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Abstrakt. 

Přírodní vermikulit, který je modifikován organickými kationy, např. 

hexadecylammoniovými kationy, vykazuje výborné sorpční vlastnosti pro nepolární 

organické polutanty z vodného i plynného prostředí. Můţe být pouţíván pro odstranění 

těchto látek z odpadních vod nebo plynů v technologických procesech. Bakalářská práce 

byla zaměřena na sledování vlivu velikosti a způsobu přípravy částic vermikulitu na 

průběh jeho modifikace organickými kationy. Velikostní frakce částic byly připraveny 

sedimentací a tryskovým mletím. Upravené vermikulity byly převedeny do sodné formy a 

následně do formy organicky modifikované. Modifikace byla prováděna v různých časech 

a byl sledován nárůst obsahu organického uhlíku ve vermikulitu. 

 
Abstract 

Natural vermiculite modified by organic cations, i.e. hexadecylammonium cation, is very 

good sorptive material for non-polar organic compounds from aqueous and gas phases. It 

can be used for removal of these compounds from waste water and gas during their 

treatment in technological processes. This work was aimed to study of influence of size 

and particle preparation method on modification process with organic cation. The size 

fraction of vermiculite particles were prepared by using of sedimentation process and jet 

milling. The prepared vermiculites were converted into sodium form and consequently into 

organically modified form. Modifications were done in different time and organic carbons 

contents were analysed.  
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kationy  
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE  

Jílové minerály jsou podstatnou součástí půd a mnoha sedimentárních hornin jako 

jsou jíly, jílovce, jílové břidlice atd. Mají velký význam v různých technologiích a jsou 

povaţovány za materiály 21. století, vzhledem k jejich běţnému výskytu, environmentální 

nezávadnosti a nízké ceně. Z technologického hlediska jsou za jílové minerály povaţovány 

ty, které mají velikost částic pod 2 μm. V současné době je o jílové minerály velký zájem, 

protoţe mají dobrou schopnost přijímat do své anorganické krystalové struktury velké 

organické molekuly, polymery nebo komplexní ionty. Takto modifikované mají vyuţití 

v celé řadě oborů, např. pro přípravu kompozitních polymerních materiálů, rheologických 

činidel, barevných pigmentů, kosmetických přípravků, ţáruvzdorných povlaků, 

thixotropních kapalin a sorpčních materiálů pro sorpci organických polutantů z ovzduší, 

vod i půd. Z toho důvodu se řada výzkumů zaměřuje na tzv. interkalaci přírodních jílových 

minerálů. Zatímco v přírodních jílech se v mezivrstevném prostoru nacházejí kationy kovů 

a proměnlivý obsah vody, v interkalovaných jílech je prostor vyplněn různými molekulami 

anebo komplexními ionty. Pro modifikaci se ve většině odborných prací pouţívají jílové 

minerály typu 2:1, zejména smektity a jílová hornina bentonit obsahující převládající 

sloţku montmorillonit. 

Vermikulity tvoří samostatnou skupinu v klasifikaci jílových minerálů, mají rovněţ 

velký technologický význam, avšak z hlediska modifikací nejsou tak dobře prostudovány. 

Lze je modifikovat podobně jako smektity, např. nahrazením přirozeně se vyskytujících 

vyměnitelných anorganických kationů v jejich struktuře za organické kationy s různě 

dlouhými uhlovodíkovými řetězci. Takto modifikovány prokazují výborné sorpční 

schopnosti pro sorpci organických nepolárních látek z vodných roztoků a plynné fáze a 

mohou být pouţity pro odstraňování organických polutantů z odpadních vod a plynů.  

Přestoţe jsou z technologického hlediska definovány jako jílové minerály ty, které 

obsahují frakci pod 2 µm, z hlediska průmyslové přípravy organicky modifikovaných jílů 

můţe být pouţití této velikostní frakce nevýhodné. A to z důvodu ekonomické a časové 

náročnosti přípravy takovéto frakce, která se obvykle v laboratorních podmínkách 

připravuje metodou sedimentace. Pro vyuţití modifikovaných jílů v technické praxi je 
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vhodné pracovat s materiálem o vyšší velikosti částic nebo najít vhodnější metodu pro 

přípravu frakcí o niţší velikosti neţ je sedimentace, například mletí. Tato bakalářská práce 

je zaměřena na sledování vlivů různých metod přípravy částic vermikulitu na přípravu 

organicky modifikovaných vermikulitů spojenou se sledováním vlivu doby interkalace.  

Cílem mé bakalářské práce je:  

1. příprava přírodního Mg-vermikulitu o různé velikosti částic metodou 

sedimentace a metodou tryskového mletí.  

2. Charakterizace připraveného materiálu metodou AFM, SEM, stanovení 

distribuce velikostí částic, stanovení velikosti sorpčního povrchu.  

3. Modifikace připravených frakcí převedením na monoionní sodnou formu 

vermikulitu a následné převedení na organofilní formu 

hexadecyltrimethylammoniovými kationy. 

4. Sledování vlivu různé velikosti částic a jejich morfologie na rychlost této 

modifikace, a zároveň sledování času potřebného pro interkalaci.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 CHARAKTERISTIKA JÍLOVÝCH MINERÁLŮ 

Jílem je označována hornina, tj. směsný přírodní materiál, sloţený primárně 

z jemně zrnitých minerálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a 

ztvrdne po vysušení nebo vypálení. Součástí jílů bývají především fylosilikáty, ale kromě 

nich mohou být přítomny i jiné minerály a také organická hmota, které mohou, ale nemusí 

ovlivňovat jejich plasticitu, tvrdost po vysušení a vypálení. Mezi tyto minerály mohou 

patřit různé modifikace SiO2, minerály skupiny alofánu, ţivce, zeolity, karbonáty, oxidy 

nebo hydroxidy ţeleza a také i hliníku (Zamarský et al., 2008; Weiss et al., 2005). 

Nejčastějším přírodním materiálem jsou minerály, které se vyskytují v půdách, jako 

je ţivec (60%), pyroxen a amfibol (17%), křemen (12%) ale i slída (4%). Tyto minerály 

jsou prvotní horninotvorné. Minerální podíl pevné fáze půdy je sloţen převáţně z částic 

různé velikosti, přičemţ vytváří polydisperzní systém obsahující disperze (nad 1 m), 

koloidní disperze (částice od 1 m do 1 nm – koloidní jíl, hydratované sesquioxidy, 

kyselinu křemičitou) a molekulární disperze (pod 1 nm – rozpuštěné kyseliny, soli, zásady, 

disociované ionty v půdě) (Barabaszová, 2006). 

Zvětráváním horninotvorných minerálů dochází k přeměně některých prvotních 

minerálů na druhotné minerály, jejichţ součástí jsou jílové minerály. K samotnému 

zvětrávání hornin dochází v nejsvrchnější části zemské kůry, kdy se mění jejich chemické i 

mineralogické sloţení. Jílové minerály jsou podstatnou sloţkou sedimentů (jíl, jílovce, 

jílové břidlice atd.), půd i reziduí, které vznikají při hydrotermálních procesech (zejména 

rudní ţíly). Často se vyskytují ve směsi dvou a více jílových minerálů (Barabaszová, 

2006). 

„Běţně jsou za jílové minerály povaţovány hydratované amorfní krystalické 

fylosilikáty a fyloalumosilikáty s extrémně jemnozrnnými částicemi. Z technologického 

hlediska jsou za jílové minerály povaţovány takové, jejichţ částice jsou menší neţ 2 m 

(Barabaszová, 2006)“.  

Právě nepatrné rozměry jednotlivých krystalů spolu s jejich vrstevnatou strukturou 

dávají jílovým minerálům řadu unikátních vlastností, k nimţ nepochybně patří 

(Barabaszová, 2006): 
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a) schopnost sorpce a iontové výměny: Vyměnitelné kationy (v přírodě se vyskytují 

nejčastěji K
+
, Na

+
, Mg

2+
, H

+
, H3O

+
, NH4

+
) se váţou na struktury jílových 

fylosilikátů především na přerušené nenasycené vazby na povrchu, zejména na 

hranách částic (adsorpce), elektrostaticky na tzv. vnitřní povrch částic, tj. do 

mezivrstevních prostor na přebytečné nenasycené náboje vrstevního komplexu 

(absorpce). U řady fylosilikátů můţe být kterýkoliv z vyměnitelných kationů velmi 

snadno nahrazen jiným kationem. Mnoţství a druh vyměnitelných kationů můţou 

silně ovlivnit zejména fyzikální vlastnosti, a tím i vyuţití jílových minerálů. 

Největší výměnou kapacitu mají fylosilikáty buď vermikulitové nebo smektitové 

struktury (mají velký vnitřní povrch); 

b) schopnost vázat vodu: Voda můţe být na jílové minerály vázána v podstatě ve dvou 

formách: (1) jako molekuly H2O v pórech mezi částicemi a jsou také sorbované na 

povrchu částic, (2) jako hydroxylové skupiny OH
-
 v hydratačních obalech 

vyměnitelných kationů v mezivrstevních prostorách. Hydratace vyměnitelných 

kationů vede zejména k oddalování vrstevních komplexů, tzn., ţe dochází 

k bobtnání jílů; 

c) chování při zahřívání: Při zahřívání jílových hmot dochází nejdříve k dehydrataci 

(ztrátě sorbovaných molekul H2O) a následně k dehydroxylaci (ztrátě OH
-
). Při 

vyšších teplotách (500 - 800°C) dochází k destrukci fylosilikátové struktury, nad 

900° C vznikají novotvořené fáze; 

d) reakce s organickými látkami: Vhodnou úpravou některých jílových minerálů, 

především smektitů a vermikulitů, lze vytvořit produkty, které jsou schopné k 

reakci s organickými látkami za vzniku tzv. organo-jílových komplexů. Toho se 

vyuţívá např. při čištění a odbarvování olejů a jiných potravinářských produktů, při 

krakování uhlovodíků atd. 

Jílové minerály mají velký význam v technologických oborech. Nejvíce jsou 

vyuţívány např. kaolinit, montmorillonit, illit a halloysit. V geologii pouţíváme jílové 

minerály jako indikátory podmínek zvětrávání, diageneze a metamorfních pochodů 

(Barabaszová, 2006).  
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2.1.1 Fylosilikáty a jejich stavební jednotky 

Název fylosilikáty je odvozen z latinského slova philos = list, a zahrnuje minerály 

charakteristické vrstevnatou strukturou (Šucha, 2001). 

Jejich základní jednotkou jsou silikáty (neboli křemičitany), které jsou převáţně 

sloţeny z atomů Si, Al, O, H uspořádaných prostorově ve formě tetraedrů, viz obrázek 1. 

V menším mnoţství obsahují také atomy Ca, Mg, Fe, K, Zn aj. Tetraedry jsou ve struktuře 

silikátů přítomny buď jako samostatné stavební částice, nebo se spojují do větších celků – 

sítí různého typu. Vazba dvou sousedních tetraedrů se děje prostřednictvím jednoho 

společného kyslíkového atomu (vrcholu tetraedru), nikdy ne prostřednictvím hran nebo 

dokonce ploch tetraedrů (Barabaszová, 2006). 

 

Obr 1 Schéma tetraedru (Weiss et al., 2005) 

Druhým základním stavebním prvkem struktury fylosilikátů je síť oktaedrů [MA6]
n 

které spolu sdílí jak vrcholy, tak také i polovinu hran, viz obrázek 2 (Weiss, 2005). 

V centrech oktaedrů se nejčastěji vyskytují Mg
2+

, Fe
2+

, Al
3+

, Fe
3+

, méně často Li
+
, Ti

3+
, 

V
3+

, Cr
3+

, Mn
2+

, Ni
2+

 a další kationty (Chvátal, 2005). 

  

Obr 2 Schéma oktaedru (Weiss et al., 2005) 

Uspořádání oktaedrů v síti si lze snadno představit tak, ţe na podloţce je poloţen 

oktaedr jednou z ploch tak, aby byla jeho trojčetná osa kolmá k podloţce. Jedna trojice 

anionů je označena za spodní a druhá za horní. Jsou-li přikládány další stejně poloţené 

oktaedry tak, aby vţdy dva z nich měly společnou jednu hranu, vytvoří dolní anionové 

trojice oktaedrů jednu rovinu anionů a horní trojice druhou. Vzdálenost mezi horní a dolní 
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rovinou anionů je výška oktaedrické sítě toct. Rovina oktaedrických kationů leţí uprostřed 

mezi oběma rovinami anionů, viz obrázek 3 (Weiss et al., 2005) 

 

Obr 3 Oktaedrické sítě silikátů (Barabaszová, 2006) 

Centrální pozice oktaedrů v síti jsou v konkrétním fylosilikátu obsazeny jak 

stejnými nebo různými kationy, tak i mohou zůstat neobsazené. Podle způsobu obsazení 

centrálních pozic mohou být oktaedrické sítě rozděleny na tři skupiny (Weiss et al., 2005): 

 „homooktaedrické sítě, kde jsou v kaţdé trojici sousedících oktaedrů 

obsazeny jejich centrální pozice (označované jako M1, M2, M3) stejným 

způsobem“. 

 „mesooktaedrické sítě, kde jsou v kaţdé trojici sousedících oktaedrů 

obsazeny jejich dvě centrální pozice stejným způsobem a třetí je obsazena 

způsobem jiným, a to uspořádaně v rámci celé sítě“. 

 „heterooktaedické sítě, kde jsou v kaţdé trojici sousedících oktaedrů 

obsazeny jejich centrální pozice různým způsobem, a to uspořádaně v rámci 

celé sítě“. 

2.1.2 Strukturní charakteristiky fylosilikátů 

Struktury fylosilikátů se skládají ze dvou základních jednotek: typizovaných sítí 

tvořených tetraedry a oktaedry a mezivrství, které vznikají mezi jednotlivými sítěmi. 

Většina fylosilikátů je tvořena různými kombinacemi sítí vytvářejících vrstvičky, které 

jsou strukturními jednotkami kaţdého z mnoha rozdílných jílových minerálů, přičemţ 

existují dvě základní kombinace: spoje dvou tetraedrických sítí anebo spoje tetraedrické i 

oktaedrické sítě (Barabaszová, 2006). 
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Nejčastěji dochází ke spojování tetraedrické sítě s oktaedrickou nebo jedné 

tetraedrické a dvou oktaedrických, kdy vznikají dva druhy vrstev typu 1:1 a 2:1, kde tyto 

čísla představují počet sítí vyjadřující jednu vrstvu (Barabaszová, 2006). 

Fylosilikáty se dělí na planární a neplanární. Planární fylosilikáty obsahují spojité 

dvojrozměrně periodické sítě tetraedrů a oktaedrů, neplanární fylosilikáty se vyznačují 

periodickým narušením planární fylosilikátové struktury nebo ohnutím či svinutím 

fylosilikátových sítí (Weiss et al., 2005). Z hlediska modifikací jsou pouţívány zejména 

planární fylosilikáty typu 2:1. 

2.1.3 Základní rozdělení a charakteristiky planárních fylosilikátů 

K nejčastěji se vyskytujícím a zkoumaným minerálům fylosilikátů se řadí: kaolinit, 

halloysit, montmorillonit, vermikulit, illit. Tyto jílové minerály se zpravidla vyskytují ve 

tvaru destiček, mají největší schopnost vázat vodu a bobtnat a také se mohou vyznačovat 

dobrými plastickými vlastnostmi (Barabaszová, 2006). Fylosilikáty jsou podle typu vrstev 

(1:1, 2:1), podle náboje vrstvy a obsahu v mezivrství rozděleny do 7 skupin, které jsou 

seřazeny v  tabulce 1.  

Tab. 1 Klasifikační znaky fylosilikátů (Barabaszová, 2006). 

Typ vrstvy Skupiny Typ oktaedrické sítě Podskupiny 

1:1 serpentinit-kaolinit tri- serpentinit, ambit 

di- kaolinit, dickit, 

halloysit 

2:1 Smektity tri-, di- saponit, 

montmorillonit 

 Mastky tri- pyrofylit, mastek 

2:1 Vermikulity tri- trioktaedrický vermikulit 

di- dioktaedrický vermikulit 

2:1 Slídy tri-, di- muskovit, illit, flogopit, 

biotit, lepidolit 

2:1 

(2:1:1) 

Chlority tri-,tri- klinichlor, nimit 

di-, di- Donbasit 

tri-, di- cookeit, sudoit 
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2:1 Palygorskity tri-, di- palygorskit, sépiolit 

 

2.2 VERMIKULIT  

Krystalochemický vzorec vermikulitu lze zapsat jako (Mg,Fe
2+

,Al)3[(OH2)/ (Al, 

Si)4O10]x4H2O (Zamarský et al., 2008).  

Krystalová struktura je tvořena 2:1 vrstvami, přičemţ mezivrstevní prostor je 

vyplněn hydratovanými výměnnými kationty. Oktaedrické sítě jsou dioktaedrické nebo 

trioktaedrické, dle obrázku 4. Dominantním oktaedrickým kationem je Mg (Zamarský et 

al, 2008).  

 

Obr. 4 Struktura trioktaedrické vrstvy 2:1 Mg-vermikulitu (Weiss et al., 2005). 

U pravých vermikulitů je mezivrství obsazeno hydratovanými výměnnými kationy 

s převládajícím Mg
2+

. Za modifikované formy jsou povaţovány vermikulity, které mají 

původní strukturu mezivrství upravenou kationovou výměnou nebo interkalací 

organickými molekulami (Zamarský et al., 2008). 

2.2.1 Typy vermikulitu 

Existují dva typy vermikulitů: makroskopický a mikroskopický. Makroskopické 

vermikulity jsou známé především v pegmatitech anebo alteracích magmatických resp. 

metamorfovaných hornin s vysokým obsahem slíd. Jsou dobře chemicky i strukturně 

charakterizovány, protoţe jejich krystaly milimetrových aţ centimetrových rozměrů dávají 

moţnost vyuţít monokrystalovou rtg. difrakční metodu. Naproti tomu je mikroskopický 

vermikulit typickým představitelem minerálu v půdách. Nachází se v půdách nejrůznějšího 

typu v širokém klimatickém intervalu. Půdní vermikulit můţe být dioktaedrický i 

trioktaedrický podle minerálu, ze kterého vznikl. Identifikace a charakterizace 
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mikroskopických vermikulitů je komplikovaná, neboť se téměř vţdy nacházejí ve směsi 

s jinými minerály. Výskyt vermikulitu v sedimentárních horninách je zřídkavý (Šucha, 

2001). 

2.2.2 Pravé vermikulity 

Mezi pravé přírodní vermikulity řadíme především ty, které vznikly alterací 

flogopitu, či biotitu a to tak, ţe mezivrstevní kationy K
+
 jsou během zvětrávacích procesů 

v naprosté většině případů nahrazeny kationy Mg
2+

, za současného vzniku hydratačních 

obalů mezivrstevních kationtů, takţe se jedná o tzv. Mg-vermikulit (Weiss et al., 2005).  

Mezi pravé přírodní vermikulity patří ty, které vznikly alterací flogopitu a vyskytují 

se na lokalitě Santa Olalla (Španělsko). Mezi vermikulity, které vznikly alterací 

hořečnatého chloritu můţeme uvést lokalitu Letovice (Česká republika) (Weiss et al., 

2005). 

2.2.3 Charakteristika a vlastnosti vermikulitu 

Slovo vermikulit vznikl z latinského slova „vermiculare“ (červík). Tento název 

vychází z tvaru zahřátých krystalů vermikulitu. Patří do skupiny planárních fylosilikátů 

nebo do skupiny šupinkovitých silikátů. Vermikulit se vzhledově velmi podobá slídě. 

Vermikulity se vyskytují především ve formě šupinkovitých agregátů hnědo-bronzové 

barvy s výrazným perleťovým leskem, viz obrázek 5 (Barabaszová, 2006). 

 

Obr. 5 Vzhled vermikulitu (www.geologie.vsb.cz) 

Svými vlastnostmi se často podobá smektitům, ale má vyšší negativní náboj na 

vrstvě, který převyšuje hodnotu 0,6 na poloviční základní strukturní jednotku (Šucha, 

2001). 
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„Mezivrstevní prostor je vyplněn hydratovanými výměnnými kationy, které jsou 

umístěny mezi vrstvami molekul vody. Molekuly vody jsou ve struktuře vázány jen volně 

prostřednictvím vodíkových můstků (tzn., ţe u tohoto typu jílového minerálu dochází 

velmi snadno k dehydrataci, a to jiţ při teplotě nad 60°C (Barabaszová, 2006)“. 

Vermikulit je typický několika vlastnostmi. K  hlavním vlastnostem vermikulitu 

patří zmiňovaná schopnost výměny kationů a organických látek v mezivrstevním prostoru. 

Další velmi významnou vlastností je termální expanze: při zahřátí se ploché šupinky 

vermikulitu od sebe odlupují, přičemţ dochází k několikanásobnému zvětšení objemu. 

Vytvářejí se tak velmi lehké a silné porézní útvary. Průmyslově se expanze dosahuje 

prudkým zahřátím na 800 aţ na 1000 °C. Neméně významnou vlastností je, ţe vermikulit 

jako jeden z mála jílových minerálů si zachovává velmi stabilní pH (Barabaszová, 2006).  

Neexpandovaný vermikulit sniţuje v bytových přepáţkách nebezpečí poţáru. 

Podobně jako smektity, tak také i vermikulity jsou schopny přijímat a odevzdávat vodu 

v závislosti na okolních vnějších podmínkách. Tato důleţitá vlastnost vermikulitů souvisí 

se změnami ve struktuře mezivrství při dehydrataci i rehydrataci (přijímání vzdušné 

vlhkosti po zahřátí na určitou teplotu). Tuto vlastnost můţeme pozorovat u pravých, ale i u 

modifikovaných vermikulitů (Zamarský et al., 2008). 

2.2.4 Vznik vermikulitu při zvětrávání slíd 

Transformací slíd je proces nejčastější opisující vznik jílových minerálů v půdách, 

hlavně vermikulitu a smektitu. Při zvětrávání slíd na vermikulit dochází k uvolnění kationů 

K
+
 z mezivrstevních pozicí a jejich nahrazení hydratovanými ionty. Oxidace ţeleza je 

nevyhnutelnou reakcí při zvětrávání biotitu na vermikulit (Šucha, 2001). 

2.2.5 Vznik vermikulitu při zvětrávání chloritu 

Kromě celkového obsahu ţeleza je důleţitá i jeho distribuce ve struktuře. Jako se 

Fe
2+

 vyskytuje hlavně v hydroxidovém mezivrství, oxidace probíhá velmi rychle. 

Transformací chloritu na vermikulit přes smíšenovrstevnatý chlorit-vermikulit je moţné 

identifikovat poměrně lehko pomocí rtg. difrakce (Šucha, 2001). 
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2.2.6 Vyuţití vermikulitu 

Neexpandovaný vermikulit slouţí zejména k čištění vody (zejm. sorpce Pb, Zn, 

Cd). Velmi široké vyuţití má i termicky expandovaný vermikulit, který slouţí např. 

k výrobě tepelných, protipoţárních i zvukových izolací, střešních krytin a omítek, 

protinárazových obalů, filtrů na čištění odpadních vod a potravinářských produktů. Dále 

vermikulit slouţí jako plnivo plastů, barev, papíru, asfaltu, gumárenských výrobků, také se 

pouţívá jako nosič katalyzátorů v chemických výrobách. V zemědělství se nejčastěji 

pouţívá na podestýlky hospodářských zvířat. (Chvátal, 2005). 

V praxi mají vyuţité jen makroskopické vermikulity, které se separací koncentrují a 

prakticky se vyuţívají po úpravě zvané expandace. Expandace, jak uţ bylo řečeno, 

představuje rychlé zahřátí materiálu na vysokou teplotu (1000 °C). Tím dojde k tzv. 

pukancovému efektu a vermikulit výrazně zvýší svůj objem a sníţí měrnou hmotnost. 

Mikroskopický vermikulit má významnou úlohu v půdách vzhledem k jeho sorpčním 

vlastnostem (Šucha, 2001). 

2.2.7 Výskyt vermikulitu 

Vermikulit se vyskytuje v různých částech světa, jako jsou Jiţní Afrika, Brazílie, 

Čína nebo USA. Nejznámější a nejčastější je vermikulit, který pochází z oblasti Palabory 

v severní provincii Jihoafrické republiky. V České republice se vermikulit nachází 

v oblasti Letovic (Barabaszová, 2006). 

2.3 Modifikované formy vermikulitu 

U pravých vermikulitů je mezivrství obsazeno hydratovanými výměnnými kationty, 

mezi nimiţ dominuje kation Mg
2+

. Za modifikované formy lze povaţovat takové 

vermikulity, u nichţ je původní struktura mezivrství upravena, např. kationovou výměnou 

nebo interkalací organickými molekulami. Při výměně mezivrstevního kationu Mg
2+

 za 

jiné kationy můţe být také výrazně reorganizováno uspořádání molekul vody, které 

mezivrstevní kationty obklopují (Weiss et al., 2005). 
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2.3.1 Monoiontové formy 

Výměnou mezivrstevních kationů Mg
2+

 u pravých vermikulitů za jiné dvojmocné či 

jednomocné kationty lze dosáhnout toho, ţe mezivrstevní pozice jsou obsazeny jedním 

typem vyměněného kationu. Toto lze zajistit například vícenásobným sycením příslušným 

kationem z vodného roztoku jeho chloridu, dusičnanu nebo octanu. Kationy nejsou však 

stejně vyměnitelné a výměnná reakce často neprobíhá kvantitativně (Weiss et al., 2005). 

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

vermikulitů. Tuto změnu lze pozorovat především na poloze a také na intenzitě bazálních 

difrakcí. Rozdíly mezi jednotlivými typy vermikulitů jsou způsobeny především změnami 

ve struktuře celého mezivrství, které při kationové výměně nastávají. Tyto změny souvisejí 

jak s typem mezivrstevních kationů, tak i s jejich schopností vytvářet hydratační obaly, 

s hydratačními podmínkami. Z tohoto hlediska jsou rozeznávány čtyři strukturní typy 

(Weiss et al., 2005) : 

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

Tento strukturní typ mezivrství mohou mít při dostatečné míře hydratace například Mg-

vermikulit nebo Ca-vermikulit. 

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

dvěma rovinami mezivrstevních kationů. Tento strukturní typ mezivrství byl pozorován 

například Ba-vermikulit a Na-vermikulit. 

 3. Mezivrství neobsahuje síť molekul vody, ale jenom jednotlivé molekuly vody. 

Tento případ mají například u Li-vermikulitu, kdy je molekula vody s Li lokalizována 

v prostoru nad ditrigonem tetraedrické sítě. 

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

například Cs
+
, K

+
 a Rb

+
. 

2.3.2 Formy interkalované organickými molekulami 

V současné době je o jílové minerály velký zájem, protoţe mají schopnost přijímat 

do své krystalové struktury velké organické molekuly, polymery nebo komplexní ionty. 

Tento proces se nazývá interkalace, pomocí které dochází k modifikaci struktury, při níţ se 

do vhodné hostitelské struktury vpraví atomy, molekuly nebo komplexní iony jiné 

látky/hosta (Barabaszová, 2006).  
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Při intenzivním sycení vermikulitů organickými látkami lze dosáhnout toho, ţe se 

jejich molekuly interkalují do mezivrstevních prostor podobně jako je to u smektitů, coţ 

můţe být spojeno s výraznou expanzí struktury vermikulitu ve směru kolmém na vrstvy. 

Míra expanze můţe být závislá jak na velikosti interkalovaných molekul, tak i na jejich 

uspořádání v mezivrstevním prostoru po interkalaci (Weiss et al., 2005). 

Cílem obměny struktury je změna fyzikálních i chemických vlastností. Zatímco 

v přírodních jílech jsou v mezivrstevním prostoru obsaţeny kationty kovů (Na
+
, K

+,
 Ca

2+,
 

Mg
2+

) a proměnlivý obsah vody, v interkalovaných jílech bude mezivrstevní prostor 

vyplněn (Barabaszová, 2006): 

1. komplexními molekulami hosta, pokud interkalární reakce je ionově výměnná, 

2. původními mezivrstevními kationy a polárními neutrálními molekulami hosta, 

pokud je jejich interkalace zaloţena na ion-dipolové interakci. 

„Interkalární reakce probíhají podle druhu hosta při pokojových či vyšších 

teplotách a při normálních či vyšších tlacích, popřípadě v mikrovlnném poli. Do hostitelské 

struktury, která je v pevné fázi, difundují molekuly hosta z roztoku nebo z plynné fáze. 

Z tohoto důvodu by interkalace mohla přispět k vývoji nových materiálů s poţadovanými 

vlastnostmi. Velmi často jsou interkalovány přírodní jílové materiály (anorganické 

původu) organickými hosty, např. polymery (Barabaszová, 2006)“. 

 

 

 

Obr. 6 Schéma interkalace (Barabaszová, 2006) 
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2.4 VELIKOSTI ČÁSTIC JÍLOVÝCH MINERÁLŮ 

2.4.1 Význam měření velikosti částic minerálů 

Skutečné rozměry, ani variabilita tvarů částic nehrála významnější úlohu. Do 

značné míry to bylo podmíněno technickými moţnostmi pozorovat minerály takových 

malých rozměrů, kdyţ i v optickém mikroskopu nejsou prakticky viditelné. Rozvoj a 

studium jejich velikosti a tvaru nastal aţ po zavedení transmisního elektronového 

mikroskopu ve 40 a 50 letech. V tomto období se publikované práce zaměřily především 

na zjišťování rozmanitosti  tvarů krystalových jílových minerálů. Kromě pozorování tvarů 

krystalu se samozřejmě měřily i velikosti částic (Šucha, 2001). 

Od konce 80 let se elektronová mikroskopie ultratenkých řezů a ionové ztenčování 

ploch stala běţně dostupnou technikou, která spolu se zvyšováním rozlišovacích 

schopností přístrojů umoţnila poznat uspořádání vrstev, jejich orientaci, zjišťovat poruchy 

ve struktuře, měřit mezirovinné vzdálenosti, ale především umoţnila nový způsob měření 

distribucí velikosti jílových částic. Od začátku intenzivního pouţívání elektronové 

mikroskopie na zjišťování vývoje distribucí velikosti částic byla vyuţívána i rtg. difrakce, 

která se ukázala jako rychlejší, levnější a pohodlnější metoda v porovnání s pracnou 

elektronovou mikroskopií. Postupně se při testování výsledků z elektronové mikroskopie 

zjistilo, ţe tyto přístupy není moţné bez výraznějších modifikací pouţít pro jílové minerály 

a začalo se jejich korekcemi, resp. s přípravou nových postupů, které vycházely 

z podobných teoretických základů opírajících se o skutečnost, ţe intenzita rtg. difrakčního 

reflexu obsahuje i informace o tloušťce difraktující domény, která je označována jako 

krystal. Fakt, ţe se jednotlivé jílové minerály liší tloušťkou svých koherentně difraktujících 

domén, coţ se na rtg. difrakčním záznamu projevuje změnou geometrie difrakčních 

reflexů, byl známý uţ dávno a od počátku byl předmětem snahy nějakým způsobem ho 

kvantifikovat a vyuţívat při interpretacích. Tak vznikly uţ od začátku 60. let různé indexy 

zaloţené na geometrii difrakčních píků anebo na poměru jejich intenzit. Kromě illitu se 

objevily nejrůznější indexy určující i "krystalinitu" dalších minerálů, jako jsou kaolinit a 

chlorit (Šucha, 2001).  

Ukazuje se, ţe výsledky této techniky vycházející z rtg. difrakce jsou výborné a 

mají velkou perspektivu (Šucha, 2001). 
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2.4.2 Vliv velikosti a morfologie částic na přípravu organického vermikulitu 

Vliv preparace částic vermikulitu a velikosti částic na preparaci organického 

vermikulitu doposud nebyly příliš zkoumány. Velikost částice můţe být odpovědná za 

interkalaci organických a anorganických látek, a také za degradaci vloţených organických 

sloučenin v interkalovaném prostoru vermikulitu (Simha Martynkova, G et al., 2007). 

Částice vermikulitu za účelem získání určité velikostní frakce lze separovat buď 

pouţitím konvenčních sedimentačních metod, nebo mletím na poţadovanou velikost. 

Konvenční sedimentační metoda nemá vliv na morfologii částic sedimentu, jejich tvar 

zůstává v původním stavu. Při mletí však pravděpodobně dochází ke změně morfologie 

jednotlivých částic. Mohou být morfologicky více otevřené, coţ můţe být důvodem pro 

účinnější interkalaci. Částice připraveny tryskovým mletím mají pozměněný tvar a to tak, 

ţe jejich hrany jsou zvrásněny, to znamená, ţe jsou morfologicky více otevřené 

(Martynková et al., 2007; Plachá et al., 2009).  

Simha Martynková a kol. (2007) provedla srovnání interkalace vermikulitu dvou 

velikostních frakcí pod 26 a pod 15 µm, které byly připraveny pomocí dvou technik: 

klasickou sedimentací a tryskovým mletím. Z výsledků získaných po interkalaci vyplývá, 

ţe oba typy částic < 26 µm jsou snadno interkalovatelné. Dodecyltrimethylamoniové 

kationy nebo molekuly tvoří v mezivrství vermikulitu jednu vrstvu parafínového typu 

s experimentální mezirovinnou vzdálenosti dexp = 2.9 nm. Avšak interkalace menších částic 

nebyla jednotná. Menší sedimentované částice byly interkalovány velmi málo, z 

experimentální mezirovinné vzdálenosti vyplynulo uloţení hostů v mezivrství jen do jedné 

lehce nakloněné vrstvy, coţ odpovídá dexp = 1.45 nm. Částice pomleté v tryskovém mlýnu 

byly interkalovány v podstatě stejně dobře jako částice větší. Interkalace tryskově mletých 

částic proběhla ve dvou místech, a to klasicky v mezivrstevném prostoru, a dále na 

zvrásněných okrajových částech, kde je tento proces zvýhodněn faktory většího povrchu, 

částečného narušeného kladu vrstev, a také tím, ţe jsou celkově oslabeny síly, které 

udrţovaly přírodní minerál v rovnováţném stavu. Zvrásněné hrany částic činí částice více 

otevřené a pronikání kationů nebo molekul do vnitřních prostor částice je mnohem 

jednodušší. Výhodou částic připravených tryskovým mletím je moţnost interkalace 

jílového minerálu i těţce interkalovatelnými sloučeninami, anebo homogenní vpravení do 

matrice kompozitu (Simha Martynkova, G et al., 2007). Metoda přípravy poţadované 
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velikosti částice tak hraje velmi důleţitou roli pro další interkalované/modifikační procesy 

(Simha Martynkova, G. et al.; 2007). 

Mechanické zpracování vermikulitu pomocí tryskového mlýna umoţňuje 

zpracovávat částice bez přítomnosti mlecích médií (jako je např. demineralizovaná voda) 

pouze za přítomnosti stlačeného vzduchu, který přispívá k procesu pouze jako hnací 

mechanismus. Významným kladem tohoto procesu je kontinuálnost, která vede k přípravě 

neomezeného mnoţství materiálu s jednotnou velikostí a morfologií zpracovaného 

materiálu (vermikulitu). 

Konvenční kulový mlýn nepřeruší silikátové vrstvy vermikulitu. Jejich morfologie 

je udrţovaná a lze předpokládat klouzání vrstev směrem k sobě tak, ţe defekty vrstvení 

můţou být pozorovatelné. Zatímco tryskové mletí je zaloţeno na vzájemném dopadu 

mletých částic, které se ve vzduchu točily a narazily do sebe. Morfologie částic tryskovým 

mletím je viditelně různá. Okraje částic jsou vlnité a silikátové vrstvy jsou rozpadlé, 

vytvořilo se vrstvení s niţším mnoţstvím vrstev, ve vrstvení vznikají drobné trhliny a jsou 

pozorovatelné. Zvrásnění by mohlo v podstatě mít dvě charakteristiky, buď ohýbání 

silikátových vrstev vně a otevření vrstvy částice nebo ohýbání vrstev dovnitř a tvoří se tedy 

další inertní podmínky pro okolí (Simha Martynkova, G. et al, 2007). 

2.5 Metody charakterizace modifikovaných vermikulitů 

2.5.1 Scanovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Je to metoda vyuţívající odraţené elektrony na sledování povrchu studovaných 

vzorků. Rozvoj této metody nastal od druhé poloviny 60. let. Hlavní předností elektronové 

mikroskopie je moţnost poznat prostorové vztahy mezi jednotlivými minerály tvořícími 

studovaný materiál. Pomocí ní je moţné sledovat vnější morfologii krystalu anebo 

jednotlivé částice, velikost, distribuci a tvar pórovitých prostorů a jejich výplně. Zároveň 

tato metoda umoţňuje vyuţívání elektronových analyzátorů chemického sloţení 

jednotlivých komponentů tvořících surovinu (Šucha, 2001).  

2.5.2 Rentgenová difrakce (XRD) 

Rentgenové záření (RTG nebo X-ray) je krátkovlnný a také vysoce energetický 

svazek elektromagnetického záření. RTG svazek si můţeme představit jako proud 
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energetických částic – fotonů s energií E, anebo jako elektromagnetické pole, které je 

definované vlnovou délkou  frekvencí  (Vávra, 2008). 

„Za RTG oblast v elektromagnetickém spektru se povaţuje ta část, která leţí mezi 

vlnovými délkami 0,01 a 10 nm. V krátkých vlnových délkách sousedí s oblastí  záření a 

v dlouhých vlnových délkách s oblastí ultrafialového záření. Z energetického hlediska se 

jedná o oblast řádově v jednotkách aţ stovkách keV(Vávra, 2008)“. 

Rentgenové spektrum je charakterizováno zejména širokým pásem vlnových délek 

o různých intenzitách. Tento pás lze označit jako spojité záření a je výsledkem brţdění 

dopadajících elektronů na elektronech cílového atomu. Druhou sloţku rentgenového 

spektra vytváří záření, které se skládá z několika spektrálních linií s přesně definovanými 

vlnovými délkami. Vlnová délka musí odpovídat materiálu, z něhoţ je vyrobena anoda 

RTG lampy.Rentgenové záření vzniká především při dopadu fotonu s dostatečnou energií 

na atomy určitého prvku. Na vnitřních elektronových hladinách (zpravidla K a L) dojde k 

vyraţení elektronu i k okamţitému zaplnění této vakance elektronem z vyšší energetické 

hladiny, která je nutně provázena vyzářením energetického kvanta ve formě rentgenova 

záření. Nejintenzivnější v rentgenovém spektru jsou  čáry, které se vytvářejí při přeskoku 

elektronu z hladiny L do K a méně intenzivní jsou potom  čáry (Vávra, 2008).  

Hlavním cílem při měření v práškové difraktometrii je získat kvalitní data, které 

můţeme správně interpretovat a také analyzovat. Prvním krokem je, ţe musíme kvalitně 

připravit preparát zkoumaného vzorku. K přípravě vzorku lze vyuţít řadu kroků, jako je 

například drcení, mletí, rozpouštění, sušení nebo lepení. Vţdycky musíme mít na paměti, 

ţe vzorek připravený pro měření, musí ve všech směrech poukazovat na původní vzorek 

(Vávra, 2008). 

2.5.3 Infračervená spektrometrie  

Principem IČ spektrometrie je absorpce infračerveného záření molekulami látek. 

Infračervené záření má jak větší vlnovou délku (2 - 50µm), tak i niţší energii neţ záření 

ultrafialové a viditelné. Jeho energie totiţ nestačí na změny elektronových stavů, ale 

způsobuje změny vibračních i rotačních stavů molekul. Proto lze označit infračervená 

absorpční spektra jako vibračně – rotační spektra. Energetické hladiny rotačních stavů jsou 
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si blíţe neţ energetické hladiny vibračních stavů. Nastane-li změna vibračních stavů, jsou 

doprovázeny i změnami rotačních stavů (Klouda, 1996). 

Infračervená spektrometrie se pouţívá jak v kvalitativní, tak i kvantitativní analýze. 

IČ spektrometrie se můţe také pouţívat ve strukturní analýze a k identifikaci organických  

i anorganických sloučenin. Knihovna spekter je v paměti počítače, jehoţ program s ní 

porovnává spektrum zkoumaného vzorku. Jednotlivé pásy se přiřazují k vibračním 

funkčním skupinám podle svých vlnočtů a zkoumají se zejména různé vlivy struktury 

molekuly a charakteru vzorku na polohu a tvar pásu. V kvantitativní analýze lze vyuţít 

Lambertova Beerova zákona. Citlivost u klasických spektrometrů je většinou niţší neţ 

v elektronové absorpční spektrometrii (Klouda, 1996). 

V Infračervené spektrometrii lze pracovat se vzorky všech skupenství. Pro tuhé 

látky je velmi výhodná pastilková metoda. Tuhá látka se rozetře se stonásobným 

mnoţstvím KBr a z ní se pak vylisuje tableta o tloušťce 1 aţ 2 mm. Této metodě tak 

odpadá pouţití kyvety, protoţe tabletu můţeme umístit přímo do dráhy paprsku. Můţe se 

také pouţít i suspenze tuhé látky v parafínovém oleji zvaném nujol. Nevýhodou této 

metody jsou absorpční pásy C-H tohoto oleje přítomné ve spektru. Pro přípravu roztoků 

můţeme pouţívat jak nepolární rozpouštědla, tak i polární rozpouštědla např. sulfid 

uhličitý, tetrachlormetan, apod. (Klouda, 1996). 

2.5.4 Izoterma BET 

Brunauer, Emmet, Teller, rozšířily Langmuirovu izotermu pro vícevrstvou 

adsorpci. Autoři předpokládají, ţe druhá a další vrstvy, které se vytvořily na první vrstvě, 

nejsou jiţ vázány adsorpčními silami, ale jsou vázány silami kondenzačními mezi první 

vrstvou naadsorbovaných molekul, ale také i molekul z plynné fáze, to je moţné jen pod 

kritickou teplotou adsorbátu. Podobným způsobem jako Langmuirova izoterma byla pro 

neomezený počet adsorpčních vrstev odvozena rovnice: 

 

která je známa jako izoterma BET, kde prel je relativní tlak, am je mnoţství plynu 

naadsorbované na jednotkové hmotnosti abdorbátu v případě, ţe povrch by mohl být 

pokryt úplnou monomolekulární vrstvou (ztrácí zde ovšem význam maximální mezné 
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hodnoty adsorpce). Konstanta C je exponenciální funkcí rozdílu mezi adsorpčním teplem 

Qa a kondenzačním teplem Qk (Novák a kol., 2001). 

Izoterma BET poměrně dobře popisuje experimentální data a to i přes různá 

zjednodušení, kterých bylo při jejím odvození pouţito. Izoterma BET je velmi vhodná pro 

vyjádření vícevrstvé fyzikální adsorpce a můţe být také pouţita pro výpočet plochy 

povrchů tuhých absorbentů (Novák a kol., 2001). 

2.5.5 Mikroskopie atomárních sil 

Mikroskopie atomárních sil je technika, která se pouţívá k trojrozměrnému 

zobrazování povrchů zkoumaného vzorku. Tato metoda dosahuje velmi vysokého rozlišení 

a můţe zobrazovat také i atomy. Techniku mikroskopie atomárních sil lze pouţít jak 

k zobrazování atomů, tak i k tvorbě struktur. AFM zobrazuje pouze povrch vzorků, nikoliv 

jejich objemovou strukturu (www.wikipedie.cz). 

Základem mikroskopie je velmi ostrý hrot, který je upevněn na ohebném nosníku. 

Tento hrot je mírně vtlačen do zkoumaného vzorku a následkem působících sil je nosník 

ohnutý, v souladu s Hokovým zákonem. Během měření se hrot pohybuje po povrchu 

zkoumaného vzorku v pravidelném rastru tak, ţe výška druhého konce nosníku je 

konstantní. Pokud je povrch vzorku nerovný, má nosník v různých místech vzorku různou 

velikost ohnutí a sledováním závislosti ohnutí na poloze na vzorku můţeme sestavit 

zvětšený obraz vzorku (www.wikipedie.cz). 

Přesnost AFM musí být podmíněna přesností udrţování polohy hrotu, přesností 

jeho pohybu i schopnosti detekce ohnutí. Aby mikroskopy atomárních sil udrţely přesnou 

polohu hrotu, staví se na antivibračních stolech. Detekce ohnutí nosníku se provádí 

nejčastěji pomocí laseru. Laserový svazek z laserové diody se nechá dopadat na nosník, od 

něho se odráţí podle zákona odrazu a dopadá na fotodetektor. Změní – li se ohnutí 

nosníku, změní se i úhel dopadu svazku na nosník a proto svazek dopadne do jiného místa 

fotodetektoru. Bude-li fotodetektor citlivý na místo dopadu svazku, můţe se z jeho výstupu 

určit ohnutí nosníku (www.wikipedie.cz). 

 

 

http://www.wikipedie.cz/
http://www.wikipedie.cz/
http://www.wikipedie.cz/
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Výhodou mikroskopie je, ţe můţeme pracovat v kapalném prostředí. Tato vlastnost AFM 

je velmi výhodná především pro studium biologických vzorkům, protoţe můţeme 

pozorovat jak jejich funkci, tak i reakci na změnu prostředí (změna pH, teploty, 

chemického sloţení) (www.wikipedie.cz) 

Nevýhodou této metody je, ţe omezuje rozsah velikosti obrázku a také i pomalost 

snímání. Problémy mohou také nastat i při blízkosti hrotu a vzorku (silná interakce, 

moţnost zachycení hrotu, znečištění hrotu, poškození vzorku) a nenulová šířka hrotu, která 

vede k poškození obrazu (www.wikipedie.cz) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Přírodní Mg-vermikulit byl prosítován na frakci Ver1. Z této frakce byly následně 

připraveny vzorky Ver2 a Ver3 o velikosti částic pod 2 a 5 µm klasickou sedimentační 

metodou. Vzorky Ver4, Ver5 a Ver6 byly připraveny metodou tryskového mletí, viz 

tabulka 2. Připravené vzorky Mg-vermikulitu byly následně převedeny do monoionní 

sodné formy, která byla výchozím materiálem pro přípravu formy organicky 

modifikované. Jednotlivé vzorky byly charakterizovány metodami AFM, SEM, 

stanovením distribuce velikosti částic a stanovením specifických povrchů připravených 

frakcí. Následná modifikace připravených frakcí sodného vermikulitu byla provedena 

hexadecyltrimethylamoniovými kationy. V průběhu přípravy byl sledován také vliv 

celkové doby provádění interkalace. 

Tab. 2 Označení vzorků vermikulitu 

Označení získané frakce Popis frakce Mg-vermikulitu 

Ver1 Získaný mletím na kulovém mlýnu, sítován, 

velikost pod 40 µm 

Ver2 Sedimentace Ver1, velikost frakce pod 2 µm 

Ver3 Sedimentace Ver1, velikost frakce pod 5 µm 

Ver4 Získaný mletím na tryskovém mlýnu. 

Vzorek č. 60, velikost frakce pod 5 µm 

Ver5 Získaný mletím na tryskovém mlýnu. 

Vzorek č. 61, velikost frakce pod 5 µm 

Ver6 Získaný mletím na tryskovém mlýnu. 

Vzorek č. 62, velikost frakce pod 5 µm 

 

3.1 POUŢITÉ MATERIÁLY A CHEMIKÁLIE 

 Mg-vermikulit – pocházející z lokality Letovice (Česká republika). Vzorec je (Si6.26Al1.72Ti0,04) 

(Mg5.06Fe
3+

0.9Al0.04)O20 (OH)4(Mg0,38Ca0.04 K 0.02). 17.6 H2O (Simha Martynkova, G. et al, 2007) 

 Demineralizovaná voda 
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 Chlorid sodný p.a. (NaCl) - čistota: min. 99,5%, firma: Lach:ner 

 HDTMA (hexadecyltrimethylammonium bromid) – čistota: ≥ 98%, firma: Sigma Life Science 

3.2 POUŢITÉ ZAŘÍZENÍ 

 laboratorní vibrační mlýn  

 přístroj k prosítování typu Retsch VE 1000 

 laboratorní analytická váhy typu 6110 Balance 

 laboratorní mechanická třepačka typu LT 2 

 laboratorní sušárna typu Ecocel 

 laboratorní vařič typu PRAZITHERM HG 

 laboratorní odstředivka typu Rottina 420 

 laboratorní mlýn typu STUTERVANT 

3.3 PŘÍPRAVA VERMIKULITU 

3.3.1 Příprava Mg-vermikulitu  

Přírodní Mg-vermikulit obsahoval částice o různých velikostech aţ do cca 200 mm. 

Pro zajištění větší homogenity vzorku byl pomlet za pouţití laboratorního vibračního 

mlýnu a byl prosítován na frakci Ver1. Doba prosítování trvala cca 5 min. Výtěţek 

výsledné frakce byl poměrně nízký, z 3 kg přírodního jílu jsem získala přibliţně 140 g 

poţadované frakce.  

3.3.2 Příprava vzorků jílových minerálů metodou sedimentace  

Sedimentační metodou byly připraveny vzorky Mg-vermikulitu o velikosti částic 

Ver2 a Ver3. Pouţitá metoda pro přípravu částic této velikosti byla převzata z  Návodu pro 

přípravu vzorků jílových minerálů s velikostí částic pod 5 a 2 mikrometrů (Návod pro 

přípravu vzorků, interní dokument CNT). Doba sedimentace pro získání poţadované 

frakce je určena na základě Stokesova zákona (Martynková, 2007). 
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1. Frakce Ver3  

Připravila jsem si 6 lahví PVC o objemu 500 ml. Do kaţdé jsem naváţila 10g 

hořečnatého vermikulitu frakce <0,040 mm a zalila 200 ml demineralizované vody. Tyto 

roztoky byly třepány na laboratorní třepačce 24 hod. Po této době byly obsahy láhví 

vpraveny do 3 odměrných válců o objemu 2000 ml. Suspenzi ve válci jsem důkladně 

promíchala plastovým míchadlem. Obsah válců sedimentoval po dobu 5 hod. Po usazení 

jílu ve válcích byla odebrána kapalná fáze, která byla odstředěna na odstředivce při 3000 

ot. /min. Pevný podíl vermikulitu jsem vyjmula na laboratorní misku a nechala jsem ho 

vysušit při teplotě 50 °C.  

2. Frakce Ver2 

Pro získání frakce Ver2 jsem pouţila téměř shodný postup, který se odlišoval jen 

dobou sedimentace. Vzhledem k minimálnímu výtěţku frakce, které se sedimentací získá, 

jsem si připravila 12 PVC lahví o stejném objemu za pouţití stejného postupu. 

Sedimentace probíhala po dobu 31 hod. Po této době byla odebrána kapalná fáze 

obsahující frakci jílu pod 2 μm, která byla odstředěna při 5000 ot. /min. Frakce Ver2 byla 

odstředěna za pouţití vyšších otáček, protoţe se částice vermikulitu při niţších otáčkách 

neoddělily od kapalné fáze s dostatečnou účinností. Získaná pevná fáze byla vysušena při 

50°C, 

Vysušené vermikulity byly rozmělněny v achátové misce. Velikost částic byla 

zjištěna granulometricky. Granulometrie byla měřena v laboratoři sypkých hmot FS, 

institut dopravy VŠB-TUO. 

Tab. 3 Čas sedimentace pro přírodní Mg-vermikulit 

Frakce Doba sedimentace 

Ver2 31,28 hod 

Ver3 5,00 hod 

 

Vzorky sedimentovaných částic byly sledovány metodou scanovací elektronové 

mikroskopie a mikroskopií atomárních sil. U frakcí byla stanovena velikost částic 

v laboratoři sypkých hmot, FS VŠB-TUO, a zároveň velikost specifického povrchu 

v laboratoři Katedry zkoušení materiálu a analytické chemie FMMI VŠB-TUO. Pro 

srovnání byl stejný typ analýz proveden i pro vzorek Ver1.  
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3.3.3 Příprava vzorků Mg vermikulitu metodou mletí 

Vzorky Ver4 - Ver6 byly připraveny mletím. Podmínky mletí byly nastaveny tak, 

aby byla získána frakce o velikosti částic mletých vzorků pod 5 m. Pro mletí byly 

nastaveny různé podmínky. Z přírodního Mg-vermikulitu určeného k mechanickému 

zpracování byly odstraněny nečistoty ve formě kamínků. Z vyčištěné formy byla sítováním 

připravená podsítná frakce Ver1, která tvořila vstupní frakci pro mechanické zpracování. 

To bylo prováděno pomocí tryskového mletí na mlecím zařízení STURTEVANT. Toto 

mlecí zařízení umoţňuje zpracování jakýchkoliv práškových materiálů s jasně definovanou 

velikostní frakcí.  

Získané vzorky byly analyzovány na velikost částic v laboratoři sypkých hmot. 

Tryskovým mletí přírodní Mg-vermikulitu Letovice byly získány tři práškové materiály o 

následujících velikostních frakcích: 4,23 m (Ver4), 4,39 m (Ver5) a 5,14 m (Ver6). 

Charakterizace těchto frakcí byla provedena za pouţití stejných metod, jako v případě 

sedimentovaných frakcí. 

3.3.4 Příprava Na
+
-vermikulitu  

Naváţila jsem 10 g vermikulitu, vzorky Ver1 – Ver6. Ke kaţdému vzorku jílu byl 

přidán 1l roztoku 2M NaCl a roztok byl třepán na laboratorní třepačce po celkovou dobu 

24 hod. Po ukončení třepání byla kapalná fáze odstraněna a pevná fáze – vermikulity 

v sodné formě byly promývány demineralizovanou vodou aţ do vymizení chloridových 

anionů. Zkouška na vymizení chloridových anionů byla provedena roztokem 0,05M 

AgNO3, promývání bylo prováděno aţ do vymizení bílé sraţeniny. Takto upravený jíl byl 

sušen při teplotě 50 °C. 

Sodné formy připravených frakcí Ver1 – Ver6 byly charakterizovány XRD 

analýzou. 

3.3.5 Příprava HDTMA vermikulitu 

Připravila jsem si tři sady o 6 vzorcích (Ver1 – Ver6 v monoionní sodné formě) o 

hmotnosti 0,2 g. Tyto vzorky byly smíchány s vodným roztokem bromidu HDTMA o 

koncentraci odpovídající 100% kationové výměně. Suspenze vzorků byly mírně zahřívány 

po dobu 30 min (1. sada vzorků), 60 min (2. sada vzorků) a 120 min (3. sada vzorků) na 
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laboratorní plotýnce. Po uplynutí stanovené doby byly vzorky centrifugovány pro oddělení 

 kapalné fáze od částic modifikovaného vermikulitu při 3000 ot. /min po dobu 20 min a 

byly promyty demineralizovanou vodou aţ do vymizení bromidových anionů. Zkouška na 

vymizení chloridových anionů byla provedena roztokem 0,05M AgNO3. Poté byly vzorky 

vysušeny v sušárně při teplotě 50 °C.  

Takto připravené vzorky byly analyzovány metodou XRD a u kaţdého vzorku byl obsah 

organického uhlíku (TOC) v laboratoři CNT VŠB-TUO. Byly sledovány změny 

v mezivrství modifikovaného vermikulitu a v obsahu organického uhlíku.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Granulometrie  

Velikost částic  získaných frakcí byla stanovena granulometricky na přístroji 

Fritsch particle sizer v laboratoři sypkých hmot na fakultě strojní, VŠB-Technické 

univerzity Ostrava. Statistické veličiny charakterizující velikost částic a jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

Tab. 4 Statistické průměry vzorků 

 Aritmetický 

průměr [ m] 

Geometrický 

průměr[ m] 

Medián 

[ m] 

Variační 

koeficient [%] 

Vzorek Ver1 32, 066 20, 746 22, 353 89, 647 

Vzorek Ver2 8, 677 5, 977 6, 211 83, 832 

Vzorek Ver3 6, 403 5, 083 5, 369 66, 846 

Vzorek Ver4 4, 986 3, 591 3, 648 85, 027 

Vzorek Ver5 4, 511 3, 417 3, 581 74, 278 

Vzorek Ver6 11, 069 5, 054 5, 446 112, 569 

 

Z tabulky 4 vyplývá, ţe medián velikosti částic vzorku Ver1 odpovídal poţadované 

frakci, která je definována jako podsítná frakce velikosti částic pod 40 μm. Z aritmetického 

průměru vyplývá, ţe průměrná velikost částic byla 32,066 μm, medián ukazuje, ţe střední 

hodnota se pohybuje kolem 22,353 μm. Aritmetický průměr i medián sedimentovaného 

vzorku s označením Ver2 byly mnohem vyšší neţ je předpokládaná velikost částic (2 μm) 

odvozena ze Stokesova zákona. Doba sedimentace i výška odebraného vodního sloupce 

byly v souladu s vypočtenými hodnotami. Důvodem je patrně vznik agregátů malých 

částic, které na granulometrickém měření vykazovaly vysoký aritmetický průměr velikosti 

částic 8,677 μm a medián 6,211 μm. Rovněţ v případě Ver3 byly naměřené hodnoty 

(aritmetický průměr i medián) vyšší neţ 5 μm, avšak rozdíl byl jiţ méně významný. 

Příprava vzorku během probíhala rovněţ podle Stokesova zákona, proto mohlo opět dojít 

ke shlukování částic a neúplné disintegraci těchto shluku při analýze distribuční křivky. 

V případě vzorků mletých na tryskovém mlýně Ver4, Ver5, Ver6, kde byl poţadavek 

získání frakcí o velikosti částic pod 5 μm, bylo zjištěno, ţe vzorky Ver4 a Ver5 mají 

podobné hodnoty aritmetických průměrů a mediánů velikosti částic splňujících poţadavek 

na velikost částic. Vzorek Ver6 měl hodnoty aritmetického průměru a mediánu vyšší neţ 

Ver4 a Ver5. V případě mediánu byla hodnota mírně zvýšena nad poţadovanou hranici 5 
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μm, v případě aritmetického průměru byla hodnota velikosti částic dvojnásobná. Vzhledem 

k tomu, ţe hodnota aritmetického průměru můţe být negativně ovlivněna extrémními 

hodnotami, je hodnota mediánu v těchto případech povaţována za vhodnější. Vzorek Ver6, 

připravený metodou tryskového mletí se z hlediska velikosti částic blíţil částicím 

sedimentovaným.  

4.2 Specifický povrch částic 

Specifický povrch částic vyjadřuje plochu povrchu částic vztaţenou na jednotku 

hmotnosti. Velikost povrchu částic byla zjištěna na přístroji Sorptomatic 1990, Advanced 

Data
 
Processing 4.0 metodou adsorpce z plynné fáze na katedře Analytické chemie a 

zkoušení materiálu. Pro stanovení povrchu částic se nejčastěji pouţívá kapalný dusík při 

teplotě - 196°C. Data jsou seřazena v  tabulce 5, z uvedených dat vyplývá, ţe nejvyšší 

hodnotu specifického povrchu částic vykazuje vzorek Ver2. Tento vzorek byl připraven 

sedimentační metodou a měl by obsahovat částice vermikulitu o velikosti pod 2 μm. 

Granulometrická analýza nepotvrdila tuto velikostní frakci, avšak vzhledem k nejvyššímu 

specifickému povrchu se lze domnívat, ţe se jedná skutečně o frakci s nejmenší velikostí 

částic. Jedná se tedy zřejmě o skutečné vytvoření shluků částic, které nebyly při 

granulometrické analýze dostatečně rozbity. Specifický povrch vzorku Ver1 má nejniţší 

hodnotu, coţ odpovídá skutečnosti, ţe velikost částic tohoto vzorku je nejvyšší. Vzorky 

Ver3 - Ver6 měly hodnoty specifického povrchu blízké, stejně jako velikosti částic. Na 

obrázku 7 je znázorněn vztah mezi hodnotami mediánu a specifického povrchu částic. 

Z obrázku jednoznačně vyplývá, ţe specifický povrch roste se zmenšující se velikostí 

vermikulitových částic. Grafy na obr. 8 představují izotermy BET naměřené pro jednotlivé 

vzorky. 

Tab. 5 Velikost specifického povrchu částic 

Vzorky Hodnoty specifického 

povrchu (m2.
g

-1
) 

Ver1 3,06 

Ver2 30,98 

Ver3 25,24 

Ver4 22,22 

Ver5 23,94 

Ver6 27,24 
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Obr. 7 Vztah mezi mediánem a specifickým povrchem 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Izotermy BET vzorků Ver1-Ver6 
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BET přímky vyjadřují závislost naadsorbovaného dusíku v závislosti na jeho 

relativním tlaku. Měrný povrch, který zahrnuje vnější i vnitřní povrch je z hlediska 

sorpčních vlastností interkalovaného vermikulitu významný. 

4.3 Analýza částic scanovací elektronovou mikroskopií 

Mikroskopické snímky povrchu Na - vermikulitu byly pořízeny na scanovacím 

elektronovém mikroskopu Philips XL 30 Series, Scanning Elektron Microscopes 

s detektorem EDAX. Na mikroskopickém snímku povrchu Ver1 viz obrázek 9, lze 

pozorovat, ţe tyto vermikulitové částice jsou plochého tvaru a na okrajích bez výrazného 

porušení. Byly připraveny na kulovém mlýně. Z obrázků 10, 11 vyplývá, ţe vermikulitové 

částice, které byly připraveny metodou sedimentace, jsou na okrajích nabobtnalé, protoţe 

při přípravě přijaly do své struktury molekuly vody. Z dalších záznamů bylo zjištěno, ţe 

částice, které byly připraveny metodou tryskového mletí, viz obrázky 12, 13, 14, jsou na 

okrajích povrchu porušeny. Narušení povrchu nastává, protoţe při mletí částice do sebe 

navzájem naráţely vlivem otáčivého pohybu tryskového mlýnu. Rozštěpené částice tak 

více umoţňují interkalujícím látkám lépe proniknout do mezivrství vermikulitu. Na 

mikroskopickém snímku Ver4,Ver5 lze dále pozorovat, ţe částice skutečně vytvářejí 

kolem sebe velký shluk dalších částic. 

             
Obr. 9 Mikroskopický snímek Ver1                    Obr. 10 Mikroskopický snímek Ver2 
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Obr. 11 Mikroskopický snímek Ver3                    Obr. 12 Mikroskopický snímek Ver4 

 

              
Obr. 13 Mikroskopický snímek Ver5                    Obr. 14 Mikroskopický snímek Ver6 
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a) b) 

4.4 Analýza částic mikroskopií atomárních sil (AFM) 

Ke sledování morfologických změn vermikulitových částic byla vedle scanovací 

elektronové mikroskopie pouţita rovněţ mikroskopie atomárních sil (AFM). Tato technika 

umoţňuje vedle sledování změn tvaru částic a charakterizace přítomných agregátů, 

studovat morfologii jednotlivých částic vermikulitu. K tomuto účelu byl pouţit mikroskop 

atomárních sil AFM-Explorer
TM

. 

Sledované vermikulitové částice byly smíchány s dehydratovaným ethanolem a 

získaná směs byla následně nanesena na slídovou destičku. Takto připravený vzorek byl 

sušen při 60 °C po dobu 10 minut. Morfologické změny byly studovány v nekontaktním 

skenovacím reţimu s vyuţitím křemenného hrotu (1650-00) a 8 m Z-skeneru. 

Obr. 15 AFM 2D snímek vermikulitových částic připravených: a) mletím v kulovém mlýně – vzorek Ver 1, 

b) tryskovým mletím – vzorek Ver 4. 

Na obrázku 15 jsou uvedeny vermikulitové částice získané dvěma postupy 

přípravy, mletím v kulovém mlýně a tryskovém mlýně. Jsou pozorovatelné morfologické 

změny, které významnou měrou přispívají k urychlení interkalačního procesu HDTMA. 

4.5 Analýza XRD 

XRD analýzy byly pořízeny na X-ray difraktometru INEL s pozičně citlivým detektorem 

CPSD 120. Měření vzorků Ver1 – Ver6 probíhalo za laboratorních podmínek. Všechny 

záznamy měly podobný průběh. Zjištěné výsledky hodnoty první bazální difrakce jsou 

zapsány v tabulce 6 a na obrázcích 16, 17, 18 jsou znázorněny záznamy vzorků Ver1, Ver 

2 a Ver6.  
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Modrá křivka na záznamech odpovídá interkalaci po dobu 30 min, červená po dobu 60 min 

a černá po dobu 120 min. Na XRD záznamech vzorku Ver1 (Obr. 16) je první bazalní 

difrakce ve tvaru intenzivního symetrického píku (hodnoty d001 = 2,75 a 2,72 nm), který se 

v jednotlivých vzorcích s různou dobou interkalace liší pouze intenzitou. Ze záznamu 

vyplývá, ţe interkalace v případě frakce proběhla rychle i v průběhu 30 min byl pík 

dostatečně intenzivní ve srovnání se vzorkem Ver2. Zároveň tvar píku vypovídá o 

pravidelné krystalické struktuře vermikulitu a s tím souvisejícím pravidelném uspořádání 

organických řetězců v mezivrství, uloţených v parafínovém uspořádání. Vermikulit 

s označením vzorku Ver2 (Obr. 17), který byl připraven metodou sedimentace má sice 

vyšší hodnotu první bazalní difrakce d001 = 2,76 nm, ale píky na záznamech jsou velmi 

odlišné. První záznam (30 min interkalace, modrá křivka) je v oblasti okolo 2,7 nm velmi 

málo intenzivní, rozšířený, svědčící o nízkém stupni interkalace, s rostoucím časem 

interkalace se intenzita píku znatelně zvyšuje, pík však není tak symetrický jako v případě 

Ver1. Vzniklá struktura není tak pravidelně uspořádána jako v předchozím případě. XRD 

záznam vzorku Ver6 (Obr. 18) z hlediska intenzity a tvaru píku první bazalní difrakce (d001 

= 2,74 nm) rovněţ vypovídá o snadnějším průběhu interkalace ve srovnání se vzorkem 

sedimentovaným. 

Tab. 6 Hodnoty první bazální difrakce 

Čas 
(min) Ver1 (nm) Ver2 (nm) Ver6 (nm) 

30 2,75 ― ― 

60 2,75 ― 2,74 

120 2,72 2,76 ― 

 

 

Obr. 16 XRD spektrum Ver1                        Obr. 17 XRD spektrum Ver2 
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Obr. 18 XRD spektrum Ver6 

4.6 Analýza TOC 

Výsledky zjištěné analýzou TOC jsou zapsány v tabulce 7 a jsou znázorněny na obr 

19. Z obrázku 19 vyplývá, ţe nejvíce je interkalován kationy HDTMA vzorek Ver1, frakce 

o velikosti částic pod 40 µm. Nejniţší hodnoty obsahu TOC dosahuje sedimentovaný 

vzorek Ver2, který je sloţen z částic o nejniţší velikostní frakci. Vzorky Ver5 a Ver6 byly 

interkalovány stejně rychle jako Ver1. Tyto hodnoty jsou v relaci s podmínkami 

mechanického zpracování pomocí tryskového mlýna a s výslednou morfologií 

vermikulitových částic. Vzorek Ver 3 a Ver 4 mají srovnatelné hodnoty interkalovaného 

HDTMA. Pro přípravu modifikovaného vermikulitu lze pouţít jednak frakci obsahující 

částice o vyšší velikosti (např. pod 40 um), naopak metoda sedimentace je pro přípravu 

nejméně vhodná, pokud by byl při přípravě poţadavek na přípravu částic o niţší velikosti, 

je vhodnější pouţít metodu tryskového mletí neţ metodu sedimentace.  

Tab. 7 Obsah organického uhlíku v modifikovaných vermikulitech 

 Čas 
(min) Ver1 Ver2 Ver3 Ver4 Ver5 Ver6 

30 289 244 269 260 297 300 

60 322 237 271 268 301 327 

120 355 267 294 270 341 346 
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Obr. 19 Interkalace HDTMA 

4.7 Analýza IČ spekter modifikovaných vermikulitů 

Záznamy, které byly pořízeny metodou infračervené spektrometrie, byly velmi 

podobné. Na obrázcích 20 aţ 22 je znázorněn příklad této analýzy pro vzorek Ver1 (pod 40 

µm), který byl připraven na kulovém mlýně. Přítomnost uhlovodíkových řetězců HDTMA 

kationů v mezivrství původně čistě anorganického materiálu potvrzují absorpční pásy v 

oblasti 2919, 2850 cm
-1

. Tyto absorpční pásy odpovídají symetrickým vibracím vazeb CH2 

a CH3, které se v uhlovodíkových řetězcích HDTMA vyskytují. Z obrázků zároveň 

vyplývá, ţe intenzita pásu ve vzorcích interkalovaných po dobu 60 a 120 min je vyšší neţ 

při 30 min. Rozdíl v intenzitách vzorků získaných při 60 a 120 min není jiţ tak výrazný, 

avšak ani obsah TOC se v obou vzorcích příliš neliší. Vzhledem k tomu, ţe IČ 

spektrometrie byla v tomto případě pouţita pouze pro kvalitativní analýzu, nelze na 

přesnou kvantitu z těchto záznamů usuzovat. Pro uhlovodíkové řetězce jsou však 

charakteristické další absorpční pásy, které v případě vzorku interkalovaného po dobu 30 

min nejsou na spektru zcela znatelné, případně se vůbec nevyskytují, objevují se aţ ve 

vzorcích interkalovaných po dobu 60 a 120 min
-1

, např. pás v oblasti 3017, 1470-1488 a 

720 cm
-1

. Z toho vyplývá, ţe po dobu 30 min není vzorek plně interkalován a je k tomu 

potřebný delší čas. 
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Obr. 20 IČ analýza za 30 min 

 

 
Obr. 21 IČ analýza za 60 min 
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Obr. 22 IČ analýza za 120 min 

 

 

4.8 Souhrn 

Z výsledků získaných analýzou XRD, obsahu TOC, IČ spekter bylo zjištěno, ţe 

nejlépe byl interkalován vzorek Ver1 obsahující částice o velikosti pod 40 um. Srovnatelně 

s tímto vzorkem však byly interkalovány vzorky Ver6 a Ver5, připraveny metodou 

tryskového mletí a obsahující částice o velikosti pod 5 µm. U vzorku Ver2 proběhla 

interkalace nejhůře, výsledky byly potvrzeny nejen analýzou TOC, ale i ostatními 

uvedenými záznamy.  
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování vlivů různých metod přípravy 

částic vermikulitu na přípravu organicky modifikovaných vermikulitů spojenou se 

sledováním vlivu doby interkalace.  

Praktická část je věnována přípravě Mg – vermikulitu, který byl připraven metodou 

sedimentace a metodou tryskového mletí. Připravené vermikulity byly převedeny do 

monoionní sodné formy a následně do formy organicky modifikované s pouţitím 

hexadecyltrimethylamoniových iontů. 

Pro charakterizaci připravených vermikulitových frakcí byly pouţity metody stanovení 

velikosti částic, stanovení specifického povrchu, SEM a AFM. Metodou sedimentace byly 

připraveny částice, jejichţ mediány velikosti byly granulometricky stanoveny jako 6,211 

μm (předpokládaná velikost částic pod 2 μm odvozena ze Stokesova zákona) a 5,369 µm 

(pod 5 μm). Důvodem je patrně vznik agregátů malých částic, které nebyly při 

granulometrickém měření dostatečně rozbity, neboť analýza specifického povrchu 

prokázala, ţe vzorek Ver2 má hodnotu specifického povrchu nejvyšší. V případě frakcí 

získaných tryskovým mletím byly připraveny vzorky o velikosti (medián) částic 3,648 µm, 

3,581 µm, 5,446 µm. Vzorky Ver4 a Ver5 splňují poţadavek na velikost částic pod 5µm. 

Vzorek Ver6 měl hodnotu mediánu mírně zvýšenou nad poţadovanou hranici 5 μm. Pro 

srovnání byl pouţit vzorek Ver1, který byl podsítnou frakcí o velikosti pod 40 um a byl 

pouţit jako výchozí vzorek pro sedimentované i tryskově mleté vzorky.  

Specifický povrch vzorku Ver1 má nejniţší hodnotu, coţ odpovídá skutečnosti, ţe velikost 

částic tohoto vzorku je nejvyšší. 

Morfologie částic připravených vermikulitů byly sledovány metodami SEM a AFM. Bylo 

zjištěno, ţe částice původního vermikulitu jsou ploché, neporušené s celistvými okraji, 

částice připravené metodou sedimentace jsou na okrajích nabobtnalé, částice připravené 

tryskovým mletím mají okraje narušené. Připravené vermikulity byly v dalším kroku 

modifikovány hexadecyltrimethylamoniovými kationy o koncentraci odpovídající cca 

100% kationové výměnné kapacity. Bylo sledováno zvýšení obsahu TOC 

v modifikovaných vermikulitech v závislosti na čase. Tyto výsledky byly podpořeny XRD 

a IČ analýzou. Výsledkem pokusu bylo zjištění, ţe nejlépe byl interkalován vzorek 

Ver1(frakce o velikosti částic pod 40 µm). Naopak nejniţší obsah TOC byl analyzován v 
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sedimentovaném vzorku Ver2 (frakce o velikost částic pod 2 µm). Vzorky Ver5, Ver6 

(frakce o velikosti pod 5 µm), připravené tryskovým mletím byly interkalovány téměř 

stejnou rychlostí jako vzorek Ver1. 

Výsledky bakalářské práce lze shrnout následovně:  

1. nejlépe proběhla interkalace u vzorku s nejvyšší velikosti částic a dále u vzorků 

připravených tryskovým mletím 

2. sedimentované vzorky byly interkalovany nejhůře 

3. doba interkalace 30 a 60 minut se ukázala u všech vzorků jako nedostatečná. 

4. tryskové mletí lze pouţít pro přípravu poţadované frakce vermikulitu pro interkalaci, 

avšak frakce pod 40 um je dostačující.  
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7 SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AFM  mikroskopie atomárních sil (Atomic force microscopy) 

d001  hodnota první bazální difrakce 

HDTMA hexadecyltrimethylamonium bromid 

IČ spektrometrie infračervená spektrometrie (Infrared spectrometry) 

KBr  bromid draselný 

SEM  scanovací elektronový mikroskop (Scanning elektron microscopes) 

TOC  celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 

XRD   rentgenová difrakční spektrometrie (X-ray diffraction spektrometry) 
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