnesium za hliník. S přítomností substituentů klesá krystalická 

uspořádanost a objevují se strukturální nedokonalosti. Hlavní výhody FT-Ramanovy 

spektroskopie spočívají v překonání problémů fluorescence a schopnosti měřit neuspořádané 

jílové minerály. 

 

Vzorky pro tuto studii byly získány z několika organizací, např. ze Společnosti 

jílových minerálů a Organizace Australského společenství vědeckého a průmyslového 

výzkumu. Jeden vzorek byl zvláště vybrán z Cressfieldského uložiště pro jeho vlastnosti 

zvětrávání. Vzorky byly sušeny v exsikátoru (odstranění adsorbované vody) a použity bez 

dalších úprav. Čistota byla ověřena rentgenovou difrakční technikou.  

 

Použitá technika a nastavení se shoduje s technikou popsanou ve dvou předchozích 

článcích. Liší se pouze v rozsahu pozorovaného Ramanova posunu (3000-50 cm
-1

), doby 

měření (0,2-1 h) a rozlišení (4 cm
-1

).  

 

Článek se zaměřuje na jednu z metod analýzy vibrací fylosilikátů. Metoda se skládá 

z rozdělení molekulových vibrací na čtyři části. Také se zabývá vlivem neuspořádanosti 

montmorillonitu. Stejně jako v předchozím článku je zmíněno, že s narůstající krystalinitou je 

snazší získat kvalitní spektra. Jako poslední je uveden vliv zvětrávání. 

 

Na Obr. 12 je zobrazeno spektrum mřížkové oblasti pro sérii několika vzorků. 

Naměřená data a předpokládána přiřazení vibrací jsou uvedeny v tabulce 5. Analýza vibrací 

fylosilikátů rozděluje molekulární vibrace na 4 části: 

1) vibrace zkřiveného MO6 oktaedru (oblast pod 210 cm
-1

), 

2) vibrace H-O-H trojúhelníku (200-300 cm
-1

), 

3) vibrace zkřiveného tetraedru SiO4  (oblast nad 300 cm
-1

), 

4) pomalé vibrace OH skupiny. 
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FT-Ramanovy pásy dioktaedrálních a trioktaedrálních minerálů jsou převážně slabé. 

Obecně se v těchto jílových minerálech vyskytují pásy kolem 95 cm
-1

, 200 cm
-1

, 275 cm
-1

, 

450 cm
-1

 a 710 cm
-1

 a další slabší pásy při 790 cm
-1

, 840 cm
-1

, 910 cm
-1

 a 1130 cm
-1

. Z těchto 

pásů jsou nejintenzivnější dva nacházející se při 200 cm
-1

 a 710 cm
-1

. 

 

 

Obr.12 : FT-Ramanova spektra série vzorků montmorillonitů  

a-Wyoming, b-Upton, c-Crooks County, d-Otay, e-Cheto, f-Chambers, g-Hohen-Hagen 

 

 

Tabulka 5: Pozice FT-Ramanových pásů mřížkové vibrace série standartních vzorků montmorillonitu 

 

 

Pozice jednotlivých pásů jsou ovlivňovány zejména nábojem vrstvy a přítomností 

kationtů a jejich polarizovatelnosti. První zmíněný vliv působí na Si2O5 mimorovinou vibraci 

Wyoming Upton Crooks Texas Cheto Chambers Hohen Předpokládaná 

přiřazení 

92 92 90 92 90 89 75 Mezivrstevní kation 

141 141 140 138 135 128 127 Si2O5 mimoroviná 

150 165 165 170 172 173 173 E2g (ν2) AlO6 

198 198 199 195 192 190 201 A1g (ν1) AlO6 

285 283 280 284 280 282 278 A1 (ν1) O-H-O 

trojúhelníku 

430 425 450 442 445 440 390 ν3 SiO4 

462 465 460  460 480 485 ν6 SiO4 

708 712 710 720 715 725  ν1 

795 795 795 793 795 798 810 AlOH deformační 

915 915 915 920 912 915 830 AlOH deformační 

1090 1090 1095 1120 1130 1135 1155 SiO valenční 
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nacházející se v oblasti 127-141 cm
-1

.Ve vzorcích Chambers a Hohen-Hagen je náboj vrstvy 

˃ 0,85%. To způsobuje posun pásu k nižším vlnovým délkám. Ve vzorku Wyoming je náboj 

vrstvy ˂ 0,85% a jeho pás leží v horní části rozmezí. Ovlivnění přítomností kationtů je 

častější; působí na následující popsané pásy. Slabší pás vyskytující se kolem 95 cm
-1

 je 

přiřazen vibraci mezivrstevních kationtů. Jeho pozice se ve vzorcích značně různí. Pás 

vápenatého a sodného montmorillonitu leží při 92 cm
-1

, pás vzorku Hohen-Hagen, který 

obsahuje velké množství železa, leží při 75 cm
-1

. Další je pás vyskytující se mezi 150 cm
-1

 a 

175 cm
-1

. Je přičítán ν2 vibraci AlO6 oktaedru, tzn. O-Al-O symetrické ohybové vibraci. 

Pozice pásu je zde ovlivněna přítomností železa v oktaedrální vrstvě, která způsobuje posun 

k nižším vlnovým délkám. Vliv má také sodík ve Wyoming vzorku a vápník v Otay a Cheto 

montmorillonitu. Velmi intenzivní pás se nachází mezi 278 cm
-1

 a 285 cm
-1

. Pravděpodobně 

to je pás O-H-O trojúhelníkové vibrace. V tomto případě přítomnost kationtů ovlivňuje také 

tvar pásu – široký pro vápník a ostrý pro hořčík. Ve vzorku Otay montmorillonitu je pás 

rozdělen do dvou ramen. To by mohlo znamenat přítomnost dvou O-H-O jednotek 

v montmorillonitu. Pás nacházející se mezi 192-200 cm
-1

 je nejintenzivnější v Ramanově 

spektru. Taková intenzita naznačuje velmi symetrické vibrace. Jeho pozice se nemění 

s nábojem vrstvy ani není ovlivněna počtem kationtů. Dvě vibrace se objevují v rozmezí 390 - 

445 cm
-1

 nebo 460 – 485 cm
-1

 a pravděpodobně patří vnitřním vibračním režimům tetraedrální 

jednotky SiO4. Jiná možnost je, že pás kolem 430 cm
-1

 je pás pomalé vibrace OH ve vodě 

hydratující kationty v jílu. Široký profil pásu v této oblasti svědčí o překryvu všech těchto 

pásů. Vzhledem k rozsahu přítomných vodíkových vazeb je pás pomalé vibrace vody vždy 

široký. 

 

Na Obr. 13 je zobrazeno spektrum vzorků vápenatého montmorillonitu s různým stupněm 

zvětrání. Je zřetelné, že pokud jsou spektra pořízena za stejných podmínek, jsou funkcí 

krystalinity jílového minerálu. Ramanova spektroskopie pravidelně rozložených 

montmorillonitů poskytuje kvalitní spektra v krátkém čase. Pokud není přítomna krystalová 

struktura, nebo je náhodnou funkcí vzdálenosti vrstev je problematické získat Ramanova 

spektra neuspořádaného montmorillonitu. Z toho plyne, že nejlépe se spektra získávají ze 

vzorků, které nebyly mleté ani drcené. Protože tyto úpravy odstraňují krystalovou strukturu. 
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Obr. 13: Ramanovo spektrum montmorillonitu s různými roky zvětrávání. 

 

Ve spektru bylo identifikováno celkem osm pásů. Ostrý pík při 475 cm
-1

 je přiřazen 

výskytu křemene ve zvětralém jílovém minerálu (žlutá barva). V ostatních jílových 

minerálech bylo zaznamenáno pouze stopové množství křemene. Podle stupně zvětrání 

dochází ve spektru k posunům pásů. Pozice i intenzita O-H-O symetrického rozpínání jsou 

také závislé na stupni zvětrání. Jeho intenzita roste s postupujícím zvětráváním. Pás 

vyskytující se kolem 200 cm
-1

 je přiřazen vibraci O-H-O trojúhelníku. Jeho pozice v různých 

vzorcích se liší (200  cm
-1 

v modrém, 206 cm
-1

 v zeleném, 204 cm
-1

 v hnědém a 202 cm
-1

 

v žlutém montmorillonitu). Posun v jednotlivých vzorcích je způsoben citlivostí na oxidační 

stav železa v mřížce (mění se během zvětrávání). Pás při 425 cm
-1  

je posunuje k nižším 

vlnovým délkám s postupujícím zvětráváním. 

 

Autoři došli k těmto závěrům: Ramanova spektroskopie je platná při charakterizaci 

mřížkové oblasti montmorillonitu. V této studii se objevuje vliv náboje vrstvy a polarizace 

kationtů. Je také ukázáno, že FT-Ramanova spektroskopie fylosilikátů je závislá na krystalové 

struktuře minerálu. Pokud chybí, nebo je náhodná, spektra se získávají hůře. Spektra nejvyšší 

kvality se získávají z nemletých a nedrcených vzorků. Je objasněn proces stárnutí 

montmorillonitických jílů, který vede k zvýšení jejich krystalinity a velikosti krystalu. 

Stárnutí souvisí se zvětráváním, v jehož průběhu dochází k oxidačnímu procesu železa. 

Oxidace železa v mřížce jílového minerálu ovlivňuje barvu jílu. 
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4. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo naznačit současný stav analýzy jílových minerálů 

Ramanskou spektroskopií. V první, teoretické části jsem uvedla základní informace o jílových 

minerálech, o principu a technice měření Ramanovy spektroskopie. V rešeršní části je 

uvedeno pět článků zabývající se analýzou jílových minerálů Ramanskou spektroskopií. U 

jednotlivých článků jsou zmíněny patřičné závěry. Dále následuje jejich shrnutí. 

 

Ramanova spektroskopie je velmi užitečná pro studium vibračních spekter kaolinitu a jeho 

interkalačních sloučenin obzvlášť v oblasti nízkých vlnových délek. Při měření spekter 

kaolinitu, jeho polymorfu a jejich interlačních sloučenin je zjištěn vliv interkalace nejen na 

kaolinit, ale také ve spektrech hostujících molekul. Pomocí získaných spekter jsme schopni 

určit model struktury interkalátů. 

 

Ramanova spektroskopie je také platná při charakterizaci mřížkové oblasti 

montmorillonitu. V této studii se objevuje vliv náboje vrstvy a polarizace kationtů. Je také 

ukázáno, že FT-Ramanova spektroskopie fylosilikátů je závislá na krystalové struktuře 

minerálu. Pokud chybí, nebo je náhodná, spektra se získávají hůře. Spektra nejvyšší kvality se 

získávají z nemletých a nedrcených vzorků. Je objasněn proces stárnutí montmorillonitických 

jílů, který vede k zvýšení jeho krystalinity a velikosti krystalu. Stárnutí souvisí 

se zvětráváním, v jehož průběhu dochází k oxidačnímu procesu železa. Oxidace železa 

v mřížce jílového minerálu ovlivňuje barvu jílu. 

 

K dosažení lepších a úplnějších výsledku se používá Ramanská spektroskopie 

v kombinaci s infračervenou spektroskopií. Ramanova spektroskopie je citlivější na 

symetrické vibrace, infračervená na nesymetrické vibrace. Takže určité pásy, které nejsou 

aktivní při užití jedné metody, můžeme pozorovat ve spektru té druhé. 

 

Výhody při použití Ramanovy spektroskopie jsou následující: 

- umožňuje studium jílových minerálů ve vodných suspenzích, 

- schopnost pozorování vibrací v oblasti nízkých vlnových délek, která je nepřístupná pro  

střední infračervenou spektroskopii, 

- možnost studovat pásy, které nejsou aktivní v infračervené spektroskopii. 
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Z Ramanovy spektroskopické studie kaolinitu ve vodné suspenzi vyplívají dva významné 

důsledky. Zaprvé, Ramanův rozptyl je v disperzních vodních suspenzích mnohem větší než 

rozptyl flokulačních suspenzí. Zadruhé, Ramanova spektroskopie je citlivá na mezičásticové 

interakce v jílových minerálech, takže nabízí novou metodu pro studii interakcí mezi 

povrchem jílového minerálu a molekulami vody v mezifázové oblasti 

 

Pro stanovení spektra můžeme použít UV laser, ale musíme dbát na precizní kalibraci 

přístrojů. Vhodnější je použít laser z viditelné oblasti. Ale i s tímto laserem je správná 

kalibrace přístrojů nezbytná pro oblasti nízkých i vysokých vlnových délek.  

 

Myslím si, že Ramanova spektroskopie je užitečná metoda při analýze jílových minerálů 

a že do budoucna můžeme počítat s vylepšením užití této techniky.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AIPEA – Asociacón International pour l´Étude des Argiles (Mezinárodní společnost pro 

výzkum jílů)  

FT-Ramanova spektroskopie – Ramanova spektroskopie s Fourierovou transformací 

IČ – infračervená 

UV – ultrafialová 

VIS – viditelná 


