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Anotace 

 

Tato disertační práce se zabývá laboratorní přípravou a následnou charakterizací nových 

forem porézních hořečnatých keramických materiálů na bázi přírodních jílových minerálů 

mastku, vermikulitu, kaolinitu a montmorillonitu. Typ a množství jílových minerálů 

v prekeramických směsích, tvar a velikost částic a také rozdílné postupy přípravy ovlivňují 

výsledné vlastnosti keramiky po jejím vypálení. Vhodnými chemickými modifikacemi 

vstupních jílových minerálů v prekeramických směsích je možné záměrně pozměnit vlastnosti 

výsledné keramiky. Práce je zaměřena především na hořečnatou keramiku cordieritovou a 

steatitovou, jejichž společným znakem je přítomnost mastku v základních prekeramických 

směsích.  

V první části byly jílové minerály mastek, kaolinit a netradičně použitý vermikulit připraveny 

jako prekeramické směsi pro výpal porézní cordieritové keramiky. Chemickou modifikací 

vermikulitu s zirkonyl chloridem či srážením nanočástic CeO2 ve vodní suspenzi vermikulitu 

byly připraveny nové formy zirkon/cordieritové a fotokatalyticky aktivní CeO2/cordieritové 

keramiky. Druhá část je zaměřena na přípravu porézní steatitové keramiky z prekeramických 

směsí obsahujících mastek, kaolinit a/nebo montmorillonit a Na2CO3. Pro přípravu steatitové 

keramiky byl využit přírodní mastek a také mechanochemicky upravený mastek. Připravené 

hořečnaté keramické materiály byly charakterizovány metodami rentgenové práškové 

difrakční analýzy, skenovací elektronové mikroskopie a měřením porozity.  

 

Klíčová slova: jílové minerály, cordieritová keramika, steatitová keramika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

 

This dissertation thesis deals with the preparation and follow-up characterization of new 

forms of porous magnesium ceramic materials on the basis of natural clay minerals talc, 

vermiculite, kaolinite and montmorillonite. Type and amounts of clay minerals in preceramic 

metres, shape and size of particles and also different procedures of preparation influence the 

resulting ceramic properties after their sintering. The suitable chemical modifications of initial 

clay minerals in preceramic mixtures may purposely alter the resulting ceramic properties. 

This study is focused especially on magnesium cordierite and steatite ceramics whose 

common feature is presence of talc in preceramic mixtures. 

In the first part, clay minerals talc, kaolinite and unconventionally vermiculite used were 

prepared as preceramic mixtures for sintering of porous cordierite ceramics. The new forms of 

zircon/cordierite and photocatalytic active CeO2 ceramics were prepared by using chemically 

modified vermiculite by zirconyl chloride and/or CeO2, respectively. The second part is 

focused on the preparation of porous steatite ceramics from preceramic mixtures containg 

talc, kaolinite and/or montmorillonite and Na2CO3. The natural and mechanochemically 

treated talc were used for prepration of these statite ceramics. The prepared magnesium 

ceramic materials were characterized by combination of methods of X-ray diffraction 

analysis, scanning electron miscroscopy and porosity measurement.  

 

Keywords: clay minerals, cordierite ceramics, steatite ceramics 
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1. ÚVOD 

 

Jílové minerály jsou známy a používány člověkem už od starověku. Staly se nezbytnými 

materiály moderní doby a patří mezi jedny z prvních materiálů, které se člověk naučil 

využívat a začal je začleňovat do výroby kompozitů. Jílové minerály mají velký praktický 

význam v nejrozmanitějších technologiích zahrnující např. keramický, stavební, 

farmaceutický, papírenský a kosmetický průmysl. Díky svým mimořádným vlastnostem mají 

jílové materiály rovněž velký význam jako matrice pro nejrůznější funkční nanostruktury a 

tím je dáno jejich využití v nanotechnologiích. Velmi často jsou tyto minerály využívány 

v mnoha průmyslových aplikacích ve své  přírodní formě. Nicméně, ne ve všech případech je 

možné využít tyto minerály bez jejich předchozí mechanické či chemické modifikace. 

Jednotlivé jílové minerály se výrazně liší svým chemickým složením, což způsobuje rozdílné 

mineralogické vlastnosti, jakými jsou náboj na vrstvách, kationová výměnná kapacita, 

adsopční kapacita a morfologie.  

Technologie výroby keramických materiálů ovlivňuje vlastnosti těchto materiálů. Podle 

zvolené technologie výroby lze připravit kompaktní až pórovitý keramický materiál.  Porézní 

keramické materiály nacházejí stále větší uplatnění. Výhodou těchto materiálů je jejich nízká 

měrná hmotnost, vysoká relativní pevnost nebo propustnost plynů. Keramické kompozity a 

porézní keramika jsou heterogenní materiály vykazující efektivní vlastnosti, které jsou 

jednoznačně určeny vlastnostmi jednotlivých fází a mikrostrukturou těchto materiálů.  

Disertační práce se zabývá laboratorní přípravou a charakterizací nových forem 

keramických nanomateriálů na bázi přírodních jílových minerálů. Cílem je příprava a 

charakterizace nových forem hořečnaté keramiky se zaměřením na keramiku cordieritovou a 

steatitovou. K přípravě těchto keramických materiálů byly vybrány čtyři jílové minerály: 

mastek, kaolinit, vermikulit a montmorillonit.  

 

Cíle disertační práce: 

1. Studium přírodních jílových minerálů, které jsou komerčně dostupné a levné, bude 

zaměřeno na mastek, vermikulit, kaolinit a montmorillonit, které budou použity do 

prekeramických směsí, jejichž vypálením budou připraveny keramické materiály ve 

složení steatitové a cordieritové keramiky.  

2. Ve stejném minerálním složení prekeramických směsí podle bodu (1) budou 

připraveny chemicky a mechanicky modifikované minerály mastek a vermikulit, které 
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budou plnit funkci prekurzorů během výpalu zdokonalených forem hořečnatých 

keramických materiálů.  

3. Studium vlivu odlišného postupu výpalu prekeramických směsí na strukturní vlastnosti 

keramických materiálů. 

4. Hodnocení strukturních a funkčních vlastností nových forem keramických materiálů ve 

vztahu k jejich tradičním materiálům. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

     2.1. Keramické nanokompozitní materiály 

Keramika (z řeckého slova „keramikos“) je obecně definována jako anorganická nekovová 

látka s heterogenní polykrystalickou strukturou, obsahující obvykle větší či menší množství 

pórů, která je připravena slinováním [1]. Keramika je prvním umělým kompozitním 

materiálem, jenž se stal technickým objevem už v neolitu (mladší doba kamenná). Výrobky 

z keramiky zahrnují širokou škálu stavebních materiálů, domacích potřeb, průmyslových 

nástrojů usnadňujících výrobu, součástek strojů a přístrojů a dekorativních výrobků apod. 

Nově vyvíjené keramické materiály mají obrovský význam jak v každodenním životě, tak i 

v průmyslovém využití. Fázové složení výsledného keramického materiálu se může vlivem 

vysokoteplotních reakcí zcela lišit od výchozí směsi. Podle složení se mohou keramiky 

rozdělovat na silikátové a nesilikátové keramické suroviny, dále pak na oxidové a neoxidové 

keramické materiály.  

Silikátová keramika patří mezi jednu z nejstarších používaných keramik, jejíž hlavní 

složkou jsou přírodní suroviny (jíl, kaolín, mastek apod.) v surovém, upravovaném či 

očištěném stavu [2, 3]. Minoritní složkou mohou být uměle připravené oxidy, které zaručí 

zvýšení užitných vlastností [2]. Díky použití přírodních materiálů a relativně nízké teplotě 

výpalu jsou oproti neoxidovým a jiným oxidovým keramikám silikátové keramické materiály 

výrazně levnější. Podle chemického složení je možné silikátovou keramiku rozdělit do 

několika skupin. Keramika na bázi hlinitokřemičitanů, jejímž základem je kaolín/jíl (systém 

SiO2-Al2O3) nebo keramika na bázi hořečnatých křemičitanů (systém MgO-Al2O3-SiO2), dále 

keramiky s nízkou teplotní roztažností (systém Li2O-Al2O3-SiO2). Mezi hořečnatou 

silikátovou keramiku, jejíž základní surovinou je mastek, se řadí keramika steatitová, 

forsteritová či cordieritová [1, 4]. Silikátová keramika našla uplatnění zejména 

v elektrotechnice a elektrickém inženýrství, kde funguje např. jako elektrická izolace 

v pojistkách, jističích či termostatech. 

V posledních letech, keramické kompozitní materiály nacházejí stále větší uplatnění 

v nejrůznějších oborech. Převážná většina přírodních i uměle vyrobených materiálů se řadí 

mezi kompozitní, čili heterogenní materiály, které se skládají ze dvou nebo více složek.  

Oblast nanokopozitních materiálů patří v současnosti k velmi aktuálním materiálovým 

aplikacím. Vlastnosti nanokompozitních složek dovedou podstatně změnit celkový charakter 

výsledného kompozitního materiálu. 
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2.2. Keramické suroviny  

Suroviny pro keramickou technologii je možné rozdělit podle jejich původu na přírodní, 

syntetické a druhotné (odpadní). Tradičně byly využívány výhradně přírodní keramické 

suroviny (především zeminy a horniny) bez předchozích úprav anebo byly upravovány jen 

velmi jednoduše. Současné využívání přírodních surovinových zdrojů však vyžaduje úpravy 

surovin za účelem snížení obsahu nežádoucích nečistot, s ohledem na jejich předpokládané 

využití v keramické výrobě. Mezi nejdůležitější přírodní suroviny pro keramickou technologii 

patří jílové minerály (kaolinit, illit, montmorillonit, mastek, pyrofylit, serpentín) [4]. 

Nejvýznamnějším jílovým minerálem v keramickém průmyslu je kaolinit vyznačující se 

jednoduchostí a značnou stálostí chemického složení a vhodnými fyzikálními vlastnostmi 

(potřebná plastičnost, nebobtnavost, vysoká žáruvzdornost, bílá nebo bělavá barva po výpalu 

hmoty) [5]. Po přídavku vody, se molekuly vody vměstnají mezi vrstvy kaolinitu a vytvoří 

tenkou vrstvu okolo jílových částic. Částice se tak mohou po sobě pohybovat, což odpovídá 

za výslednou plasticitu směsi [6]. 

Vedle přírodních keramických surovin se stále více využívají suroviny syntetické (např. 

Al2O3, ZrO2, TiO2, SiC, Si3N4) připravené průmyslově, zejména chemickou cestou [4]. 

Syntetické suroviny jsou látky, které se vyskytují v přírodě velmi omezeně anebo 

v nedostatečné čistotě a proto se musí vyrábět průmyslově [5]. Kromě vysoké čistoty 

vstupních surovin je kladen požadavek na granulometrii a mikrostrukturu. Třetí skupinu tvoří 

suroviny druhotné (např. strusky, popílky, uhelné kaly) [4]. Vlastnosti přírodních i 

syntetických surovin využívaných pro výrobu keramických materiálů určují mikrostrukturu a 

mnoho dalších vlastností vypálených materiálů [3]. Kvalita výsledného keramického výrobku 

závisí zejména na mikrostruktuře, kterou je možné ovlivnit především charakterem výchozích 

materiálů (čistota a zrnitost) a technologií jejich zpracování. Optimální mikrostruktura má 

homogenní zrna, přesně definované hranice zrn, minimální obsah pórů a rovnoměrné 

rozložení všech přítomných fází [4]. 

Keramické materiály je také možné rozdělit podle jejich vlastností a aplikací na tradiční a 

pokročilé keramické materiály. K přípravě tradiční keramiky se využívají zejména běžně 

dostupné přírodní materiály, jakými jsou jíly, křemeny a živce. Mezi tradiční keramiku lze 

zařadit například keramiku hrnčířskou, porcelánovou či sanitární. Pokročilá (technická) 

keramika využívá jako výchozí materiály chemicky připravené práškové materiály na bázi 

oxidů, karbidů, nitridů atd. Zatímco tradiční keramika je používaná po více jak 25000 let, 

pokročilá keramika byla rozvinuta během posledních 100 let [7]. Vlastnosti keramických 
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materiálů jsou závislé na jejich struktuře (ta úzce souvisí s charakterem a vlastnostmi 

výchozích látek) a použité technologii zpracování [4].  

 

Průmyslové využití silikátů je podmíněno jejich užitnými vlastnostmi, které jsou odrazem 

fyzikálních a chemických vlastností minerálních fází. Proto bude dále pozornost věnována 

silikátům, jílům a jílovým minerálům, které představují velmi důležité přírodní suroviny pro 

keramickou technologii. 

 

2.2.1. Silikáty 

Silikáty (křemičitany) jsou materiály složené zejména z křemíku a kyslíku a představují 

nejrozšířenější skupinu minerálů v zemské kůře (Tabulka 2.1.), což je dáno schopností 

křemíku vytvářet velký počet různých sloučenin. Kyslík a křemík tvoří ~ 75 hm. % zemské 

kůry, zbytek připadá na oxid hlinitý, oxid železnatý a železitý, oxid vápenatý, draselný, 

sodný, hořečnatý a titaničitý. 

 

Tab. 2.1. Zastoupení nejvýznamnějších prvků v zemské kůře [3]. 

Pořadí četnosti Prvek          Zastoupení         Materiály 

v zemské kůře         v zemské kůře 

             (hmotn. %) 
 

         1   O    46,3           oxidy, silikáty 

         2   Si    28,2           sialony, silikáty, SiC, Si3N4 

         3   Al    8,1           Al2O3, Al2TiO5, korund, porcelán,  

                                                                                             cordierit 

         4   Fe    5,4           ferity 

         5   Ca    4,1           silikáty 

         6   Na    2,4           silikáty 

         7   K    2,1           silikáty 

         8   Mg    2,3           MgO, MgAl2O4, cordierit, steatit 

         9   Ti    0,5           TiO2, Al2TiO5 

 
 

  

Vazba mezi křemíkem a kyslíkem v krystalových strukturách silikátů je velmi pevná a 

stálá. Základní strukturní stavební jednotkou křemičitanů jsou koordinační tetraedry [SiO4]
4-

, 

které jsou uspořádány do skupin řetězců, vrstev nebo prostorově. Tetraedry mohou být ve 

struktuře silikátů přítomny buď jako samostatné stavební jednotky anebo se spojují do sítí 

různého typu. Způsob spojení tetraedrů mezi sebou se projevuje také ve fyzikálně chemických 

i krystalografických vlastnostech silikátů [8, 9].  
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V roce 1960 byla provedena klasifikace silikátů do 5-ti skupin (Tabulka 2.2) [10]: 

1. Struktury s nespojenými volnými tetraedry („sorosilikáty“) 

2. Struktury se skupinami tetraedrů („cyklosilikáty“) 

3. Struktury s nekonečnými jednorozměrnými řetězci tetraedrů („inosilikáty“) 

4. Struktury s nekonečnými dvojrozměrnými sítěmi tetraedrů („fylosilikáty“) 

5. Struktury s nekonečnými trojrozměrnými sítěmi tetraedr („tektosilikáty“) 

 

Tab. 2.2 Struktura silikátů [9, 10]. 

 

Spojení SiO4 tetraedrů             Poměr            Příklad                Skupina 

     Si : O           minerálu               silikátů 
 

Izolované tetraedry   1 : 4                                    olivín             Sorosilikáty 

Tetraedry jsou v prostoru                                                            (Mg,Fe)2SiO4 

propojeny  skrz  kationty. 
 

Uzavřené prstence tetraedrů  1 : 3                                        beryl             Cyklosilikáty 

Spojení  3  až  4 tetraedrů  do                                                               Be3Al2(Si6O18)                                                                                                                                      

uzavřených kruhů sdílením 2 

vrcholových kyslíků. 
 

Jednoduché nerozvětvené   1 : 3                         pyroxen             Inosilikáty 

        řetězce tetraedrů                                                                    (Mg,Fe)SiO3                                                                                                               

Spojení tetraedrů pomocí vrcho- 

lových   kyslíků   do   lineárních 

nekonečných řetězců. 
 

Vrstevnatá struktura   2 : 5                                    kaolinit              Fylosilikáty 

Každý tetraedr je spojený se                                                          Al2Si2O2(OH)4                                                               

3  dalšími  sdílením  kyslíků. 

 

 

Trojrozměrné sítě tetraedrů  3 : 8                               živec             Tektosilikáty 

Tetraedry   jsou   vázány    do                                     NaAlSi3O8 

do prostorové stavby sdílením 1 : 2                                        křemen 

všech svých vrcholů s dalšími                                                              SiO2 

tetraedry. 
  

 

V rámci této disertační práce bude dále pozornost věnována pouze vrstevnatým silikátům 

(fylosilikátům), charakterizaci jejich struktur a klasifikaci. 
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2.2.1.1.   Vrstevnaté silikáty (fylosilikáty) 

Základní stavební koordinační polyedry, z nichž jsou vybudovány struktury fylosilikátů (z 

řeckého slova „phyllon“ znamenající list a latinského slova „silic“ znamenající křemen), jsou 

tetraedry (T) a oktaedry (O) (Obr. 2.1.).  

 

                                                   

Obr. 2.1. Kuličkový model se znázorněním vazeb (nahoře) a model polyedrů (dole) - 

tetraedru a oktaedru [11]. 

 

Tetraedrická síť 

Jak již bylo zmíněno, základem struktury fylosilikátů jsou dvojrozměrně periodické sítě 

tetraedrů [TO4]
4-

, které jsou vzájemně spojeny třemi vrcholy (bazální atomy kyslíků) a čtvrtý 

(vrcholový, apikální atom kyslíku) směřuje libovolně kolmo na rovinu sítě tetraedrů (Obr. 

2.1). Jako T jsou zde označeny centrální kationty tetraedrů (nejčastěji Si
4+

, které mohou být 

substituovány kationty Al
3+

, Fe
3+

) [12].  

 

Oktaedrická síť 

Nedílnou součástí struktury fylosilikátů jsou sítě oktaedrů [MA6]
n-

, které spolu sdílejí nejen 

vrcholy, ale i polovinu hran. V hexagonální symetrii oktaedrů jsou tři anionty uspořádány do 

dvou ditrigonů, které tvoří horní vrstvu a otočené o 60° spodní vrstvu (Obr. 2.1). Mezi těmito 

vrstvami jsou uloženy oktaedrické kationty [11, 12]. Centrální kationty oktaedrů Al
3+

, zde 

jsou označeny jako M, mohou být substituovány kationty Mg
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Ca
2+

, Li
+
. Jako 

anionty, zde jsou označeny jako A, se vyskytují O
2-

, OH
-
, F

-
.  

 

Prostor, který může být obsazen kationty v tetraedrické síti, je menší než v oktaedrické síti. 

Menší kationty (Si
4+

) mají tendenci se vyskytovat v tetraedrických sítích, zatímco poněkud 

větší kationty (Mg
2+

, Ti
4+

, Fe
2+

, Mn
2+

) se vyskytují v oktaedrických sítích a největší kationty 

se vyskytují v prostoru, který je dokonce větší než prostor oktaedrické sítě. Kationty se střední 

velikostí, která je optimální pro obě sítě (např. Al
3+

, Fe
3+

), mohou obsazovat obě sítě [11].  
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Struktury vrstevnatých silikátů jsou tvořeny sítěmi tetraedrů a oktaedrů, které jsou spojeny 

do vrstev a mezivrstevním prostorem (mezivrstvím), které vzniká mezi jednotlivými vrstvami. 

Existují dvě základní kombinace tetraedrických a oktaedrických sítí, které se navzájem spojují 

do vrstev [13]. Vrstevnatá struktura typu 1:1 (např. u kaolinitu) se skládá z jedné oktaedrické 

a jedné tetraedrické sítě (Obr. 2.2). Spojení mezi oktaedrickou a tetraedrickou sítí je 

zprostředkováno pomocí apikálních kyslíků tetraedrů. Základní strukturní jednotka typu 1:1 

obsahuje šest oktaedrů a čtyři tetraedry. U vrstevnaté struktury typu 2:1 (např. u mastku, 

vermikulitu nebo montmorillonitu) jde o spojení jedné oktaedrické sítě a dvou tetraedrických 

sítí s opačnou polaritou (Obr. 2.2). Základní strukturní jednotka obsahuje šest oktaedrů a osm 

tetraedrů. Struktura se všemi obsazenými oktaedrickými pozicemi je označována jako 

trioktaedrická, zatímco pokud jsou obsazeny jen 4 ze 6-ti  oktaedrických pozic a zbylé dvě 

pozice jsou vakantní, pak se jedná o dioktaedrickou strukturu [11, 14].  

 

 

Obr. 2.2 Zobrazení vrstevnaté struktury typu 1:1 a 2:1 jílových minerálů (převzato a 

upraveno podle [11]). 

 

Klasifikace fylosilikátů 

Klasifikací jílových minerálů a jejich zařazením se zabývá mezinárodní nomenklaturní 

komise pro studium jílů AIPEA („Association Internationale pour l'Etude des Argiles“). 

Současná nomenklatura a klasifikace vybraných vrstevnatých silikátů je sestavena v tabulce 

2.3 [10]. Výše uvedena klasifikace je založena na typu vrstvy (1:1 nebo 2:1), náboji (x) na 

vrstvách, obsahu a typu materiálu v mezivrství, typu oktaedrických sítí (tri- nebo di-

oktaedrické) a chemickém složení [12].  
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Tab. 2.3 Klasifikace vybraných fylosilikátů [15]. 

Skupina Typ 

oktaedrické 

sítě 

Příklady  

minerálů 

Mezivrstevní  

materiál 

Typ 

vrstev 

Náboj 

vrstvy 

serpentinu- 

kaolinitu 

tri- lizardit, chrysotil, 

crondstedit 

 

bez materiálu, 

nebo jen H2O 

 

  1 : 1 

 

 x ~ 0 

di- kaolinit, nakrit, 

dickit, halloysit 

slíd tri- biotit, flogopit, 

siderofylit 

nehydratované 

jednomocné 

kationty 

 

2 : 1 

 

x ~ 0,6 - 1,0 

di- muskovit, illit 

smektitů tri- saponit, hektorit hydratované 

jednomocné 

kationty 

 

2 : 1 

 

x ~ 0,2 - 0,6 
di- montmorillonit, 

beidellit 

vermikulitů tri- trioktaedrický 

vermikulit 

hydratované 

jednomocné 

kationty 

 

2 : 1 

 

x ~ 0,6 - 0,9 

di- dioktaedrický 

vermikulit 

pyrofilitu- 

mastku 

tri- pyrofilit bez materiálu 2 : 1 x ~ 0 

di- mastek 

 

2.2.2.    Jíly a jílové minerály 

Jíl je směsný přírodní materiál primárně složený, z jemně zrnitých materiálů, který je obecně 

plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či vypálení [16]. Součástí jílů 

bývají především fylosilikáty, minoritně mohou obsahovat i jiné minerály (např. živce, 

karbonáty, zeolity, pyrity, hematity) a organickou hmotu (např. huminy, huminové kyseliny, 

fulvokyseliny, lignity), které mohou, ale také nemusí ovlivňovat jejich plasticitu, tvrdost po 

vysušení a vypálení [3, 5]. Unikátní vlastnosti jílů způsobují především nepatrné rozměry 

jednotlivých krystalů a jejich vrstevní struktura. Zejména se jedná o schopnost sorpce a 

iontové výměny, schopnost vázat vodu a díky své struktuře také vytvářet velký volný povrch.   
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Jílový minerál je přírodní, anorganická, homogenní pevná látka s definovaným chemickým 

složením (často je vyjádřeno chemickým vzorcem) a pravidelným uspořádáním atomů [17]. 

Termínem jílový minerál můžeme označit všechny fylosilikáty, dále pak minerály skupiny 

alofánu, některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy udělující jílům plasticitu. Doprovodnými 

surovinami jílových minerálů jsou křemen, živce a uhličitan vápenatý, které mohou být 

v jílech přítomny, ale nepatří mezi výše uvedené jílové minerály [10, 12]. Jílové minerály 

jsou významnou složkou přírodních geomateriálů (půdy a horniny) a společně s křemenem 

představují nejběžnější minerály sedimentární litosféry, kde se koncentrují zejména v jílech, 

jílovcích a břidlicích [5, 18].  

Rozsáhlé studie jílových minerálů byly zahájeny na počátku 20. století, kdy Hadding 

(1923) ve Švédsku a Rinne (1924) v Německu, začali používat k jejich studiu rentgenovou 

difrakční analýzu (RTG). Od té doby bylo pomocí RTG analýzy a dalších pokročilých 

technologií odhaleno více a více nových struktur jílových minerálů. Například, v roce 1930 

Pauling poprvé popsal krystalovou strukturu kaolinitu použitím modelů idealizovaných 

mnohostěnů a v roce 1932 Gruner provedl jako první strukturní interpretaci rentgenových 

difrakčních záznamů kaolinitu [19].  

Obecně platná klasifikace vrstevnatých silikátů souvisí jen s čistými minerály. Nicméně, 

v přírodě jsou čisté minerály velmi vzácné, zatímco smíšené (tzv. interstratifikované) jílové 

minerály jsou velmi běžné. Čisté jílové minerály jsou charakterizovány jedním typem 

základní buňky a vykazují integrální sérií bazálních reflexí (00l) s podobným rozšířením 

reflexních linií. Naopak, smíšené vrstevnaté struktury vykazují dvě nebo více odlišných 

základních buněk, a proto vykazují neintegrální série těchto bazálních reflexí (00l) 

s proměnlivým rozšířením reflexních linií. Pořadí vrstev může být u smíšených minerálů buď 

náhodné anebo pravidelné. Tzv. pravidelně smíšené jílové minerály tvoří výjimku, protože 

jejich strukturní jednotky jsou složeny ze dvou střídajících se vrstev označených A a B 

(ABABAB…). Tyto minerály se zastoupením vrstev typu A a B v poměru 1:1 jsou v přírodě 

velmi vzácné a byly jim přiřazeny vlastní názvy [20]. Např. Gruner (1934) [21] popsal jako 

hydrobiotit pravidelnou 1:1 interstratifikaci vermikulitových a biotitových vrstev. Schoeman 

(1989) [22] pojmenoval hydroflogopit jako minerál obsahující 50 % flogopitu a 50 % 

vermikulitu.   
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2.3. Vybrané jílové minerály aplikované do keramických nanokompozitů 

V této kapitole je popsána struktura, vlastnosti a použití vybraných jílových minerálů 

mastku, montmorillonitu, kaolinitu a vermikulitu. Velkou výhodou použití jílových minerálů 

v nejrůznějších oblastech je jejich nezávadnost k životnímu prostředí, jejich hojný a běžný 

výskyt a také nízká cena. Mastek je základní surovinou pro výrobu hořečnaté silikátové 

keramiky používané zejména v technických aplikacích. Společně s jílem a tavidlem se 

využívá pro výrobu steatitové keramiky. V prekeramických směsích se mastek společně 

s kaolinitem a vermikulitem používá pro výrobu cordieritové keramiky.  

 

2.3.1. Mastek 

Ložiska mastku se vyskytují v mnoha zemích (Německo, Rakousko, Itálie, Francie, USA, 

Indie, Jihoafrická Republika, Egypt, Čína, Slovensko). Nejčastěji jsou ložiska mastku 

doprovázena dolomitem a magnezitem, kdy hydrotermální roztoky bohaté na SiO2 reagovaly 

s karbonáty za vzniku mastku. Dále mohou být ložiska mastku spojena s ultrabazickými 

horninami, kde mastek vznikl přeměnou olivínu, augitu a amfibolu [5].  

 

Mastek je vrstevnatý 2:1 přírodní hořečnatý silikát, jehož ideální chemické složení 31,7 % 

MgO, 63,5 % SiO2 a 4,8 % H2O lze zapsat krystalochemickým vzorcem Mg3Si4O10(OH)2 [5]. 

V přírodě se mastek vyskytuje jako agregáty tence lupinkovitých krystalů, jejichž barva je 

většinou bílá, nažloutlá až šedivě zelená [5]. Struktura mastku je složena ze dvou 

tetraedrických sítí, mezi kterými je uzavřena jedna oktaedrická síť. Mezi těmito 2:1 vrstvami 

není žádný mezivrstevní materiál (Obr. 2.3) [12, 13, 14].  

 

 

Obr. 2.3 Schématické zobrazezní vrstevnaté struktury mastku (převzato a upraveno podle  

Scultze [11]).   
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Následkem mimořádně nízké substituce v obou sítích je náboj těchto vrstev téměř nulový. 

Sousední 2:1 vrstvy jsou spojeny pomocí slabých van der Waalsových sil a proto je přírodní 

mastek mimořádně měkký a vykazuje dobrou odlučnost jednotlivých vazeb ve směru 

rovnoběžném s vrstvami [12, 13, 14]. Běžnou příměsí mastku bývá některý z karbonátů 

(zejména dolomit), dále křemen, pyrit, chlority aj. Zejména vysoká příměs karbonátů 

obsahující CaO znehodnocuje surovinu [5]. 

Rozsáhlé využití mastku je dáno zejména jeho jedinečnými strukturními, fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi jakými jsou např. chemická stálost, měkkost, bělost, dobré adsorpční 

a absorpční vlastnosti, vysoká tepelná stabilita a vysoká hustota [23, 24]. Mastek je využíván 

jako nanoplnivo k přípravě polymer/silikátových kompozitů, kde zlepšuje mechanické 

vlastnosti (např. pevnost, pružnost) výsledného kompozitu [25]. Mastek je také důležitým 

plnivem plastů – zejména polypropylenu, kde zvyšuje jeho tuhost. Hlavní výhodou použití 

mastku v papírenském průmyslu je to, že zlepšuje opacitu, hladkost a také bělost papíru [26]. 

Mastek je hlavní surovinou užívanou pro výrobu hořečnaté keramiky (steatitová, forsteritová 

či cordieritová keramika) [4]. Mastek příznivě ovlivňuje termickou expanzi keramických 

výrobků, a proto jeho největší objem se spotřebuje v keramickém průmyslu, na výrobu 

elektrokeramiky a pro izolační účely. Při výrobě bílé kameniny a porcelánu, příměs mastku 

zvyšuje průsvitnost a tuhost vypálených výrobků [5].  

 

2.3.2. Vermikulit 

Vermikulity vznikají alterací minerálů skupiny slíd (zejména biotitu a flogopitu) a méně 

často z amfibolu, pyroxenu a chloritu [13, 22]. Zvětráváním slíd dochází k nahrazení K
+
 

v mezivrstevním prostoru hydratovanými kationty [11]. Vermikulity se proto v přírodě 

vyskytují jako smíšené struktury a monominerální formy jsou vzácné. Identifikace 

vermikulitů se stává obtížnější a je založena na hodnocení smíšených (interstratifikovaných) 

struktur např. biotitu-vermikulitu, flogopitu-vermikulitu anebo vermikulitu-chloritu [13, 27]. 

Světová ložiska vermikulitu se nacházejí např. v USA, Jižní Africe, Brazílii, Rusku, Číně, 

Bulharsku, Egyptě, Španělsku, Japonsku. V současné době je největším světovým 

producentem vermikulitu Jihoafrická Republika s komerčně známým ložiskem Palabora. 

V České republice nejsou známa žádná ekonomicky využitelná ložiska vermikulitu. 

Předmětem výzkumu byla lokalita Dubina u Zruče nad Sázavou, kde se vyskytovala smíšena 

struktura vermikulitu a biotitu (tzv. hydrobiotit). Další lokalitou s mineralogickým výskytem 
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vermikulitu byly Letovice, kde vermikulit vznikl alterací hořečnatého chloritu a je 

charakteristický vyšším obsahem Mg
2+

 v mezivrstevním prostoru [12, 28] 

Vermikulit je vrstevnatý 2:1 silikát s obecným krystalochemickým vzorcem 

(Miv.nH2O)(R
2

z R
3

y )(Si4-w(Al,Fe
3+

)w)O10(OH)2, kde Mi jsou mezivrstevní kationty. 

Vermikulit má velmi proměnlivé prvkové složení, kdy se obsah SiO2 nejčastěji pohybuje 

v rozmezí 37 až 42 %, MgO mezi 14 - 23 %, Al2O3 mezi 8 – 15 %, Fe2O3 od 5 do 17 % a H2O 

okolo 5 %. Obsah molekulární vody v mezivrstevním prostoru bývá od 12 až do 14 % [5]. 

Dvě tetraedrické sítě a jedna oktaedrická síť mezi nimi tvoří 2:1 silikátovou vrstvu (Obr. 2.4). 

Záporný náboj (0,6 - 0,9 eq/(Si,Al)4O10) na vrstvách vzniká v tetraedrických sítích především 

v důsledku isomorfní substituce Al
3+

 za Si
4+

. Pozitivní náboj v oktaedrech vzniká substitucí 

Al
3+

 anebo Fe
3+

 za Mg
2+

 ionty. Přebytek náboje na vrstvách je kompenzován mezivrstevními 

hydratovanými vyměnitelnými kationty (Mg
2+

, Ca
2+

, Na
+
, K

+
) [12]. Hydratované vyměnitelné 

kationty jsou v mezivrství umístěny mezi vrstvami molekul vody, které jsou vázány ve 

struktuře vermikulitu jen pomocí vodíkových můstků [18]. Jako dominantní oktaedrický 

kation zde vystupuje hořčík. Vysoký náboj na vrstvách vermikulitů je příčinou vysoké 

kationtové výměnné kapacity a způsobuje vysokou afinitu slabě hydratovaných kationtů, 

kterými jsou K
+
, NH4

+
 a Cs

+
 [11]. 

 

 

Obr. 2.4 Schématické zobrazení vrstevnaté struktury vermikulitu (převzato a upraveno podle 

Schulze [11]). 

 

V půdách a horninách se nacházejí vermikulity dioktaedrické anebo trioktaedrické. 

Dioktaedrické vermikulity mají mnohem více variabilní složení a hodnoty kationtové 

výměnné kapacity (KVK), zatímco triokaedrické vermikulity mají destičkovitou morfologii a 

relativně úzké rozmezí KVK. Způsob k rozlišení di- a tri-oktaedrických vermikulitů je 

založen na hodnotě mezivrstevní vzdálenosti (d) reflexe 060. Na rentgenových difrakčních 
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záznamech, dioktaedrické vermikulity vykazují reflexe (060) s mezivrstevní hodnotou d(060) 

mezi 0,149 – 0,150 nm, zatímco trioktaderické v rozmezí od 0,151 do 0,153 nm [29, 30]. 

                               

Vermikulit je specifický svými šupinami s jejich vrstevnou odlučností, které svým 

vzhledem jsou podobné šupinám slídy a svou schopností expandovat mezivrstevní prostor se 

podobá smektitům. Vermikulity jsou běžně používány ve formě expandovaných částic. 

Šupinkovité částice vermikulitu jsou expandovány rychlým zahřátím z teploty 250 °C na 1500 

°C a následným okamžitým ochlazením na teplotu 400 °C. Unikající voda rozevírá 

destičkovité částice do tvaru červovitých útvarů a zvyšuje objem vermikulitu až 1500krát 

[31]. Takto připravený expandovaný vermikulit získá absorpční, izolační a iontově výměnné 

vlastnosti, které slouží jako základ pro jeho průmyslové použití [32]. Termická expanze je ze 

všech vlastností vermikulitu pro jeho využití v keramickém průmyslu nejdůležitější [5]. 

Expandovaný vermikulit je používán zejména ve stavebnictví jako tepelný a zvukový izolátor 

a také jako lehčené plnivo stavebních hmot [31].  

 

2.3.3. Kaolinit 

Kaolín je reziduální, bílá nebo světle zbarvená jílovitá hornina, jejíž hlavní složku tvoří 

minerál kaolinit (obvykle okolo 80 hm.%). Vedle kaolinitů s různou strukturní uspořádaností 

jsou v přírodních kaolínech přítomny příměsi zejména křemene, slídy a živců. Ostatní příměsi 

(např. anatas, rutil, hematit, magnetit, siderit, spinel, biotit) se vyskytují v přírodních 

kaolínech jen sporadicky a závisí na charakteru mateřské horniny [5].  

 

Kaolinit vzniká ve vlhkém prostředí chemickým zvětráváním draselných živců 

(kaolinizace) anebo vzniká jako sekundární fáze dalším rozkladem illitu. Hlavními 

producenty kaolínu jsou USA, Velká Británie, Německo, Ukrajina, Brazílie a Austrálie. 

Těžba kaolínu má dlouholetou tradici i v České Republice. Nejvýznamnější ložiska kaolínu 

v České republice se nacházejí v okolí Karlových Varů (např. Lokality Jimlíkov a Božičany), 

Plzně (lokality Kaznějov a Horní Bříza), Podbořan a Znojma [5, 12].  

 

Kaolinit je vrstevnatý 1:1 jílový minerál se zjednodušeným krystalochemickým vzorcem 

Al2Si2O2(OH)4, který se v přírodě vyskytuje v podobě tenkých lupínků až silných krystalů, jež 

se mohou snadno štěpit podle plochy 001 na velmi tenké lupínky různých tvarů. Kaolinit se 

vyznačuje vysokým obsahem Al2O3 a v ideálně čistém kaolinitu je jeho složení následující: 
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39,5 % Al2O3, 46,5 % SiO2 a 14 % H2O [5]. Struktura kaolinitu je tvořena jednou 

tetraedrickou a jednou dioktaedrickou sítí, které vytvářejí jednu vrstvu o tloušťce 0,72 nm 

(Obr. 2.5) [13]. Charakteristickým kationtem uvnitř tetraedrů je Si
4+

, kdežto uvnitř okatedrů 

jsou to kationty Al
3+

.  

                                

                      

Obr. 2.5 Schématické zobrazení vrstevnaté struktury kaolinitu (převzato a upraveno podle 

Schulze [11]). 

 

Vrstvy 1:1 jsou pevně spojeny vodíkovými vazbami. Kaolinity mají velmi nízký anebo 

nulový náboj na vrstvách díky nízké isomorfní substituci v obou sítích. Někdy může dojít ve 

struktuře kaolinitů k velmi slabé izomorfní náhradě křemíku nebo hliníku titanem (anatas, 

rutil) [5]. Pro kaolinity je také typická nízká hodnota kationové výměnné kapacity a 

specifického povrchu. Kaolinity patří mezi běžné minerály v půdách. Půdy, které obsahují 

vysoké množství kaolinitu, jsou obecně méně úrodné než půdy, ve kterých převládají 2:1 

jílové minerály [11]. 

Kaolinity mohou být klasifikovány podle jejich strukturní uspořádanosti/neuspořádanosti, 

což se projeví jako poruchy v uložení nebo poškození vrstev v rovině ab ve směru osy c. 

Vysoce uspořádané kaolinity mají velmi málo strukturních poruch. Kaolinity s 

mnoha poruchami v uspořádání kladu vrstev jsou známy jako neuspořádané kaolinity [14, 

33]. Strukturní uspořádanost/neuspořádanost kaolinitů může být charakterizována pomocí 

rentgenových difrakčních záznamů. RTG záznamy upořádaných kaolinitů vykazují ostré a 

úzké profily reflexí zatímco u neuspořádaných kaolinitů jsou profily reflexních křivek 

rozšířené a asymetrické [12, 14]. 

Kaolinit patří mezi jeden z nejvíce používaných minerálů v průmyslu díky jeho fyzikálním 

(např. plastičnost, žáruvzdornost, bělost) a chemickým vlastnostem. Jeho použití závisí na 

množství a charakteru příměsí přítomných v kaolínových horninách. Některé příměsi dalších 

minerálů v kaolinitech mohou nepříznivě ovlivnit některé chemické a fyzikální vlastnosti. 

Např. minerály s vyšším obsahem železa nebo titanu v kombinaci se železem snižují bělost 

kaolinitových surovin po vysušení či vypálení a také žáruvzdornost [5]. Největším 
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spotřebitelem kaolínu je keramický průmysl. Vysoce čisté kaolíny se používají pro výrobu 

keramických produktů, jakými jsou porcelán, sanitární keramika a kamenina. Méně čisté 

kaolíny jsou využívány k výrobě cihel, obkladaček a hrnčířského zboží [31]. Kaolín nachází 

uplatnění také v papírenském či gumárenském průmyslu, v chemii jako nosič účinných látek 

(např. insekticidů). 

 

2.3.4. Montmorillonit 

Bentonit je jílová hornina vytvořená alterací vulkanického skla či zvětráváním matečné 

horniny v alkalickém prostředí [12, 13]. Hlavní součástí bentonitu jsou minerály skupiny 

smektitů, tvořené převážně jílovým minerálem montmorillonitem (65 – 80 %). 

Montmorillonit je nositelem charakteristických vlastností bentonitu, jakými jsou např. velmi 

vysoká sorpční schopnost, vysoká hodnota KVK, bobtnavost a plastičnost. Přírodní surovina 

bohatá montmorillonitem s převahou Ca
2+

 iontů v mezivrstevním prostoru je označována jako 

fullerská hlinka („fuller`s earth“). Tento materiál je využíván zejména k peletizaci železných 

rud, při rekultivaci povrchově vytěžených ložisek, pro čištění odpadního oleje, jako plnivo do 

zemědělských krmiv, k odstranění mastnoty z vlny apod. [5, 31]. Schopnost bentonitů 

adsorbovat proteiny a vysokomolekulární látky se využívá pro stabilizaci piva a zlepšení 

chutě a kvality džusů a dokonce i některých levných vín [31].  

Významná ložiska bentonitu se nacházejí v USA (Wyoming, Montana, Cheto), ve Velké 

Británii, Německu, Maďarsku, Řecku, České republice (České středohoří a Doupovské hory), 

na Slovensku a Ukrajině [5]. 

 

Montmorillonit patří do skupiny 2:1 vrstevnatých silikátů (tzv. smektitů) 

prezentovaný idealizovaným krystalochemickým vzorcem Mi


5,0 (Al1,5Mg0,5□1,0)(Si4,0) 

O10(OH)2, kde Mi jsou mezivrstevní vyměnitelné kationty (nejčastěji Ca
2+

, Na
+
 a K

+
) a □ je 

vakance [12]. Záporný náboj na vrstvách se u montmorillonitu pohybuje v rozmezí od 0,2 do 

0,6 eq/(Si,Al)4O10 a je soustředěný zejména na oktaedrické síti, kde vzniká především v 

důsledku isomorfní substituce iontů Mg
2+

 za Al
3+

. Hydratované vyměnitelné kationty Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

 a Mg
2+

 vyrovnávají záporný náboj na vrstvách [9, 13]. V závislosti na obsahu 

mezivrstevního prostoru (typ mezivrstevního kationtu a přítomnost vody), je možné u 

montmorillonitu pozorovat proměnlivou mezivrstevní vzdálenost s charakteristickými d(001)-

hodnotami, které se pohybují od 0,96 nm pro zcela dehydratovaný montmorillonit až po 

hodnotu 2,1 nm pro montmorillonit zcela nasycený vodou [12].  
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Podobně jako vermikulit, patří montmorillonit mezi materiály s expandující strukturou, 

kdy je schopen přijímat do mezivrství vodu, organické molekuly a vyměnitelné kationty a 

zvětšovat tak svou mezivrstevnou vzdálenost. Toho se využívá zejména v chemickém 

průmyslu, kde je montmorillonit využíván jako nosič katalyzátorů či jako samotný 

katalyzátor. V potravinářském průmyslu anebo v odpadovém hospodářství se využívá 

montmorillonit především jako absorbent zejména díky svému velkému specifickému 

povrchu. Interkalací vhodných organických (např. dodecyltrimetylammonium chlorid) či 

anorganických (např. [Al13O4(OH)24(H2O)12]7+ ion) sloučenin lze u montmorillonitu zvýšit 

specifický povrch a také porézní strukturu a tím značně zvýšit účinnost sorpce nejrůznějších 

polutantů. Ve stavebnictví se využívá zejména bobtnavosti, hydrofilních, gelotvorných či 

tmelících vlastností. Montmorillonit se také využívá v keramickém průmyslu. Velmi malou 

příměsí montmorillonitu lze pozitivně upravit plastičnost, vaznost a také pevnost za syrova 

nebo po vysušení žáruvzdorných jílových keramických surovin. Dále se montmorillonit 

uplatňuje při výrobě keramických filtrů či při výrobě keramických dlaždic. Naopak, i nepatrné 

zvýšení montmorillonitu v jílové hmotě může vést během sušení k příliš velkému smrštění a 

ke vzniku trhlin [5, 12]. Přídavek montmorillonitu (1 – 5 hm.%) do polymerní matrice (např. 

polyetylen, polypropylen, polyamid, polymethylmetakrylát) vede k výraznému zlepšení 

mechanické pevnosti, ke snížení propustnosti plynů a vodních par a také ke snížení hořlavosti 

zejména díky jeho nanometrickým rozměrům [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Schématické zobrazení vrstevnaté struktury montmorillonitu (převzato a upraveno 

podle Schulze [11]). 
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2.4. Základní modifikace mastku a vermikulitu a jejich aplikace do keramických 

kompozitů 

Modifikace (mechanická či chemická) jílových minerálů je využívána zejména za účelem 

zmenšování velikosti částic, jelikož velikost částic ovlivňuje řadu vlastností. Mezi základní 

modifikace jílových minerálů patří mletí, modifikace v ultrazvuku, aktivace kyselinami a 

interkalace. Příprava keramických materiálů je založena na vhodné úpravě a homogenizaci 

výchozích složek k získání směsí požadovaných vlastností a vhodné konzistence. V této 

kapitole bude nejprve obecně popsán proces mletí, modifikace v ultrazvuku, aktivace 

kyselinami a proces interkalace. V jednotlivých podkapitolách bude pozornost věnována 

literární rešerši týkající se modifikací mastku a zároveň jeho použití pro přípravu steatitové 

keramiky. Následně budou popsány také modifikace vermikulitu a jeho využití pro přípravu 

cordieritové keramiky.  

 

Mechanická modifikace - mletí 

Pro mnoho aplikací je velmi důležité vzorek upravit do podoby jemného prášku, který 

bude mít požadovanou velikost částic. Ke zdrobňování materiálů slouží drcení, mletí a 

roztírání. Účelem drcení (např. čelisťové mlýny) je připravit materiál o velikosti zrn či částic 

kolem 1 mm. Takto rozdrcený materiál se poté upravuje mletím (např. kulové, vibrační 

mlýny). Roztírání se provádí jen u malého množství vzorku ručně v třecích miskách [8].  

Mletí představuje běžnou techniku pro zmenšování velikosti částic přírodních surových 

materiálů. Proces mletí může být prováděn buď za sucha anebo za mokra s použitím vody 

anebo chemických aditiv [35]. Obecně je známo, že hlavním účelem mletí je získat materiál s 

velkým měrným povrchem [23]. Měrný povrch podmiňuje fyzikálně-chemické vlastnosti 

látek, zejména jejich reaktivnost a rozpustnost. K poklesu měrného povrchu dochází 

v důsledku dlouhodobého mletí, kdy se malé částice na sebe nabalují. Prodloužená doba mletí 

vede k amorfizaci struktury [8, 23].  

 

Mechanická modifikace – ultrazvuk (sonifikace) 

Alternativou k procesu mletí se stala aplikace vysoce energetického ultrazvuku 

pro zmenšování velikosti částic jílových minerálů. Při modifikaci ultrazvukem dochází ve 

struktuře fylosilikátů k delaminaci větších částic zatímco krystalický charakter zůstává 

zachován [36, 37]. Oproti klasickému mletí, při použití ultrazvuku nedochází prakticky 
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k žádnému drcení částic a vzniku prachově nedelaminovaných částic [38]. Pomocí této 

metody je možné připravit submikronové či nanometrické částice s relativně úzkou distribucí 

velikosti částic [39].   

Při působení ultrazvuku o akustickém výkonu větším než 50 W.cm
-2

 (tyčový ultrazvuk) 

dochází v důsledku kavitačních dějů v kapalině k rozkmitání jednotlivých částic a následně 

k oddělení jednotlivých vrstev (tzv. delaminace). Navíc, při použití tyčového ultrazvuku 

dochází k plastickým deformacím a tím k rozdružování částic. Oproti mletí, ultrazvuk 

upřednostňuje oddělování materiálu po jednotlivých vrstvách a téměř nedochází k žádnému 

drcení a tvorbě prachových nedelaminovaných částic [40].  

 

Chemická modifikace – aktivace kyselinami 

Aktivace vrstevných silikátů kyselinami (acidifikace) patří mezi běžné metody jejich 

chemické modifikace. Jílové minerály jsou upravovány ve vodných roztocích anorganických 

kyselin, zejména HCl nebo H2SO4 [36]. Intenzita acidifikace je určována několika faktory, ke 

kterým patří koncentrace kyseliny, čas úpravy, teplota roztoku apod. Modifikace kyselinami 

umožňuje dosáhnout nárůstu hodnoty měrného povrchu po rozpadu částic, odstraňuje 

nečistoty a rozpouští vnější vrstvy. Proměnlivé množství kationtů jílových minerálů je 

odstraněno během acidifikace. Toto odstranění závisí na chemickém složení a struktuře 

jílového minerálu a také na intenzitě úprav. Pokud je acidifikace realizována s použitím příliš 

silných koncentrací, oktaedrické kationty jsou uvolněny mimo strukturu a tetraedrická síť 

vytváří amorfní silikagel [37]. Tímto způsobem je možné získat materiály s vysokou 

porozitou, které se využívají pro své absorpční a katalytické vlastnosti.  

Prvním krokem při acidifikaci je odstranění vyměnitelných kationtů a jejich nahrazení 

protony H
+
 kyseliny vstupují do mezivrství. Současně, dochází k rozkladu v kyselinách 

rozpustných látek, jakými jsou kalcit, dolomit, goethit apod. a různých organických látek [36, 

41]. Druhý krok představuje loužení oktaedrických a tetraedrických kationtů Al
3+

, Mg
2+

 a 

Fe
2+

, Fe
3+

 při zachování tetraedricky koordinovaných kationtů Si
4+

 v tetraedrických sítích 

[42].  

 

Interkalace 

Interkalace představuje proces, při němž jsou atomy, molekuly nebo ionty (tzv. hosté) 

přemisťovány do mezivrstevního prostoru vrstevnaté hostitelské struktury. Tento proces může 

být vratný či nevratný a výsledná struktura se nazývá interkalovaná struktura [43]. Nejčastěji 
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jsou jílové minerály (zejména smektity a vermikulity) interkalovány organickými molekulami 

(nejčastěji čtyřmocnými amoniovými či aminovými kationty alkylových molekul) a dále také 

anorganickými polykationty (např. Al-polykationty). Interkalace pak může probíhat buď na 

základě iontové výměny (organické molekuly jsou interkalovány jako kationty) anebo jsou 

interkalovány neutrální organické molekuly a původní kationty částečně nebo zcela zůstávají 

v mezivrstevním prostoru [12].  

 

2.4.1.     Modifikace mastku  

Aglietti a Porto Lopez (1992) studovali změnu strukturních a chemických vlastností 

mastku po jeho mechanickém mletí v planetovém mlýně po dobu 5, 10 a 15 minut. Společně 

se ztrátou krystalinity byla pozorována aglomerace částic mastku, která byla doprovázena 

vzrůstem SP po krátkodobém mletí a následným poklesem hodnoty SP po delším mletí něž 10 

minut. Při studiu tepelného chování mastku po mletí bylo zjištěno, že endotermický efekt při 

1060 °C odpovídající rozkladu mastku na enstatit a SiO2 vymizel po 5ti minutovém mletí a 

byl nahrazen exotermickým efektem při 830 °C, který se stával intenzivnějším se vzrůstajícím 

časem mletí [44].   

Aglietii (1994) se zabýval vlivem suchého mletí na texturní a strukturní vlastnosti mastku. 

Vzorky byly mlety pomocí oscilačního mlýna po dobu 3, 5, 10 a 15 minut.  Krátkodobé mletí 

po dobu 3, 5 a 10 minut vedlo ke zvýšení SP, zatímco po mletí po dobu 15 minut hodnota SP 

poklesla. Zvýšení hodnoty specifického povrchu bylo doprovázeno aglomerací jednotlivých 

částic. RTG analýza potvrdila strukturní změny vyznačující se ztrátou krystalinity již po 

krátké době mletí. Na IČ spektrech bylo zjištěno, že vibrační pásy nacházející se při vlnočtech 

530 cm
-1

, 450 cm
-1

 a 390 cm
-1

 patřící vazbě Si-O-Mg vymizejí a po 15 minutách je spektrum 

podobné spektru silikagelu [45].  

Sánchez-Soto et al. (1997) studovali efekt suchého mletí na strukturu, velikost a tvar částic 

mastku z Puebla de Lillo (Španělsko). Mletí bylo prováděno v kulovém mlýně po dobu 5, 10, 

20 a 30 minut. Nejvyšší dosažená hodnota SP (110 m
2
.g

-1
) byla naměřena pro vzorek mletý 

po dobu 30 minut. Prodloužená doba mletí snižovala hodnotu SP a docházelo k amorfizaci 

struktury [46].  

Okada et al. (2003) provedli úpravy mastku pomocí HCl, HNO3 a H2SO4 (2 - 4 M) 

v rozmezí 0,5 hodin až 14 dní při 80 °C a 150 °C. Autoři na základě zjištění, že chemické 

složení i hodnoty SP vzorků vykazovaly jen malé změny po 2 hodinách úpravy kyselinami při 
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80 °C, což jsou běžně dostatečné podmínky pro získání porézní siliky s vysokým specifickým 

povrchem u mnoha jílových minerálů, došli k závěru, že mastek je velmi odolný vůči 

působení kyselin ve srovnání s jinými jílovými minerály. Autoři připravili amorfní siliku 

selektivním loužením mastku za použití autoklávu s maximální hodnotou specifického 

povrchu 38 m
2
.g

-1
 až při teplotě 150 °C po dlouhodobém působení kyseliny sírové (10 až 14 

dní) [47]. 

Pérez-Maqueda et al. (2005) studovali vliv působení ultrazvuku na mastek, zejména 

z hlediska strukturních změn, velikosti a tvaru částic a také z hlediska velikosti specifického 

povrchu. Přírodní mastek byl nejprve pomletý a poté byl podroben účinku ultrazvuku po dobu 

od 10 až 100 hodin při teplotě 20 °C. Autoři připravili submikronové částice mastku s úzkou 

distribucí částic a se zachovanou krystalickou strukturou. Aktivace v ultrazvuku významně 

zmenšila velikost částic a zvýšila SP z 16 m
2
.g

-1
 u přírodního mastku až na 91 m

2
.g

-1 

vystaveného působení ultrazvuku 60 hodin. Působení ultrazvuku způsobilo jak delaminaci, 

tak i výrazné zmenšení částic již po 10 hodinách [23].  

Yang et al. (2006) úspěšně připravili porézní siliku z mastku pomocí mletí a následné 

aktivace kyselinou chlorovodíkovou. Práškový vzorek mastku byl nejprve pomlet 

v planetárním mlýnu a poté loužen v HCl. Nejvyšší hodnota specifického povrchu (133 m
2
/g) 

byla dosažena 6 hodinovým mletím a následným 2 hodinovým loužením při 80 °C [38]. 

Dellisanti et al. (2009) posuzovali strukturní změny, distribuci velikosti částic, SP, KVK a 

změny barvy ve struktuře mastku vyvolané mechanickým namáháním. Mastek obsahující cca 

3 % magnezitu a 1 % dolomitu a chloritu byl mechanicky deformován pomocí kulového 

mlýna schopného pracovat při pokojové teplotě ale i za vysokého vakua (0,13 Pa) po dobu 

0,5; 1, 2; 3; 4; 5; 10 a 20 hodin. Mechanické úpravy způsobily změny ve struktuře a také 

v uspořádání částic. V počáteční fázi (až do 5 hodin) mechanického mletí došlo ke zmenšení 

velikost částic a zvýšení hodnoty specifického povrchu, což vedlo ke zvýšené absorpci vody a 

KVK. Se vzrůstající dobou mletí (10 a 20 hodin) byly částice seskupovány do větších shluků 

a hodnoty KVK a SP takto upravených vzorků se blížily hodnotám vstupního materiálu před 

jeho úpravou. Dokonce ani 20 hodinové mletí nevyvolalo podstatnou amorfizaci struktury a 

zůstaly zachovány strukturní vlastnosti mastku [25]. 

Účelem studie Du a Yang (2009) bylo připravit a následně charakterizovat nanoporézní 

materiál z mastku. Autoři připravili porézní siliku se specifickým povrchem 260 m
2
.g

-1
 6ti 
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hodinovým mletím v planetovém mlýně a následnou acidifikací pomocí 6 M HCl po dobu 2 

hodin. Takto připravená porézní silika byla využita jako zdroj Si k výrobě mezoporézního 

materiálu s velmi vysokou hodnotou SP 974 m
2
.g

-1
 a úzkou distribucí pórů (2,8 nm), který byl 

připraven za přítomnosti surfaktantu bromidu s cetyltrimethylamoniovým kationtem [48].  

Palaniandy a Azizli (2009) charakterizovali pomocí distribuce velikosti částic, RTG 

difrakční analýzy a IČ spektroskopie mastek pomletý v tryskovém mlýnu. Autoři studovali 

vliv různých provozních podmínek na velikost a distribuci částic. Bylo zjištěno, že optimální 

provozní parametry potřebné pro získání velikost částic pod 10 μm byly následující: rychlost 

podávání 12 kg/h, otáčky 7000 rpm a tlak mletí 6 bar. Stupeň krystalinity tryskově mletého 

mastku, za různých provozních podmínek, se pohyboval v rozmezí 26,5 – 85,3 %. Při 

optimálních provozních parametrech byl stupeň krystalinity mastku 43,27 % [49].  

Palaniandy et al. (2009) podrobili mastek z Číny mletí v tryskovém mlýně a následně 

působení ultrazvuku. Takto mechanicky upravené vzorky charakterizovali z hlediska velikosti 

částic, distribuce velikosti částic, dále pomocí RTG difrakce a SEM. Mastek po mletí 

v tryskovém mlýně vykazoval částice pod 10 μm s úzkou distribucí velikosti částic. Navíc, 

během mletí došlo ke snížení intenzity bazálního píku (002) a také k jeho posunu a rozšíření, 

což svědčí o tom, že vrstevnatá struktura mastku byla narušena. Tloušťka částic mastku po 

působení ultrazvuku se pohybovala okolo 20 nm. Snížení intenzity bazálního píku (002) a 

tloušťka částic sonifikovaného mastku, stejně jako obrázky ze SEM, dokazují, že mletí a 

ultrazvuk vytvářejí nanovrstvy mastku [50].  

Jamil a Palaniandy (2011) zkoumali vliv působení ultrazvuku na strukturní změny mastku 

ve vodě a kyselině chlorovodíkové. Pro experiment použili zrnitostní frakci mastku pod 45 

μm. Mastek byl smíchán s vodou anebo s roztokem 1 M HCl a vystaven působení ultrazvuku 

po dobu 2, 10, 40 a 100 hodin. Vyšší hodnoty SP bylo dosaženo při působení ultrazvuku na 

mastek v kyselém médiu než ve vodě. Úpravy pomocí ultrazvuku způsobily strukturní změny, 

zejména porušením vrstevnaté struktury, což se projevilo poklesem intenzit bazálních reflexí. 

Kyselé prostředí ve srovnání s vodným prostředím způsobilo intenzivnější pokles krystalinity 

mastku. Částice po působení ultrazvuku v obou typech použitých médií vykazovaly na IČ 

spektrech snížení intenzity pásů vibrací Mg-OH a -OH, přičemž vazby Si-O zůstaly téměř 

neovlivněny ani po 40 hodinách [51].  
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Castillo et al. (2011) studovali mastky ze dvou lokalit Austrálie a Argentíny za účelem 

posouzení a srovnání vlivu odlišného působení anorganické kyseliny (HCl) a dvou 

organických kyselin (kyselina octová a mravenčí). Úpravy s kyselinami byly prováděny při 

80 °C 2 hodiny. Mastek po acidifikaci s HCl vykazoval hydrofilní charakter (zřejmě díky 

rozbití Si-O-Si vazeb), zatímco úpravy s organickými kyselinami způsobily hydrofobní 

chování mastku. Podle IČ spekter se na povrchu mastku po úpravě HCl vyskytovaly skupiny 

Si-OH a po úpravě kyselinou mravenčí nebo octovou skupiny karboxylové [52]. 

 

2.4.2.  Steatitová keramika 

Důležitou technologickou aplikací mastku je jeho použití pro přípravu steatitové keramiky 

[53]. Steatitová keramika je tvořena protoenstatitovou fází (přibližně 70 %), zbytek je tvořen 

skelnou fází, která se vytváří během kalcinace a negativně ovlivňuje dielektrické vlastnosti 

výsledné steatitové keramiky [5, 54]. Steatit (Mg2Si2O6) je základní sloučeninou steatitové 

keramiky, která je využívána pro své mechanické a elektrické vlastnosti. Po vypálení má 

steatit vysokou tvrdost, mechanickou pevnost a vykazuje příznivé chování za vysokých teplot 

[5]. Vybrané vlastnosti steatitové keramiky jsou uvedeny v tabulce 2.4.  

 

Tabulka 2.4. Vybrané vlastnosti steatitové keramiky [1, 4, 55].  

Vlastnosti Mg2Si2O6 

Teoretické chemické složení (hm. %) MgO: 40,2;  SiO2: 59,8 

Teplota tání (°C) 1557 °C 

Objemová hmotnost (g/cm
3
) 2,6 - 2,8 

Pevnost v ohybu (MPa) 120 - 140 

Pevnost v tlaku (MPa) 850 – 950  

Odolnost proti teplotním šokům ΔT (K) 80 

Koeficient teplotní roztažnosti (20-100 °C) α.10
7
 (°C

-1
) 60 - 90 

Tepelná vodivost (30 – 100 °C) λ (W.m
-1

.K
-1

) 2,0-3,0 

  

Steatitové keramiky jsou keramické materiály používané v elektronice, elektroinženýrství 

zejména kvůli jejich vysoké mechanické pevnosti, nízké dielektrické ztrátě a tepelné 

odolnosti. V posledních letech, zájem v používání steatitové keramiky značně vzrostl díky její 

aplikaci jako izolátorů v halogenových lampách. Navíc je možné používat tyto materiály 
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v zubních implantátech nebo v zubních korunkách. Vzhledem k dobré biokompatibilitě těchto 

materiálů, je možné je využít i v kostních implantátech [53].  

 

Přírodní formou tohoto materiálu je enstatit (MgSiO3), který patří mezi důležité silikátové 

minerály zemského pláště a meteoritů [56]. Struktura enstatitu se skládá z řetězců 

křemíkových tetraedrů spojených dvěma symetrickými oktaedrickými místy obsazenými 

kationty Mg
2+

 [57]. Při zahřívání mastku dochází k jeho postupné dehydrataci a následnému 

rozpadu krystalové struktury. Endotermická dehydroxylace mastku probíhá při teplotách 870 

– 1050 °C, což se projeví úbytkem hmotnosti okolo 4 %. Rekrystalizace enstatitu je prakticky 

okamžitá a je doprovázená oddělením fáze bohaté na Si, která se přemění na cristobalit, což je 

možné popsat rovnicí (1) [58]: 

 

3MgO
.
4SiO2

.
H2O → 3MgO

.
SiO2  +  SiO2 (amorfní)  +  H2O (g)     (1)                           

 (Mastek)                 (Enstatit)          (Cristobalit) 

 

Charakter polymorfních modifikací MgSiO3 je komplikovaný a přechody z jedné formy do 

druhé závisí na teplotě, tlaku, vnitřním pnutí v zrnech a na velikosti zrn [59]. Běžně se enstatit 

(MgSiO3) nachází ve třech odlišných krystalických modifikacích [60]:  

 Ortoenstatit (enstatit)  - stabilní nízkoteplotní forma 

 Protoenstatit – stabilní vysokoteplotní forma enstatitu 

 clinoenstatit – metastabilní nízkoteplotní či vysokoteplotní forma enstatitu 

 

Enstatit se velice pomalu přeměňuje na protoenstatit, který se přeměňuje během chlazení 

opět na enstatit jen s přídavkem mineralizátorů. Protoenstatit držený dostatečnou dobu pod 

700 °C se přeměňuje na metastabilní formu MgSiO3 známou jako clinoenstatit, který se 

vyskytuje jako vysokoteplotní („high clinoenstatite“) anebo nízkoteplotní („low 

clinoenstatite“) forma. Při zahřátí klinoenstatitu  nad teplotu 1100 °C dojde k rychlé přeměně 

na protoenstatit. Při ochlazování se protoenstatit přemění na směs nízkoteplotního 

clinoenstatitu a ortoenstatitu [60]. Nad 980 °C se clinoenstatit mění na vysokoteplotní formu 

clinoenstatitu.  

 

Příprava steatitové (enstatitové) keramiky 

Běžně využívané suroviny pro výrobu steatitové keramiky jsou mastek, jíl (např. 

montmorillonit) používaný jako pojivo a živec nebo BaCO3 používané jako tavidlo. Teplota 
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výpalu steatitové keramiky probíhá běžně v rozmezí teplot 1380 – 1410 °C. Výsledný 

vypálený keramický produkt se skládá zejména z krystalické fáze MgSiO3 vzniklé z mastku, 

zatímco z tavidla vzniká skelná fáze, která obklopuje krystalickou fázi. [56].  

Goeuriot et al. (1998) se zabývali výrobou a vlastnostmi nového materiálu 

polykrystalického enstatitu připraveného z mastku pro biomedicínské aplikace (zubní 

korunky). Enstatitové materiály byly porovnány s vhodnou dosud používanou zubní 

korundovou keramikou a sklokeramikou. Ke stanovení fázových přeměn enstatitu během 

zahřívání byla využita RTG analýza. Dva druhy mastku (s lamelárními a/nebo rovnoosými 

zrny) byly nejprve dehydratovány 3 hodiny při teplotě 1200 °C. Tímto způsobem byly 

získány dvě fáze: enstatit a cristobalit. Poté byly vzorky mlety v rozmezí 0,5 až 4 hodiny, 

stlačeny a sintrovány. Teplota ohřevu musela být vybrána tak, aby zabránila vytváření 

klinoenstatitu, který způsobuje porozitu keramiky. Z testů biokompatibility vyplývá, že takto 

připravená enstatitová keramika by mohla být vhodným materiálem pro zubní anebo kostní 

náhrady [61]. 

Mielcarek et al. (2004) zkoumali mechanické vlastnosti a strukturu steatitových 

polymorfních modifikací. Vzorky byly připraveny mokrým mletím mastku (90 hm. %) a 

BaCO3 (10 hm. %) po dobu 24 hodin a následně byly sintrovány při teplotě 1380 °C. 

Krystality vyvinuté ve steatitové keramice během sintrování patřily protoenstatitu a jejich 

velikost závisela na teplotě. Během chlazení se krystality protoenstatitu transformovaly na 

klinoenstatit. Teplota 1350 °C se stala optimální pro vytváření malých, dobře krystalických 

krystalů protoenstatitu. Stabilizace protoenstatitu ve steatitu byla dosažena rozvojem malých 

krystalů protoenstatitu a zahrnutím skelné fáze do keramické hmoty [59]. 

Vela et al. (2007) studovali chování steatitových materiálů během výpalu za účelem 

porozumění a kontrolování vývoje mikrostruktury. Jako výchozí suroviny pro výrobu 

steatitových porcelánů byly použity mastek, jíl a BaCO3. Směsi byly smíchány za mokra a 

stlačeny pod tlakem 40 MPa do tvaru disků o poloměru 60 mm. Poté byly vzorky zahřívány 

rychlostí 5 °/min na maximální teplotu, která ležela v rozmezí od 1240 do 1380 °C a na této 

teplotě byly vzorky drženy 1 hodinu. Sintrování bylo kontrolováno zejména reakcí, která 

probíhala mezi BaO pocházející z BaCO3, amorfním metakaolinitem pocházejícího z jílu a 

SiO2 z mastku. Vznikající SiO2 z jílu byl více reaktivní než z mastku a proto vzrůstající 

množství metakaolinitu zlepšovalo vytváření kapalné fáze a rychlost smršťování při nízkých 

teplotách. Vzrůstající množství jílu vedlo k vyššímu poměru skelné/krystalické fáze, a také ke 
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zmenšení velikosti zrn. To je důležité, neboť významnou roli hraje velikost zrn při 

transformaci protoenstatitu na clinoenstatit (větší zrna vykazují silný trend transformace 

z protoenstatitu na clinoenstatit) [62].  

   

Ptáček et al. (2013) připravili dehydroxylovaný a delaminovaný mastek intenzivním 

mletím (0, 10, 20, 30, 60, 90, 120 minut) ve vibračním mlýně a následnou tepelnou úpravou. 

Mletí vedlo k postupnému mizení krystalické struktury mastku a zcela amorfní materiál byl 

získán po 60 minutovém mletí. Autoři dále zjistili, že zatímco mechanismus dehydroxylace 

nebyl ovlivněn mechanickým mletím, chování a fázové složení vzorku během tepelných 

úprav bylo odlišné od původního mastku. Směs enstatitu a klinoenstatitu krystalizovala 

z amorfní fáze při teplotách vyšších než 800 °C [58].  

Orosco et al. (2013) studovali efekt Cl2 na fázovou přeměnu minerálů přítomných 

v mastku znečištěného klinochlorem, magnezitem, dolomitem, hematitem a pyritem. Účelem 

jejich práce bylo získat protoenstatit při nízké teplotě (800 °C), který je základní složkou 

steatitové keramiky a dále zlepšit vlastnosti tohoto keramického materiálu odstraněním 

nečistot. Některé vzorky mastku byly upraveny roztokem 10 % HCl po dobu 15 minut za 

účelem odstranění karbonátů (magnezitu a dolomitu) [53].  

Terzić et al. (2014) zkoumali vliv vibračního mletí (0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 a 90 

minut) na změny ve velikosti částic, krystalinity a fázových přeměn minerálů přítomných 

v modifikovaném mastku za účelem snížení sintrovací teploty při přípravě steatitové 

keramiky. Maximální hodnota SP (108 m
2
.g

-1
) byla naměřena u vzorku mastku aktivovaného 

po dobu 30 minut. Mastek aktivovaný ve vibračním mlýně 30 minut pozitivně ovlivnil pokles 

sintrovací teploty. Mechanická aktivace mastku se zdá být účinnou metodou k získání vyššího 

množství stabilní vysokoteplotní modifikace MgSiO3 (protoenstatitu) v aktivovaném 

materiálu, což snižuje teplotu výpalu a pozitivně ovlivňuje rychlost sintrování [54].  

 

2.4.3.    Modifikace vermikulitu 

Suquet et al. (1991) připravili porézní materiály z vermikulitu z ložiska Llano za pomocí 

mírné kyselé aktivace HCl. Suspeneze byly zahřívány v roztocích HCl o koncentracích 0,37; 

0,75; 1 a 2 M při 83 °C po dobu 2 hodin. Pomocí mikroskopie, IČ spektroskopie, RTG a 

termické analýzy bylo zjištěno, že vzorky vermikulitů vystavené účinkům HCl obsahovaly 
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více nebo méně porušené po vyloužení kationtů vrstvy, které si však zachovaly původní 

destičkovitý tvar a amorfní hydratovaný SiO2 [63].  

Pérez-Rodriguez et al. (2002) použili ultrazvuk jako prostředek k přípravě nanometrických 

částic dvou vermikulitů z Ojenu a Santa Olalla (Španělsko). Bylo potvrzeno, že sonifikace 

způsobila delaminaci nejen ve směru rovin (00l) a zároveň porušení vrstev v dalších 

krystalografických směrech, zatímco krystalický charakter zůstal zachovaný. Odlišné chování 

obou vermikulitů po úpravě ultrazvukem souvisí s jejich odlišným složením. U vermikulitu ze 

Santa Olalla došlo k výraznému poklesu velikosti krystalitů po 30 hodinové úpravě 

ultrazvukem, zatímco u vermikulitu z Ojenu k tomu došlo až po 80 hodinách. Kromě toho, 

vzorek ze Santa Olalla si i po působení ultrazvuku zachoval typický šupinkatý tvar částic, 

zatímco u vermikulitu z Ojenu došlo k morfologickým změnám [64].  

Temuujin et al. (2003) připravili porézní siliku s vysokým povrchem (672 m
2
/g) 

selektivním loužením vermikulitu. Autoři studovali vliv koncentrace kyseliny chlorovodíkové 

(0,5; 1; 2 a 4 M) a doby působení kyseliny na přípravu porézní siliky. Nejvyšší nárůst hodnoty 

specifického povrchu byl dosažen loužením vermikulitu 2 hodiny ve 2 M HCl při 80 °C. 

S rostoucí dobou působení kyseliny došlo ke snížení množství mikropórů [39]. 

Wiewióra et al. (2003) podrobili vermikulity s vysokým nábojem na vrstvách (0,88 

eq/(Si,Al)4O10) z lokality Santa Olalla a nízkým nábojem (0,47 eq/(Si,Al)4O10) z lokality Ojen 

opakovanému působení ultrazvuku za účelem porovnání změn ve velikostech částic, 

morfologii a strukturním uspořádání. Působení ultrazvuku způsobilo vzrůst SP z hodnoty 1 

m
2
.g

-1
 na hodnotu 36 m

2
.g

-1
 po 10ti cyklech u vermikulitu ze Santa Olalla a zvětšení SP na 54 

m
2
.g

-1
 již po 8mi cyklech u vermikulitu z Ojenu. Pomocí RTG záznamů bylo zjištěno, že 

vermikulit ze Santa Olalla byl odolnější vůči působení ultrazvuku než vermikulit z Ojenu. 

Ultrazvuk ovlivnil také morfologii částic: vermikulit ze Santa Olalla s vysokým nábojem si 

zachoval vločkovité částice, zatímco u vermikulitu z Ojenu došlo k rolování vločkovitých 

částic do trubiček [65].  

Pérez-Maqueda et al. (2004) sledovali vliv mletí a ultrazvuku na strukturu vermikulitu ze 

Santa Olalla (Španělsko). Mletí ve vibračním mlýnu bylo prováděno v rozmezí od 2 do 10 

minut. Vermikulit byl po smíchání s H2O2 a H2O vystaven působení ultrazvuku po dobu 

v rozmezí od 10 do 100 hodin. Srovnáním výsledků bylo zjištěno, že mletí vermikulitu 

způsobilo pokles velikosti částic (~ 9 μm), amorfizaci a shlukování částic, zatímco ultrazvuk 
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způsobil jen výrazné zmenšení velikosti částic (2,4 μm) se zachováním krystalické struktury. 

Distribuce velikosti částic vermikulitu po působení ultrazvuku byla v užším intervalu ve 

srovnání s distribucí po mletí. Maximální hodnota SP u vzorku vermikulitu po 2 minutách 

mletí byla 39 m
2
.g

-1
 a po 30 hodinovém působení ultrazvuku 31 m

2
.g

-1
 [66].  

Balek et al. (2007) porovnávali tepelné vlastnosti přírodního vermikulitu ze Santa Olalla 

(Španělsko) před a po mletí ve vibračním mlýně po dobu 0,5; 2; 3 a 10 minut. Hodnota SP 

přírodního vermikulitu byla 1 m
2
.g

-1
, zatímco 2 minutové mletí způsobilo vzrůst na hodnotu 

39 m
2
.g

-1
. Nicméně, po 10 minutách došlo k poklesu hodnoty SP až na 20 m

2
.g

-1
 a došlo 

k vytvoření amorfního materiálu. Po 2 minutách byl na RTG záznamech pozorován pokles 

intenzity a rozšíření bazálních píků [67]. 

Maqueda et al. (2008) sledovali vliv mletí a acidifikace na strukturu vermikulitu (V) ze 

Španělska. Autoři se také snažili objasnit chování Fe během kyselého loužení. Mlecí 

experiment probíhal ve vibračním mlýně po dobu 2 (vzorek V2m) anebo 4 (vzorek V4m) 

minut. Vzorky přírodního (V) a pomletých (V2m, V4m) vermikulitů byly 24 hodin vystaveny 

účinkům HCl o různé koncentraci (0,25; 0,5 a 1 M) při 80 °C. Vzorek V4m loužený v 1 M 

HCl byl rozložen na amorfní siliku s velmi velkým SP 720 m
2
.g

-1
, zatímco nepomletý vzorek 

V loužený za stejných podmínek poskytoval SP okolo 504 m
2
.g

-1
. Bylo zjištěno, že železo je 

nejméně rozpustný prvek po křemíku. Obsah železa byl po působení 0,25 M kyseliny snížen 

jen velmi nepatrně. Při působení 1 M HCl došlo k výrazným rozdílům v obsahu Fe mezi 

mletými a nemletými vzorky. Vzorek V po působení 1 M HCl vykazoval výrazné snížení 

obsahu Fe. Naopak, mleté vzorky V2m a V4m v 1 M HCl vykazovaly výrazný nárůst obsahu 

Fe2O3 [68]. 

Dalším možným způsobem přípravy porézní siliky z vermikulitu (Transvaal, Jižní Afrika) 

s vysokým specifickým povrchem je využití tepelné úpravy (kalcinace) vzorku před 

samotným selektivním loužením. Tento postup popsali Temuujin et al. (2008). Vermikulit byl 

nejprve kalcinován na teploty 400, 600, 800 a 1000 °C vždy po dobu 2 hodin. Již při teplotě 

400 °C dochází k výraznému snížení krystalinity vermikulitu a při 600 °C byl vzorek 

vermikulitu zcela amorfní. Bylo zjištěno, že loužení jílových minerálů nastává snadněji, 

pokud jsou v amorfním stavu a proto byl pro acidifikaci vybrán vzorek kalcinovaný na 600 

°C. Takto tepelně upravený vzorek byl vystaven účinkům 2 M HCl po dobu 0,5; 2 a 8 h a 

měřením SP a objemem pórů byly charakterizovány jejich porézní vlastnosti. Nejvyšší 

hodnoty SP (559 m
2
.g

-1
) a nejvyššího objemu pórů (0,51 ml.g

-1
) bylo dosaženo u vzorku 
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acidifikovaného 8 hodin. Nicméně, hodnota SP u tohoto vzorku je nižší než hodnota SP (672 

m
2
/g) u acidifikovaného krystalického vzorku vermikulitu [39]. Proto se zdá, že předběžná 

tepelná úprava vermikulitu vedoucí k amorfizaci materiálu není tak prospěšná pro vytváření 

porézní siliky [69]. 

Hongo et al. (2012) zkoumali efekt mletí ve vibračním mlýně na strukturu vermikulitu po 

dobu 1, 4 a 8 minut. Mletí vedlo po 8 minutovém mletí ke zmenšení velikosti částic a k 

výraznému zvýšení SP na hodnotu 111 m
2
.g

-1
. Došlo také k vytváření povrchových 

hydroxylových skupin (-SiOH, -MgOH a –AlOH) na hranách jílových částic a vzniku 

amorfní siliky. Autoři zjistili, že mletí velmi výrazně zlepšilo schopnost vermikulitu 

adsorbovat olovo díky zvýšenému počtu povrchových hydroxylových skupin schopných 

adsorpce [70].  

Čech Barabaszová a Valášková (2013) charakterizovaly vliv rozdílného typu mletí 

(kulový, vibrační a tryskový mlýn) přírodního Mg-vermikulitu z Brazílie (VB) a jeho sodné 

formy (Na-VB) na změnu morfologie, velikosti částic a specifického povrchu. Mletí 

v kulovém mlýně probíhalo v nádobkách z WC po dobu 15 minut (vzorky VBb; Na-VBb). 

Laboratorní vibrační mlýn byl použit k mletí vzorku VB buď po dobu 2 minut (VBv2; Na-

VBv2) anebo 15 minut (VBv15; Na-VBv15). V tryskovém mlýnu byly vzorky pomlety po 

dobu 5 min s rychlostí mletí 1,5 g/min (vzorky VBj; Na-VBj). Morfologie částic vermikulitu 

a jejich velikost po krátkodobém mletí v kulovém (VBb) a vibračním mlýně (VBv2) byly 

relativně identické. Prodloužená doba mletí ve vibračním mlýně (VBv15) vedla ke shlukování 

malých částic. Částice po tryskovém mletí měly zaoblené a zvlněné hrany a byly více 

homogenní než částice u vzorku VB. Původní velké částice vermikulitu (VB) se po převedení 

na jeho Na
+
 formu (Na-VB) staly tenčí a hrany byly více zprohýbané a roztřepené. Vrstevnatá 

struktura vermikulitu byla narušena až po 15 minutách mletí ve vibračním mlýnu (vzorky 

VBv15 a Na-VBv15). Na
+
 forma vermikulitu v porovnání s originálním vermikulitem 

obsahovala menší částice, které byly mletím jen velmi mírně redukovány [71].   

Nguyen et al. (2013) připravili pomocí ultrazvuku (pod 12 hodin) mikron- a submikronové 

lamelární částice vermikulitu (z ložisek v Číně) s tloušťkou pod 10 nm. Nejprve však byl 

připraven K
+
-vermikulit pomocí roztoku KCl kationovou výměnou. Sonifikace K

+
-

vermikulitu byla provedena buď ve vodě anebo v H2O2 po dobu 1 až 12 hodin za pokojové 

teploty. U obou typů médií byla pozorována exfoliace a zmenšení velikosti částic již po 1 

hodině působení ultrazvuku. Hodnota SP vzrostla z původních 7 m
2
.g

-1
 na 19 m

2
.g

-1
 po 1 
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hodině a na 30 m
2
.g

-1
 po 5ti hodinách v H2O2. Po delší době působení ultrazvuku docházelo 

ke snižování hodnoty SP z důvodu shlukování částic. Distribuce velikosti částic byla závislá 

na době působení ultrazvuku a také na druhu použitého média. Použití H2O2 poskytlo menší 

částice než při použití H2O. Z výsledků RTG analýzy vyplynulo, že krystalická struktura 

vermikulitu byla během působení ultrazvuku zachována a velikosti krystalitů byly zachovány 

[72]. 

 

2.4.4. Cordieritová keramika 

Hlavní krystalickou fází cordieritové keramiky je minerál cordierit ((Mg,Fe)2Al4Si5O18). 

Přírodní cordierit je hořečnatý aluminosilikát vyskytující se v přírodě jen velmi vzácně [4]. 

Synteticky připravený cordierit je důležitou surovinou v keramickém průmyslu. V tabulce 2.5 

jsou uvedeny některé významné vlastnosti cordieritové keramiky. 

 

Tabulka 2.5. Vybrané vlastnosti cordieritové keramiky [1, 4, 55].  

Vlastnosti (Mg,Fe)2Al4Si5O18 

Teoretické chemické složení (hm. %) SiO2: 51,4; Al2O3: 34,9;  

  MgO: 13,7   

Teplota tání (°C) 1470 °C 

Objemová hmotnost (g/cm
3
) 2,4 - 2,6 

Pevnost v ohybu (MPa) 50 - 85 

Pevnost v tlaku (MPa) - 

Odolnost proti teplotním šokům ΔT (K) 300 

Koeficient teplotní roztažnosti (20-700 °C) α.10
7
 (°C

-1
) 10 - 20 

Tepelná vodivost (30 – 100 °C) λ (W.m
-1

.K
-1

)  1,3 – 1,8 

 

Cordierit krystaluje ve třech polymorfních modifikacích [73, 74]:  

 α –cordierit = indialit - stabilní vysokoteplotní forma (1300 – 1460 °C) 

 β-cordierit = ortorombický cordierit – stabilní nízkoteplotní forma (pod 830 °C) 

 μ-cordierit = metastabilní cordieritová fáze – nízkoteplotní forma, která se dá 

připravit jen za speciálních podmínek (800 – 900 °C) 

 

Cordieritová keramika je významným materiálem v mnoha průmyslových aplikacích díky 

svým unikátním vlastnostem jakými jsou například nízký koeficient teplotní roztažnosti, jenž 
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má příznivý vliv na odolnost proti náhlým teplotním šokům, vysoká chemická odolnost, nízká 

dielektrická konstanta, vysoká odolnost proti teplotním šokům a vysoká žáruvzdornost [74, 

75]. Z výše vyjmenovaných vlastností cordieritu vyplývá jeho využití jako elektrický izolátor, 

obalový materiál, žáruvzdorný povlak kovů, tepelný výměník pro motory s plynovou turbínou 

[74, 76]. Cordierit má velký význam jako materiál pro automobilovou keramiku, kde je 

využíván jako nosič katalyzátorů pro omezení škodlivin vznikajících při spalování 

výfukových plynů [75]. Slinutá cordieritová keramika se využívá pro součástky 

v elektrotechnice, zatímco pórovitá cordieritová keramika se používá pro topné desky, nosiče 

apod. [5]. 

 

Příprava cordieritové keramiky 

Tradiční metody pro výrobu cordieritové keramiky spočívají v sintrování  směsi 

práškových oxidů hořečnatého, hlinitého a křemičitého v poměru odpovídajícímu 

chemickému složení cordieritu 2 MgO : 2 Al2O3 : 5 SiO2. V současnosti se používají přírodní 

materiály, které obsahují MgO, Al2O3 a SiO2, jakými jsou např. mastek, kaolíny, ale také 

průmyslové materiály, například, popílek, křemenná skla apod. Např. se doporučuje připravit 

směs obsahující 40 % mastku, 47 % kaolinitu a 13 % Al2O3, která se po důkladné 

homogenizaci vypaluje při teplotách 900 až 1000 °C. Po následném mletí se pak přidává 

v určitém poměru do hmoty pro výrobu cordieritového porcelánu nebo sanitární keramiky [5]. 

Kobayashi et al. (2000) připravili kompaktní cordieritovou keramiku z Mg(OH)2, 

vysráženého z vodného roztoku MgCl2 a NH4OH, a částic kaolinitu bez přítomnosti dalších 

přísad. Směs byla ultrazvukově rozptýlena a postupně sušena mícháním v třecí misce. Tato 

připravené vzorky byly stlačeny a sintrovány 1 hodinu při teplotě 1350 °C. Pomocí RTG 

analýzy byl identifikován cordierit a malé množství spinelu [77].  

Kumar et al. (2000) připravili cordieritovou keramiku z popílku, kalcinovaného Al2O3 a 

mastku, které byly mlety za mokra 10 hodin a následně sintrovány na vzduchu v elektrické 

peci při 1350 °C 2 hodiny. Z jejich výsledků vyplynulo, že popílek může být využit jako 

náhrada za jíl při přípravě cordieritové keramiky pro žáruvzdorné účely. Hlavními fázemi 

vytvořenými sintrováním byly indialit, mullit a β-cordierit [78].  

Gusev et al. (2001) zkoumali vliv oxidů přechodných kovů (TiO2, ZrO2, V2O5, Nb2O5, 

MoO3 a WO3) a teplotu výpalu na pevnost cordieritové keramiky připravené mechanickou 

aktivací (mletím) z mastku, kaolinitu a gibbsitu (Al(OH)3). Vzorky s přídavky jednotlivých 
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oxidů přechodných kovů byly připraveny společným mletím (5 min) všech vstupních 

komponent a příslušného oxidu. Přídavek oxidů činil 10, 20 a 30 hm. % a teplota výpalu se 

pohybovala okolo 1260 anebo 1340 °C. Bylo zjištěno, že se vzrůstajícím obsahem oxidů, 

vzrůstá obsah mullitu a pevnost v tlaku výsledné cordieritové keramiky. Přídavek oxidů do 

cordieritové keramiky urychluje krystalizaci mullitu. Po přídavku 20 – 30 % oxidů kovů, byla 

pevnost cordieritové keramiky 3 až 5 krát vyšší a vzrůst teploty výpalu z 1260 na 1340 °C 

způsobil vzrůst pevnosti v tlaku výsledné keramiky v průměru o 10 až 15 % [79].  

Costa Oliveira a Cruz Fernandes (2002) popsali výrobu, teplotní a mechanické vlastnosti 

cordieritové keramiky obsahující rozptýlené částice ZrO2. Cordieritová keramika byla 

připravena 3 hodinovým mokrým mícháním jílu, mastku a Al2O3. Poté bylo ke směsi 

naváženo 10, 20, 30 a 40 hm. % ZrO2 a směs byla opět míchána 3 hodiny. Směsi byly poté 

stlačeny a sintrovány na vzduchu při 1250 °C po dobu 1 hodiny. RTG analýza odhalila, že 

přídavek ZrO2 má za následek vznik zirkonu v cordieritové keramice. ZrO2 hraje důležitou 

úlohu při zlepšování mechanických vlastností (zejména zlepšení pevnosti) cordierit/ZrO2 

kompozitu [75].  

Acimovic et al. (2003) použili pro přípravu cordieritové keramiky kromě obvyklých 

surovin (kaolín, mastek, křemen, silika) také netradiční suroviny jakými jsou sepiolit a živce. 

Byly připraveny 2 vzorky cordieritové keramiky s označením C1 obsahující kaolín, křemen, 

sepiolit a C2 obsahující mastek, kaolinit, siliku a živec. Tyto směsi byly zahřívány při 

teplotách 1250, 1300 a 1350 °C. Při teplotě 1250 °C byl ve vzorcích identifikován křemen 

jako majoritní fáze, dále korund, spinel a cristobalit. Přítomnost cordieritu nebyla při této 

teplotě zaznamenána. Zvýšením teploty na 1300 °C byl ve vzorcích identifikován cordierit a 

byl zaznamenán pokles obsahu křemene, spinelu a korundu klesal, zatímco obsah cristobalitu 

byl vyšší. Při této teplotě výpalu byla také pozorována velmi malá příměs forsteritu a 

periklasu. Při sintrování na teplotu 1350 °C, vzorky C1 a C2 obsahovaly jako hlavní fázi 

cordierit a nižší obsah ostatních sekundárních fází. Autoři zjistili, že takto připravené 

cordieritové keramiky mohou být aplikovány ve slévárenství [80].  

Yamuna et al. (2004) se zabývali výrobou cordieritové keramiky, která bude vhodná pro 

kontrolu znečištění. Cordieritová keramika byla připravena z tradičních surovin 

kaolínu/metakaolínu, MgO, mastku a siliky mechanickým mletím po dobu 24 hodin. 

Následovalo stlačení pomletých směsí do pelet, vysušení při 110 °C 12 hodin, jejich 

předehřátí na 300 °C 3 hodiny a poté sintrování z 950 na 1350 °C a vytrvání při této teplotě 3 
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hodiny. Směs obsahující kaolín, MgO a mastek poskytla po sintrování 3 hodiny při 1350 °C 

čistý cordierit. Bylo zjištěno, že připravená cordieritová keramika může odstranit až 78 % 

oxid uhelnatý a 82 % uhlovodíků HC (HC - „hydrocarbons) [81].  

Goren et al. (2006) připravili cordieritovou keramiku z mastku, popílku, křemenného skla 

a korundu. Výchozí materiály byly naváženy v poměru odpovídajícímu chemickému složení 

cordieritu a mlety za mokra 8 hodin. Poté byla směs slisována a vypálena na vzduchu při 

teplotě 1200, 1300, 1350 a 1375 °C po dobu 1 až 3 hodin. Pomocí RTG analýzy bylo zjištěno, 

že při 1300 °C (doba výpalu 1 hodina) byl identifikován cordierit jako převažující fáze 

společně se sekundárními fázemi spinelem a cristobalitem. Čistý cordierit bez přítomnosti 

sekundárních a amorfních fází byl identifikován při 1350 °C a době výpalu 3 hodiny stejně 

jako při zvýšené teplotě 1375 °C ale zkrácené době výpalu na 1 hodinu. Výsledky ukazují, že 

doba výpalu je stejně důležitá jako teplota výpalu pro zlepšení rekrystalizace cordieritu [74].  

Goren et al. (2006) použili pro přípravu cordieritového prášku mastek, diatomit a Al2O3. 

Autoři sledovali vliv teploty výpalu a doba výdrže na krystalizaci cordieritu. RTG analýza 

odhalila ve vzorcích sintrovaných při 1300 °C 1 hodinu přítomnost indialitu, spinelu a 

cristobalitu. Čistý indialit bez přítomnosti dalších sekundárních krystalických anebo 

amorfních fází byl získán vypálením směsí při 1350 °C po dobu 3 anebo 5 hodin, stejně jako 

při teplotě 1400 °C po dobu 1 hodiny [82].  

Zhu et al. (2007) připravili porézní SiC/cordieritový kompozit, u něhož studovali jeho 

vlastnosti během výpalu, porozitu a mechanickou pevnost. Jako výchozí látky byly použity 

komerčně dostupný jíl, mastek a Al2O3, které byly mlety 12 hodin. K pomleté směsi byl 

přidán SiC v hmotnostním poměru 40 : 60 a celá směs byla opět mleta 12 hodin. Navíc, bylo 

ke směsi přidáno 10, 20 a 40 hm.% grafitu, který byl aplikován jako pórotvorná látka a celá 

směs byla mleta 1 hodinu. Nakonec byla směs stlačena a vypálena v peci při teplotě 1200, 

1300 a 1400 °C vždy 2 hodiny. Z výsledků RTG a DTA/TG analýzy byla zjištěna teplota 

1360 °C jako vhodná teplota k vypálení cordieritové keramiky. Výsledky ukazují, že obsah 

grafitu měl značný vliv na porozitu a pevnost výsledného kompozitu [83].  

Valášková et al. (2009) připravili porézní cordierit ze směsí obsahující mastek, kaolinit a 

vermikulit spolu s Al2O3 anebo Al(OH)3. Do té doby byl vermikulit používán pro přípravu 

cordieritové keramiky jen sporadicky. Směsi byly homogenizovány mletím po dobu 20 minut 

a sintrovány v trubkové peci v atmosféře argonu 1 anebo 2 hodiny při teplotě 1300 °C. 
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Cordieritová keramika připravená bez použití vermikulitu obsahovala cordierit (69 – 88 hm. 

%) jako hlavní fázi a protoenstatit a korund jako sekundární fáze. Použití vermikulitu zvýšilo 

obsah cordieritu na 84 – 90 hm. % a spinelu na úkor protoenstatitu. Dvouhodinová doba 

výpalu omezila krystalizaci protoenstatitu a mírně zvýšila obsah cordieritu, spinelu a korundu 

[84].  

Gökce et al. (2011) zkoumali fázové složení, mikrostrukturní a teplotní vlastnosti vypálené 

steatit/cordieritové keramiky připravené z přírodních surovin (kaolinit a mastek). Směsi pro 

přípravu steatitové keramiky (mastek, Al2O3 a BaCO3) a cordieritové keramiky (kaolinit, 

mastek a Al2O3) byly připraveny odděleně kombinací postupů vysocenergického mletí, 

lisování a sintrování při různých teplotách (1320 °C a 1250 °C). Po vypálení byl cordierit 

přidáván jako vyztužující materiál do steatitové keramiky v množství 5, 10 a 20 hm.%. Směsi 

byly poté mlety za mokra v etanolu, vysušeny, slisovány a znovu sintrovány při teplotě    

1200 °C anebo 1350 °C po dobu 2 hodin. Pomocí RTG difrakční analýzy bylo zjištěno, že 

připravená keramika obsahovala klinoenstatit, protoenstatit, cordierit, forsterit a velmi malé 

množstí SiO2. Bylo zjištěno, že přídavek cordieritu při jeho obsahu pod 20 hm.% negativně 

ovlivnil hodnotu relativní hustoty steatitové keramiky. Nejvyšší hodnota relativní hustoty a 

nejnižší hodnota porozity byla získána u vzorku sintrovaného ze směsi s přídavkem 20 hm.% 

cordieritu při teplotě 1350 °C [55].  

Valášková et al. (2012) se zabývali charakterizací cordieritových a zirkon/cordieritových 

kompozitů připravených ze směsí jílových minerálů obsahujících netradičně přírodní 

vermikulit a jeho interkalát zirkoniový vermikulit (Zr-V) s použitím anebo bez doplňujících 

složek MgO anebo Al2O3. Zr-V byl připraven z vermikulitu a vodného roztoku 

zirkonylchloridu kationtovou výměnou. Čistý cordierit byl připraven z jílových minerálů bez 

použití přísad. Cordierity sintrované ze směsí jílových minerálů s použitím MgO anebo Al2O3 

obsahovaly kromě cordieritu také další fáze forsterit, enstatit anebo spinel. Takto připravené 

cordierity byly více porézní a méně tvrdé. Použití Zr-V ve směsi jílových minerálů vedlo 

během sintrování ke krystalizaci nano- a mikro-krystalů zirkonu, který přispěl ke zvýšení 

tvrdosti keramiky [76].  

Valášková et. al. (2013) studovali Zr
4+

-vermikulit jako prekurzor zirkonu 

v prekeramických směsích zirkon/cordieritové keramiky. Pro přípravu Zr
4+

-vermikulitu byly 

využity dva vermikulity z odlišných lokalit: České republiky a Brazílie. Výsledky 

molekulárního modelování materiálu v mezivrstevním prostoru Zr
4+

-vermikulitu přinesly 
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zjištění, že molekuly vody jsou silněji přitahovány Mg
2+

 kationty než Zr
4+ 

kationty a také, že  

Mg
2+

 kationty přítomné v mezivrstevním prostoru vermikulitu nebyly zcela vyměněny. 

Použité typy vermikulitů v prekeramických směsích neměly vliv na obsah minerálních fází 

vzniklých v cordieritových a zirkon/cordieritových kompozitech. Připravené 

zirkon/cordieritové kompozity v porovnání s cordieritovými kompozity měly menší póry a 

vyšší porozitu [85]. 

Valášková et al. (2014) připravili vysoce čistou cordierit/steatitovou keramiku výpalem při 

1300 °C z přírodních materiálů jakými jsou mastek, kaolinit a vermikulit. Byly zkoumány 

strukturní charakteristiky cordieritové keramiky v závislosti na použití vermikulitů 

z odlišných geologických lokalit. Výsledné keramické kompozity obsahovaly jako hlavní fázi 

indialit (polymorfní forma cordieritu) a dále proto- a ortoenstatit. Všechny připravené 

kompozity vykazovaly lineární závislost porozity na vzrůstajícím obsahu K
+
 a Na

+
 ve 

strukturách vermikulitů. Podle výsledků z TG analýzy, použití vermikulitů s odlišným 

chemismem v prekeramických směsích ovlivnilo teploty krystalizací jednotlivých fází [86].  

Valášková et al. (2014) využili organicky modifikovaný vermikulit (Ver-org) pro přípravu 

cordierit/steatitové keramiky. Ver-org byl připraven interkalací oktadecylaminu (ODA) při 80 

°C 24 hodin do struktury vermikulitu v hmotnostním poměru ODA:Ver = 4:1. Pro přípravu 

této keramiky byly použity jílové minerály mastek, kaolinit a vermikulit anebo modifikovaný 

Ver-org. Mletím zhomogenizované směsi byly před sintrováním buď ručně vtlačeny do 

kalcinačních misek anebo slisovaný do tvaru pelet. Vyšší porozitu vykazovaly keramické 

vzorky připravené z nekeramických směsí lehce vtlačených do kalcinačních misek než 

keramické vzorky z nekeramických směsí slisovaných do pelet. Ver-org byl v 

prekeramických směsích poprvé použitý jako póry tvořící přísada během sintrování 

cordieritové keramiky. Použití Ver-org v prekeramických směsích přispělo ke krystalizaci 

indialitu na úkor ostatních minerálních fází a zvýšení porozity keramiky [87]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

V rámci experimentální části byla provedena mechanická modifikace mastku, vermikulitu, 

kaolinitu a montmorillonitu s využitím kulového mlýna. Chemická modifikace vermikulitu 

spočívala v úpravě originálního vermikulitu roztokem zirkonyl chloridu za účelem přípravy 

zirkoniového-vermikulitu použitého k přípravě nových porézních zirkon/cordieritových 

keramických materiálů. Dále byl připraven vermikulit modifikovaný částicemi CeO2 

(CeO2/vermikulit), který byl použit k přípravě CeO2/cordierit/steatitových keramických 

materiálů s fotokatalytickými vlastnostmi. Použitím přírodních vermikulitů z odlišných 

geologických lokalit byly připraveny porézní cordierit/steatitové keramické materiály. V další 

části byla provedena chemická aktivace mastku pomocí kyseliny chlorovodíkové za účelem 

aktivace povrchu částic mastku pro jeho následné použití do steatitové keramiky. Současně 

byla také zkoumána kombinace mletí a acidifikace za účelem modifikace povrchu a 

strukturních vlastností přírodního mastku. Postupy přípravy vzorků a jejich charakterizace 

pomocí laboratorních metod jsou popsány v následujících kapitolách. 

 

3.1. Cordieritová keramika 

3.1.1. Charakteristika vstupních materiálů  

Jako prekurzory pro přípravu cordieritové keramiky byly použity následující jílové 

minerály: kaolinit (označení Ka) z České Republiky (lokalita Sedlec; dodaný společností LB 

Minerals s.r.o., Česká Republika), mastek (označení M) z Egypta (dodaný firmou Koltex 

Color, s.r.o., Česká Republika) a vermikulity (V) z odlišných světových geologických lokalit 

dodané společností Grena, s.r.o., Česká Republika (Tab. 3.1).  

 

Tab. 3.1 Označení vzorků vermikulitů a popis jejich geologických lokalit.  

Označení 

vzorků 

Lokalita (ložisko) 

VL Letovice, Česká Republika 

VB Belitsa, severozápadní oblast Bulharska 

VS Santa Luzia, oblast Paraiba v Brazílii 

VP Palabora, provincie Limpopo v Jihoafrické Republice 

VC Qieganbulak, Čína 
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Dále byly pro přípravu cordieritové keramiky použity jako doplňující složky: oxid hlinitý 

(Al2O3) a oxid hořečnatý (MgO), zakoupené z Lach-Ner, s.r.o., Česká republika. Pro 

přípravu zirkoniového vermikulitu byl použit 5 % roztok zirkonyl chloridu (ZrOCl2 – 30 % 

roztok v HCl), zakoupený ze Sigma Aldrich, s.r.o., Česká republika. Pro přípravu oxidu 

céričitého (CeO2) byl použit hexahydrát dusičnanu ceritého (Ce(NO3)3.6H2O), dodaný 

společností Sigma Aldrich, s.r.o., Česká republika a 23 % roztok hydroxidu amonného 

(NH4OH), Mach-chemicals, Česká republika. 

 

Jednotlivé vstupní materiály, mastek, kaolinit a vermikulit, byly odděleně pomlety 20 

minut v kulovém mlýně (Fritsch). Mletí probíhalo v achátových nádobách o objemu 50 ml 

s mlecími koulemi o průměru 13 mm, rotační rychlostí 500 rpm. Sítováním byly připraveny 

zrnitostní frakce pod 0,040 mm, které byly použity k přípravě prekeramických směsí pro 

cordieritovou keramiku.  

 

3.1.2. Příprava zirkoniového vermikulitu (Zr
4+

-V)  

Modifikovaný vzorek Zr
4+

-V byl připraven kationtovou výměnou.  Suspenze 10 g 

vermikulitu a 100 ml 5 % vodného roztoku ZrOCl2 (pH = 0,56 při 24 °C) byla míchána a 

zahřívána (magnetická míchačka Heidolph) při 80 °C 2 hodiny. Zhomogenizovaná suspenze 

byla odstředěna (centrifuga 5702 Eppendorf AG, Německo), několikrát promyta 

demineralizovanou vodou za účelem vymytí chloridů a následně vysušena (sušárna Memmert 

UNE 300) přes noc při 70 °C. Tento postup byl zopakován třikrát. Následně byl tento Zr
4+

-V 

použit k přípravě zirkon/cordieritové keramiky dle postupu v podkapitole 3.1.4. (Příprava 

základních prekeramických směsí pro cordieritovou keramiku).  

 

3.1.3. Příprava CeO2/vermikulitu (V/CeO2) 

Nejprve byla za stálého míchání připravena 5 % disperze vermikulitu ve vodě (7,5 g V + 

150 ml demineralizované vody). 60 ml vodného roztoku Ce(NO3)3.6H2O (0,287 M) byl 

smíchán s 13 ml vodného roztoku NH4OH (1,4 M) a intenzivně míchán na magnetické 

míchačce Heidolph po dobu 15 minut při pokojové teplotě. Poté byl přidán 5 % vodný roztok 

vermikulitu a společně míchán a zahříván na 50 °C 3 hodiny. Vzniklá suspenze byla 

odstředěna (centrifuga 5702 Eppendorf AG, Germany), několikrát promyta 

demineralizovanou vodou za účelem vymytí dusičnanů a následně vysušena (sušárna 

Memmert UNE 300) přes noc při 80 °C. Výsledný vzorek označený jako V/CeO2 byl použit k 
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přípravě CeO2/cordieritových keramických materiálů dle postupu, který bude uveden v 

podkapitole 3.1.4. (Příprava základních prekeramických směsí pro cordieritovou keramiku).  

 

3.1.4. Příprava základních prekeramických směsí pro cordieritovou keramiku 

  Jednotlivé jílové minerály (mastek, kaolinit a vermikulit) a doplňující složky (Al2O3 a 

MgO) v práškové směsi (prekeramické směsi pro výpal cordieritové keramiky) byly naváženy 

ve stechiometrickém poměru jejich oxidů odpovídající chemickému složení cordieritu 2MgO-

2Al2O3-5SiO2 (Tab. 3.2).  

 

Tab. 3.2 Vstupní materiály pro přípravu cordieritové keramiky a jejich hmotnostní poměry ve 

směsich. 

Označení 

směsí 

Vstupní materiály  

 Kaolinit 

(Ka) 

Mastek 

(M) 

Vermikulit 

(V) 

Al2O3 MgO 

 hm. % 

A 20 30 30 20 - 

B 50 - 50 - - 

C 50 - 30 - 20 

D 50 20 30 - - 

E 47 40 13 - - 

 

Navážené prekeramické směsi A až E byly zhomogenizovány nejprve 1 hodinu v 

laboratorní překlopné třepačce (Heidolph Reax 2) a poté mletím v kulovém mlýnku po dobu 

20 minut (Fritsch, Pulverisette 7) při 500 rpm a sušeny (sušárna Memmert UNE 300) při 

teplotě 105 °C 5 hodin do konstantní hmotnosti. Takto připravené vzorky byly buď ručně 

natlačeny do korundových lodiček anebo stlačeny do pelet tlakem 30 MPa a posupně 

sintrovány v elektrické peci s rychlostí ohřevu 5 °C/min až do teploty 1000 °C a poté 

rychlostí 2 °C/min až na teplotu výpalu 1300 °C. Na této teplotě byly vzorky sintrovány po 

dobu 1 hodiny a poté pozvolna ochlazovány rychlostí 1,5 °C/min. 
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3.2. Steatitová keramika 

3.2.1. Charakteristika vstupních materiálů  

Jako vstupní materiál pro mechanickou i chemickou aktivaci byl použit mastek z Egypta, 

dodaný firmou Koltex Color, s.r.o., Česká Republika. Vodný roztok 37 % kyseliny 

chlorovodíkové (HCl), ze společnosti Sigma Aldrich, s.r.o., Česká Republika, byl použit pro 

chemickou aktivaci mastku. Chemická aktivace mastku byla provedena za účelem aktivace 

povrchu částic mastku pro jeho použití do steatitové keramiky. Zirkonylchlorid (ZrOCl2), 30 

% roztok v kyselině chlorovodíkové, dodaný Sigmou Aldrich, s.r.o., Česká republika, byl 

vybrán jako zdroj zirkonia za účelem přípravy Zr
4+

-mastku.  

Pro přípravu steatitové keramiky byly využity následující jílové minerály: mastek 

z Egypta, montmorillonit z lokality Ivančice, Česká republika anebo kaolinit z lokality 

Sedlec, Česká republika a tavidlo Na2CO3, dodané firmou Mach-chemicals, Česká republika.  

 

3.2.2. Postupy přípravy vzorků 

Práškový vzorek mastku (M) byl pomletý v planetovém kulovém mlýně (Fritsch) 20 

minut, poté sítován skrz 0,045 mm síto a frakce pod 40 μm byla označena jako M1. 10 g 

vzorků M a M1 bylo upravováno s 200 ml 6 mol.dm
-3

 vodného roztoku HCl při 80 °C 2 

hodiny. Výsledné suspenze byly promyty několikrát demineralizovanou vodou za účelem 

odstranění chloridů ze vzorků, poté centrifugovány (centrifuga 5702 Eppendorf AG, 

Německo), sušeny (sušárna Memmert UNE 300) při 80 °C přes noc a označeny jako M6 a 

M16. Vzorky M6 a M16 po opětovném 15 minutovém mletí v kulovém mlýnku (Fritsch, 

Pulverisette 7) byly označeny jako M61 a M161.  

Ve druhém kroku přípravy vzorků, byla testována schopnost tří připravených vzorků 

(M61, M16 a M161) vázat zirkonium. 5 g vzorku bylo mícháno a zahříváno (magnetická 

míchačka Heidolph) s 50 ml 5 %  vodného roztoku ZrOCl2 v uzavřených nádobách při 80 °C 

2 hodiny. Všechny vzorky byly poté promyty demineralizovanou vodou až do úplného 

odstranění chloridů, centrifugovány (centrifuga 5702 Eppendorf AG) a vysušeny (sušárna 

Memmert UNE 300) při 80 °C přes noc. Celý tento postup byl třikrát zopakován. Získané 

vzorky byly označeny jako M61Zr, M16Zr a M161Zr. Seznam vzorků je uveden v tabulce 

3.3. 
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Tab. 3.3 Seznam jednotlivých vzorků mastku. 

Označení 

vzorků 

Postup přípravy 

M originální mastek (M) 

M1 M mletý 

M16 M1 upravovaný 6M HCl 

M161 M16 mletý 

M6 M upravovaný 6M HCl 

M61 M6 mletý 

M61Zr M61 s ZrOCl2 

M16Zr M16 sZrOCl2 

M161Zr M161s ZrOCl2 

 

3.2.3. Příprava základních prekeramických směsí pro steatitovou keramiku 

Základní složení prekeramických směsí (ST1 až ST8) pro přípravu steatitové keramiky 

s hmotnostními poměry jílových minerálů ve směsích je uvedeno v následující tabulce 3.4. 

 

Tab. 3.4 Vstupní směsi pro přípravu steatitové keramiky s hmotnostním zastoupením 

minerálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení 

směsí 

Vstupní materiály 

 Mastek 

(M) 

Acidifikovaný 

mastek (M16) 

Montmorillonit 

(Mt) 

Kaolinit 

(Ka) 

Na2CO3 

 (hm.%) 

ST1 84 - 16 - - 

ST2 84 - - 16 - 

ST3 84 - 8 - 8 

ST4 84 - - 8 8 

ST5 - 84 16 - - 

ST6 - 84 - 16 - 

ST7 - 84 8 - 8 

ST8 - 84 - 8 8 
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Navážené prekeramické směsi byly zhomogenizovány mletím v kulovém mlýnku po dobu 

dvakrát 20 minut (Fritsch, Pulverisette 7) při otáčkách 500 rpm a sušeny (sušárna Memmert 

UNE 300) při teplotě 105 °C 5 hodin do konstantní hmotnosti. Takto připravené vzorky byly 

ručně natlačeny do korundových lodiček a posupně sintrovány v elektrické peci rychlostí s 

ohřevu 5 °C.min
-1

 až do teploty 1000 °C a poté rychlostí 2 °C/min až na teplotu výpalu    

1300 °C. Na této teplotě byly vzorky sintrovány po dobu 1 hodiny a poté pozvolna 

ochlazovány rychlostí 1,5 °C/min. 

 

3.3. Použité metody a přístroje k charakterizaci vzorků 

Prvkové složení vstupních materiálů 

Chemické složení vstupních materiálů a výsledných keramických kompozitů bylo 

stanoveno metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (RFS), která byla provedena 

pomocí energodisperzního polarizačního spektrometru SPECTRO XEPOS (Spectro 

Analytical Instrument, Německo) vybaveného nízkovýkonnou (50 W) Pd rentgenovou 

lampou a polovodičovým SD detektorem (SDD Silicon Drift Detector). 4 g vzorku byly 

smíchány s 0,9 g mikrokrystalického vosku, důkladně homogenizovány v třecí misce a 

slisovány pomocí laboratorního hydraulického lisu silou 10 tun do formy tablet (tzv. pelet) o 

průměru 32 mm. Pro řízení funkcí spektrometru a pro vyhodnocování naměřených dat byl 

využit software SW X-LAB Pro.  

Prvková analýza Na
+
, K

+
, Mg

2+
 a celkového železa byla provedena pomocí atomové 

emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (AES-IVP) na přístroji SPECTRO 

VISION (Spectro Analytical Instrument, Německo). Vzorky byly rozloženy pomocí HCl, HF 

a směsi kyselin (H3PO4 + H2SO4 + H3BO3) [88]. Obsah Fe
2+

 byl stanoven titrací 0,1 M 

roztokem K2Cr2O7 po předchozím rozkladu vzorků v HCl a HF v atmosféře oxidu uhličitého 

podle české normy CSN 722041, část 11.  

 

Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) přírodních jílových minerálů i připravené 

cordieritové a steatitové keramiky byla provedena na rentgenovém difraktometru Ultima IV 

RIGAKU (Bragg-Brentanovo uspořádání, scintilační detektor). RTG difrakční záznamy byly 

pořízeny za stálých podmínek: 2000 s, 40 kV a 40 mA. Jako zdroj rentgenového záření byla 

využita měděná lampa CuKα (λ = 1,54 Å). Svazek RTG záření byl vymezen několika 

clonami: divergenční (2/3°), protirozptylovou clonou (2/3°) a clonou detektoru (0,45 mm). 
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Kvalitativní fázová analýza byla provedena pomocí programu PDXL2 (software sloužící pro 

práškovou difrakční analýzu) za použití databáze PDF2-2 Release 2011. Grafické zpracování 

RTG difkračních záznamů bylo provedeno pomocí programu OriginPro8.  

 

Infračervená spektrometrie 

Infračervená (IČ) spektra jílových minerálů byla naměřena technikou KBr pelet. 2 mg 

vzorku byly homogenizovány ve vibračním mlýnku s 200 mg vysušeného KBr a stlačeny 

tlakem 8 tun za vzniku tablet o průměru 13 mm. Pro naměření IČ spekter byl použit 

spektrometr s Fourierovou transformací (FT-IR) NEXUS 470, firmy ThermoScientific, USA 

s DTGS detektorem (deuteriový triglycerínsulfátový detektor). Podmínky měření byly 

následující: měřená spektrální oblast 4000 – 400 cm
-1

, spektrální rozlišení 4,0 cm
-1

, 64 skenů, 

Happ-Genzel apodizace.  

 

Ramanova spektrometrie 

Ramanova spektra přírodních vermikulitů byla naměřena pomocí disperzního Ramanova 

spektrometru DXR Smart Raman, firmy ThermoScientific, USA za použití CCD detektoru. 

Parametry měření byly následující: měřená spektrální oblast 3400 – 40 cm
-1

, excitační laser o 

vlnové délce 780 nm, výkon laseru 20 mW, velikost apertury 50 μm, doba expozice 1 s, počet 

expozic 2000. Spektrální oblasti 3400 cm
-1

 a 60-50 cm
-1

 byly vymazány. 

 

Skenovací elektronová mikroskopie 

Morfologie připravené porézní cordieritové a steatitové keramiky i morfologie částic 

mastku byla studována pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM Philips XL 30) 

s použitím detektoru zpětně odražených elektronů. Vzorky byly pokryty vodivou vrstvou 

kovů Au/Pd. Velikost částic a morfologie zirkonu a cordieritových kompozitů byly zkoumány 

pomocí SEM (Hitachi SU6600) s použitím detektoru sekundárních elektronů. Pro analýzu 

chemického složení byl použit energo disperzní spektrometr (EDS).  

 

Termická analýza 

Simultánní diferenciální termická (DTA) a termogravimetrická analýza (TGA) přírodního 

a zirkoniového vermikulitu, přírodního a modifikovaného mastku byla provedena pomocí 

teplotního analyzátoru Setaram SETSYS 18TM. Přístroj je vybaven elektrickou válcovou pecí 
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s grafitovým topným tělesem pracujícím v rozmezí 20 až 1750 °C. Vzorky v platinových 

kelímcích (12 mg) byly analyzovány v inertní atmosféře argonu (6 N) konstantní rychlostí 

zahřívání 10°C. min
-1

 z pokojové teploty na teplotu 1300 °C. 

 

Měření porozity 

Ke stanovení porozity (P) připravených vypálených cordieritových a steatitových keramik 

byl použit rtuťový porozimetr AutoPore IV 9500. Tento přístroj umožňuje měření pórů o 

velikosti průměrů od 0,003 až do 360 μm. 

 

Měření specifického povrchu (SP) 

Specifický povrch (SP) připravených vzorků mastku byl stanoven pomocí přístroje 

Sorptomatic 1990 v atmosféře kapalného dusíku. Hodnoty SP byly vypočítány softwarem 

podle BET isotermy.  

 

Měření tvrdosti 

Měření tvrdosti zirkon/cordieritových keramických materiálů bylo provedeno pomocí 

tvrdoměru Zwick/Roell 2,5 N. Aplikované zatížení bylo 98 N a doba trvání zatížení 15 

sekund. Každý vtisk byl zobrazen pomocí skenovacího mikroskopu LEXT OLS 3100 

(Olympus) pro získání přesných hodnot úhlopříček pro výpočet tvrdosti podle Vickerse.  
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE  

4.1. Charakterizace vstupních jílových materiálů 

Pět přírodních vermikulitů vybraných z různých světových lokalit (viz Tab. 3.1) bylo 

charakterizováno pomocí RTG fluorescenční spektrometrie, RTG difrakční analýzy, 

infračervené a Ramanovy spektroskopie. Některé výsledky týkající se strukturní 

charakterizace těchto vermikulitů byly uveřejněny v následujících třech publikacích s impakt 

faktorem:  

(1) Ritz, M., Zdrálková, J., Valášková, M. Vibrational spectroscopy of acid treated 

vermiculites [89]; 

(2) Valášková, M., Zdrálková J., Simha Martynková, G., Smetana, B., Vlček, J., 

Študentová, S. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from 

mixtures with various vermiculites [86] a 

    (3) Kupková, J., Honěk, D., Vallová, S., Valášková M., Characterization of two low-

charge vermiculites after hydrochloric acid treatment – přijat k publikaci v časopise Acta 

Geodynamica et Geomaterialia. 

 

 Jílové minerály kaolinit, mastek a montmorillonit byly charakterizovány pomocí RTG 

fluorescenční spektrometrie, RTG difrakční analýzy a infračervené spektroskopie.  

 

4.1.1.Charakteristika přírodních vermikulitů 

Chemické složení studovaných přírodních vermikulitů VL, VB, VS, VP a VC je uvedeno v 

Tabulce 4.1. Obsah draslíku (Tab. 4.1), je ukazatelem intenzity přeměny biotitu na vermikulit, 

je u vybraných vermikulitů VL, VB, VS, VP a VC odlišný. Obsah K2O byl stanoven v 

množství od 0,06 hm.% u vermikulitu z ložiska Letovice (VL) až k 4,80 hm.% u vermikulitu  

z ložiska Palabora (VP), u kterého byl zároveň stanoven vyšší obsah dvojmocného železa 

(1,30 hm.% FeO).  
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Tab. 4.1 Chemické složení přírodních vermikulitů (VL, VB, VS, VP a VC). 

 Přírodní vermikulity 

Oxidy VL VB VS VP VC 

 (hm.%) (hm.%) (hm.%) (hm.%) (hm.%) 

SiO2 34,80 38,99 36,7 32,9 30,49 

TiO2 0,30 0,65 0,90 1,00 1,20 

Al2O3 14,80 9,98 10,80 8,70 12,40 

Fe2O3 5,93 6,24 6,50 6,70 4,80 

FeO 0,32 0,79 0,50 1,30 0,50 

CaO 0,17 1,46 1,80 4,30 2,70 

MgO 22,80 23,22 20,00 20,20 23,90 

MnO 0,11 0,06 - - - 

Na2O 0,02 0,19 0,40 0,20 0,50 

K2O 0,06 0,82 1,80 4,80 4,20 

ZŽ 19,87 19,80 19,80 20,67 19,90 

Ʃ 99,18 102,20 99,20 100,70 100,59 

              ZŽ...ztráta žíháním 

 

Z prvkové analýzy studovaných vermikulitů (Tab. 4.1) byly vypočítány jejich průměrné 

krystalochemické vzorce na polovinu základní buňky [90, 91]. Vstupními daty pro výpočet 

krystalochemického vzorce je hmotnostní zastoupení jednotlivých oxidů, získané z RFS 

analýzy. Následující vypočítané krystalochemické vzorce byly publikovány v několika 

publikacích [76, 85, 86, 89]: 

VL:      (Si3,13Al0,73)
 
 (Mg2,53Fe

3

45,0 Al0,02)
 
 O10(OH)2Mg0,19              

VB:      (Si3,12Al0,88)
  
(Al0,01Fe

3

36,0 Fe
2

05,0 Mg2,56Ti0,02)
 
 O10 (OH)2 Mg0,06 Ca0,11 Na0,02 K0,05             

VSL:    (Si3,12Al0,88) (Al0,05Fe
3

37,0 Fe
2

03,0 Mg2,50Ti0,05)
  
O10 (OH)2 Ca0,10 Na0,05 K0,17           

VP:      (Si3,10Al0.78Fe
3

12,0 )
 
 (Fe

3

25,0 Fe
2

08,0 Mg2,51Ti0,.06)
 
 O10 (OH)2 Ca0,19 Na0,02 K0,33                       

VC:     (Si2,94Al1,06)
  
(Al0,01Fe

3

27,0 Fe
2

03,0 Mg2,62Ti0,.06Cr0,01)
 
 O10 (OH)2 Ca0,12 Na0,06 K0,32           

 

Podle hodnoty mezivrstevní vzdálenosti reflexe d(060) = 0,154 nm naměřené u všech 

přírodních vermikulitů (VL, VB, VS, VP, VC) a vypočítaných krystalochemických vzorců 

můžeme považovat tyto vermikulity za trioktaedrické. 
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Na základě RTG difrakčních záznamů (Obr. 4.1 a Obr. 4.4), IČ spekter (Obr. 4.2 a Obr. 

4.5), Ramanových spekter (Obr. 4.3. a Obr. 4.6) a podle součtu iontů Na
+
 a K

+
 byly přírodní 

vermikulity (VL, VB, VSL, VP a VQ) rozděleny do dvou následujících skupin: 

 

Skupina 1 - vermikulity: VL a VB 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) 

RTG difrakční záznamy vermikulitů (PDF karta 01-083-1768 [92]) z Letovic (VL) a z 

Bulharska (VB) (Obr. 4.1) odpovídají Mg-vermikulitům s charakteristickou hodnotou 

mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,430 nm [92, 93] a s pravidelnou mezivrstevnou 

vzdáleností následných bazálních reflexí d(004) = 0,718 nm, d(006) = 0,479 nm, d(008) = 

0,360 nm, d(0010) = 0,288 nm a d(0012) = 0,240 nm. Mezivrstevná vzdálenost d(002) = 

1,430 nm odpovídá struktuře vermikulitu, kdy jsou přítomny v mezivrstevním prostoru 

hydratované vyměnitelné kationty se dvěma rovinami molekul vody s minimálním obsahem 

mezivstevních kationtů Na
+
 a K

+
 (< 0,1) [93]. Kromě této nejintenzivnější bazální reflexe 

(002) je na RTG záznamu vermikulitu z Bulharska (VB) přítomna také široká bazální reflexe 

o velmi nízké intenzitě s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,240 nm, která 

odpovídá vrstevnaté doméně s jednou rovinou molekul vody okolo vyměnitelných kationtů 

[94].  

 

 

Obr. 4.1 RTG difrakční záznamy přírodních vermikulitů z Letovic (VL) a Bulharska (VB). 
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Infračervená (IČ) spektroskopie  

Na obrázku 4.2 jsou IČ spektra přírodních vermikulitů VB a VL. Podle literatury [89, 95] 

bylo provedeno přiřazení jednotlivých pásů následovně: široký pás při vlnočtu 3400 cm
-1

 byl 

přiřazen valenčním vibracím OH vazeb vody, zatímco malé rameno okolo vlnočtu 3670 cm
-1

 

odpovídá valenčním vibracím strukturních OH vazeb ve vermikulitech. Poslední pás při 

vlnočtu 1650 cm
-1 

byl přiřazen deformačním vibracím OH vazeb vody. Velmi intenzivní pás s 

maximem při 1000 cm
-1

 odpovídal valenčním vibracím Si-O vazeb vermikulitů. U tohoto 

pásu je v IČ záznamech patrné slabé rameno s vlnočtem 1075 cm
-1

, které může být přiřazeno 

valenčním vibracím Si-O vazeb amorfní siliky. Další velmi slabý pás, který může být také 

přiřazen k valenčním vibracím Si-O vazeb amorfní siliky byl při vlnočtu 815 cm
-1

. Ostatní 

slabé pásy při vlnočtech 730 cm
-1

, 670 cm
-1

, 520 cm
-1

 byly přiřazeny deformačním vibracím 

vazeb Al-O-Si ve vermikulitech. Intenzivní pás s maximem při 450 cm
-1

 odpovídal 

deformačním vibracím vazeb Si-O-Si vermikulitů. 

 

 

Obr. 4.2 IČ spektra přírodních vermikulitů z Bulharska (VB) a Letovic (VL). 

 

Ramanova spektroskopie 

Strukturní rozdíly mezi použitými přírodními vermikulity byly více patrné z Ramanových 

spekter než z IČ spekter. Důvodem byl pravděpodobně fakt, že Ramanova spektra byla 

měřena v oblasti vibrací 400 - 50 cm
-1

. [89, 96]. Ramanova spektra vermikulitu VB (Obr. 4.3) 

vykazovala velmi slabé pásy při vlnočtech 100 cm
-1

 a 155 cm
-1

, které mohou být přiřazeny 

vibracím mezivrstevních kationtů.  
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Obr. 4.3 Ramanovo spektrum přírodního vermikulitu z Bulharska (VB). 

 

Další velmi slabý pás (190 cm
-1

) byl přiřazen deformačním vibracím vazeb O-Mg-O. Při 

vlnočtech 235 cm
-1

 a 310 cm
-1

 se projevily deformační vibrace O-Si-O vazeb a Si-O-Si vazeb. 

Silný pás při 410 cm
-1

 odpovídal také deformačním vibracím O-Mg-O vazeb. Pásy při 

vlnočtech 460 cm
-1

 a 520 cm
-1

 odpovídaly deformačním vibracím O-Si-O a O-Mg-O vazeb. 

Valenční vibrace Mg-O vazeb tvoří silný pás s maximem při vlnočtu 630 cm
-1

. Středně 

intenzivní pás při 750 cm
-1

 bývá přiřazen k valenčním vibracím Si-O vazeb [89].  

 

Skupina 2 - vermikulity: VS, VP a VC 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) 

Vermikulity v této 2. skupině (VS, VP a VC) poskytují v porovnání s vermikulity z 1. 

skupiny (VL a VB) velmi odlišné RTG difrakční záznamy (Obr. 4.4). Jejich krystalochemické 

vzorce s významným obsahem mezivrstevních iontů Na
+
 a K

+
 naznačují, že se nejedná o čisté 

vermikulity. Součet Na
+
 a K

+
 kationtů v základní strukturní jednotce, který je 

charakteristickým ukazatelem přeměny biotitů na vermikulit a další přeměny vermikulitů je 

0,22 u vermikulitu VS, 0,35 u vermikulitu VP a 0,38 u vermikulitu VC. 
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Obr. 4.4 RTG difrakční záznamy přírodních vermikulitů z Brazílie (VS), z Jihoafrické 

Republiky (VP) a Číny (VC). 

 

Vermikulit z Brazílie (VS) obsahuje kromě nejintenzivnější bazální reflexe d (002) = 1,410 

nm další méně intenzivní bazální reflexi s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,240 

nm, která je typická pro vrstevnatou strukturu s menším množstvím molekul vody v 

mezivrstevním prostoru [92]. Široký profil reflexe kolem 2Θ = 3,8° (d = 2,310 nm) je v 

literatuře přiřazován interstratifikaci odlišných vrstev hydratovaných molekul vody ve 

vrstevnaté struktuře vermikulitu, které tvoří smíšenou superstrukturu [76, 92]. Pomocí RTG 

difrakční analýzy byla identifikována malá příměs amfibolu (d = 0,836 nm a d = 0,312 nm) ve 

vzorku VS.  

Vermikulit z ložiska Palabora (VP) poskytl RTG difrakční záznam s málo intenzivní 

bazální reflexi s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,410 nad kterou převládá 

intenzivnější široká reflexe s mezivrstevní vzdáleností d = 1,190 nm. RTG difrakční záznam i 

krystalochemický vzorec vermikulitu VP naznačují, že se jedná o postupnou další přeměnu 

vermikulitu na vermikulit nízkým nábojem. Tato struktura je velmi blízká strukturám 

smektitů.  

RTG difrakční záznam vermikulitu z Číny (VC) dokládá značnou přeměnustruktury. 

Přítomnost intenzivní reflexe s hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d = 1,120 nm a málo 

intenzivními reflexemi s hodnotami d = 1,410 nm a d = 1,010 nm jsou důkazem smíšené 

struktury typu slída-vermikulit. Další přítomné široké reflexe o velmi nízké intenzitě s 
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hodnotami mezivrstevních vzdáleností d = 2,663 nm (u VP) a d = 2,310 nm (u VC) 

odpovídají tzv. superstrukturám smíšených struktur [86, 94].  

 

Infračervená (IČ) spektroskopie  

IČ spektra vermikulitů zařazených podle RTG difrakční analýzy do skupiny 2 (Obr. 4.5) 

jsou velmi podobná vermikulitům ze skupiny 1 a liší se jen v několika slabých pásech [89]. 

Velmi slabý pás při vlnočtu 3710 cm
-1

, který je přítomný pouze v těchto IČ spektrech, 

odpovídá valenčním vibracím OH vazeb přidružených k mezivrstevním kationtům. 

Přítomnost tohoto pásu ve spektrech vermikulitů VS, VP a VC potvrzuje odlišný obsah 

molekul vody v mezivrstevním prostoru mezi vermikulity 1. a 2. skupiny. Pás okolo 955 cm
-1

 

(slabé rameno intenzivního pásu při vlnočtu 1000 cm
-1

) vyskytující se jen u vzorků VP a VC 

byl přiřazen valenčním vibracím Si-O vazeb amorfního SiO2. 

 

 

Obr. 4.5 Infračervená spektra přírodních vermikulitů VS, VP a VC. 

 

Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektra [89, 96] vermikulitů VS, VP a VC byla odlišná od vermikulitů 

přiřazených do 1. skupiny. Nevýhodou Ramanovy spektroskopie je výskyt fluorescence, která 

může překrývat některé Ramanovy pásy, protože Ramanův efekt je velmi slabý. Ramanova 

spektra těchto tří vermikulitů (VS, VP, VC) vykazovala stejné spektrální pásy. Nicméně, 

Ramanova spektra vermikulitů VP a VC byla silně ovlivněna fluorescencí a proto je zde 

uveden jako příklad pouze Ramanovo spektrum vermikulitu z Brazílie (VS) (Obr. 4.6). Při 

vlnočtech 100 cm
-1

 a 120 cm
-1

 jsou ve spektrech patrné vibrace vazeb mezivrstevních 
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kationtů. Pás deformačních vibrací vazeb Mg-O-Mg se nachází při vlnočtu 185 cm
-1

. Pásy 

deformačních vibrací vazeb mezi křemíkem a kyslíkem jsou viditelné při vlnočtech 220 cm
-1

 

(vazba O-Si-O) a 290 cm
-1

 (vazba Si-O-Si). Poměrně slabé pásy při vlnočtech 350 cm
-1

 a 530 

cm
-1

 odpovídají deformačním vibracím O-Mg-O. Valenční vibrace vazeb Mg-O tvoří pásy při 

550 a 670 cm
-1

. Pásy viditelné při vlnočtech 290 a 350 cm
-1

 chybí u spekter vermikulitů ze 

skupiny 1 [89].  

 

 

Obr. 4.6 Ramanovo spektrum přírodního vermikulitu z Brazílie (VS).  

 

4.1.2. Charakteristika přírodního kaolinitu 

Chemické složení přírodního kaolinitu Sedlec, Česká Republika (společnost LB Minerals 

s.r.o., Česká Republika) podle výsledků rentgenové fluorescenční spektrometrie (RFS) a 

atomové emisní spektrometrie (AES) bylo následující (hm.%): 46,13 SiO2; 37,28 Al2O3; 0,77 

Fe2O3; 0,65 K2O; 0,40 MgO; 0,32 CaO; 0,19 TiO2; 0,01 Na2O; 0,01 MnO. Ztráta žíháním 

(ZŽ) kaolinitu (13,60 %) byla stanovena zahříváním v laboratorní muflové peci při teplotě 

1000 °C. Z prvkové analýzy je patrné, že kaolinit obsahuje velmi malou příměs TiO2 (anatas 

nebo rutil), která však nebyla na RTG difrakčním záznamu identifikována. 

 

Rentgenová difrakční analýza  

RTG difrakční záznam kaolinitu (označení Ka; PDF karta 00-058-2005) (Obr. 4.7) má 

charakteristické intenzivní bazální reflexe s hodnotami mezivrstevné vzdálenosti d(001) = 

0,716 nm a d(002) = 0,357 nm. Pás reflexí typu (02l, 11l) je v oblasti 19 – 22° (CuKα) 

s odpovídajícími mezivrstevními vzdálenostmi d(020) = 0,448 nm, d(110) = 0,437 nm a 
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d(111) = 0,418 nm a pás reflexí typu (20l a 13l) v oblasti 34 – 40° 2θ (CuKα) jsou ukazatelem 

uspořádanosti vrstevnaté struktury kaolinitů. RTG difrakční analýza prokázala v tomto vzorku 

kaolinitu přítomnost příměsí muskovitu (označení Mu; PDF karta 00-007-0042) při 8,88°, 

17,77° a 26,64° 2θ (CuKα) a křemene (označení Q; PDF karta 01-086-2237) při 20,86° (d = 

4,255 nm), 26,64° (d = 3,343 nm) a 45,54°(d = 1,99 nm). 

 

 

Obr. 4.7 RTG difrakční záznam kaolinitu. Ka: kaolinit; Mu: muskovit; Q: křemen. 

 

Infračervená spektroskopie 

Na obrázku 4.8 je IČ spektrum přírodního kaolinitu (K). Pásy vibrací v oblasti od 4000 do 

3500 cm
-1

 odpovídají vibracím OH skupin. V rozsahu od 1200 do 400 cm
-1

 se vyskytují pásy 

valenčních a deformačních vibrací vazeb Si-O a Al-O. První dva pásy při vlnočtech 3685 cm
-1

 

a 3650 cm
-1

 byly přiřazeny valenčním vibracím Al--OH skupin umístěných na povrchu vnitřní 

dioktaedrické vrstvy (tzv. „inner-surface OH groups“; označují se jako OH2 a OH4) a jsou 

vázány vodíkovými vazbami s rovinami atomů kyslíků další vrstvy [14, 97]. Pás při vlnočtu 

3618 cm
-1

 odpovídá valenčním vibracím vnitřních Al--OH skupin (tzv. „inner OH groups“; 

označen OH1), které jsou umístěny uvnitř vrstvy mezi tetraedrickými a oktaedrickými sítěmi 

[14, 97]. Valečním vibracím Si-O vazby odpovídají absorpční pásy s maximy při vlnočtech 

1113 cm
-1

, 1023 cm
-1

 a 995 cm
-1

. Velmi intenzivní pás při vlnočtu 909 cm
-1

 byl přiřazen 

deformačním vibracím OH skupin umístěných na povrchu vnitřní dioktaedrické vstrvy 
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(„inner-surface OH groups“) a pás s maximem při 909 cm
-1

 deformačním vibracím vnitřních 

OH skupin („inner OH groups“). Pásy o nižší intenzitě vyskytující se na IČ spektru při 

vlnočtech 788, 749 a 648 cm
-1

 odpovídají vibracím vazby Si-O. Deformační vibrace vazby 

Al-O-Si tvoří intenzivní pás s maximem při vlnočtu 542 cm
-1

[97].  

 

 

 

Obr. 4.8 Infračervené spektrum kaolinitu (Ka) s vyznačenými vlnočty. 

 

4.1.3. Charakteristika přírodního mastku 

Přírodní práškový mastek (označení M) pocházející z Egypta (společnost Koltex Color, 

s.r.o., Česká Republika) byl vybrán jako jedna z výchozích surovin pro přípravu 

cordieritových a steatitových keramických materiálů. Chemické složení mastku (v hm.%) 

bylo stanoveno pomocí RFS analýzy: 57,5 SiO2; 28,7 MgO; 2,9 CaO; 0,6 Al2O3, 0,3 Fe2O3 a 

ztráta žíháním byla 9,3 %. Hlavními oxidy mastku jsou SiO2 a MgO, dále byl stanoven vyšší 

obsah CaO.  

 

Rentgenová difrakční analýza  

Na RTG difrakčním záznamu přírodního mastku (M) na obr. 4.9 lze pozorovat tři velmi 

intenzivní bazální reflexe, které odpovídají hodnotám mezivrstevných vzdáleností d(001) = 

0,935 nm, d(002) = 0,466 nm, d(003) = 0,312 nm, d(004) = 0,234 nm a d(005) = 0,187 nm 

(označení M; PDF karta 01-083-1768 [98]). Na RTG difrakčním záznamu byla dále  
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identifikována příměs (~ 5 hm.%) chloritu (označení Ch; PDF karta 01-072-1234[99]) 

s hodnotami mezivrstevních vzdáleností d = 1,423 nm, d = 0,712 nm a d = 0,356 nm a 

dolomitu CaMg(CO3)2 (označení D; PDF karta 00-001-0942 [100]) s hodnotami d = 0,289 nm 

a d = 0,219 nm.  

 

 

Obr. 4.9 RTG difrakční záznam přírodního mastku (M) z Egypta (M: mastek; D: dolomit; 

Ch: chlorit). 

 

Infračervená spektroskopie 

Pro infračervené spektrum přírodního mastku (označení M) (obr. 4.10) jsou 

charakteristické intenzivní absorpční pásy při vlnočtech 3675, 1018, 669, 466 a 452 cm
-1

. V 

oblasti od 4000 až 2000 cm
-1

 se vyskytuje pouze jeden ostrý pás s maximem při vlnočtu 3675 

cm
-1

, který byl přiřazen valenčním vibracím vazby Mg3-OH [101, 102]. Nejintenzivnější 

absorpční pás, na IČ spektru, s maximem při 1018 cm
-1

 odpovídá valenčním vibracím Si-O 

vazeb. Další valenční vibrace vazby Si-O se v IČ spektru přírodního mastku nacházely při 

vlnočtech 669 a 424 cm
-1 

Absorpční pásy s maximy při 536, 466 a 452 cm
-1

 odpovídají 

vibracím Mg-O vazeb [101].  Absorpční pásy při vlnočtech 1447 a 880 cm
-1

 byly přiřazeny 

dolomitu [103]. Pásy OH vazeb chloritu vyskytující se v oblasti 3580 až 3410 cm
-1

 [104], 

nebyly pozorovány, což naznačuje, že obsah chloritu v tomto vzorku mastku je velmi nízký.    
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4.10 Infračervené spektrum přírodního mastku (M).  

 

 

4.1.4. Charakteristika přírodního montmorillonitu 

Přírodní montmorillonit (Mt) pocházející z Ivančic, Česká republika byl vybrán jako jedna 

z výchozích surovin pro přípravu steatitových keramických materiálů. Chemické složení 

montmorillonitu (v hm.%) bylo stanoveno pomocí RFS analýzy: 50,2 SiO2; 13,3 Al2O3; 8,3 

Fe2O3; 2,7 TiO2; 2,7 MgO; 2,7 CaO; 1,3 K2O; 0,1 Na2O, a ztráta žíháním byla 19,9 %.  

 

Rentgenová difrakční analýza  

RTG difrakční záznam přírodního montmorillonitu (označení Mt; obr. 4.11) vykazuje 

první bazální reflexi při úhlu 2θ = 5,76° odpovídající mezirovinné vzdálenosti d(001) = 1,532 

nm. Jako příměsi byly ve vzorku Mt identifikovány: křemen při úhlech 2θ =  20,84°, 26,59°, 

36,57°, 45,85°, 50,12° a 54,96° (CuKα) (označení Q; PDF karta 03-065-0466), kalcit 

(označení K; PDF karta 01-089-1304) s nejintenzivnější reflexí při 2θ = 29,53° (d = 0,302 

nm) a siderit (označení S; PDF karta 01-080-0502) při 24,63° (d = 0,361 nm), 31,80° (d = 

0,281 nm) a 52,40° (d = 0,175 nm).   
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Obr. 4.11 RTG difrakční záznam přírodního montmorillonitu (Mt) z Ivančic (Mt: 

montmorillonit; Q: křemen; K: kalcit; S: siderit). 

 

Infračervená spektroskopie 

Na obrázku 4.12 je zobrazeno IČ spektrum přírodního montmorillonitu. Podle literatury 

[95, 97] byla provedena identifikace jednotlivých pásů následovně: Absorpční pás při 3621 

cm
-1

 přiřazený valenčním vibracím strukturních OH skupin, je charakteristický pro smektity 

s velkým množstvím Al v oktaedrech. Pásy při vlnočtech 3393 cm
-1

 a 1632 cm
-1 

patří 

valenčním a deformačním vibracím OH skupin vody. Velmi intenzivní pás s maximem při 

vlnočtu 993 cm
-1

 se slabým ramenem při 1119 cm
-1

 a pás při 410 cm
-1

 odpovídaly valenčním 

vibracím Si-O skupin. Absorpční pás při vlnočtu 912 cm
-1 

byl přiřazen deformačním vibracím 

AlAlOH skupin, zatímco pás při 694 cm
-1 

byl přiřazen vibracím Si-O-Al skupin. Vibrace Si-

O-Al skupin se nacházejí při vlnočtu 511 cm
-1

. Ve vzorku Mt je možné pozorovat slabý 

vibrační pás OH skupin při 3692 cm
-1

, který je charakteristický pro kaolinit. Další 

charakteristický pás (Si-O skupiny) kaolinitu se nachází při vlnočtu 694 cm
-1

. Příměs kalcitu a 

sideritu, která byla identifikována také na RTG difrakčním záznamu (Obr. 4.12), se na IČ 

spektru nachází při vlnočtech 1431 cm
-1

 a 874 cm
-1

. Slabé pásy křemene byly pozorovány na 

IČ spektru při 797 cm
-1 

a 777 cm
-1

. 
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Obr. 4.12  Infračervené spektrum přírodního montmorillonitu (Mt) z Ivančic. 
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4.2. Cordieritová keramika 

Jílové minerály mastek, kaolinit a netradičně vermikulit byly použity k přípravě porézní 

cordieritové keramiky. Podkapitola 4.2.1. se zabývá strukturní charakterizací vypálené 

cordieritové keramiky obsahující vermikulity z odlišných geologických lokalit v základních 

prekeramických směsích. Vhodnými chemickými modifikacemi vstupních jílových minerálů 

v prekeramických směsích je možné záměrně pozměnit vlastnosti výsledné keramiky. 

Příkladem může být cordieritová keramika obohacená zirkonem – podkapitola 4.2.1. anebo 

také částicemi CeO2 – podkapitola 4.2.3.  

 

 

4.2.1. Charakterizace cordieritové keramiky sintrované z vermikulitů z odlišných lokalit 

Výsledky studia prekeramických směsí obsahujících vermikulity z pěti odlišných 

geologických lokalit (viz Tab. 3.1) a vlivu odlišného způsobu úpravy vzorků před sintrováním 

prekeramických směsí na vlastnosti připravených cordieritových keramických materiálů byly 

shrnuty do publikace:  

Valášková, M., Zdrálková J., Simha Martynková, G., Smetana, B., Vlček, J., Študentová, 

S. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with 

various vermiculites [86].  

 

Hmotnostní složení prekeramických směsí, odpovídajících chemickému složení cordieritu 

2MgO-2Al2O3-5SiO2, bylo následující: mastek (40 hm.%), kaolinit (47 hm.%) a vermikulit 

(13 hm.%). Připravené směsi (označené „mix“) obsahující vermikulity VL, VB, VS, VP, VC 

z odlišných geologických lokalit (označené zde zkráceně L, B, S, P, C) byly označeny jako 

mix-L, mix-B, mix-S, mix-P a mix-C (Tab. 4.2).  
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Tab. 4.2 Označení prekeramických směsí a jejich vypálené cordieritové keramiky.  

 

 

 

 

 

 

 

Homogenizace a následné sintrování směsí bylo provedeno stejným postupem, jako je 

uvedeno v kapitole 3.1.4. Zhomogenizované prekeramické směsi byly před sintrováním buď 

ručně natlačeny do korundových lodiček (jejich označení je 1) anebo stlačeny tlakem 30 MPa 

do pelet (jejich označení je 2) (Tab. 4.2).  

 

 

Charakteristika připravených cordieritových keramik 

Rentgenová difrakční analýza 

RTG kvalitativní fázová analýza vypálených vzorků cordieritové keramiky (Tab. 4.3) 

dokládá přítomnost tří krystalických fází: indialitu (PDF karta: 01-082-1884 [105]) a dvou 

forem enstatitu MgSiO3: vysokoteplotního protoenstatitu (PDF karta: 01-076-1806 [106]) a 

ortoenstatitu (PDF karta číslo: 01-073-1937 [107]), který vzniká při chlazení z protoenstatitu. 

Složení odpovídá čisté cordierit/steatitové keramice bez dalších příměsí. RTG difrakční 

záznam cordierit/steatitové keramiky Cor-P1 sintrované z prekeramické směsi obsahující 

vermikulit z ložiska Palabora (VP) v lodičce s vyznačenými minerálními fázemi je jako 

příklad uveden na obrázku 4.13. 

 

 

 

 

 

 

Směsi Vstupní materiály Způsob sintrování 

 mastek kaolinit vermikulit lodičky pelety 

 (hm.%)   

mix-L 40 47 13-L Cor-L1 Cor-L2 

mix-B 40 47 13-B Cor-B1 Cor-B2 

mix-S 40 47 13-S Cor-S1 Cor-S2 

mix-P 40 47 13-P Cor-P1 Cor-P2 

mix-C 40 47 13-C Cor-C1 Cor-C2 
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Tab. 4.3 RTG kvantitativní fázová analýza a porozita cordierit/steatitových keramických 

materiálů [86]. 

Označení  

vzorků 

Minerální fáze  

Indialit Protoenstatit Ortoenstatit Porozita 

 (obj.%) (%) 

Cor-L1 74,0(4,5) 15,5(6,8) 10,5(9,4) 55,1 

Cor-L2 72,8(4,5) 16,1(6,9) 11,1(9,4) 30,7 

Cor-B1 71,8(4,0) 15,9(5,8) 12,3(8,1) 42,7 

Cor-B2 70,5(4,0) 16,7(6,0) 12,8(8,7) 25,2 

Cor-S1 84,8(2,9) 8,8(4,2) 6,4(5,0) 34,2 

Cor-S2 81,3(2,3) 8,9(3,5) 9,8(4,7) 16,1 

Cor-P1 78,3(4,7) 15,1(6,8) 6,6(5,2) 24,2 

Cor-P2 75,5(2,4) 13,3(3,6) 11,2(4,8) 0,59 

Cor-C1 71,1(3,8) 16,7(5,5) 12,2(7,3) 16,3 

Cor-C2 72,0(4,1) 16,1(5,8) 11,9(7,8) 0,25 

 

Z tabulky 4.3 vyplývá, že všechny připravené vzorky cordierit/steatitové keramiky 

vypalené v lodičkách (Cor-L1, Cor-B1, Cor-S1, Cor-P1 a Cor-C1) obsahovaly indialit v 

množství od ~ 71 až do 85 obj.%  a protoenstatit v množství 15 - 17 obj.% u 

cordierit/steatitových vzorků Cor-L1, Cor-B1, Cor-P1 a Cor-C1. U vzorku Cor-S1 bylo 

množství protoenstatitu výrazně nižší (8,8 obj.%). Množství ortoenstatitu ve všech 

keramických vzorcích vypálených v lodičkách bylo v rozmezí od 6,4 do 12,3 obj. %.  

U vzorků keramických cordierit/steatitů lisovaných v peletách (Cor-L2, Cor-B2, Cor-S2, 

Cor-P2 a Cor-C2) byl indialit v množství od ~ 71 obj.% do 81 obj. % a protoenstatit okolo 16 

obj.%. Výjimkou byl vzorek Cor-S2, kde bylo jeho množství téměř o polovinu nižší (8,9 obj. 

%). Množství ortoenstatitu bylo ve vzorcích vypálených v peletách mírně vyšší (od 9,8 obj.% 

do 12,8 obj.%) v porovnání se vzorky keramiky vypálené v lodičkách (Tab. 4.3).  
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Obr. 4.13 RTG difrakční záznam cordierit/steatitové keramiky Cor-P1.  

 

Skenovací elektronová mikroskopie a porozita 

Na Obr. 4.14 jsou snímky ze SEM povrchů cordierit/steatitových vzorků sintrovaných 

v lodičkách (Cor-C1 a Cor-B1) společně s EDS spektry, které byly pořízeny ve dvou 

vyznačených bodech. Keramické vzorky obsahovaly krystalická zrna a skelnou fázi. Pomocí 

energodisperzního spektra (EDS) pořízeného v místě označeném + byla u keramického 

vzorku Cor-C1 zjištěna přítomnost prvků Mg, Si a O, které odpovídají složení indialitu a u 

vzorku Cor-B1 také přítomnost prvků Ca, K a Fe, které odpovídají složení enstatitové a 

silikátové skelné fáze.  
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Obr. 4.14 SEM snímky povrchu cordierit/steatitové keramiky Cor-B1 a Cor-C1 a EDS 

spektra provedena v bodech označených +. 

 

Vypálené vzorky cordierit/steatitové keramiky vykazovaly odlišné hodnoty porozity. 

Celková porozita (Tab. 4.3) byla ovlivněna typem vermikulitu v prekeramické směsi 

(zejména obsahem alkalických prvků v jejich struktuře) a také způsobem jejich přípravy k 

vypálení. Vyšší porozita (55 % u vzorku Cor-L1 a ~ 43 % u vzorku Cor-B1) byla naměřena u 

vzorků sintrovaných použitím vermikulitů L a B z 1. skupiny. Pokles porozity byl 

zaznamenán v keramických vzorcích Cor-S1 (34 %), Cor-P1 (24 %) a Cor-C1 (16 %), 

sintrovaných ze směsí obsahující vermikulity 2. skupiny (S, P a C). Nižší hodnoty porozity 

byly také stanoveny pro keramické vzorky vypálené v peletách. Celková porozita 

cordierit/steatitové keramiky byla nepřímo úměrně závislá na obsahu Na
+
 a K

+
 ve 

vermikulitech v prekeramických směsích (Obr. 4.15) [86].   
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Obr. 4.15 Porozita vzorků cordierit/steatitové keramiky v závislosti na součtu iontů K
+
 + Na

+
 

ve vermikulitech [86]. 
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4.2.2. Charakterizace zirkon/cordieritové keramiky 

Pro přípravu těchto cordieritových keramických materiálů byl vybrán vermikulit z Letovic 

(VL, zde označeno zkráceně L), jehož strukturní charakterizace byla podrobně popsána v 

podkapitole 4.1.1 (Charakteristika přírodních vermikulitů).  

 

Výsledky přípravy a vlastnosti Zr
4+

-vermikulitu, jeho použití do prekeramických směsí 

s cílem připravit novou zirkon/cordieritovou keramiku a její následná charakterizace 

vzhledem k čistému cordieritu byly uvedeny ve dvou publikacích:  

(1) Valášková, M., Simha Martynková, G., Zdrálková, J., Vlček, J., Matějková, P. 

Cordierite composites reinforced with zircon arising from zirconium-vermiculite precursor 

[76] a 

(2) Valášková, M., Tokarský, J., Hundáková, M., Zdrálková, J., Smetana, B. Role of 

vermiculite and zirconium-vermiculite on the formation of zircon-cordierite nanocomposites 

[85]. 

 

4.2.2.1. Charakterizace použitého zirkoniového vermikulitu (Zr
4+

-V) 

Chemické složení Zr
4+

-V bylo následující (v hm.%): 34,70 SiO2; 22,20 MgO; 13,80 

Al2O3; 5,44 Fe2O3; 0,48 ZrO2; 0,43 FeO; 0,30 TiO2; 0,11 MnO; 0,03 K2O a 0,02 CaO a ztráta 

žíháním byla 18,92 %. Na základě výsledků prvkové analýzy z RFS a AES byl vypočítán 

průměrný krystalochemický vzorec zirkoniového vermikulitu (Zr
4+

-V) na polovinu základní 

buňky: 

   Zr-V: (Si2,76Al1,24)
IV

(Mg2,57Fe
2

03,0 Al0,06Fe
3

32,0 Ti0,02)
VI

O10(OH)2Mg0,06Zr0,18      [85] 

 

Vypočítaný krystalochemický vzorec zirkoniového vermikulitu (Zr
4+

-V) naznačuje, že 

nedošlo ke kvantitativní výměně mezivrstevních kationtů kationty Zr
4+

. 

 

Na obr. 4.16 jsou DTA a TG křivky přírodního (L) a zirkoniového vermikulitu (Zr
4+

-V). 

DTA křivka vermikulitu L vykazovala v intervalu od 48 °C do 252 °C dva endotermické 

efekty. První pík při teplotě 144 °C odpovídal ztrátě molekul vody sorbované na povrchu 

vermikulitu, zatímco druhý efekt při teplotě 245 °C odpovídal ztrátě vody, která v 

hydratačních obalech kolem mezivrstevných kationtů [108, 109]. Ve stejném teplotním 

intervalu, DTA křivka zirkoniového vermikulitu vykazovala pouze jeden endotermický efekt 

s maximem okolo 144 °C. Vymizení druhého dehydratačního píku naznačuje nedostatek 
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molekul vody v první hydratační sféře iontů Mg
2+

, které byly z větší části nahrazeny Zr
4+

 

kationty. Tyto první dva DTA píky souvisí s různým stupněm hydratace kationtů 

v mezivrstevním prostoru [63, 110]. U čistého vermikulitu L se endotermické píky nacházejí 

v rozmezí teplot 140 – 150 °C a 240 až 270 °C [110]. V oblasti mezi 350 až 700 °C dochází 

k postupné dehydroxylaci OH skupin ze struktury vermikulitu [109]. Exotermický efekt 

pozorovaný přibližně okolo teploty 830 °C u obou vzorků souvisí s vytvořením nové fáze – 

enstatitu [109]. Endotermický efekt s maximem při teplotě 877 °C odpovídá dehydroxylaci 

nebobtnajících („non-swelling“) fylosilikátů [63].  

 

 

Obr. 4.16 DTA a TG křivky: a) vermikulitu L a b) zirkoniového vermikulitu (Zr
4+

-V). 
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4.2.2.2. Charakteristika připravené cordieritové keramiky  

Mastek (M), kaolinit (Ka), přírodní vermikulit (V) anebo modifikovaný Zr
4+

-V a 

doplňující složky (Al2O3 nebo MgO) byly naváženy ve stechiometrickém poměru jejich oxidů 

ve složení odpovídajícímu složení cordieritu (Tab. 4.4). Homogenizace a následné sintrování 

směsí bylo provedeno stejným postupem, jako je uvedeno v kapitole 3.1.4.. Směsi 

pojmenované A1 až D1 obsahovaly přírodní vermikulit, zatímco směsi A2 až D2 obsahovaly 

zirkoniový vermikulit (Zr
4+

-V).  

 

Tab. 4.4 Označení prekeramických směsí pro cordieritovou a zirkon/cordieritovou keramiku 

[76]. 

Označení 

směsí 

Vstupní materiály  

 Ka M V Zr
4+

-V Al2O3 MgO 

 hm. % 

A1 20 30 30 - 20 - 

B1 50 - 50 - - - 

C1 50 - 30 - - 20 

D1 50 20 30 - - - 

A2 20 30 - 30 20 - 

B2 50 - - 50 - - 

C2 50 - - 30 - 20 

D2 50 20 - 30 - - 

 

Rentgenová difrakční analýza 

V tabulce 4.5 jsou uvedeny výsledky RTG kvantitativní fázové analýzy připravených 

vzorků cordieritů (A1 až D1) a jejich zirkon/cordieritů (A2 až D2). Z tabulky 4.8 vyplývá, že 

v závislosti na složení základních prekeramických směsí byly získány keramické materiály s 

odlišným obsahem indialitu (PDF karta 01-083-1598 [111]) a enstatitu (PDF karta 01-075-

1334 [112]), forsteritu (PDF karta 01-071-1792 [113]) a spinelu (PDF karta 01-075-0710 

[114]). Na RTG difrakčních záznamech zirkon/cordieritové keramiky (Obr. 4.17) byl 

identifikován zirkon ZrSiO4 (označení Z; PDF karta 01-072-0402 [115]) v cordieritové 

matrici. 
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Tab. 4.5 RTG kvantitativní fázová analýza, porozita (P) a tvrdost (HV
a
) cordieritů a 

zirkon/cordieritů [76]. 

Označení 

keramiky 

Minerální fáze   

 Indialit Enstatit Forsterit Spinel Zirkon Porozita 

P 

Tvrdost 

HV
a
 

 (obj.%) (%) (GPa) 

A1 70 (3) 20 (4) - 10 (1) - 26 0,98 (0,10) 

B1 98 (1) 2 (1) - - - 13 4,41 (1,00) 

C1 67 (5) - 23 (5) 10 (5) - 31 0,88 (0,10) 

D1 97 (2) - - 3 (1) - 5 5,50 (0,50) 

A2 71 (4) 12 (4) - 10 (2) 7 (2) 4 1,23 (0,10) 

B2 88 (3) - - - 12 (2) 2 6,38 (0,70) 

C2 87 (5) - 13 (2) 10 (3) 10 (2) 23 2,16 (0,30) 

D2 89 (6) - - 3 (2) 8 (2) 5 5,60 (0,60) 

 

Cordieritové keramiky B1 a D1 byly připraveny homogenizací jílových minerálů bez 

přídavku doplňujících složek Al2O3 anebo MgO. Po vypálení byly připraveny cordierity 

s vysokým obsahem indialitu (~ 97,5 obj.%) a velmi malou příměsí enstatitu (2 obj.%) anebo 

spinelu (3 obj.%). Vzorky cordieritů A1 a C1 byly připraveny ze směsi jílových minerálů 

s přídavkem Al2O3 anebo MgO. Tyto směsi po vypálení obsahovaly také jako převládající 

fázi vysokoteplotní formu cordieritu - indialit (70 obj.% u keramiky A1 a 67 obj.% u 

keramiky C1). Tento obsah indialitu byl však nižší v důsledku krystalizace vedlejších 

minerálních fází, a to enstatitu (20 obj.% u vzorku A1), forsteritu (23 obj. % u vzorku C1) a 

spinelu (10 obj. % u obou keramických vzorků A1 a C1).  
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Obr. 4.17 RTG difrakční záznamy zirkon/cordieritových keramických vzorků A2 až D2. (C: 

cordierit; Sp: spinel; Z: zirkon). 

 

Připravené vzorky zirkon/cordieritů A2 až D2 obsahovaly také převažující fázi indialit 

v množství od 71 do 89 obj.%, i když tento obsah byl nižší vlivem krystalizace zirkonu (7 až 

12 obj.%). Nejvyšší obsah zirkonu (12 obj.%) u vzorku B2 byl připraven ze směsi obsahující 

50 hm.% kaolinitu a 50 hm.% Zr
4+

-V.  

 

Morfologie povrchu cordieritů a zirkonu 

Snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu (Obr. 4.18) ukazují na odlišnou 

pórovitou mikrostrukturu zirkon/cordieritových keramických vzorků A2, B2, C2 a D2. 

Předchozími experimenty bylo zjištěno [84], že vermikulit používaný ve směsích při přípravě 

cordieritové keramiky pozitivně ovlivňuje vytváření pórů. Tvary a velikosti pórů 

v cordieritech A2 a C2, které byly připraveny ze směsi jílových minerálů s přídavky Al2O3 

anebo MgO, se lišily od cordieritů  B2 a D2, které byly připraveny ze směsi jílových minerálů 

bez těchto přídavků. Připravené cordieritové vzorky B2 a D2 se jevily více kompaktní než 

vzorky A2 a C2, které měly velmi jemné a nepravidelné póry.  
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Obr. 4.18 SEM snímky vypálených zirkon/cordieritových keramik A2, B2, C2 a D2. 

 

Na SEM snímcích bylo možné pozorovat nehomogenní distribuci krystalů zirkonu 

v cordieritové matrici a odlišnou velikost těchto krystalů v rozmezí od 150 nm do 1 μm. Na 

obrázku 4.19 jsou zobrazeny krystaly zirkonu v cordieritové matrici ve vzorku A2. EDS 

spektra potvrzují zirkon podle přítomnosti prvků Zr, Si a O  (bod 1) a cordieritu podle 

přítomnosti Mg, Al, Si a O (bod 2).  

 

 

Obr. 4.19 SEM snímek krystalů zirkonu v cordieritové matrici vzorku A2 s EDS spektry ve 

dvou bodech. 
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Porozita připravených keramických materiálů 

Vzorky cordieritové keramiky A1 a C1 připravené z prekeramických směsí obsahujících 

jako doplňující složku Al2O3 anebo MgO vykazovaly vyšší porozitu (Obr. 4.20) než 

cordieritové keramiky B1 a D1, které byly připraveny z prekeramických směsí obsahujících 

jen jílové minerály (Tab. 4.5).  

 

 

Obr. 4.20 Grafické srovnání naměřených hodnot porozity u vzorků cordieritové a 

zirkon/cordieritové keramiky. 

 

U cordieritových keramik připravených použitím Zr-vermikulitů byly hodnoty porozity 

výrazně nižší než u cordieritových kompozitů připravených pomocí originálního vermikulitu. 

Nejvyšší hodnota porozity (31 %) byla naměřena u vzorku C1 a nejnižší (2 %) u vzorku B2 

(obr. 4.18). Velké póry okolo 5 μm a větší byly naměřeny u vzorků A1, A2 a C1, C2 na rozdíl 

od menších pórů o velikosti 0,5 μm u vzorků B1, B2 a D1 a D2.  

 

Tvrdost připravených keramických materiálů 

Costa Oliviera et al. (2002) [117] připravili zirkon/cordieritovou keramiku z komerčně 

dostupného cordieritu a zirkonu, který byl přidáván do cordieritu v množství do 10 hm. %. 

Autoři zjistili, že přídavek zirkonu nad 2,5 hm.% ke cordieritovému prášku neměl žádný další 

vliv na mechanické vlastnosti  zirkon/cordieritových kompozitů. Tyto poznatky se liší od 

keramických zirkon/cordieritů připravených krystalizací prekurzoru (Zr
4+

-V). 

Zirkon/cordieritové keramické vzorky byly mnohem kompaktnější po krystalizaci zirkonu 

z prekurzoru Zr
4+

-V, který omezil vytváření velkých pórů v cordieritové matrici. Vzorky A1 a 

C1 s nižším obsahem cordieritu a vyšším obsahem sekundárních minerálních fází vykazovaly 



72 

 

nižší tvrdost než téměř čisté cordierity B1 a D1. Nárůst tvrdosti byl zjištěn u všech 

připravených cordieritových vzorků se zirkonem (A2 až D2) ve srovnání s jejich původními 

cordierity (A1 až D1). Nejvyšší hodnota tvrdosti (6,38 GPa) byla dosažena u 

zirkon/cordieritové keramiky B2, která se zároveň vyznačovala nejmenší porozitou P = 2 % a 

nejvyšším obsahem (12 %) zirkonu (Tab. 4.5). Na obrázku 4.21 je zobrazeno grafické 

srovnání naměřených hodnot tvrdosti všech připravených keramických vzorků.  

 

 

Obr. 4.21 Grafické srovnání naměřených hodnot tvrdosti u vzorků cordieritové a 

zirkon/cordieritové keramiky. 

 

Porovnáním cordieritových keramik (A1, C1 a D1) připravených s obsahem 30 hm.% 

vermikulitu v prekeramických směsích bylo zjištěno, že sekundární minerální fáze mají 

negativní vliv na tvrdost sintrovaných keramických materiálů. Cordierity A1 a C1 s obsahem 

okolo 20 obj.% enstatitu anebo forsteritu a 10 obj.% spinelu vykazovaly výrazně nižší 

hodnoty tvrdosti (0,98 a 0,88 GPa) než cordierit D1 obsahující 97 obj. % cordieritu, který 

vykazoval tvrdost 5,50 GPa. Obdobné vlastnosti můžeme pozorovat u zirkon/cordieritových 

keramik A2, C2 a D2. Rozdíly v kvantitativním fázovém složení a v hodnotách tvrdosti 

zirkon/cordieritových keramiky A2 a C2 byly způsobeny odlišným složením základních 

prekeramických směsí, kdy byl místo MgO (vzorek C2) použit mastek (vzorek A2).  
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4.2.3. Charakterizace CeO2/cordieritových keramických materiálů 

Vermikulit s vysráženými nanočásticemi CeO2 (V/CeO2) byl připraven jako prekurzor 

modifikovaného vermikulitu do prekeramické směsi. Částice CeO2 byly vysráženy na 

vermikulitu z vodných roztoků Ce(NO3)3.6H2O a NH4OH. Pro přípravu těchto novych 

keramických materialů byl vybrán vermikulit z Brazílie (VS), jehož strukturní charakterizace 

byla podrobněji popsána v podkapitole 4.1.1 (Charakteristika přírodních vermikulitů).  

 

Vlastnosti vermikulitu označeného dále jako V a V modifikovaného oxidem ceričitým, 

označeného dále jako V/CeO2 a fotoaktivního CeO2/cordieritu byly publikovány v práci: 

Valášková, M., Kočí, K., Kupková, J. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials -  

preparation, structural characterization and their photocatalytic aktivity [117]. 

 

4.2.3.1. Charakterizace použitého CeO2/vermikulitu  (V/CeO2) 

Chemické složení modifikovaného V/CeO2 bylo následující (v hm.%): 30,60 SiO2; 27,90 

CeO2; 12,90 MgO; 6,60 Al2O3; 5,44 Fe2O3; 1,03 CaO; 0,41 TiO2 a 0,46 K2O  a ztráta žíháním 

byla 10,90 %. 

 

Srovnání RTG difrakčních záznamů vzorků VS a V/CeO2 (Obr. 4.22) ukazuje u 

modifikovaného vzorku V/CeO2 na změnu intenzity, tvaru a polohy bazální reflexe (002) na 

hodnotu mezivrstevné vzdálenosti d = 1,071 nm, což může být způsobeno interkalací CeO2 do 

struktury vermikulitu. Reflexe CeO2 byly přiřazeny následovně: d(111) = 0,311 nm, d(200) = 

0,270 nm, d(220) = 0,191 nm a d(311) = 0,163 nm (PDF karta 00-001-0800 [100]). Pomocí 

Scherrerovy rovnice (2) byla vypočítána průměrná velikosti krystalitů (Lc) pro jednotlivé 

reflexe CeO2 u vzorku V/CeO2: 

)cos( 







K

Lc            (2) 

 

kde:    Lc   je    velikost krystalitů  

           K    –     konstanta, která se rovná 0,94 

           λ     –     vlnová délka použitého záření  

           β    –      šířka reflexe v polovině maxima intenzity  

           θ     –     difrakční úhel  
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Tab. 4.6. Naměřená (2θ, θ, β) a vypočítaná (d a Lc) data získaná z RTG difrakčních záznamů. 

Vzorek V/CeO2 RTG data 

Roviny CeO2 2θ θ d β Lc 

 (°) (°) (nm) (°) (nm) 

(111) 28,54 14,27 0,311 0,779 11,4 0,4 

(200) 33,04 16,52 0,270 0,800 11,7 0,9 

(220) 47,45 23,73 0,191 0,920 9,9 0,1 

(311) 56,30 28,15 0,163 0,870 11,0 0,1 

 

Průměrná velikost krystalitů (Lc) CeO2 u CeO2 modifikovaného vermikulitu (V/CeO2) se 

pohybovala v rozmezí od 9,9 do 11,7 nm (Tab. 4.6). 

 

 

Obr. 4.22 RTG difrakční záznam vermikulitu (VS) a modifikovaného vermikulitu (V/CeO2).  
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4.2.3.2. Charakterizace připravené CeO2/cordieritové keramiky 

Jílové minerály mastek, kaolinit a vermikulit (VS) anebo připravený CeO2/vermikulit 

(V/CeO2) byly naváženy ve stechiometrickém poměru jejich oxidů odpovídající chemickému 

složení cordieritu 2MgO-2Al2O3-5SiO2 (Tab. 4.7). Homogenizace a následné sintrování  

připravených prekeramických směsí bylo provedeno stejným postupem, jako je uvedeno 

v kapitole 3.1.4.. 

 

Tab. 4.7 Označení  prekeramických směsí pro přípravu cordieritové a CeO2/cordieritové 

keramiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekeramické směsi označené E a D obsahovaly téměř stejné množství kaolinitu (okolo 50 

hm.%), ale odlišné množství mastku (40 a 20 hm.%) a vermikulitu (13 a 30 hm.%). 

Prekeramické směsi označené jako E/CeO2 a D/CeO2 obsahovaly modifikovaný 

CeO2/vermikulit místo přírodního vermikulitu.  

 

Chemické složení vypálené CeO2/cordieritové keramiky 

V tabulce 4.8 je uvedeno výsledné chemické složení vypálené CeO2/cordieritové keramiky 

E/CeO2 a D/CeO2 stanovené pomocí RFS. Vypálené keramické vzorky E/CeO2 a D/CeO2 

obsahovaly podobné množství SiO2 (57 a 53 hm.%) a Al2O3 (19 a 21 hm.%) a odlišné 

množství MgO (19 a 12,5 hm.%) a Fe2O3 (1,3 a 2,1 hm. %). Množství CeO2 v keramickém 

vzorku E/CeO2 bylo stanoveno okolo 3 hm.%, zatímco v keramickém vzorku D/CeO2 

okolo10 hm.%. Vyšší obsah CeO2 ve vypáleném keramickem vzorku D/CeO2 souvisel 

s použitím vyššího množství CeO2/vermikulitu (30 hm.%) v prekeramické směsi D/CeO2 

v porovnání s prekeramickou směsí E/CeO2, kde bylo použito 13 hm.% CeO2/vermikulitu.  

Označení 

směsí 

Vstupní materiály 

 Kaolinit Mastek Vermikulit V/CeO2 

 hm.% hm.% hm.% hm.% 

E 47 40 13 - 

E/CeO2 47 40 - 13 

D 50 20 30 - 

D/CeO2 50 20 - 30 
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Tab. 4.8 Chemické složení CeO2/cordieritové keramiky E/CeO2 a D/CeO2. 

 Vypálená keramika 

Oxidy E/CeO2 D/CeO2 

 (hm.%) (hm.%) 

SiO2 56,80 53,40 

CeO2 3,11 10,11 

Al2O3 19,00 21,20 

Fe2O3 1,34 2,14 

CaO 0,94 1,50 

MgO 19,20 12,50 

K2O 0,72 1,12 

 

Rentgenová difrakční analýza CeO2/cordieritove keramiky 

Na rentgenových difrakčních záznamech vypálených CeO2/cordierit/steatitových keramik 

E/CeO2 a D/CeO2 (Obr. 4.23) byl identifikován indialit (označení IND; PDF karta 01-082-

1884 [105]), jako převládající fáze, a dále dvě modifikace enstatitu (označení EN): 

protoenstatit a ortoenstatit.  

 

 

Obr. 4.23 RTG difrakční záznamy CeO2/cordierit/steatitové keramiky (E/CeO2 a D/CeO2).  
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Oproti cordierit/steatitovým keramikám E a D (Obr. 4.24) obsahovaly RTG difrakční 

záznamy CeO2/cordierit/steatitových keramik E/CeO2 a D/CeO2 reflexe odpovídající 

krystalické fázi CeO2. Podle PDF karty 00-001-0800 byly hodnoty d reflexe CeO2 u vzorku 

E/CeO2 přiřazeny následovně: d(200) = 2,708 nm, d(220) = 1,915 nm a d(311) = 1,633 nm. U 

keramického vzorku D/CeO2 byly navíc patrné reflexe CeO2 při úhlech 2θ = 28,46°; 59,00°; 

76,58° a 79,02° (CuKα) odpovídající mezivrstevným vzdálenostem d(111) = 3,133 nm, 

d(222) = 1,564 nm, d(331) = 1,243 nm a d(420) = 1,211 nm. Vyšší intenzita těchto reflexí 

odpovídá vyššímu zastoupení CeO2 v tomto vzorku. Výrazné zvýšení intenzity reflexe 

označené IND/(111)CeO2 při 2θ = 28,46° (CuKα) je způsobeno překryvem reflexí indialitu 

IND (202) a CeO2 (111).  

 

 

Obr. 4.24 RTG difrakční záznamy cordierit/steatitových a CeO2/cordierit/steatitových 

keramik E a E/CeO2; D a D/CeO2. 

 

Průměrná velikost krystalitů CeO2 byla vypočítána podle Scherrerovy rovnice (2) 

z jednotlivých nepřekrývajících se reflexí. U vypálené keramiky D/CeO2 se pohybovala okolo 

43 nm (Lc(200) = 39,7 0,8 nm; Lc(220) = 44,6 0,3 nm a Lc(331) = 43,9 1,0 nm), zatímco u 

vzorku E/CeO2 se pohybovala v průměru okolo 26 nm (Lc(200) = 18,9 0,3 nm; Lc(220) = 

30,4 0,1 nm a Lc(331) = 30,0 2,7 nm). 

 

 

 



78 

 

Porozita a morfologie povrchu CeO2/cordierit/steatitových keramik  

Celková porozita připravených keramických materiálů byla ovlivněna zejména složením 

základních prekeramických směsí (Tab. 4.9). Z porozimetrických měření bylo zjištěno, že 

porozita (P) cordierit/steatitových materiálů E a D, připravených ze směsí obsahujících 

nemodifikovaný vermikulit (VS), byla 34 a 21 %. Keramické materiály E/CeO2 a D/CeO2, 

připravené ze směsí obsahujících modifikovaný CeO2/vermikulit vykazovaly vyšší porozitu 

(54 a 58 %) a přibližně 2krát nižší hodnotu středního poloměru pórů (SPP) než 

nemodifikované keramické materiály E a D (Tab. 4.9). Tyto vlastnosti naznačují, že použití 

V/CeO2 v prekeramické směsi mohlo ovlivnit vytváření malých pórů během výpalu keramiky. 

Obě vypálené CeO2/cordierit/steatitové keramiky E/CeO2 a D/CeO2 vykazovaly nižší hodnoty 

skeletální hustoty (SH) (2,352 a 1,975 g.cm
-3

) než byly stanoveny u cordierit/steatitových 

keramických materiálů E a D (2,375 a 2,506 g.cm
-3

). 

 

Tab. 4.9 Porozita (P), střední poloměr pórů (SPP) a skeletální hustota (SH) připravených 

keramických materiálů [117]. 

 Porozimetrická data 

Označení P SPP SH 

 % μm g.cm
-3

 

E 34 22 2,375 

E/CeO2 54 8 2,352 

D 21 15 2,506 

D/CeO2 58 7 1,975 

 

Na snímku ze SEM (Obr. 4.25) jsou zobrazeny kulovité krystaly CeO2 v cordieritové 

matrici CeO2/cordierit/steatitového keramického vzorku E/CeO2. V bodě označeném + byla 

provedena EDS analýza a byla potvrzena přítomnost Ce v krystalech CeO2 a Mg, Al, Si, O 

odpovídající složení cordierit/steatitové matrice. Krystalky CeO2 (o velikosti pod 2 μm) 

vykazují nehomogenní rozmístění na povrchu porézní cordieritové/steatitové keramiky.  
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Obr. 4.25 SEM snímek krystalů CeO2 v cordieritové matrici ve vzorku E/CeO2 společně 

s EDS spektrem v bodě označeném +.  

 

Fotokatalytický rozklad oxidu dusného N2O 

U připravených CeO2/cordierit/steatitových keramik E/CeO2 a D/CeO2 byly testovány 

jejich fotokatalytické vlastnosti. Fotokatalytický rozklad N2O byl prováděn ve vsádkovém 

reaktoru v přítomnosti CeO2/cordierit/steatitových keramik E/CeO2 a D/CeO2 po dobu 0 až 20 

hodin. Společně s těmito keramikami byl v reaktoru přítomen i komerčně dostupný 

fotofunkční materiál Evonik P25 (TiO2: 75 hm.% anatas + 25 hm.% rutil). U všech tří vzorků 

došlo k postupnému zvyšování konverze N2O se vzrůstající dobou ozařování. U keramického 

vzorku E/CeO2 a materiálu TiO2 Evonik P25 bylo po 20 hodinách dosaženo podobné 

konverze N2O a to 84 % a 83 %. U keramiky D/CeO2 byla stanovena nejvyšší fotokatalytická 

aktivita při 91 % při rozkladu N2O.  Testované keramické materiály E/CeO2 a D/CeO2 i přes 

relativně malé množství CeO2 (3 a 10 hm.%) jsou považovány za katalyticky účinné materiály 

použitelné pro fotokatalytický rozklad N2O. 
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4.3. Steatitová keramika 

Hořečnatá keramika (cordieritová, steatitová či forsteritová) s vysokým obsahem mastku 

ve výchozí surovinové směsi nachází uplatnění v technických aplikacích (zejména 

v elektrotechnice). Mastek je trioktaedrický hydratovaný magnesium silikát. Jeho vrstvy 2:1 

jsou bez náboje a jsou vázány pouze slabými van der Waaalsovými silami. Jeho struktura je 

velmi odolná vůči působení kyselin. Rychlost acidifikace mastku je proto velmi pomalá ve 

srovnání s jinými 2:1 jílovými minerály, které mají v mezivrstevním prostoru mezivrstevní 

materiál a vrstvy nesou negativní náboj. Narušení vrstevnaté struktury mastku použitím 

mechanochemických postupů zvyšuje jeho aktivní odezvu k acidifikaci [38, 47]. Mletí 

přispívá k vytváření pórů v práškovém materiálu a usnadňuje kyselé vyluhování Mg
2+

 

kationtů ze struktury [51]. Acidifikace mastku pomocí HCl může být popsána následující 

rovnicí [47] (3): 

Mg3[Si4O10](OH)2 + 6 HCl → 3 MgCl2 + 4 SiO2nH2O + (4 – 2n)H2O    (3) 

 

Výsledky studia strukturních změn mastku po mechanických či chemických modifikacích 

byly publikovány zejména v recenzovaných sbornících zveřejněných v databázi Thomson 

Reuters na mezinárodní konferenci Nanocon: 

1. Zdrálková, J. a Valášková, M., 2011. Preparation and characterization of zirconium-

talc for its possible use to the zircon-enstatite ceramic. „Nanocon 2011“, Brno, 

Conference Proceedings, Tanger Ltd., ISBN 978-80-87294-27-7, 454 – 458. 

2. Zdrálková, J., a Valášková, M., 2012. Talc and its basic modifications into 

nanocomposites. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics, 35-42.    

3. Zdrálková, J., Čech Barabaszová, K., Valášková, M., 2013. Evaluation of talc after 

milling and chemical action, Evaluation of talc after milling and chemical action. 

„Nanocon 2012”, Brno, Conference Proceedings, Tanger Ltd., ISBN 978-80-87294-

35-2, 799-804.        

4. Zdrálková, J., Valášková, M., Študentová, S., 2014, Talc properties after acid 

treatment and mechanical procedures.“Nanocon 2013” Brno, Conference Proceedings, 

Tanger Ltd., ISBN978-80-87294-47-5, 259- 264.  
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4.3.1. Modifikace mastku pro přípravu steatitové keramiky 

Měření specifického povrchu (SP) 

Grafické srovnání naměřených hodnot specifického povrchu (SP) mechanicky a chemicky 

upravených vzorků mastku je na obrázku 4.26. Pomocí BET metody bylo zjištěno, že hodnota 

SP původního mastku (M) před mechanickými a chemickými úpravami byla 10,1 m
2
.g

-1
. 

Mletí v kulovém mlýně (M1) způsobilo mírný vzrůst hodnoty SP na 12,5 m
2
.g

-1
. Maximální 

hodnota SP (22,8 m
2
.g

-1
) byla dosažena u vzorku s označením M16, který byl nejprve mletý a 

poté vystaven působení HCl. U vzorku po mletí, následné kyselé aktivaci pomocí HCl a 

dalším mletí (M161) došlo k mírnému poklesu hodnoty SP (21,3 m
2
.g

-1
) oproti vzorku M16. 

Vzorek M6 po působení HCl zvýšil SP na 17,9 m
2
.g

-1
 a následné mletí vzorku M61 způsobilo 

vzrůst hodnoty SP na 20,1 m
2
.g

-1
. 

 

 

Obr. 4.26 Grafické srovnání naměřených hodnot specifického povrchu (SP) vzorků mastku. 

 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) 

Charakterizace struktury přírodního mastku (M) pomocí RTG difrakční analýzy a IČ 

spektroskopie byla popsána v podkapitole 4.1.3. (Charakteristika přírodního mastku). Na obr. 

4.27 jsou RTG difrakční záznamy mechanicky (mletí) a chemicky (acidifikace) 

modifikovaných vzorků mastku (M1, M16, M161, M6 a M61). Úpravy s kyselinou 

chlorovodíkovou umožnily odstranění dolomitu (D) ve všech připravených vzorcích.  
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Obr. 4.27 RTG difrakční záznamy přírodního mastku (M) a modifikovaných vzorků mastku 

(M1, M16, M161, M6 a M61). 

 

RTG difrakční záznam mastku po mletí naměřený v kapiláře (M1tr) (Obr. 4.28) 

představuje skutečný obraz intenzit od všech rovin i nebazálních (111), (021), (022), (003), 

(20l), (13l), ( 022 ), ( 131 ).  

 

 

Obr. 4.28 RTG difrakční záznamy mastku po mletí (M1): a) v rotačním držáku (M1) a b) na 

kapiláře (M1tr). 
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Výsledky ukazují, že mletí ani acidifikace nezpůsobily výrazné změny v RTG difrakčních 

záznamech (Obr. 4.27) a proto nelze předpokládat výrazné změny v krystalové struktuře 

mastku. U vzorků M6 a M61 došlo k mírnému posunu bazálních reflexí (002) a (003).  

 

Tab. 4.10 Data z RTG difrakční analýzy vzorků mastku. 

 RTG data 

Označení 

vzorků 

d (003) d (001) – 3x d (003) Lc 

(nm) (nm) (nm) 

M 0,3118 0,0025 27 

M1 0,3096 0,0097 26 

M16 0,3113 0,0200 21 

M161 0,3141 0,0020 20 

M6 0,3081 0,0650 17 

M61 0,3098 0,0082 27 

 

Odchylka od pravidelného uspořádání po sobě následujících bazálních reflexí byla 

vyjádřena jako rozdíl d (001) – 3x d (003). Nejvyšší rozdíl (0,065 nm), který ukazuje 

odchylku od pravidelného kladu bazálních ploch, byl vypočítán pro vzorek M6 (Tab. 4.10 a 

Obr. 4.29). Podle obrázku 4.29 můžeme předpokládat, že pravidelnost v uložení vrstev 

neovlivňuje velikost specifického povrchu (SP).  

 

Obr. 4.29 Závislost SP na neuspořádanosti bazálních reflexí vyjádřené rozdílem d (001) – 3x 

d (003). 
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Z profilu píku bazální reflexe (003) byla analyzována velikost krystalitů (Lc), která byla 

vypočítaná podle Scherrerovy rovnice (2) a je pro všechny připravené vzorky uvedena 

v tabulce 4.10. Krystalinita u vzorku M1 po mletí (Lc = 26 nm) zůstala téměř stejná 

v porovnání s originálním vzorkem M (Lc = a 27 nm). U vzorku M6 po působení kyseliny 

chlorovodíkové došlo k výraznému poklesu krystalinity na hodnotu Lc = 17 nm. Bylo také 

potvrzeno, že kombinace mletí a působení kyseliny napomáhá redukovat krystalinitu a 

zvyšovat SP mastku (Obr. 4.30).  

 

 

Obr. 4.30 Změny specifického povrchu (SP) v závislosti na velikosti krystalitů (Lc) u mastku 

po mletí a působení HCl. 

 

Diferenční termická analýza (DTA) a termogravimetrie (TG) 

Pomocí tepelného rozkladu vzorků byl studován vliv mletí a acidifikace na změny 

struktury mastku. Pro tyto účely, byly srovnány DTA a TG křivky vzorků M61 a M16, které 

byly modifikovány v různém pořadí mletí a acidifikace, s originálním vzorkem mastku (M) 

(Obr. 4.31a,b). 

 



85 

 

 

Obr. 4.31 Termická analýza vzorků M, M16 a M61: a) DTA křivky; b) TG křivky s úbytky 

hmotností. 

 

Ztráta adsorpčně vázané vody nastala přibližně u všech měřených vzorků při stejných 

teplotách 583   4 °C. U originálního mastku (M) byla pozorována dvě endotermická 

maxima. První endotermické maximum při teplotě 809 °C odpovídá dekarbonizaci dolomitu a 

druhé při teplotě 940 °C odpovídá dehydroxylačnímu efektu (Obr. 4.31a). Ve srovnání se 

vzorkem M, můžeme na DTA křivkách vidět, že vzorky M61 a M16 po acidifikaci mají 

pouze jedno endotermické maximum v oblasti dehydroxylace (998 °C pro vzorek M16 a 981 

°C pro vzorek M61). Exotermický efekt s maximem přibližně okolo teploty 1047   5 °C 

naznačuje vytváření enstatitu (Obr. 4.31a). Teplota dehydroxylace ve srovnání s originálním 

vzorkem mastku (M) byla o 41 °C vyšší u vzorku M61 a o 58 °C u vzorku M16, což odpovídá 

ztrátě hmotnosti okolo 3,9 % pro vzorek M61 a 4,1 % pro vzorek M16 (Obr. 4.31b). Celková 

ztráta hmotnosti (Obr. 4.29b) byla o 50 % nižší u vzorků M61 a M16 než u originálního 

vzorku M.  

 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) a schopnost modifikovaného mastku vázat 

zirkonium (Zr) 

Mechanochemicky aktivované vzorky mastku (M16, M161, M61) po úpravách s vodným 

roztokem kyseliny chlorovodíkové vykazovaly mírně menší částice v porovnání s originálním 

mastkem (M). Vzorky modifikované Zr
4+

 vykazovaly podobný trend. Snímky ze SEM (Obr. 

4.32) dovolují srovnání morfologie částic ve vzorcích M, M16 a M16Zr. Dále bylo provedeno 
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mapování distribuce prvků Mg, Si a Zr na povrchu vzorku M16Zr. Prvkové mapování slouží 

k zobrazení distribuce jednotlivých prvků na povrchu vzorků.  

Pomocí XRF analýzy bylo zjištěno, že vzorek M16Zr obsahoval 0,65 hm.% Zr. Podobné 

množství Zr (0,60 hm.%) bylo také naměřeno pro vzorek M161Zr. Je překvapivé, že vzorek 

M61Zr, který byl nejprve podroben působení HCl a poté mletí byl schopen navázat jen 0,32 

hm.% Zr.  

 

 

Obr. 4.32 SEM snímky vzorků M, M16 a M16Zr a EDS distribuce prvků Mg, Si a Zr na 

povrchu vzorku M16Zr. 

 

4.3.2. Netradiční použití modifikovaného mastku pro připravu steatitové keramiky a 

její charakterizace 

Pro přípravu steatitové keramiky (ST1 až ST8) byly využity následující jílové minerály: 

mastek, montmorillonit a/nebo kaolinit a tavidlo Na2CO3. Složení základních prekeramických 

směsí pro přípravu steatitové keramiky je uvedeno v tabulce Tab. 3.4. Homogenizace a 

následné sintrování navážených prekeramických směsí bylo provedeno stejným postupem, 

jako je uvedeno v kapitole 3.2.3. 
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Rentgenová difrakční analýza steatitové keramiky 

Na obr. 4.33 jsou zobrazeny RTG difrakční záznamy připravené steatitové keramiky (ST1, 

ST5, ST3 a ST7) za použití montmorillonitu v prekeramické směsi a na obr. 4.34 jsou RTG 

difrakční záznamy steatitových keramických vzorků (ST2, ST6, ST4 a ST8) připravených za 

použití kaolinitu v prekeramických směsích. Použití montmorillonitu anebo kaolinitu 

v prekeramických směsích nemělo zásadní vliv na výsledné minerální složení steatitové 

keramiky. V případě použití kaolinitu ve steatitové keramice ST1 v porovnání s keramikou 

ST2, kde byl použit montmorillonit v prekeramické směsi, se na RTG difrakčním záznamu 

nacházelo malé množství cristobalitu.  

 

 

Obr. 4.33 RTG difrakční záznamy steatitové keramiky (ST1, ST5, ST3 a ST7) za použití 

montmorillonitu v prekeramické směsi. 

 

Pomocí RTG fázové analýzy byly ve vzorcích steatitové keramiky ST1 a ST2, vypálené 

jen ze směsí přírodního nemodifikovaného mastku a montmorillonitu anebo kaolinitu bez 

přítomnosti tavidla Na2CO3, identifikovány dvě formy enstatitu MgSiO3: protoenstatit 

(označení PE; PDF karta 00-011-0273) a clinoenstatit (označení CE; PDF karta 01-075-1406). 
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Ve vzorku ST2 byla navíc identifikována velmi malá příměs cristobalitu (označení CR; PDF 

karta 01-076-0939) při úhlech 2θ = 31,12° a 35,87°. Steatitové keramické vzorky ST3 a ST4 

připravené z prekeramických směsí nemodifikovaných jílových minerálů s přídavkem 

Na2CO3 obsahovaly kromě PE a CE také vyšší množství forsteritu Mg2SiO4 (označení Fo; 

PDF karta 00-034-0189) a malé množství křemene (označení Q; PDF karta 01-085-0794) při 

2θ = 26,70° (d = 0,336 nm) a 42,25° (d = 0,214 nm) a také při úhlech 36,53° (d = 0,456 nm), 

39,72°(d = 0,217 nm), 46,02°(d = 0,197 nm) a 54,92° (d = 0,167 nm), kde došlo k překryvu 

reflexí forsteritu a křemene (Fo/Q) anebo protoenstatitu a křemene (PE/Q). 

 

Obr. 4.34 RTG difrakční záznamy steatitové keramiky (ST2, ST6, ST4 a ST8) za použití 

kaolinitu v prekeramické směsi. 

 

Při použití modifikovaného mastku (M16) v prekeramické směsi a bez použití tavidla (ST 

5 a ST6) se na RTG difrakčním záznamu keramického vzorku ST5 nacházely kromě reflexí 

protoenstatitu a clinoenstatitu také reflexe křemene a cristobalitu. RTG difrakčním záznam 

steatitové keramiky ST6 se výrazně lišil od všech ostatních připravených steatitových 

keramik. V tomto vzorku keramiky byl identifikován PE a CE, ale také vyšší množství 

vysokoteplotní formy SiO2 - cristobalit. Naopak, použití mastku modifikovaného mletím a 

kyselinou chlorovodikovou (M16), montmorillonitu či kaolinitu a tavidla Na2CO3 
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v prekeramických směsích mělo pozitivní vliv na výsledné fázové složení vypálených 

steatitových keramik ST7 a ST8, kdy se v obou případech podařilo připravit čistě steatitovou 

keramiku. U obou těchto steatitových keramik byly na RTG difrakčních záznamech 

identifikovány pouze dvě formy MgSiO3: krystalický PE a CE.  

 

Morfologie povrchu steatitové keramiky 

Snímky povrchů ze SEM (Obr. 4.35 a 4.36) ukazují odlišnou pórovitou mikrostrukturu 

steatitové keramiky (ST1 až ST8). Složení prekeramických směsí mělo vliv na tvar a velikost 

pórů. Steatitové keramiky ST3 a ST4 připravené za použití přírodního mastku a Na2CO3 jako 

tavidla v prekeramických směsích se jevily více kompaktní s menšími a jemnými póry než 

steatitové keramiky ST1 a ST2 připravené z přírodního mastku a bez tavidla 

v prekeramických směsích, které vykazovaly větší nepravidelné póry. Toto zjištění bylo 

potvrzeno výsledky z měření porozity, kdy keramiky ST3 a ST4 vykazovaly 2,27krát a 

1,73krát nižší hodnoty porozity než steatitové keramiky ST1 a ST2 (Obr. 4.37). 

 

 

Obr. 4.35 SEM snímky steatitové keramiky (ST1 – ST4) za použití nemodifikovaného 

mastku v prekeramické směsi. 
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V případě použití modifikovaného mastku (M16) obsahovaly keramiky ST5, ST6 a ST7 po 

výpalu více menších nepravidelných pórů (Obr. 4.37). Steatitová keramika ST8 připravená za 

použití tavidla a kaolinitu v prekeramické směsi se jeví oproti keramikám ST5, ST6 a ST7 

více kompaktní (Obr. 4.36). 

 

 

Obr. 4.36 SEM snímky steatitové keramiky (ST5 – ST8) za použití modifikovaného mastku v 

prekeramické směsi. 

 

Porozita steatitové keramiky 

Celková porozita (Obr. 4.37a) vypálených keramických steatitových materiálů ST1 – ST8 

byla ovlivněna složením základních prekeramických směsí – zejména použitím tavidla 

Na2CO3 a pohybovala se v rozmezí od 22 do 71 %. Vzorky steatitové keramiky ST1 a ST2 

připravené z prekeramických směsí obsahujících přírodní mastek a montmorillonit či kaolinit 

bez použití tavidla vykazovaly podobné hodnoty porozity 50 a 45 % (Obr. 4.37a). V případě 

použití přírodního mastku a tavidla v prekeramických směsích steatitových keramik ST3 a 

ST4 byly hodnoty porozity také podobné avšak výrazně nižší (22 a 26 %) v porovnání 

s keramickými vzorky ST1 a ST2.  

Porozita steatitových keramických materiálů ST5 a ST6 připravených použitím 

modifikovaného mastku (M16) a Na2CO3 byla 57 a 71 %. V případě použití mletí a 
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acidifikace u upraveného mastku M16 a tavidla v prekeramických směsích došlo u 

steatitových keramik ST6 a ST7 k výraznějšímu poklesu porozity na hodnoty 31 a 28 % (Obr. 

4.37a).  

U steatitových keramik ST5, ST6, ST7 a ST8 připravených použitím modifikovaného 

mastku (M16) v prekeramických směsích byly hodnoty porozity mírně vyšší (o 7 % , 26 %,   

9 % a 2 %) než u steatitových keramik ST1, ST2, ST3 a ST4, kde byl v prekeramických 

směsích použit přírodní nemodifikovaný mastek. Nejvyšší hodnota porozity (71 %) byla 

naměřená u steatitové keramiky ST6 připravené použitím mastku modifikovaného mletím a 

kyselinou chlorovodíkovou (M16), kaolinitu a bez použití  Na2CO3 v základní prekeramické 

směsi.  

Střední poloměr pórů (SPP) u steatitových keramik ST5, ST6, ST7 a ST8 připravených 

použitím mastku M16 se pohyboval v rozmezí od 2,6 do 7,0 μm, zatímco při použití 

přírodního mastku v prekeramických směsích ST1, ST2, ST3 a ST4 se SPP pohyboval 

v rozmezí od 2,9 do 19,8 μm. Z obrázku 4.37b vyplývá, že s klesající porozitou roste střední 

poloměr pórů. 

 

 

Obr. 4.37 Grafické znázornění naměřených hodnot: a) porozity a b) středního poloměru pórů 

u vzorků steatitové keramiky ST1 – ST8. 

 

Odlišnosti v hodnotách porozity připravených steatitových keramických materiálů (ST1 – 

ST8) se projevily také rozdílnou distribucí velikostí pórů (Obr. 4.38 a 4.39). Všechny 

vypálené steatitové keramiky (ST1 – ST2) vykazovaly bimodální distribuci pórů a zároveň se 

ve všech keramikách vyskytovaly póry o velikosti 6,03 μm v množství od 1 % až do 53 %.  

Keramické materiály ST3 a ST4 připravené za použití přírodního mastku a tavidla 

v prekeramických směsích vykazují širší distribuční křiky (Obr. 4.38) oproti steatitovým 
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keramikám ST1 a ST2 připravených bez použití Na2CO3. Navíc, keramické materiály ST3 a 

ST4 obsahovaly také větší póry o velikostech ~ 17 μm (16 % u keramiky ST3) a ~ 14 μm   

(13 % u keramiky ST4). Naopak, steatitové keramické materiály ST1 a ST2 obsahovaly vyšší 

množství menších pórů o velikostech ~ 2,5 μm (až 45 % u keramiky ST1) a ~ 3,2 μm (22 % u 

keramiky ST2). 

 

 

Obr. 4.38 Distribuce velikosti pórů steatitové keramiky (ST1 – ST4) za použití 

nemodifikovaného mastku v prekeramické směsi. 

 

Ve vypálených steatitových keramických materiálech ST5 – ST8 připravených použitím 

modifikovaného mastku M16 v prekeramických směsích bylo zjištěno větší množství menších 

pórů. Kromě výše zmíněné velikosti pórů 6,03 μm, se u steatitové keramiky ST5 nacházely 

také póry o velikosti 2,5 μm v množství 21 %, u keramiky ST6 póry o velikosti 1,6 μm 

v množství 18 %, u keramiky ST7 póry o velikosti 3,2 μm (2 %) a u keramiky ST8 póry o 

velikosti 2,5 μm (18 %). U steatitové keramiky ST7 bylo zjištěno vyšší množství pórů o 

velikosti 6,03 μm a to 53 %.  Keramika ST8 vykazovala širší distribuční křivku oproti 

steatitovým keramikám ST5, ST6 a ST7.  
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Obr. 4.39 Distribuce velikosti pórů steatitové keramiky (ST5 – ST8) za použití 

modifikovaného mastku v prekeramické směsi. 
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5.ZÁVĚRY 

 

5.1. Charakterizace vstupních materiálů 

V této části byla provedena strukturní charakterizace přírodních 1:1 (kaolinit) a 2:1 

(vermikulit, mastek a montmorillonit) jílových minerálů použitých pro přípravu cordieritové  

a steatitové keramiky pomocí prvkové analýzy, RTG difrakční analýzy, IČ spektroskopie a 

Ramanovy spektroskopie.  

Nejprve bylo studium zaměřeno na srovnání strukturních charakteristik vermikulitů. Pro 

experiment byly vybrány vermikulity (V) z odlišných světových geologických lokalit (Česká 

Republika – Letovice (VL), Brazílie – Santa Luzia (VS), Bulharsko - Belitsa (VB), 

Jihoafrická Republika - Palabora (VP) a Čína - Qieganbulak (VC)). Chemické složení pěti 

přírodních vermikulitů bylo rozdílné a lišilo se zejména v obsazích alkalických prvků: Na a 

K. Na základě rozdílných RTG difrakčních záznamů, IČ spekter a krystalochemických vzorců 

byly vermikulity rozděleny do 2 skupin. První skupina představuje Mg-vermikulity 

s pravidelnou 2:1 vrstevnatou strukturou (Česká Republika VL a Bulharsko VB) 

s charakteristickou hodnotou mezivrstevní vzdálenosti d(002) = 1,430 nm a s pravidelným 

sledem mezivrstevních vzdáleností následných bazálních reflexí a s minimálním obsahem 

mezivsretvních kationtů Na
+
 a K

+
 (˂ 0,1). RTG difrakční záznamy a krystalochemické vzorce 

s významným obsahem mezivrstevních iontů Na
+
 a K

+
 (0,22 u VS; 0,35 u VP a 0,38 VC) u 

vermikulitů zařazených do 2. skupiny (Brazílie VS, Jihoafrická Republika VP a Čína VC), 

naznačují, že se nejedná o čisté vermikulity. Zvýšený obsah K2O u těchto vermikulitů je 

ukazatelem intenzity přeměny biotitu na vermikulit.  

Pomocí RTG difrakční analýzy kaolinitu z lokality Sedlec byly identifikovány příměsi 

muskovitu a křemene. Pásy reflexí typu 02l, 11l a 20l a 13l jsou ukazatelem dobré 

uspořádanosti struktury tohoto kaolinitu. Zvýšený obsah CaO ve vzorku mastku naznačuje, že 

vzorek obsahuje příměs karbonátů. Na základě RTG difrakčního záznamu a IČ spektra byla 

identifikována přítomnost dolomitu ve vzorku a také stopové množství další příměsi chloritu. 

V přírodním montmorillonitu byly na základě IČ spektroskopie a RTG difrakční analýzy 

identifikovány jako příměsi uhličitany (kalcit a siderit) a křemen. 
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5.2. Cordieritová keramika 

 

5.2.1. Charakterizace cordieritové keramiky sintrované z vermikulitů 

z odlišných lokalit 

 

Z prekeramických směsí mastku (40 hm.%), kaolinitu (47 hm.%) a vermikulitů (13 hm.%) 

z pěti odlišných geologických nalezišť (Česká Republika (L), Brazílie (S), Bulharsko (B), 

Jihoafrická Republika (P) a Čína (C)) byly homogenizováním a následným sintrováním při 

teplotě 1300 °C po dobu 1 hodiny připraveny cordierit/steatitové keramické materiály 

(označení: Cor). Účelem tohoto studia bylo posoudit vliv komerčně dostupných vermikulitů 

z odlišných lokalit použitých v prekeramických směsích na vlastnosti připravené cordieritové 

keramiky. Zároveň byl zkoumán vliv odlišného způsobu úpravy homogenizovaných 

prekeramických směsí před sintrováním, kdy byly směsi buď volně natlačeny (označení: 1) do 

vypalovacích lodiček anebo slisovány do pelet (označení: 2).  

Připravené cordierit/steatitové vzorky obsahovaly jako převažující fázi vysokoteplotní 

formu cordieritu - indialit a jako sekundární fáze dvě formy enstatitu: protoenstatit a 

ortoenstatit. Z výsledků vyplynulo, že typ vermikulitu a způsob sintrování má vliv na 

výsledné kvantitativní minerální složení cordierit/steatitové keramiky. Nejvyšší obsah 

indialitu (~ 85 obj.%) a nejnižší obsah sekundárních fází byl zjištěn u cordierit/steatitové 

keramiky za použití vermikulitu z Brazílie vypálené v lodičce (Cor-S1). Vypálené 

cordierit/steatitové keramické vzorky sintrované v lodičkách (Cor-L1; Cor-B1; Cor-S1 a Cor-

P1) obsahovaly mírně vyšší množství indialitu v porovnání s keramikami slisovanými 

v peletách (Cor-L2; Cor-B2; Cor-S2 a Cor-P2) s výjimkou vzorku Cor-C2. Ve všech 

keramických vzorcích ať už vypálených v lodičkách či v peletách převládal protoenstatit nad 

ortoenstatitem.  

Celková porozita připravených keramických vzorků byla ovlivněna jednak typem 

použitého vermikulitu v prekeramické směsi a také způsobem jejich přípravy před 

sintrováním. Vyšší hodnoty porozity byly naměřeny u vzorků při použití vermikulitů 

zařazených do 1. skupiny (L a B) v porovnání s vermikulity S, P a C z 2. skupiny. Nejvyšší 

hodnota porozity (55 %) byla zjištěna u vzorku vypáleného volně v lodičce a za použití 

vermikulitu Letovice (L) v prekeramické směsi (Cor-L1). Při porovnání vzorků sintrovaných 

v lodičkách (1) a slisovaných v peletách (2) bylo zjištěno, že vzorky vypálené v peletách 

vykazovaly nižší hodnoty porozity. Nejnižší hodnota porozity (0,25 %) byla naměřena u 
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vzorku Cor-C2, kdy byl v prekeramické směsi použit vermikulit z Číny (C) sintrovaný 

v peletě. Z výsledků jednoznačně vyplynula závislost porozity na přítomnosti alkalických 

prvků (Na
+
 a K

+
) ve struktuře vermikulitů.  

 

 

5.2.2. Charakterizace zirkon/cordieritové keramiky 

 

Účelem této práce byla příprava a následná charakterizace cordieritových a nově 

připravených zirkon/cordieritových keramických materiálů. Mastek, kaolinit a přírodní (směsi 

A1 až D1) anebo modifikovaný zirkoniový (A2 až D2) vermikulit byly naváženy ve 

stechiometrickém poměru jejich oxidů odpovídajícímu chemické složení cordieritu, 

homogenizovány a následně sintrovány při 1300 °C 1 hodinu. Zirkon/cordieritové keramické 

vzorky byly připraveny ze směsi obsahující zirkoniový vermikulit (Zr
4+

-V), který byl 

připraven kationovou výměnou. 

V závislosti na složení základních prekeramických směsí byly získány keramické vzorky 

s odlišným obsahem indialitu a sekundárních fází (spinel, forsterit a enstatit). Téměř čisté 

keramické cordieritové materiály (B1 a D1), obsahující jako převažující krystalickou fázi 

indialit (~ 98 obj.%), byly připraveny z prekeramických směsí jílových minerálů. Vypálená 

cordieritová keramika A1 a C1 s přídavky doplňujících složek MgO anebo Al2O3 obsahovala 

kromě indialitu (~ 68 obj.%), také příměsi sekundárních fází spinelu, forsteritu a enstatitu. 

Jelikož se jedná o nové typy cordieritových vzorků, bylo jejich studium zaměřeno na srovnání 

jejich strukturních charakteristik, jsou-li připraveny buď sintrováním z prekeramických směsí 

obsahujících jen jílové minerály, anebo i s přídavkem doplňujících složek (MgO anebo 

Al2O3).  

Fázové složení základních prekeramických směsí ovlivnilo také morfologii povrchu a 

hodnoty porozity a tvrdosti. Přídavek doplňujících složek v prekeramických směsích A1 a C1 

přispěl k rozvoji větších pórů okolo 5 μm a více, zatímco menší póry okolo 0,5 μm byly 

naměřeny v cordieritových vzorcích připravených jen z jílových minerálů (B1 a D1). 

Porovnáním takto připravených cordieritových keramik bylo zjištěno, že keramické vzorky 

připravené sintrováním ze směsí jílových minerálů a MgO anebo Al2O3 byly více porézní a 

méně tvrdé.  

Dalším nově připraveným materiálem byl zirkon/cordieritový vzorek obsahující malé, 

homogenní (150 nm až 1 μm) krystalky zirkonu nepravidelně rozmístěné v cordieritové 

matrici vzorku. Pro přípravu těchto nových keramických materiálů byl použit zirkoniový 
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vermikulit (Zr
4+

-V) v prekeramických směsích, který byl připraven z přírodního vermikulitu 

(VL) a vodného roztoku ZrOCl4 kationtovou výměnou.  

Zr
4+

-V použitý v prekeramických směsích pozitivně ovlivnil krystalizaci krystalů zirkonu, 

které zabránily vytváření malých pórů v cordieritových vzorcích. Připravené 

zirkon/cordieritové keramiky (A2 až D2) obsahovaly také dominantní fázi indialit v množství 

od 71 do 89 obj.%, i když tento obsah byl nižší vlivem krystalizace zirkonu v cordieritové 

matrici. Cordieritové keramické materiály zpevněné zirkonem (A2 až D2) vykazovaly ve 

srovnání s cordieritovými keramikami (A1 až D1) nižší hodnoty porozity a vyšší hodnoty 

tvrdosti. Přítomnost sekundárních fází měla negativní vliv na hodnoty tvrdosti. Nejvyšší 

hodnota tvrdosti (6,38 MPa) a zároveň nejnižší hodnota porozity (2 %) byla naměřena u 

keramického vzorku B2, kde poměr kaolinitu a Zr
4+

-V byl 50 : 50.  

 

 

5.2.3. Charakterizace CeO2/cordieritových keramik 

 

Účelem této části byla strukturní charakterizace nově připravených 

CeO2/cordierit/steatitových keramických materiálů (D/CeO2 a E/CeO2) sintrovaných za 

vysokých teplot (1300 °C) z prekeramických směsí obsahujících mastek (40 a 20 hm.%), 

kaolinit (47 a 50 hm.%) a dosud nepoužitý CeO2/vermikulit (13 a 30 hm.%). CeO2/vermikulit 

(V/CeO2) byl připraven srážením částic CeO2 na vermikulitu z vodných roztoků 

Ce(NO3)3.6H2O a NH4OH. Dále byla také testována fotokatalytická schopnost připravených 

CeO2/cordierit/steatitových keramik rozkládat N2O.  

Z prekeramických směsí výše jmenových jílových minerálů byla úspěšně připravena 

porézní CeO2/cordierit/steatitová keramika obsahující po vypálení krystalické fáze: indialit, 

protoenstatit, ortoenstatit a částice CeO2. Průměrná velikost krystalitů (Lc) se u CeO2 

modifikovaného vermikulitu (V/CeO2) pohybovala v rozmezí od 9,9 do 11,7 nm. Vypálení 

prekeramických směsí způsobilo vzrůst velikosti krystalitů CeO2 v/na cordierit/steatitové 

matrici. Množství CeO2 ve vypálených keramických vzorcích bylo u keramiky E/CeO2 

stanoveno okolo 3 hm.%, zatímco u keramického vzorku D/CeO2 okolo 10 hm.%. Rozdílné 

množství CeO2 ve vypálených vzorcích E/CeO2 a D/CeO2 bylo způsobeno použitím 

rozdílného množství V/CeO2 (13 a 30 hm.%) v prekeramických směsích. Celková porozita 

připravených CeO2/cordieritových keramických materiálů byla ovlivněna zejména složením 

základních prekeramických směsí. CeO2/cordierit/steatitové keramické materiály E/CeO2 a 

D/CeO2 vykazovaly vyšší hodnoty porozity (54 a 58 %) než cordierit/steatitové keramiky E a 
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D (34 a 21 %). Částice CeO2 o velikosti pod 2 μm vykazovaly, podle SEM snímku, 

nehomogenní rozmístění v cordieritové matrici.  

U připravených CeO2/cordierit/steatitových keramik E/CeO2 a D/CeO2 byla poprvé 

úspěšně testována jejich schopnost fotokatalyticky rozkládat N2O bez přítomnosti redukčního 

činidla. Pro porovnání byl v reaktoru přítomen také komerčně dostupný fotofunkční materiál 

TiO2 Evonik P25. Po 20 hodinách bylo u keramického vzorku E/CeO2 a materiálu TiO2 

Evonik P25 dosaženo podobné konverze N2O 84 % a 83 %. U keramického materiálu D/CeO2 

byla stanovena nejvyšší fotokatalytická aktivita při 91 % při rozkladu N2O. Testované 

keramické materiály E/CeO2 a D/CeO2 jsou i přes relativně malé množství CeO2 (3 a 10 

hm.%) považovány za katalyticky účinné materiály použitelné pro fotokatalytický rozklad 

oxidu dusného. 

 

 

 

5.3. Steatitová keramika 

 

5.3.1. Modifikace mastku pro přípravu steatitové keramiky 

 

Účelem této části byla modifikace povrchu a strukturních vlastností přírodního mastku (M) 

pro jeho použití do keramických steatitových materiálů. Mechanická modifikace mastku 

mletím v kulovém mlýně v kombinaci s následnou kyselou aktivací pomocí kyseliny 

chlorovodíkové nebyla dosud podrobněji studována. Výsledky z termické (DTA a TGA) 

analýzy, rentgenové difrakční (RTG) analýzy a měření specifického povrchu (SP) přinesly 

zjištění, že pořadí a kombinace mletí a acidifikace mastku ovlivňuje velikost specifického 

povrchu, teplotu dehydroxylace a krystalinitu. Dále byla testována schopnost modifikovaných 

vzorků vázat Zr
4+

 z prekurzoru zirkonyl chloridu. Nová modifikace zirkoniového mastku byla 

připravena z práškového mastku a vodného roztoku zirkonyl chloridu po kombinaci mletí s 

následnou acidifikací. Modifikovaný vzorek mastku s označením M16 připravený kombinací 

mletí a následnou acidifikací vykazoval nejvyšší hodnotu specifického povrchu a proto byl 

následně vybrán jako prekurzor pro přípravu porézních steatitových keramických materiálů.  
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5.3.2. Netradiční použití modifikovaného mastku pro přípravu steatitové 

keramiky a její charakterizace 

 

Účelem této části byla příprava a následná strukturní charakterizace porézních steatitových 

keramik, které byly sintrovány z prekeramických směsí obsahujících (1) přírodní mastek (ST1 

až ST4) a/nebo (2) mletím a kyselinou modifikovaný mastek (ST5 až ST8). Zároveň byl 

zkoumán také vliv tavidla Na2CO3 (steatitové keramiky ST3, ST4, ST7 a ST8) a 

montmorillonitu (ST1, ST3, ST5 a ST7) anebo kaolinitu (ST2, ST4, ST6 a ST8) 

v prekeramických směsích na výsledné fázové složení steatitové keramiky a také na hodnoty 

porozity. 

    V případě použití přírodního mastku v prekeramických směsích a bez použití tavidla (ST1 

a ST2) byla připravena steatitová keramika obsahující jako dominantní fáze protoenstatit a 

clinoenstatit a zároveň také malé množství cristobalitu. Při použití tavidla v základních 

směsích (ST3 a ST4) došlo k vytvoření většího množství forsteritu ve vypálené keramice. 

V prekeramických směsích obsahujících modifikovaný mastek a bez použití tavidla (ST5 a 

ST6) byl ve vypálené steatitové keramice kromě protoenstatitu a clinoenstatitu identifikován, 

také křemen a cristobalit. Čistá steatitová keramika s  protoenstatitovou a clinoenstatitovou 

fází byla úspěšně sintrována z modifikovaného mastku, montmorillonitu anebo kaolinitu a 

tavidla v prekeramických směsích (ST7 a ST8). Z výsledků vyplývá, že modifikovaný mastek 

a tavidlo v prekeramických směsích přispělo ke krystalizaci proto- a clinoenstatitu na úkor 

dalších minerálních fází ve výsledné steatitové keramice. Použití montmorillonitu a/nebo 

kaolinitu v prekeramických směsích nemělo zásadní vliv na výsledné minerální složení 

steatitové keramiky. 

Složení základních prekeramických směsí mělo vliv na tvar a velikost pórů a také na 

celkovou porozitu. Porozita vypálených keramických steatitových materiálů ST1 – ST8 se 

pohybovala v rozmezí od 22 do 71 %. V případě použití tavidla v prekeramických směsích, 

vykazovaly steatitové keramiky nižší hodnoty porozity a jevily se více kompaktní s menšími a 

jemnými póry v porovnání se steatitovými keramikami připravenými bez tavidla 

v prekeramických směsích. Střední poloměr pórů se u steatitových keramik ST5, ST6, ST7 a 

ST8 připravených použitím modifikovaného mastku pohyboval v rozmezí od 2,6 do 7,0 μm, 

zatímco při použití přírodního mastku v prekeramických směsích ST1, ST2, ST3 a ST4 se 

SPP pohyboval v rozmezí od 2,9 do 19,8 μm. Z těchto výsledků vyplynula závislost porozity 

na středním poloměrů pórů, kdy s klesající porozitou roste střední poloměr pórů. 
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Závěrem lze konstatovat, že vytýčené cíle této disertační práce byly splněny. V této práci 

byly studovány jednak přírodní fylosilikáty: mastek, kaolinit, montmorillonit a vermikulit, tak 

i modifikované vzorky mastku a vermikulitu použité pro přípravu prekeramických směsí a 

následně cordieritových a steatitových keramických materiálů. Mastek připravený kombinací 

mletí a kyselinou modifikovaný mastek byl použit pro přípravu nových forem steatitových 

keramik. Tato část bude dále rozvíjena za účelem přípravy nových typů steatitových keramik 

s pozměněnými výslednými vlastnostmi po jejich vypálení. Vermikulit modifikovaný 

zirkonyl chloridem anebo CeO2 byl použit pro přípravu nových forem cordieritových 

keramik, které vykazovaly zlepšené výsledné vlastnosti keramiky - zejména tvrdost u 

zirkon/cordieritových keramik a fotokatalytické vlastnosti u CeO2/cordierit/steatitové 

keramik. Byl připraven nový keramický materiál - zirkon/cordieritový vzorek obsahující malé 

krystalky zirkonu nepravidelně rozmístěné v cordieritové matrici vzorku. Předkládaná práce 

dále přináší nové a velmi zajímavé zjištění, že testované CeO2/cordierit/steatitové keramické 

materiály jsou považovány za katalyticky účinné materiály použitelné pro fotokatalytický 

rozklad N2O. Další výzkum týkající se těchto fotokatalyticky aktivních keramických 

materiálů tak i CeO2 částic samotných bude zaměřen na přípravu těchto materiálů za různých 

podmínek (např. při různém pH) a jejich následnou strukturní charakterizaci.  

Výsledky předložené disertační práce jsou předmětem několika publikací s impakt 

faktorem: „Materials Lettres“ (IF = 2,269), „Applied Clay Science“ (IF = 2,703), „Ceramics 

International“ (IF = 2.086), „Microporous and Mezoporous Materials“ (IF 3,209) a „Acta 

Geodynamica et Geomaterialia“ (IF = 0,667) a konferenčních příspěvků indexovaných 

v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters). Výsledky byly také 

prezentovány na mezinárodních konferencích Nanocon a NanoOstrava.  
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Obr. 4.14  SEM snímky povrchu cordierit/steatitové keramiky Cor-C1 a Cor-B1 a EDS 
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Obr. 4.15  Porozita vzorků cordierit/steatitové keramiky v závislosti na součtu iontů K
+
 + 

Na
+
 ve vermikulitech [86]. 

Obr. 4.16 DTA a TG křivky: a) vermikulitu L a b) zirkoniového vermikulitu (Zr
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Obr. 4.21 Grafické srovnání naměřených hodnot tvrdosti u vzorků cordieritové a 
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Obr. 4.22  RTG difrakční záznam vermikulitu (VS) a modifikovaného vermikulitu 
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Obr. 4.23  RTG difrakční záznamy CeO2/cordierit/steatitové keramiky (E/CeO2 a 
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Obr. 4.24 RTG difrakční záznamy cordierit/steatitových a CeO2/cordierit/steatitových 

keramik E a E/CeO2; D a D/CeO2. 

Obr. 4.25  SEM snímek krystalů CeO2 v cordieritové matrici ve vzorku A/CeO2 společně 

s EDS spektrem v bodě označeném +. 

Obr. 4.26  Grafické srovnání naměřených hodnot specifického povrchu (SP) vzorků 

mastku. 

Obr. 4.27 RTG difrakční záznamy přírodního mastku (M) a modifikovaných vzorků 
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Obr. 4.31 Termická analýza vzorků M, M16 a M61: a) DTA křivky; b) TG křivky s 
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Obr. 4.32 SEM snímky vzorků M, M16 a M16Zr a EDS distribuce prvků Mg, Si a Zr na 

povrchu vzorku M16Zr. 

Obr. 4.33  RTG difrakční záznamy steatitové keramiky (ST1, ST5, ST3 a ST7) za použití 

montmorillonitu v prekeramické směsi. 

Obr. 4.34  RTG difrakční záznamy steatitové keramiky (ST2, ST6, ST4 a ST8) za použití 
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Obr. 4.38  Distribuce velikosti pórů steatitové keramiky (ST1 – ST4) za použití 

nemodifikovaného mastku v prekeramické směsi. 

Obr. 4.39  Distribuce velikosti pórů steatitové keramiky (ST5 – ST8) za použití 

modifikovaného mastku v prekeramické směsi. 
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