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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá přípravou kalcium deficientního hydroxyapatitu (CDH) na 

povrchu jílových minerálů vermikulitů (4 lokality) a montmorillonitu (1 lokalita). 

Nanokompozity jíl/kalcium deficientní hydroxyapatit jsou připravovány dvěma způsoby, a to 

precipitací a precipitací za přítomnosti ultrazvuku na Na- a Mg- formách jílových minerálů. 

Připravené nanokompozity jsou charakterizovány metodami rentgenové (RTG) práškové 

difrakce, infračervené (IČ) spektroskopie, skenovací elektronové mikroskopie a rentgenové 

fluorescence. Následně je posuzována stabilita, schopnost sorpce a velikost specifického 

povrchu. V nanokompozitech je zkoumán vliv přípravy na vytvoření CDH a také vliv 

monoionní formy na vytvoření CDH. Bylo zjištěno, že typ jílové matrice, metoda přípravy ani 

typ monoionní formy nemají vliv na vytvořený Ca-deficientní hydroxyapatit. 

Ze všech jílových minerálů je vybrán jeden zástupce vermikulitů a montmorillonit pro 

přípravu CDH na organicky modifikovaném jílovém minerálu. Vybrané jílové minerály jsou 

modifikovány léčivem chlorhexidin diacetátem a poté je na takto modifikovaný jílový minerál 

připraven CDH precipitací. Výsledný hybridní anorgano-organicky modifikovaný jílový 

minerál je charakterizován RTG difrakcí, IČ spektroskopií a skenovací elektronovou 

mikroskopií. Z výsledků plyne, že Ca-deficientní hydroxyapatit se vytvoří také na organicky 

modifikovaném vermikulitu a montmorillonitu. Dále je u těchto nanokompozitů studována 

antimikrobiální aktivita, která prokázala jejich antimikrobiální účinek. Tyto hybridní 

anorgano-organicky modifikované jílové minerály jsou následně využity jako plniva do 

polyethylenových (PE) desek. Polymerní kompozity jsou poté charakterizovány RTG difrakcí 

a světelnou mikroskopií. U desek je zkoumána antibakteriální aktivita a je provedena predikce 

biokompatibility. Z RTG difrakční analýzy vyplynulo, že nedochází k interkalaci 

polyethylenu do jílového plniva. Antibakteriální testy potvrdily antibakteriální aktivitu 

připravených polyethylenových kompozitů. Predikce biokompatibility prokázala vytvoření 

apatitové vrstvy na povrchu PE kompozitu, což je nezbytné k aplikaci v biomedicínských 

oborech. 
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Abstract 

The dissertation thesis deals with preparation of Ca-deficient hydroxyapatite anchored 

on the vermiculites (from 4 deposits) and montmorillonite (from 1 deposit) particles surface. 

The composites of clay mineral/Ca-deficient hydroxyapatite are prepared by precipitation and 

sonication methods on Na- and Mg- forms of clay minerals. Prepared composites are 

characterized using X-ray diffraction analysis, infrared spectroscopy, scanning electron 

microscopy and X-ray fluorescence spectroscopy. The composites are also studied for 

stability, sorption properties and evaluation of specific surface area. The influence of 

preparation method where the formation of Ca-deficient hydroxyapatite is studied and also the 

effect of monoionic forms of clay mineral are compared. The results show that the way of 

preparation or monoionic forms of clays do not influence creation of Ca-deficient 

hydroxyapatite. 

Montmorillonite and one type of vermiculite were selected for Ca-deficient 

hydroxyapatite preparation on organically modified clay. Selected clay minerals are modified 

with chlorhexidine diacetate drug. On the surface of organically modified clay mineral the 

Ca-deficient hydroxyapatite is prepared. Resulting hybrid anorgano-organic modified clay 

mineral is characterized using XRD analysis, infrared spectroscopy and scanning electron 

microscopy. Results showed creation of Ca-deficient hydroxyapatite on the surface of 

organically modified vermiculite and montmorillonite. The prepared composites exhibit 

antimicrobial activity. These hybrid anorgano-organic modified clay minerals are used as 

fillers for polyethylene composites. Polymer composites are characterised using X-ray 

diffraction methods and light microscopy. The polyethylene composites are studied for 

antibacterial activity and the biocompatibility predication. X-ray diffraction methods proved 

no intercalation of polyethylene into the interlayer space of clay minerals. Antibacterial tests 

confirm antibacterial activity of all studied polyethylene composites. Prediction of 

biocompatibility confirmed creation of apatite layer on the surface of polyethylene 

composites, which is crucial for utilization in biomedical applications. 
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Seznam použitých zkratek 

1 M    1 molární 

<Lc>    Průměrná velikost krystalitů 

AAS    Atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací 

CA    Chlorhexidin diacetát 

CaCl2 . 2 H2O   Chlorid vápenatý dihydrát 

CDH    Kalcium deficientní hydroxyapatit, Ca-deficientní hydroxyapatit 

CEC    Kationt výměnná kapacita 

CFU    Počet jednotek tvořících kolonie 

Chi    Chitosan 

ChiPgA   Chitosan/polyglakturová kyselina 

Cl
-
    Chloridové ionty 

HAp    Hydroxyapatit 

HCl    Kyselina chlorovodíková 

HDTMA   Hexadecyltrimethylammonium bromid 

Hmot. %   Hmotnostní procenta 

hod    Hodina 

ICP – AES   Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

IČ spektroskopie  Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

Kmit/min   Kmitů za minutu 

MgCl2    Chlorid hořečnatý 

MgMt    Monoionní Mg-forma montmorillonitu 

Mt    Montmorillonit 



 
 

MgV    Monoionní Mg-forma vermikulitu 

MIC    Minimální inhibiční koncentrace 

min    Minuta 

Na2HPO4 . 12 H2O  Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát 

NaCl    Chlorid sodný 

NaMt    Monoionní Na-forma montmorillonitu 

NaOH    Hydroxid sodný 

NaV    Monoionní Na-forma vermikulitu 

ot/min    Otáčky za minutu 

P    Precipitace 

PE    Polyethylen 

RTG difrakce   Rentgenová difrakční analýza 

SBF    Simulated body fluid = simulovaná tělní tekutina 

SEM    Skenovací elektronová mikroskopie 

Sonikace/ultrazvuková syntéza   Precipitace za přítomnosti ultrazvuku 

U    Ultrazvuk 

V    Vermikulit 

XRF    Rentgenová fluorescenční spektroskopie 
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1 ÚVOD 

V dnešní době jsou široce využívány kovové implantáty, které mohou být pro 

pacienty, například z důvodů alergických reakcí na kovy ve slitinách, toxické. Takovéto 

problémy vedou k tomu, že náhrada není lidským tělem přijata a je potřeba ji vyměnit. Dalším 

negativem použití kovových implantátů je úbytek kosti v místě použití. Z těchto důvodů jsou 

dnešní implantáty potahovány fosforečnany, mající za cíl zvýšení akceptování náhrady v těle. 

Takto vyrobené náhrady jsou sice lépe přijímány, ale stále se hledá optimální metoda 

přípravy, která zvýší interakci mezi kovovou výztuží a keramickým povlakem. Alternativou 

kovovým implantátům proto mohou být kompozitní polymerní implantáty. 

Polymerní nanokompozity dnes patří mezi hojně využívané technické materiály. 

Setkáváme se s nimi v každodenním životě, ať již se jedná o věci běžné spotřeby (automobil, 

oblečení, kosmetika), nebo v leteckém a stavebním (sanita) průmyslu či v medicíně. Kromě 

polymerů – matrice kompozitu – jsou důležitou složkou polymerních nanokompozitů jejich 

plniva, která jim dodávají ony specifické vlastnosti, ať již je to pevnost, tvrdost, nehořlavost, 

antimikrobiální vlastnosti či vlastnosti zvyšující biokompatibilitu. 

Plniva v polymerních nanokompozitech mohou být různá, liší se tvarem, počtem 

dimenzí, anebo chemizmem – organické či anorganické, od jednoduchých vláken (uhlíkaté 

materiály) až po složité nanokompozitní materiály (modifikované jílové minerály, organo-

anorganické sloučeniny). Příprava vhodného plniva je velice důležitý a mnohdy složitý 

proces, kdy samotné plnivo může mít požadované vlastnosti, po přidání do kompozitu 

s polymerem tyto vlastnosti ale ztratí. 

V posledních letech se výzkum v oblasti implantátů zaměřuje na využití polymerů, 

především na polymery s řízeným životním cyklem. Tyto polymery mohou mít velice 

zajímavé vlastnosti – jsou schopny se samy rozložit a poté regenerovat a po určité době 

postupně degradovat, a tímto se dostat z organismu (Obr. 1.1). Polymerní kompozit, tvořený 

takovýmto polymerem s vhodným plnivem, které by se poté v organismu navázalo na kost 

a pomohlo její obnově, by mohl být vhodnou alternativou klasickým kovovým implantátům. 
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Obrázek 1.1: Životní cyklus samoopravujících se polymerů upraveno dle [1] 

Velmi důležitou roli tedy hrají i plniva do polymerů. Nasnadě by bylo využití 

fosforečnanů vápenatých, čímž se také vědci v posledních letech zabývají. Bohužel i v tomto 

případě je potřeba studovat vliv plniva na vlastnosti polymeru a také zde může docházet 

k problémům v nedostatečné interakci mezi fosforečnany a polymery. Proč tedy nevyužít 

vlastností plniva, které je široce využíváno v polymerních kompozitech, se kterými se 

setkáváme v každodenním životě? Těmito plnivy jsou jílové minerály, které jsou široce 

používány v průmyslu z důvodů snižování hmotnosti celého kompozitu, zlepšení 

mechanických vlastností, apod. Další výhodou pro využití jílových minerálů je také jejich 

schopnost postupně uvolňovat třeba léčiva ze svého mezivrství, čímž dochází 

k dlouhotrvajícímu účinku a tím snížení rizika infekce. Pooperační infekce jsou zásadním 

problémem při používání implantátů, kterému by bylo možné čelit využitím jílového 

minerálu, modifikovaného léčivem s postupným uvolňováním. Jílové minerály však 

nedisponují biokompatibilními vlastnostmi, a proto nastupují na řadu již zmiňované 

fosforečnany vápenaté. Fosforečnany vápenaté jsou biokompatibilní materiály, které jsou 

schopné se navázat na kosti a tím vytvořit pevnou vazbu mezi implantátem a kostí za 

přítomnosti netoxického jílového minerálu s léčivem, které sníží riziko infekce a polymeru, 

který po splnění své funkce bude přirozeně odbourán. 

Nicméně je v této idylické představě nutné začít úplně od začátku a nejprve zjistit, jak 

a jestli vůbec mohou být fosforečnany vápenaté připraveny a navázány na povrch jílového 

minerálu. Případná vazba, ať již kovalentní nebo iontová, může ovlivňovat následné vlastnosti 

fosforečnanů vápenatých a jílových minerálů, což by pak mohlo vést k opačnému efektu, než 

který požadujeme, a to k případné toxicitě k organismům. 
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V této disertační práci se bude tedy zkoumat, zda dochází k ovlivnění jílového 

minerálu nebo zástupce ze skupiny fosforečnanů vápenatých (Ca-deficientního 

hydroxyapatitu) při přípravě Ca-deficientního hydroxyapatitu na povrchu jílového minerálu. 

Cíle disertační práce 

Cílem této disertační práce je příprava vhodných nanokompozitních plniv na bázi 

populárních jílových minerálů montmorillonitu/vermikulitu a Ca-deficientního 

hydroxyapatitu (CDH), jenž je hlavní složkou tvrdých tkání obratlovců. Cílem je vytvořit 

vhodné plnivo pro využití jako plniva v polymerních kompozitech, které mohou být dále 

využity především v medicíně, například jako implantáty ve stomatologii. 

Příprava plniv do polymerních kompozitů na bázi jílových minerálů a Ca-deficientního 

hydroxyapatitu bude zahrnovat kroky: 

- Přípravu nanokompozitů na bázi montmorillonitu a vermikulitů s Ca-deficientním 

hydroxyapatitem dvěma metodami – a to precipitací a sonikací. 

- Charakterizace těchto plniv pomocí analytických metod. 

- Organická modifikace vybraného vermikulitu a montmorillonitu a následná příprava 

nanokompozitu organojíl/Ca-deficientní hydroxyapatit. 

- Příprava polymerního kompozitu s plnivy organojíl/CDH a studium vlivu plniv na 

antibakteriální a biokompatibilní vlastnosti polymeru.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Jíly a jílové minerály 

Jíly vznikají zvětráváním a sedimentací hornin. Dle mezinárodní nomenklaturní komise 

je jíl definován jako: Směsný přírodní minerál, primárně složený z jemně zrnitých minerálů, 

který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či vypálení. 

Součástí jílů jsou především fylosilikáty, tj. silikáty s vrstevnatou strukturou a dalšími 

minerály či organickými složkami, které mohou, ale také nemusí, ovlivňovat jejich vlastnosti, 

jako je plasticita a tvrdnutí po vysušení a vypálení [2; 3]. 

Jílové minerály jsou nejmladšími minerály v zemské kůře, které se vyskytují ve všech 

typech sedimentů, v sedimentárních horninách a jsou přítomny i v hydrotermálních ložiscích. 

Definice jílového minerálu zahrnuje dvě skupiny: 

a) jílové minerály – jsou nejen všechny skupiny fylosilikátů, ale také minerály skupiny 

alofánu, některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy (tyto udělují jílům plasticitu a vytvrzují se 

po vysušení či vypálení) 

b) doprovodné minerály – jsou to minerály, které mohou být obsaženy v jílech, ale nepatří do 

skupiny a) 

Nejvýznamnější skupinou materiálů v zemské kůře jsou silikáty (křemičitany). 

Základní stavební jednotkou silikátů jsou tetraedry [SiO4]
4-

, aby ale došlo ke kompenzaci 

vzniklého záporného náboje, jsou silikáty dále tvořeny různými kationty (např.: Al
3+

, Mg
2+

, 

Fe
3+

, Fe
2+

, K
+
). Ke kompenzaci záporného náboje dochází také vzájemným propojením 

kyslíkovo-křemíkových tetraedrů [2; 3]. 

Zoltai zavedl klasifikaci silikátů, v rámci které rozdělil struktury silikátů do skupin 

(Tabulka 2.1.) [4]: 

I. Struktury s nespojenými volnými tetraedry (sorosilikáty) 

II. Struktury se skupinami tetraedrů (cyklosilikáty) 

III.  Struktury s nekonečnými jednorozměrnými řetězci tetraedrů (inosilikáty) 

IV. Struktury s nekonečnými dvojrozměrnými sítěmi tetraedrů (fylosilikáty) 

V. Struktury s nekonečnými trojrozměrnými sítěmi tetraedrů (tektosilikáty) 

 



5 
 

Tabulka 2.1. Klasifikace silikátů [4] 

 Sorosilikáty [SiO4]
4-

 

Olivíny, granáty, zirkony 

 

Rankinity, invality, lawsonity 

 

Cyklosilikáty [Si6O18]
12-

 
Turmalín, beryl, cordierit 

 

 

Inosilikáty [Si2O6]
∞
 Pyroxeny, wollastonit, rodonit 

 

Fylosilikáty [Si2O5]
∞
, [Si16O36]

∞
 Kaolinit, vermikulit, slídy 

 

Tektosilikáty{∞}[Si4O8], 

{∞}[Si8O16] 

Křemen a jeho polymorfní 

modifikace tridymit a 

cristobalit, živce, zeolity 

 

Dále bude pojednáváno pouze o IV. skupině – fylosilikáty. Do této skupiny náleží 

silikáty s nekonečnými dvojrozměrnými sítěmi tetraedrů, které mohou být buď jednoduché, 

nebo dvojité. Tetraedry jsou v dvojrozměrných sítích spojeny do tzv. prstenců. Prstenec je 

tvořen šesti tetraedry, je tedy šestičlenný, a je charakteristický pro kaolinit, slídy, chlority, 

smektity atd.  [2; 3]. 

Vrstevnatá struktura fylosilikátů 

Základními stavebními kameny fylosilikátů jsou tetraedry [TO4]
-
, kde T představuje 

centrální kationt: Si
4+

, Al
3+

, Fe
3+

, (Obr. 2.1 a) a oktaedry [MA6]
-
, kde M představuje centrální 

kationt: Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, Mg
2+

 a A aniont: OH
-
, F

-
, Cl

-
, O

2-
 (Obr. 2.1 b) [2; 3; 5]. 
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Obrázek 2.1: a) tetraedr, b) oktaedr (A – aniont, M – kov) upraveno dle [6] 

Rovina tetraedru je tvořena třemi kyslíky, které se nazývají bazální (Ob). Čtvrtý 

kyslík, který směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu tetraedru, je označován jako 

vrcholový/apikální (Oa). Spojením tetraedrů bazálními atomy kyslíků (Ob) tetraedrů vzniká 

tetraedrická síť (Obr. 2.2). Výška tetraedrické sítě je vzdálenost mezi průměrnou hodnotou 

souřadnic bazálních kyslíků a vrcholových kyslíků. Chemické složení je obvykle určeno 

základní orthogonální buňkou (T4O10) nebo základní hexagonální buňkou (T2O5). 

V tetraedrické síti může docházet k substituci Si
4+

 kationtů za kationty Al
3+

 nebo Fe
3+

 [2; 3; 

5]. 

 

Obrázek 2.2: Spojení tetraedrů do tetraedrické sítě upraveno dle [6] 

Sdílením vrcholů a poloviny hran oktaedrů vzniká oktaedrická síť (Obr. 2.3). Spodní 

rovina je tvořena 3 anionty O
-2

 nebo OH
-
 a horní rovina je tvořena také třemi anionty O

2-
 nebo 

OH
-
. Centrální pozice kationtů v oktaedrech jsou obsazeny především kationty Al

3+
, Fe

3+
, 

Fe
2+

 a Mg
2+

. Tyto pozice mohou být obsazeny i jinými kationty (např.: Li
+
, Mn

2+
, Co

2+
, atd.), 

k tomuto ale dochází méně často. Výška oktaedrické sítě je určena vzdáleností mezi dolní 

a horní rovinou aniontů (A) [2; 3; 5]. 

 

Obrázek 2.3: Spojení oktaedrů v oktaedrické síti (A – kyslík, M – kov) upraveno dle [6] 
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Podle obsazení oktaedrických pozic v oktaedrické síti rozlišujeme trioktaedrické 

a dioktaedrické silikáty. Trioktaedrické silikáty mají všechny tři oktaedrické pozice obsazeny 

kationty, oproti tomu dioktaedrické silikáty mají obsazeny dvě pozice kationty a třetí pozice 

je vakantní (Obr. 2.4) [2; 3; 5]. 

 

Obrázek 2.4: a) trioktaedrické, b) dioktaedrické silikáty [7] 

Vznik vrstevnaté struktury s 1:1 a 2:1 vrstvami 

Spojením tetraedrických a oktaedrických sítí vznikají vrstvy 1:1 a 2:1. Vrstva 1:1 

vzniká spojením jedné tetraedrické a jedné oktaedrické sítě sdílením vrcholových kyslíků 

tetraedrické sítě (Obr. 2.5 a). Povrch sítě je tvořen bazálními kyslíky tetraedrické sítě 

(siloxanový povrch) a hydroxylovými skupinami OH
-
 oktaedrické sítě 

(hydroxylový/aluminolový povrch). Složení 1:1 vrstev lze vyjádřit obecným vzorcem, kdy na 

jednu orthogonální buňku připadá šest oktaedrů (M) a čtyři tetraedry (T): T4M6O10(OH)8 [2; 

3; 5]. 

Vrstva 2:1 vzniká spojením jedné oktaedrické sítě a dvou tetraedrických sítí s opačnou 

polaritou, kdy oktaedrická síť je vložena mezi tetraedrické. Povrch 2:1 vrstvy je tvořen dvěma 

siloxanovými povrchy. Orthogonální buňka proto obsahuje šest oktaedrů a osm tetraedrů 

a obecný vzorec je tedy: T8M6O20(OH)4 (Obr. 2.5 b) [2; 3; 5]. 

 

Obrázek 2.5: Vrstva a) 1:1, b) 2:1 upraveno dle [8] 

Prostor mezi dvěma rovinami bazálních kyslíků napříč mezivrstevním prostorem je 

definován jako mezivrství, které může obsahovat řadu látek (mezivrstevní materiál). Základní 

strukturní jednotka je definována jako vrstva plus mezivrství. Fylosilikáty jsou klasifikovány 
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podle typu silikátových vrstev (1:1, 2:1), náboje na vrstvě, charakteru mezivrstevního 

materiálu a typu oktaedrické sítě (Tabulka 2.2.) [2; 3; 5]. 

Tabulka 2.2. Klasifikace vybraných vrstevnatých silikátů [2; 3] 

Skupina 
Typ 

vrstvy 

Náboj na 

vrstvě 

Mezivrstevní 

materiál 

Oktaedrická 

sít 

Příklady 

minerálů 

Serpentin – 

kaolín 
1:1 ~0 

Bez materiálu 

nebo jen voda 

di- Kaolin 

tri- Serpentin 

Mastek –

pyrofilit 
2:1 ~0 Bez materiálu 

di- Pyrofilit 

tri- Mastek 

Smektity 2:1 ~0,2 – 0,6 

Hydratované 

výměnné 

kationty 

di- Montmorillonit 

tri- Hektorit 

Vermikulity 2:1 ~0,6 – 0,8 

Hydratované 

výměnné 

kationty 

di- 
Vermikulit 

tri- 

Slídy pravé 2:1 ~0,85 – 1,0 

Nehydratované 

jednomocné 

kationty 

di- Muskovit 

tri- Flogopit 

Slídy křehké 2:1 1,8 – 2,0 

Nehydratované 

dvojmocné 

kationty 

di- Margarit 

tri- Clintonit 

Chlority 2:1 Variabilní 
Hydroxidová 

vrstva 

di- Donbasit 

tri- Pennin 

 

Následující části budou zaměřeny na zástupce skupiny Smektitů (Montmorillonit) 

a Vermikulitů (Vermikulit). 

2.1.1 Montmorillonit 

Montmorillonit (Mt) patří do skupiny Smektitů a je hlavní složkou jílové horniny 

bentonitu. Charakteristickou vlastností montmorillonitu, a tedy i minerálů skupiny Smektitů, 

je vrstevnatá struktura typu 2:1 s expandující strukturou, negativním nábojem na vrstvách 

  104

00 ,/6,02,0 OAlSiel  a vyměnitelným materiálem v mezivrství (hydratované kationty) 

(Obr. 2.6). Negativní náboj na vrstvách vzniká v důsledku izomorfní substituce, kdy Mg
2+

 

nahradí Al
3+

 v oktaedrech. V tetraedrech také dochází k substituci Al
3+

 za Si
4+

, ale jen ve 

velmi malém měřítku. Záporný náboj na vrstvách je kompenzován hydratovanými kationty 

(např.: Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
), nacházejícími se v mezivrství Smektitů. V montmorillonitu je 

negativní náboj vytvářen hlavně nahrazením v oktaedrech (Mg
2+

→Al
3+

). Hydratované 

kationty nejsou v mezivrství pevně navázány a je možné je „vyměnit“ za jiné hydratované 
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kationty – tedy i vytvořit tzv. monoionní Smektit, kdy obsahuje převážně jeden druh 

mezivrstevního kationtu (např.: Na
+
-Mt, Mg

2+
-Mt, Ca

2+
-Mt). Obecný krystalochemický 

vzorec Mt je uváděn mnohými autory různě [2; 3; 9], jako příklad byl vybrán 

krystalochemický vzorec, uváděný Martin a kol., 1991 [10]: (Si4)(Al2-yMgy)O10(OH)2, y(M
+
) 

nH2O. Montmorillonit nalézá široké uplatnění v lékařství, gumárenském a plastovém 

průmyslu, dále pak jako sorbent a bariéra různých látek aj. [2; 3; 5]. 

 

Obrázek 2.6: Molekulární model struktury montmorillonitu upraveno dle [11] 

2.1.2 Vermikulit 

Vermikulit (V) patří do skupiny Vermikulitů, má vrstevnatou strukturu typu 2:1 

a negativní náboj na vrstvě (0,6 – 0,9 el/(Si,Al)4O10). Záporný náboj je důsledkem substituce 

v tetraedrech Al
3+

 za Si
4+

 (Obr. 2.7). Větší hustota náboje je také jedním z poznávacích znaků 

při odlišování vermikulitů s montmorillonity. Běžným mezivrstevním vyměnitelným 

kationtem je Mg
2+

, který se do struktury dostává při vzniku vermikulitu (zvětráváním biotitu). 

Chemické složení vermikulitů je velice různorodé, což souvisí i s různými 

krystalochemickými vzorci, obecně lze ale krystalochemický vzorec vermikulitu vyjádřit 

takto:        OHnMiOHORRFeAlSi vyzww 2210

323

4 , 

 , kde Mi jsou mezivrstevní 

vyměnitelné kationty, kompenzující náboj vrstvy, a R
2+

 s R
3+

 jsou oktaedrické dvoj- 

a trojmocné kationty (nejčastěji: Mg
2+

, Fe
2+

, Ni
2+

 pro R
2+

 a Al
3+

 a Fe
3+

 pro R
3+

). Vermikulity 

jsou využívány jako sorbenty v izolačních materiálech, v balících materiálech, dále jako 

plniva do omítek a betonů, v zahradnictví atd. [2; 3; 5]. 
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Obrázek 2.7: Molekulární model struktury vermikulitu [12] 

2.2 Modifikace jílových minerálů 

V dnešní době se již nevyužívají v průmyslu jen čisté jílové minerály. Tyto jsou často 

modifikovány pro zlepšení vlastností a následnému využití v konkrétních aplikacích. Jílové 

minerály jsou, díky svým vlastnostem, široce využívány jako nosiče anorganických 

a organických látek. Jednou z velkých výhod je velký dvojrozměrný povrch a negativní náboj 

na vrstvách, umožňující modifikaci i interkalaci. Z těchto důvodů jsou velmi často používány 

jako nosiče nanočástic – kovů, jejich oxidů či sulfidů, organických molekul a nebo polymerů. 

Velkou výhodou ukotvení nanočástic na jílových minerálech je výsledná stabilita nanočástic 

v kompozitu (omezení shlukování nanočástic) a také minimální a pomalé uvolňování do 

prostředí. Snadno také dochází k obnovení či odstranění těchto částic z prostředí díky jejich 

navázání na jílový nosič [2; 3; 5].  

2.2.1 Modifikace anorganickými sloučeninami 

Jednou z nejčastějších modifikací jílových minerálů anorganickými sloučeninami je 

prosté vytvoření monoionní formy. Jedná se o modifikaci, kdy jsou přirozeně se vyskytující 

kationty v mezivrství vyměněny za jeden jediný (v ideálním případě). Jílový minerál, 

saturovaný jedním druhem kationtu, se nazývá monoionní forma. Nejčastěji jsou jílové 

minerály saturovány kationty sodíku, vápníku, hořčíku, draslíku atp. [13] Anorganické 

kationty v mezivrství jsou koordinovány molekulami vody. Množství molekul vody kolem 

daného kationtu je dáno jeho nábojem (Na
+
 je obklopen jednou vrstvou vody, zatímco Mg

2+
 je 

obklopen dvěma vrstvami molekul vody), což je viditelné na RTG difrakci, kdy sodíkem 

saturované jílové minerály mají nižší hodnotu bazální reflexe než jílové minerály saturované 

dvojmocnými kationty (např.: Na-vermikulit: d(002) = 1.21 nm, Mg-vermikulit: 

d(002) = 1.44 nm [14]). Huo a kol. zjistili, že při vytvoření monoionní formy je krystalová 

struktura více periodická a krystalinita je vyšší než v přírodním vermikulitu. Autoři zkoumali 

vliv mezivrstevních kationtů na expanzi vermikulitu a uvádějí, že monoionní forma 
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vermikulitu ovlivňuje jeho expanzi. Zatímco u Na-formy dochází k nižší expanzi, tak Mg- 

a Ca-formy expandují více než přírodní vermikulit [14]. 

Speciálním případem modifikace jílových minerálů je jejich využití jako podložek pro 

přípravu nanočástic. Nejběžnější přípravou nanočástic kovů je metoda pomocí redukce 

z roztoků jejich solí. Například velice využívané a studované antimikrobiální nanočástice 

stříbra lze vyredukovat na jílové matrici přímo z roztoku dusičnanu stříbrného [15] nebo za 

použití různých redukčních činidel jako borohydrid sodný (NaBH4) [16], formaldehyd [17], 

ethylenglykol [18] a glycerol [15]. Dalším intenzivně studovaným kovem je měď, která také 

vykazuje antimikrobiální účinky. Měď lze připravit přímou redukcí z roztoku její soli. Takto 

připravený jílový minerál má antimikrobiální účinky lepší než běžně využívaný sulfid 

měďnatý, který je toxický pro vodní živočichy (ryby) [19]. 

Na povrchu jílových minerálů lze připravovat nejen nanočástice kovů, ale také jejich 

oxidy. Mezi nejčastěji připravované oxidy kovů patří TiO2 a ZnO. TiO2, který je studován pro 

své fotokatalytické účinky, lze připravit hydrolýzou titanyl sulfátu (TiOSO4) na povrchu 

kaolinitu. Podobným postupem lze připravit také nanočástice ZnO z prekurzorů ZnCl2 

a NaOH [20; 21].  

Výhodou uchycení nanočástic, ať již kovů či oxidů kovů, na povrchu jílových 

minerálů je snížené množství uvolňování nanočástic a omezený volný „pohyb“ v životním 

prostředí, tj. voda, vzduch.  

2.2.2 Modifikace organickými molekulami 

Jílové minerály lze modifikovat nejen anorganickými látkami, jak bylo uvedeno výše, 

ale i organickými sloučeninami, které také ovlivňují vlastnosti jílového minerálu. Při reakci 

jílových minerálů s organickými sloučeninami dochází nejčastěji k interkalaci (vmezeření) 

organické látky do mezivrství jílových minerálu a k dalším procesům jako roubování, 

uchycení na povrchu, atp. Mechanismus interkalaci či uložení organické látky 

v mezivrstevním prostoru závisí na velkém množství faktorů. Z důvodu široké problematiky 

interkalačního procesu a faktorů, ovlivňujících interkalaci, uložení organických molekul 

v mezivrstevním prostoru a zaměřením této práce, zde bude uveden jen základní popis 

interkalace jedné organické molekuly do mezivrství jílového minerálu. Interkalace je proces, 

kdy organické molekuly vstupují do mezivrstevního prostoru jílových minerálů (Obr. 2.8). 

Organické molekuly v mezivrstevním prostoru mohou ovlivňovat nejen vlastnosti daného 
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jílového minerálu (antimikrobiální vlastnosti), ale také mohou vést až k rozpadu vrstevnaté 

struktury jílu (tzv. exfoliace/delaminace). V interkalovaných sloučeninách dochází 

k vytvoření pevné kovalentní vazby ve vrstvách a slabých vazebných sil mezi hostitelskou 

buňkou a hostem nebo ko-interkalačním rozpouštědlem [2; 3; 5]. Organických molekul, 

používaných k modifikaci jílových minerálů, je nepřeberné množství [22; 23; 24]. Proto dále 

bude uveden jen vzorový příklad interkalace organické molekuly, která bude dále využita 

v této práci, a to chlorhexidin diacetátem (CA). K organickým molekulám, používaným pro 

modifikaci jílových minerálů, patří i léčivé a dezinfekční látky, jako například chlorhexidin 

diacetát
1
, používaný jako dezinfekce v zubním lékařství.  

Nejběžnější je interkalace CA do mezivrství Mt a V z roztoku. Holešová a kol. 2013 

interkalovali úspěšně CA do mezivrství Mt a V. Množství CA odpovídalo 0,2; 1,0; 2; 3 a 4 

násobkům kationt výměnné kapacity (CEC)
2
. Bazální reflexe jílových minerálů vzrostla až 

o 0,48 nm oproti původnímu Mt a u vermikulitu došlo ke zvýšení až o 1 nm oproti původnímu 

vermikulitu. Výsledný CA-montmorillonit a CA-vermikulit vykazuje dlouhodobý 

antimikrobiální účinek s postupným uvolňováním. CA-vermikulit dosahuje lepšího 

antimikrobiálního účinku než CA-Mt [25; 26].  

 

 

Obrázek 2.8: Interkalace organické molekuly do mezivrství hostitele [27] 

                                                           
1 Chlorhexidin diacetát (CA) je chlorhexidinová sůl kyseliny d-octové. Jedná se mikrokrystalický prášek hořké chuti a bez 

zápachu s chemickým vzorcem C22H30Cl2N10 .2 C2H4O2. CA je rozpustný ve vodě a ethanolu a velmi málo rozpustný 

v glycerolu a propylenglykolu. Díky jeho antiseptickým vlastnostem je využíván jako konzervační látka ve farmaceutickém 

(kloktadla, desinfekční prostředky na kůži), kosmetickém (zubní pasty, ústní vody, mycí gely, dezodorační přípravky) 

a chemickém průmyslu. CA se používá jako účinná látka proti vegetativním formám Gram-pozitivních a Gram-negativních 

bakterií, dále pak proti plísním a kvasinkám [164]. 

2 Kationtová výměnná kapacita (CEC –Cation Exchange Capacity) jílů je dle IUPAC definována jako suma všech 

vyměnitelných kationtů, které je minerál schopný pojmout do své struktury při daném pH. Hodnota CEC vyjadřuje množství 

kationtů vázaných negativní povrch jílového minerálu [3]. 
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2.3 Využití jílových minerálů 

Jak už bylo několikráte uvedeno, jílové minerály mají širokou škálu využití, ať již jako 

plniva do polymerů, sorbenty, nosiče nanočástic atp. Dále bude uvedeno využití jílových 

minerálů především jako antimikrobiálních kompozitů, sorbentů a plniv do polymerů. 

2.3.1 Antimikrobiální aplikace 

Čisté jílové minerály nemají žádné antimikrobiální vlastnosti, modifikací jílových 

minerálů anorganickými či organickými látkami však lze připravit kompozitní materiály se 

specifickými účinky. Jedním z nejčastěji zkoumaných specifických účinků jsou 

antibakteriální a antifungicidní vlastnosti modifikovaných jílů. Antimikrobiální činidla lze 

rozdělit na anorganická a organická. K anorganickým antimikrobiálním látkám patří nejčastěji 

kovy a jejich oxidy. Obvykle jsou to kovy Ag, Cu, Zn nebo jejich kombinace (Cu/Ag, Ag/Cu) 

a oxidy kovů jako TiO2, CuO, ZnO, atd. Mezi organické modifikátory, které mají 

antimikrobiální vlastnosti, patří zejména organické látky na bázi léčiv, či používané jako 

antimikrobiální činidla. Nejběžněji se z jílových minerálů, modifikovaných nanočásticemi 

kovů, využívá montmorillonit. Vermikulit je zatím využíván mnohem méně [3].  

Nanočástice kovů jsou obvykle připravovány srážením příslušných solí na povrchu 

jílových minerálů. Takto vzniklé nanočástice kovů mají dobré antibakteriální vlastnosti proti 

Gram negativním i Gram-pozitivním bakteriím a dále i oproti kvasinkám. Dochází totiž 

k interakci mezi nanočásticemi kovů/oxidů kovů a buněčnými membránami [28].  

Organicky modifikované jílové minerály také dosahují velice dobrých 

antimikrobiálních vlastností. Nejběžněji se využívají látky na bázi léčiv, jako je například 

chlorhexidin diacetát. Takto modifikované jílové minerály vykazují také velice dobré 

antibakteriální vlastnosti vůči Gram negativním a Gram pozitivním bakteriím. Mechanismus 

účinku organických molekul je založen na interakci organické molekuly na dané/specifické 

místo bakterie. Organické látky jsou rozděleny dle mechanismu účinku: 

a) inhibice syntézy buněčné stěny; 

b) porucha funkce cytoplazmatické membrány; 

c) inhibice syntézy bílkovin; 

d) inhibice syntézy nukleových kyselin. 
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Dále se organické látky dělí dle účinku na bakteriostatické (inhibice růstu bakterií) 

a baktericidní (usmrcují bakterie). Rozdíl mezi bakteriostatickým a baktericidním účinkem je 

většinou v koncentraci účinné látky [29; 30]. 

Chlorhexidin interaguje s fosfátovými skupinami buněčné stěny a tím dochází 

k uvolňování adenosin trifosfátu. Chlorhexidin diacetát, interkalovaný v mezivrství 

montmorillonitu a vermikulitu, má nejen antimikrobiální účinek, ale také dochází 

k postupnému uvolňování léčiva [31]. 

2.3.2 Sorbenty 

Adsorpční kapacita jílových minerálů je výsledkem negativního náboje na struktuře 

jemně zrnitých silikátových minerálů. Tento negativní náboj je neutralizován adsorpcí 

pozitivně nabitých částic, což dává jílovým minerálům schopnost přitahovat a pojmout 

kationty například těžkých kovů. Dále také velký specifický povrch jílů (až 800 m
2
/g) 

přispívá k vysoké adsorpční kapacitě. Například montmorillonit, vyznačující se velkou 

kationtovou výměnnou kapacitou, vykazuje nejvyšší sorpční kapacitu. Modifikací bentonitu 

organickými látkami lze adsorpční kapacitu ještě zvýšit. Na druhou stranu lze dosáhnout 

i snížení adsorpční kapacity například kyselinováním bentonitu kyselinou sírovou, kdy poté 

dochází ke snížení adsorpční kapacity bentonitu na Cd
2+

 [32]. 

Vermikulit je také velice dobrým sorbentem těžkých kovů, a to zejména díky 

vlastnostem již uvedeným dříve, přesněji díky velmi vysoké kationtové výměnné kapacitě 

(120 – 150 cmol(+)/kg), vysokému náboji na vrstvách a vyšší elasticitě a plasticitě. Tyto 

vlastnosti jej dělají zvláště vhodným kandidátem na ekonomicky výhodné přírodní sorbenty. 

Vermikulit je schopen sorpce těžkých kovů díky dvěma rozdílným mechanismům: 

a) kationtová výměna na planárních místech, která je výsledkem interakcí mezi kovovými 

ionty a negativním permanentním nábojem (vnější komplex „outer-sphere complex“) a 

b) vytvořením vnitřního komplexu („inner-sphere complex“) přes Si-O
-
 a Al-O

-
 skupiny na 

hranách jílové částice [33; 34].  

Adsorpce kovových iontů klesá s klesající hodnotou pH a se zvyšující se iontovou 

silou. Dále tvorba stabilních kov – ligand komplexů brání adsorpci dalších kovových iontů 

[35]. Čistý vermikulit vykazuje adsorpci Cd
2+

 přibližně 50%. Nicméně sorpci kadmia lze 

zvýšit modifikací vermikulitu, například kyselinováním nebo louhováním v peroxidu, kdy 

například kyselinování vermikulitu kyselinou chlorovodíkovou vede ke zvýšení sorbovaného 
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množství kadmia. Sorbované množství těžkých kovů na aktivovaný vermikulit je téměř 40%. 

Ještě lepších výsledků lze dosáhnout po louhování vermikulitu peroxidem vodíku, kdy sorpce 

kadmia na takto modifikovaný vermikulit se zvýší oproti kyselinovanému vermikulitu 

o přibližně 10%, tedy dochází k téměř 100% adsorpci kadmia [36]. 

2.4 Apatity 

Struktura fosforečnanů vápenatých byla poprvé studována již v 19. století, ale ke 

zpřesnění struktury došlo až na počátku 20. století. Tehdy byly fosforečnany vápenaté 

označeny jako apatity. Apatit je slovo, odvozené z řeckého slova „apate“, které znamená 

„klamný, podvodný“, a je to z toho důvodu, že je vzhledově podobný velkému množství 

jiných minerálů. Obecně jsou apatitem nazývány skupiny stejných isomorfních hexagonálních 

minerálů. 

Všechny fosforečnany vápenaté jsou složeny ze tří hlavních složek: vápníku (oxidační 

stav +2), fosforu (oxidační stav +5) a kyslíku (redukční stav -2). Tyto tři hlavní složky jsou 

široce zastoupeny v zemské kůře, kdy vápník zaujímá páté místo v žebříčku prvků, 

vyskytujících se v zemské kůře (~ 3,3 – 3,4 %), a fosfor zaujímá dvanácté místo v tomto 

žebříčku s obsahem přibližně 0,08 – 0,12 % [37]. Fosforečnany vápenaté jsou soli trojmocné 

kyseliny fosforečné (H3PO4), a tedy mohou vytvářet sloučeniny, obsahující ionty H2PO4
-
, 

HPO4
2-

, PO4
3-

. Sloučeniny, obsahující H2PO4
-
, se tvoří spíše v kyselých podmínkách, a tedy 

nejsou běžně obsaženy v biologických systémech. Zbylé dva ionty (HPO4
2-

 a PO4
3-

) se 

nacházejí v minerálech, obsažených v kostech, zubech a různých patologických kalcifikacích 

[38]. Fosforečnany vápenaté dále obsahují vodík, jako součást acidických fosforečnanových 

aniontů (např.: HPO4
2-

 nebo H2PO4
-
), hydroxidů (např.: Ca10(PO4)6(OH)2) a/nebo součást 

vody (např.: CaHPO4.H2O). Různé kombinace CaO a P2O5 poskytují velkou variabilitu 

fosforečnanů vápenatých, kterými se vyznačují typy fosfátových aniontů: ortho- (PO4
3-

), 

meta- (PO3
-
), pyro- (P2O7

4-
) a poly- ((PO3)n

n-
). V případě vícemocných aniontů (orthofosfáty 

a pyrofosfáty) se fosforečnany vápenaté liší také počtem vodíkových iontů, připojených 

k aniontu (například: mono- (Ca(H2PO4)2), di- (CaHPO4), tri- (Ca3(PO4)2) a tetra- (Ca2P2O7) 

fosforečnany vápenaté) [37].  

V ternárním systému Ca(OH)2 – H3PO4 – H2O nebo CaO – P2O5 – H2O je jedenáct 

nesubstituovaných fosforečnanů vápenatých s poměrem Ca/P od 0,5 – 2,0 (Tabulka 2.3.). 

K určujícím parametrům fosforečnanů řadíme poměr Ca/P, bazicita/acidita a rozpustnost. 

Tyto parametry jsou silně ovlivněny hodnotou pH roztoku. Fosforečnany vápenaté s menším 



16 
 

poměrem Ca/P jsou více kyselé a více voděrozpustné. Lze pozorovat, že rozpustnost je 

v rozmezí od vysokých hodnot pro acidické sloučeniny, jako je dihydrogenfosforečnan 

vápenatý, k velmi nízkým hodnotám pro bazické sloučeniny, jako jsou apatity, která v případě 

potřeby umožňuje fosforečnanům vápenatým se rozpustit, transportovat na jiné místo a opět 

precipitovat [37]. 

Ve fosforečnanech vápenatých jsou atomy uspořádány kolem sítě fosfátových skupin, 

které poskytují stabilitu celé struktuře. Většina fosforečnanů vápenatých je málo rozpustná ve 

vodě a nerozpustná v alkalických roztocích, ale všechny jsou snadno rozpustné v kyselinách. 

Všechny chemicky čisté fosforečnany mají bílé krystaly se střední tvrdostí, zatímco přírodní 

fosforečnany vápenaté jsou vždy různobarevné v závislosti na přítomnosti různých nečistot 

a příměsí. Nejběžněji obsahují ionty Fe
2+/3+

, Mn
1+/2+/4+

 a prvky vzácných zemin [37]. 

Tabulka 2.3. Přehled fosforečnanů vápenatých [37] 

Ca/P 

poměr 

Sloučenina Chemický vzorec pH stabilita ve vodném roztoku 

při 25°C 

0,5 Dihydrogenfosforečnan vápenatý 

monohydrát 

Ca(H2PO4)2.H2O 0,0 – 2,0 

0,5 Dihydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2 Stabilní při teplotách nad 100 °C 

1,0 Hydrogenfosforečnan vápenatý 

dihydrát – minerál brushit 

CaHPO4.2H2O 2,0 – 6,0 

1,0 Hydrogenfosforečnan vápenatý – 

minerál monetit 

CaHPO4 Stabilní při teplotách nad 100 °C 

1,33 Oktakalcium fosfát pentahydrát Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O 5,5 – 7,0 

1,5 Alfa-Fosforečnan vápenatý α-Ca3(PO4)2 Nemůže být srážen z vodného 

roztoku 

1,5 Beta- fosforečnan vápenatý β-Ca3(PO4)2 Nemůže být srážen z vodného 

roztoku 

1,2 – 2,2 Amorfní fosforečnan vápenatý CaxHy(PO4)z . nH2O, 

n = 3 – 4,5; 15 – 20 % 

H2O 

~5 – 12 vždy metastabilní 

1,5 – 1,67 Ca-deficientní hydroxyapatit Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-

x(OH)2-x (0<x<1) 
6,5 – 9,5 

1,67 Hydroxyapatit  Ca10(PO4)6(OH)2 9,5 – 12 

1,67 Fluorapatit Ca10(PO4)6F2 7 – 12 

2,0 Tetrakalcium fosfát – minerál 

hildensoklit 

Ca4(PO4)6O Nemůže být srážen z vodného 

roztoku 

Apatity lze rozdělit do dvou skupin a to na primární a sekundární. Primární skupina 

Apatitu obsahuje fluorapatit, chlorapatit a hydroxyapatit (HAp). Sekundární skupina Apatitu 

obsahuje minerály jako pyromorfit, mimetit a vanadimit. Apatit je nejběžnějším fosfátovým 

minerálem, který je hlavním zdrojem fosforu rostlin. Taktéž v lidském těle jsou zuby a kosti 

tvořeny kalcium fosfáty (hlavně hydroxyapatitem) [39]. Apatity lze obecně zařadit mezi 

keramické materiály s různým poměrem vápníku a fosforu. Apatity jsou popsány obecným 

chemickým vzorcem M10(XO4)6Z2, kde M jsou obvykle dvouvalentní kovové kationty (Ca
2+

, 
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Mg
2+

, Sr
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

 nebo Cd
+2

),  XO4 jsou třívalentní anionty (PO4
3-

, CO3
3-

, SO4
3-

, MnO4
-3

) 

a Z představuje jednovalentní anionty jako například F
-
, OH

-
, Br

-
.  Nejběžnějším apatitem je, 

jak již bylo uvedeno výše, hydroxyapatit [39; 40; 41]. 

2.4.1 Hydroxyapatit 

Hydroxyapatit (HAp) je fosforečnan vápenatý ze skupiny apatitů s idealizovaným 

chemickým vzorcem Ca5(PO4)3(OH), ale často uváděn vzorcem Ca10(PO4)6OH2, který 

naznačuje, že krystalová buňka obsahuje dvě molekuly. Ideální procentuální zastoupení prvků 

je 39,9 % Ca, 18,5 % P a 3,38 % OH a ideální poměr vápníku a fosforu je 1,67 (Obr. 2.9). 

Chemicky čistý HAp je stechiometrická apatitová fáze a krystalizuje v monoklinické 

prostorové grupě P21/b (a = 9,4214(8)Å, b = 2a, c = 6,8814(7)Å, γ = 120°), ale při teplotách 

nad 250 °C dochází k fázovému přechodu z monoklinické na hexagonální HAp (prostorová 

grupa P63/m) s mřížovými parametry a = b = 9,432 Å, c = 6,881 Å a γ = 120°. Je to 

netoxický, biokompatibilní a nehořlavý minerál [39; 40; 41]. Struktura je tvořena řadou PO4 

tetraedrů, která je držena díky Ca iontům, rozprostřených podél ní. Hlavní rozdíle mezi 

monoklinickým a hexagonálním HAp je v orientaci hydroxylových skupin. V monoklinickém 

HAp jsou všechny OH skupiny v jednom sloupci umístěny ve stejném směru a opačným 

směrem ve druhém sloupci, oproti tomu v hexagonálním HAp jsou přilehlé OH skupiny 

v opačných směrech. Hexagonální HAp se obvykle vytváří precipitací ze supersaturovaných 

roztoků při teplotě v rozmezí 25 – 100 °C, zatímco monoklinický HAp se vytváří zahřátím 

hexagonálního HAp na 850 °C. HAp je druhý nejstabilnější a nejméně rozpustný fosforečnan 

vápenatý po fluorapatitu [38]. 

 

Obrázek 2.9: Krystal hydroxyapatitu s detailem uspořádání v krystalografické monoklinické 

mříži upraveno dle [42] 

Z chemického hlediska se složení biologického a syntetického HAp výrazně liší 

z důvodů iontové substituce ve stechiometrické apatitové fázi. V lidských tvrdých tkáních je 
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HAp tvořen nestechiometrickými nanokrystalickými apatity se strukturními nedokonalostmi 

díky substituovaným esenciálním stopovým prvkům v krystalové struktuře, jako jsou Na
+
, 

Mg
2+

, Zn
2+

, Sr
2+

, K
+
, F

-
, Cl

-
, Si

4+
 a CO3

2-
 , které obvykle nahrazují část kationtů Ca

2+
 

v apatitové mříži a SiO4 tetraedry nahrazují část PO4 tetraedrů, zatímco anionty F
-
 a Cl

-
 

okupují OH pozice. CO3
2-

 ionty mohou okupovat pozice OH nebo PO4 tetraedrů a vytvářet 

tak uhličitanové apatity. 

HAp má dva typy krystalových rovin s výrazně odlišným nábojem, pozitivní náboj na 

a a b rovinách a negativní náboj na c rovině. Roviny a a b přitahují molekuly se záporným 

nábojem (např.: acidické molekuly), zatímco rovina c přitahuje ty s kladným nábojem (např.: 

bazické molekuly). 

Čistý hydroxyapatit se vyskytuje velice málo, většinou obsahuje příměsné materiály 

nebo další prvky. Často dochází k substitucím, jak aniontovým (CO3
2-

, F
-
, Cl

-
) tak 

kationtovým (Mg
2+

, Sr
2+

, Zr
2+

). Hydroxyapatit může být buď stechiometrický, jehož vzorec je 

uveden výše, a nebo může docházet ke kationtovým (Ca
2+

) a aniontovým vakancím (OH
-
), 

čímž vznikne tzv. nestechiometrický hydroxyapatit se strukturním vzorcem 

Ca10-x(PO4)6-x(HPO4)x(OH)2-x kde x je v rozmezí 0 – 1 a Ca/P poměr je mezi 1,5 – 1,67. 

Místa, obsazovaná výhradně fosfátovými anionty ve stechiometrickém HAp, jsou 

v nestechiometrickém hydroxyapatitu zaplňována hydrogenfosforečnanovým aniontem 

(HPO4
2-

) [39; 40; 41; 43]. 

Stechiometrický i nestechiometrický HAp je využíván především v medicíně 

(implantáty) a to z již zmiňovaného důvodu podobnosti s lidskými tvrdými tkáněmi (kosti, 

zuby) [44; 45; 46]. HAp je obvykle implantován ve formě granulí nebo porézního skeletu. 

Nicméně největším limitem využití HAp jsou jeho mechanické vlastnosti, zejména jeho 

křehkost. 

2.4.1.1 Současné metody přípravy hydroxyapatitu 

Hydroxyapatit lze připravit několika různými způsoby, které lze jednoduše rozdělit 

na „mokrou“ cestu a „suchou“ cestu. Při přípravě tzv. mokrou cestou je příprava prováděna 

v roztoku (nejčastěji voda či vodné roztoky). Mezi nejběžnější reakce, prováděné v roztoku, 

patří precipitace, ultrazvuk, sol-gel metoda, biomimetické procesy atd. Jedná se o velice často 

využívanou metodu, ale i tato má svá úskalí, jelikož například tvar, čistota a velikost částic 

hydroxyapatitu je závislá na použité metodě, koncentraci výchozích látek, teplotě, pH 
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a dalších podmínkách. Velkou výhodou však zůstává jednoduchost metody a velká množství 

získaného HAp oproti suché metodě, která je popsána dále v teoretické části. Naopak při 

přípravě tzv. suchou cestou dochází k vytvoření HAp přímo bez meziproduktů (bez přídavků 

rozpouštědel atp.). Nevýhodou pak je, že může docházet ke kontaminacím HAp (například 

otěrem mlecích kuliček při mletí v kulovém mlýně aj.). Nejběžnější suchou přípravou je 

mechanochemická syntéza, kdy výchozí materiály jsou mlety v mlýnech po dobu většinou 

několika hodin. Výhodou těchto metod je poměrně čistý HAp, otázkou zůstává na kolik je 

ekonomické několikahodinové mletí prekurzorů, vezmeme-li v úvahu cenu energií a množství 

výsledného HAp (například ztráty, způsobené „nalepením“ HAp na mlecí nádoby a kuličky). 

Další část je zaměřena na přípravu HAp tzv. mokrou cestou, a to přesněji na přípravu 

precipitací a ultrazvukovou syntézou [44; 47; 48; 49; 50; 51]. Obecně příprava HAp mokrou 

cestou zahrnuje obvykle neutralizační reakci (kyselina + zásada) nebo reakci dvou solí těchto 

látek: 

10 Ca(OH)2 + 6 H3PO4 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 18 H2O    (1) 

10 CaCl2 + 6 Na2HPO4 + 2 H2O → Ca10(PO4)6(OH)2 + 12 NaCl + 8 HCl  (2) 

Precipitace 

Nejběžněji lze hydroxyapatit připravit precipitací. Při této metodě dochází ke srážení 

hydroxyapatitu za stálého míchání roztoku. Hydroxyapatit se většinou vytváří po určité době 

„zrání“ roztoku. Tato metoda je velice citlivá na již zmíněnou teplotu a pH roztoku, také ale 

na rychlost mísení jednoho roztoku s druhým. Rychlost slučování reaktantů má vliv na čistotu 

výsledného produktu a je pevně spjat s hodnotou pH, dosaženou na konci syntézy. Při 

nesprávných vstupních podmínkách reakce dochází ke vzniku jiných fosforečnanů (brushit, 

di- a tri-kalcium fosfát, atp.). Teplota roztoku určuje tvar HAp, tedy to, zda dojde k vytvoření 

monokrystalů nebo polykrystalů (při teplotě do 60°C vznikají monokrystaly) [49]. 

Například Ikoma a kol. připravili hydroxyapatit precipitací Ca(OH)2 s H3PO4 

a vytvořili tak HAp s monoklinickou soustavou. Následně zkoumali rozdíl mezi hexagonální 

a monoklinickou mříží HAp a zjistili, že největší rozdíl mezi monoklinickým a hexagonálním 

HAp je v uspořádání hydroxylových skupin. HAp dále vypálili při teplotě 1200 °C a zjistili, 

že takto upravený HAp neobsahuje žádné další příměsi, jako před vypálením. RTG difrakce 

i IČ spektroskopie potvrdily přítomnost bazálních reflexí a pásů charakteristických pro čistý 

HAp [52]. Ze stejných prekurzorů připravovali HAp také Yelten a Yilmaz, kteří po přikapání 
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H3PO4 upravili pH na hodnotu 9 – 10, což je pH, při kterém se vytváří stechiometrický HAp. 

Autoři studovali i vliv teploty při přípravě pH a zdokumentovali, že teplota, ani rychlost 

přidávání H3PO4, teplota reakce ani přídavek zásady pro úpravu pH neovlivňuje vytvoření 

HAp. RTG difrakce totiž potvrdila přítomnost bazálních reflexí, které náleží hydroxyapatitu. 

Nicméně RTG difrakce také ukázala, že HAp, připravený při laboratorní teplotě, má menší 

krystality než v případě teploty vyšší [53]. 

Dalšími možnými reaktanty mohou být například dusičnan vápenatý (Ca(NO3)2) 

s hydrogenfosforečnanem amonným ((NH4)2HPO4) [54]. Například Hassan a Sultana 

připravovali nanokrystalický HAp reakcí Ca(NO3)2 s (NH4)2HPO4 v acetonu. Vytvoření 

hydroxyapatitu bylo potvrzeno infračervenou spektroskopií [55]. Swain a Sarkar také 

připravovali HAp z prekurzorů Ca(NO3)2 a (NH4)2HPO4. Autoři zkoumali přípravu 

nanoprášku HAp a nanoprutů stejnou technikou, zatímco nanoprášek syntetizovali z výše 

uvedených prekurzorů, nanotyčinky připravovali z octanu vápenatého 

a dihydrogenfosforečnanu draselného. Rozdílem v přípravě byla, vyjma prekurzorů, i hodnota 

pH, kdy nanoprášek byl syntetizován při pH ~ 10, zatímco nanotyčinky byly syntetizovány při 

pH ~ 4. Výsledkem bylo zjištění, že nanoprášek před vypálením vykazuje na RTG difrakci 

široký pík při 32° 2Θ CuKα, ale po vyžíhání při 1250 °C dochází k vytvoření vysoce 

krystalického HAp. Naopak nanotyčinky mají dobrou krystalitu již před vypálením a na 

záznamech z RTG difrakce je přítomna pouze bazální reflexe HAp. Nicméně nanotyčinky 

jsou méně stabilní při vyšších teplotách a po vypálení při teplotě 1250 °C se na RTG 

difrakčním záznamu objevují bazální reflexe α- a β-trikalcium fosfátu. U bazální reflexe HAp 

dochází k drastickému snížení intenzity [56]. 

Ultrazvuková syntéza 

Další možnou metodou přípravy hydroxyapatitu je příprava pomocí ultrazvukové 

syntézy. Ultrazvuk ve vodném prostředí vytváří kavitaci. Kavitace je vznik bublin (kavit) 

v kapalině při lokálním poklesu tlaku. Bubliny jsou nejprve tvořeny vakuem a později se plní 

parami kapaliny. Po nárůstu velikosti těchto bublin dochází k jejich kolapsu a vzniku tzv. 

rázové vlny, která je destruktivní pro okolní prostředí (například práškové materiály), také ale 

může stimulovat reaktivitu chemických látek, která vede ke zrychlení heterogenní reakce 

mezi kapalnými a pevnými reaktanty. Tento proces zahrnuje rozpuštění a precipitaci pevných 

látek díky zmenšení velikosti jejich částic a aktivaci povrchu. Ultrazvuk je dále velmi často 

používán při syntézách, připravujících jemné keramické materiály [57; 58; 59; 60; 61]. 
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Základem ultrazvukové syntézy je precipitace, to však za přítomnosti ultrazvuku, kdy dochází 

ke zmenšování částic již zmíněnou kavitací. Například Kim a Satio zkoumali vliv ultrazvuku 

na vytvoření hydroxyapatitu [50] a porovnávali HAp, připravený ultrazvukem a tepelnou 

úpravou roztoku. Výchozími látkami byli kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4) a hydroxid 

vápenatý (Ca(OH)2). Autoři zjistili, že čistý HAp lze připravit po hodině sonikace roztoku. Ve 

srovnání s tepelnou úpravou (zahřívání roztoku na teplotu, odpovídající teplotě, vznikající při 

ultrazvukové syntéze), byl ultrazvuk mnohem efektivnější. Při tepelné úpravě nedochází ke 

vzniku čistého HAp, protože se ve vzorku objevují příměsi hydrogenfosforečnanu 

vápenatého. De Campos a kol. [62] analyzovali vliv ultrazvukové syntézy na přípravu 

kalcium fosfátu ze stejných výchozích látek jako Kim a Satio [50]. Výsledkem bylo zjištění, 

že při přípravě bez ultrazvuku vzniká apatit s deficitním množstvím vápníku, který se vlivem 

teploty (600 – 800°C) mění na vysoce čistý β-trikalcium fosfát. Naopak při využití ultrazvuku 

dochází ke vzniku dvoufázového kalcium fosfátu s vysokou koncentrací HAp. Dále také 

pozorovali, že ultrazvuk „vytvořil“ homogenní částice o velikosti 50 nm. Poinern a kol. [63] 

připravili nanohydroxyapatit ultrazvukem reakcí jiných prekurzorů, a to dusičnanu 

vápenatého (Ca(NO3)) a dihydrogenfosforečnanu draselného (KH2PO4). Dále posuzovali vliv 

výkonu ultrazvuku, teploty a doby při dané teplotě na velikost připraveného HAp. Autoři 

zjistili, že ultrazvuk při 50 W a tepelná úprava při 400 °C vede k přípravě HAp s průměrnou 

velikostí částic 25 nm. Bez ultrazvuku při stejné teplotě je průměrná velikost částic 180 nm. 

Tedy i při ultrazvukové syntéze jsou důležité vstupní parametry jako teplota a výkon 

použitého ultrazvuku na výsledný HAp. 

HAp lze tedy úspěšně připravit reakcí z roztoků různých výchozích reaktantů. Je proto 

možné uvést, že pro získání čistého hydroxyapatitu i pro přípravu HAp s určitou velikostí 

částic je při přípravě zapotřebí zvolit vhodné výchozí parametry a zajistit jejich udržení po 

celou dobu přípravy HAp.  

2.4.2 Kalcium deficientní hydroxyapatit 

Kalcium deficientní hydroxyapatit (Ca-deficientní hydroxyapatit, calcium deficient 

hydroxyapatite – CDH) se stal známým od doby prvních experimentů, zkoumajících 

chemické složení kostí, to v 70. letech 18. století. Nicméně první odpovídající název 

„subfosfát vápna“ se objevil až v roce 1819. CDH vykazuje malou krystalinitu a je definován 

chemickým vzorcem        10264410  xOHPOHPOCa xxxx . Mimo tento byly 

navrhovány i další vzorce jako        2022642410 
 xOHPOHPOCa
xxx , 
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       2/,202264410 xyxOHPOHPOCa yxxxyx  ,      OHPOHPOCa
xxx 2542149  ,

         102264410  xOHOHPOHPOCa
xxxxx , které ukazují jeho variabilního složení. 

Z těchto vzorců je patrné, že deficit Ca je vždy spojen s deficitem OH a protonací některých 

PO4 skupin se současným vytvořením iontových vakancí v krystalové struktuře. Navíc CDH 

často obsahuje pevně vázané molekuly vody, které mohou okupovat některé z těchto 

vakantních míst. K provedení nezbytné kompenzace náboje za chybějící Ca
2+

 ionty je část 

OH
-
 aniontů substituována neutrálními molekulami vody. Pokud jde o možné vakance 

fosforečnanových iontů, není známo nic o jejich přítomnosti v CDH. Má se za to, že část 

PO4
3-

 je buď protonována (HPO4
2-

) nebo substituována jinými ionty (např.: CO3
2-

) [64]. 

CDH má molární poměr Ca/P v rozmezí 1,33 – 1,67. Variabilita poměru Ca/P může 

být vysvětlena několika způsoby například povrchovou adsorpcí, mřížovou substitucí, či 

mezikrystalickou směsí HAp s oktakalcium fosfátem. Z důvodů nedostatků ve stechiometrii je 

CDH obvykle dopován jinými ionty. Rozsah dopování závisí na iontech, doprovázejících 

sloučeniny, použitých při přípravě CDH. Nicméně určení přímé struktury CDH stále chybí 

a mřížové parametry zůstávají neznámé [64]. 

Anorganické části lidského těla mají chemickou a strukturní podobu 

s hydroxyapatitem, kdy hlavní části kostí a zubů obsahují kalcium deficientní hydroxyapatit 

s poměrem Ca/P mezi 1,5 – 1,67 ve formě destiček a pásků. Navíc CDH je z biologického 

hlediska zajímavější než stechiometrický HAp, protože poměr Ca/P v kostech je menší než 

1,67. Dále má CDH vyšší rozpustnost a účinněji indukuje precipitaci apatitu, podobnému 

kosti, než stechiometrický HAp [65]. Kalcium deficientní hydroxyapatit je běžně označován 

jako „biologický apatit“. 

Vyjma hydrotermální syntézy lze pouze CDH připravit z vodného roztoku. Všechny 

apatity (CDH, HAp, fluorapatit) jsou mírně rozpustné sloučeniny. Jednoduché smíchání 

vápenatého a fosforečnanového roztoku při pH > 7 má za následek vytvoření extrémně 

supersaturovaného roztoku, a proto dochází k velmi rychlé precipitaci velkého množství 

malých krystalků nejprve amorfního fosforečnanu vápenatého, který je poté rekrystalizován 

na apatity [64].  

2.4.2.1 Současné metody přípravy kalcium deficientního hydroxyapatitu 

Příprava kalcium deficientního hydroxyapatitu je také velice jednoduchá, jako 

v případě HAp. Bohužel někteří autoři neuvádějí v metodách přípravy hodnotu pH a výsledný 
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produkt nazývají „hydroxyapatitem“ i v případě, kdy je vytvořen kalcium deficientní 

hydroxyapatit. Proto je počet publikací, zaměřených pouze na CDH, velmi malý ve srovnání 

s publikacemi o HAp.  

Precipitace 

Také CDH lze připravit několika způsoby, například precipitací, ultrazvukovou 

syntézou, mikrovlnnou syntézou, biomimeticky, apod. 

Nejběžnější metodou přípravy je precipitace z roztoku. Nejčastěji se využívají jako 

prekurzory CaCl2, Ca(NO3)2, (NH4)2HPO4 a H3PO4. Využívají se ale i méně běžné prekurzory 

jako Ca(CH3COO)2 [66].  

Roul a kol. [67] připravili Ca-deficientní hydroxyapatit reakcí roztoku Na2HPO4 

s roztokem CaCl2 jehož výsledkem byl prášek dále využitý pro přípravu kompozitu. Tito 

autoři přidávali roztok CaCl2 postupně, výsledné pH roztoku ustálili na hodnotě 7,40 a roztok 

nechali „zrát“ po dobu 24 h. Stejným postupem přípravy postupovali Katti a kol. [68]. Tito 

autoři tento CDH dále využili k přípravě polymerního nanokompozitu společně 

s montmorillonitem. Dále Liu a kol. připravili nanočástice CDH z prekurzorů 

triethylfosforečnanu a dusičnanu vápenatého. Tento proces vyžadovat vysoké teploty 

a vytvořil multi-fázový prášek. Nanočásticový Ca-deficientní hydroxyapatit lze vysrážet ze 

syntetické a simulované tělní tekutiny a dále vypálit při teplotách nad 900 °C [69]. 

Kim a Kim syntetizovali CDH z prekurzorů Ca(NO3)2 a (NH4)2HPO4 v přítomnosti 

kopolymeru (polyethylen glyokol-polypropylen gylokol-polyethylen glykol) při pH 6,3. Na 

spektrech z infračervené spektroskopie byly viditelné charakteristické pásy CDH. Na RTG 

difrakčních záznamech bylo zjištěno, že u CDH, syntetizovaného bez kopolymeru, dojde 

k vytvoření nejen CDH, ale také oktakalcium fosfátu a dikalcium fosfátu, zatímco při syntéze 

CDH s již 0,1 hmot. % kopolymeru vede k vytvoření pouze CDH [70]. 

Sonikace 

Kalcium deficientní hydroxyapatit lze připravit i pomocí ultrazvukové syntézy. 

Například Varadarajan a kol. připravili CDH precipitací za přítomnosti ultrazvuku. Autoři 

zjistili, že doba sonikace ovlivňuje velikost, tvar a krystalinitu nanočástic CDH v závislosti na 

době sonikace. Nicméně ultrazvuk zlepšuje nanokrystalinitu připravených nanočástic. Autoři 

syntetizovali CDH pomocí ultrazvukové syntézy z prekurzorů Ca3(NO4)2 a (NH4)HPO4. RTG 
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difrakce potvrdila vytvoření CDH, kdy i když se doba sonikace zvyšovala, nevykazovaly 

záznamy signifikantní změny. Autoři zjistili, že pokud je doba sonikace do 60 minut, vytváří 

se větší krystality, zatím co při době ultrazvukování od 60 – 120 minut dochází ke snížení 

velikosti krystalitů. Prvotní zvětšování velikosti krystalitů je způsobeno zvyšováním teploty 

v reakční směsi, tak jak bylo uvedeno výše. Při době sonikace 60 – 120 minut dochází ke 

snižování velikosti krystalitů, protože kavity přerušují růst krystalitů i přesto, že se teplota 

reakční směsi zvyšuje. Vytvoření CDH bylo potvrzeno přítomností HPO4
2-

 pásu 

v infračerveném spektru. Také bylo zjištěno, že čas sonikace neovlivňuje ani tvar částic, 

jelikož všechny takto připravené částice vytváří pouze jehličkovité shluky [71]. 

Utara a kol. připravili CDH pomocí ultrazvukové syntézy za přítomnosti latexu jako 

templátu. Autoři nejdříve smíchali prekurzory Ca(NO3)2 a (NH4)2HPO4 v přítomnosti latexu 

a poté byla suspenze umístěna do ultrazvuku a ultrazvukována po různou dobu. Z RTG 

difrakční analýzy bylo zjištěno, že delší čas sonikace způsobuje rozšíření bazálních reflexí 

CDH. Dále byla detekována příměs β–trikalcium fosfát. Z velikostí krystalitů autoři zjistili, že 

při zvyšování teploty jsou inhibovány účinky ultrazvuku na krystality. Tato studie ale 

neprokázala vliv mezi velikostí krystalitů a dobou sonikace. Takto vytvořené částice CDH 

vykazovaly destičkovou strukturu [72]. 

2.5 Využití CDH/hydroxyapatitu 

2.5.1 Biokompatibilní aplikace 

Obecně jsou fosforečnany vápenaté využívány v zubní medicíně, ortopedii a chirurgii 

přes 30 let z důvodů jejich chemické podobnosti s kalcifikovanými tkáněmi savců a navíc 

s jejich excelentní biokompatibilitou. Díky rychlému vývoji nanotechnologií se dostává 

fosforečnanům vápenatým, ve velikosti nano a nanokrystalické, velké pozornosti (například 

díky zlepšenému sintrování, zvýšené hustotě a lepší biokompatibilitě ve srovnání s hrubšími 

krystaly). Od 90. let jsou studovány implantáty, složené z nanometrického apatitu 

a biokompozitu typu nanometrický apatit/organika. Z výsledků bylo zjištěno, že se oba 

implantáty dobře zakomponovaly a mezifáze byly podobné těm, které se nachází na povrchu 

lidských kostí, jenž jsou schopny resorbovat osteoklastické buňky („osteoclast-like cells“) 

a vytvářet kostní osteoblasty. Velké množství literatury uvádí, že nanometrický HAp může 

zlepšit připevnění buněk a mineralizaci in vivo, což naznačuje, že může být lepším 

kandidátem pro klinické použití díky lepší bioaktivitě. Další využití nachází HAp a CDH 
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v zubním lékařství. HAp a CDH jsou často považovány za modelové sloučeniny zubní 

skloviny díky své chemické podobnosti [73]. 

Guo a kol. se zaměřili na proliferaci (rychlost dělení buněk) na CDH a HAp. Zjistili, 

že na CDH se nachází vyšší počet životaschopných buněk než HAp [74]. Některé studie 

uvádějí, že uvolněné Ca ionty mohou indukovat proliferaci osteoblastů a chemotaxi [75]. Ve 

studii Guo a kol. bylo popsáno, že CDH byl signifikantně účinnější při proliferaci buněk než 

HAp. Také louhování CDH uvolňovalo vyšší množství Ca a P iontů než HAp, což znamená, 

že rozpouštění CDH může poskytnout větší stimul pro buňky než rozpouštění HAp [74]. 

2.5.2 Sorbenty  

Hydroxyapatit je velice dobrým sorbentem, což je způsobeno různým povrchovými 

charakteristikami, jako jsou povrchové funkční skupiny, acidita a bazicita, povrchový náboj, 

hydrofilicita a porozita. Bylo zjištěno, že povrch hydroxyapatitu obsahuje 2,6 P-OH skupin na 

nm
2
, fungujících jako sorpční místa. HAp je ideálním materiálem k dlouhodobému 

zadržování kontaminantů díky své velké adsorpční kapacitě pro aktinidy a těžké kovy, nízkou 

rozpustností ve vodě, vysokou stabilitou na redukční a oxidická činidla a dostupností. HAp je 

široce využíván pro sorpci různých kovů jako například Cr, Co, Cu, Cd, Zn, Ni, Pb, As, U 

a V. K sorpci dochází přes iontovou výměnnou reakci, povrchovou komplexací s fosfáty, 

vápníkem a hydroxylovými skupinami a/nebo koprecipitací nových, částečně rozpustných 

fází [76].  

Hydroxyapatit se využívá také pro sorbování biomolekul a proteinů, protože tato 

vlastnost je velice důležitá pro jeho využití v medicíně. Sorpce biomolekul či buněk na 

povrchu CDH způsobuje různé sorpční a desorpční rovnováhy, kdy při sorpci určité látky 

dochází k desorpci látek z CDH. V případě drobných změn v chemismu testovaných roztoků 

dochází k různým iontovým reakcím na anorganickém fosforu. Důležitými parametry pro 

sorbování aodpovědi biomolekul nebo buněk jsou nejen poměr sorbentu a sorbátu, ale také 

chemické složení roztoku a doba expozice [77]. 

2.6 Kompozitní materiály 

Z definice vyplývá, že kompozitní materiály jsou pevné materiály, které vznikají 

kombinací dvou nebo více jednoduchých materiálů, vytvářejících kontinuální fáze (polymer, 

kov, keramika, atd.) a disperzní fáze (například křemičité prášky, jílové minerály). Jednotlivé 

složky ovlivňují výsledné vlastnosti kompozitu (vzájemnými interakcemi a svým 
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charakterem). Vlastnosti jednotlivých látek lze ovlivňovat přidáním jiné složky, která podpoří 

požadované vlastnosti a potlačí negativní vlastnosti dané látky. Přídavkem různých plniv 

(keramických, kovových či polymerních) do matric dochází k ovlivňování mechanických 

vlastností, jako jsou pevnost, tuhost atd. Přidáním pevného/tuhého plniva dochází k ovlivnění 

mechanických vlastností nejen celku, ale i povrchu daného kompozitu – tvrdost, odolnost 

proti otěru, tepelná a elektrická vodivost, zlepšení nehořlavosti, barevné stálosti atd. [78]. 

2.6.1 Kompozit jílový minerál/HAp 

Literatura, zabývající se problematikou kompozitů jílový minerál/hydroxyapatit, se 

prozatím vyskytuje ve velmi omezeném množství. Většina publikací se zabývá přípravou 

polymerního kompozitu, kdy jílový minerál a hydroxyapatit jsou přidávány jako samostatné 

složky (viz následující kapitola). 

Ersan a kol. 2015 využili kaolinit jako matrici pro přípravu HAp. V tomto případě 

nebyla pozorována žádná změna ve velikosti/tvaru krystalů v porovnání s čistým HAp. 

Nicméně příprava HAp na povrchu kaolinitu vedla k vytvoření porézní struktury. Autoři dále 

využili připravený kompozit k sorpci tetracyklinu. Bylo zjištěno, že adsorpce tetracyklinu je 

silně závislá na hodnotě pH a salinitě. Sorpčním mechanismem je kationtová výměna 

a povrchová komplexace. Kompozit HAp/kaolinit sorbuje větší množství tetracyklinu než 

čistý jíl a hydroxyapatit [79]. 

Dalším minerálem, který byl použit pro přípravu kompozitu s HAp, je stilbit (minerál 

ze skupiny zeolitů). Stilbit je přirozeným zdrojem vápníku a proto byl pro přípravu HAp dále 

použit pouze hydrogenfosforečnan amonný. HAp se tvořil na povrchu stilbitu 6 dní. V této 

studii nebylo možné srovnat záznamy rentgenové difrakční analýzy připraveného HAp 

s čistým, to z důvodů velmi malé koncentrace HAp na povrchu stilbitu. Nicméně přítomnost 

hydroxyapatitu byla potvrzena nukleární magnetickou rezonancí a infračervenou 

spektroskopií. Autoři srovnávali tento kompozit k defluorizaci vody s „kostním uhlím“ 

(„Bone Char“ – pyrolyzované kosti zvířat), což je běžně využívaný sorbent pro defluorizaci 

v rozvojových zemích. Z výsledků bylo zjištěno, že kompozit sorbuje vyšší množství F při 

vysokých koncentracích ve srovnání s „kostním uhlím“. Toto však při nízkých koncentracích 

neplatí, protože sorbovaná množství jsou stejná [80]. 
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2.6.2 Polymerní nanokompozity 

Problematika polymerních nanokompozitů je velmi obsáhlá, a proto bude uveden 

pouze příklad polymerních nanokompozitů na bázi jílových minerálů a hydroxyapatitu. 

Polymerní nanokompozity jsou intenzivně studovány od 90. let 20. století. Polymerní 

nanokompozity, jak již název napovídá, obsahují jako matrici polymery. Pro plniva do těchto 

polymerních matric je vyžadována velikost alespoň v jednom rozměru nano-. Nejčastěji se 

setkáváme s nanokompozity polymer – jílový minerál a polymer – keramika. Důvodem pro 

studium polymerních nanokompozitů je výrazné zvýšení různých vlastností polymerního 

nanokompozitu ve srovnání s čistým polymerem a plnivem. Čistý polymer vykazuje slabé 

mechanické a biokompatibilní vlastnosti, nemá antimikrobiální vlastnosti, má velkou 

hmotnost, atp. Zavedením malého množství plniva na bázi jílových minerálů nebo 

keramických materiálů dochází k výraznému zlepšení těchto vlastností [3; 81]. 

Metod přípravy polymerních nanokompozitů je velké množství, proto jen několik 

příkladů, které jsou společné pro oba typy plniva – jílový minerál a hydroxyapatit: 

a) Přímé zamíchání plniva do polymeru – do polymeru, rozpuštěného v příslušném 

rozpouštědle, je přidáno aditivum ve formě prášku, filmu nebo koloidní disperze. Výsledná 

polymerní disperze je poté vytvarována dle formy nebo je vytvořen tenký film. V případě 

polymer/HAp je důležité přidané množství HAp tak, aby došlo ke zlepšení mechanických 

vlastností. Cílem interkalace polymerní matrice do mezivrství jílového minerálu je zlepšení 

mechanických vlastností, k čemuž dojde k interakci jílového plniva a polymeru. [81]. 

b) In situ polymerizace/krystalizace – v případě jílových minerálu se jedná in situ 

interkalaci monomeru do mezivrstevního prostoru a poté polymerizování. Tímto způsobem je 

vytvořen polymerní nanokompozit s velkou částí delaminovaných struktur jílového minerálu, 

který je díky tomuto velmi dobře dispergován v polymerní matrici. V případě HAp se jedná 

o in situ krystalizaci HAp v přítomnosti iontového polymeru. Také v případě kompozitu 

HAp/polymer dochází k lepšímu dispergování plniva v matrici a dále dochází k lepší interakci 

a vazbám mezi HAp a polymerem [81]. 

2.6.2.1 Kompozity jílový minerál/polymer 

Jak již bylo uvedeno výše, nanokompozity na bázi jílových minerálů a polymeru jsou 

široce studovány od 90. let 20. století. Toto dokládá velké množství publikací, zaměřených na 

problematiku polymerních nanokompozitů [82; 83; 84]. 
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Přidáním jílového minerálu do polymerní matrice lze nejen ovlivnit mechanické 

a fyzikální vlastnosti, ale také antimikrobiální či biokompatibilní vlastnosti. Příkladem může 

být vytvoření kompozitu s antimikrobiálními vlastnostmi. 

Jednou z možností jak vytvořit antimikrobiální polymerní nanokompozit, je přidáním 

jílového minerálu, který je modifikován antimikrobiální látkou, do polymerní matrice. Jelikož 

existuje množství literatury, věnující se této problematice, bude zde uvedeno pouze několik 

příkladů, zabývajících se materiály dále použitými v této práci, a to polymerní nanokompozity 

s polyethylenem a jílovým minerálem, modifikovaným chlorhexidin diacetátem. Příkladem 

může být modifikace vermikulitu organickým léčivem chlorhexidinem diacetátem a následné 

přimíchání tohoto organicky modifikovaného vermikulitu do taveniny polyethylenu 

a vylisování nanokompozitu do desek. Výsledkem je vznik polymerního nanokompozitu, 

který dosahuje velice dobrého antibakteriálního efektu proti Gram pozitivním i Gram 

negativním bakteriím. Z RTG difrakce bylo zjištěno, že nedochází ke změně a ani 

exfoliaci plniva vermikulitu s chlorhexidinem. Taktéž u IČ spektroskopie nedochází 

k posunům pásů polyethylenu ani plniva a lze tedy uvést, že jílová matrice v tomto případě 

neinteraguje s polymerem [85]. 

Do jílového minerálu je možné interkalovat i další antibakteriální sloučeniny, jako 

například hexadecyltrimethylammonium bromid (HDTMA), který je taktéž účinný proti 

Gram negativním a Gram pozitivním bakteriím. Navíc se zvyšujícím se množstvím HDTMA 

dochází k rychlejšímu nástupu antibakteriálních vlastností. Hundáková a kol. v tomto případě 

zkoumali antibakteriální aktivitu organicky modifikovaného jílového minerálu v polyethylenu 

se zvyšujícím se obsahem antibakteriální látky interkalované do jílové matrice. Z RTG 

difrakce bylo zjištěno, že nedochází k signifikantním změnám v pozicích píků. Autoři dále 

zjistili, že malé množství HDTMA (pod 1x CEC) nemůže indukovat interakci mezi plnivem 

a polyethylenem. Naopak vyšší koncentrace HDTMA (1,5 x CEC) již vykazuje na RTG 

difrakčních záznamech posuny reflexí, indikujících vstup polyethylenových řetězců do 

vermikulitové matrice a vytvoření interkalovaného kompozitu [28]. 

2.6.2.2 Kompozity hydroxyapatit/polymer 

První nanokompozit na bázi hydroxyapatitu a polymeru byl připraven Bonfieldem 

a kol. v roce 1980 [86]. Autoři zjistili, že HAp disponuje účinky, zlepšující vlastnosti, vhodné 

pro kostní implantáty a dále, že HAp je efektivním plnivem polyethylenu (PE) a výsledkem je 

zlepšení mechanických vlastností kompozitu. 
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Obecně je proto možné uvést, že polymerní kompozity s HAp plnivem nabízí 

zajímavé vlastnosti, které mohou být důležité pro biomedicínské využití, protože přítomnost 

HAp zlepšuje biologické vlastnosti materiálu. Navíc polymer vykazuje zlepšené mechanické 

vlastnosti, které umožňují využití tohoto kompozitu ve tkáňovém inženýrství. V současnosti 

je výzkum zaměřen na aplikaci nanometrického hydroxyapatitu, protože fázové rozhraní mezi 

nanohydroxyapatitem a polymerem je mnohem větší než v mikrometrických kompozitech 

[87]. 

K příkladům polymerních nanokompozitů obsahujících polyethylen a hydroxyapatit, 

které zohledňuje tato práce, je možné uvést výsledky práce Fouad a kol., kteří studovali 

nanokompozit polyethylenu s HAp. IČ spektroskopická analýza neprokázala signifikantní 

posun pásů a tedy lze usuzovat, že nedošlo k interakci mezi HAp a polyethylenem [88]. 

Vyjma množství je důležitý také tvar HAp nanočástic, protože i ten může ovlivňovat 

vlastnosti. Roeder a kol. srovnávali vliv tvaru částic na mechanické vlastnosti PE, kdy 

porovnávali sférické částice a tyčinky. Autoři zjistili, že polyethylen s plnivem HAp tyčinek 

se chová jako kost, což je velice slibné pro využití těchto nanokompozitů v biomedicínských 

aplikacích [89]. 

Také Fang a kol. připravovali polymerní nanokompozit PE/HAp smícháním HAp 

s taveninou polyethylenu. Analýza skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) ukázala, že 

agregáty HAp byly, po přidání do PE, rozbity na nanometrické částice a jsou zakotveny 

v mezerách mezi PE vlákny. Dále zjistili, že HAp nanočástice jsou v matrici distribuovány 

homogenně. U RTG difrakce nedochází k signifikantním posunům bazálních reflexí. Na 

studovaném polymerním nanokompozitu docházelo při testech biokompatibility k vytvoření 

apatitové struktury. Vytvoření precipitované vrstvy na povrchu nanokompozitu bylo 

potvrzeno RTG difrakcí, kdy bazální reflexe polyethylenu téměř vymizely, bazální reflexe 

vytvořeného apatitu, ale byly zřetelné [90]. 

2.6.2.3 Hybridní kompozity jílový minerál/hydroxyapatit/polymer 

Z výše uvedených kapitol vyplývá, že přidáním organicky modifikovaného jílového 

minerálu do polymerní matrice dochází k vytvoření antimikrobiálních vlastností, zatímco 

přidání hydroxyapatitu činí polymerní nanokompozit biokompatibilním. Přidáním obou plniv 

do polymeru může vzniknout velice zajímavý hybridní organo-anorganický nanokompozit. 
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Konkrétním příkladem může být příprava nanokompozitu na bázi chitosanu, 

montmorillonitu a hydroxyapatitu. Tento polymerní kompozit byl připraven přidáním 

montmorillonitu a hydroxyapatitu do chitosanu (polysacharid). Přidáním pouze Mt do 

chitosanu dochází k interkalaci chitosanu do mezivrství Mt, což velmi usnadňuje 

elektrostatickou interakci mezi chitosanem a negativně nabitým povrchem Mt. Hydroxyapatit 

obsahuje PO4
3-

 skupiny, jejichž povrch je v podstatě záporně nabitý, takže může interagovat 

s chitosanovými kationty. Je-li tedy do kompozitu přidán HAp, dochází k interakci amonných 

iontů chitosanu s hydroxyapatitem. Autoři také zkoumali biokompatibilitu vytvořeného 

kompozitu Chi/Mt/HAp a srovnávali ji s biokompatibilitou kompozitů Chi/Mt a Chi/HAp. Ze 

studie vyplynulo, že po prvním dni testování biokompatibility dosahovaly všechny tři 

kompozity stejných výsledků. Na konci experimentu (po 6 dnech) měl kompozit Chi/HAp 

téměř nulovou biokompatibilitu (~ 10 buněk/mm
2
). Druhá nejnižší biokompatibilita byla 

pozorována u kompozitu Chi/Mt/HAp (~ 190 buněk/mm
2
), což bylo téměř o třetinu méně než 

u kompozitu Chi/Mt (~ 290 buněk/mm
2
). Autoři bohužel nevysvětlují důvod, proč má 

kompozit Chi/Mt vyšší biokompatibilitu než kompozit Chi/Mt/HAp [68]. 

Stejným postupem, ale s organicky modifikovaným jílem, připravili polymerní 

kompozit autoři Roul a kol., kteří použili komerčně interkalovaný bentonit (Cloisite 10A), 

který je využívaný při výrobě polymerních kompozitů, protože zlepšuje fyzikální vlastnosti 

(např.: zpevnění kompozitu [91], zlepšuje samozhášivost, zlepšuje bariérové vlastnosti, atp.). 

Cloisit 10A je bentonit, který je interkalován benzyl(hydrogenovaný lojový alkyl) 

methylovou solí („Benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl salt“) [92]. Roul a kol. přidali 

do chitosanu Cloisit 10A a hydroxyapatit. U vytvořeného kompozitu došlo k posunu pásu 

chitosanu (3510 cm
-1

) k nižším vlnovým délkám (3440 cm
-1

) a ke snížení intenzity, z čehož 

autoři dovozují dobrou interakci mezi hydroxyapatitem, Cloisitem 10A a chitosanem. Dále 

byl na základě RTG difrakce, potvrzen vznik nanokompozitu s velikostí krystalitů okolo 400 

nm. Autoři bohužel neprovedli testy biokompatibility vzniklého nanokompozitu [67]. 

Také Ambre a kol. 2011 připravili kompozit na bázi hydroxyapatitu, organicky 

modifikovaného montmorillonitu a chitosan/polyglakturonové kyseliny (ChiPgA). Na rozdíl 

od předchozích kompozitů byl využit kompozit organicky modifikovaného montmorillonitu, 

v jehož mezivrství byl připraven Ca-deficientní hydroxyapatit. Nejprve byl připraven 

montmorillonit, interkalovaný 5-aminovalerovou kyselinou (modifikátor), poté byl precipitací 

připraven Ca-deficientní hydroxyapatit při pH 7,4. Takto modifikovaný montmorillonit byl 

dále využit jako plnivo pro přípravu kompozitních filmů s chitosan/polyglakturonovanou 
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kyselinou (ChiPgA). Vytvořený CDH v mezivrství byl potvrzen rentgenovou difrakcí. Po 

přípravě CDH dochází ke snížení bazální reflexe d(001) montmorillonitu z 1,281 nm na 1,23 

nm, což autoři vysvětlují změnou v interakci mezi modifikátorem a Mt vrstvami v důsledku 

možné nukleace apatitu na funkčních skupinách modifikátoru. CDH, připravený v mezivrství 

Mt, má odlišné mřížové parametry ve srovnání s čistým CDH (posun reflexe CDH na Mt 

k jiným úhlům 2Θ CuKα). Tyto posuny mohou být způsobeny mnoha faktory jako je 

dislokace, chemická heterogenita, precipitace, hranice zrn, inkluze atp. Také dochází ke 

změně mřížových parametrů Mt zřejmě v důsledku vytvoření apatitu v mezivrství. Ze studie 

tedy vyplývá, že Ca-deficientní hydroxyapatit je mineralizován použitím funkčních skupin 

modifikátoru, který funguje jako možné místo mineralizace v mezivrství Mt. IČ 

spektroskopická analýza naznačuje chelaci disociovaných karboxylových skupin 

modifikátoru s vápenatými ionty, což naznačuje mechanismus pro nukleaci CDH. 

IČ spektroskopií byla dále potvrzena přítomnost fosfátové vibrace, která byla podobná vibraci 

v čistém CDH. Jelikož je tato vibrace mírně posunuta, předpokládá se, že dochází k interakci 

mezi organicky modifikovaným Mt a ionty, přítomnými v apatitu v mezivrství Mt. 

Z charakterizace polymerního nanokompozitu CDH/Mt/ChiPgA plyne, že dochází 

k molekulárním interakcím mezi ChiPgA a plnivem CDH/Mt. Ambre a kol. provedli 

biokompatibilní testy vytvořených ChiPgA kompozitních filmů kultivací lidských osteoblastů 

na povrchu připravených filmů. Z biokompatibilních testů bylo zjištěno, že osteoblasty 

vykazují dobrou adhezi na povrchu a vytvářejí klastry, což je důležité pro vytváření 

a mineralizaci kostních „uzlíků“ („nodule“) [93]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této práci byly jílové minerály využity pro přípravu a ukotvení nanočástic Ca-

deficientního hydroxyapatitu. Takto vzniklé nanokompozity byly charakterizovány a dále 

modifikovány pro potřeby dalšího využití jako plniv v polymerech. V následujících 

kapitolách jsou uvedeny postupy přípravy a výsledky z charakterizací vzniklých 

nanokompozitů analytickými metodami. 

3.1 Příprava a charakterizace nanokompozitu jílový minerál/Ca-

deficientní hydroxyapatit 

Vstupní materiály 

Výchozími jílovými materiály byly vermikulity a montmorillonit. Vermikulity 

pocházely ze 4 různých lokalit – Santa Luzia, Brazílie (V1); Belitse, Bulharsko (V2); 

Palabora, Jihoafrická republika (V3) a Xinjiang Yuli Xinlong, Čína (V4). Montmorillonit 

pocházel z lokality Ivančice, Česká Republika (Mt) (Tabulka 3.1.) převzato z [3].  

Tabulka 3.1. Výchozí jílové minerály s krystalovou strukturou, vypočteným nábojem na 

vrstvě a hodnotou CEC [3] 

Jílové 

minerály 
Krystalová struktura na poloviční buňku 

Vypočítaný 

náboj na 

vrstvě 

[eq/(SiAl)4O10] 

Kationtová 

výměnná 

kapacita 

cmol(+)/kg 

V1 
(Si3,12Al0,88)(Al0,05Fe0,37

3+
Fe0,03

2+
Mg2,50Ti0,05)O10(OH)2 

Ca0,10Na0,05K0,17 
-0,36 115 

V2 
(Si3,12Al0,88)(Al0,01Fe0,36

3+
Fe0,05

2+
Mg2,56Ti0,02)O10(OH)2 

Mg0,06Ca0,11Na0,02K0,05 
-0,47 99 

V3 
(Si3,10Al0,78Fe0,12

3+
)(Fe0,35

3+
Fe0,08

2+
Mg2,51Ti0,06□0,10)O10(OH)2 

Ca0,19Na0,02K0,33 
-0,73 75 

V4 
(Si2,94Al1,06)(Al0,01Fe0,27

3+
Fe0,03

2+
Mg2,62Ti0,06Cr0,01)O10(OH)2 

Ca0,12Na0,06K0,32 
-0,38 129 

Mt (Si3,96Al0,04)
IV

 (Al1,20Fe0,34
3+

Mg0,42Ti0,02)
VI

O10(OH)2Ca0,15Na0,14K0,08 -0,56 105 

Příprava vstupních materiálů 

Jílové minerály byly mlety ve vibračním mlýně (2,5 min) a sítovány na frakci pod 

40 μm. Vermikulity a montmorillonit byly převedeny na monoionní Na- a Mg- formy reakcí 

jílového minerálu s 1 M roztokem příslušné soli (NaCl, MgCl2). Suspenze byla zahřívána za 

stálého míchání na 80°C po dobu 2 hodin a poté byla suspenze odstředěna. Postup byl 

opakován 3x. Výsledná suspenze byla odstředěna, promyta od Cl
-
 iontů a vzniklý monoionní 
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jílový minerál by vysušen při 80 °C do konstantní hmotnosti. Vytvoření neměnné monoionní 

formy bylo poté potvrzeno RTG difrakcí (záznamy nejsou uvedeny).  

Příprava CDH 

Ca-deficientní hydroxyapatit byl připravován in situ srážecí reakcí z prekurzorů 

hydrogenfosforečnanu sodného (Na2HPO4 . 12 H2O) (c = 72 mmol.dm
-3

 ) a chloridu 

vápenatého (CaCl2 . 2 H2O) (c = 120 mmol.dm
-3

), přesněji do roztoku hydrogenfosforečnanu 

sodného byl přikapáván roztok chloridu vápenatého. Přikapávání probíhalo buď za stálého 

míchání (po dobu 1 hod, 100 ot/min), vzorek označen CDH_P, a nebo za přítomnosti 

ultrazvuku (Ultrasound processor UP 100H, 20% amplituda, 30 min), vzorek byl označen 

CDH_U. Roztok byl poté upraven na pH = 7,45 (pomocí 1 M NaOH nebo 1 M HCl) 

a suspenze se nechala „zrát“ po dobu 24 h. Z CDH byl následně slit supernatant a buď byl slit 

na Petriho misku (bez promytí) a nebo odstředěn (promytý) a vysušen. 

Příprava CDH na jílovém nosiči 

Nanokompozity jíl/CDH byly připraveny in situ přípravou CDH na jílovém nosiči 

precipitací a ultrazvukem. Jílová matrice byla přidána do roztoku hydrogenfosforečnanu 

sodného. Do vzniklé suspenze byl přikapáván roztok chloridu vápenatého po dobu 1 hod za 

stálého míchání (Obr. 3.1 a) a nebo byl přikapáván po dobu 30 minut za přítomnosti 

ultrazvuku (Ultrasound processor UP 100H, 20 % amplituda) (Obr. 3.1 b). Roztok byl poté 

upraven na pH = 7,45 a suspenze se nechaly „zrát“ 24 hod. Vzniklý nanokompozit byl 

následně odstředěn a vysušen. Označení výchozích a připravených vzorků je uvedeno 

v tabulce 3.2. 

 

Obrázek 3.1: Příprava nanokompozitu jílový minerál/CDH a) precipitací, b) ultrazvukem 
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Tabulka 3.2. Označení a popis vzorků 

Označení vzorku Popis vzorku 

V1 Vermikulit – Brazílie 

V2 Vermikulit – Bulharsko 

V3 Vermikulit – Čína 

V4 Vermikulit – Jihoafrická republika 

Mt Montmorillonit – Česká republika 

CDH Ca-deficientní hydroxyapatit 

CDH_P Ca-deficientní hydroxyapatit – precipitace  

CDH_U Ca-deficientní hydroxyapatit – ultrazvuk 

NaV1 Na-forma vermikulitu z Brazílie 

NaV2 Na-forma vermikulitu z Bulharska 

NaV3 Na-forma vermikulitu z Číny 

NaV4 Na-forma vermikulitu z Jihoafrické republiky 

NaMt Na-forma montmorillonitu 

NaV1H_P NaV1 + CDH – precipitace 

NaV1H_U NaV1 + CDH – ultrazvuk 

NaV2H_P NaV2 + CDH – precipitace 

NaV2H_U NaV2 + CDH – ultrazvuk 

NaV3H_P NaV3 + CDH – precipitace 

NaV3H_U NaV3 + CDH – ultrazvuk 

NaV4H_P NaV4 + CDH – precipitace 

NaV4H_U NaV4 + CDH – ultrazvuk 

NaMtH_P NaMt + CDH – precipitace 

NaMtH_U NaMt + CDH – ultrazvuk 

MgV1 Mg-forma vermikulitu z Brazílie 

MgV2 Mg-forma vermikulitu z Bulharska 

MgV3 Mg-forma vermikulitu z Číny 

MgV4 Mg-forma vermikulitu z Jihoafrické republiky 

MgMt Mg-forma montmorillonitu 

MgV1H_P MgV1 + CDH – precipitace 

MgV1H_U MgV1 + CDH – ultrazvuk 

MgV2H_P MgV2 + CDH – precipitace 

MgV2H_U MgV2 + CDH – ultrazvuk 

MgV3H_P MgV3 + CDH – precipitace 

MgV3H_U MgV3 + CDH – ultrazvuk 

MgV4H_P MgV4 + CDH – precipitace 

MgV4H_U MgV4 + CDH – ultrazvuk 

MgMtH_P MgMt + CDH – precipitace 

MgMtH_U MgMt + CDH – ultrazvuk 

MCA NaMt/Chlorhexidin diacetát 

MCAH MCA + CDH 

VCA NaV1/Chlorhexidin diacetát 

VCAH VCA + CDH 

PE  Polyethylen 

PE/VCA Polyethylen s plnivem VCA 

PE/MCA Polyethylen s plnivem MCA 

PE/MCAH Polyethylen s plnivem MCAH 

PE/VCAH Polyethylen s plnivem VCAH 
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Modifikace jílového minerálu organickými sloučeninami  

Sodné formy vermikulitu z Brazílie a montmorillonitu z Ivančic byly dále 

modifikovány organickým léčivem chlorhexidin diacetátem (CA) dle práce Holešová a kol. 

[31]. Na-forma vermikulitu (NaV1) a Na-forma montmorillonitu (NaMt) byly modifikovány 

chlorhexidinem diacetátem v závislosti na kationtové výměnné kapacitě (CEC) původního 

jílového minerálu (CEC V1 = 140 cmol(+)/kg; CEC Mt = 105 cmol(+)/kg) převzato z [31], 

(CEC) jílu (tj. 1 g NaV1 byl interkalován 0,719 g CA, 1g NaMt byl interkalován 0,657 g CA) 

byla zvolena koncentrace 1 x CEC. Odpovídající množství bylo vypočteno následovně: 

140 𝑐𝑚𝑜𝑙(+)⁄1𝑘𝑔 = 1400 𝑚𝑚𝑜𝑙(+)⁄1000𝑔  

= 140 𝑚𝑚𝑜𝑙(+)⁄100𝑔 
 

105 𝑐𝑚𝑜𝑙(+)⁄1𝑘𝑔 = 1050 𝑚𝑚𝑜𝑙(+)⁄1000𝑔  

= 105 𝑚𝑚𝑜𝑙(+)⁄100𝑔 
 

140 meq/100g = 140 mmol/100g 105 meq/100g = 105 mmol/100g 

0,140 mol .......... 100g vzorku 0,105 mol .......... 100g vzorku 

x mol ................. 1g vzorku 

 

x mol ................. 1g vzorku 

 

𝑥 =
0,140 ∗ 1

100
= 0,00140 𝑚𝑜𝑙 𝑥 =

0,105 ∗ 1

100
= 0,00105 𝑚𝑜𝑙 

1𝑥𝐶𝐸𝐶: 𝑛 𝑀𝐶𝐴 𝑛á𝑠𝑜𝑏𝑒𝑘 𝐶𝐸𝐶 1𝑥𝐶𝐸𝐶: 𝑛 𝑀𝐶𝐴 𝑛á𝑠𝑜𝑏𝑒𝑘 𝐶𝐸𝐶 

1𝑥𝐶𝐸𝐶: 0,00140   625,56 ∙ 1 = 0,876 𝑔 𝐶𝐴 

𝑛𝑎 1𝑔 NaV1 
 

1𝑥𝐶𝐸𝐶: 0,00105 ∙ 625,56 ∙ 1 = 0,657 𝑔 𝐶𝐴  

𝑛𝑎 1𝑔 NaMt 
 

Chlorhexidin diacetát byl rozpuštěn v etanolu a jílové minerály byly rozdispergovány 

v demineralizované vodě. Poté byly tyto dva roztoky smíchány, dále intenzivně míchány 

a zahřívány na 75 °C po dobu 6 hodin. Konečný produkt byl odstředěn a vysušen při 80°C 

(vzorky označeny jako VCA a MCA). Na takto modifikované jílové minerály byl připraven 

CDH metodou přikapávání, jak již bylo uvedeno výše (vzorky byly označeny jako VCAH 

a MCAH). Vzorky byly charakterizovány RTG difrakcí, infračervenou spektroskopií 

a elektronovou mikroskopií. Dále byla zkoumána antimikrobiální aktivita a byly provedeny 

simulace interakce CDH a CA s jílovým nosičem.  

3.2 Příprava kompozitu jíl/polymer 

Polyethylen (PE) byl použit jako polymerní matrice. Jílové minerály byly použity jak 

v organicky modifikované formě (VCA, MCA), tak v anorgano-organicky modifikované 

formě (VCAH, MCAH). 

Polyethylen byl dodán firmou Spur, s.r.o. Polyethylenové desky byly připraveny ze 

směsi nízko polymerních polyethylenových prekurzorů – Bralen VA 20 – 60 prášek 

33 hmot. %, Bralen VA 20 – 60 granulát 42 hmot. %, Bralen FB2 – 17 prášek 25 hmot. %. 
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Kompozity s polyethylenem byly připraveny zamícháváním polymerních prekurzorů 

(uvedených výše) s 3 hmot. % modifikovaným jílovým plnivem (VCA, MCA, VCAH, 

MCAH) v hnětací komoře Brabender při teplotě 160°C (10 ot/min po dobu 2 minut 

a následně při 50 ot/min po dobu 8 minut). Poté byla směs vytlačena při teplotě 160 °C do 

desek o velikosti 100 x 100 x 1 mm. 

3.3 Charakterizace vzorků 

3.3.1 Nanokompozity jílový minerál/CDH, jílový minerál/CA/CDH 

Vzorky nanokompozitů jílový minerál/CDH byly charakterizovány: 

- Rentgenovou (RTG) práškovou difrakcí na přístroji Rigaku Ultima IV (reflexní mód, 

uspořádání Brag-Brentano, záření CuKα1, NiKβ filtr) v běžné atmosféře při 

konstantních podmínkách (40 kV, 40 mA, 2,4° 2Θ/min). 

Velikost krystalitů <Lc> CDH bylo vypočtené z nepřekrývající se (002) reflexe 

(~ 25,9° 2 Θ) dle Scherrerovy rovnice [94]: 

𝐿𝑐 =
𝑘𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
,     (3) 

kde k je tvarový koeficient (0,9), λ je vlnová délka záření (nm), β je korigovaná 

pološířka píku (FWHM) (rad) a θ je difrakční úhel (°). 

Pro instrumentální korekci parametru β byla použita rovnice: 

𝛽 = √(𝐵2 − 𝑏2,    (4) 

kde B je experimentální FWHM a b je instrumentální FWHM Si práškového 

standartu (SRM640b). 

- Infračervenou spektroskopií (IČ) s Fourierovou transformací přístrojem Nicolet 6700 

FT-IR (Thermo Nicolet, USA). Vzorky byly měřeny technikou ATR na diamantovém 

krystalu. Mid_FTIR spektra byla měřena v rozsahu 400-4000 cm
-1

 s rozlišením 4 cm
-1

 

a 32 skeny. Spektra byla upravena v softwaru OMIC, který je součástí přístroje (ATR 

korekce, baseline). Vybraná FTIR data byla fitována Lorentzianovou  křivkou 

s využitím softwaru Origin 9_64. 

Vzorky MCA, VCA, MCAH a VCAH byly měřeny infračervenou (IČ) spektroskopií 

s Fourierovou transformací přístrojem Nexus 470 (ThermoScientific, USA) s DTGS 

detektorem. Vzorky byly měřeny metodou KBr pelet. 2,0 mg vzorku byly mlety 

s 200 mg suchého bromidu draselného. Tato směs byla stlačena při vakuu silou 10 tun 
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po dobu 30 s. Parametry měření byly následující: spektrální oblast 4000-400 cm
-1

, 

s rozlišením 4 cm
-1

, 64 skeny a Happ-Genzel apodizací. 

- Pomocí skenovacích elektronových mikroskopů (SEM): 1) PHILIPS XL-30 

vybaveného energiově-disperzním spektrometrem (EDS) firmy EDAX; 2) APREO 

FEI STEM; 3) HR-SEM (FEI Inspect F50). 

- Velikost částic byla měřena na přístroji Horiba LA-950 s dvěma krátkovlnnými 

světelnými zdroji (modrý, červený) v rozmezí 0,01 – 3000 μm. Velikost částic byla 

měřena s indexy lomu materiálů v suspenzi vody (1,54 – vermikulit; 1,49 –

montmorillonit; 1,64 hydroxyapatit) a vody (1,33). 

- Velikost specifického povrchu a distribuce velikosti pórů byla změřena na přístroji 

Surfer ThermoScientific pomocí adsorpce a desorpce dusíku při teplotě -195 °C. 

Vzorky byly odplyňovány po dobu 5 hodin při 120 °C. 

- Prvková analýza byla provedena pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie na 

přístroji SPECTRO XEPOS New. Vzorky byly vytaveny do perel. Do tavícího 

platinového kelímku byly nejprve naváženy 3 g tetraboritanu lithného (Li2B4O7), 

následovalo navážení 1 g vzorku a nakonec 5 g Li2B4O7, vše s přesností 0,0001 g. 

Takto připravená směs byla umístěna do plynové tavící pece VULCAN 5MA, kde 

byla směs převedena do taveniny. Tavenina byla automaticky překlopena 

a vyprázdněna do vyhřátého Pt-Au talířku o průměru 40 mm, kde byla postupně 

ochlazována proudem vzduchu.  

- Množství Ca
2+

 a P
V
 byly stanoveny atomovým emisním spektrometrem s indukčně 

vázanou plazmou (ICP-AES) SPECTRO VISION EOP. 

- Množství Cd
2+

 bylo stanoveno atomovým absorpčním spektrometrem s plamenovou 

atomizací (AAS) UNICAM 696. 

A) Stabilita  

Stabilita nanokompozitů jíl/CDH byla stanovena v roztoku destilované vody 

s hodnotou pH 5, 7 a 9 dle normy „Leaching test Council Decision 2003/33/EC“, přesněji 2 g 

vzorku byly přidány do 20 ml destilované vody o daném pH (pH upraveno 1M roztoky NaOH 

a HCl). Vzniklé suspenze byly třepány způsobem „hlava-pata“ po dobu 24 hod. Po uplynutí 

doby byly odstředěny (10 min, 4000 ot/min) a zfiltrovány (Pragopor 8 – velikost pórů 0,23 



38 
 

μm). Dále bylo změřeno pH roztoku a objem doplněn destilovanou vodou na V = 20 ml a pH 

bylo upraveno na hodnotu 2 pomocí HNO3. 

Množství uvolněných prvků ze vzorků bylo vypočteno následovně:  

a) Koncentrace c2 prvku na 1 g vzorku [mg/g]: 

𝑐2 =
𝑐1

𝑚
× 𝑉,    (5) 

c1 je koncentrace prvku ve výluhu [mg/l], m je navážka vzorku [g] a V je objem roztoku 

o daném pH. 

b) Koncentrace c3 prvku v původním vzorku [mg/g]: 

𝑐3 = 𝑥1 ×
𝑀𝑟 (𝑝𝑟𝑣𝑒𝑘)

𝑀𝑟 (𝑜𝑥𝑖𝑑)
,   (6) 

kde x1 je množství prvku v oxidu ve vzorku [mg/g], Mr (prvek) je relativní molekulová 

hmotnost vzorku [g/mol] a Mr (oxid) je relativní molekulová hmotnost prvku 

v oxidické formě [g/mol]. 

c) Relativní množství prvku x (%) uvolněného z nanokompozitu do roztoku je: 

𝑥 =
𝑐2

𝑐3
× 100.    (7) 

B) Sorpce Cd
2+

 kationtů 

Vzorky vybraných nanokompozitů (viz kapitola 3.4.3.) byly nejprve přesítovány na 

frakci pod 40 μm. Poté bylo 0,15 g vzorku smícháno se 100 ml roztoku 

 LmgcCd
cd

/5002

2 



 Sorpce probíhaly buď za dynamických (d) nebo statických (s) 

podmínek. Dynamické podmínky zahrnovaly třepání při 200 kmit/min označené jako d 

a statické podmínky zahrnovaly krátké protřepání a následné ponechání ve statických 

podmínkách (označeno s) (Obr. 3.2). Oba experimenty probíhaly po 24 hodin při laboratorní 

teplotě. Poté byly suspenze zfiltrovány, pevný podíl byl vysušen při 70°C do konstantní 

hmotnosti a roztoky byly upraveny na pH = 2. 
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Obrázek 3.2: a) dynamické, b) statické podmínky experimentu 

Procentuální množství odstraněného Cd
2+

 z roztoku bylo počítáno pomocí rovnice (8): 

% =
𝑐0−𝑐𝑓

𝑐0
∗ 100,    (8) 

kde c0 a cf jsou koncentrace Cd
2+

 na v původním a konečném roztoku.  

3.3.2 Kompozity polyethylen/jílový minerál/chlorhexidin diacetát/CDH 

Polymerní kompozity s plnivy modifikovaných jílových minerálů byly 

charakterizovány následovně: 

- Rentgenovou (RTG) práškovou difrakcí na přístroji Rigaku Ultima IV (reflexní mód, 

uspořádání Brag-Brentano, záření CuKα1, NiKβ filtr) v běžné atmosféře při 

konstantních podmínkách (40 kV, 40 mA, 2,4° 2Θ/min). 

- Pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) PHILIPS XL-30, vybaveného 

energiově-disperzním spektrometrem EDS firmy EDAX. 

- Světelný mikroskop Olympus BX51 vybavený kamerou UC30, Software – Stream 

Essential, byl použit pro studium distribuce plniva v PE matrici. Snímky pořízeny ve 

světlém poli v transmisním módu.  

Vybrané vzorky práškových nanokompozitů (viz kapitola 3.4.4.) a polymerní 

kompozity byly testovány na antimikrobiální aktivitu. Polymerní kompozity byly dále 

testovány na predikci biokompatibility.  

A) Antimikrobiální aktivita  

Antimikrobiální testy byly prováděny ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě. 

Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) práškových vzorků 

Antimikrobiální aktivita byla testována na práškových nanokompozitech VCA, MCA, 

VCAH a MCAH. Testování práškových nanokompozitů probíhalo na bakteriích 
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Staphylococcus aureus (Zlatý stafylokok), Escherichia coli (E. Coli), Enterococcus faecalis, 

Pseudomonadas aeruginosa a kvasince Candida albicans. 

Antimikrobiální aktivita byla testována metodou stanovení minimální inhibiční 

koncentrace (MIC). Z testovaných vzorků byly připraveny 10 % vodné roztoky. Ředění 

a kultivace probíhala v mikrotitračních destičkách s 96 jamkami ve tvaru U. Do každé z 12 

jamek první řady destičky bylo napipetováno 150 μl 10 % vzorku. Do druhé až osmé řady 

jamek bylo napipetováno 100 μl glukózového kultivačního bujónu. Z připraveného 10 % 

roztoku vzorků bylo pomocí rotatitru s ředícími košíčky (kličkami) o objemu 50 μl přenášen 

do druhé až sedmé řady a byl rozředěn bujónem v každé další řadě v poměru 3:1 na 3,3 %, 

1,11 %, 0,37 %, 0,12 %, 0,041 % a 0,014 %. Poslední řada jamek zůstala bez vzorku. Do 

poslední řady jamek vzorek umístěn nebyl, tyto byly ponechány jako kontrola růstu 

bakteriálních kolonií. Bakteriální suspenze byla připravena dvacetihodinovou kultivací 

v glukózovém bujónu. Pro testování minimální inhibiční koncentrace byly zvoleny sbírkové 

bakteriální kmeny druhů: Enterococcus faecalis CCM 4224 – denzita suspenze 1 x 10
9
, 

Pseudomonas aeruginosa CCM 1960 – denzita suspenze 1,1 x 10
9
, Staphylococcus aureus 

CCM 3953 – denzita suspenze 1 x 10
9
, Escherichia coli CCM 3954 – denzita suspenze 

1,1 x 10
9
 a Candida Albicans ATC 90028 – denzita suspenze 1,1 x 10

9
. Bujónová kultura byla 

nalita do Petriho misky. Pomocí inokulátoru se 48 jehlami byla do všech 96 jamek 

mikrotitrační destičky přenesena bakteriální suspenze. V sedmi řadách je růst bakteriálních 

kmenů inhibován přítomností antimikrobiální látky v koncentracích 10 % až 0,014 %. 

Z každé jamky je po uplynutí dané doby (30, 60, 90, 120, 180, 240 a 300 minut, a dále 

v průběhu 6 dní v intervalu 24 hodin) pomocí inokulátoru přenesen 1 μl do nové destičky se 

100 μl bujónu v každé jamce a inkubuje se v termostatu při 37 °C po dobu 24 a 48 hodin. Ve 

všech jamkách se odečítá zákal, který je projevem růstu bakteriálních kultur (Obr. 3.3). 

Poslední ředění vzorků, při němž dochází k inhibici růstu, představuje minimální inhibiční 

koncentraci (MIC) zkoumané látky na testovací bakterie.  
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Obrázek 3.3: Růst bakteriálních kultur v mikrotitrační destičce 

Stanovení počtu jednotek, tvořících kolonie (CFU)
3
 polymerních kompozitů 

Stanovení počtu jednotek, tvořících kolonie, bylo prováděno na polyethylenových 

kompozitech PE/VCA, PE/VCAH, PE/MCA, PE/MCAH. Z polyethylenových desek byly 

vyřezány 4 destičky o rozměrech 50 x 50 x 1 mm. Destičky byly testovány na bakterii Zlatý 

stafylokok (Staphylococcus aureus) – hustota populace v 1 ml byla stanovena denzitometrem 

na 0,5 x 10
5
. Na jednu stranu destičky byla nanesena suspenze bakteriálního kmenu S. aureus 

CCM 3953 o objemu 25 μl. Po zaschnutí suspenze byla destička překryta alobalem z důvodů 

udržení mikroklimatických poměrů, nezbytných pro přežití bakterií ve vnějším prostředí 

a ochrany před světlem, a umístěna do laminárního boxu při 21 °C. Po dané kultivační době 

byly provedeny přímé otisky destiček na plotny krevního agaru v Petriho miskách o průměru 

9 cm. Destičky byly postupně otiskovány na 3 plotny s krevním agarem. Kultivace probíhala 

v termostatu při 35 °C po dobu 24 hodin. Odečítání výsledků probíhalo po 24, 48, 72 

a 96 hodinách. Do tabulek bylo zaznamenáno průměrné množství jednotek, tvořících kolonie 

(CFU) vždy ze 3 otisků. Byla provedena kontrola růstu bakteriálního kmene na kontrole – 

čisté PE, kde počet CFU byl nepočitatelný – tedy nevykazoval žádný antibakteriální účinek. 

B) Biokompatibilita 

U polymerních kompozitů, obsahujících CA a CDH, byla také studována 

biokompatibilita. Polymerní kompozity byly zavěšeny v roztoku simulované tělní tekutiny 

(simulated body fluid – SBF) při teplotě 36,5 °C po dobu 4 týdnů. Simulovaná tělní tekutina 

byla připravena dle [95]. Chemikálie, uvedené v tabulce 3.3., byly postupně přidávány do 

                                                           
3
 Jednotka CFU (Colony Forming Units, CFU) vyjadřuje počet jednotek tvořících kolonie. Pro stanovení CFU 

nesmí být kolonie vzájemně přerostlé, slité či nepřehledné. K počítání CFU jsou nejvhodnější takové misky, které 

obsahují 30-300 kolonií. Zjištěný počet kolonií se po odečtu průměruje. Počet kolonií nad 500 se označuje jako 

nepočitatelné množství [165]. 
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demineralizované vody postupně od 1 po 8 vždy až po rozpuštění předchozí chemikálie. Poté 

byla po malých dávkách přidávána chemikálie 9, kdy v mezidobí bylo upravováno pH na 

hodnotu 7,42 pomocí 1 M HCl. 

Tabulka 3.3. Pořadí, množství a název chemikálií potřebných k přípravě SBF 

Pořadí Chemikálie Množství 

1 NaCl 8,035 g 

2 NaHCO3 0,355 g 

3 KCl 0,225 g 

4 K2HPO4 . 3H2O 0,231 g 

5 MgCl2 0,311 g 

6 1,0 M HCl 39 ml 

7 CaCl2 0,292 g 

8 Na2SO4 0,072 g 

9 Trishydroxymethyl aminometan 6,118 g 

10 1,0 M HCl 0 – 5 ml 
 

Z kompozitní polyethylenové desky byl vyříznut čtverec o hraně 1 x 1 x 0,1 cm 

a umístěn do roztoku SBF, zahřáté na 36,5 °C. Množství SBF, potřebné pro experiment, bylo 

vypočteno dle vzorce:  

𝑉𝑠 =
𝑆𝑎

10
 ,     (9) 

kde Vs je množství SBF (ml) a Sa je povrch vzorku (mm
2
). Vzorek byl umístěn do teplé 

(36,5°C) SBF a byl inkubován při 36,5°C po dobu 4 týdnů. Uložení polymerního kompozitu 

v SBF je znázorněno na obrázku 3.4. Vždy po týdnu byl roztok SBF vyměněn za nový – pro 

simulaci biologických podmínek v těle. Po skončení experimentu byl vzorek vyjmut a lehce 

opláchnut demineralizovanou vodou a vysušen v exikátoru. Poté byly vzorky naprášeny 

zlatem/paladiem a zkoumány pomocí SEM.  

 

Obrázek 3.4: Uložení polymerního kompozitu v SBF 
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3.4 Výsledky a diskuze 

3.4.1 Kalcium deficientní hydroxyapatit 

3.4.1.1 Rentgenová difrakční analýza 

Obrázek 3.2 umožňuje srovnání RTG difrakčních záznamů Ca-deficientního 

hydroxyapatitu po přípravě precipitací a ultrazvukem bez promytí (Obr. 3.5 c), d)) a po 

promytí (Obr. 3.5 a, b). Hodnoty bazálních difrakcí jsou ve shodě s hodnotami, uvedenými 

v PDF kartě (PDF karta číslo 01-075-9526) i když hodnoty intenzit se mírně liší – srovnání 

provedeno v tabulce (Tabulka 3.4.). Reflexe s hodnotou d = 0,380 nm ve vzorku CDH_P před 

promytím (Obr. 3.5 a) byla identifikována jako krystalická fáze H3PO3 (PDF karta číslo 01-

072-0518), která se vytvořila během precipitace. K vytvoření H3PO3 nedochází při přípravě 

CDH za přítomnosti ultrazvuku. Důvodem bude zřejmě pomalé míchání roztoku. Reflexe 

d = 0,325 nm, nacházející se v obou vzorcích, patří vytvořenému chloridu sodnému (PDF 

číslo 01-070-2509), který vzniká důsledkem reakce prekurzorů.   

 

Obrázek 3.5: RTG difrakční záznamy a) CDH_P, b) CDH _U po promytí, c) CDH_P, 

d) CDH_U bez promytí 

Dále je na RTG difrakčních záznamech uveden záznam CHD_P a CDH_U po 

promytí, kdy lze pozorovat vymizení příměsí H3PO3 a NaCl. Vymytím NaCl lze pozorovat 

velké snížení intenzity nejintenzivnějšího píku d = 0,282 nm. Tento pík byl sdílen jak NaCl 

tak CDH, protože oba vzorky mají v této oblasti nejintenzivnější reflexi. Také pík při 

0,325 nm náleží NaCl a i tento po vymytí zmizí. Dále došlo k vymizení píků H3PO3 při 

d = 0,380 nm. RTG difrakční záznamy bez pro mytí a po promytí jsou zde uvedeny z důvodu 

možného výskytu NaCl v připravených nanokompozitech, čímž by mohlo dojít k záměně 

bazální reflexe CDH s NaCl.  
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Tabulka 3.4. Číslované reflexe, d-hodnoty a relativní (rel.) intenzity HAp (PDF karta číslo 

01-075-9526) a naměřené hodnoty vzorku CDH_P a CDH_U 

HAp (PDF karta) CDH_P (c) CDH_U (d) CDH_P (a) CDH_U (b) 

Pozice 

reflexe 

d 

(nm) 

Int. 

(rel.%) 

d  

(nm) 

Int. 

(rel.%) 

d 

 (nm) 

Int. 

(rel.%) 
d (nm) 

Int. 

(rel.%) 
d (nm) 

Int. 

(rel.%) 

1 0,815 11 0,824 7 0,829 8 0,843 3 0,832 7 

2 0,388 13 0,391 11 0,387 7 0,392 7 0,390 6 

3 0,343 38 0,343 13 0,344 16 0,344  30 0,344 16 

4 0,316 9 0,316 8 0,316 10 0,316 13 0,316 8 

5 0,308 21 0,307 11 0,309 12 – – – – 

6 0,281 100 0,282 87 0,282 92 0,282 75 0,280 100 

7 0,272 71 0,271 100 0,274 100 0,277 100 – – 

8 0,262 22 0,262 8 0,264 9 0,264 31 0,265 13 

9 0,226 16 0,226 14 0,226 20 0,228 29 0,228 11 

10 0,215 6 0,215 2 – – – – – – 

11 0,199 2 0,199 23 0,199 16 0,199 3 – – 

12 0,194 22 0,195 11 0,195 11 0,195 12 0,195 16 

13 0,189 11 0,189 4 0,189 – – – 0,190 6 

14 0,184 34 0,184 6 0,184 7 0,184 20 0,184 30 

V tabulce 3.5. jsou uvedeny velikosti krystalitů CDH_P a CDH_U před a po promytí. 

Kalcium deficientní hydroxyapatit má větší krystality než kalcium deficientní hydroxyapatit, 

připravený ultrazvukovou syntézou. Vidíme, že CDH, připravený oběma způsoby a také před 

promytím a po, vykazuje velmi podobné velikosti krystalitů. V další části této práce již bude 

uveden pouze CDH_P a CDH_U po promytí, pouze ve výjimečných případech bude využit 

CDH před promytím, z důvodu přítomnosti NaCl, a tedy zamezení mylné interpretace bazální 

reflexe CDH s NaCl. 

Tabulka 3.5. Velikost krystalitů CDH_P a CDH_U 

Vzorek 
<Lc> 

(nm) 

CDH_P  (c) 31,146 

CDH_U (d) 25,124 

CDH_P  (a) 30,260 

CDH_U (b) 27,664 

3.4.1.2 Infračervená spektroskopie 

Na obrázku 3.6 je znázorněno infračervené spektrum CDH_P a CDH_U v oblasti 

14000400  cm . Pás při 
13386 cm patří adsorbované vodě. Malý pík při 

11650 cm je spojen 

s OH vibrací vody. Nejintenzivnější pík při 
11020 cm s ramenem při 

11100 cm  je výsledkem 

ν3 vazebné vibrace PO4
-3

. Malé rameno píku 
11020 cm  při 

1961 cm náleží symetrické 

strečové vibraci ν1 PO4
3-

 [96]. Následující vibrace s hodnotou 
1865 cm , která náleží HPO4

-2
, 
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charakterizuje kalcium deficientní hydroxyapatit. Dále lze vidět pás 1560 cm s ramenem při 

1601 cm , který náleží ν4 vazebnému módu PO4
-3

 [97]. Pás při 1470 cm náleží ν2 O-P-O 

ohebná vibrace [98]. Jak je vidět z pozice pásů, nedochází k téměř žádnému rozdílu mezi 

CDH_P a CDH_U. 

 

Obrázek 3.6: Infračervené spektrum kalcium deficientního hydroxyapatitu 

3.4.1.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Na obrázku 3.7 lze pozorovat snímky CDH z elektronového mikroskopu. Oba dva 

vzorky obsahují jak submikronové částice ve shlucích, tak i částice o velikosti několika 

desítek mikrometrů. U CDH_U jsou pozorovatelné plošší částice než v případě CDH _P. Je 

viditelné, že metoda přípravy čistého CDH nemá v tomto případě markantní vliv na tvar 

a velikost částic CDH. 

 

Obrázek 3.7: SEM snímky kalcium deficientního hydroxyapatitu: a) precipitace, b) ultrazvuk 

měřené detektorem sekundárních elektronů 

Vzorky CDH_P a CDH_U byly dále zkoumány na mikroskopu, umožňujícím vyšší 

zvětšení. Vzorek CDH_P vytváří tenké destičky v rozměru přibližně 500 nm, což je zřejmé 

z obrázku 3.8.  
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Obrázek 3.8: SEM snímek CDH_P měřený detektorem sekundárních elektronů 

Na následujícím obrázku 3.9 je SEM vzorku CDH_U. Jak je vidět, dochází při 

ultrazvukové syntéze ke zdrobnění částic, které mají oproti CDH_P ostřejší okraje, 

připomínající tvar jehliček. Shluky částic mají více členitou morfologii povrchu než částice 

CDH_P, které vytvářejí téměř hladký a rovný povrch. 

 

Obrázek 3.9: SEM snímek CDH_U měřený detektorem sekundárních elektronů 

3.4.1.4 Analýza velikosti částic 

Kalcium deficientní hydroxyapatit připravený precipitací má střední velikost částic 

10,76 µm. CDH připravený sonikací má střední velikost částic téměř srovnatelnou s CDH_P, 

a to 10,78 µm. Oba vzorky vykazují monomodální distribuci. SEM snímky vzorků při 

vysokém rozlišení sice ukazují velice malé částice, analýza velikosti částic ale ukazuje, že 

vytvořené nanočástice tvoří shluky v mikrometrických velikostech. Důvodem pro rozdílné 

velikosti částic u SEM a z analýzy velikosti částic je pravděpodobně způsobena stavem 

vzorku, kdy pro SEM analýzu se jedná o suchý vzorek, zatímco analýza velikosti částic byla 

měřena ve vodném mediu a částice byly rozdispergovány ultrazvukem. 

3.4.1.5 Velikost specifického povrchu 

Výsledky z měření velikosti specifického povrchu vzorků CDH_P a CDH_U jsou 

uvedeny v tabulce 3.6. Lze pozorovat, že CDH_P nedosahuje velikosti specifického povrchu 

CDH_U. To může být způsobeno působením ultrazvuku na povrch CDH_U při syntéze CDH, 

což bylo možné přepokládat již při pozorování SEM snímků CDH při vysokém rozlišení, kdy 
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CDH_P má hladší povrch oproti CDH_U, který naopak vytváří velmi nerovný povrch, který 

mohl obsahovat více aktivních míst pro adsorpci N2. 

Tabulka 3.6. Velikost specifického povrchu CDH_P a CDH_U 

Název vzorku 
Velikost SSA 

(m
2
/g) 

CDH_P 61,84 

CDH_U 76,15 

3.4.2 Nanokompozit jílový minerál/kalcium deficientní hydroxyapatit 

3.4.2.1 Rentgenová difrakční analýza 

Vermikulity 

Na obrázku 3.10 a 3.11 jsou RTG difrakční záznamy monoionních Na- a Mg- forem 

vermikulitu z Brazílie po in situ přípravě CDH pomocí precipitace a ultrazvuku. Na 

záznamech Na-vermikulitu je patrný posun bazální reflexe z hodnot 1,217 nm a 1,13 nm (tyto 

charakterizují vznik monoionní Na-formy vermikulitu a vznik interstratifikované vrstevnaté 

struktury s malým množstvím vody v mezivrství [99]) na hodnoty 1,471 nm a 1,274 nm 

(NaV1H_P) a 1,481 nm, 1,217 nm a 1,13 nm (NaV1H_U). Posun bazálních reflexí 

u vermikulitů s CDH může být pravděpodobně způsoben interakcí mezi vermikulitovou 

matricí a roztokem, obsahujícím kationty Ca
2+

. Interakce zřejmě vede ke kationtové výměně 

Na
+
 iontů v mezivrství vermikulitu za Ca

2+ 
ionty [50]. Tato změna je nejvýraznější ve 

srovnání se zbylými vermikulity (viz dále). Ke zdvojení může docházet i kvůli nečistotám ve 

vermikulitu, jelikož vermikulit může obsahovat nebobtnavé příměsi jako slídu nebo amfibol 

[100]. Vznik CDH je potvrzen vznikem nové reflexe při 25,9° 2Θ (tj. 0,343 nm) a 31,671° 2Θ 

(tj. 0,282 nm). NaV1H_P obsahuje ještě bazální reflexi CDH při 45,43° 2Θ (tj. 0,199 nm). 

Bohužel může také docházet k překryvům některých reflexí vermikulitu v důsledku přípravy 

CDH. Při přípravě CDH pomocí ultrazvuku dochází ke snížení intenzit všech difrakcí, což lze 

připisovat snížení krystalinity, vzniku defektu a neuspořádané struktury a vzniku smíšených 

struktur v důsledku „rozbití“ částic [3]. RTG difrakční záznamy nanokompozitů byly 

srovnány s CDH před promytím, jelikož CDH připravený na povrchu NaV1 vykazuje ostrou 

bazální reflexi, která je charakteristická pro NaCl, jak bylo zmíněno v kapitole 3.4.1.1. 
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Obrázek 3.10: RTG difrakční záznamy a) NaV1, b) CDH_P, c) NaV1H_P, d) CDH_U, 

e) NaV1H_U 

U Mg-vermikulitů obecně dochází po přípravě CDH k výraznému snížení intenzity 

bazální reflexe vermikulitů (Obr. 3.11), zůstává však zachována původní struktura. RTG 

difrakční záznam Mg-vermikulitu z Brazílie má první bazální reflexi d = 1.436 nm, která 

potvrzuje vytvoření monoionního Mg-vermikulitu [3]. U Mg-vermikulitu z Brazílie dochází 

po přípravě CDH ke vzniku nové reflexe 1,236 nm (MgV1H_P) a 1,243 nm (MgV1H_U), 

která může být důsledkem částečné kationtové výměny Mg
2+

 za Na
+
. Také zde je vytvoření 

CDH potvrzeno přítomností reflexí 0,343 nm, 0,281 nm a 0,194 nm. 

 

Obrázek 3.11: RTG difrakční záznamy a) MgV1, b) CDH_P, c) MgV1H_P, d) CDH_U,

 e) MgV1H_U 
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RTG difrakční záznamy monoionních forem vermikulitu z Bulharska jsou zobrazeny 

na obr. 3.12 a 3.13. Na-forma vermikulitu má charakteristickou bazální reflexi 1,221 nm, 

charakteristickou pro monoionní Na-vermikulit [14], která zůstává zachována i po modifikaci 

CDH. V nanokompozitech s CDH dochází k redukci intenzity bazální reflexe vermikulitu. 

Bazální reflexe CDH (0,343 nm, 0,281 nm, 0,228 nm a 0,194 nm) jsou na záznamech 

viditelné avšak se sníženou intenzitou bazální reflexe d = 0,281 nm.  

 

Obrázek 3.12: RTG difrakční záznamy a) NaV2, b) CDH_P, c) NaV2H_P, d) CDH_U,

 e) NaV2H_U 

Mg-forma vermikulitu z Bulharska vykazuje bazální reflexi s hodnotou d = 1,445 nm, 

charakteristickou pro monoionní Mg-vermikulit (Obr. 3.13) [3]. V nanokompozitech 

bulharského vermikulitu s CDH dochází k výraznému poklesu a mírnému rozdvojení bazální 

reflexe vermikulitu. U vermikulitu po modifikaci CDH pomocí ultrazvuku dochází k posunu 

bazální difrakce k nižším hodnotám d = 1,23 nm, což také lze připisovat částečné výměně 

Mg
2+

 za Na
+
. K poklesu intenzit bazálních reflexí dochází také u CDH, kde jsou 

pozorovatelné pouze reflexe 0,343 nm a 0,281 nm (jsou vyznačena místa, kde se obvykle 

nachází reflexe 0,228 nm a 0,194 nm). 
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Obrázek 3.13: RTG difrakční záznamy a) MgV2, b) CDH_P, c) MgV2H_P, d) CDH_U,

 e) MgV2H_U 

Na obrázku 3.14 a 3.15 lze vidět RTG difrakční záznamy Na- a Mg-formy vermikulitu 

z Číny. U Na-formy vermikulitu se nachází bazální reflexe 1,19 nm charakteristická pro 

monoionní Na-vermikulit a reflexe 1,11 nm odpovídající smíšené struktuře 

60/40 vermikulit/slída [14], tyto reflexe jsou zachovány také po modifikaci vermikulitu CDH, 

ale i když opět dochází ke snížení intenzit, je pozice obou reflexí zachována. U zbylých 

vermikulitů dochází k částečné deformaci bazálních reflexí. Reflexe 0,343 nm, 0,281 nm, 

0,228 nm a 0,194 nm jsou charakteristické pro CDH. U těchto reflexí je opět viditelné snížení 

intenzit. Dále se v nanokompozitech nachází reflexe d = 0,261 nm, která náleží jak 

vermikulitu tak CDH. 

 

Obrázek 3.14: RTG difrakční záznamy a) NaV3, b) CDH_P, c) NaV3H_P, d) CDH_U,

 e) NaV3H_U 
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Mg-vermikulit má bazální reflexe 1,438 nm a 1,251 nm (Obr. 3.15), kdy reflexe 

1,438 nm je charakteristická pro vytvoření monoionního Mg-vermikulitu [3] a reflexe 

1,251 nm je způsobena smíšenou strukturou 60/40 vermikulit/slída [14]. Tyto reflexe lze 

pozorovat také po modifikaci CDH, ale se značně redukovanou intenzitou – zde již dochází 

k určité deformaci bazálních reflexí oproti Na-formě. Reflexe CDH jsou v nanokompozitu 

prokázané hodnotami d =  0,343nm, 0,282 nm, 0,262 nm, 0,228 nm a 0,194 nm. I u těchto ale 

dochází ke značné redukci intenzity.  

 

Obrázek 3.15: RTG difrakční záznamy a) MgV3, b) CDH_P, c) MgV3H_P, d) CDH_U,

 e) MgV3H_U 

RTG záznamy monoionních forem vermikulitu z Jihoafrické republiky prezentují 

obrázky 3.16 a 3.17. Na-vermikulit vykazuje bazální reflexi 1,224 nm, charakteristickou pro 

monoionní Na-formu vermikulitu a reflexe 2,48 nm a 1,129 nm vzniklé smíšenou strukturou 

50/50 vermikulit/slída [101]. Tyto reflexe zůstávají zachovány také u vermikulitu 

modifikovaného CDH, ale dochází ke značné redukci intenzity, nicméně i zde jsou pozice 

reflexí poměrně zachovány i po modifikaci CDH. Ve vzorcích vermikulitu s CDH jsou 

viditelné bazální reflexe CDH a to 0,343 nm, 0,281 nm, 0,228 nm a 0,194 nm. Dále lze na 

RTG záznamech pozorovat reflexi 0,262 nm, kde dochází k překryvu reflexe CDH 

a vermikulitu.  
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Obrázek 3.16: RTG difrakční záznamy a) NaV4, b) CDH_P, c) NaV4H_P, d) CDH_U,

 e) NaV4H_U 

U Mg-formy vermikulitu dochází ke vzniku nové reflexe 2,53 nm, která indikuje vznik 

superstruktury, obsahující domény složené z vrstev obsahující 0, 1 a 2 – vrstvy molekul vody 

a dále ke vzniku dvojitého píku s hodnotami 1,422 nm a 1,192 nm, kdy pík 1,192 nm je 

z důvodů interstratifikované struktury (Obr. 3.17) [101]. Po modifikaci CDH dochází 

u MgV4H_P k mírnému posunu bazální difrakce k vyšší hodnotě d = 1,471 nm, což může být 

způsobeno výměnou Mg
2+

 za Ca
2+

 ionty v mezivrství vermikulitu [3]. Naopak k mírnému 

snížení bazální difrakce dochází u MgV4H_U na hodnotu d = 1,14 nm, kde naopak může 

docházet k výměně Mg
2+

 za Na
+
. Přítomnost CDH je potvrzena přítomností bazálních reflexí 

0,343 nm, 0,280 nm, 0,228 nm a 0,194 nm. I zde dochází k překryvu reflexe 0,263 nm, která 

je charakteristická jak pro CDH tak pro vermikulit. 

 

Obrázek 3.17: RTG difrakční záznamy a) MgV4, b) CDH_P, c) MgV4H_P, d) CDH_U,

 e) MgV4H_U 
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Na následujícím obrázku (Obr. 3.18) jsou porovnány RTG difrakční záznamy všech 

Na-forem vermikulitů. Při srovnání všech vermikulitů lze pozorovat, že CDH nevykazuje 

téměř žádné změny po přípravě na vermikulitovém nosiči – nedochází k posunům, pouze ke 

snížení intenzity – u vermikulitů lze pozorovat charakteristické píky Ca-deficientního 

hydroxyapatitu (Obr. 3.18). Vermikulit z Brazílie má jako jediný posun bazální reflexe po 

modifikaci CDH, kde lze předpokládat kationtovou výměnu sodných kationtů za vápenaté. U 

všech Na-vermikulitů dochází k redukci bazálních reflexí. Přítomnost Ca-deficientního 

hydroxyapatitu je potvrzena ve všech modifikovaných vermikulitech. Bazální reflexe CDH 

mají značně redukovanou intenzitu.  

 

Obrázek 3.18: Srovnání RTG difrakčních záznamů všech nanokompozitů 

 Na-vermikulitů s CDH 

Následující obrázek (Obr. 3.19) srovnává všechny RTG difrakčních záznamy 

Mg-vermikulitů. U srovnání všech Mg-vermikulitů vidíme podobnou situaci jako 

u Na-vermikulitů, ovšem zde již nepozorujeme posun bazálních difrakcí vermikulitů k nižším 

úhlům, způsobeným podobnou velikostí Mg
2+

 a Ca
2+

 kationtů (Obr. 3.19). Všechny 

Mg-vermikulity v nanokompozitech mají redukovanou bazální reflexi. 
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Obrázek 3.19: Srovnání RTG difrakčních záznamů všech nanokompozitů                     

Mg-vermikulitů s CDH 

Tabulka 3.7. uvádí velikosti krystalitů všech nanokompozitů, které 

obsahující vermikulity. Výsledky ukázaly, že CDH připravený na vermikulitu dosahuje 

velikosti krystalitů v rozmezí 19 – 30 nm, což je srovnatelné s výsledky Šupové a kol. [48] 

a Suchý a kol. [102], kde kalcium deficientní hydroxyapatit dosahuje velikosti krystalitů 

25 nm. Průměrná velikost krystalitů v lidských kostech ve směru osy c byla stanovena na 

28 nm ve věku 0 – 25 let a 34 nm ve věku 25 – 80 let [48; 102] . 

Tabulka 3.7. Velikost krystalitů CDH na jednotlivých nanokompozitech 

Vzorek 
<Lc> 

(nm) 

NaV1H_P 24,418 

NaV1H_U 30,153 

MgV1H_P 17,037 

MgV1H_U 19,079 

NaV2H_P 24,039 

NaV2H_U 19,696 

MgV2H_P 20,051 

MgV2H_U 22,323 

NaV3H_P 22,780 

NaV3H_U 22,517 

MgV3H_P 24,116 

MgV3H_U 22,071 

NaV4H_P 25,213 

NaV4H_U 22,451 

MgV4H_P 22,830 

MgV4H_U 23,603 
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Montmorillonit 

Z dalšího RTG difrakčního záznamu Na- formy montmorillonitu z Ivančic (Obr. 3.20) 

plyne, že u NaMt lze pozorovat vymizení bazální reflexe Mt. Je vyznačena pouze teoretická 

hodnota, odpovídající NaMt (1,281 nm) [9]. Dále je pozorovatelná reflexe 0,334 nm, která 

náleží jak montmorillonitu, tak identifikované příměsi – křemenu (K). Montmorillonit dále 

obsahuje příměsi kalcitu (C) a sideritu (S). Na RTG difrakčních záznamech nanokompozitu 

s NaMt lze pozorovat reflexe, charakteristické pro CDH: 0,343 nm, 0,282 nm, 0,228 nm 

a 0,199 nm. 

 
 

Obrázek 3.20: RTG difrakční záznam a) NaMt, b) CDH_P, c) NaMtH_P, d) CDH_U,

 e) NaMtH_U 

MgMt má charakteristickou bazální reflexi 1,447 nm (Obr. 3.21), která odpovídá 

kationtové výměně mezivrstevních kationtů za Mg
2+

 [103]. Tato reflexe dále není 

pozorovatelná v nanokompozitech s CDH, proto je vyznačena teoretická pozice. 

Nanokompozity dále vykazují reflexe, charakteristické pro CDH – 0,343 nm, 0,282 nm, 

0,228 nm a 0,194 nm. Dále jsou v nanokompozitech viditelné také reflexe montmorillonitu 

d = 0,449 nm a 0,334 nm (tato hodnota náleží také křemeni). 
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Obrázek 3.21: RTG difrakční záznam a) MgMt, b) CDH_P, c) MgMtH_P,  d) CDH_U,

 e) MgMtH_U 

Příprava CDH na montmorillonitové matrici vede k radikálnímu poklesu/vymizení 

bazální difrakce Mt. Na obou monoionních formách je vytvořen CDH. Bazální reflexe 

montmorillonitu ani CDH neukazují signifikantní posuny reflexí a tedy i zde lze 

předpokládat, že nedochází k interakci mezi jílovou matricí a CDH.  

V tabulce 3.8. jsou uvedeny velikosti krystalitů CDH, připravených na 

montmorillonitu. Největší krystality jsou v nanokompozitu NaMtH_U, naopak nejmenší 

krystality byly vypočteny pro vzorek MgMtH_P. Na-forma má větší krystality než Mg-forma 

montmorillonitu. 

Tabulka 3.8. Velikost krystalitů nanokompozitů s Na- a Mg-montmorillonity 

Vzorek <Lc> 

(nm) 

NaMtH_P 28,573 

NaMtH_U 32,069 

MgMtH_P 20,949 

MgMtH_U 23,531 

3.4.2.2 Infračervená spektroskopie 

Vermikulit 

Infračervená spektra Na- a Mg-vermikulitů v oblasti 4000 – 400 cm
-1

 je možné 

pozorovat na obrázku 3.22. Spektra vermikulitů se zdají být velice podobná, zjevná je ale 

rozdílnosti v několika slabších pásech. Vermikulity NaV3, NaV4 a MgV3 mají slabý pás 

~ 3700 cm
-1

, který patří strukturním vazbám vermikulitu [104]. Všechny vermikulity obsahují 
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pás kolem 3675 cm
-1

 (3675 cm
-1

 NaV1 a NaV2; 3677 cm
-1

 NaV3; 3671 cm
-1

 NaV4; 

3678 cm
-1

 MgV1; 3672 cm
-1

 MgV2 a MgV3, 3670 cm
-1

 MgV4), který náleží O-H strečovým 

vibracím strukturních hydroxylových skupin. Široký pás kolem 3400 cm
-1

 je spojen s valenční 

vibrací O-H vazbou vody, tento pás je přítomen ve všech Na-formách vermikulitů. V Mg-

formách vermikulitů je přiřazení tohoto širokého pásu složitější. U vermikulitů MgV1 

a MgV4 nabývá široký pás hodnot 3350 cm
-1

 a 3358 cm
-1

, které odpovídají strečovým 

vibracím krátkých O-H….O vodíkových vazeb [105]. Poslední dvě hořečnaté formy 

vermikulitů MgV2 a MgV3 mají tento široký pás při 3296 cm
-1

 a 3269 cm
-1

 a je přiřazen OH 

strečovým vibracím vody, umístěným ve vermikulitových vrstvách [106]. Malá ramena při 

3567 cm
-1

 u NaV1 a 3568 cm
-1

 u NaV2 jsou viditelná pouze v těchto dvou vermikulitech a lze 

je přiřadit k valenčním vibracím strukturních O-H vazeb vermikulitu [107]. Ve vermikulitu 

z Číny je přítomen pás 3588 cm
-1

, který je spojen se strečovými vibracemi vnitřních 

hydroxylových skupin [108]. Vermikulit z Jihoafrické republiky obsahuje pás 3547 cm
-1

, 

který je spojen se strečovými vibracemi koordinované vody k Al a Mg [109]. Poslední pás, 

který souvisí s OH vibracemi je při 1650 cm
-1

 a je spojen s deformačními vibracemi O-H 

vazeb vody. Vermikulity dále mají intenzivní široký pás v rozmezí 943-962 cm
-1

. Na-formy 

vermikulitů mají, ve srovnání s Mg-formami tento intenzivní pás posunut mírně k nižším 

oblastem, jen vermikulit z Číny vykazuje stejnou hodnotu intenzivního pásu v Na- i Mg- 

formě, a to 950 cm
-1

. U zbylých vermikulitů dochází k většímu posunu mezi Na- a Mg- 

formou. Mezi NaV1 a MgV1 je posun největší, z 943 cm
-1

 na 962 cm
-1

. Druhý největší posun 

pozorujeme u vermikulitu z Bulharska. U vermikulitů NaV2 a MgV2 dochází k posunu z 956 

cm
-1

 na 961 cm
-1

. Nejmenší posun vidíme ve vermikulitu z Jihoafrické republiky, jenž má 

v Na-formě pás při 943 cm
-1

, zatím co při Mg-formě 951 cm
-1

. Nejintenzivnější pásy 

vermikulitů NaV1, NaV2, NaV3, NaV4, MgV3 a MgV4 v rozmezí 943 – 962 cm
-1

 jsou 

přiřazeny vibracím Al-OH a Si-O-Al [61]. Pásy vermikulitů MgV1 (961 cm
-1

) a MgV2 (962 

cm
-1

) jsou přiřazeny SiO4
2-

 vibracím [110]. Tyto intenzivní pásy mají malá ramena, 

odpovídající ~ 1060 cm
-1

 Ti-O (NaV1, NaV3, NaV4 a MgV3) a ~ 1075 cm
-1

 Si-O (NaV2, 

MgV1, MgV2 a MgV4) vibracím. 

Všechny vermikulity vyjma MgV1 a MgV2, mají pás kolem 815 cm
-1

, které náleží Si-

O amorfní silice. Vermikulity NaV1, NaV2, MgV2 a MgV2 obsahují pás při ~ 740 cm
-1

, který 

je zpsoben Al-O-Al vibracím [111]. Pásy při ~ 733 cm
-1

 vermikulitů NaV3, NaV4, MgV3 

a MgV4 jsou přiřazeny Al-O-Si vibracím [107]. Posledními pásy, viditelnými na IČ 

spektrech, jsou pásy ~ 665 cm
-1

 náležící Al-O-Si (NaV1, NaV3, NaV4, MgV1 a MgV4) 
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a ~ 650 cm
-1

 patřící Al-O vibracím (NaV2, MgV2 a MgV3) [107; 112]. Ve vermikulitu MgV2 

je jako jediném viditelný pás při 440 cm
-1

 náležící Si-O-Si vibraci [107]. 

V nanokompozitech lze pozorovat překrytí pásů vermikulitu (~ 950 cm
-1

) širokým 

pásem CDH (1000 cm
-1

 a jeho rameno při 1100 cm
-1

). Dále lze pozorovat charakteristické 

pásy CDH (při 560 a 600 cm
-1

). V nanokompozitech se objevuje pás při ~ 440 cm
-1

, který 

náleží vermikulitům [104]. Jelikož se neobjevují výrazné posuny pásů v nanokompozitech ani 

u jedné ze dvou složek (vermikulit, CDH) lze předpokládat, že nedochází ke kovalentním ani 

iontovým vazbám mezi vermikulitem a CDH. Lze tedy usuzovat, že vermikulit je opravdu 

pouze nosičem pro připravený CDH a pravděpodobně nedochází k chemickým (ani 

kovalentním ani iontovým) vazbám mezi vermikulitem a CDH. 
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Obrázek 3.22: IČ spektra nanokompozitů vermikulit/CDH: A: a) CDH_P, b) NaV1H_P, c) 

NaV1H_U, d) NaV1; B: a) CDH_P, b) MgV1H_P, c) MgV1H_U, d) MgV1; C: a) CDH_P, 

b) NaV2H_P, c) NaV2H_U, d) NaV2; D: a) CDH_P, b) MgV2H_P, c) MgV2H_U, d) MgV2; 

E: a) CDH_P, b) NaV3H_P, c) NaV3H_U, d) NaV3; F: a) CDH_P, b) MgV3H_P, c) 

MgV3H_U, d) MgV3; G: a) CDH_P, b) NaV4H_P, c) NaV4H_U, d) NaV4; H: a) CDH_P, 

b) MgV4H_P, c) MgV4H_U, d) MgV4 
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Pro přesnější identifikaci procesu, probíhajícího během přípravy nanokompozitu, byla 

použita analýza fitování píků IČ spekter v oblasti 800 – 1200 cm
-1

, kde je v originálních 

spektrech předpoklad překryvu pásů vermikulitu a Ca-deficientního hydroxyapatitu. Nicméně 

z důvodů nesignifikantních změn na IČ spektrech a RTG difrakčních analýzách byly pro 

fitovací analýzu vybrány pouze nanokompozity, obsahující vermikulity z Brazílie 

a Bulharska. Na obrázcích 3.23 a 3.24 jsou vidět experimentální (černá) a vypočítané 

(červená) křivky společně s jednotlivými podpásy (zelené), jak bylo stanoveno fitovací 

analýzou.  

 

Obrázek 3.23: Dekonvoluce IČ spekter v oblasti 800 – 1200 cm
-1

 vzorků A: a) NaV1, 

b) NaV1_P, c) NaV1_U, B: a) MgV1, b) MgV1_P, c) MgV1_U 
Na obrázcích 3.23 a 3.24 jsou viditelné P-O vibrace v PO4

3-
 a HPO4

2-
 iontech v CDH 

a též vibrace, které jsou specifické pro vermikulit (Si-O, Ti-O, Al-O a AlFeOH). Dále je zde 

jeden pás odpovídající křemeni, který je viditelný pouze ve vzorcích čistých jílů (NaV1, 

MgV1, NaV2 a MgV2). Stejně tak intenzivní pás CDH (1022 cm
-1

 vibrace PO4
3-

) se 

vyskytuje ve všech vzorcích s CDH. Všechny dekonvoluční pásy s přiřazenými vibracemi 

jsou uvedeny v tabulce 3.9. Nejmenší počet domén (6) nezbytných pro dosažení uspokojivého 

fitu bylo ve vzorku NaV2, a největší počet částí (10) bylo potřeba ve vzorku NaV2H_P. 

Obecně je možné uvést, že čisté jíly potřebují, oproti nanokompozitům, méně domén, což je 

způsobeno absencí fosfátové skupiny v čistých jílech (NaV1, MgV1, NaV2, MgV2). Pásy 

charakteristické pro CDH a vermikulit nevykazují signifikantní posuny a tedy lze 

předpokládat, že nedochází k chemickým interakcím mezi vermikulitem a CDH. Jelikož 

nebyly pozorovány významné posuny pásů v nanokompozitech, obsahujících vermikulity 
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z Brazílie a Bulharska, nebyly již přidávány dekonvoluce nanokompozitů obsahujících 

vermikulity z Číny a Jihoafrické republiky. 

 

Obrázek 3.24: Dekonvoluce IČ spekter v oblasti 800 – 1200 cm
-1

 vzorků A: a) NaV2, b) 

NaV2_P, c) NaV2_U, B: a) MgV2, b) MgV2_P, c) MgV2_U 
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Tabulka 3.9. Pásy dekonvoluce NaV1, MgV1, NaV2, MgV2 s přiřazenými vibracemi 

NaV1 

(cm
-1

) 

NaV1_P 

(cm
-1

) 

NaV1_U 

(cm
-1

) 

MgV1 

(cm
-1

) 

MgV1_P 

(cm
-1

) 

MgV1_U 

(cm
-1

) 

NaV2 

(cm
-1

) 

NaV2_P 

(cm
-1

) 

NaV2_U 

(cm
-1

) 

MgV2 

(cm
-1

) 

MgV2_P 

(cm
-1

) 

MgV2_U 

(cm
-1

) 
 

816 819 819 817 819 820 818 817 821 818 820 821 
Si-O amorfní silika 

[107] 

865 862 862 877 874 868 860 866 864 867 864 865 γ(AlFeOH)
 [113] 

906 – – 907 – – 902 – – 912 – – Křemen
 [114] 

– 911 913 – 910 911 – 915 – – 910 – ν3 (PO4
3-

)
 [115] 

941 – – 936 – – – – 947 – – – Al-OH, Si-O-Al
 [116] 

– 955 954 – 957 953 – 958 955 – 956 955 ν1 (PO4
3-

)
 [117] 

978 – 987 986 – – 964 976 – 970 – – Si-O-Si
 [118] 

– 1002 – 1008 990 990 1004 996 999 1007 1003 996 Si-O
 [107] 

– 1024 1025 – 1020 1026 – 1027 1026 – 1025 1026 ν3 (PO4
3-

)
 [119] 

1068 – 1068 1062 – – – 1064 – 1059 – – Ti-O
 [20] 

– – – – – 1080 1076 – – – – – Si-O
 [120] 

– 1095 – – 1091 – – 1096 1086 – – – HPO4
2-

, PO4
3- [121; 122] 

1103 – 1105 1099 – 1107 – – 1108 1093 1102 1102 Si-O-Si
 [123] 

– – 1151 – 1151 1149 – 1145 1149 – 1152 1151 HPO4
2- [124]
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Montmorillonit 

IČ spektrum nanokompozitu CDH s montmorillonitem je zobrazeno na obrázku 3.25. 

Na-forma a Mg-forma montmorillonitu se liší pouze v přítomnosti a nepřítomnosti dvou pásů, 

zbylé pásy zůstávají při velmi podobných vlnových délkách, jak bude uvedeno dále. Obě 

monoionní formy montmorillonitu obsahují pás, náležící strečovým vibracím vnitřních 

hydroxylových skupin a to při 3692 cm
-1

 (NaMt), respektive 3694 cm
-1

 (MgMt) [125]. Pás 

kolem 3620 cm
-1

, který patří OH valenčním vibracím strukturních OH skupin, se nachází 

v obou monoionních formách na téměř totožném místě (3621 cm
-1

 – NaMt, 3622 cm
-1

 – 

MgMt). Široký pás při 3432 cm
-1

 je pozorovatelný pouze v Na-formě montmorillonitu 

a náleží valenčním vibracím O-H vody [104]. Mg-forma montmorillonitu tento pás 

neobsahuje, zato ale vykazuje široký pás při 3389 cm
-1

, který je přiřazen strečovým vibracím 

mezivrstevní vody [126]. Následující pás okolo 1635 cm
-1

 je výsledkem deformačních vibrací 

O-H vazeb vody. Další pás při 1430 cm
-1

 náleží příměsi kalcitu (uhličitan vápenatý) [104]. 

Nejintenzivnější pás ~ 1000 cm
-1

 (1000 cm
-1

 NaMt; 996 cm
-1

 MgMt) s ramenem při ~ 1110 

cm
-1

 (1109 cm
-1

 NaMt; 1111 cm
-1

 MgMt) je výsledkem Si-O strečové vibrace a ν (Si-O) 

vibrace [31; 127]. Následující pás patřící Al….O-H strečové vibraci se nachází při 914 cm
-1

 

[128]. Pás při 873 cm
-1

 (NaMt) a 875 cm
-1

 (MgMt) je důsledkem Si-O-Al strečové vibrace 

[129]. Následující pás při 797 cm
-1

 náleží vibraci Mg-Fe-OH [130]. Dále byla detekována 

strečová vibrace Si-O při 693 cm
-1

 [125]. Poslední detekovaná vibrace při 514 cm
-1

 (NaMt), 

respektive 511 cm
-1

 (MgMt) náleží deformační vibraci Al-O-Si [104]. 

V nanokompozitech jsou viditelné vibrace jak montmorillonitu, tak CDH. 

V nanokompozitech jsou detekovány valenční vibrace strukturních O-H skupin (Al…O-H 

vnitřních oktaedrů) při 3621 cm
-1

 (NaMtH_P, NaMtH_U, MgMtH_P) a 3630 cm
-1

 

(MgMtH_U). V nanokompozitech s NaMt byl dále detekován pás při 3416 cm
-1

, který patří 

strečovým vibracím H2O [131]. V nanokompozitech, obsahujících MgMt, byl detekován pás ν 

H-O-H strukturních hydroxylů při 3401 cm
-1

 (MgMtH_P) [132] a pás 3373 cm
-1

 

(MgMtH_U), který je výsledkem strečových O-H vibrací [133]. Následují pás při 1636 cm
-1

 

(NaMtH_P, NaMtH_U) a 1633 cm
-1

 (MgMtH_P, MgMtH_U) náleží deformačním vibracím 

O-H vody [104]. Nejintenzivnější pásy při 1016 cm
-1

 (NaMtH_P, MgMtH_U), 1012 cm
-1

 

(NaMtH_U) a 1011 cm
-1

 (MgMtH_P), které mohou být jak montmorillonitu (~ 1000 cm
-1

), 

tak CDH (1022 cm
-1

). Následující 3 pásy náleží pouze NaMt a MgMt a to: 871, 799, 696 cm
-1

 

(NaMtH_P), 875, 795, 696 cm
-1

 (NaMtH_U), 875, 693 cm
-1

 (MgMtH_P) a 875, 799 
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a 1cm693  (MgMtH_U). Pásy CDH jsou v nanokompozitech identifikovány při 601 cm
-1

 

a 560 cm
-1

. Zbývající dva pásy opět patří vibracím, spojeným s montmorillonitem. Poslední 

pásy ~ 460 cm
-1

 spojené s vibrací Si-O-Si [104] tyto pásy nejsou viditelné ve spektrech 

čistých montmorillonitů.  

 

Obrázek 3.25: IČ spektrumA: a) CDH_P, b) NaMtH_P, c) NaMtH_U, d) NaMt; B:

 a) CDH_P, b) MgMtH_P, c) MgMtH_U, d) MgMt 

Pro přesnější identifikaci byla využita fitovací analýza IČ spekter v oblasti 800 –

 1200 cm
-1

, kde je předpoklad překryvu nejintenzivnějších pásů montmorillonitu a Ca-

deficientního hydroxyapatitu. Na následujícím obrázku 3.26 jsou vidět experimentální (černá) 

a vypočítané (červená) křivky společně s komponenty, potřebnými pro dosažení uspokojivého 

fitu (zelené). Všechny dekonvoluční pásy s přiřazenými vibracemi jsou uvedeny 

v tabulce 3.10. 

V nanokompozitech byly identifikovány jak komponenty CDH (ν3 (PO4)
3-

, HPO4
2-

), 

tak montmorillonitu (δ(AlMg-OH), SiO4
4-

, Si-O-Al, ν (AlFeOH), křemen, Al-OH, Si-O-Si, 

ν (Si-O), δAl2OH). Monoionní formy montmorillonitu potřebují k dosažení úspěšného fitu 

8 komponent u NaMt a 7 komponent u MgMt. NaMt obsahuje navíc komponentu, náležící 

Al-OH vazbě. Nanokompozity potřebují 6 – 9 komponent, potřebných k dosažení 

uspokojivého fitu. Nejméně komponent – 6 – potřebuje nanokompozit NaMtH_U, naopak 

nejvyšší počet komponent – 9 – potřebuje pro dosažení úspěšného fitu nanokompozit 

MgMtH_U. Obecně NaMt potřebuje nejvíce komponent ve srovnání se svými 

nanokompozity. Naopak MgMt a MgMtH_P potřebují shodný počet komponent.  

Komponenty CDH ani montmorillonitu nevykazují signifikantní posuny, a lze proto 

uvést, že nedochází k interakci mezi CDH a montmorillonitovou matricí. 
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Obrázek 3.26: Dekonvoluce IČ spektra v oblasti 800 – 1200 cm
-1

 vzorků A: a) NaMt,  

 b) NaMt_P, c) NaMt_U, B: a) MgMt, b) MgMt_P, c) MgMt_U 
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Tabulka 3.10. Pásy dekonvoluce NaMt, NaMtH_P, NaMtH_U, MgMt, MgMtH_P, 

MgMtH_U s přiřazenými vibracemi 

NaMt 

(cm
-1

) 

NaMtH_P 

(cm
-1

) 

NaMtH_U 

(cm
-1

) 

MgMt 

(cm
-1

) 

MgMtH_P 

(cm
-1

) 

MgMtH_U 

(cm
-1

) 

 

839 – – 838 841 – δ (AlMg-OH) [134] 

– – – – – 849 SiO4
4- [135] 

871 876 875 869 872 872 Si-O-Al [129] 

904 – – 908 – – Křemen [114] 

– 914 914 – 911 – ν3 (PO4)
3- [115] 

921 – – – – 920 Al-OH [136] 

– 947 946 – 948 – Al-OH, Si-O-Al
 

[116] 
– 984 – – – – Si-O-Si [118] 

994 – – 994 1009 992 Si-O streč [107] 

– 1012 1015 – – 1024 ν3 (PO4)
3- [135]

 

1049 – – 1040 – 1045 Si-O streč
 [137] 

1117 1109 1109 1120 1109 1105 ν (Si-O) [138] 

– – – – – 1126 δ Al2OH [139] 

– 1157 1157 – 1154 – HPO4
2- [124] 

1169 – – 1168 – – δ Al2OH 
[139] 

IČ spektroskopie potvrdila přítomnost Ca-deficientního hydroxyapatitu ve všech 

nanokompozitech. Jelikož ani zde nebyly pozorovány posuny pásů jednotlivých složek, lze 

opět předpokládat, že jílové minerály jsou zde jen ve funkci nosičů. Toto bylo potvrzeno také 

RTG difrakční analýzou (viz výše).  

3.4.2.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Morfologie nanokompozitů byla dále studována skenovacím elektronovým 

mikroskopem. Jelikož byly předpokládány změny v morfologii po rozdílných procesech 

přípravy, byly studovány obě monoionní formy jílových minerálů a také oba způsoby 

přípravy. 
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Vermikulity 

Dále jsou zobrazeny SEM snímky Na- a Mg-vermikulitů po modifikaci CDH. Bylo 

provedeno srovnání povrchů vermikulitů před a po modifikaci CDH a také byl zkoumán vliv 

jednotlivých metod příprav na tvar částic Ca-deficientního hydroxyapatitu, nacházejícího se 

na povrchu jílových minerálů.  

Vermikulit z Brazílie má hladkou vrstevnatou morfologii (Obr. 3.27 a). Po modifikaci 

CDH je vermikulit pokryt vrstvou částic CDH, které mají širokou škálu velikostí – od 

submikronových po částice, mající i několik desítek mikronů. Naopak částice CDH, 

připravené pomocí ultrazvuku, vykazují velikosti do jednotek mikrometrů s převládajícími 

submikronovými částicemi. Dále je viditelné, že po ultrazvukové syntéze dochází k pokrytí 

částic vermikulitu „CDH filmem“ (Obr. 3.27 c). EDS analýza potvrdila přítomnost prvků, 

charakteristických jak pro vermikulit (O, Na, Si, Fe), tak pro CDH (Ca, O, P), prokázala ale 

také přítomnost nečistoty NaCl (Na, Cl). 

 

Obrázek 3.27: SEM obrázky a) NaV1, b) NaV1H_P, c) NaV1H_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 

U nanokompozitu NaV1H_P byly pořízeny SEM snímky při 100 000x zvětšení ve 

spolupráci s National Institute of Materials Physics Laboratory of Multifunctional Materials 

and Structures v Rumunsku (Obr. 3.28). Lze pozorovat, že CDH vytváří jehlovité útvary 

o průměru několika nanometrů. 
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Obrázek 3.28: SEM obrázek NaV1H_P měřený detektorem sekundárních elektronů 

Obrázek 3.29 vyobrazuje sodný bulharský vermikulit s poměrně hladkým povrchem. 

Po obou typech přípravy CDH na vermikulitu je jeho povrch pokryt „vrstvičkou“ CDH, také 

ale dochází k vytvoření větších částic na vermikulitovém povrchu. Po ultrazvukové syntéze 

jsou viditelné menší částice než po precipitaci. EDS analýza stanovila prvky, charakteristické 

pro vermikulit a CDH, ale již nebyl stanoven chlór, což je důsledkem vymytí nečistoty NaCl 

ze vzorku. 

 

Obrázek 3.29: SEM obrázky a) NaV2, b) NaV2H_P, c) NaV2H_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 

Také u nanokompozitu NaV2H_P byla provedena analýza pomocí SEM ve spolupráci 

s National Institute of Materials Physics Laboratory of Multifunctional Materials and 

Structures  v Rumunsku a i zde je možné pozorovat vytváření jehliček CDH. Lze zde také 

vidět „destičky“ vermikulitu z Bulharska, jenž je pokryt jehličkami CDH (Obr. 3.30). 



 

69 
  

 

Obrázek 3.30: SEM obrázek NaV2H_P měřený detektorem sekundárních elektronů 
Následující obrázek (Obr. 3.31) ukazuje SEM snímky Na-formy vermikulitu z Číny. 

Na těchto snímcích jsou vidět poměrně velké rozdíly mezi čistým a modifikovaným 

vermikulitem. Zatímco čistý vermikulit je na povrchu hladký a obsahuje směs velkých 

a malých částic, tak vermikulit s CDH má povrch zvrásněný a viditelně pokrytý CDH. Po 

precipitaci vidíme velké množství shluků a submikronových částic. Na druhou stranu po 

sonikaci dochází pouze k pokrytí částic CDH a lze pozorovat velké částice a několik málo 

volných, evidentně submikronových částic. EDS analýza také v tomto případě stanovila 

prvky, charakteristické pro vermikulit, i pro Ca-deficientní hydroxyapatit.  

 

Obrázek 3.31: SEM obrázky a) NaV3, b) NaV3H_P, c) NaV3_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 
Na-forma vermikulitu z Jihoafrické republiky je poměrně hladká, ale lze pozorovat 

i shluky částic (Obr. 3.35 a). Po obou typech modifikace CDH je vidět pokrytí povrchu Ca-

deficientním hydroxyapatitem a tedy i jeho zdrsnění. Kolem velkých částic jsou vidět 

i submikronové částice. Také v tomto případě EDS analýza potvrdila přítomnost prvků, 

charakteristických pro vermikulit a CDH. 
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Obrázek 3.32: SEM obrázky a) NaV4, b) NaV4_P, c) NaV4_U s příslušnými EDS analýzami 

(bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 
Povrch všech modifikovaných vermikulitů je pokryt malými částicemi CDH. CDH, 

který byl připraven precipitací, vykazuje částice v relativně širokém spektru velikostí – od 

submikronových částic po částice o velikosti několika mikrometrů. CDH, který byl připraven 

pomocí ultrazvuku, pokrývá vermikulitové částice jako „film“, ale i zde lze pozorovat částice 

CDH o velikosti několika mikrometrů. 

U Mg-vermikulitů dochází k velice zajímavé situaci, protože již i čisté vermikulity 

mají hrubší povrch. Nicméně i zde probíhá pokrytí povrchu vermikulitových částic CDH. Na 

druhou stranu částice CDH, připravené na těchto Mg-vermikulitech, jsou menší, než byla 

pozorována u CDH, připraveného na Na-formách.  

Následují SEM snímky Mg–formy vermikulitu z Brazílie (Obr. 3.33). Povrch čistého 

vermikulitu je mírně zdrsnělý. Po modifikaci dochází opět k pokrytí povrchu Ca-deficientním 

hydroxyapatitem. Dále lze pozorovat, že převažuje pokrytí povrchu CDH „filmem“ před 

vytvářením velkých částic CDH na povrchu vermikulitu. 

 

Obrázek 3.33: SEM obrázky a) MgV1, b) MgV1H_P, c) MgV1H_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 
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Naopak u Mg-vermikulitu z Bulharska (Obr. 3.34) je vidět velké množství malých 

částic, vytvořených na povrchu vermikulitu. Zde dochází nejen k pokrytí povrchu, ale také 

k růstu částic CDH, popřípadě uvolnění velkých částic z povrchu. V tomto případě není příliš 

viditelný rozdíl mezi ultrazvukovou syntézou a precipitací. EDS analýza prokázala přítomnost 

prvků, charakteristických pro vermikulit a CDH. Na rozdíl od Na-forem zde již není 

detekován sodík. 

 

Obrázek 3.34: SEM obrázky a) MgV2, b) MgV2H_P, c) MgV2H_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 
Dalšími snímky (Obr. 3.35) jsou Mg-formy vermikulitu z Číny. U čisté formy Mg-

vermikulitu je vidět částečné zachování vrstevnaté struktury. Po modifikaci CDH precipitací 

dochází k obalení a shlukování částic vermikulitu a vzniku shluků. Oproti tomu po 

ultrazvukové syntéze lze pozorovat pokrytí vermikulitu hydroxyapatitem, ale i vznik malých 

submikronových částic CDH. EDS analýzy potvrdila přítomnost prvků, charakteristických 

pro vermikulit a CDH, ale je zde také detekován prvek sodík ve velmi malém množství, který 

je pravděpodobně spojen s nečistotou NaCl. 

 

Obrázek 3.35: SEM obrázky a) MgV3, b) MgV3H_P, c) MgV3H_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 
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Následující skupina snímků (Obr. 3.36) náleží Mg-formě vermikulitu z Jihoafrické 

republiky. Na snímcích je viditelné zmenšení částic vermikulitu po modifikaci CDH. Zde 

dochází k zajímavému jevu, kdy částice, připravené precipitací, obsahují větší množství 

menších částic než nanokompozit, připravený ultrazvukem. EDS analýza potvrdila přítomnost 

prvků, charakteristických pro vermikulit a CDH. 

 

Obrázek 3.36: SEM obrázky a) MgV4, b) MgV4H_P, c) MgV4H_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 

Montmorillonit 

Dále jsou uvedeny snímky montmorillonitu před a po jednotlivých modifikacích Ca-

deficientním hydroxyapatitem. Také u montmorillonitu byly porovnány nanokompozity obou 

monoionních forem po obou způsobech přípravy. 

Na obrázku (Obr. 3.37) je vidět povrch Na-formy montmorillonitu. Čistý 

montmorillonit vykazuje hrubý povrch, nacházejí se zde částice různých velikostí od 

submikronových po částice o velikosti několika desítek mikrometrů. Precipitace vytváří na 

povrchu Mt CDH „film“, který se častěji vyskytuje u přípravy ultrazvukem. Na hranách Mt 

lze pozorovat i malé částice CDH, mající submikronovou velikost. Na druhou stranu po 

ultrazvuku dochází k pokrytí Mt jak CDH „filmem“, tak i drobnými částicemi CDH. EDS 

analýza ukazuje prvky, charakteristické pro montmorillonit a CDH. 
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Obrázek 3.37: SEM obrázky a) NaMt, b) NaMtH_P, c) NaMtH_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 
Na následujícím obrázku 3.38 jsou srovnány povrchy Mg-montmorillonitu před a po 

modifikaci CDH. Čistý MgMt má poměrně hladký povrch. Jelikož tvoří čistý MgMt shluky, 

lze povrch některých částic považovat za zdrsnělý. Po modifikaci CDH je vidět pokrytí 

povrchu Mt částic CDH „filmem“, v obou případech však po precipitaci vidíme poměrně 

velké, zato ale hladké částice. Oproti tomu po ultrazvukové syntéze je velikost částic poměrně 

malá, ale povrch je více zdrsnělý v důsledku pokrytí hydroxyapatitem. Také zde stanovila 

EDS analýza prvky charakteristické pro montmorillonit a CDH. 

 

Obrázek 3.38: SEM obrázky a) MgMt, b) MgMtH_P, c) MgMtH_U s příslušnými EDS 

analýzami (bod analýzy označen x) měřený detektorem sekundárních elektronů 

3.4.2.4 Analýza velikosti částic 

U všech vzorků bylo provedeno měření velikosti částic z důvodu zjištění rozdílu ve 

velikosti částic čistých jílových minerálů a jílových minerálů, modifikovaných CDH. Pro 

měření velikosti částic nanokompozitů byly využity následující parametry: d43 – objemově 

vážený průměr, d50 – střední průměr a dm – průměr odpovídající maximu nejvyššího píku. 
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V následující tabulce (Tabulka 3.11.) jsou uvedeny velikosti částic jednotlivých 

nanokompozitů ve srovnání s čistými monoionními formami vermikulitů a montmorillonitu. 

Monoionní formy vermikulitů mají velikost částic od 7 do 10 μm. Po modifikaci 

Ca-deficientním hydroxyapatitem dochází ve všech případech ke zvětšení částic na 

~ 10 – 13 μm. Toto odpovídá výsledkům ze skenovací elektronové mikroskopie, kdy povrch 

částic vermikulitu je obalen vrstvou CDH, ale také to, že dochází ke shlukování částic. Obě 

formy přípravy mají téměř stejně velké částice, vyjma sodné formy vermikulitu z Číny, kdy 

příprava ultrazvukem vytváří menší částice než precipitace. Toto může být způsobeno 

„rozbitím“ částic během ultrazvukové syntézy a případnou „větší citlivostí“ vermikulitu 

z Číny na ultrazvuk. 

U Na-montmorillonitu dochází ke vzniku dvou distribučních maxim a to 0,355 μm 

a 4,37 μm. Po modifikaci CDH dochází ke zvětšení částic na velikost ~ 12 μm, což opět 

odpovídá hypotéze pokrytí Mt částic hydroxyapatitem. Také zřejmě bude docházet buď 

k vymytí nejmenších částic Mt nebo k jejich „slepení“ a tedy vytvoření shluku částic, 

obalených nebo tvořících směs s CDH. Při srovnání metody přípravy je viditelné, že velikost 

částic je velice podobná. Opačný jev lze pozorovat u MgMt, kde velikost částic po přípravě 

ultrazvukem je větší než po přípravě precipitací. Zde je možné hledat důvod v aktivaci 

povrchu ultrazvukem a tedy i případnou větší reaktivitu – větší nárůst CDH na povrchu či 

případné shlukování částic jak čistého Mt, tak montmorillonitu, pokrytého CDH. 

Tabulka 3.11. Velikost částic Na- a Mg-forem jílových minerálů a nanokompozitů s CDH, 

připravených precipitací nebo ultrazvukovou syntézou  

Vzorek 
Velikost částic (μm) 

Vzorek 
Velikost částic (μm) 

dm d50 d43 dm d50 d43 

NaV1 10,86 11,59 14,63 MgV1 7,20 6,86 7,30 

NaV1H_P 10,7 10,55 24,95 MgV1H_P 12,38 22,98 57,15 

NaV1H_U 10,8 16,12 41,65 MgV1H_U 12,38 31,05 52,76 

NaV2 6,30 6,30 6,61 MgV2 9,38 8,55 9,16 

NaV2H_P 10,87 16,30 44,49 MgV2H_P 12,31 16,80 33,67 

NaV2H_U 10,85 15,33 37,12 MgV2H_U 12,30 15,54 29,32 

NaV3 8,23 8,13 8,53 MgV3 9,43 9,15 10,13 

NaV3H_P 12,31 15,44 33,63 MgV3H_P 10,86 14,55 26,60 

NaV3H_U 10,87 16,30 44,49 MgV3H_U 10,88 19,09 83,27 

NaV4 9,46 9,35 10,07 MgV4 9,45 9,28 9,87 

NaV4H_P 12,31 14,09 21,27 MgV4H_P 12,30 14,06 20,67 

NaV4H_U 12,34 20,86 60,47 MgV4H_U 12,32 15,18 33,01 

NaMt 
0,355 

4,37 
2,27 2,29 MgMt 8,22 8,16 20,11 

NaMtH_P 12,30 11,96 22,76 MgMtH_P 10,8 16,31 33,19 

NaMtH_U 12,26 11,64 20,18 MgMtH_U 12,43 27,73 55,25 
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Velikost částic jednotlivých jílů se po přípravě Ca-deficientního hydroxyapatitu 

zvětšila, což podporuje hypotézu pokrytí jílových částic Ca-deficientím hydroxyapatitovým 

„filmem“, dále také dochází ke shlukování malých částic. 

3.4.2.5 Velikost specifického povrchu 

Velikost specifického povrchu jednotlivých nanokompozitů je uvedena v tabulce 3.12. 

Kalcium deficientní hydroxyapatit má větší SSA po přípravě sonikací (76,15 m
2
/g) než po 

přípravě precipitací (61,84 m
2
/g), což může být způsobeno působením ultrazvuku na povrch 

CDH. Výsledek CDH_U potvrzuje SEM analýza (Obr. 3.9, kapitola 3.4.1.3), kde je viditelné, 

že CDH_U je mnohem členitější na povrchu než CDH_P. CDH vykazuje obecně velký 

specifický povrch: 25 – 100 m
2
/g [140]. U všech Na- a Mg-forem vermikulitů dochází 

k vytvoření menšího SSA než u jejich příslušných nanokompozitů bez ohledu na způsob 

přípravy CDH na vermikulitu. Specifický povrch Na-forem vermikulitů je nižší než 

specifický povrch jejich Mg-forem, toto je v souladu s morfologií, pozorovanou na snímcích 

ze SEM, kde lze pozorovat, že členitější povrch mají Mg-formy ve srovnání s Na-formami. 

U nanokompozitů je situace složitější. Nanokompozity, obsahující Na-formy, vykazují nižší 

hodnoty SSA než nanokompozity, obsahující Mg-formy, výjimkou jsou nanokompozity 

NaV3H_U, MgV3H_U, NaV4H_U a MgV4H_U, kde Na-formy nanokompozitů, 

připravených sonikací, vykazují větší SSA než jejich příslušné Mg-formy, připravené 

sonikací. Rozdíl mezi NaV3H_U a MgV3H_U je téměř 15 m
2
/g a u NaV4H_U a MgV4H_U 

je téměř 25 m
2
/g.  

K odlišné situaci dochází ve vzorcích, obsahujících montmorillonit. NaMt má 

specifický povrch roven 92,48 m
2
/g, kdy této hodnoty nedosahuje žádný vzorek, obsahující 

vermikulit. Nicméně nanokompozity NaMtH_P a NaMtH_U nedosahují velikosti SSA NaMt 

(SSA o téměř 20 m
2
/g menší než NaMt). Důvodem vyšší hodnoty SSA vzorku NaMt mohou 

být menší velikost částice, protože NaMt obsahuje mnohem menší částice – 0,355 μm 

a 4,37 μm. Hořečnatý vermikulit vykazuje nižší hodnotu SSA než NaMt, a to o ~ 7,5 m
2
/g, 

což může být způsobeno vytvořením větších částic a tedy znemožnění adsorpce N2 na celém 

povrchu vzorku. Ze všech vzorků obsahujících montmorillonit lze pozorovat nejnižší SSA 

u nanokompozitu MgMtH_P. Naopak nejvyšší specifický povrch, nejen ze vzorku 

obsahujících montmorillonit, ale ze všech vzorků, je v MgMtH_U, a to 112,27 m
2
/g. 
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Tabulka 3.12. Velikost specifického povrchu CDH a nanokompozitů, připravených 

precipitací a ultrazvukem 

Název vzorku 
Velikost SSA 

(m
2
/g) 

Název vzorku 
Velikost SSA 

(m
2
/g) 

CDH_P 61,84 CDH_U 76,15 

NaV1 22,60 MgV1 56,28 

NaV1H_P 50,13 MgV1H_P 67,19 

NaV1H_U 40,82 MgV1H_U 57,48 

NaV2 36,60 MgV2 40,56 

NaV2H_P 58,41 MgV2_P 59,54 

NaV2H_U 66,45 MgV2_U 68,58 

NaV3 13,61 MgV3 23,91 

NaV3_P 44,16 MgV3H_P 47,89 

NaV3_U 71,58 MgV3H_U 56,60 

NaV4 21,59 MgV4 18,57 

NaV4H_P 55,48 MgV4H_P 61,09 

NaV4H_U 82,10 MgV4H_U 58,85 

NaMt 92,48 MgMt 84,96 

NaMtH_P 71,81 MgMtH_P 48,81 

NaMtH_U 74,91 MgMtH_U 112,27 

Z výsledků SSA lze pozorovat, že CDH, připravený na vermikulitech, zvyšuje velikost 

specifického povrchu celého vzorku. Jiná situace nastává v případě vzorků 

s montmorillonitem, kde zřejmě CDH u vzorků s NaMt snižuje velikost SSA. Naopak 

nejvyšší specifický povrch ze všech studovaných vzorků je v nanokompozitu MgMtH_U.  

3.4.2.6 Stanovení Ca a P v nanokompozitech 

Pro přesné stanovení množství prvků Ca a P ve vzorcích nanokompozitů byly 

srovnány výsledky ze dvou metod, a to rentgenové fluorescence (XRF) a atomové emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (AES). 

V tabulce 3.13. jsou uvedena množství Ca a P vyjádřených v oxidech CaO a P2O5 

stanovených pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie a atomové emisní spektrometrie. 

Nejvyšší množství CaO a P2O5 je ve vzorku čistého CDH, a to 35,5 hmot. % CaO 

a 33,1 hmot. % P2O5.  

Nanokompozity obsahují velice podobná množství P2O5. V případě CaO lze pozorovat 

velmi malé množství CaO v nanokompozitu NaV1H_P. Naopak největší množství oxidu 

vápenatého bylo stanoveno v nanokompozitu NaMtH_P a MgMtH_P, ale to může být 

ovlivněno přítomností vápníku ve struktuře montmorillonitu (~ 5 hmot. %). Nanokompozity 

s vermikulitem obsahují CaO v rozmezí 22 – 24 hmot. %, vyjma již výše uvedeného 

nanokompozitu s Na-formou vermikulitu z Brazílie. Množství oxidu fosforečného je ve všech 
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nanokompozitech velice podobné, ale i v tom to případě je nejvíce oxidu fosforečného 

obsaženo v nanokompozitech s montmorillonitem.  

Množství CaO a P2O5 stanovené AES je vyšší ve srovnání se stanovením pomocí 

XRF. Pomocí AES nebylo stanovováno množství CaO a P2O5 v CDH. Nejvyšší množství 

CaO stanovené pomocí AES je v nanokompozitu NaMtH_P. Naopak nejnižší množství CaO 

obsahuje nanokompozit NaV1H_P. Tyto výsledky odpovídají výsledkům z XRF, kde nejvyšší 

množství CaO vykazuje nanokompozit NaMtH_P a nejnižší množství CaO má nanokompozit 

NaV1H_P. V případě P2O5 dochází k rozdílu mezi XRF a AES, kdy největší množství P2O5 

obsahuje hned několik nanokompozitů: NaV1H_P, MgV1H_P a MgMtH_P. Nejméně P2O5 

obsahují nanokompozity NaV3H_P a NaMtH_P, zatímco v případě stanovení XRF bylo 

nejméně P2O5 pouze v nanokompozitu NaV3H_P.  

Rozdíl mezi metodou XRF a AES je zřejmý, i když sledované hodnoty nejsou tak 

odlišné. AES stanovil vyšší obsah jednotlivých prvků, což může být způsobeno rozkladem 

vzorku v kyselinách a tedy přesnějšímu určení, oproti srovnávání výsledků XRF se standardy.  

Tabulka 3.13. Množství Ca a P vyjádřených v oxidech CaO a P2O5 z XRF (hmot. %) 

a AES (%) 

Vzorek 
P2O5  

(hmot. %) 

P2O5  

(%) 

CaO  

(hmot. %) 

CaO  

(%) 

CDH_P 33,1 – 35,5 – 

NaV1H_P 23,6 27 18,6 21 

MgV1H_P 23,8 27 22,4 24 

NaV2H_P 22,5 26 22,2 25 

MgV2H_P 23,4 26 22,2 23 

NaV3H_P 22,2 25 22,4 24 

MgV3H_P 23,7 26 22,2 24 

NaV4H_P 22,7 26 23,9 26 

MgV4H_P 23,9 26 22,8 25 

NaMtH_P 24,3 25 25,0 27 

MgMtH_P 24,4 27 24,4 26 

Průměrně je rozdíl mezi XRF a AAS malý, rozdíl v případě P2O5 je 2,65 % a v případě 

CaO jen 1,89 %.  

3.4.2.7 Stabilita 

Koncentrace uvolněných prvků (Ca
2+

, P
V
) do vodného roztoku po testech stability jsou 

uvedeny v tabulce 3.14.  
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Tabulka 3.14. Množství uvolněného Ca
2+

 a P
V
 do roztoku 

Vzorek 
Ca

2+
 

(%) 

P
V
 

(%) 
Vzorek 

Ca
2+

 

(%) 

P
V
 

(%) 

CDH_P_5 0,015 19,18    

CDH_P_7 0,021 20,33    

CDH_P_9 0,012 9,41    

NaV1H_P_5 0,024 8,84 MgV1H_P_5 0,024 12,86 

NaV1H_P_7 0,023 9,41 MgV1H_P_7 0,025 12,98 

NaV1H_P_9 0,021 7,80 MgV1H_P_9 0,022 12,86 

NaV2H_P_5 0,020 8,87 MgV2H_P_5 0,022 12,63 

NaV2H_P_7 0,014 9,83 MgV2H_P_7 0,022 14,12 

NaV2H_P_9 0,030 9,42 MgV2H_P_9 0,029 12,70 

NaV3H_P_5 0,032 10,00 MgV3H_P_5 0,035 17,19 

NaV3H_P_7 0,024 9,86 MgV3H_P_7 0,032 16,60 

NaV3H_P_9 0,021 9,97 MgV3H_P_9 0,039 12,79 

NaV4H_P_5 0,016 10,54 MgV4H_P_5 0,022 15,40 

NaV4H_P_7 0,015 9,91 MgV4H_P_7 0,024 13,99 

NaV4H_P_9 0,017 9,22 MgV4H_P_9 0,030 12,70 

NaMtH_P_5 0,027 8,56 MgMtH_P_5 0,021 12,01 

NaMtH_P_7 0,021 9,13 MgMtH_P_7 0,022 12,47 

NaMtH_P_9 0,018 9,57 MgMtH_P_9 0,016 12,37 

Obecně lze říci, že množství uvolněného Ca
2+

 je velice malé při všech třech hodnotách 

pH. Při pH 5 dochází k nejmenšímu uvolňování Ca
2+

 u čistého CDH a u nanokompozitu 

NaV4H_P (0,015 %) (Obr. 3.39). Naopak k největšímu uvolňování dochází u nanokompozitu 

MgV3H_P (0,035 %). Ostatní nanokompozity uvolňují při pH 5 Ca
2+

 v rozmezí 0,016 –

 0,032 %. Všechny Na-formy vermikulitů uvolňují menší množství Ca
2+

 než jejich Mg-formy. 

Nejméně se P
V
 při pH 5 uvolňuje u vzorku NaV3H_P (8,56 %). Naopak nejvíce P

V
 se 

uvolňuje z CDH (19,18 %). Z nanokompozitů se nejvíce P
V
 uvolňuje z NaV4H_5. Nejméně 

P
V
 se uvolňuje z nanokompozitu NaV1H_P a MgV4H_P (8,84 %). Zbylé nanokompozity 

uvolňují při pH 5 fosforečné kationty v rozmezí 8,87 – 12,86 % (Obr. 3.40). Také u fosforu 

platí, že Na-formy jsou stabilnější na uvolňování fosforečných kationtů než Mg-formy. 

Zatímco v případě uvolňování Ca
2+

 byly rozdíly mezi Na-formami vermikulitů výraznější, tak 

v případě P
V
 Na-formy vermikulitů uvolňují téměř stejné množství P

V
. 



 

79 
  

 

Obrázek 3.39: Uvolněné množství Ca
2+

 ze vzorků do vodného roztoku při pH 5 

(červená Na-formy, černá Mg-formy) 

 

Obrázek 3.40: Uvolněné množství P
V
 ze vzorků do vodného roztoku při pH 5 

(červená Na-formy, černá Mg-formy) 
Dále byla testována stabilita nanokompozitů a CDH při pH 7, které je důležité pro 

využití například v medicíně či environmentálních aplikacích. Nejstabilnějšími 

nanokompozity na uvolňování Ca
2+

 při pH 7 jsou NaV2H_P a MgMtH_P (0,014 %). Naopak 

nejméně stabilní nanokompozity na uvolňování Ca
2+

 jsou MgV1_H a NaMtH_P (0,025 %). 

Ostatní nanokompozity včetně čistého CDH uvolňují vápenaté kationty v rozmezí 0,021 – 

0,023 % (Obr. 3.41). Při pH 7 jsou opět stabilnější Na-formy oproti Mg-formám, ale ve dvou 

případech je množství uvolněných vápenatých kationtů velice podobné (V1H_7 a MtH_7). 

Fosforečných kationtů se při pH 7 nejméně uvolňuje z nanokompozitů NaV1H_P 

a MgV4H_P (9,41 %). Nejvíce fosforečných kationtů se uvolňuje z CDH (20,33 %). Nejméně 

stabilním nanokompozitem je MgV4H_7, který uvolňuje 16,6 % P
V
. Další nanokompozity 

uvolňují P
V
 v rozmezí 9,83 – 14,12 % (Obr. 3.42). Také v případě P

V
 při pH 7 uvolňují 

všechny Na-formy téměř stejné procento fosforečných iontů (~ 9,5 %). 
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Obrázek 3.41: Uvolněné množství Ca
2+

 ze vzorků do vodného roztoku při pH 7 

(červená Na-formy, černá Mg-formy) 

 

Obrázek 3.42: Uvolněné množství P
V
 ze vzorků do vodného roztoku při pH 7 

(červená Na-formy, černá Mg-formy) 
Posledním studovaným pH pro uvolňování Ca

2+
 a P

V
 z nanokompozitů a CDH bylo 

pH 9 (Obr. 3.43). Nejméně Ca
2+

 se uvolňuje z CDH (0,012 %). Tato hodnota je nejmenší ve 

srovnání se zbývajícími hodnotami uvolněného Ca
2+

 při pH 5 a 9. Vyšší stabilita CDH při pH 

9 je v souladu s literaturou [64], protože CDH je stabilní při pH ~ 9 pro Ca
2+

 a P
V
. Při pH 9 

mají pouze 2 nanokompozity nižší množství uvolněného Ca
2+

 a P
V
 než čistý CDH, což je 

velice slibný výsledek z hlediska dalšího využití nanokompozitů. Z nanokompozitů se 

nejméně Ca
2+

 uvolňuje ze vzorku MgV3H_9. Nanokompozit MgV3H_9 je jediným 

nanokompozitem, obsahujícím Mg-formu jílového minerálu, který dosáhl nejnižšího množství 

uvolněného Ca
2+

. Na druhou stranu nanokompozit MgV4H_P uvolňuje největší množství 

vápenatých kationtů (0,039 %). Další nanokompozity uvolňují vápenaté kationty v rozmezí 

0,016 – 0,029 %. Fosforečných kationtů se při pH 9 uvolňuje nejméně z NaV1H_P (7,80 %). 

Nejvíce se P
V
 uvolňuje z nanokompozitu MgV1H_P (12,86 %). Zbylé nanokompozity 

uvolňují P
V
 v rozmezí 9,41 – 12,70 % (Obr. 3.44). 
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Obrázek 3.43: Uvolněné množství Ca
2+

 ze vzorků do vodného roztoku při pH 9 

(červená Na-formy, černá Mg-formy) 

 

Obrázek 3.44: Uvolněné množství P
V
 ze vzorků do vodného prostředí při pH 9 

(červená Na-formy, černá Mg-formy) 

Při pH 9 se uvolňovalo z kalcium deficientního hydroxyapatitu nejmenší množství 

fosforečných kationtů ze všech tří sledovaných pH, což je v souladu s literaturou, která uvádí, 

že CDH je stabilní v závislosti na poměru Ca/P (1,5 – 1,67) v pH rozmezí 6,5 – 9,5 [64]. 

NaV1H_P a MgV4H_P vykazují při pH 9 větší stabilitu při uvolňování fosforečných kationtů 

než čistý CDH. Uvolňování Ca
2+

 ze všech vzorků je velice nízké (< 0,025 %). Takže lze říci, 

že všechny vzorky jsou Ca
2+

 stabilní ve všech vybraných pH hodnotách. Ca
2+

 stabilita vzorků 

klesá v pořadí dle rovnic 10 – 12. 

Stabilita P
V
 vzorků se snižuje v pořadí, v jakém je uvedeno v porovnání pro jednotlivá 

pH v rovnicích (13, 14 a 15). Lze tedy shrnout, že čistý CDH je méně stabilní při uvolňování 

P
V
 při pH 5 a 7, to ve srovnání s nanokompozity. Při pH 5 a 7 je nejstabilnější NaV3H, 

následované NaV1H. Při pH 9 je nejstabilnější nanokompozit NaV1H, následovaný NaMtH 

a CDH.  

Ca
2+
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pH 5: CDH > NaV4H > NaV2H > MgMtH > MgV2H = NaV4H > NaV1H = MgV1H > 

NaMtH > NaV3H > MgV3H        (10) 

pH 7: NaV2H > NaV4H > CDH = NaMtH > MgV2H = MgMtH > NaV1H > MgV4H = 

NaV3H > MgV1H > MgV3H       (11) 

pH 9: CDH > MgV3H > NaMtH > NaV3H > NaV1H > NaV4H > MgV1H > MgV2H > 

NaV2H = MgMtH > MgV4H       (12) 

P
V
 

pH 5: NaV3H > NaV1H > NaV2H > NaV4H > NaMtH > MgV3H > MgV2H > MgV1H > 

MgMtH > MgV4H > CDH        (13) 

pH 7: NaV3H > NaV1H > NaV2H > NaV4H > NaMtH > MgV3H > MgV1H > MgMtH 

>MgV2H > MgV4H > CDH        (14) 

pH 9: NaV1H > NaMtH > CDH > NaV2H > NaV3H > NaV4H > MgV3H > MgMtH = 

MgV2H > MgV4H > MgV1H       (15) 

Rentgenová difrakce 

Po testování stability byly nanokompozity podrobeny rentgenové difrakční analýze, za 

účelem detekování případných strukturních změn, způsobených působením rozdílných hodnot 

pH během testů stability. RTG difrakční záznamy jsou zobrazeny v rozmezí difrakčních úhlů 

15 – 45° 2Θ před stabilitou a po, tyto jsou znázorněny na obrázku 3.45. Z RTG difrakčních 

záznamů bylo zjištěno, že nejsou pozorovatelné signifikantní posuny d-hodnot po testování 

stability, a proto jsou zde uvedeny pouze RTG difrakční záznamy nanokompozitů, obsahující 

Na- a Mg-formy vermikulitu z Brazílie a Bulharska a montmorillonitu. K posunům vybraných 

d-hodnot CDH dochází pouze v rozmezí 0,001 – 0,002 nm. Jelikož se do výluhů neuvolňují 

prvky Al, Fe a Ti nejsou předpokládány změny ve struktuře jílových minerálů. Z tohoto 

důvodu nejsou uvedeny ani studovány bazální reflexe jílových minerálů v rozmezí 2 – 15° 

2Θ. Zřetelnější změny, i když stále zanedbatelné, jsou viditelné ve velikosti krystalitů CDH 

v nanokompozitech.   
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Obrázek 3.45: RTG difrakční záznamy A: CDH: a) před stabilitou, b) při pH 5, c) při pH 7, 

d) při pH 9; B: Vermikulit z Brazílie: a) NaV1H, b) NaV1H_5, c) NaV1H_7, d) NaV1H_9, e) 

MgV1H, f) MgV1H_5, g) MgV1H_7, h) MgV1H_9; C: Vermikulit z Bulharska: a) NaV2H, 

b) NaV2H_5, c) NaV2H_7, d) NaV2H_9, e) MgV2H, f) MgV2H_5, g) MgV2H_7, 

h) MgV2H_9; D: Montmorillonit: a)NaMtH, b) NaMtH_5, c) NaMtH_7, d) NaMtH_9, 

e) MgMtH, f) MgMtH_5, g) MgMtH_7, h) MgMtH_9 

Vypočítaná průměrná velikost krystalitů <Lc> CDH a nanokompozitů je uvedena 

v tabulce 3.15. Největší krystality v čistých CDH je možné pozorovat u CDH_5, který 

dosahuje velikosti 32,405 nm, naopak nejmenší velikost lze pozorovat u CDH_9, a to 

30,081nm. Vzorky CDH a CDH_7 mají velikost krystalitů 30,274 nm respektive 30,814 nm.   

Čistý CDH má větší krystality než CDH v nanokompozitech kromě NaV2H_7. CDH 

v nanokompozitech, připravených na Na-formách jílových minerálů, vykazuje větší krystality 

než CDH v nanokompozitech, obsahujících Mg-formy jílových minerálů.  
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Tabulka 3.15. Průměrná velikost krystalitů <Lc> CDH před a po testování stability 

Vzorek 
<Lc> 

(nm) 

CDH 30,274 

CDH_5 32,405 

CDH_7 30,814 

CDH_9 30,081 

V tabulce 3.16. jsou uvedeny velikosti krystalitů nanokompozitů před a po testu 

stability. CDH, připravený na Na-formách vermikulitů, obecně vytváří větší krystality než 

ten, připravený na Mg-formách vermikulitů. Také CDH, připravený na Na-montmorillonitu, 

má větší krystality než CDH, vytvořený na příslušné Mg-formě. CDH na nanokompozitech 

nedosahuje velikosti krystalitů jako čistý CDH, vyjma nanokompozitu NaV2H_7.    

Tabulka 3.16. Průměrná velikost krystalitů <Lc> nanokompozitů před a po testování stability 

Vzorek 
<Lc> 

(nm) 
Vzorek 

<Lc> 

(nm) 

NaV1H 25,209 MgV1H 23,678 

NaV1H_5 27,984 MgV1H_5 19,565 

NaV1H_7 27,988 MgV1H_7 19,565 

NaV1H_9 28,719 MgV1H_9 21,728 

NaV2H 21,584 MgV2H 21,706 

NaV2H_5 24,363 MgV2H_5 21,141 

NaV2H_7 31,066 MgV2H_7 20,915 

NaV2H_9 26,000 MgV2H_9 21,255 

NaMtH 27,948 MgMtH 21,119 

NaMtH_5 27,984 MgMtH_5 23,553 

NaMtH_7 27,387 MgMtH_7 23,841 

NaMtH_9 28,398 MgMtH_9 22,998 

Infračervená spektroskopie 

Vzorky byly podrobeny analýze s využitím IČ spektroskopie, kde naměřená spektra 

jsou viditelná na obrázku 3.46 v oblasti 400 – 4000 cm
-1

. Stejně jako v případě RTG difrakce, 

nedochází ani v IČ spektrech k významným posunům pásů, charakteristických pro CDH. 

Jedinými změnami jsou změny v oblasti OH vibrací vody. Vzhledem k tomu, že nejsou 

pozorovány signifikantní změny, jsou uvedena pouze spektra CDH, NaV1H/MgV1H, 

NaV2H/MgV2H a NaMtH/MgMtH. Ve spektrech jsou zobrazeny pouze pásy, spojené 

s CDH. 
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Obrázek 3.46: IČ spektra A: a) CDH, b) CDH_5, c) CDH_7, d) CDH_9; B: a) NaV1H, b) 

NaV1H_5, c) NaV1H_7, d) NaV1H_9, e) MgV1H, f) MgV1H_5, g) MgV1H_7 a h) 

MgV1H_9; C: a) NaMtH, b) NaMtH_5, c) NaMtH_7, d) NaMtH_9, e) MgMtH, f) 

MgMtH_5, g) MgMtH_7 a h) MgMtH_9; D: a) NaV2H. b) NaV2H_5, c) NaV2H_7, d) 

NaV2H_9, e) MgV2H, f) MgV2H_5, g) MgV2H_7 a h) MgV2H_9 

Lze tedy říci, že CDH, ať již čistý nebo připravený na povrchu jílových minerálů, je 

stabilní při pH 5, 7 a 9. Bylo zjištěno, že Ca
2+

 kationty jsou uvolňovány ve velmi nízkých 

koncentracích jak u CDH, tak u nanokompozitů. Při pH 5 a 9 se uvolňuje z CDH méně Ca
2+

 

než z nanokompozitů, což může být způsobeno také přítomností Ca
2+

 kationtů v mezivrství 

jílových minerálů, kdy některé kationty zůstávají v mezivrství i po přípravě monoionní formy. 

Viditelné je to především u montmorillonitu, který přirozeně obsahuje vyšší množství vápníku 

(~ 5%) ve srovnání s použitými vermikulity (viz kapitola 3.4.2.5). 

Z dosavadních výsledků lze dovodit, že metoda přípravy nemá na nanokompozit 

výraznější strukturní vliv, a proto byly další metody zaměřeny pouze na nanokompozity, 

připravené precipitací. Dalším důvodem podrobnějšího studia precipitačně připravených 

nanokompozitů je pozdější příprava interkalovaného jílového minerálu léčivem, u něhož je 
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možná degradace či jiný nežádoucí účinek při ultrazvukové syntéze CDH na jílovém 

minerálu, interkalovaném tímto léčivem. 

3.4.3 Sorpce Cd
2+

 na nanokompozitu jílový minerál/CDH 

V kapitole 3.4.2.7 bylo pojednáváno o stabilitě nanokompozitů s CDH. Na tuto 

charakteristiku materiálu nepřímo navazují sorpční vlastnosti, umožňující sorpci například 

proteinů, biomolekul, anebo toxinů [73]. Pro predikci sorpce látek na nanokompozity bylo 

vybráno kadmium, protože je zřetelně identifikovatelné pro metody AAS a RTG difrakční 

analýzu. Pro sorpce Cd
2+

 byly vybrány vzorky CDH, NaV1H_P a NaMtH_P. Sorpce 

probíhaly buď za dynamických (d) nebo statických (s) podmínek (viz kapitola 3.3). Jelikož 

studium zahrnuje jen vliv nasorbovaných kationtů na morfologii a strukturu materiálů, nejsou 

zde studovány sorpční křivky. 

3.4.3.1 Sorpční proces 

Množství Cd
2+

 po sorpci pro vzorky CDH, NaV1, NaV1H_P, NaMt a NaMtH_P jsou 

uvedeny v tabulce 3.17. Z těchto hodnot bylo vypočteno procentuální snížení koncentrace 

iontů, čili odstranění Cd
2+

 z roztoku dle rovnice 8. Hodnoty jsou uvedeny na obrázku 3.47.  

Tabulka 3.17. Množství Cd
2+

 v roztoku po reakci s nanokompozity (NaV1H a NaMtH) 

a CDH po statickém a dynamickém sorpčním procesu 

Vzorek 
Cd

2+
 

(mg/l) 
Vzorek 

Cd
2+

 

(mg/l) 

CDH_d 237 CDH_s 217 

NaV1_d 323 NaV1_s 350 

NaV1H_d 266 NaV1H_s 253 

NaMt_d 398 NaMt_s 412 

NaMtH_d 297 NaMtH_s 290 

Procentuální odstranění Cd
2+

 čistým kalcium deficientním hydroxyapatitem bylo 

56,6 % pro statickou metodu a 52,6 % pro dynamickou metodu (Obr. 3.47). Rozdíl mezi 

dynamickou a statickou metodou pro čistý CDH činí tedy 4 %. Obecně činí rozdíly mezi 

dynamickým a statickým procesem 1,0 – 5,4 %. Sodná forma montmorillonitu sorbuje při 

dynamickém procesu 20,4 % Cd
2+

, zatím co při statickém procesu je nasorbované množství 

menší o 2,8 %. NaMtH má menší rozdíl mezi dynamickým a statickým procesem, pouze 

nanokompozit, obsahující NaMt, vykazuje dvojnásobné množství nasorbovaného Cd
2+

 než 

čistý NaMt, resp.  nasorbované množství je na nanokompozitu NaMtH 40,6 % při 

dynamickém procesu a 42 % při statickém procesu. Na druhou stranu nanokompozit sorbuje 

o 32,2 % méně Cd
2+

 než CDH při dynamickém procesu a o 14,6 % méně při statickém. 
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Rozdíl mezi dynamickým a statickým procesem je u nanokompozitu NaMtH nejmenší ze 

všech studovaných vzorků, a to 1,4 % ve prospěch statického procesu. Sodná forma 

vermikulitu z Brazílie sorbuje 35,4 % a 30% při dynamickém, respektive statickém procesu. 

U NaV1 lze pozorovat nejvyšší rozdíl mezi statickým a dynamickým procesem ze všech 

sledovaných vzorků, a to 5,4 % ve prospěch dynamického procesu sorbování. Sodný 

vermikulit z Brazílie sorbuje větší množství Cd
2+

 než Na-forma montmorillonitu o přibližně 

15 %. Toto může být způsobeno přítomností Mg
2+

 iontů v mezivrství vermikulitu, který je 

jednodušeji vyměnitelný za Cd
2+

, ale také to může být způsobeno vyšším nábojem na 

vrstvách vermikulitu oproti montmorillonitu. Posledním sledovaným sorbentem byl 

nanokompozit NaV1H, který sorbuje 46,8 % při dynamickém procesu a 49,4 % při statickém 

procesu. Rozdíl mezi dynamickým a statickým procesem je v tomto případě 2,6 %. 

Nanokompozit NaV1H sorbuje o 6,2 % při dynamickém a o 7,4 % při statickém procesu více 

než nanokompozit NaMtH.  

Sorbované množství Cd
2+

 na vzorcích po 24 h experimentu se snižuje v tomto pořadí: 

Mt vzorky – statické: CDH_s > NaMtH_s > NaMt_s 

Mt vzorky – dynamické: CDH_d > NaMtH_d > NaMt_d 

Ver vzorky – statické: CDH_s > NaV1H_s > NaV1_s 

Ver vzorky – dynamické: CDH_d > NaV1H_d > NaV1_d  

 

Obrázek 3.47: Graf procentuálního nasorbování Cd
2+

 na sorbenty dynamicky (červeně) 

a staticky (černě) 
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3.4.3.2 Rentgenová difrakční analýza použitých sorbentů 

Na obrázku 3.48 jsou RTG difrakční záznamy čistého CDH a CDH po sorpčních 

procesech. Záznam čistého CDH má nejintenzivnější reflexi s mezivrstevní vzdáleností 

d(211) = 0,334 nm. Iontové poloměry kationtů Cd
2+

 (0,097 nm) a Ca
2+

 (0,099 nm) jsou velice 

podobné, a proto může docházet k substituci Ca
2+

 iontů za Cd
2+

 ionty v krystalové mříži CDH 

[76]. Po absorpčním procesu dochází k odstranění nečistot v podobě NaCl a H3PO3 zároveň, 

nedochází však k signifikantním změnám ve struktuře. 

 

Obrázek 3.48: RTG difrakční záznam CDH: a) CDH, b) CDH_d, c) CDH_s 
NaV1 má bazální reflexe s hodnotou d = 2,130 nm, 1,226 nm a 1,142 nm. RTG 

difrakční záznamy NaV1H jsou velice rozdílné ve srovnání s počátečním NaV1 a obsahují 3 

reflexe s velice nízkou intenzitou (d = 1,464 nm, 1,225 nm a 1,140 nm). Ve vzorku NaV1H 

jsou viditelné také charakteristické bazální reflexe CDH, které byly diskutovány výše (viz 

kapitola 3.4.2.1.). Sorpční proces (NaV1_d, NaV1H_d) způsobuje posun bazální reflexe 

(d = 1,464 nm), což indikuje kationtovou výměnu mezivrstevních kationtů za Cd
2+

 

v mezivrství vermikulitu. Při statickém procesu dochází ke stejným změnám jako při 

dynamickém procesu, o čemž je možné se přesvědčit na RTG difrakčních záznamech 

statického procesu (Obr. 3.49).  
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Obrázek 3.49: RTG difrakční záznamy NaV1 a NaV1H před a po sorpci Cd
2+

: a) NaV1, b) 

NaV1_s, c) NaV1_d, d) CDH_s, e) NaV1H, f) NaV1H_s, g) NaV1H_d 
RTG difrakční záznamy NaMt ukazují d-hodnotu reflexe při 1,241 nm. Po sorpčním 

procesu dochází ve vzorku NaMt_d k posunu na hodnotu d = 1,422 nm. Toto může indikovat 

interkalaci Cd
2+

 do mezivrství NaMt. Intenzita hlavní reflexe NaMt se drasticky snížila po 

přípravě CDH ve vzorku NaMtH. Stejný efekt lze pozorovat také ve vzorcích po absorpci 

Cd
2+

 NaMtH_d a NaMtH_s. Ve všech vzorcích NaMt s CDH jsou také viditelné 

charakteristické CDH reflexe (jak před tak po sorpčních procesech), které byly diskutovány 

výše (viz kapitola 3.4.2.1.). Také v případě NaMt nedochází k viditelným změnám v RTG 

difrakčních záznamech při dynamickém a statickém procesu. Červené šipky i zde indikují, 

kde by se nacházely bazální reflexe Cd
2+

 v případě dostatečné koncentrace Cd
2+

 ve vzorcích 

po sorpci. Také v případě vzorků NaMtH je potvrzena sorpce kadmia mapováním povrchu 

sorbentu skenovací elektronovou mikroskopií (viz dále). 

 

Obrázek 3.50: RTG difrakční záznamy NaMt a NaMtH před a po sorpci Cd
2+

: a) NaMt, b) 

NaMt_s, c) NaMt_d, d) CDH, e) NaMtH, f) NaMtH_s, g) NaMtH_d 
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3.4.3.3 Skenovací elektronová mikroskopie sorbentů 

Ze snímků SEM lze vypozorovat, že povrch kalcium deficientního hydroxyapatitu 

nevykazuje po sorpčním procesu téměř žádné změny (Obr. 3.51). Množství nasorbovaného 

Cd
2+

 je po obou procesech velice podobné, při dynamickém procesu CDH_d obsahuje 

11,74 hmot. % Cd
2+

 a při statickém procesu CDH_s obsahuje 14,19 hmot. % Cd
2+

, což 

odpovídá výsledkům z AES. Prvková mapa ukazuje stejnou distribuci Cd
2+

 na povrchu CDH 

po obou sorpčních procesech. EDS analýza potvrdila přítomnost Cd
2+

 a dále také prvků, 

odpovídajících CDH, a to Ca a P. Nejvyšší pík odpovídá jak vápníku z CDH, tak 

nasorbovanému kadmiu.  

 

Obrázek 3.51: SEM snímky a) CDH_s, b) CDH_d s příslušným EDS a mapováním Cd
2+ 

Jelikož nebyl zaznamenán výrazný rozdíl mezi sorpcí při statickém a dynamickém 

procesu, je dále uvedena pouze SEM analýza vzorků po dynamickém sorpčním procesu. 

Dalším důvodem je také to, že pro případné využití materiálu v biologických systémech je 

potřeba zejména studovat dynamický proces, jelikož organismy jsou dynamicky se měnící 

prostředí [95]. 

U NaMtH nepozorujeme signifikantní změny v morfologii povrchu (Obr. 3.52). 

Z prvkových map je viditelné, že čistý NaMt sorbuje menší množství Cd
2+

 než nanokompozit 

NaMtH. Sorbované množství Cd
2+

 je 2,93 hmot. % pro NaMt a 25,88 hmot. % pro NaMtH. 

EDS analýza potvrdila přítomnost prvků, charakteristických pro NaMt jako Mg, Al, Si, Ti 

a Fe. U nanokompozitu NaMtH jsou na EDS záznamu jednak prvky, charakteristické pro 

NaMt a to Al, Si a Fe, a dále pak prvky, charakteristické pro CDH a to Ca a P. Z EDS analýzy 

je také viditelné, že intenzita píku kadmia je v NaMt velice nízká oproti intenzitě píku ve 

spektru analýzy nanokompozitu NaMtH. Zde je nutno podotknout, že tento pík je sdílen 

s vápníkem, který je jednou z hlavních složek CDH. Ca-deficientní hydroxyapatit 
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v nanokompozitu výrazně zvyšuje sorpci NaMt o více než 750 %, což je velice slibný 

výsledek pro využití nanokompozitu NaMtH nejen pro biologické aplikace, ale také pro 

sorpční environmentální aplikace. 

 

Obrázek 3.52: SEM snímky a) NaMt_d, b) NaMtH_d s příslušnými EDS a mapováním Cd
2+ 

Sodný vermikulit má malé množství sorbovaného Cd
2+

 (pouze 8,17 hmot. %). 

Nanokompozit NaV1H vykazuje sorbované množství 11,59 hmot. %. EDS analýza potvrdila 

přítomnost prvků, charakteristických pro vermikulit (Mg, Al, Si a Fe) a také pro CDH 

v nanokompozitu (P a Ca). Z mapování je na první pohled zřejmé, že množství „červených 

teček“, odpovídající sorbovanému kadmiu, je menší než u nanokompozitu NaV1H 

(Obr. 3.53). CDH v nanokompozitu zvyšuje sorpci kadmia o ~ 40 %, což je také velice slibný 

výsledek pro další využití nanokompozitu NaV1H. 

 

Obrázek 3.53: SEM snímky a) NaV1_d, b) NaV1H_d s příslušnými EDS a mapováním Cd
2+ 

Nanokompozity nejsou schopny sorbovat stejné množství Cd
2+

 jako čistý CDH, na 

druhou stranu oba převyšují nasorbované množství čistých NaV1 a NaMt. V případě 

montmorillonitu dochází k sorpci téměř dvojnásobného množství Cd
2+

 na nanokompozitu 
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NaMtH než na čistém NaMt. U vermikulitu také dochází k vyšší sorpci na nanokompozitu 

než na NaV1, ale sorpce na NaV1H je o cca 40 % vyšší než na NaV1. Toto jsou velice slibné 

výsledky pro případné využití nanokompozitů v biologických aplikacích, kde například po 

interkalaci léčiva do jílového minerálu dojde k jeho postupnému uvolňování do prostředí 

[141], a zároveň může CDH na povrchu jílového minerálu zlepšit nejen biokompatibilitu, ale 

také sorpci (například biomolekul a proteinů), blízkou čistému CDH, což je důležité pro 

interakci materiálu s živými organismy [142]. 
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3.4.4 Charakterizace anorgano-organicky modifikovaného jílového 

minerálu 

Z výše uvedených výsledků lze pozorovat, že dochází k vytvoření CDH na povrchu 

jílového minerálu bez ohledu na typ jílové matrice. Pro další práci byl z vermikulitů vybrán 

jeden zástupce, vermikulit z Brazílie, který byl už v minulosti studován kolegy Holešová 

a kol. se zaměřením na interkalaci chlorhexidin diacetátu (CA) s pozitivním výsledkem. 

Obdobně i montmorillonit byl vybrán jako zástupce ze skupiny smektitů, který byl také 

úspěšně interkalován chlorhexidinem diacetátem kolegy Holešová a kol. [31].  

3.4.4.1 Rentgenová difrakční analýza 

Jílové minerály z jedné lokality mohou být nejednorodé, čímž dochází k drobným 

odchylkám ve struktuře v důsledku příměsí ve vermikulitech a montmorillonitech [143]. Na 

obrázku 3.54 jsou srovnány RTG difrakční záznamy obou vzorků jílových minerálů.  

Také v případě montmorillonitů může docházet ke změnám obsahů příměsí [144]. 

V případě montmorillonitu z nanokompozitů a organoformy jsou rozdíly větší. Jak je vidět, 

NaMt použitý k přípravě nanokompozitů obsahuje řadu příměsí jako je křemen (K), kalcit (C) 

a siderit (S). Také bazální reflexe montmorillonitu se liší a to nejen v intenzitě, kdy NaMt 

z organoformy vykazuje vyšší intenzitu, ale také hodnotou d(001) = 1,33 nm oproti velice 

nízké intenzitě a posunu bazální reflexe na d(001) = 1,28 nm (Obr. 3.54 A).  

Lze pozorovat, že vermikulit neobsahuje tak velké množství příměsí, a tedy že oba 

záznamy mají pozice bazálních reflexí při téměř stejných úhlech 2Θ, ale liší se v intenzitách 

reflexí (Obr. 3.54 B). 
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Obrázek 3.54: Srovnání RTG difrakčních záznamů A: NaV1 z Brazílie a) NaV1 z 

nanokompozitů, b) NaV1 z organoforem; B: NaMt z Ivančic: a) NaMt z nanokompozitů, b) 

NaMt z organoformy 

RTG difrakční záznam NaV1 vykazuje bazální reflexi s mezivrstevní vzdáleností 

d = 1,228 nm a d = 1,137 nm, což odpovídá uspořádání sodných mezivrstevních kationtů 

s jednou vrstvou molekul vody (Obr. 3.55). Po interkalaci s CA dochází k expanzi 

mezivrstevního prostoru na hodnoty d = 2,933 nm, d = 2,184 nm a d = 1,067 nm. Tyto nové 

reflexe potvrzují interkalaci CA do mezivrství vermikulitu [31]. 

 

Obrázek 3.55: RTG difrakční záznamy a) NaV1, b) VCA, c) VCAH, d) CDH 

Ve vzorku VCAH dochází po precipitaci CDH k rapidnímu snížení intenzit všech 

reflexí. Mezivrstevní vzdálenosti jsou posunuty na d = 2,210 nm a d = 1,134 nm. Tyto změny 

mohou predikovat částečné uvolňování CA z mezivrství NaV1. Reflexe VCAH s hodnotami 

d = 0,343 nm, 0,282 nm, 0,199 nm, 0,195 nm a 0,184 nm odpovídají hodnotám CDH z PDF 

karty číslo 01-075-9526. RTG difrakční záznamy VCAH potvrdily vytvoření CDH na 
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organicky modifikovaném vermikulitu. Bazální reflexe 0,282 nm může také náležet příměsi 

NaCl, proto je záznam nanokompozitu srovnáván s CDH před promytím.  

 

Obrázek 3.56: RTG difrakční záznamy a) NaMt, b) MCA, c) MCAH, d) CDH 

RTG difrakční záznamy NaMt vykazují bazální (001) reflexi s mezivrstevní 

vzdáleností d = 1,33 nm, odpovídající monoionní Na- formě montmorillonitu. Po interkalaci 

NaMt chlorhexidinem dochází k expanzi mezivrstevního prostoru na hodnotu d = 1,55 nm, 

která indikuje úspěšnou interkalaci CA do mezivrství NaMt (Obr. 3.56). 

Po přípravě CDH na MCA dochází k redukci relativní intenzity a k posunu 

mezivrstevní vzdálenosti na hodnotu d = 1,48 nm. Tyto změny mohou indikovat částečné 

uvolňování CA z mezivrství NaMt. Nicméně stejně jako ve vzorku VCAH tak i ve vzorku 

MCAH odpovídají reflexe CDH s hodnotami d = 0,344 nm, 0,282 nm, 0,228 nm, 0,199 nm, 

0,195 nm a 0,185 nm PDF kartě číslo 01-075-9526. RTG difrakce tedy potvrdila vznik CDH 

na MCA. Také v případě MCAH byl vytvořený CDH srovnán s CDH před promytím, jelikož 

ostrý pík 0,282 nm zřejmě náleží příměsi NaCl.  

3.4.4.2 Infračervená spektroskopie 

Pro měření vzorků VCAH a MCAH byla zvolena metoda infračervené spektroskopie 

s Fourierovou transformací, měřená pomocí techniky KBr. Tato technika byla zvolena 

z důvodů studií interkalovaného jílového minerálu chlorhexidinem diacetátem metodou KBr, 

kde se předpokládá přesnější zhodnocení interkalátu. U IČ spekter, měřených KBr metodou, 

pozorujeme drobné odchylky od IČ spekter, měřený metodou ATR. Dochází především 

k posunům nejintenzivnějších pásů CDH a jílových minerálů (Tabulka 3.18.). Posuny pásů 

mezi metodou ATR a KBr jsou v souladu s literaturou [109].  
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Tabulka 3.18. Srovnání infračervených spekter CDH, NaMt a NaV1, měřených technikou 

ATR a KBr 

CDH NaV1 NaMt 

ATR KBr ATR KBr ATR KBr 

470 – – 450 – 470 

560 560 661 680 514 530 

601 600 744 735 693 – 

865 865 815 815 797 800 

961 960 943 1000 873 825 

1020 1035 1067 – 914 915 

1100 1100 1650 1650 1000 1035 

1650 1650 3404 3430 1109 – 

3386 3325 3567 3660 1430 1425 

– – 3675 3700 1636 1650 

– – – – 3432 3430 

– – – – 3621 3625 

– – – – 3692 3700 

MCA vykazuje pás při 3630 cm
-1

, který patří OH valenčním vibracím strukturních OH 

skupin (Obr. 3.57). Vibrace při 3480 cm
-1

 je charakteristická pro adsorbovanou vodu na 

povrchu NaMt, tento pás je posunut z hodnoty cca 3414 cm
-1

 čistého NaMt. Posun k vyšší 

hodnotě indikuje menší množství adsorbované vody na povrchu nebo v mezivrství MCA. 

Toto indikuje snížení hydrofilních vlastností NaMt po interkalaci CA do mezivrství NaMt jak 

toto popsali Saha a kol. [145]. Nový pás 3390 cm
-1

 odpovídá N-H strečové vibraci 

aromatického kruhu CA (původní pás CA má hodnotu 3380 cm
-1

), dochází zde tedy k posunu 

k vyšším hodnotám v důsledků interkalace CA do mezivrství NaMt. Další nové pásy 

2940 cm
-1

 a 2860 cm
-1

 odpovídají symetrickým a asymetrickým strečovým vibracím 

methylenových skupin CA. Pás 3235 cm
-1

 také potvrzuje přítomnost CA [146]. Pás 1641 cm
-1

 

odpovídá OH deformačním vibracím vody, ale také valenčním vibracím C=N vazby CA 

[147]. Pás 1536 cm
-1

 odpovídá NH ohebné vibraci [146]. Absorpční pásy 1602 cm
-1

 

a 1581 cm
-1

 jsou absorpční pásy C-N a C-C vibrací CA [145]. Pásy 1536 cm
-1

 a 1492 cm
-1

 

jsou vibrace C=C vazeb v aromatickém kruhu CA [147]. Intenzivní pás při 1040 cm
-1

 je 

spojen s Si-O strečovými vibracemi. Pás 918 cm
-1

 je charakteristický pro AlAlOH 

v montmorillonitu. Si-O-Al a Si-O-Si deformační vibrace jsou charakterizovány přítomností 

pásů 518 cm
-1

 a 466 cm
-1

 [109]. Pás při 800 cm
-1

 je charakteristický pro AlMgOH ohybovou 

vibraci [148]. Vibraci při 720 cm
-1

 lze přiřadit jak montmorillonitu (Si-O tetraedrální vibrace) 

tak i k chlorhexidin diacetátu (deformační vibrace). Do deformačních vibrací chlorhexidinu 

náleží také vibrace 1492 cm
-1

. Vibrace 1415 cm
-1

 představuje asymetrické valenční vibrace 

C=O vazeb, přesněji C-O vazby z acetátové skupiny [147].  
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Obrázek 3.57: Infračervená spektra a) MCA, b) MCAH 

MCAH nanokompozit vykazuje pásy, charakteristické jak pro NaMt a CA tak pro 

CDH. U některých pásů je možné opět pozorovat jejich překrytí, a tedy mohou odpovídat 

několika složkám zároveň. Montmorillonit obsahuje menší počet pásů v nanokompozitu 

MCAH než v nanokompozitu MCA – dochází k výraznému překrytí/vymizení pásů 

a zůstávají pásy 3630 cm
-1

 a 466 cm
-1

. Intenzivní pás při 1040 cm
-1

 je zřejmě překryt 

intenzivním pásem CDH při 1031 cm
-1

. U chlorhexidinu bylo zjištěno, že vymizely dva pásy, 

a to při 3235 a 1602 cm
-1

. U dvou pásů CA dochází po modifikaci CDH k jejich posunu, to 

pásů 1641 cm
-1

 na hodnotu 1652 cm
-1

 a 1581 cm
-1

 na hodnotu 1577 cm
-1

. U zbylých pásů 

buďto nebyl zaznamenán posunu anebo byl zaznamenán jen zanedbatelný (3480, 3390, 2940, 

2860, 1538, 1490 a 1417 cm
-1

). Ca-deficientní hydroxyapatit má nové pásy 3565 a 2420 cm
-1

, 

které jsou vibracemi O-H skupin adsorbované vody. Také pás 3210 cm
-1

 je O-H vibrací 

adsorbované vody, tento pás je navíc společný s CA. Původní pás CDH při 3325 cm
-1

 bude 

překryt zbylými vibracemi a tedy bude součástí širokého intervalu (od 3630 – do 3210 cm
-1

). 

Mimo tyto je možné pozorovat pás při 1652 cm
-1

, který může být jak CDH, tak CA, kde může 

dojít k posunu z hodnoty 1641 cm
-1

. Další pásy CDH vykazují zanedbatelné posuny a to pásy 

1095, 1031, 601 a 563 cm
-1

. Jediným pásem CDH, u kterého je signifikantní posun, se 

nachází při 877 cm
-1

 (čistý CDH = 865 cm
-1

).  

Nedochází k posunu nejintenzivnějšího pásu CDH při 1035 cm
-1

, ale jeho rameno při 

1100 cm
-1

 se posunulo na hodnotu 1095 cm
-1

. I pás při 865 cm
-1

, odpovídající HPO4
2-

 vibraci, 

je posunut k vyšším hodnotám na 877 cm
-1

. U dalších pásů CDH nebyly zaznamenány 

významné posuny (601 a 563 cm
-1

). Lze tedy usoudit, že po přípravě CDH na povrchu 

organicky modifikovaného NaMt nedochází k vzájemným interakcím. 
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IČ spektrum VCA v oblasti pásů od 3673 – do 3220 cm
-1

 je charakteristické pro OH 

strečové vibrace (Obr. 3.58). Intenzivní pás vermikulitu při 1000 cm
-1

 je spojován s Si-O 

strečovou vibrací a jeho rameno při 1092 cm
-1

 je spojeno s Si-O strečovou vibrací amorfního 

oxidu křemičitého [149; 107]. Vibrace při 450 cm
-1

 je spojována s vazebnou vibrací Si-O. 

Vibrace při 3340 cm
-1

 je také spojována s N-H strečovou vibrací aromatického kruhu CA, 

u této vibrace dochází k posunu z původní hodnoty 3390 cm
-1

, což může potvrzovat interakci 

(interkalaci) mezi jílovým minerálem a CA. Pásy při 2940 a 2860 cm
-1

 jsou výsledkem 

symetrické a asymetrické strečové vibrace methylenových skupin CA. Pás při 1646 cm
-1

 je 

spojen s valenční vibrací C=N vazby v CA [150]. Další pásy, patřící CA, jsou při 1604 

a 1581 cm
-1

, kdy tyto odpovídají C-N a C-C vibracím CA. Pásy při 1533 a 1492 cm
-1

 

charakterizují vibrace C=C v aromatickém kruhu CA. Asymetrické valenční vibrace C=O 

vazeb, přesněji C-O z acetátové skupiny, jsou v IČ spektru zastoupeny pásem 1417 cm
-1

. Pás 

při 1249 cm
-1

 je charakteristický pro strečovou vibraci Calif-N [151]. Chlorhexidinu ještě 

náleží pás při 825 cm
-1

, který je výsledkem C-H vibrační deformace methylenové skupiny 

[152]. Poslední pásy při 727 a 450 cm
-1

 náleží vermikulitu, přesněji tetraedrálním Si-O 

vibracím.  

 

Obrázek 3.58: Infračervená spektra a) VCA, b) VCAH 

IČ spektrum nanokompozitu VCAH vykazuje poměrně malé množství signifikantních 

posunů. U vermikulitu zřejmě nedochází k žádnému posunu, nejintenzivnější pás je překryt 

nejintenzivnějším pásem kalcium deficientního hydroxyapatitu při 1031 cm
-1

. Pásy 3565 –

 3210 cm
-1

 jsou výsledkem OH strečových vibrací vody. Následující dva pásy při 2940 

a 2860 cm
-1

 náleží symetrickým a asymetrickým strečovým vibracím methylenových skupin 

CA, tyto pásy se po přípravě CDH neposunují. Pás při 2420 cm
-1

 náleží adsorbované vodě. 

Viditelný posun je zřejmý u pásů, náležících CA, a to přesněji z 1646 cm
-1

 na 1652 cm
-1
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a z 1581 cm
-1

 na 1577 cm
-1

, které charakterizují vibrace C-N a C-C. Další pásy CA 

(1533 cm
-1

, 1492 cm
-1

 a 1418 cm
-1

) se neposouvají. Zbylé pásy, přítomné v IČ spektru MCA, 

nejsou přítomny v IČ spektru nanokompozitu, důvodem může být jejich překrytí jinými pásy. 

U CDH nedochází k posunu nejintenzivnějšího píku, ale dochází k mírnému posunu jeho 

ramene z 1100 cm
-1

 na 1090 cm
-1

. Druhým pásem, který se posouvá u CDH, je pás při 

871 cm
-1

, který se posunul z původní hodnoty 865 cm
-1

. U zbylých pásů CDH (601 

a 563 cm
-1

) nepozorujeme žádné posuny. Poslední pás v IČ spektru při 455 cm
-1

 nálěží 

vermikulitu. Lze proto říci, že nedochází k výrazným interakcím mezi CDH a organicky 

modifikovaným vermikulitem.  

 

Obrázek 3.59: Dekonvoluce pásu v rozmezí 800 – 1200 cm
-1

 IČ spekter ve vzorcích: 

a) MCA, b) VCA, c) MCAH, d) VCAH 

Pro přesnější identifikaci byla provedena dekonvoluce pásu v oblasti 800 – 1200 cm
-1

. 

Na obrázku 3.59 je experimentální (černá) a vypočtená (červená) křivka s jednotlivými  

subpásy (zelené) určené z fitovací analýzy. Všechny nafitované pásy, s odpovídajícími 

doménami, z odpovídající oblasti, jsou uvedeny v tabulce 3.19. Ve vzorku MCA byly 

identifikovány pásy montmorillonitu (883, 941, 1034 a 1122 cm
-1

) a chlorhexidinu (832, 915, 

1043 a 1168 cm
-1

). Pás, odpovídající 1093 cm
-1

, lze přiřadit jak montmorillonitu (Si-O), tak 

chlorhexidinu (C-Cl strečových vibrací aromatických halogenových sloučenin). Celkem bylo 

zapotřebí, pro úspěšné fitování ve vzorku MCAH, 8 komponentů. V tomto vzorku byly 
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identifikovány pásy montmorillonitu (867, 991, 1114 a 1144 cm
-1

), CDH (959, 1028, 1039 

a 1092 cm
-1

) a chlorhexidinu (1092 cm
-1

). Pás 1092 cm
-1

 může náležet jak CDH tak CA.  

Pro úspěšný fit ve vzorku VCA bylo zapotřebí 8 komponentů, které náležely 

vermikulitu (877, 917, 956, 1001 a 1064 cm
-1

) a chlorhexidinu (1164 cm
-1

). Zbývající pásy 

823 a 1094 cm
-1

 mohou náležet jak vermikulitu, tak chlorhexidinu. Nanokompozit VCAH 

dosáhl úspěšného fitu při 8 komponentech, kdy stejně jako v případě MCAH nebyly 

identifikovány komponenty chlorhexidin diacetátu, ale pouze vermikulitu (869, 990, 1030 

a 1109 cm
-1

) a CDH (944, 960, 1049 a 1151 cm
-1

).  

Pro úspěšný fit je zapotřebí, vyjma vzorku MCA, 8 komponentů. Vzorek MCA potřebuje pro 

dosažení úspěšného fitu 9 komponentů. Nepřítomnost komponentů, odpovídajících 

chlorhexidinu, může být způsobena méně intenzivními pásy CA v tomto rozsahu a velmi 

intenzivními pásy jílových minerálů a CDH. 
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Tabulka 3.19. Pásy dekonvoluce MCA, MCAH, VCA a VCAH s přiřazenými vibracemi 

MCA 

(cm
-1

) 

MCAH 

(cm
-1

) 

VCA 

(cm
-1

) 

VCAH 

(cm
-1

) 

 

– – 823 – 
C-H vibrační deformace 

methylenové skupiny
 [152]

 

832 – – – 
C-H mimorovinná vibrace1,4 – 

substit. Aromatického kruhu
 [31]

 

– 867 877 869 AlO4, Al-O streč
 [112]

 

883 – – – AlFe
3+

OH
 [153]

 

915 – 917 – Al-OH-Al
 [154]

 

941 – – 944 Si-O sym
 [155]

 

– – 956 – Si-O streč
 [156]

 

– 959 – 960 ν1 PO4
3- [117]

 

– 991 1001 990 Si-O-Si
 [155]

  

– 1028 – 1030 ν3 PO4
3- [119]

 

1034 – – – Si-O streč
 [157]

 

– 1039 – – ν3 PO4
3- [119]

 

1043 – – – Arom. amin CA
 [158]

 

– – – 1049 Arom. amin
 [158]

 

– – 1064 – νasymSi-O
 [111]

 

1093 1092 1094 – 
Si-O, C-Cl streč. vib. halogenové 

sloučeniny
 [159]

 

– – – 1109 Antisym Si-O-Si
 [123]

 

– 1114 – – Si-O streč
 [123]

 

1122 – – – Si-O-Si
 [133]

 

– 1144 – 1151 Si-O sym 
[160]

 

1168 – 1164 – C-OH streč
 [161]

 

 

3.4.4.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Na obrázku 3.60 je možné pozorovat částice organicky modifikovaného vermikulitu. 

Vermikulit vykazuje destičkovou strukturu s poměrně hladkým povrchem částic. Malé částice 

vermikulitu vytvářejí shluky. EDS analýza potvrdila přítomnost prvků, charakteristických pro 

vermikulit (O, Na, Al, Mg, Si, K, Ca a Fe) a chlorhexidin (C, Cl).  
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Obrázek 3.60: SEM obrázky a) VCA, b) VCAH s odpovídajícími EDS analýzami (body 

analýzy označeny x) 

U nanokompozitu VCAH lze pozorovat „zhrubnutí“ povrchu vermikulitu z důvodu 

jeho pokrytí částicemi CDH. Povrch vermikulitu je pokryt buďto CDH „filmem“ nebo shluky 

velmi malých částic CDH. Dále zřejmě dochází k rozbití shluků malých částic a jejich pokrytí 

CDH. EDS analýza potvrdila přítomnost prvků, charakteristických jak pro organovermikulit 

(C, O, Na, Mg, Al, Si, Cl, K a Fe), tak pro CDH (P, Ca).  

 

Obrázek 3.61: SEM obrázky a) MCA, b) MCAH s odpovídajícími EDS analýzami (body 

analýzy označeny x) 

Organicky modifikovaný montmorillonit je na obrázku 3.61. Částice MCA představují 

různé velikosti. Povrch částic je poměrně hladký, částice mají zaoblený tvar. EDS analýza 

potvrdila přítomnost CA (Cl) a vermikulitu (O, Na, Mg, Al, Si, Fe). Příprava CDH na 
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povrchu VCA vede k vytvoření velkého množství shluků velmi malých částic. Povrch 

velkých částic je viditelně pokryt CDH „filmem“ a také velmi malými CDH částicemi. CDH 

je viditelně upevněn na povrchu montmorillonitu. EDS analýza potvrzuje přítomnost prvků, 

charakteristických pro organomontmorillonit (O, Na, Mg, Al, Si, Cl a Fe) a CDH (P, Ca).  

3.4.4.4 Analýza velikosti částic 

Také po přípravě CDH na organicky modifikovaných jílových minerálech bylo 

provedeno měření velikosti částic. V tabulce 3.20. jsou uvedeny naměřené hodnoty Na-forem 

vermikulitu a montmorillonitu, dále jejich interkaláty s CA a nakonec i jejich anorgano-

organické modifikace.  

Z tabulky 3.20. plyne, že po interkalaci CA do NaMt dochází k enormnímu zvětšení 

částic, což může být způsobeno vznikem aglomerátů/agregátů v důsledku interkalace. Na 

druhou stranu, po následné modifikaci CDH zůstává velikost neměnná a tedy lze 

předpokládat, že dochází k vytvoření velice tenké vrstvy CDH na povrchu NaMt.  

Naopak nanokompozit obsahující vermikulit nemá téměř rozdíly mezi NaV1, VCA 

a VCAH v případě módu. Naopak u nanokompozitu, obsahujícím vermikulit, nebyly 

v případě módu téměř zjištěny rozdíly mezi NaV1, VCA a VCAH.U střední hodnoty částic 

lze pozorovat zvětšení o přibližně 2 – 4 μm. Hodnota d43 už vykazuje velikost přes 30 μm a je 

přibližně dvakrát větší než hodnota původního Na-vermikulitu.  

Tabulka 3.20. Velikost částic NaMt, MCA, MCAH, NaV1, VCA a VCAH 

Vzorek 
Velikost částic (μm) 

dm d50 d43 

NaMt 0,355 

4,37 

2,27 2,29 

MCA 12,34 12,18 29,25 

MCAH 12,34 12,95 29,95 

NaV1 12,34 12,45 14,64 

VCA 12,41 16,04 31 

VCAH 12,32 14,69 35,41 

3.4.4.5 Antimikrobiální aktivita 

V následující tabulce (3.21.) se nachází hodnoty MIC, které jsou důležité pro inhibici 

růstu bakterií Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas 

aeruginosa. Hodnoty MIC kvasinky Candida albicans jsou uvedeny v tabulce 3.22. 

Antimikrobiální aktivita byla zjišťována po uplynutí různých časových periodách (0,5; 2; 4; 

24 a 120 h), na vzorcích NaV1, NaMt, VCA, MCA, VCAH a MCAH.  
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Tabulka 3.21. Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií ve vzorcích NaMt, MCA, 

MCAH, NaV1, VCA, VCAH 

  Enterococcus faecalis 

         MIC(% m/V) 

Staphylococcus aureus 

MIC (% m/V) 

0,5 

hod 

2 

hod 

4 

hod 

24 

hod 

120 

hod 

0,5 

hod 

2 

hod 
4 hod 

24 

hod 

120 

hod 

NaMt >10 >10 >10 >10 3.33 >10 >10 >10 >10 >10 

MCA 3,33 3,33 3,33 0,014 0,014 0,37 0,041 0,014 0,014 0,014 

MCAH 3,33 3,33 3,33 1,11 0,12 1,11 1,11 1,11 0,014 0,014 

NaV1 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 10 

VCA 10 3,33 10 0,014 0,014 0,37 0,12 0,014 0,014 0,014 

VCAH 10 10 10 10 0,37 3,33 3,33 3,33 0,014 0,014 

 Escherichia coli 

MIC (% m/V) 

Pseudomonas aeruginosa 

MIC (% m/V) 

0,5 

hod 

2 

hod 

4 

hod 

24 

hod 

120 

hod 

0,5 

hod 

2 

hod 4 hod 

24 

hod 

120 

hod 

NaMt >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 

MCA 1,11 1,11 1,11 0,014 0,014 3,33 3,33 3,33 1,11 1,11 

MCAH 3,33 1,11 1,11 0,12 0,014 10 1,11 3,33 1,11 1,11 

NaV1 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 

VCA 3,33 1,11 1,11 0,014 0,014 10 10 10 10 10 

VCAH 10 3,33 3,33 0,12 0,37 10 10 3,33 3,33 10 

Tabulka 3.22. Průměrný počet přežívajících kvasinkových kolonií ve vzorcích NaMt, MCA, 

MCAH, NaV1, VCA, VCAH 

 

  

Candida albicans 

MIC (% m/V) 

0,5 hod 2 hod 4 hod 24 hod 120 hod 

NaMt >10 >10 >10 >10 >10 

MCA 0,12 0,041 0,014 0,014 0,014 

MCAH 10 1,11 0,12 1,11 0,37 

NaV1 >10 >10 >10 >10 >10 

VCA >10 0,12 0,041 0,014 0,041 

VCAH >10 0,37 1,11 1,11 0,37 

  

Vzorky NaV1 a NaMt nevykazují žádnou antimikrobiální aktivitu. Avšak po 

interkalaci CA do mezivrství NaV1 a NaMt dochází k výraznému poklesu hodnoty MIC. 
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Nejlepších výsledků je dosahováno po uplynutí nejdelší doby (120 hod) vystavení bakterií 

VCA a MCA. Je proto možné uvést, že tyto materiály mohou být využity jako antimikrobiální 

složky s dlouhotrvajícím účinkem. Také pro velmi rezistentní bakterii Pseudomonas 

aeruginosa je dosahováno velmi dobrých výsledků. V tomto případě je vyšší antibakteriální 

aktivita u vzorku MCA.  

Velmi dobrou antimikrobiální aktivitu, oproti všem testovaným bakteriím a kvasince, 

vykazují nanokompozity VCAH a MCAH. Nanokompozit MCAH dosahuje téměř 

antimikrobiální aktivity MCA u bakterie Enterococcus faecalis a u kvasinky Candida 

albicans. U zbylých tří bakterií má nanokompozit MCAH stejnou antibakteriální aktivitu jako 

MCA po 120 hodinách.  

U nanokompozitu VCAH dochází k dosažení stejné hodnoty MIC koncentrace jako 

u VCA u dvou bakterií a to Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. VCAH 

dosahuje dokonce lepší hodnoty MIC po 4 a 24 hodinách než VCA, ale po 120 hod dosahují 

oba vzorky stejné hodnoty MIC.  

U všech testovaných bakterií a kvasinky dosahoval nanokompozit MCAH lepší 

antimikrobiální aktivity než nanokompozit VCAH. K nejviditelnějšímu rozdílu dochází 

u bakterie Pseudomonas aeruginosa, kdy nanokompozity s MCA a MCAH vykazují 

antibakteriální aktivitu již při koncentraci 1,11 %, naopak VCA a VCAH nanokompozity mají 

antibakteriální aktivitu až při 10% koncentraci.  

3.4.5 Charakterizace kompozitu jíl/polymer 

Tyto hybridní anorgano-organicky modifikované jílové minerály byly dále využity 

jako plniva do polyethylenových kompozitů. Polymerní kompozity obsahují 3 % jílového 

plniva a byly charakterizovány pomocí rentgenové difrakční analýzy, světelné mikroskopie 

a u těchto byly provedeny antibakteriální testy a predikce biokompatibility.  

3.4.5.1 Rentgenová difrakční analýza 

RTG difrakční záznamy polymerního kompozitu s montmorillonitem jsou znázorněny 

na obrázku 3.62. PE je tvořen dvěma intenzivními reflexemi d(001) = 0,41 nm 

a d(200) = 0,38 nm, které odpovídají orthorombické krystalové struktuře PE [162]. Dále má 

PE reflexi d = 0,46 nm a d = 0,248 nm (PDF karta číslo 00-011-0834). Organicky 

modifikovaný montmorillonit vykazuje pouze jednu bazální reflexi, která je viditelná 

i v polyethylenovém kompozitu a to 1,55 nm. Bazální reflexe 1,55 nm odpovídá interkalaci 
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CA do mezivrství montmorillonitu [31]. V kompozitu PE/MCA jsou viditelné intenzivní 

reflexe PE d(001) = 0,41 nm a d(200) = 0,38 nm a málo intenzivní bazální reflexe 

montmorillonitu při 1,55 nm, která indikuje, že zřejmě nedochází k interkalaci PE do 

mezivrství MCA. MCAH vykazuje bazální reflexi montmorillonitu d = 1,55 nm a bazální 

reflexe CDH d = 0,334 nm a d = 0,282 nm. Polymerní kompozit PE/MCAH obsahuje 

intenzivní bazální reflexe PE d(001) = 0,41 nm a d(200) = 0,38 nm a reflexi s malou 

intenzitou d = 0,248 nm a bazální reflexi CDH d = 0,282 nm.  

 

Obrázek 3.62: RTG difrakční záznamy a) PE, b) MCA, c) PE/MCA, d) MCAH, e) 

PE/MCAH 

RTG difrakční záznamy PE kompozitů s vermikulitem jsou zobrazeny na obrázku 

3.63. RTG difrakční záznam čistého PE byl již rozebrán výše. Organicky modifikovaný 

vermikulit vykazuje bazální reflexe 2,933 nm a 2,14 nm, které indikují interkalaci CA do 

mezivrství vermikulitu, což již bylo diskutováno výše. U polymerního kompozitu PE/VCA 

nepozorujeme posunu bazálních reflexí PE, což indikuje, že pravděpodobně nedochází ke 

změnám ve struktuře PE. Dále jsou viditelné také bazální reflexe organicky modifikovaného 

vermikulitu d = 2,933 nm a 2,14 nm. Jelikož nedochází k posunům bazálních reflexí 

vermikulitů lze předpokládat, že nedochází k interkalaci polyethylenu do vermikulitové 

matrice. Práškový kompozit VCAH obsahuje bazální reflexe organicky modifikovaného 

vermikulitu d = 2,933 nm, 2,14 nm a CDH d = 0,343 nm, d = 0,282 nm a d = 0,199 nm. 

Polymerní kompozit PE/VCAH vykazuje bazální reflexe d = 0,415 nm, d = 0,376 nm 

a d = 0,248 nm. Dále jsou viditelné reflexe d = 0,282 nm, odpovídající CDH.  

Z RTG difrakční analýzy vyplynulo, že nedochází k posunům bazálních reflexí ani 

polyethylenu ani plniva na bázi jílových minerálů a hydroxyapatitu. Bazální reflexe plniv 

mají velmi malou intenzitu, což je způsobeno malým množstvím plniva v kompozitu (3%).  
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Obrázek 3.63: RTG difrakční záznamy a) PE, b) VCA, c) PE/VCA, d) VCAH, e) PE/VCAH 

3.4.5.2 Světelný mikroskop 

Distribuce částic v PE matrici byla studována pomocí světelného mikroskopu. Na 

obrázku 3.64 je vidět distribuci MCA v PE matrici. Lze pozorovat, že částice MCA jsou 

rozdispergovány poměrně rovnoměrně v PE matrici a mají velikost od 5 μm do 60 μm. 

Částice evidentně nevytvářejí shluky či aglomeráty částic. Největší počet částic (44 %) 

dosahuje velikosti v rozmezí 10 – 20 μm. Druhé nejpočetnější částice (32 %), viditelné 

v polyethylenovém kompozitu, jsou v rozmezí 20 – 30 μm. Třetí nejpočetnější jsou částice 

o velikosti 30 – 40 μm (17 %).  

 

Obrázek 3.64: Snímky kompozitu a) PE/MCA, b) PE/MCAH s vyznačenými částicemi 

plniva  

Jiná situace, než v PE/MCA, nastává v kompozitu PE/MCAH. Na obrázku 3.64 b) lze 

pozorovat větší množství menších částic než v případě PE/MCA. V případě PE/MCAH lze 

také pozorovat největší množství částic (50 %) v intervalu velikosti 10 – 20 μm a i druhé 

nejvyšší množství částic (21 %) je v rozmezí 20 – 30 μm. Nicméně třetí největší zastoupení 

částic je v rozmezí 5 – 10 μm. V tomto polymerním kompozitu jsou viditelné i částice 



 

108 
  

v rozmezí 60 – 70 μm, což může být způsobeno vytvořením velkých agregátů při přípravě 

polymerního kompozitu. 

Na obrázku 3.65 je uveden snímek polymerního kompozitu PE/VCA. Na rozdíl od 

kompozitu MCA lze pozorovat nejen malé částice, ale také větší částice. Tento polymerní 

kompozit vykazuje částice v rozmezí 10 – 80 μm. Největší počet částic (35 %) je v rozmezí 

30 – 40 μm. Druhým nejpočetnějším intervalem velikosti je interval 20 – 30 μm s 31 % 

spočítaných částic. Třetího největšího zastoupení dosahují částice v rozmezí 10 – 20 μm 

s 27 %. Tento kompozit také obsahuje 2 % částic v rozmezí 70 – 80 μm. Distribuce částic 

v PE matrici je poměrně rovnoměrné, přítomnost větších částic může být způsobena vznikem 

velkých agregátů. 

Posledním studovaným polymerním kompozitem byl kompozit, obsahující plnivo 

VCAH. Na první pohled je viditelné, že tento polymerní kompozit obsahuje menší množství 

částic, tyto částice jsou ale výrazně větší. Tento kompozit jako jediný obsahuje částice ve 

velikostním intervalu 80 – 90 μm (1 %) a 100 – 115 μm (2 %). Největší zastoupení mají 

částice v intervalu 20 – 30 μm (30 %), následované částicemi o velikostech 10 – 20 μm a 30 – 

40 μm (shodně 27 %). Toto jsou tři nejvíce zastoupená velikostní rozmezí, zbylé velikostní 

intervaly se pohybují v rozmezí 1 – 5 %. Důvodem přítomnosti velkých částic může být opět 

vytvoření velkých agregátů. 

 

Obrázek 3.65: Snímky kompozitu a) PE/VCA, b) PE/VCAH s vyznačenými částicemi plniva 

Výsledky ze světelného mikroskopu ukazují, že byly vytvořeny polymerní 

mikrokompozity. Plnivo vytváří v PE matrici shluky. Nejlépe bylo plnivo rozdispergováno 

v kompozitu MCAH, druhým nejlépe rozptýleným plnivem je kompozit MCA, třetí nejlépe 

rozdispergované plnivo je VCA. Nejhůře je rozptýleno plnivo v kompozitu, obsahující 

VCAH, což je způsobeno především přítomností velkých shluků plniva (Obr. 3.66).  
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Obrázek 3.66. Velikostní intervaly částic, detekovaných ve všech studovaných 

polyethylenových kompozitech 

3.4.5.3 Antibakteriální aktivita 

Antibakteriální aktivita polyethylenových desek byla zkoumána u bakterie 

Staphylococcus aureus. Doba expozice bakterií na vzorcích byla 24, 48, 72 a 96 hod. Počet 

přeživších kolonií na vzorcích je uveden v tabulce 3.23.  

Tabulka 3.23. Průměrný počet přežívajících bakteriálních kolonií Staphylococcus aureus 

Průměrný počet CFU ve 3 otiscích 

Vzorek 24 hod         48 hod       72 hod 96 hod 

VCA/PE 115 65 46 19 

VCAH/PE 246 224 254 157 

MCA/PE 126 102 67 21 

MCAH/PE 155 152 143 116 

Na obrázku 3.66 je uveden graf antibakteriální aktivity v závislosti na době expozice. 

Lze pozorovat, že PE s plnivem, obsahujícím pouze organicky modifikovaný jílový minerál 

vykazuje narůstající antibakteriální efekt. Již po 24 hodinách mají destičky antibakteriální 

aktivitu okolo 60 %, tato se po 96 hod zvýší až na 90 %. I když v průběhu experimentu 

dochází k vyšší antibakteriální aktivitě PE/VCA, na konci experimentu dosahují oba 

antibakteriální aktivitu téměř totožnou.  
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Obrázek 3.67: Antibakteriální aktivita všech studovaných PE kompozitů 

V případě PE kompozitů, obsahujících VCAH a MCAH, lze pozorovat nízké hodnoty 

antibakteriální aktivity. Kompozit PE/MCAH dosahuje na začátku experimentu aktivity menší 

než 50 %. Ovšem na konci experimentu dosahuje aktivity 60% což je antibakteriální aktivita, 

srovnatelná s PE/MCA po 24 hodinách. Kompozit VCAH vykazuje nejnižší antibakteriální 

aktivitu. Ta je na začátku experimentu pouze cca 20 %. Po 48 hod dochází k mírnému nárůstu 

na přibližně 30 %, ale po 72 hodinách dochází k náhlému poklesu na přibližně 15 %. Nicméně 

na konci experimentu, to po 96 hodinách, dochází k výraznému nárůstu a kompozit VCAH 

dosahuje antibakteriální aktivity přibližně 50 %. Z grafu lze tedy pozorovat, že PE, obsahující 

MCA, vykazuje nižší antibakteriální aktivitu než PE, obsahující VCA. Na druhou stranu ale 

PE, obsahující MCAH, má vyšší antibakteriální aktivitu než PE, obsahující VCAH. 

3.4.5.4 Test biokompatibility 

U kompozitů PE/VCAH a PE/MCAH byla dále zkoumána predikce biokompatibility 

v roztoku simulované tělní tekutiny (SBF) [95]. Důvodem pro testování vzorků v SBF je 

předpoklad, že materiály budou schopny interagovat s organismem, a tedy zda vytvoří 

apatitickou strukturu na svém povrchu. Toto in vivo tvoření apatitu může být reprodukováno 

právě v simulované tělní tekutině s koncentrací iontů téměř shodnou s tou v lidské plazmě 

[163]. To znamená, že kostní in vivo bioaktivita materiálů může být predikována z vytvoření 

apatitu na povrchu zkoumaného materiálu v SBF. 

Montmorillonit 

Obrázek 3.67 a) zobrazuje povrch kompozitu PE/MCAH před SBF. Je vidět, že na 

povrchu je poměrně hladký bez povrchových útvarů. Viditelné nerovnosti jsou 
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pravděpodobně způsobeny vyčníváním částic plniva na povrchu PE desky. Na obrázku 3.67 

b) a c) lze pozorovat snímek MCAH po louhování v SBF. Na povrchu PE/MCAH dochází 

k vytvoření útvarů různých velikostí a tvarů s poměrně hladkým povrchem. Ve srovnání 

s MCAH před SBF je vidět pokrytí povrchu útvary, které jsou evidentně vytvořeny až po 

louhování v SBF. Před louhováním v SBF je povrch MCAH relativně hladký s viditelnými 

defekty. Na povrchu jsou vidět částice plniva, které pravděpodobně nejsou pokryty 

polymerem, a proto umožňují vytvoření útvarů, složených z fosforu, vápníku a chloridu 

sodného. Z EDS analýzy lze pozorovat přítomnost uhlíku, která odpovídá PE matrici. Prvky 

Na a Cl odpovídají chloridu sodnému. Prvky O, Ca a P odpovídají apatitické struktuře, 

vytvořené na povrchu PE/MCAH kompozitu. Prvek Mg odpovídá buď montmorillonitu, 

anebo mohlo dojít k vytvoření sloučeniny s Mg při louhování v SBF, jelikož Mg je součástí 

SBF roztoku. Přítomnost MCAH v blízkosti povrchu je důležité pro uchycení Ca a P iontů 

a vytvoření apatitové struktury [95].  

 

Obrázek 3.68: SEM snímky MCAH/PE před SBF (a) a po SBF (b, c) s příslušnými EDS 

analýzami (body analýzy označeny x) 

Vermikulit 

Povrch PE/VCAH před SBF je na obrázku 3.68 a). I v tomto případě je vidět hladký 

povrch bez viditelných útvarů na povrchu. Malé viditelné částice jsou pravděpodobně 

částicemi plniva, které nejsou pokryty polyethylenem. Také jsou vidět i drobné nerovnosti 

a poruchy na povrchu, kterými jsou prasklinky a díry.  
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Na obrázku 3.68 b) a c) jsou snímky kompozitu PE/VCAH po louhování v SBF. Ze 

snímků lze vypozorovat, že povrch PE/VCAH je pokryt velmi malými kulovitými 

a obdélníkovými útvary. Tyto malé kulovité útvary představují částice apatitu vytvořené 

z SBF na povrchu PE/VCAH. Vzhledem k velmi malé velikosti částic apatitu na povrchu 

nelze dokonale detekovat prvkové složení daných částic, protože v EDS analýze dochází 

k promítnutí vlivu PE/VCAH. I přesto byl detekován fosfor, který je součástí apatitové 

struktury, vytvořené na povrchu PE/VCAH. Na obrázku 3.68 c) je viditelný vznik několika 

větších útvarů, které dle EDS analýzy odpovídají krystalům NaCl, ale také lze pozorovat 

velkou částici, která je dle EDS analýzy složena nejen z NaCl, ale také z Ca a P.  

 

Obrázek 3.69: SEM snímky PE/VCAH před SBF (a) a po SBF (b, c) s příslušnými EDS 

analýzami (body analýzy označeny x) 

Z výsledků lze tedy usuzovat, že polymerní kompozity PE/VCAH a PE/MCAH 

vykazují schopnost tvorby apatitových struktur na svém povrchu. Část částic v polymerním 

kompozitu není zcela zakryta polyethylenem, v důsledku čehož mohou tyto částice reagovat 

s roztokem SBF a proto je možná i interakce s biologickými materiály, jako jsou například 

osteoblasty (buňky, které se specializují na syntézu kostních tkání). 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo připravit Ca-deficientní hydroxyapatit na různých jílových 

minerálech pro použití jako plniva do polymerů a jeho charakterizace. 

Bylo připraveno několik typů nanokompozitu kalcium deficientního hydroxyapatitu 

a jílového nosiče. Jako výchozí jílové minerály byly využity jejich sodné a hořečnaté formy. 

Na všech matricích došlo k vytvoření Ca-deficientního hydroxyapatitu, což bylo potvrzeno 

jednak rentgenovou difrakční analýzou, tak infračervenou spektroskopií. Kalcium deficientní 

hydroxyapatit pokryl částice jílových minerálů a vytvořil na nich „film“. 

Z výsledků studie vyplývá, že ani typ ani monoionní forma jílového minerálu neovlivňuje 

vytvořený CDH. Pouze u vermikulitu z Brazílie dochází ke kationtové výměně Ca
2+

 za Na
+
. 

Při srovnání použitých metod přípravy, lze pozorovat mírné zmenšení částic při 

přípravě ultrazvukem, dále je viditelná změna povrchu jílových minerálů po přípravě CDH 

ultrazvukem, kde je viditelný větší pokryv částic CDH, a naopak, při precipitaci se objevuje 

větší množství částic, vytvořených na jílových nosičích, než tzv. „CDH film“. 

Z velikosti specifického povrchu se zjistilo, že hořečnaté formy vykazují v případě 

vermikulitů vyšší specifický povrch než sodné formy vermikulitů. Toto bude výhodné pro 

prorůstání kostí, protože vznikne více center schopných interakce s kostmi, což by mohlo být 

vhodnějším materiálem pro medicínské aplikace. 

Na základě výsledků byl vybrán jeden zástupce vermikulitu pro další studium, a to 

vermikulit z Brazílie, který byl modifikován organickým léčivem chlorhexidin diacetátem, 

a na takto modifikovaný vermikulit byl poté připraven Ca-deficientní hydroxyapatit. Stejný 

postup byl také aplikován na montmorillonit. Takto připravené nanokompozity vykazovaly 

dobrou antibakteriální aktivitu proti vybraným bakteriím. RTG difrakce potvrdila vytvoření 

Ca-deficientního hydroxyapatitu na povrchu organicky modifikovaného jílového minerálu bez 

ovlivnění jílové matrice, což je výhodné pro následné využití nanokompozitu, jelikož není 

ovlivněna schopnost uvolňovat chlorhexidin diacetát z jílové matrice. V případě jeho uvolnění 

z jílové matrice při přípravě Ca-deficientního hydroxyapatitu by mohlo být ovlivněno 

postupné uvolňování léčiva z jílové matrice, což je hlavní devizou interkalace léčiva do 

mezivrství jílového minerálu. Infračervená spektroskopie také nepotvrdila chemickou 

interakci mezi organicky modifikovaným jílovým minerálem a Ca-deficientním 
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hydroxyapatitem. Léčivo tedy zůstává ve stejném chemickém stavu a tedy má stejné účinky, 

jako CA, interkalovaný v jílovém minerálu.  

Nanokompozit, tvořený organicky modifikovaným jílovým minerálem 

a Ca-deficientním hydroxyapatitem, byl dále přidán jako plnivo do polyethylenové matrice za 

účelem vytvoření polyethylenového kompozitu nejen s antimikrobiálními, ale také 

biokompatibilními vlastnostmi. Výsledky ukázaly, že polyethylenové kompozity, obsahující 

plnivo z anorgano-organicky modifikovaných jílových minerálů, vykazují dobré 

antimikrobiální vlastnosti proti vybranému bakteriálnímu kmenu. RTG difrakce detekovala 

jílové plnivo v polyethylenové matrici. Predikce biokompatibility potvrdila vytvoření 

apatitové vrstvy na povrchu polyethylenového kompozitu, což je nezbytné pro případné 

využití v medicíně. Tento kompozit by tedy mohl být vhodným materiálem pro výrobu 

protetických náhrad. 

Tato práce byla pilotní studií v přípravě Ca-deficientního hydroxyapatitu na jílovém 

minerálu, a tedy je nezbytné dále studovat tento nanokompozit. Je zapotřebí optimalizovat 

množství CA a CDH tak, aby bylo dosaženo kvalitativně lepších materiálů 

s antimikrobiálními vlastnostmi, shodnými s čistým organojílem, které budou zároveň 

vykazovat dobré biokompatibilní vlastnosti, díky přítomnosti adekvátního množství CDH. 

Jelikož se jedná o pilotní studii, je potřeba nadále zkoumat vliv CDH na jílovou matrici a CA 

dalšími analýzami. Dále by bylo vhodné využití dalších polymerů, například se 

samodegradací. Je potřeba také optimalizovat přípravu polymerních kompozitů tak, aby byly 

částice plniva nejen dobře rozdispergovány v polymerní matrici, ale také aby velikost částic 

byla co nejjednotnější.  
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