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Abstract 

The dissertation thesis deals with characterization of new forms of antibacterial 

composites prepared based on natural clay materials montmorillonite and vermiculite. 

The clay minerals as a matrix firmly hold nanoparticles of copper and silver that 

means that are not dangerous for the environment. 

In the first part of the work, natural clay minerals, vermiculite and 

montmorillonite with different negative surface charge and their forms after cation 

exchange Na-montmorillonite and Na-vermiculite were chosen as clay matrix for 

silver and copper. Aqueous solutions of silver and copper nitrate served as source of 

silver and copper ions. Prepared powder samples were characterized by analytical 

methods. Elemental analysis showed differences between silver and copper content 

which depend on the negative layer charge of clay mineral, type of interlayer cation 

and different way of silver and copper binding on the carrier. The structure changes of 

minerals after silver and copper nitrate action and removing of nitrate ions by washing 

with water were studied by X-ray diffraction. The changes in the basal diffraction 

profiles of clay minerals confirmed the presence of silver and copper in the interlayer 

space. Morphology of vermiculite particles was studied by scanning electron 

microscopy. Good stability of elements on phyllosilicate carriers was confirmed by 

test of stability at aqueous medium. Test of antibacterial effect of Ag,Cu-

montmorillonites and Ag,Cu-vermiculites showed positive effect on inhibition of 

growth of Gram-positive (G+) and Gram-negative (G-) bacteria strains.  

In the second part of the work, the selected vermiculite samples were 

modified by organic compounds (dodecylamine and hexadecyltrimethylammonium 

bromide) using solid-solid melt intercalation and were used as nanofillers in polymer 

matrix. The powder nanofillers and composite materials were characterized using X-

ray diffraction, which confirmed formation of nanocomposite structure mainly in 

polyethylene/organo-vermiculites with higher organic content. Change in 

polyethylene matrix structure was evaluated by scanning electron microscopy. 

Nanofiller distribution in matrix was observed by light microscopy. Creep test of 

selected samples proved the reinforcement effect of nanofillers in polyethylene. The 

testing of antibacterial activity showed positive effect of prepared materials on growth 

inhibition of G+ and G- bacteria. 

Keywords: montmorillonite, vermiculite, silver, copper, dodecylamine, 

hexadecyltrimethylammonium bromide, clay nanofiller, clay/polymer composite, 

antibacterial effect. 
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1 ÚVOD 

V posledních letech roste počet bakterií, které se stávají rezistentními vůči 

působení antibiotik. Z tohoto důvodu je nezbytné vyvíjet a připravovat nové, 

netoxické a odolné materiály vykazující antibakteriální působení vůči širokému 

spektru bakterií. Například, měď či stříbro a jeho sloučeniny patří k důležitým látkám 

se širokým spektrem antimikrobiální aktivity proti bakteriím, houbám, a dokonce i 

virům. Nanočástice stříbra vykazují velkou povrchovou energii, která se projevuje v 

jejich vysoké reaktivitě a náchylnosti ke shlukování do velkých částic, což má za 

následek zhoršení jejich jedinečných chemických vlastností a snížení či ztrátě jejich 

antibakteriálních účinků. Ve snaze tyto problémy překonat, byly objeveny 

nanokompozity s nanočásticemi stříbra rozptýlenými na vhodných podložkách. 

Nanočástice prvků mohou vzhledem ke svým rozměrům pronikat buněčnými 

membránami a způsobovat tak vážné poškození organismu. Jednou z možností 

omezení neřízeného úniku těchto prvků do prostředí je jejich ukotvení na vhodném 

nosiči.  

Jílové minerály patří v současnosti k přírodním materiálům, které jsou dostupné 

a levné. Jejich výjimečnost spočívá v jejich struktuře, která je tvořena alumino-

silikátovými vrstvami a prostorem mezi nimi, ve kterém jsou vyměnitelné 

hydratované kationy. Výsledkem izomorfní substituce v tetraedrických a 

oktaedrických sítích, které tvoří vrstvy, je přebytek negativního náboje na vrstvách. 

Modifikacemi jílových minerálů vhodnými anorganickými i organickými prekurzory 

je možno upravit obsah mezivrství a neutralizovat přebytek negativních nábojů ve 

struktuře. Jílové minerály jsou díky svým strukturním vlastnostem vhodnými 

hostitelskými matricemi atomů, molekul nebo komplexních iontů. 

Jílové minerály mají významné postavení mezi plnivy zejména polymerních 

matric. V této funkci plniv je jejich úkolem zlepšit a rozšířit užitné vlastnosti 

hostitelské polymerní matrice. Stupeň vylepšení je závislý na mnoha faktorech, 

především na způsobu modifikace jílového minerálu, typu použitého modifikátoru a 

také způsobu přípravy polymer/jílového kompozitu. Tyto faktory mají vliv na to, zda 

dojde pouze ke vzniku mikrokompozitu, ve kterém jsou polymer a jílový minerál 

přítomny jako separované fáze, nebo dojde k vytvoření interkalovaného či 

exfoliovaného nanokompozitu, který vykazuje výsledné zlepšení vlastností. 

V případě, že je jílový minerál obohacen o složku, která má také své charakteristické 
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funkční vlastnosti např. antibakteriální účinnost, může být připravený kompozitní 

materiál obohacen o tuto užitnou vlastnost. 

Disertační práce je zaměřena na laboratorní přípravu, charakterizaci a možnosti 

použití antibakteriálních materiálů, jejichž hlavní složku tvoří jílové minerály. První 

část práce se zabývá strukturní a antibakteriální charakterizací dvou jílových matric 

montmorillonitu a vermikulitu s odlišným nábojem na vrstvách, na kterých byly 

ukotveny nanočástice stříbra a mědi. Druhá část je věnována přípravě a charakterizaci 

antibakteriálního plniva organovermikulitů s nanočásticemi stříbra a mědi do 

polymerní matrice a také podrobnou charakterizací strukturních vlastností a 

antibakteriálních účinků připravených kompozitů jíl/polymer. 

Cíle disertační práce:  

Hlavní cíl: Příprava nanokompozitů s antibakteriálním působením jejichž hlavní 

složku tvoří jílové minerály. 

Dílčí cíle:  

- Příprava nanočástic Ag a Cu na jílových minerálech (původních nebo 

modifikovaných), které jim dodají antibakteriální vlastnosti a zároveň budou 

uchyceny na jílové silikátové matrici, čímž bude zamezeno jejich neřízenému úniku 

do prostředí.  

Charakterizace těchto připravených materiálů pomocí analytických metod. 

Zjištění stability a uvolňování Ag a Cu z jílové matrice do vodného prostředí. 

Hodnocení odlišných antibakteriálních účinků práškových vzorků Ag a Cu na 

jílových minerálech na vybrané bakteriální kmeny. 

- Příprava jílových plniv do polymerních matric, které jim dodají antibakteriální 

vlastnosti a zároveň zlepší jejich mechanické vlastnosti.  

Charakterizace těchto připravených materiálů pomocí analytických metod. 

Studium zlepšení mechanických vlastností polymeru vlivem jílového plniva. 

Hodnocení odlišných antibakteriálních účinků kompozitů jíl/polymer na 

vybrané bakteriální kmeny.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Jíl a jílové minerály 

Jíly a jílové minerály vznikají v přírodě hlavně zvětráváním horninotvorných 

minerálů v nejsvrchnější části zemské kůry, přičemž se mění jejich chemické a 

mineralogické složení, dále sedimentací v jezerech a oceánech a při hydrotermálních 

procesech. Tvoří podstatnou složku sedimentů a půd.  

Podle definice - jíl je přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých 

minerálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po 

vysušení či vypálení. Jako jílové minerály se označují všechny minerály skupiny 

fylosilikátů, minerály skupiny alofánu a některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy, 

které udělují jílům plasticitu a které se vytvrzují po vysušení nebo vypálení. V jílech 

mohou být obsaženy také doprovodné minerály, například živce, křemen, uhličitany 

či některé hydroxidy a oxidy železa a hliníku [1].  

Fylosilikáty (od latinského slova phillos = list) jsou hlinitokřemičitany 

s vrstevnatou strukturou tvořenou dvojrozměrnými periodickými sítěmi tetraedrů 

spojenými s dvojrozměrnými periodickými sítěmi oktaedrů.  

Fylosilikáty se klasifikují podle kritérií doporučených nomenklaturními 

komisemi AIPEA a IMA, založených na strukturních a krystalochemických rysech 

základních strukturních jednotek fylosilikátů. Mezi tato kritéria patří 1. Typ vrstev, 2. 

Obsah mezivrství, 3. Náboj vrstvy, 4. Typ oktaedrické sítě, 5. Chemické složení [1-4]. 

Kombinace prvních tří kritérií dovoluje rozdělit planární fylosilikáty do sedmi skupin, 

a to: skupina serpentinu-kaolinu, mastku-pyrofylitu, slíd, křehkých slíd, smektitů, 

vermikulitů, chloritů a pravidelně smíšených struktur [3].  

2.1.1 Montmorillonit a vermikulit 

Montmorillonit je minerál patřící do skupiny diooktaedrických smektitů 

s nábojem na vrstvě x < 0.6 e-. Strukturu smektitů tvoří dioktaedrické nebo 

trioktaedrické vrstvy 2:1, mezi nimiž jsou vyměnitelné hydratované kationty 

s hydratačními obaly tvořenými molekulární vodou. Montmorillonit je 

charakteristický tím, že nevykazuje žádnou nebo jen velmi malou míru substituce Al3+ 

za Si4+ v tetraedrech. Náboj vrstvy 2:1 je výsledkem substitucí kationtů Al3+ za Mg2+ 

v oktaedrech. Krystalochemický vzorec idealizovaného montmorillonitu je: 

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

0,5
[5].  
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Vermikulity se liší od smektitů vyšším nábojem na vrstvách: x > 0,6-0,9 e-. 

Krystalová struktura vermikulitů je tvořena trioktaedrickými i dioktaedrickými 2:1 

vrstvami. Mezivrstevní prostor je obsazen hydratovanými výměnnými kationty (Mi). 

Náboj vrstvy 2:1 vzniká důsledkem substituce Al3+ za Si4+ v tetraedrech a Al3+ a Fe3+ 

za Mg2+ v oktaedrech. Chemické složení vermikulitů lze vyjádřit obecným 

krystalochemickým vzorcem: (Si4-w(Al,Fe3+)w)(R +2
z

R +3
y

)O10(OH)2 (Miv.nH2O). Jako 

oktaedrické kationty R2+ vystupují Mg2+, Fe2+ a Ni2+ a jako R3+ vystupují Al3+ a Fe3+ 

[5].  

 Mezivrství montmorillonitů a vermikulitů  

V mezivrství smektitů i vermikulitů mohou vystupovat jak jednomocné (Na+, 

K+), tak i dvojmocné (Ca2+, Mg2+) kationty. Vzhledem k velikosti náboje, nejsou 

kationty v mezivrství fixovány a mají vlastnosti tzv. vyměnitelných kationtů. Původní 

mezivrstevní kationt lze snadno vyměnit za jiný např. K+, Li+, Ba2+.  

Průběh iontových výměnných reakcí montmorillonitů a vermikulitů je odlišný. 

Vermikulity se vyznačují zvýšenou afinitou k některým kationtům a přednostně je 

adsorbují. Tyto adsorbované kationty jsou pak obtížně vyměnitelné. Známá je fixace 

kationtů s nízkou hydratační energií, jako K+, NH4
+, Rb+ a Cs+. Po fixaci těchto 

kationtů dochází v mezivrství ke kolapsu vrstevnaté struktury ve směru kolmém na 

uložení vrstev [6].  

Důležitou vlastností ovlivňující mezivrství je uspořádaní molekul vody [7]. 

Míra hydratace a typ mezivrstevního kationtu, uspořádání a množství molekul vody 

v mezivrství výrazně ovlivňují mezivrstevní vzdálenost d, která se s větším počtem 

molekul vody výrazně zvyšuje.  

 Modifikované formy montmorillonitů a vermikulitů  

Za modifikované formy jsou považovány montmorillonity a vermikulity, u 

nichž je původní struktura mezivrství upravena například kationtovou výměnou nebo 

interkalací organickými molekulami či anorganickými polykationty. Při výměně 

mezivrstevních kationtů může být výrazně změněno uspořádání molekul vody, které 

obklopují mezivrstevní kationty. Typ převažujícího mezivrstevního kationtu výrazně 

ovlivňuje kromě struktury mezivrství také výsledné vlastnosti montmorillonitu a 

vermikulitu.  

Obsazení mezivrstevních pozic jen jedním typem kationtu (monoionní forma) 

je možné dosáhnout vícenásobným sycením příslušným kationtem z vodného roztoku 
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jeho chloridu, dusičnanu nebo octanu. Míra iontové výměny závisí kromě jiného na 

koncentraci kationtu ve vodném roztoku, který je použitý k sycení. Různé kationty 

nejsou stejně vyměnitelné a výměnná reakce obvykle neprobíhá kvantitativně. Při 

přípravě monoionních forem dochází nejen ke kationové výměně v mezivrstevních 

pozicích, ale také k výměně (resp. adsorpci) kationů na povrchu částic. Tato 

povrchová výměna souvisí s existencí volných valencí vznikajících na povrchu při 

desintegraci struktury a při tvorbě jednotlivých částic. Intenzivním sycením smektitů a 

vermikulitů organickými látkami (hosty) lze dosáhnout kromě adsorpce na 

povrchových výměnných pozicích také interkalace jejich molekul do mezivrství. To 

znamená, že dochází k reakcím molekul hosta s hydroxoniovými ionty hostitelské 

struktury jílového minerálu. V důsledku větších rozměrů organických molekul ve 

srovnání se stávajícím mezivrstevním materiálem jsou výsledkem změny vrstevnaté 

struktury ve směru kolmém na vrstvy (exfoliace). Míra exfoliace je závislá na 

velikosti molekul hosta a na uspořádání mezivrstevního prostoru hostitelské struktury 

po interkalaci [5]. 

2.2 Fylosilikáty jako matrice pro funkční nanostruktury  

2.2.1 Stříbro a měď 

Antibakteriální vlastnosti stříbra a mědi jsou známé již od starověku. Stříbro 

působí baktericidně a desinfekčně. Koloidní stříbro ničí houby a plísně, zabíjí 

parazity, pomáhá regeneraci buněk, přitom je prakticky minimálně toxické pro vyšší 

organismy. Stříbro v malých dávkách posiluje imunitní systém a zlepšuje odolnost 

organismu proti onemocněním především bakteriálními chorobami, působí proti 

stafylokokům i streptokokům. Působí pozitivně při léčbě některých kožních chorob, 

jako jsou různé ekzémy, vyrážky a opary. Využívá se při jednorázové dezinfekci 

menších zdrojů pitné vody, bývá součástí vojenských pohotovostních souprav, kde 

umožňuje získat pitnou vodu v terénu i z velmi znečistěných zdrojů. Ve vyšších 

dávkách a koncentracích je však působení stříbra na organizmus negativní. O 

případné karcinogenitě a míře toxických účinků solí stříbra se doposud vedou spory a 

tato tématika je předmětem intenzivního výzkumu [8]. 

Měď je známá svým účinkem proti různým mikrobům, potlačuje rozvoj řady 

parazitů, řas a bakterií. Účinkuje proti mikrobům způsobujícím nemoci jako chřipka, 

legionářská nemoc, infekce gastrointestinální soustavy a kožní infekce způsobené 

plísněmi a stafylokoky. V současnosti je využívána například ve farmaceutickém 

průmyslu k přípravě antiseptik, fungicidních výrobků a také hygienických a 



 8

kosmetických výrobků. Dále pomáhá chránit pitnou vodu ve formě použití měděných 

potrubí. V roce 2008 Americká agentura na ochranu životního prostředí (American 

Environmental Protection Agency, EPA) schválila používání mědi jako 

antimikrobiálního materiálu [9].  

 Kromě přípravy a nutné stabilizace nanočástic stříbra a mědi ve formě 

koloidních roztoků je jednou z možností přípravy jejich ukotvení na silikátovém 

nosiči. Publikované práce uvádějí několik možných způsobů této jejich přípravy. 

2.2.2 Příprava Ag a Cu na fylosilikátovém nosiči 

K přípravě nanočástic stříbra na silikátových nosičích se využívají různé 

metody založené nejčastěji na chemické redukci rozpustné stříbrné soli, nejčastěji 

AgNO3. Jako redukční činidlo se používají organické i anorganické sloučeniny jako 

borohydrid sodný [10-18], formamid [12], glycerol [19] či ethylenglykol [20], které 

slouží zároveň jako rozpouštědlo. Dalšími možnostmi přípravy jsou využití UV záření 

k fotoredukci [18, 21, 22] a kalcinace [16, 18], či příprava z vodného roztoku stříbrné 

soli bez redukčního činidla [19, 23-26].  

Měď může být na silikátovém nosiči připravena jednak ve formě nanočástic 

[27,28], ale také jednoduchou iontovo-výměnnou reakcí v mezivrství, kde se nachází 

ve formě hydratovaných komplexů či vázaná jako hydrát na okrajových kyslíkových 

skupinách. Tato kationtová výměna se obvykle provádí mícháním jílového minerálu 

s roztokem měďnaté soli při teplotě 60°C – 80°C [29-36], nebo při normální teplotě 

[23, 37-39]. Také může být použita polyolová metoda [40, 41]. Pro přípravu Cu-

fylosilikátů se nejčastějí využívají měďnaté soli Cu(NO3)2, CuSO4 a CuCl2.  

2.2.3 Možnosti aplikací Ag a Cu na fylosilikátovém nosiči 

Hlavní možností využití fylosilikátů obohacených stříbrem či mědí vyplývá 

z hlediska jejich antimikrobiálního působení proti širokému spektru bakteriálních 

kmenů či plísní. Uchycené kovové částice na silikátové matrici snižují riziko úniku 

částic do prostředí, protože jejich uvolňování je postupné a zároveň je omezena jejich 

aglomerace do větších méně účinných částic. Jílové minerály jsou běžně používány 

v průmyslu i zdravotníctví a jejich modifikované nanokompozity se stříbrem a mědí 

rozšiřují dále jejich možnosti aplikace. Mohou být proto využity zejména ve 

stavebnictví (nátěry, omítky), zdravotnictví (dekontaminace), farmaceutických 

aplikacích, produktech osobní hygieny či jako čistící činidla.  

Velice zajímavé se jeví studium antimikrobiálního působení Cu-MT se 

zaměřením na potenciální využití ve veterinární medicíně [32-34, 36, 37].  
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Další možností je využití silikátů nadopovaných kovovými prvky jako 

katalyzátorů [12, 38, 39] či jako složek filtrů [42].  

Nanočástice stříbra a mědi vykazují dobré optické a elektrické vlastnosti. 

Vzhledem k tomu je možné u takto připravených materiálů kovů na fylosilikátech 

také využití optických, fotochemických či dalších vlastností. Fotochemické vlastnosti 

Ag na montmorillonitu studovali např. Miyoshi et al. (2010) [15].  

Jednou z možností využití jílových minerálů je také jejich použití jako plniva 

polymerních matric. Tato plniva mohou zlepšit mechanické a tepelné vlastnosti 

polymerů. V případě modifikace jílových minerálů dalšími složkami mohou 

polymerům dodat další nové užitné vlastnosti.  

2.3 Fylosilikáty jako plniva polymerních matric 

2.3.1 Úvod 

Nanokompozitní materiály s polymerní matricí obsahující ve své kompozici 

fylosilikáty představují významnou skupinu nanokompozitních materiálů. Tyto 

nanokompozity vykazují značně vylepšené mechanické, tepelné, optické a fyzikálně 

chemické vlastnosti ve srovnání s čistou polymerní matricí či makrokompozitem bez 

obsahu částic v nanorozměrech [43].  

Za účelem přeměny hydrofilní povahy fylosilikátů na více organofilní, bývají 

hydratované kationty v mezivrství vyměněny za kationtové surfaktanty jako 

alkylammonium nebo alkylfosfonium. Takto modifikovaný fylosilikát se stává 

organofilní, jeho povrchová energie je snížená a je více kompatibilní s organickým 

polymerem. Polymery mohou být pak schopny interkalovat do struktury 

modifikovaného fylosilikátu. 

V závislosti na povaze použitých složek (vrstevnatých silikátů, organických 

kationtů a polymerní matrice) a metodě přípravy, mohou být připraveny tři typy 

nanokompozitů podle spojení jílového plniva a matrice:  

1) Mikrokompozity – kompozit tvoří jednotlivé separované fáze,  

2) Interkalované nanokompozity – polymer je interkalovaný mezi silikátovými 

vrstvami, což vede k dobrému uspořádání morfologie střídajících se 

polymerních a silikátových vrstev, 

3) Exfoliované (delaminované) nanokompozity – jednotlivé silikátové vrstvy 

jsou kompletně a rovnoměrně dispergovány v polymerní matrici [43]. 
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2.3.2 Příprava nanokompozitů polymer/fylosilikát 

Nanokompozity polymer-fylosilikát lze připravit několika způsoby, a to:  

exfoliací-adsorpcí, in situ interkalační polymerizací, interkalací tavením a interkalací 

v roztoku.  

Interkalace tavením  

Vrstevnatý silikát je smíchán s polymerem v roztaveném stavu. Za těchto 

podmínek a v případě, že fysilikátové vrstvy jsou dostatečně kompatibilní 

s polymerem, polymer může „vstoupit“ do mezivrství a vytvořit buď interkalovaný 

nebo exfoliovaný nanokompozit. [43].  

Interkalace tavením představuje nejpoužívanější způsob přípravy polymerních 

NKTů, který je často prováděn mícháním taveniny při různých teplotách a po různě 

dlohou dobu. Publikované postupy přípravy v Brabender hnětiči se kromě typu 

polymeru či FS a modifikační sloučeniny FS, líšily pracovní teplotou, dobou míchání, 

rychlostí míchání či obsahem plniva. Pracovní teplota se obvykle pohybovala mezi 

160 – 200 °C, rychlost míchání byla od 50 ot/min a doba míchání se pohybovala od 

minimálních 5 min až do 30 min[44-72,74-76].  

2.3.3 Aplikace nanokompozitů polymer/fylosilikát  

Polymer-jílové nanokompozity tvoří součást téměř každé oblasti průmyslové 

výroby, zejména automobilové, stavebnictví, elektronika, povlaky a medicína. 

Potravinářský průmysl je největším uživatelem těchto hybridních materiálů. 

V posledních letech byla věnována velká pozornost polymer-jílovým nanokompozitů 

vzhledem k jejich obrovskému potenciálu využití pro průmyslové a technologické 

aplikace [77].  

Výsledky prezentované mnohými autory ukazují, že zavedení fylosilikátového 

plniva do polymerní matrice vede ke zvýšení tepelní stability. Zlepšení mechanických 

vlastností polymerních nanokompozitů se projevilo např. u tahových vlastností, napětí 

při pretržení, prodloužení při přetržení, rázové houževnatosti, zlepšené tepelné 

stabilitě, zpomalování hoření či zlepšení vlastností plynové bariéry [47,54-

58,61,66,67]. 

Možností využití nových polymerních materiálů s vylepšenými mechanickými 

vlastnostmi a antibakteriálními vlastnostmi je zejména v potravinářském průmyslu 

(obalové materiály) [56, 76-79], v medicíně (katétry) [80], v izolačních materiálech, 

v PM používaných v prostředí se zvýšeným výskytem bakterií, či v PM používaných 

v náročnějších podmínkách (zvýšená teplota, vyšší požadavky na pevnost, životnost 

PM).  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – Fylosilikáty s Ag a Cu 

3.1 Použité vstupní materiály 

Pro přípravu nanokompozitů v rámci disertační práce byly vybrány dva typy 

jílových minerálů, a to montmorillonit (MT) (z lokality Ivančice, CZ) a vermikulit 

(VT) (z lokality Santa Luzia, Brazílie).  

Z prvkové analýzy byly vypočteny krystalochemické vzorce.  

Krystalochemický vzorec jedné vzorcové jednotky montmorillonitu MT, který 

vyjadřuje obsazení prvků v polovině základní strukturní buňky je:  

(Si3,96Al0,04)(Al1,20 Fe +3
0,34

Mg0,42Ti0,02)O10(OH)2Ca0,15Na0,14K0,08  

Celkový záporný náboj vrstvy 2:1 = 0,50/O10(OH)2 vzniká především 

oktaedrickou substitucí Mg2+ trojmocnými kationty Fe3+ a Al3+.  

Krystalochemický vzorec vermikulitu VT je:  

(Si3.08Al0.92)(Mg2.44Fe +3
0.36

 Fe +2
0.02

 Ti0.06Al0.04)O10(OH)2 K0.18Ca0.15Na0.08 

Celkový záporný náboj vrstvy 2:1 = 0,56/O10(OH)2 je vyvolán zejména 

tetraedrickou substitucí Al3+ za Si4+ a trojmocnými kationty Al3+ a Fe3+ zastupujícími 

Mg2+ v oktaedrech.  

Zdrojem stříbra a mědi byly vodné roztoky solí dusičnanu stříbrného, AgNO3 

a dusičnanu měďnatého, Cu(NO3)2.5H2O (Vitrum VWR, CZ).  

Studované nanokompozity byly připraveny ze zrnitostních frakcí pod 40 µm 

původních přírodních minerálů a také z jejich upravených monoionních Na-forem, 

k jejichž přípravě byl použitý chlorid sodný, NaCl  (Vitrum VWR, CZ).  

3.2 Postupy přípravy vzorků 

Příprava monoionních Na-forem  

VT (MT) byl sycený roztokem NaCl (c = 1 mol.dm-3) při 70 °C za stálého 

míchání. Po uplynutí 2 hod byla suspenze odstředěna a promývána destilovanou 

vodou až do odstranění Cl-. Postup byl zopakován 3x a získaný konečný pevný podíl 

byl vysušen při 70°C po dobu 24 hod. Označení připravených monoionních forem je 

NaMT a NaVT.  

 Příprava vzorků fylosilikátů s Ag a Cu 

VT a MT, NaVT a NaMT (vždy 10 g jílu) byly smíchány se 100 ml vodného 

roztoku AgNO3, resp. Cu(NO3)2 s koncentrací 0,1 mol.dm-3 a 0,01 mol.dm-3. 
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Suspenze byla třepána po dobu 24 hod a pak odstředěna a promývána destilovanou 

vodou až do odstranění NO3-. Získaný pevný podíl byl vysušen při 70 °C po dobu 

24 hod. Vzorky pak byly označeny: VT/Ag (resp. VT/Ag0), MT/Ag (resp. MT/Ag0), 

NaVT/Ag (resp. NaVT/Ag0), NaMT/Ag (resp. NaMT/Ag0) a VT/Cu (resp. VT/Cu0), 

MT/Cu (resp. MT/Cu0), NaVT/Cu (resp. NaVT/Cu0), NaMT/Cu (resp. NaMT/Cu0). 

 Příprava směsných vzorků s Ag i Cu  

Směsné vzorky fylosilikátů s obsahem Ag i Cu byly připraveny následujícími 

způsoby:  

a) Vzorky VT/Ag a MT/Ag (VT/Cu a MT/Cu) byly smíchány s vodným 

roztokem Cu(NO3)2 (AgNO3). Dále byl použitý stejný postup jako v předchozím 

bodu. Vzorky pak byly označeny: VT/AgCu, MT/AgCu a VT/CuAg, MT/CuAg.  

b) Vzorky VT a MT byly smíchány se 100 ml směsi vodných roztoků AgNO3 

a Cu(NO3)2 v poměrech koncentrací roztoků 1:1, 2:1 a 1:2. Vzorky pak byly 

označeny: VT/AgCu1:1, VT/AgCu1:2, VT/AgCu2:1 a MT/AgCu1:1, MT/AgCu1:2, 

MT/AgCu2:1.  

Pro srovnání byly připraveny také vzorky s Ag a Cu stejným postupem 

s 0,05 mol.dm-3 vodnými roztoky AgNO3 a Cu(NO3)2. Vzorky pak byly označeny: 

VT/Ag05, MT/Ag05 a VT/Cu05, MT/Cu05. 

3.3 Zjišťování stability Ag a Cu na jílovém nosiči ve vodném prostředí 

Stabilita Ag a Cu na jílových matricích byla testovaná ve vodném prostředí. 

Připravené materiály s obsahem Ag a Cu byly dispergovány v destilované vodě 

v poměru 1 g vzorku s 10 ml vody. Disperze byla třepána způsobem „hlava-pata“ po 

dobu 24 hod a následně odstředěna. Kapalný podíl byl uchován pro stanovení obsahu 

kovů. Pevný podíl byl vysušen při 70 °C. Získané výluhy byly označeny 

písmenem“w“ za označením vzorku (př. VT/Ag/w).  

3.4 Použité metody a přístroje k charakterizaci připravených materiálů 

Rentgenová fluorescenční prvková analýza (RFA) byla provedena na 

energiově disperzním rentgenovém fluorescenčním spektrometru SPECTRO X-LAB s 

Rh–rentgenovou lampou. Rentgenová difrakční (RTG) fázová analýza byla provedena 

na:- rentgenovém difraktometru INEL se širokoúhlým pozičně citlivým detektorem 

CPS 120 a Ge monochromátorem. Vzorky byly vtlačeny do plochého držáku a 

podrobeny difrakci v reflexním modu po dobu 1 500 s při 18 mA a 28 kV, - 

rentgenovém difraktometru Ultima IV (RIGAKU) (CuKα, Ni filtr, uspořádání Brag-
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Brentano) se scintilačním detektorem. Práškové vzorky byly vtlačeny do plochého 

skleněného držáku. Měření probíhalo v reflexním modu při 40 mA a 40 kV. 

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) PHILIPS XL-30 vybavený rtg-energiově 

disperzním spektrometrem (EDS) posloužil ke studiu povrchů vzorků a pořízení 

snímků a také prvkových map. Atomová emisní spektrometrie (AES) s použitím 

atomového emisního spektrometru s indukčně vázanou plazmou JY 24 byla využita 

ke stanovení obsahů prvků uvolněných z jílové matrice do sytících roztoků a ke 

stanovení Ag uvolněného ze vzorků do vody. Atomový absorpční spektrometr (AAS) 

UNICAM 989 QZ byl použitý ke stanovení Cu uvolněné ze vzorků do vody. 

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) na mikroskopu Jeol JEM 2010 

pracujícím při 80-200 kV byla využita k pozorování nanočástic Ag na povrchu MT a 

VT. Měření bylo provedeno na pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci.  

3.5 Antibakteriální test 

Antibakteriální testy připravených materiálů byly prováděny na Zdravotním 

ústavě v Ostravě. K testování byly zvoleny sbírkové bakteriální kmeny druhů: 

Escherichia coli CCM 3954, Enterococcus faecalis CCM 4224 a Pseudomonas 

aeruginosa CCM 1960, Staphylococcus aureus CCM 3953.  

Antibakteriální aktivita práškových vzorků byla studována metodou 

stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) [81]. Z testovaných vzorků byly 

připraveny 10 % vodné roztoky. Ředění a kultivace probíhala v mikrotitračních 

destičkách s 96 jamkami tvaru U. Každá z 12 jamek první řady destičky obsahovala 

150 l 10 % vzorku. Druhá až osmá řada jamek obsahovala 100 l glukózového 

kultivačního bujonu a připravený roztok vzorku, který byl rozředěn bujónem v každé 

další řadě v poměru 3 : 1 na 3,3 %, 1,11 %, 0,37 %, 0,12 %, 0,041 % a 0,014 %. 

Poslední řada jamek zůstala bez vzorku.  

Bakteriální suspenze byla přenesena pomocí inokulátoru s 48 jehlami do 

všech 96 jamek na mikrotitrační destičce. Po uplynutí 30, 60, 90, 120, 180, 240 a 

300 min a dále v průběhu 6 dnů v intervalu 24 hod byl z každé jamky přenesen 

pomocí inokulátoru 1 l do nové destičky se 100 l bujonu v každé jamce a 

inkubován v termostatu při 37 °C. Ve všech jamkách byl hodnocen zákal, kterým se 

projevuje růst bakteriální kultury. Poslední ředění vzorku, při němž docházelo 

k inhibici růstu, představuje MIC zkoumané látky na testovací bakterie. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE – Fylosilikáty s Ag a Cu 

4.1 Hodnocení obsahu Ag a Cu ve vzorcích fylosilikátů 

Výsledky ukázaly, že obsahy Ag i Cu jsou vyšší u Na-forem MT a VT.  

U vzorků vermikulitu NaVT/Ag a NaVT/Ag0 byl stanoven nárůst obsahu Ag 

o 16 % a 10 % ve srovnání s VT/Ag a VT/Ag0. U vzorků montmorillonitu je tento 

rozdíl ještě větší, kdy byl zjištěn nárůst až o 44 % u NaMT/Ag ve srovnání s MT/Ag a 

34 % u NaMT/Ag0 oproti MT/Ag0. Rozdíl obsahu Cu představuje ve vzorku 

NaVT/Cu procentuální zvýšení o 8 % oproti VT/Cu a ve vzorku NaMT/Cu o 26 % 

oproti MT/Cu. Větší nárůst obsahu Ag oproti Cu v případě použití Na-forem 

potvrzuje, že Ag je lépe vyměnitelné za jednomocné kationty, tudíž za Na+, jak 

uvádějí také některé publikované práce [82-83].  

Obsah Cu je ve všech vzorcích nižší ve srovnání s obsahem Ag, zejména při 

vyšších koncentracích, a to o 1,0 až 4,4 hm. % v závislosti na vzorku.  

Z hlediska srovnání matric MT a VT jsou obsahy Ag i Cu vyšší ve vzorcích 

vermikulitů, přičemž rozdíl v obsahu Ag kolísal od 4 do 56 %, zatímco u Cu od 4 do 

14 %. Toto zjištění je v souladu s vyšším záporným nábojem na vrstvách vermikulitu, 

který umožňuje přijmout vyšší obsah prvků z důvodu kompenzace tohoto záporného 

náboje a dosažení nábojové rovnováhy.  

Výsledky obsahů Ag a Cu v kombinovaných vzorcích ukázaly, že vzorek 

VT/AgCu obsahuje přibližně o 70 % méně Ag oproti původnímu VT/Ag, zatímco 

vzorek VT/CuAg obsahuje o 25 % méně Cu oproti původnímu VT/Cu. Stejně tak i 

vzorek MT/AgCu obsahuje o 70 % méně Ag než MT/Ag a MT/CuAg obsahuje o 

38 % méně Cu oproti MT/Cu. Tyto údaje potvrzují skutečnost, že měď je na 

fylosilikátovém nosiči pevněji vázáná než stříbro, kterou rovněž potvrdily výsledky 

získané z testování stability (viz. kap. 4.5).  

V kombinovaných vzorcích připravených ve směsi roztoků byl vyšší obsah 

prvků ve VT oproti MT a závisel na počáteční koncentraci roztoku. U vzorků 

VT/AgCu1:1 a MT/AgCu1:1 které byly připraveny ve stejné koncentraci roztoku solí 

jako VT,MT/Ag05 a VT,MT/Cu05, byl ve vzorku VT/AgCu1:1 obsah Ag nižší o 54 

% oproti VT/Ag05 a obsah Cu vyšší o 13 % oproti VT/Cu05. Ve vzorku 

MT/AgCu1:1 byl obsah Ag nižší o 63 % oproti MT/Ag05 a obsah Cu nižší o 20% 

oproti MT/Cu05.  

Z uvedených výsledků studia vyplynulo, že z hlediska obsahu obou prvků Ag 

a Cu upoutaných na/v fylosilikátové matrici se jeví jako výhodnější použití monoionní 

Na-formy a vermikulitu jako nosiče.  
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4.2 Strukturní charakteristiky 

RTG difrakční záznam původního VT (Obr. 4.1a) ukazuje intenzivní bazální 

difrakci s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,42 nm a dvě bazální difrakce 

s nižší intenzitou a hodnotami mezivrstevní vzdáleností d = 1,24 nm a d = 2,32 nm. 

V případě Na-VT připraveného z VT, došlo po kationové výměně k poklesu hodnot 

d(002) = 1,42 nm na d = 1,21 a d = 1,12 nm (Obr. 4.1d).  

Pokles intenzit bazálních difrakcí zejména u vzorku VT/Ag (Obr. 4.1c 

vlevo) odpovídá narušení pravidelného kladu vrstev ve směru kolmém na tyto vrstvy. 

Pozice bazální difrakce d(002) zůstala ve vzorku VT/Cu nezměněna, což je ve shodě s 

hodnotou d uváděnou v literatuře pro Cu-vermikulit 1,42 nm [84].  

U vzorků NaVT/Cu0 a NaVT/Cu se na difrakčních záznamech objevily 

difrakce s hodnotou d = 1,42 nm odpovídající interkalaci Cu v mezivrství VT. 

Difrakční záznam NaVT/Cu také ukázal vymizení bazálních difrakcí s hodnotami d = 

1,21 nm a d = 1,12 nm charakteristických pro Na-VT. Objevily se nové rozšířené 

difrakce s hodnotami d = 2,10 nm a d = 1,12 nm, které odpovídají smíšeným 

vrstevnatým strukturám s různým obsahem molekul vody (Obr. 4.1f vpravo).  

  
Obr. 4.1 RTG záznamy vzorků vermikulitu po sycení s roztokem AgNO3 (vlevo): VT 

(a), VT/Ag0 (b), VT/Ag (c), NaVT (d), NaVT/Ag0 (e), NaVT/Ag (f) a po sycení s roztokem 
Cu(NO3)2 (vpravo): VT (a), VT/Cu0 (b), VT/Cu (c), NaVT (d), NaVT/Cu0 (e), NaVT/Cu (f).  

RTG záznam původního MT (Obr. 4.2a) ukazuje bazální difrakci s hodnotu 

d(001) = 1,56 nm. U vzorku MT/Ag došlo ke změně profilu této difrakce a k poklesu 

hodnoty d na 1,42 nm (Obr. 4.2c). Tato změna zejména u vzorku MT/Ag napovídá o 

porušení vrstevnaté struktury a její exfoliaci po interkalaci.  
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Difrakce kovového Ag0 nebyly pozorovány u téměř žádného vzorku 

s výjimkou VT/Ag (záznam není zobrazen), pravděpodobně vzhledem k jeho nízkému 

obsahu ve vzorcích. Intenzivní reflexe kovového Ag0 pozorovány u vzorku 

VT/AgCu2:1 (Obr. 4.3) nasvědčují o vyredukování většího množství nanočástic Ag 

na povrchu vermikulitu. 

    
Obr. 4.2 RTG záznamy bazálních difrakcí Obr. 4.3 RTG záznamy Ag difrakcí 
(od 2° do 10° 2θ) vzorků MT (a), MT/Ag0 (b), (od 35°do 50° 2θ) vzorků VT(a), VT/AgCu1:1 
MT/Ag (c), NaMT (d), NaMT/Ag0 (e),  (b), VT/AgCu1:2 (c), VT/AgCu2:1 (d). 
NaMT/Ag (f).  

4.3 Morfologie 

Snímky SEM původního MT a VT jsou zobrazeny na Obr. 4. 4. 

Charakteristická morfologie vermikulitu byla po úpravách částečně narušena. 

Zejména sycení s Cu(NO3)2 způsobilo změnu vermikulitových šupinek na 

chomáčovité agregáty. U vzorků montmorillonitů není změna morfologie výrazná.  

  
Obr. 4.4 Snímek SEM vzorku vermikulitu (vlevo) a montmorillonitu (vpravo).  
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4.4 Velikost nanočástic Ag na povrchu 

Nanočástice (NČ) stříbra na povrchu montmorillonitu a vermikulitu byly 

pozorovány pomocí TEM na pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci. Velikost 

NČ na povrchu montmorillonitové matrice u vzorku MT/Ag (Obr.4.5) byla v rozmezí 

od cca 3 nm do cca 65 nm. Větší NČ mezi 65 – 100 nm byly pozorovány pouze 

výjimečně. Menší NČ byly rozmístěny jednotlivě po celém povrchu matrice, 

s rostoucí velikostí se NČ vyskytovaly také ve shlucích.  

Velikost nanočástic Ag na povrchu vermikulitové matrice (Obr. 4.6) se 

pohybovala od cca 3 nm do cca 65 nm, větší NČ se vyskytovaly pouze výjimečně 

stejně jako u MT matrice. Nanočástice byly rozmístěny homogenněji na povrchu VT 

než na povrchu MT. Stejně jako ve vzorku MT/Ag, tak i ve vzorku VT/Ag se částice 

vyskytovaly buď jednotlivě nebo ve shlucích, které obsahovaly několik částic různé 

velikosti. 

Množství pozorovaných nanočástic na povrchu VT bylo vyšší ve srovnání 

s MT, což je ve shodě s výsledky prvkové analýzy a také RTG-difrakční analýzy, kdy 

na difrakčním záznamu vzorku VT/Ag byl pozorován málo intenzivní pík Ag0.  

  
Obr. 4.5 Snímky TEM vzorku MT/Ag při různém zvětšení. 

  
Obr. 4.6 Snímky TEM vzorku VT/Ag při různém zvětšení.  
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4.5 Stabilita Ag a Cu na/v MT a VT ve vodném prostředí 

Obsahy Ag a Cu uvolněné ze vzorků, které byly stanovené pomocí AES a 

AAS ve vodných výluzích v mg.l-1 a přepočteny na % uvolněných prvků (výsledky 

nejsou zobrazeny). Z hlediska srovnání použití přírodního vermikulitu a jeho Na-

formy se jako nejstabilnější ukázaly vzorky NaVT/Ag (0,36 % uvolněného Ag) a 

NaVT/Cu (0,26 % uvolněné Cu) a jako nejméně stabilní vzorky NaVT/Ag0 (1,57 %) 

a NaVT/Cu0 (0,94 %). Ze vzorků MTů byly nejstabilnější NaMT/Ag (0,59 %) a 

NaMT/Cu (0,16 %) a nejméně stabilní MT/Ag (2,17 %) a MT/Cu (0,41 %). Je tedy 

zřejmé, že použití Na-forem je výhodnější, ale pouze v případě vyšších koncentrací 

použitého iniciačního roztoku.  

Porovnáním stability Ag oproti Cu se jako mnohem stabilnější jeví Cu – formy 

obou minerálů. Toto zjištění potvrzuje, že Cu je na fylosilikátovém nosiči vázáná 

pevněji než Ag. Měď může být ve fylosilikátové matrici přítomna v mezivrství jako 

hydrát Cu2+ se čtyřmi či šesti molekulami vody [84-85] a na hranách matrice může být 

vázáná na místech hydroxylových skupin [86-87] zatímco Ag je přítomno 

v mezivrství jako Ag+, či Ag0 a na povrchu matrice jako krystalické nanočástice Ag 

[11, 19, 24, 88].  

Na základě výsledků lze konstatovat, že tyto prvky (zejména Cu) jsou stabilně 

ukotveny na těchto matricích vzhledem k uvolňování se ve vodném prostředí.  

4.6 Antibakteriální test 

Z výsledků antibakteriálního testu (nejsou zahrnuty) na G+ bakteriích E. 

faecalis a S. aureus a G- bakteriích E. coli a P. aeruginosa po době styku vzorku 

s bakteriemi 24 hod jsou patrné rozdíly citlivosti bakterií na připravené materiály.  

Srovnání působení vzorků s obsahem Ag ukázalo, že proti G+ bakteriím E. 

faecalis a S. aureus byly nejúčinnejší vzorky z originálních forem VT a MT a proti G- 

bakteriím E. coli a P. aeruginosa byly nejúčinnější vzorky Na-forem MT a VT. Na 

základě výsledků testovaných vzorků MTů a VTů s Ag lze konstatovat, že lepší 

inhibiční účinek vykazovaly vzorky připravené z Na-forem.  

Z hlediska srovnání MTů a VTů jsou výsledky rozdílné s ohledem na typ 

bakterie a vzorku. Vzorky VTů s Ag vykazovaly efektivnější účinek než MTy 

zejména na P. aeruginosa, avšak méně efektivní na E. faecalis. VTy s Cu vykazovaly 

obecně slabší účinky než MTy s Cu, i když výsledky jsou rozdílné v závislosti na typu 

bakterie a vzorku. Z hlediska srovnání působení vzorků s Ag a Cu je zřejmé, že ve 

všech případech je účinek Ag silnější.  
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Na základě výsledků testovaných vzorků MTů a VTů s Ag i Cu, kombinované 

vzorky vermikulitů vykazovaly lepší účinek než jejich samostatné kationtové formy, i 

když působení obou vzorků je závislé na typu bakterie. Vzorek VT/AgCu byl 

nejúčinnější proti G- P. aeruginosa, zatímco vzorek VT/CuAg byl nejúčinnější proti 

G+ S. aureus.  

Výsledky testování kombinovaných vzorků připravených ze směsí roztoků 

ukázaly, že nejúčinnější vzorek s matricí vermikulitu byl VT/AgCu1:2 a s 

matricí montmorillonitu byl MT/AgCu1:1.  

Rozdíly účinku vzorků na G+ a G- bakterie jsou způsobeny rozdíly ve struktuře 

jejich buněk. Zatímco G- bakterie mají vnější membránu buněk tvořenou 

lipopolysacharidy a fosfolipidy a pouze jednou vrstvou peptidoglykanu, buňka G+ 

bakterií je tvořena několika vrstvami peptidoglykanu a lipoteichoovou kyselinou. 

Buňka G+ bakterií je mnohem jednodušší a odolnější, pravděpodobně díky silné 

vrstvě peptidoglykanu.  

Odlišné působení Ag a Cu na buňky bakterií je připisováno několika 

mechanismům [37, 89]. Oba prvky mohou být vázány záporně nabitými bakteriálními 

buňkami a narušovat propustnost buněčné stěny a reagovat se sulfátovými a 

fosfátovými skupinami enzymů, proteinů a DNA. Tyto kovy mohou také způsobovat 

oxidativní stres tvorbou hydroxylových radikálů [90-91]. Zvýšený negativní efekt na 

bakterie v případě kombinovaných vzorků VTů a MTů s Ag i Cu může být připsán 

jejich synergickému efektu na bakterie [92].  

Výsledky antibakteriálního testu na G+ bakteriích E. faecalis a S. aureus a G- 

bakteriích E. coli a P. aeruginosa po nejkratší době styku vzorku s bakteriemi 

potřebné k inhibici bakteriálního růstu ukázaly, že některé vzorky byly schopny 

inhibovat bakteriální růst již od 0,5 hod kontaktu, naopak některé až po 24 hod 

kontaktu vzorku s bakterií. Doba působení pro jednotlivé vzorky se liší v závislosti od 

typu bakterie a je závislá na obsahu účinných složek v testovaném vzorku.  

Jako nejrychleji působící VTy a MTy s Ag se ukázaly proti G- i G+ bakteriím 

vzorky VT/Ag a MT/Ag0, Na/MTAg resp. MT/Ag. Jako nejrychleji působící VTy a 

MTy s Cu se ukázaly proti G- i G+ bakteriím vzorky NaVT/Cu a MT/Cu, resp. 

NaMT/Cu. Rychlý nástup účinku byl zaznamenán také u kombinovaných vzorků VTů 

a MTů s Ag a Cu.  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – Nanokompozity Polyethylen/Vermikulit 

5.1 Použité vstupní materiály 

Pro přípravu polymerních nanokompozitů byl použitý jílový minerál 

vermikulit (VT) z lokality Santa Luzia, Brazílie. Původní vermikulit byl upravený 

mletím v kulovém mlýnu a sítováním byla získáná frakce pod 40 µm, která byla 

používána při přípravě vzorků. Krystalochemický vzorec použitého VT je uveden 

v kap. 3.1. Kationtová výměnná kapacita (CEC) VT je 122 cmol+/kg.  

Vodné roztoky solí dusičnanu stříbrného, AgNO3 a dusičnanu měďnatého, 

Cu(NO3)2.5H2O (Vitrum VWR, CZ) sloužily jako zdroj stříbra a mědi.  

Hexadecyltrimethylamonium bromid, C19H42NBr (HDTMA), a dodecylamin, 

C12H27N (DDA) (Sigma-Aldrich) byly použity k přípravě organo-vermikulitů.  

Polyethylen (PE) použitý k přípravě nanokompozitů byl složený ze směsi tří 

typů PE v poměru 33 hm. % Bralen VA 20-60 práškový, 42 hm. % Bralen VA 20-60 

granulovaný a 25 hm. % Bralen FB2-17 práškový (Slovnaft, SR).  

5.2 Postupy přípravy vzorků 

Příprava plniva vermikulit/DDA 

VT byl smíchaný s DDA (3hm.% a 10 hm. %) a homogenizovaný v třecí 

misce po dobu 20 min. Směs byla přemístěna do váženky a umístěna do sušárny 

předehřáté na 80 °C. Za občasného zamíchání byla směs ponechána v sušárně. Po 

uplynutí 2 hod, byla směs promíchána s malým množstvím etanolu a volně na 

vzduchu dosušena [93]. Označení vzorků je VT/DDA3, VT/DDA10. Stejným 

způsobem byl připraven vzorek s 30 hm. % DDA, který byl navíc mletý v tryskovém 

mlýně, označení VT/DDA30j. Pro srovnání byl připraven také vzorek vermikulitu 

mletého v tryskovém mlýnu, označení VTj. 

Příprava plniva vermikulit/HDTMA 

VT byl smíchán s vodným roztokem HDTMA v poměru 25 g VT s 250 ml 

roztoku. Použité koncentrace HDTMA byly vypočteny na základě hodnoty CEC VT 

jako násobky 1,5xCEC, 0,75xCEC a 0,375xCEC. Suspenze byla míchána na 

magnetické míchačce při 70 °C 5 hod. Následně byla suspenze odstředěna a 

promývána demineralizovanou vodou do odstranění iontů Br-. Pevný podíl byl 

vysušený při 70 °C 24 hod [94]. Označení vzorků je VT/HDA1, VT/HDA2 a 

VT/HDA3.  
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 Příprava plniva VT/Ag, Cu/DDA 

Jako vstupní materiály byly použity vzorky VT/Ag, VT/Cu a VT/AgCu1:1 

(viz. kap. 3). Byly připraveny také vzorky s vyšším obsahem Ag a Cu mícháním VT 

s vodnými roztoky AgNO3 a Cu(NO3)2 s koncentrací 1,0 mol.dm-3. Vzorky byly 

označeny jako VT/Ag1, VT/Cu1 a VT/AgCu1. Vzorky byly modifikované s DDA dle 

postupu pro přípravu plniva vermikulit/DDA uvedeného výše. Označení vzorků je 

VT/Ag/DDA3, VT/Cu/DDA3, VT/AgCu/DDA3 a VT/Ag1/DDA3, VT/Cu1/DDA3, 

VT/AgCu1/DDA3 a VT/Ag/DDA10, VT/Cu/DDA10 a VT/AgCu/DDA10.  

Příprava nanokompozitů PE/VT/Ag, Cu 

Příprava nanokompozitů probíhala ve Zlíně ve spolupráci s UTB Zlín a SPUR, 

a.s.. Nanokompozity byly připravovány v hnětací komoře přístroje Brabender o 

objemu 50 cm3 (Brabender GmbH & Co. KG, typ 815607). PE byl promíchán se 

vzorkem vermikulitového plniva, poměr viz. Tab. 5.1. Směs byla pomalu vsypána do 

hnětací komory Brabender-u předehřátého na 160 °C a hnětená po celkovou dobu 10 

min ve dvou rychlostních intervalech, první po dobu 2 min při rychlosti 10 ot/min a 

následující 8 min při 50 ot/min. Směs byla vyjmuta z hnětací komory. Na lisování 

bylo naváženo 8 g utuhnuté směsi na jednu fólii rozměru 125x125 mm a tloušťce 

1mm. PE desky byly lisovány při 160 °C. 

Tab. 5.1 Poměr složení připravovaných kompozitů s ohledem na obsah DDA. 

Vzorky PE VT-
plnivo 

organická 
látka 

Vzorky PE VT-
plnivo 

organická 
látka 

PE/VT, PE/VTj 93 7 0 PE/VT/DDA3 92,7 7 0,3 
PE/VT-p 96,5 3,5 0 PE/VT/Ag,Cu/DDA3 92,7 7 0,3 

PE/VT/Ag, Cu 93 7 0 PE/VT/Ag,Cu1/DDA3 92,7 7 0,3 

PE/VT/AgCu-p 96,5 3,5 0 PE/VT/DDA10 92 7 1 

PE/VT/HDA1 93 7 - PE/VT/Ag,Cu/DDA10 92 7 1 

PE/VT/HDA2 93 7 - PE/VT/DDA30 90 7 3 

PE/VT/HDA3 93 7 - PE/VT/DDA30-p 95 3,5 1,5 

5.3 Metody použité k charakterizaci PE-VT nanokompozitů 

Rentgenová (RTG) difrakční analýza byla provedena na rentgenovém 

difraktometru Ultima IV (RIGAKU) (CuKα, Ni filtr, uspořádání Brag-Brentano) se 

scintilačním detektorem. Práškové vzorky byly vtlačeny do plochého skleněného 

držáku. Vzorky nanokompozitních fólií byly umístěny do otvoru hliníkového držáku. 

Měření probíhalo v reflexním modu při 40 mA a 40 kV. Struktura materiálu u 

vybraných vzorků byla hodnocena pomocí skenovacího elektronového mikroskopu 

TESCAN VEGA/LMU (CZ) na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Vzorky byly 
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pozorovány ve vysokém vakuu, režim zrychlení na napětí 10 kV. Vzorky byly před 

měřením potaženy vrstvou Au/Pt. Pro pozorování byl vytvořen hladký lom v tekutém 

dusíku. Světelný mikroskop Olympus BX51 vybavený kamerou UC30, Software - 

Stream Essential, byl použitý ke studiu distribuce částic vermikulitového plniva v PE 

matrici. Snímky byly pořízeny ve světlém poli a v režimu přecházejícího světla. 

Posílení účinků plniva na polymerní matrici bylo studováno měřením krípu při 

konstantním napětí 1 MPa a teplotě 25 °C. Měření bylo prováděno na pracovišti UTB 

Zlín. 

5.4 Antibakteriální test - Postup testování PE/VT nanokompozitů 

Antibakteriální testy byly prováděny na Zdravotním ústavu v Ostravě. Pro 

testování připravených kompozitů byly použité G- bakterie E. coli (CCM3954), G+ 

bakterie E. faecalis (CCM4224), S. aureus (CCM3953) a kvasinka (G+) Candida 

albicans (ATCC90028). Na polyethylenové desky (50x50 mm) s obsahem účinné 

látky i na kontrolní PE desku byla nanesena dávka 25 µl suspenze jednotlivých 

bakterií. K zaschnutí suspenze byly destičky umístěny do laminárního boxu a překryty 

alobalem. Po zaschnutí byly prováděny přímé otisky na plotny krevního agaru 

v Petriho miskách o průměru 90 mm. Desky byly postupně otiskovány vždy na tři 

plotny s krevním agarem. Kultivace v termostatu probíhala při 35 ± 2 °C po dobu 

24 hod. Zaznamenány byly počty jednotek tvořících kolonie (CFU) ze všech 3 otisků. 

Pokud byl počet CFU v nespočetném množství (NM), tj. kolonie na povrchu Petriho 

misek splývaly, byl výsledek vyjádřen 3 x NM. Na Obr. 5.1 jsou ukázky otisků desek 

na krevním agaru a působení vzorků na růst bakterií.  

 
Obr. 5.1 Fotografie testu na kvasince C. albicans formou otisků desek na agaru po 

určité době kultivace: a) otisk PE/VT/Cu/DDA10 po 24, 48, 72 a 96 hod, b) otisky 
PE/VT/Cu/DDA3, PE/VT/Ag/DDA3 a PE/VT/AgCu/DDA3 po 24 hod a DDA10 po 96 hod. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE – Nanokompozity Polyethylen/Vermikulit 

6.1 Charakterizace struktury 

RTG difrakční záznamy čistého PE (Obr. 6.2 a) potvrzují přítomnost 

krystalické fáze v oblasti s hodnotami difrakcí d = 0,41 nm a d = 0,38 nm nad amorfní 

oblastí mezi 15 –25 ° 2θ [95].  

RTG difrakční záznam původního VT (Obr. 6.2 b) ukazuje intenzivní bazální 

difrakci s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,44 nm a dvě bazální difrakce 

s nižší intenzitou a hodnotami mezivrstevní vzdáleností d = 1,28 nm a d = 2,38 nm. 

Difrakční záznam vzorku PE/VT na Obr. 6.2 c dokládá přítomnost vermikulitového 

plniva v PE, které nebylo exfoliováno, jak můžeme soudit podle bazálních difrakcí, 

jejichž polohy na difrakčních záznamech jsou srovnatelné s bazálními difrakcemi 

původního VT.  

 

RTG difrakční záznamy vzorků PE s plnivy VT/Ag, VT/Cu a VT/AgCu 

(záznamy nejsou zobrazeny) nevykazovali výrazné změny v polohách bazálních 

difrakcí vermikulitů, tudíž nedošlo k interkalaci či exfoliaci plniva v PE matrici, což 

je charakteristické pro mikrokompozit [43], ve kterém se plnivo nachází ve formě 

částic distribuovaných v PE matrici.  

 

RTG difrakční záznamy vzorků VT modifikovaného s HDTMA ukázaly, že se 

zvyšující se koncentrací použitého roztoku HDTMA, dochází ke snížení relativní 

intenzity a k výrazné změně poloh bazálních difrakcí VT. Toto zjištění je v souladu 

s publikovanými výsledky, kdy autoři pozorovali vliv použité koncentrace HDTMA 

na stupeň interkalace [93].  

Na difrakčním záznamu vzorku VT/HDA3 (Obr. 6.1a) nejsou již pozorovány 

původní bazální (002) difrakce VT. Interkalace HDTMA se projevila difrakcemi 

s hodnotami nepravidelných mezivrstevních vzdáleností (d = 4,50 nm, d = 3,93 nm, d 

= 2,28 nm, d = 1,70 nm a d = 1,20 nm), které jsou charakteristické pro náhodné 

uložení vrstev.  

Difrakční záznam vzorku kompozitu PE/VT/HDA3 (Obr. 6.1 b) vykazuje 

vznik intenzivní bazální difrakce interkalátu VT/HDA3 s hodnotou d = 3,94 nm a pak 

sekvenci po sobě následujících difrakcí s hodnotami d = 1,86 nm, d = 1,23 nm a d = 

0,95 nm s postupně klesající intenzitou. Ve srovnání s rtg difrakčním záznamem 

kompozitu PE/VT/HDA2 došlo k dokonalejšímu uspořádání HDTMA v mezivrství 
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VT po zamíchání v PE. Avšak i v tomto případě exfoliace nanoplniva v PE nebyla 

uskutečněna, jak můžeme soudit podle intenzivních bazálních difrakcí VT/HDA3. 

Zároveň došlo ke změně v oblasti difrakční oblasti PE, kde můžeme pozorovat 

intenzivnější difrakce s hodnotami d = 0,37 nm a d = 0,35 nm. Změny v difrakčních 

záznamech nanoplniva a PE jsou odrazem vzájemných interkalací, které jsou 

charakteristické pro nanokompozitní struktury.  

 
Obr. 6.1 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů: PE (a), VT/HDA1 (b), 

PE/VT/HDA1 (c), VT/HDA2 (d), PE/VT/HDA2 (e), VT/HDA3 (f) a PE/VT/HDA3 (g).  

RTG difrakční záznamy vzorků VT modifikovaného s DDA ukazují změny 

vrstevnaté struktury VT následkem interkalace organických molekul do mezivrství 

VT. Interkalace DDA závisí na použité koncentraci DDA [96], což potvrdily výrazné 

strukturní změny u vzorku VT/DDA10 (Obr. 6.2d). Hodnoty mezirovinných 

vzdáleností d = 3,28 nm a d = 2,25 nm, odpovídají intenzivní, ale ne úplné interkalaci 

DDA do mezivrstevního prostoru VT, vzhledem ke stále přítomným difrakcím s 

hodnotami d = 1,46 nm a d = 1,12 nm původního VT.  

RTG difrakční záznamy PE s plnivem VT/DDA vzorku PE/VT/DDA10 (Obr. 

6.2 e) vykazují posuny mezirovinných vzdáleností směrem k nižším hodnotám, což 

může nasvědčovat o změně obsahu mezivrstevního materiálu, kdy mohlo docházet jak 

k uvolnění organických molekul z mezivrství do PE tak i částečnému vstupu krátkých 

řetězců PE do mezivrství. Změnu struktury PE po zamíchání nanoplniva VT/DDA10 

potvrzují intenzivní nově vzniklé difrakce ve srovnání s čistým PE, hodnotami d = 

0,37 nm a d = 0,33 nm.  

RTG difrakční záznamy nanoplniv vzorků VT/Ag/DDA10, VT/Cu/DDA10 a 

VT/AgCu/DDA10 (záznamy nejsou zobrazeny) ukázaly stejně jako u vzorku 

VT/DDA10 vysoký stupeň interkalace DDA v mezivrstevním prostoru VT.  
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Po zamíchání těchto plniv do PE matrice došlo k exfoliaci vzorku 

VT/Ag/DDA10 v PE, jak lze soudit podle zániku difrakcí VT a nárůstu mezirovinné 

vzdáleností z hodnoty d = 3,21 na d = 3,36 nm v nanokompozitu PE/VT/Ag/DDA10 a 

k vytvoření nanokompozitní struktury.  

       
Obr. 6.2 RTG difrakční záznamy plniv a kompozitů, PE (a), VT (b), PE/VT (c), 

VT/DDA10 (d) a PE/VT/DDA10 (e).  

Kromě již popsaných kompozitních materiálů byl také připraven vzorek s 

obsahem DDA 30 hm. %, který byl následně navíc mletý v tryskovém mlýnu za 

účelem zmenšení částic na velikost pod cca 5 µm.  

RTG difrakční záznam vzorku VT/DDA30j na Obr. 6.3 a ukazuje strukturní 

změnu VT po modifikaci s DDA (30 hm. %) a tryskovém mletí. Difrakce s hodnotami 

d = 2,32 nm, d = 1,47 nm a d = 1,15 nm svědčí o interkalaci DDA v mezivrství VT a 

neuspořádaném uložení interkalovaných vrstev ve struktuře. Na záznamu 

PE/VT/DDA30j (Obr. 6.3 b) je zjevný zánik bazální (002) difrakce VT (d = 1,47 nm) 

a vyskytují se dvě difrakce s hodnotami d = 2,32 nm a d = 1,11nm, které nasvědčují o 

zcela interkalovaných vrstvách VT po zamíchání nanoplniva do PE. Uvedené změny 

poukazují na exfoliaci vrstevnaté struktury VT molekulami organického interkalátu i 

řetězců PE a tudíž vzniku nanokompozitní struktury. 

 
Obr. 6.3 RTG difrakční záznam oblasti s bazálními 002 difrakcemi nanoplniva 

VT/DDA30j (a) a nanokompozitu PE/VT/DDA30j (b).  
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6.2 Morfologie kompozitů 

Morfologie kompozitních desek PE byla studována pomocí SEM na pracovišti 

UTB Zlín.  

SEM povrchů vzorků PE/VT a PE/VT/DDA10 na obr. 6.4 a 6.5 dokumentuje 

oddělené povrchy ploch plniv VT i VT/DDA10 od PE a nedokonalé zamíchání. 

Během tuhnutí, kdy docházelo ke smršťování PE, částice plniva zůstaly volné a 

částečně vyčnívají z PE matrice. Na hranách těchto částic je možné pozorovat 

deformace vrstevnaté struktury, což je v souladu s výsledky získanými z RTG 

difrakční analýzy.  

Snímek SEM povrchu vzorku kompozitu PE/VT/HDA3 (Obr. 6.6) ukazuje 

výraznou změnu ve struktuře PE ve srovnání s předchozími vzorky. Povrch odpovídá 

exfoliaci plniva VT/HDA3 a interkalaci PE mezi vrstvami VT, jak bylo zjištěno 

pomocí RTG difrakce. Na snímcích při menším zvětšení je vidět také přítomnost 

větších částic plniva.  

 
Obr. 6. 4 Snímek SEM povrchu vzorku PE/VT při různém zvětšení.  

 
Obr. 6.5 Snímek SEM povrchu vzorku PE/VT/DDA10 při různém zvětšení.  
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Obr. 6.6 Snímek SEM povrchu vzorku PE/VT/HDA3 při různém zvětšení.  

6.3 Distribuce plniva v PE matrici 

Snímky kompozitů získané světelnou mikroskopií (SM) ukázaly rozdíly 

v distribuci částic plniva v PE matrici. Na Obr. 6.7 je zobrazena ukázka snímku 

kompozitu PE/VT. Částice plniva v PE tvořily shluky. Plnivo VT/DDA30j bylo velice 

dobře distribuováno v PE matrici.  Snímky kompozitů PE/VT/HDA ukázaly podobné 

rozdíly v distribuci částic plniva v PE matrici jako vzorky PE/VT/DDA s rozdílem, že 

celkový počet pozorovaných částic byl větší. Z těchto vzorků bylo nejlépe 

distribuováno v PE matrici plnivo VT/HDA3.  

 

Obr. 6.7 Snímek kompozitu PE/VT s vyznačením částic plniva VT. Rozměr pozorované 

plochy je 1,8 x 1,3 mm při zvětšení 4x.  

Snímky kompozitních vzorků PE/VT/Ag,Cu neukazovaly výrazné změny 

distribuce částic v PE matrici, s vyjímkou vzorku PE/VT/Ag. Částice jílového plniva 

tvořily v PE větší shluky. Nejvíce viditelných částic bylo ve vzorku PE/VT/Ag, 

přičemž v největším počtu byly zastoupeny částice pod 20 m – 75%. 
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6.4 Krípové zkoušky 

Vyztužující efekt plniva na polymerní matrici byl testovaný měřením krípu. 

Krípové zkoušky probíhaly na vzorcích vyseknutých ve tvaru lopatiček. Průřez 

vzorku byl cca 7,0 mm2 a délka pracovní části 100 mm. Test probíhal při teplotě 

25 °C, vlastní napětí při testech bylo cca 2,3 MPa (přesná hodnota dána skutečným 

průřezem). Ukázka na Obr. 6.8 prezentuje časovou závislost dat krípové poddajnosti s 

výraznou modifikací mechanických vlastností v přítomnosti VT plniva, které 

významně zvyšuje tuhost PE matrice. Tyto rozdíly mohou být kvantifikovány např. 

počátečním krípovým modulem reprezentujícím elastickou část deformace. Jeho 

hodnoty vzrostly u vzorků PE/VT/HDA o 59 – 74 %. U vzorků PE/VT/DDA je 

zvýšení o 28 – 59 % a u vzorků PE/VT/Ag,Cu je nárůst o 42 – 57 %. Vybrané 

kompozity, které byly podrobeny krípovým zkouškam, vykazovaly pozitivní vliv na 

vyztužení PE matrice.  

 
Obr. 6.8 Časová závislost relativní deformace pro kríp kompozitů PE/VT/HDA1, 

PE/VT/HDA2 a PE/VT/HDA3 . 

6.5 Antibakteriální test 

Antibakteriální test připravených kompozitních desek byl proveden na G+ 

bakteriích S. aureus a E. faecalis, G- bakterii E. coli a na G+ kvasince C. albicans. 

Vybrané výsledky pro bakterie E. faecalis a E. coli jsou uvedeny v Tab. 6.2 a Tab. 6.3 

(Výsledky pro ostatní bakterie nejsou zahrnuty). Výsledky jsou vyjádřeny v počtu 

jednotek tvořících kolonie (CFU). Kontrolní vzorek čisté PE desky vykazoval po 

celou dobu testu u všech bakterií nespočetné množství (NM) bakteriálních kolonií.  

Překvapivé výsledky proti E. faecalis (Tab. 6.2) ukázaly vzorky PE/VT, 

PE/VT-p a PE/VTj, ve kterých byly použity jako plnivo čisté VTy bez modifikace 

jakoukoli účinnou látkou. VT v práškové formě nevykazuje antibakteriální chování 

ani při přímém styku s bakterií v suspenzi. Růst bakterií na povrchu vzorku PE/VT 
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byl úplně zastaven po 24 hod. U vzorků PE/VT-b a PE/VTj byl počet bakterií snížen 

na průměrných 72 a 33 CFU. Důvodem tohoto vlivu na bakterie mohou být 

povrchové vlastnosti kompozitů. 

Kompozity s obsahem organo-vermikulitového plniva s HDTMA vykazovaly 

silné antibakteriální účinky. U vzorku PE/VT/HDA1 došlo k poklesu CFU na 260 

kolonií E. faecalis po 48 hod. Vzorky PE/VT/HDA2 a PE/VT/HDA3 vykazovaly 

pokles na 132 a 223 kolonií po 24 hod. Na povrchu PE/VT/HDA3 po 48 hod již 

nebyly žádné přežívající bakterie. Tyto hodnoty představují v řádu pokles z 108 na 102 

po 24 hod styku bakterií s povrchem kompozitu.  

Kompozity s obsahem organovermikulitového plniva s DDA vykazovaly 

pokles průměrného počtu bakteriálních kolonií E. faecalis na 319 u PE/VT/DDA3 a 

na 178 u VT/DDA10 po 48 hod. Na povrchu vzorku PE/VT/DDA30j i 

PE/VT/DDA30j-p nebyly po 24 hod žádné živé bakterie, avšak obsah DDA byl 

v těchto vzorcích příliš vysoký, a to až do takové míry, že během lisování desek 

docházelo k vyloučení DDA z objemu desky na povrch.  

Tab. 6.2 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií E. faecalis (G+). (Pozn.: 

NM = nespočetné množství) 

 Průměrný počet CFU ve 3 otiscích 
Vzorek po 24 h po 48 h po 72 h po 96 h 
PE NM NM NM NM 
PE/VT 0 0 0 0 
PE/VT-pº NM 72 33 23 
PE/VTj NM 112 9 0 
PE/VT/Agº 257 94 49 26 
PE/VT/Cuº 71 39 34 13 
PE/VT/AgCuº 40 19 7 0 
PE/VT/AgCu-pº 124 67 44 32 
PE/VT/DDA3 NM 319 338 162 
PE/VT/DDA10 NM 178 148 52 
PE/VT/DDA30jº 0 0 0 0 
PE/VT/DDA30j-pº 0 0 0 0 
PE/VT/HDA1º NM 260 260 92 
PE/VT/HDA2º 132 12 75 10 
PE/VT/HDA3º 223 0 0 0 

º Vzorky byly testovány pouze na bakterii E. faecalis. 

Pozitivní výsledky antibakteriálního působení se ukázaly taky u vzorků 

PE/VT/Ag,Cu bez organického modifikátoru. Také zde došlo ke snížení počtu 

bakteriálních kolonií o několik řádů již po 24 hod. Nejlepší působení proti E. faecalis 

vykazoval vzorek PE/VTAgCu. 
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Vzorky s obsahem DDA byly testovány také na bakteriích S. aureus, E. coli a 

kvasince C. albicans. Výsledky ukázaly, že bakterie S. aureus byla nejodolnější vůči 

připraveným kompozitům. Snížení průměrného počtu CFU na 168 kolonií S. aureus 

vykázal po 24 hod pouze vzorek VT/DDA10, po 48 hod pak také PE/VT/DDA3. 

Obsah Ag či Cu ve vzorcích nevykazoval u této bakterie výrazný zlepšující vliv oproti 

VT/DDA3 a VT/DDA10.  

Vzorek PE/VT vykazoval působení také u bakterie E. coli (Tab. 6.3), u které 

došlo ke snížení průměrného počtu CFU na 130 kolonií po 48 hod. Nejúčinnější proti 

E. coli byly vzorky s obsahem DDA 10 hm. %, a to VT/DDA10 a VT/AgCu/DDA10, 

u kterých po 24 hod nepřežila téměř žádná bakterie. Vzorky s obsahem Ag a Cu 

vykazovaly výrazné zvýšení antibakteriální aktivity ve srovnání se vzorkem 

VT/DDA3.  

Kvasinka C. albicans vykazovala snížení průměrného počtu CFU především 

na povrchu vzorku PE/VT/DDA10, a to pokles na 168 kolonií po 24 hod, což 

představuje pokles o sedm logaritmických řádů z 109 na 102 kolonií. Některé další 

vzorky vykazovaly působení až po 48 hod kontaktu s povrchem kompozitu. 

Tab. 6.3 Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií E. coli (G-).  

 Průměrný počet CFU ve 3 otiscích E. coli 
Vzorek po 24 h po 48 h po 72 h po 96 h 
PE NM NM NM NM 
PE/VT NM 130 116 70 
PE/VT/DDA3 NM NM 183 104 
PE/VT/DDA10 1 0 0 0 
PE/VT/Ag/DDA3 46 5 8 0 
PE/VT/AgCu/DDA3 35 95 23 1 
PE/VT/AgCu/DDA10 1 0 0 0 
PE/VT/AgCu/DDA10 118 35 0 1 
PE/VT/Cu1/DDA3 4 5 9 1 
PE/VT/Ag1/DDA3 11 4 4 0 
PE/VT/AgCu1/DDA3 4 4 3 1 
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7 ZÁVĚR 

Cílem provedených experimentálních prací byla příprava antibakteriálně 

aktivních materiálů na bázi jílových minerálů s obsahem stříbra a mědi, jejich 

charakterizace, studium stability prvků a studium jejich antibakteriálního působení na 

vybraných bakteriálních kmenech.  

Bylo připraveno několik typů Ag, Cu/jílových nanokompozitů. Použití 

upravených monoionních Na-forem montmorillonitu a vermikulitu vedlo k vyšším 

obsahům prvků v těchto matricích. Obsahy obou prvků byly vyšší ve vermikulitu než 

montmorillonitu, což odpovídá většímu zápornému náboji na vrstvách vermikulitu. 

Struktura vermikulitu i montmorillonitu zejména po sycení roztokem AgNO3 

vykazuje výrazné změny v uspořádanosti vrstevnaté struktury. Prezentované výsledky 

potvrzují stabilitu obou prvků na jílovém nosiči, zejména mědi ve vodném prostředí.  

Antibakteriální test připravených nanokompozitů na čtyřech odlišných typech 

bakteriálních kmenů se projevil následovně:  

1) Vyšší inhibiční účinek vykazovaly vzorky připravené z Na-forem MTů a 

VTů a tento účinek byl výraznější u vzorků s obsahem Ag.  

2) Z hlediska srovnání MTů a VTů jsou výsledky rozdílné s ohledem na typ 

bakterie a vzorku. Vzorky VTů s Ag vykazovaly efektivnější účinek než MTy 

zejména na P. aeruginosa, avšak méně efektivní na E. faecalis. VTy s Cu vykazovaly 

obecně slabší účinky než MTy s Cu. Z hlediska srovnání působení vzorků s Ag a Cu 

je zřejmé, že ve všech případech je účinek Ag silnější.  

3) Kombinované vzorky vermikulitů vykazovaly lepší účinek než jejich 

samostatné formy V/Ag a V/Cu, avšak toto působení u obou vzorků bylo opačné v 

závislosti na vzorku a typu bakterie. Kombinované vzorky montmorillonitů, 

neukázaly žádné zvýšení účinku ve srovnání se samostatnými formami M/Ag a M/Cu 

pro konkrétní dva typy testovaných bakterií.  

Připravené jílové antibakteriální materiály mohou být výhledově použity jako 

přísady do vodních filtrů či stavebních materiálů využívaných zejména ve 

zdravotnických zařízeních se zvýšeným výskytem bakterií ohrožujících pacienty s 

oslabenou imunitou. 
 

V druhé části navazujících experimentálních prací byly vybrány vzorky s 

nejúčinnějším antibakteriálním působením k použití jako nanoplniva do polymerních 

matric. Na základě získaných výsledků studovaného souboru vzorků byl vybrán 

vermikulit, který byl následně kromě anorganických látek modifikován také látkami 

organickými, které sloužily jako aditivum pro lepší homogenizaci jílového plniva v 
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polymerní matrici za účelem zlepšení mechanických vlastností polymerních 

nanokompozitů. 

Bylo připraveno několik souborů vzorků polyethylen/modifikovaný 

vermikulit. Struktura vermikulitu vykazuje výrazné změny v oblasti bazálních difrakcí 

po modifikaci organickými sloučeninami, které potvrzují interkalaci těchto 

organických modifikátorů v mezivrstevním prostoru vermikulitu. Použití organických 

aditiv vedlo ke zlepšení homogenizace fylosilikátového plniva v polymerní matrici. 

Zejména pro vyšší koncentrace organických látek došlo po zamíchání 

vermikulitového nanoplniva s polyethylenem k vytvoření nanokompozitních struktur. 

Na základě naměřených dat krípových charakteristik byl potvrzený vyztužující vliv 

plniva v polyethylenu.  

Antibakteriální test připravených polymerních nanokompozitů na čtyřech 

odlišných typech bakteriálních kmenů se projevil následovně:  

1) Nanokompozity s obsahem organo-vermikulitového plniva s HDTMA a 

DDA vykazovaly silné antibakteriální účinky, které se zvyšovaly se zvyšujícím se 

obsahem HDTMA v plnivu. Na povrchu PE/VT/HDA3 po 48 hod již nebyly žádné 

přežívající bakterie. Tyto hodnoty představují v řádu pokles z 108 na 102 po 24 hod 

styku bakterií s povrchem kompozitu.  

2) Pozitivní výsledky antibakteriálního působení se ukázaly taky u vzorků 

PE/VT/Ag,Cu bez organického modifikátoru. Také zde došlo ke snížení počtu 

bakteriálních kolonií o několik řádů již po 24 hod. Nejlepší působení proti E. faecalis 

vykazoval vzorek PE/VTAgCu.  

3) Překvapivé výsledky proti E. faecalis ukázaly vzorky polyethylenu, ve 

kterých byly použity jako plnivo čisté VTy bez modifikace jakoukoli účinnou látkou. 

Růst bakterií na povrchu vzorku PE/VT byl úplně zastaven po 24 hod. 
 

Závěrem lze shrnout, že cíle práce se podařilo splnit. Byly připraveny nové 

antibakteriální práškové materiály tvořené jílovými matricemi a pevně ukotvenými 

nanočásticemi stříbra a mědí s významnou schopností dlouhodobého antibakteriálního 

působení. Novým poznatkem je zjištění o dostatečně pevném ukotvení nanočástic na 

silikátové matrici a stabilitě materiálu ve vodě, čímž je zamezeno jejich neřízenému 

uvolňování do životního prostředí.  

Novými antibakteriálními materiály jsou nanokompozity tvořené jílovým 

nanoplnivem v polymerní matrici, které mělo zároveň pozitivní vliv na vyztužení 

matrice polymerů Pozitivním zjištěním je také dlouhodobý antibakteriální účinek u 

všech připravených polymerních nanokompozitů vůči testovaným bakteriálním 

kmenům. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH SKRATEK 

AAS atomová absorpční spektrometrie 
AES atomová emisní spektrometrie 
AIPEA Association Internationale Pour l´Étude des Argiles 
CCM Česká sbírka mikroorganismů (Czech colection of microorganism) 
CEC kationtová výměnná kapacita (cation exchange capacity) 
CFU počet jednotek tvořících kolonii (colony forming units) 
Cu-VT měďnatý vermikulit 
DDA dodecylamin 
EDS energiově disperzní spektrometr 
EPA Environmental Protection Agency 
FS fylosilikát 
HDPE vysokohustotný polyethylen (high density polyethylene) 
HDTMA hexadecyltrimethylamonium bromid 
HRTEM vysoce rozlišovací transmisní elektronová mikroskopie (high resolution transmission 

electron microscopy) 
KA kaolinit 
LLDE nízkohustotní polyethylen (linear low density polyethylene) 
MBC minimální baktericidní koncentrace 
MIC minimální inhibiční koncentrace 
MT montmorillonit 
Na-MT sodný montmorillonit 
NKT nanokompozit 
RFA rentgenová fluorescenční prvková analýza 
RTG difrakce rentgenová difrakční analýza 
SEM skenovací elektronová mikroskopie 
SM  světelná mikroskopie 
TEM transmisní elektronová mikroskopie 
UTB Univerzita Tomáše Bati 
UV ultrafialové záření 
VT vermikulit 
 
µm mikrometr 
c molární koncentrace (mol.dm-3 nebo mol.l-1) 
d mezivrstevní vzdálenost (nm) 
e- elektron 
et al. a kol. (kolektiv) 
G- Gram-pozitivní 
G+ Gram-negativní 
hm.% hmotnostní procenta 
hod hodina 
min minuta 
nm nanometr 
ot/min otáčky za minutu 
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