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Abstrakt 

Cílem této práce je zjistit, zda je možno použít infračervenou spektroskopii ve spojení 

s multikomponentními statistickými metodami při identifikaci minerálů. Analyzovanými 

vzorky byly vzorky jílových minerálů. K měření bylo použito celkem 54 vzorků, které byly 

získány z různých odběrových míst z celého světa. Analyzované jílové minerály byly 

stanoveny infračervenou spektroskopii s využitím techniky difúzní reflexe. Výsledky  byly 

dále zpracovány v programu TQ analyst pomoci multivariačních statistických metod, a to 

metodou diskriminační analýzy a analýzy hlavních komponent. Pomocí multivariačních 

statistických metod byly vytvořeny aplikační modely pro dané jílové minerály. Aplikační 

modely byly dále optimalizovány a vyhodnocovány. Ze získaných údajů jsme se snažili zjistit, 

zda je možno identifikovat minerály pomocí diskriminační analýzy infračervených spekter 

minerálů.  

 

Abstract 

  

The aim of this study is to determine whether it is possible to use infrared spectroscopy 

in conjunction with multi-component statistical methods to identify minerals. The analyzed 

samples were the samples of clay minerals. For the measurement were used 54 samples, that 

were collected from different sampling locations around the world. The analyzed clay 

minerals were determined by infrared spectroscopy with usage of diffuse reflection technique. 

Results were further elaborated in the assistance program TQ Analyst by the help of 

multivariate statistical methods, using discriminant analysis and principal component analysis. 

Using multivariate statistical methods have been developed application models for the clay 

minerals. These application models were further optimized and evaluated. From the collected 

data, we tried to determine whether it is possible to identify minerals using the discriminant 

analysis of infrared spectra of minerals. 
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1 ÚVOD 

Jílové minerály vznikají převážně v hypergenních podmínkách (v nejsvrchnější části 

zemské kůry), nejčastěji rozkladem silikátů a alumosilikátů, zejména živců. Jsou podstatnou 

složkou sedimentů (jíly, jílovce, jílové břidlice atd.) a půd. Vznikají i při hydrotermálních 

procesech (rudní žíly). Jen zřídka se vyskytují v monominerálních agregátech, většinou jde 

o směsi s jinými minerály, často s příměsí organických látek. Časté jsou směsi dvou i více 

jílových minerálů. Jílové minerály sdílejí základní soubor strukturálních a chemických 

vlastností, a přesto každý jílový minerál má svůj vlastní jedinečný soubor vlastností, kterými 

je určen. Rozdíly v chemickém a strukturálním složení jílů, vede k jejich velkému využití 

v různých oborech. Významné průmyslové využití jílových minerálů je při výrobě papíru, 

barev, plastů a pryže. Používají se jako molekulová síta, sorbenty, filtry, katalyzátory, plniva, 

suspenze, izolace atd. Široké využití jílových surovin s jejich unikátními vlastnostmi je 

umožněno jejich hojným výskytem, snadnou dostupností a tím i nízkou cenou. Nejvíce 

průmyslově využívanými jílovými minerály jsou kaolinit, montmorillonit, illit a halloysit. 

V geologii se jílové minerály používají jako indikátory podmínek zvětrávání a metamorfních 

pochodů [1]. 

Analytická metoda, která byla použita při identifikaci minerálů byla infračervená 

spektroskopie. Infračervená spektroskopie je analytická spektroskopická metoda. Principem 

infračervené spektroskopie je absorpce infračerveného záření molekulami látek v oblasti 

vlnových délek 4000 – 400 cm-1. 

Cílem této práce je zjistit, zda je možno použít infračervenou spektroskopii ve spojení 

s multikomponentními statistickými metodami při identifikaci minerálů. Analyzované 

minerály byly stanoveny infračervenou spektroskopií s využitím techniky difúzní reflexe. 

Výsledky  byly dále zpracovány pomoci multivariačních statistických metod, a to metodou 

diskriminační analýzy a analýzy hlavních komponent. Pomocí multivariačních statistických 

metod byly vytvořeny aplikační modely pro dané jílové minerály. Aplikační modely byly dále 

optimalizovány a vyhodnocovány. Ze získaných údajů jsme se snažili zjistit, zda je možno 

identifikovat minerály pomocí diskriminační analýzy infračervených spekter minerálů.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 JÍLOVÉ MINERÁLY 

Jílové minerály nebo – li fylosilikáty jsou minerály, které mají vrstevnatou stavbu 

struktury. Mezi jílové minerály řadíme nejen všechny fylosilikáty, ale i některé oxidy 

a hydroxidy, které dodávají jílové hmotě plasticitu a které ji vytvrzují po vypálení. Jílové 

minerály jsou hojně přítomny nejen ve starších horninách (především sedimetárních), ale jsou 

základem recentních sedimentů a půd [2]. Z tohoto pohledu má jejich studium velký význam. 

2.1.1 Struktura jílových minerál ů  

Základní stavební jednotkou všech jílových minerálů je tetraedr SiO4 (viz. Obr. 1). 

Z hlediska celkové struktury se rozlišují tzv. planární fylosilikáty, kde sítě tetraedrů jsou 

skutečně rovinné (např. slídy, kaolinit) a tzv. neplanární fylosilikáty, ve kterých je periodicita 

vrstev narušována nebo jsou vrstvy ohnuté, případně cylindricky stočené (např. antigorit, 

chrysotil).  

 

 

Obr. 1: Tetraedrické sítě složené z tetraedrů SiO4. Symetrie sítě je hexagonální [3]. 
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2.1.2 Propojení sítí ve fylosilikátech [2,4]. 

Ve strukturách fylosilikátů se jednotlivé typy sítí mohou propojovat následujícími 

způsoby:  

• Dvě tetraedrické sítě se propojují vrstvami bazálních kyslíků prostřednictvím 

slabých van der Waalsových mezimolekulových sil (viz. Obr. 2). 

• Tetraedrická síť se propojuje přes tetraedrické kyslíky s kyslíky vrstvy 

oktaedrické (viz. Obr. 3) nebo se mohou propojovat bazální kyslíky tetraedrické sítě 

s hydroxylovými skupinami sítě oktaedrické prostřednictvím vodíkových vazeb.  

Způsob propojení kyslíků tetraedrické sítě se sítí oktaedrickou je důležitý z hlediska 

další klasifikace fylosilikátů. Vznikají dva typy vrstev:  

• Vrstvy 1:1 jsou takové, kde se propojuje jedna tetraedrická s jednou 

oktaedrickou sítí. Tetraedrická a oktaedrická síť mají jednu společnou rovinu 

kyslíkových atomů.  

• Vrstvy 2:1 jsou spojením jedné oktaedrické a dvou tetraedrických sítí. 

Tetraedrické sítě mají opačnou polaritu, tedy připojují se každá z jedné strany svými 

apikálními kyslíky k síti oktaedrické. 

 

   

Obr. 2: Propojení dvou tetraedrických sítí je realizováno bázemi k sobě přes slabé van der 

Waalsovy mezimolekulové síly [3]. 
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Obr. 3: Propojení tetraedrické a oktaedrické vrstvy přes společné kyslíkové anionty [3]. 

 

2.1.3 Základní klasifikace fylosilikátů:  

1. skupina serpentinu – kaolinitu 

2. skupina mastku – pyrofylitu 

3. skupina slíd 

4. skupina smektitů 

5. skupina vermikulitů 

6. skupina chloritů 

7. skupina pravidelně smíšených struktur [4]. 

Skupina serpentinu – kaolinitu - Minerály obsahují vrstvy typu 1:1, náboj vrstev je 

obvykle x = 0, v mezivrství mohou být nejvýše molekuly H2O. Mezi minerály 

s trioktaedrickým typem sítí patří lizardit, cronstedtit, nepouit a nevrstevnaté typy antigorit, 

chrysotil. Dioktaedrickou síť obsahují minerály kaolinit, dickit, nakrit nebo halloysit.  

 

Skupina mastku – pyrofylitu - Minerály obsahují vrstvy typu 2:1, náboj vrstev je 

obvykle x = 0, v mezivrství není přítomen žádný materiál. Mezi minerály s trioktaedrickým 

typem sítí patří mastek, dioktaedrickou síť obsahuje pyrofylit.  

 

Skupina slíd - Minerály obsahují vrstvy typu 2:1, náboj vrstev je obvykle x = 0,6 – 1. V 

mezivrství jsou přítomny jednomocné nehydratované kationty. Mezi minerály 

s trioktaedrickým typem sítí patří annit, biotit, flogopit, polylitionit nebo trilitionit, 

dioktaedrickou síť obsahují muskovit, seladonit, illit nebo glaukonit.  
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Skupina smektitů - Minerály obsahují vrstvy typu 2:1, náboj vrstev je x = 0,2 – 0,6. V 

mezivrství jsou přítomny hydratované vyměnitelné kationty. Mezi minerály s trioktaedrickým 

typem sítí patří saponit nebo hektorit, dioktaedrickou síť obsahují montmorillonit, nontronit 

nebo beidellit.  

 

Skupina vermikulit ů - Minerály obsahují vrstvy typu 2:1, náboj vrstev je obvykle 

x = 0,6 – 0,9. V mezivrství jsou přítomny hydratované vyměnitelné kationty. Jediným 

minerálem skupiny je vermikulit, který může mít trioktaedrickou nebo dioktaedrickou formu.  

 

 

Skupina chloritů - Minerály obsahují vrstvy typu 2:1, které jsou ještě proloženy jednou 

oktaedrickou vrstvou. Náboj vrstev je variabilní, v mezivrství je uložena oktaedrická síť. 

Klasifikace se provádí podle typu oktaedrické sítě ve vrstvě 2:1 a podle typu oktaedrické sítě 

v mezivrství. Mezi tri-tri-chlority patří pennin, klinochlor nebo chamosit, di-di-chloritem je 

donbasit a di-tri-chlority jsou cookeit a sudoit.  

 

Skupina pravidelně smíšených struktur - Jedná se o fylosilikáty, ve kterých dochází 

k prorůstání základních strukturních jednotek různých typů. Většinou se jedná o prorůstání 

nahodilé, v případech, kdy se jedná o pravidelnou změnu, používají se některé speciální názvy, 

např. hydrobiotit (biotit/vermikulit), rectorit (dioktaedrická slída/dioktaedrický smektit) nebo 

corrensit (trioktaedrický chlorit/trioktaedrický smektit) [3].  
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2.2 INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE 

Infračervená spektroskopie je založena na vzájemné interakci elektromagnetického 

záření se zkoumaným  vzorkem. Při dopadu záření na molekuly vzorku dochází ke změnám 

rotačního a vibračního stavu molekul. Přechody mezi jednotlivými rotačními a vibračními 

stavy jsou kvantovány (dochází k nim nespojitě), projeví se to různou měrou absorpce 

infračerveného záření při jednotlivých vlnových délkách záření [6,7]. 

Infračervená spektroskopie je analytická metoda založená na schopnosti látky pohlcovat         

záření o vlnových délkách (λ) 800nm až 1mm. V infračervené spektroskopii se místo vlnové  

délky charakterizuje záření pomocí vlnočtů [cm-1]. Infračervená oblast je definována vlnočty 

12 500 až 10 cm-1. Tuto oblast dále dělíme na blízkou, střední a vzdálenou infračervenou 

oblast (viz. Tab.1). Pro měření se nejčastěji využívá střední infračervená oblast [7]. 

 

Tab. 1: Rozdělení infračerveného záření na spektrální oblasti. 

Název spektrální oblasti Vlnová délka (nm) Vlnočet (cm-1) 

blízká infračervená (NIR) 800 až 25 000 12 000 až 4 000 

střední infračervená (MIR) 25 000 až 250 000 4 000 až 400 

vzdálená infračervená (FIR) 250 000 až 1 000 000 400 až 10 

 

2.2.1 Infra červená vibrační spektroskopie 

Vibrační spektroskopie se zabývá studiem pohybů atomů v molekulách, tj. 

molekulárních vibrací prostřednictvím interakce molekuly se zářením [8]. Poskytuje 

informace o přítomných funkčních skupinách a o molekulové struktuře látky. 

Absorpcí určitého kvanta infračerveného záření dojde k přechodu molekuly do vyššího 

vibračně – rotačního stavu. K významnější změně rotačního stavu molekuly při absorpci 

infračerveného záření dochází pouze u plynných látek s jednodušší strukturou [7]. 

Vibrace dvouatomové molekuly lze v  klasické mechanice popsat jako pohyb dvou kuliček 

o hmotnosti m1 a m2 vzájemně spojených nehmotnou pružinou (vazbou). Vzdálenost kuliček 

r0 je rovna délce pružiny (vazby) v rovnovážném stavu. Síla pružiny (úměrná síle vazby) bude 

působit proti roztahování a bude mít tendenci vracet kuličky zpět do rovnovážné polohy. Při 

návratu do rovnovážné polohy se vlivem získané potenciální energie budou molekuly 

pohybovat dále až překročí rovnovážnou polohu a dostanou se na vzdálenost r2 (r2 < r0). Tlak 
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pružiny (vazby) se bude potom snažit vrátit molekuly zpět do rovnovážné polohy. Tyto děje 

se budou periodicky opakovat a dvouatomová molekula bude vykonávat vibrační pohyb [7].  

Frekvence vibračního pohybu závisí přímo úměrně na pevnosti vazby mezi vibrujícími atomy 

a nepřímo úměrně na jejich hmotnosti: 

µπ
ν K

.
2

1=      (1)  

    

ν …. frekvence vibračního pohybu 

K ....silová konstanta vazby 

µ ..... redukovaná hmotnost molekuly 

( ) ( )2121 mmmm +⋅=µ  

2.2.2 Harmonický oscilátor 

Vibrační pohyb dvouatomové molekuly lze popsat modelem harmonického oscilátoru. 

Křivka oscilátoru (viz Obr. 4) určuje vzdálenost atomů v molekule a její energii pro jednotlivé 

energetické vibrační hladiny dané vibračním kvantový číslem υυυυ. Pro vibrační energii 

harmonického oscilátoru platí: [7,8]. 








 +=
2

1
.. ννν vhE     (2)      

h… vzdálenost atomů v molekule 

Eυ… vibrační energie harmonického oscilátoru 

νυ ... frekvence vibračního pohybu (oscilátoru) v určité energetické hladině 

υ  ... vibrační kvantové číslo (nabývá pouze celých, nezáporných hodnot 0, 1, 2, ...). 

 

Z modelu harmonického oscilátoru je zřejmé, že i v základním vibračním energetickém 

stavu (υ = 0) neboli v rovnovážném stavu molekuly dochází k vibračnímu pohybu.  
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Obr. 4:  Model harmonického oscilátoru s vyznačením vibračních energetických hladin [7]. 

r – vzdálenost mezi molekulami 

 

V harmonickém oscilátoru jsou všechny energetické hladiny odpovídající jednotlivým 

vibračním kvantovým číslům od sebe stejně vzdáleny. Může zde docházet k energetickým 

přechodům, při kterých se vibrační kvantové číslo mění o jedničku a model umožňuje 

prodlužování vazby při vibracích téměř do nekonečna. Experimentálně však bylo prokázáno, 

že ve skutečnosti se molekuly podle těchto předpokladů nechovají. 

2.2.3 Anharmonický oscilátor 

Reálná molekula se nechová jako harmonický oscilátor, proto byl pro popis vibračního 

chování reálné dvouatomové molekuly použit model anharmonického oscilátoru (viz Obr. 5). 

Experimentálně bylo prokázáno, že budeme-li prodlužovat délku vazby, dojde za určitou 

hranicí k roztržení vazby. V reálných molekulách byly naměřeny energetické přechody, kdy 

se vibrační kvantové číslo změnilo o více než jedničku. Dále bylo zjištěno, že jednotlivé 

vibrační energetické hladiny molekul od sebe nejsou vzdáleny stejně.  

Energetické hladiny anharmonického oscilátoru jsou definovány vztahem: [7,8]. 

 



















 −−






 +=
2

2

1
.

2

1
.. νννν exvhE    (3) 

Eυ…energetické hladiny anharmonického oscilátoru 

xe … konstanta anharmonicity (nabývá hodnotu v mezích od 0,01 do 0,05) 

h… vzdálenost atomů v molekule 

νυ ... frekvence vibračního pohybu (oscilátoru) v určité energetické hladině 

υ  ... vibrační kvantové číslo (nabývá pouze celých, nezáporných hodnot 0, 1, 2, ...). 



 12 

 

 

Obr. 5: Model anharmonického oscilátoru s vyznačením jednotlivých energetických hladin, 

disociační energie a rovnovážné vzdálenosti (r0) [7]. 

r – mezijaderná vzdálenost   

E – potenciální energie. 

 

Vibrace víceatomových molekul 

Na N-atomovou molekulu můžeme pohlížet jako na soubor několika vzájemně 

nezávislých anharmonických oscilátorů, z nichž každý kmitá s odlišnou frekvencí. Počet 

vibrací, které N-atomová molekula může vykonávat je stejný jako počet stupňů volnosti dané 

molekuly. Pro lineární molekulu platí 3N-5, pro nelineární molekulu 3N-6. 

Vibrace víceatomových molekul můžeme rozdělit na vibrace valenční a deformační. 

Při valenční vibraci (νννν) vibrují atomy spojené vazbou podél této vazby, dochází ke změně  

délky vazby. Nedochází ke změně valenčního úhlu. Při deformační vibraci (δδδδ) dochází 

ke změně  vazebného úhlu a nedochází ke změně délky vazby. Deformační vibrace mohou 

mít řadu modifikací. Mohou to být vibrace rovinné, mimorovinné, torzní, atd. Pokud dochází 

k vibracím více než dvou atomů vzhledem k atomu centrálnímu, můžeme vibrace rozdělit 

na symetrické a asymetrické. Symetrická vibrace nastane, když vibrující atomy vykonávají 

vibrační pohyb symetricky. Při symetrické valenční vibraci se délky všech vazeb 

zúčastněných vibrace prodlužují či zkracují ve stejném okamžiku. Obdobně je tomu 

s velikostí vazebných úhlů. Při asymetrických vibracích se vibrační pohyby zúčastněných 

atomů odehrávají asymetricky.  Ukázky základních typů vibrací jsou uvedeny na (Obr. 6).  
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Obr. 6: Vybrané základní typy vibrací tříatomové molekuly [7]. 

a) symetrická valenční 

b) asymetrická valenční 

c) symetrická deformační rovinná (nůžková) 

d) asymetrická deformační rovinná (kývavá)  

e) symetrická deformační mimorovinná vějířová)     

f) asymetrická deformační mimorovinná  (torzní). 

2.2.4 Typy vibra čních přechodů 

Energetické přechody můžeme rozdělit do tří skupin. Nejčastěji dochází 

k tzv. fundamentálním přechodům. Jsou to přechody ze základního vibračního stavu molekuly 

do prvního excitovaného vibračního stavu. Méně často se vyskytují přechody vyšší 

harmonické nebo-li overtóny. Jedná se o přechody ze základního stavu do vyšších vibračních 

energetických hladin. Tyto přechody jsou charakterizovány změnou vibračního kvantového 

čísla více než o jedničku. Přechody, které se vyskytují až při vyšších energetických stavech 

molekuly se nazývají horké přechody [7]. 

2.2.5 Infra červené spektrum  

Budeme-li proměřovat velikost absorpce infračerveného záření zkoumaným vzorkem 

v jednotlivých vlnových délkách, výsledkem bude spojitá křivka, která se nazývá infračervené 

spektrum. Na ose x jsou zobrazeny jednotlivé vlnočty infračerveného záření a na ose y 

intenzita pohlcení záření. Každá absorpce infračerveného záření se v infračerveném spektru 
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projeví jako absorpční pás. Tento pás je charakterizován vlnočtem absorpčního maxima pásu 

a intenzitou absorpce.  

Z vlnočtů absorpčních pásů obsažených ve spektru je možno získat důležité informace 

o struktuře zkoumané molekuly (přítomnost a charakteristiku vazeb mezi atomy v molekule, 

vzájemné prostorové uspořádání těchto vazeb a následně i celkovou strukturu molekuly). 

Intenzity absorpčních pásů ve spektru se dají využít pro kvantitativní analytické aplikace, 

které jsou založeny na platnosti  Lambertova –Beerova zákona: 

    

     A= ε.l.c      (4) 

A … absorbance  

c … molární koncentrace absorbující složky [mol.dm-3] 

l … tloušťka absorbující vrstvy (délka kyvety) [cm] 

ε … molární absorpční koeficient (pro danou látku a vlnovou délku) [dm3.mol-1.cm-1]. 

2.2.6 Střední infračervená oblast (MIR)  

V infračervené spektroskopii se nejčastěji pro měření využívá střední infračervená 

oblast ( 4000 – 400 cm-1). Absorpční pásy nacházející se v  této oblasti náleží fundamentálním 

vibracím značné části chemických vazeb a jejich prvním vyšším harmonickým vibracím. 

Z kvalitativního hlediska  se střední infračervená oblast používá pro zjišťování struktury 

organických látek. V kvantitativních aplikacích je MIR vhodný pro stanovení organických 

funkčních skupin, stanovení některých organických sloučenin i pro stanovení některých 

anorganických látek, jejichž absorpční pásy se v MIR nacházejí (dusičnany, uhličitany, 

sírany). MIR se formálně dělí vlnočtem   1 500 cm-1 na dvě základní oblasti. Je to  oblast 

charakteristických vibrací (4000 – 1500 cm-1) a oblast „otisku palce“ (1500 – 400 cm-1) [7]. 

2.2.7 Blízká infra červená (NIR) a vzdálená infračervená (FIR) oblast  

Ve spektrech blízké infračervené oblasti (12 000 – 4000 cm-1) se nacházejí absorpční 

pásy druhých a vyšších overtónů vazeb, jejichž fundamentální pásy se nacházejí v MIR. Tato 

spektra obsahují oproti spektrům střední oblasti podstatně méně absorpčních pásů a příliš 

se nehodí k získávání strukturních informací. Velmi využívané jsou NIR spektra 

pro kvantitativní analýzu zejména ve spojení s multivariačními statistickými metodami. 

Spektra vzdálené infračervené oblasti (400 – 50 cm-1) obsahují převážně absorpční pásy 

vibrací anorganických sloučenin a tomu odpovídá i jejich využití [7]. 
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2.2.8 Instrumentace v infračervené spektroskopii  

2.2.8.1 Disperzní spektrometry 

K měření infračervených spekter se používají infračervené spektrometry. Disperzní 

přístroje rozkládají záření prošlé vzorkem na jednotlivé vlnočty a na detektoru sledují 

zeslabení  záření způsobené absorpcí v každém daném vlnočtu. Disperzní přístroje (viz Obr. 7) 

se skládají ze zdroje záření, vzorkového prostoru, disperzního prvku (mřížka nebo hranol) 

a detektoru. Disperzní infračervené spektrometry byly převážně dvoupaprskové, 

což umožňovalo okamžité vyhodnocování měřeného i srovnávacího paprsku. 

V infračervených disperzních spektrometrech však bylo velmi obtížné měřit na disperzních 

přístrojích vzorky, které výrazně absorbovaly infračervené záření. Spektra takovýchto vzorků 

byla velmi nekvalitní a slabší pásy se velmi často ztrácely ve spektrálním šumu. 

 

 

Obr. 7: Schéma disperzního spektrometru [7]. 

2.2.8.2 Spektrometry s Fourierovou transformací (FTIR spektrometry) 

Spektrometry s Fourierovou transformací pracují na principu interferometru. 

Spektrometry neobsahují disperzní prvek a nedochází v nich k rozkladu záření. Místo 

disperzního prvku je v těchto přístrojích použit interferometr, což je zařízení umožňující 

skládání  respektive rekombinaci záření. Infračervené spektrometry s interferometrem bývají 

označovány jako infračervené spektrometry s Fourierovou transformací – FTIR spektrometry 

(Obr. 8). Spektrometry s Fourierovou transformací se skládají ze zdroje záření, vzorkového 

prostoru, disperzního prvku (mřížka nebo hranol) a detektoru. V FTIR spektrometrech 

je navíc umístěn laser. 
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Obr. 8: FTIR spektrometr [7]. 

1-zdroj záření 

2,4,7-fokusující zrcadla 

3-interferometr 

5-vzorkový prostor 

6-držák vzorku 

8-detektor 

9-sušidlo 

10-indikátor vlhkosti 

11-laser 

12-napájení laseru 

13-elektronické moduly 

 

Jako zdroje záření se používají tuhé polovodičové zářiče, většinou z karbidu křemíku 

proudově zahřívané na vysokou teplotu. Nejčastěji používané detektory bývají pyroelektrické 

články, např. deuterovaný triglycinsulfát či  merkurokademnatý tellurit. Často se také používá 

pneumatický Golayův detektor pracující na bázi roztažnosti plynů. Interferometr používaný 

v FTIR spektrometrech je Michelsonův interferometr (Obr. 9).  
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Obr. 9: Schéma Michelsonova interferometru [7]. 

 

Michelsonův interferometr se skládá z děliče paprsků a dvou zrcadel, z nichž jedno 

je pohyblivé a druhé stálé. Dělič paprsků je polopropustné zrcadlo, které polovinu 

dopadajícího záření odrazí a polovinu propustí. Záření ze zdroje dopadá na dělič paprsků. 

Od něj se polovina záření odrazí na pevné zrcadlo a polovina záření projde na zrcadlo 

pohyblivé. Od obou zrcadel se záření odráží zpět na dělič paprsků, kde dochází ke skládání 

(rekombinaci) záření. Výsledek rekombinace závisí na poloze pohyblivého zrcadla. Ve střední 

poloze je pohyblivé zrcadlo stejně vzdáleno od děliče paprsků jako zrcadlo pevné. Nachází-li 

se pohyblivé zrcadlo ve střední vzdálenosti, jsou oba paprsky odražené od zrcadel v téže fázi 

a dochází ke konstruktivnímu skládání záření. Výsledkem je záření dvojnásobné amplitudy. 

Nachází-li se pohyblivé zrcadlo v některé z krajních poloh, jsou oba paprsky odražené 

od zrcadel posunuté o půl kmitu a na děliči paprsků dojde k destruktivnímu skládání. 

Výsledkem bude vzájemné vyrušení obou paprsků. Rekombinované záření prochází vzorkem, 

kde dojde k absorpci jednotlivých složek záření a zbylé záření dopadá na detektor. Výsledkem 

je interferogram, který je následně pomocí složité matematické Fourierovy transformace 

převeden na klasické spektrum.  

FTIR spektrometry mají oproti disperzním přístrojům několik výhod. V FTIR 

spektrometrech není záření rozkládáno na složky, ale prochází přístrojem jako celek, 

takže nedochází k  energetickým ztrátám jako u disperzních přístrojů, a to umožňuje měření 

i silně absorbujících vzorků či použití reflexních technik měření. Další výhodou je podstatně 

kratší doba nutná pro naměření spektra. Nevýhodou FTIR spektrometrů je skutečnost, 

že se jedná o jednopaprskové přístroje, které neumožňují současné proměření měřeného 



 18 

a srovnávacího vzorku. Pro naměření spektra je tedy nutno nejprve proměřit prázdný 

vzorkový prostor či slepý pokus a až poté proměřit vzorek.  

2.2.9 Techniky měření infračervených spekter 

 Infračervené spektrum lze získat ze vzorků, které mohou být v kapalném, pevném 

i plynném stavu. Při analýze látek je velmi důležitá volba vhodného optické materiálu 

a rozpouštědla.  

Nejhojněji používaný optický materiál je bromid draselný. Značnou nevýhodou je jeho 

velká rozpustnost ve vodě. Z nerozpustných nebo velmi málo rozpustných materiálů se velmi 

často používá KRS-5 (směsný bromid a jodid thalný) nebo selenid zinečnatý ZnSe. 

Nevýhodou KRS-5 je jeho toxicita. 

Nejčastěji používaná rozpouštědla bývají halogenované deriváty uhlovodíků 

např. tetrachlormetan nebo freony. Použití ani jednoho z výše uvedených rozpouštědel není 

ideální. Tetrachlormethan (CCl4) je prokázaný karcinogen, freony poškozují ozónovou vrstvu. 

Často se používá i sirouhlík (CS2), který je polární, ale neobsahuje vazby C-H. Nevýhodou 

sirouhlíku je jeho toxicita a hořlavost. Vzhledem k rizikovosti těchto rozpouštědel se občas 

v infračervené spektroskopii používá např. chloroform (CHCl3) a to i přes to, že obsahuje 

vazbu C-H [2]. 

V infračervené spektroskopii můžeme měřit vzorky jak v kapalném, plynném tak 

v pevném stavu. V této diplomové práci byly pro měření použity vzorky v pevném stavu, 

proto nebude uveden popis měření pro kapalné a plynné vzorky. 

2.2.9.1 Pevné vzorky 

Vzorky, které jsou rozpustné v rozpouštědlech jsou měřeny v kyvetách určené 

pro kapalné vzorky.  Tuhá fáze se může měřit jako tenký film vzorku, který vznikne 

odpařením rozpouštědla na okénku (NaCl, KBr) propouštějící infračervené záření.   

Pro pevné vzorky je výhodná metoda lisovaných tablet. Látka se rozemele ve vibračním 

mlýnku se stonásobným množstvím KBr. Vzniklý homogenní prášek je potom slisován 

do tenké tablety, která je dále analyzována.  

Další variantou je tzv. nujolová technika, ve které je práškový vzorek homogenizován 

s malým množstvím parafinového oleje a výsledná suspenze je potom měřena mezi dvěma 

KBr nebo NaCl okénky ve formě tenké vrstvy [2,11]. 
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2.2.10 Difúzní reflexe (DRIFT) 

Difúzní reflexe je vhodná pro práškové vzorky. Vzorek je umístěn v nádobce 

speciálního měřícího nástavce v jemně pomletém stavu. Infračervené záření dopadá 

na nádobku se vzorkem. Část záření se odráží od povrchu vzorku (tzv. spekulární reflexe). 

Část záření proniká do vzorku a odráží se buď od lesklých plošek pomletého vzorku (difúzně-

spekulární reflexe) nebo je vzorkem difúzně rozptýleno (difúzní reflexe). Záření po spekulární  

a po difúzně-spekulární reflexi je v měřícím nástavci odfiltrováno. Difúzní složka záření 

je po průchodu vzorkem v nástavci fokusována a odváděna na detektor. Pro prodloužení 

dráhy difúzního záření ve vzorku se zkoumaná látka ředí neabsorbující látkou 

(nejčastěji  bromidem draselným) v poměru přibližně 1:10. Vliv na kvalitu difúzně-reflexního 

spektra má jemnost pomletí vzorku (ideální je velikost částic 10 – 20 µm) a homogenita 

vzorku [7]. 

2.3 MULTIVARIA ČNÍ STATISTICKÉ METODY 

Multivariační metody jsou spojeny se statistickou analýzou vícerozměrných dat. Pomocí 

vícerozměrné statistické analýzy se snažíme o popis vztahů mezi proměnnými a toto 

zkoumání probíhá pro všechny vztahy současně. S rostoucím počtem proměnných roste 

i složitost úlohy. 

Klasické multivariační metody pracují s kvantitativními daty, existují však i metody 

či jejich modifikace pro kategorizovaná, nominální či pořadová data. Problémem je však 

především potřeba standardizace dat pro většinu metod a správný způsob provedení 

standardizace, aby byly splněny metodické požadavky příslušné metody a přitom byla 

zachována i jistá variabilita veličin, která je předmětem našeho zájmu a podle které dělíme 

a organizujeme multidimenzionální atributový prostor [12]. 

Multivariačních metod je celá řada. Mezi základní metody patří shluková analýza, 

analýza hlavních komponent, faktorová analýza a diskriminační analýza [13]. 
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2.3.1 Analýza hlavních komponent 

Analýza hlavních komponent (PCA) je statistická metoda, která se zabývá možností 

redukce počtu proměnných pomocí tzv. hlavních komponent, kterými popisuje variabilitu 

všech proměnných a vztahy mezi nimi [14]. Hlavní komponenty vznikají jako lineární 

kombinace původních proměnných. Zkoumání hodnot nových proměnných místo původních 

hodnot nám mnohdy umožňuje snadněji porozumět posuzovaným datům. Analýza hlavních 

komponent patří k nejjednodušším vícerozměrným metodám. Cílem této analýzy je z p 

proměnných Xi vytvořit nové proměnné jež jsou nekorelované, což znamená, že každá 

z nových proměnných měří jinou vlastnost dat. Nové proměnné jsou uspořádány podle svého 

rozptylu a to tak, že Var(Z1) >Var(Z2) >…>Var (Zp). Proměnné Zj jsou hlavní komponenty 

[15]. 

 

 

 

  =          +    + …….+  

   

 

 

První hlavní komponenta je lineární kombinací proměnných X1, X2….Xp, která má co největší 

variabilitu: 

    Z1=a11X1+a12X2+….+a1pXp     (5) 

 

konstanty aij musí splňovat podmínku: 

    1..... 2
1

2
12

2
11 =+++ paaa      (6) 

Druhá hlavní komponenta: 

    Z2=a21X1+a22X2+….+a2pXp     (7) 
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    Xp 
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Další hlavní komponenty vznikají stejným procesem. Při počtu p proměnných může vzniknou 

p hlavních komponent [14]. 

Analýza hlavních komponent je chápána jako transformace z původního do nového 

souřadnicového systému, jehož osy jsou tvořeny hlavními komponentami [15]. 

Metodou analýzy hlavních komponent transformujeme p souřadných os pro původní 

proměnné do nových p os, přičemž velikost rozptylu po body na nových osách je určena 

velikostí korelací proměnných mezi sebou. Pokud korelují všechny proměnné s korelací 

blízkou jedné v absolutní hodnotě, je možné celkový rozptyl zachytit pouze jednou hlavní 

komponentou. V případě dvou proměnných leží všechny body na přímce, která je identická 

s novou osou první hlavní komponentou. Jestliže jsou naopak všechny korelace malé, 

potřebujeme k vysvětlení celkového rozptylu tolik komponent, kolik je původních 

proměnných. V tomto případě odpovídají hlavní komponenty původním proměnným – každá 

komponenta vysvětluje variabilitu jedné proměnné.  

2.3.2 Diskrimina ční analýza 

Diskriminační analýza je statistická metoda, která nám umožňuje studovat rozdíly mezi 

dvěma nebo více skupinami objektů s ohledem na více proměnných současně [18].  

Diskriminační analýza patří mezi metody zkoumání závislosti mezi skupinou p nezávisle 

proměnných, nazvaných diskriminátory, tj. sloupců zdrojové matice na jedné straně a jednou 

kvalitativní závisle proměnou na druhé straně. Výstupem pro dvě třídy je v nejjednodušším 

případě binární proměnná y, nabývající hodnotu 0 pro případ, že objekt je v první třídě, 

respektive hodnotu 1 pro případ, že objekt je ve třídě druhé. Umožňuje zařazení objektů 

do jedné z již existujících tříd. Ve vstupních datech jsou svými hodnotami diskriminátorů 

u všech objektů dány zařazené objekty do primárních tříd. Dále jsou dány nezařazené objekty, 

pro které jsou hledány zařazení do tříd. Objekt zařadíme do třídy na základě jeho největší 

míry podobnosti [19]. 

Úkolem diskriminační analýzy je nalézt takovou lineární  kombinace p sledovaných 

proměnných tak, aby  lépe než jakákoli jiná lineární kombinace separovala uvažovaných  H 

skupin v tom smyslu, že její vnitřní skupinová  variabilita bude co nejmenší a meziskupinová 

variabilita bude co největší.     
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                          Y = bTx       (8) 

 

bT  = [ b1, b 2, ….bp ],  je vektor parametrů. 
 

Metodický postup : 

• Výpočet skupinových průměrů a matice rozptylů 

• Výpočet Mahalanobisovy  statistiky D-kvadrát 

• Výpočet lineárních diskriminačních funkcí 

• Vyhledávání nejvyšší funkce a s ní související pravděpodobnosti pro zařazení 

každého jednotlivého pozorování do příslušné skupiny. 

 

Výsledkem diskriminační analýzy jsou lineární  diskriminační funkce ve tvaru: 

 

Di = di1Z1 + di2Z2 +……dipZp     (9) 

 

p – počet proměnných v informativním modelu 

Zi – standardizované hodnoty proměnných 

di  - standardizované  koeficienty klasifikace. 
 

Diskriminační analýza určuje třídu, která je nejpodobnější neznámému vzorku. 

V kalibračním modelu je specifikováno více tříd. Každá třída je popsána libovolným počtem 

standardů. Pro analýzu může být použito i několik oblastí posuzovaného spektra. Výsledkem 

je jméno třídy, která je nejpodobnější neznámému vzorku. Součástí výsledku je 

i tzv. Mahalanobisova vzdálenost, tj. vzdálenost hodnoceného spektra od těžiště každé třídy 

[23]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Měření probíhalo na VŠB – TUO ve studentských laboratořích katedry analytické 

chemie a zkoušení materiálů. 

 

Použité chemikálie: 

Bromid draselný, pro infračervenou spektroskopii, MERCK, Německo 

 

Přístroje a software: 

Vibrační mlýnek 

Muflová pec 

Infračervený spektrometr Nexus 470, Thermo Nicolet (USA) 

Software Omnic verze 6.1 a, Thermo Nicolet (USA) 

Software TQ Analyst verze 6.1.2, Thermo Nicolet (USA) 

3.1 STUDOVANÉ VZORKY A POUŽITÉ METODY 

Analyzovanými vzorky byly vzorky jílových minerálů. K měření bylo použito celkem 

54 vzorků, které byly získány z různých odběrových míst z celého světa. Seznam studovaných 

vzorků jílových minerálů je uveden v Příloze.  

3.1.1 Použité metody 

3.1.1.1 Difúzní reflexe 

Z daných 54 vzorků minerálů, byla naměřena jednotlivá infračervená spektra. Bylo 

naváženo 350 – 400 mg KBr a 5-10 mg daného vzorku. Poté byla směs KBr se vzorkem 

homogenizována na vibračním mlýnku a následně vložena do difúzního nástavce 

spektroskopu. Byla naměřena spektra vzorků pomocí techniky difúzní reflexe. Každý vzorek 

byl měřen 5x. Poté byla tato spektra zprůměrována a v dalším postupu byla použita spektra 

průměrná. Průměrná spektra vzorků jsou uvedena v Příloze. KBr byl na začátku každého 

měřícího dne vyžíhám v muflové peci za teploty 350°C po dobu 90 minut. 
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3.1.1.2 Diskriminační analýza 

Byla použita diskriminační analýza, jejíž součástí byla i analýza hlavních komponent. 

Pro tvorbu kalibračních modelů byla použita průměrná spektra vzorků naměřena analytickou 

metodou infračervené spektroskopie, technikou difúzní reflexe. Pro použití diskriminační 

analýzy je potřeba kalibračních i validačních vzorků. Kalibrační standardy diskriminační 

analýzy jsou známé vzorky, které definují třídu minerálů. Variabilita kalibračních standardů 

definuje oblast, která je pro posouzení neznámého vzorku považována kalibračním modelem 

za vyhovující. Validace daného modelu slouží k posouzení jeho spolehlivosti. Validační 

spektra nejsou použita pro definici třídy a jsou vypočteným modelem posuzována 

jako neznámý vzorek. Validační vzorky byly použity pro výpočet parametrů predikce 

výsledků a kalibrační vzorky pro tvorbu kalibračních modelů. Program nabízel vybrat 

validační vzorky softwarem. Výběr validačních vzorků pomocí softwaru není zcela objektivní 

neboť testuje na datech, které slouží k jeho konstrukci. Diskriminační analýza, která probíhala 

pomocí validačních vzorků určených softwarem nedokázala zařadit všechny jílové minerály 

do správné třídy jílových minerálů. Proto byla zvolena diskriminační analýza s vlastním 

výběrem validačních vzorků.  

3.1.1.3 Vytvoření aplikačních modelů pomocí diskriminační analýza 

Aplikační modely byly vytvořeny v programu TQ analyst pomocí diskriminační 

analýzy.  

Při tvorbě kalibračních modelů byly nejprve jílové minerály rozděleny do jednotlivých 

tříd, které byly zastoupeny konkrétními jílovými minerály. Dále byl zvolen typ korekce 

rozdílné optické dráhy záření ve vzorku. Byla vybrána metoda Multiplicative signal 

correction , která je optimální pro zpracování spekter, které jsou měřeny metodou difúzní 

reflexe. Poté byly definovány kalibrační a validační vzorky. Nejprve byly validační vzorky 

vybrány softwarem. Diskriminační analýza, která probíhala pomocí validačních vzorků 

určených softwarem nedokázala zařadit všechny jílové minerály do správné třídy jílových 

minerálů. Proto byla použita diskriminační analýza s vlastním výběrem validačních vzorků. 

U skupin minerálů, které byly zastoupeny více než jedním zástupcem minerálů byly zvoleny 

1 až 2 validační vzorky. U skupin jílových minerálů, které byly zastoupeny jen jedním 

vzorkem nebyly definovány žádné validační vzorky. Posledním krokem při tvorbě 

kalibračních modelů byly definovány spektrální regiony, které slouží jako zdroj spektrální 
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variability. Byly vybrány dva regiony. První region byl v rozmezí vlnočtů 3800 – 2800 cm-1, 

druhý region v rozmezí vlnočtů 1800 – 400 cm-1.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 DISKRIMINA ČNÍ ANALÝZA VŠECH VZORK Ů JÍLOVÝCH MINERÁL Ů 

Byla provedena diskriminační analýza všech vzorků jílových minerálů. Analyzované 

minerály byly rozděleny do 5 skupin (viz. Tab. 2). 

 

Tab.2: Rozdělení vzorků jílových minerálů do skupin 

Skupina Obsažené minerály Počet vzorků 

Biotit 3 

Muskovit 5 

Muskovit (s chloritem) 1 

Illit 4 

Skupina Slíd 

Illit- smektit 1 

Skupina Chloritů Chlorit 7 

Kaolinit 11 

Dickit 1 

Skupina Serpentinu - Kaolinu 

Halloysit 1 

Na- Montmorillonit 

 

5 

Ca- Montmorillonit 

 

3 

Nontronit 2 

Skupina Smektitů 

Hectorit 1 

Skupina Vermikulitů Vermikulit 9 

 

Vzorky jílových minerálů byly rozděleny do 5 skupin, a to do skupiny slíd, chloritů, 

serpentinu, smektitů a vermikulitů. Ukázku statistickým spekter všech vzorků jílových 

minerálů lze vidět v Příloze. Statistickým spektrem se rozumí průměrné infračervené 

spektrum získané ze všech minerálů ve skupině. Byla provedena diskriminační analýza všech 

vzorků minerálů. Diskriminace ukázala, že všechny skupiny minerálů se separovaly správně 

do samostatných hluků, krom minerálů ze skupiny slíd. Ukázka nesprávné separace minerálů 

ze skupiny slíd a serpentinů je na (Obr. 10). Minerály ze skupiny slíd nešlo odseparovat 

od ostatních tříd. Nedokázaly vytvořit samotnou separovanou oblast.  
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Obr. 10: Ukázka nesprávné separace minerálů ze skupiny slíd a serpentinů.    

 

 

Proto byly minerály ze skupiny slíd rozděleny na tři samostatné podskupiny: 

slídy trioktaedrické, pravé slídy dioktaedrické a mezivrstevně deficitní slídy. Slídy 

trioktaedrické byly tvořeny biotitem, pravé slídy dioktaedrické muskovitem 

a mezivrstevně deficitní slídy byly tvořeny illitem. Dále byly vytvořeny podskupiny u skupiny 

serpentinu, které byly rozděleny do podskupin: kaolinitu, dickitu a halloysitu. Tyto 

podskupiny byly tvořeny konkrétními jílovými minerály. Dále byly rozděleny do samotných 

skupin minerály ze skupiny smektitů.  

Smektity byly rozděleny do podskupin: Ca - montmorillonit, Na-montmorillonit, nontronit 

a hectorit. Znova byla provedena diskriminační analýza s rozšířeným počtem skupin 

(viz. Tab. 3). 
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Tab. 3: Rozdělení vzorků jílových minerálů s rozšířeným počtem skupin 

Skupina Obsažené minerály Počet vzorků 

Skupina Slíd - Pravé slídy trioktaedrické Biotit 3 

Muskovit 5 Skupina Slíd - Pravé slídy dioktaedrické 

Muskovit (s chloritem) 1 

Illit 4 Skupina Slíd - Mezivrstevně deficitní slídy 

Illit- smektit 1 

Skupina Chloritů Chlorit 7 

Skupina Serpentinu - Kaolinu Kaolinit 11 

Skupina Serpentinu - Dickit Dickit 1 

Skupina Serpentinu - Halloysit Halloysit 1 

Skupina Smektitů - Na- Montmorillonit 

 

Na- Montmorillonit 

 

5 

Skupina Smektitů - Ca- Montmorillonit 

 

Ca- Montmorillonit 

 

3 

Skupina Smektitů - Nontronit Nontronit 2 

Skupina Smektitů - Hectorit Hectorit 1 

Skupina Vermikulitů Vermikulit 9 

 

Diskriminace ukázala, že všechny skupiny minerálů se separovaly správně do samostatných 

shluků (Obr. 11, 12, 13, 14).  

 

 

Obr. 11: Ukázka správné separace biotitu a muskovitu ze skupiny slíd. 
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Obr. 12: Ukázka správné separace muskovitu a illitu ze skupiny slíd. 

 

 

Obr. 13: Ukázka správné separace dickitu a halloysitu ze skupiny serpentinu. 

 

 

Obr. 14: Ukázka správné separace Ca-montmorillonitu a hectoritu ze skupiny smektitů. 
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4.2 ANALÝZA HLAVNÍCH KOMPONENT (PCA) 

Diskriminace probíhala na základě analýzy hlavních komponent. Hlavní komponenty 

měly charakter infračervených spekter v oblasti 4000-400 cm-1. PCA spektra ukazují, jak je 

spektrální informace v kalibračním souboru reprezentována jednotlivými PC a kolik celkové 

spektrální variability každá PC popisuje. K účelu analýzy bylo nastaveno 10 hlavních 

komponent. V diskuzi byly popsány první tři hlavní komponenty, které popisují téměř 94 % 

variability systému (Obr. 15). K přiřazování jednotlivých pásů přítomných ve spektrech 

hlavních komponent byly využity poznatky z literatury [26]. 

 

Obr. 15:  Analýza hlavních komponent 

Komponenta PC 1 diskriminační analýzy jílových minerálů vykazovala variabilitu 

systému 78 % a zohlednila pouze spektrum kaolinitu. Výrazný pás v oblasti 3696 cm-1 a méně 

výrazné pásy v oblasti 3668 cm-1 a 3650 cm-1 jsou způsobeny valenčními vibracemi vnějších 

strukturních OH skupin. Pás v oblasti 3619 cm-1 je přiřazen valenční vibraci vnitřních 

strukturních OH skupin. Výrazné absorpční pásy, které mohou být přiřazeny Si – O vibracím 

se nacházejí v oblastech 1114 cm-1, 1033 cm-1, 1012 cm-1.  Nepatrné ramínko v oblasti 

935 cm-1 odpovídá deformačním vibracím vnějších strukturních OH skupin. Výrazný pás 

v oblasti 916 cm-1 odpovídá deformačním vibracím vnitřních strukturních OH skupin. Méně 
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intenzivní pásy přiřazeny Si – O se nacházejí v oblasti 795 cm-1, 758 cm-1 a 702 cm-1 . 

Výrazný pás v oblasti 541 cm-1 je způsoben deformační vibrací Al – O – Si.  Výrazný pás 

v oblasti 472 cm-1 je způsoben deformační vibrací Si – O – Si. Méně výrazný absorpční pás 

v oblasti 429 cm-1 je způsoben deformační vibraci Si – O. 

Komponenta PC 2 vykazovala variabilitu systému 11 %. V rozmezí vlnočtů 3750 – 

3600 cm-1 zohlednila pouze negativní pásy kaolinitu. Další výrazné negativní pásy kaolinitu 

se nacházely v oblasti 1114 cm-1, 1036 cm-1, 917 cm-1 a 544 cm-1. Méně intenzivní negativní 

pásy kaolinitu se nacházely v oblasti 797 cm-1, 756 cm-1, 705 cm-1, 545 cm-1, 475 cm-1, 

432 cm-1. Intenzivní pás chloritů v oblasti 987 cm-1 může být přiřazen Si – O vibraci. Dále byl 

zohledněn velmi nepatrný pás v oblasti 874 cm-1. Tento pás může být přiřazen deformační 

vibraci vazby Al – Fe – OH. Tento pás lze najít například u biotitu či hectoritu. Nepatrný pás 

v oblasti 830 cm-1 může být přiřazen Al – O – Si deformační vibraci. Tento pás se nachází 

u illitu i muskovitu. Pás 493 cm-1  je přiřazen Si – O – Si deformační vibraci. Tento pás se mi 

nepodařilo přiřadit ke konkrétnímu minerálu, neboť tento pás se nachází u všech minerálů 

ze skupiny slíd a serpentinů. Intenzivní pás kolem 450 cm-1 lze přiřadit deformační vibraci 

vazby Si-O v chloritech.  

 

  Komponenta PC 3 vykazovala variabilitu systému 4%. V rozmezí vlnočtů 3750 –

 3560 cm-1 se opět nacházely negativní pásy kaolinitu. Méně výrazné negativní pásy kaolinitu 

se nacházely ve vlnočtech 1114 cm-1, 1008 cm-1, 944 cm-1, 917 cm-1, 796 cm-1, 760 cm-1, 

702 cm-1, 545 cm-1, 472 cm-1, 432 cm-1. Pás dickitu v oblasti 1131 cm-1  může být  přiřazen 

k Si – O vibraci. Nepatrné ramínko Ca – montmorillonitu v oblasti 1088 cm-1 může být 

přiřazeno Si – O vibraci. Ve spektrech PC lze nalézt pásy chloritů v oblasti 1054 cm-1 

a 990 cm-1, které lze přiřadit Si – O vibraci. Málo intenzivní pás illitu v oblasti 925 cm-1 může 

být přiřazen Al – Al – OH deformační vibraci. Dále byly zohledněny velmi nepatrné pásy 

Na – montmorillonitu v oblasti 885 cm-1 a 843 cm-1. Tyto pásy mohou být způsobeny 

deformační vibrací OH skupin Al – Fe - OH. Málo intenzivní pás montmorillonitu v oblasti 

625 cm-1 může být přiřazen ke spojené Al – O a Si – O vibraci.   Intenzivní pás v oblasti 

517 cm-1 může být přiřazen Al – O – Si deformační vibraci. Tento pás můžeme najít 

u montmorillonitů.  Intenzivní pás chloritů 456 cm-1 může být přiřazen Al – O – Si 

deformační vibraci.  
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5 ZÁVĚR 

 
Tato diplomová práce se zabývala studiem využití infračervené spektroskopie 

a multikomponentních statistických metod při identifikaci minerálů. Studovanými vzorky 

byly vzorky jílových minerálů z různých odběrových míst z celého světa. Vzorky jílových 

minerálů byly proměřeny infračervenou spektroskopii technikou difúzní reflexe. Každý 

vzorek byl proměřen 5x. Poté byla tato spektra zprůměrována a v dalším postupu byla použita 

spektra průměrná. Dále byla provedena diskriminační analýza pomocí metody hlavních 

komponent v programu TQ analyst. U této statistické metody bylo potřeba vybrat vzorky 

validační a kalibrační. Spektra určená k validaci byla vybrána softwarem. 

Vzorky jílových minerálů byly rozděleny do 5 skupin, a to do skupiny slíd, chloritů, 

serpentinů, smektitů a vermikulitů. Diskriminační analýza nebyla provedena správně proto 

byly minerály ze skupiny slíd rozděleny na tři samostatné podskupiny: slídy trioktaedrické, 

pravé slídy dioktaedrické a mezivrstevně deficitní slídy. Dále byly vytvořeny podskupiny 

u skupiny serpentinů, které byly rozděleny do podskupin: kaolinitu, dickitu a halloysitu. Dále 

byly rozděleny do samotných skupin minerály ze skupiny smektitů. Smektity byly rozděleny 

do podskupin: Ca-montmorillonit, Na-montmorillonit, nontronit a hectorit. Znova byla 

provedena diskriminační analýza s rozšířeným počtem skupin, která probíhala správně. 

Diskriminace probíhala na základě analýzy hlavních komponent. První hlavní 

komponenta PC 1 vykazovala variabilitu systému 78 % a zohledňovala pouze spektrum 

kaolinitu. Komponenta PC 2 vykazovala variabilitu systému 11 % a zohledňovala negativní 

pásy kaolinitu a pozitivní pásy ostatních jílových minerálů. Komponenta PC 3 vykazovala 

variabilitu systému 4% a zohledňovala negativní pásy kaolinitu a pozitivní pásy ostatních 

jílových minerálů.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda lze použít infračervenou spektroskopii 

v souvislosti s multivariačními statickými metodami při identifikaci jílových minerálů. 

Zjištěním bylo, že lze. Multivariační statické metody a infračervená spektroskopie jsou 

metody využívané už řadu let. Zjištění souvislostí mezi těmito metodami a výsledky této 

práce nám dává nový pohled na tuto problematiku a může být námětem na další diplomovou 

práci. 
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Tabulky: 
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Tabulka: 

Tab. 1: Seznam studovaných jílových minerálů 

Označení vzorku Název minerálů Místo odběru 

M 01 Halloysit Bílá Hora, Michalovce, SK 

M 06 Kaolinit (low-defect) 

 

Washington County, Georgia, 

USA 

 

M 07 Illit Silver Hill, Montana, USA 

M 09 Biotit Ktíš, South Bohemia, CZ 

M 10 Chlorit (Ripidolit) Flagstaff Hill, El Dorado 

County, California, USA 

M 11 Chlorit Krásno, Slavkovský les, CZ 

M 12 Chlorit Letovice, CZ 

M 13 Dickit Krásno, Slavkovský les, CZ 

M 15 Kaolinit Božíčany, Karlovy Vary, CZ 

M 16 Kaolinit Horní Bříza, Plzeň, CZ 

M 17 Kaolinit Kadaň, CZ 

M 18 Kaolinit Kaznějov, Plzeň, CZ 

M 19 Kaolinit Sedlec, Karlovy Vary, CZ 

M 20 Kaolinit Únavov, Znojmo, CZ 

M 21 Vermikulit Letovice, CZ 

M 25 Muskovit Měděnec, CZ 

M 26 Muskovit Otov, CZ 

M 27 Na- Montmorillonit Ivančice, CZ 

M 28 Ca- Montmorillonit Apache County, Arizona, 

USA 

M 29 Na- Montmorillonit Crook County, Wyoming, 

USA 

M 30 Na- Montmorillonit Jelšový potok, SK 

M 31 Na- Montmorillonit Crook County, Wyoming, 

USA 

M 32 Biotit Dolní Bory, CZ 
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M 33 Muskovit Měděnec, CZ 

M 34 Muskovit (s chloritem) Měděnec, CZ 

M 38 Illit - smektit CZ 

M 39 Ni - Chlorit Neuvedeno 

M 40 Chlorit Neuvedeno 

M 41 Kaolinit (High defekt) Warren County, Georgia,USA 

M 42 Ca- Montmorillonit Apache County, Arizona, 

USA 

M 43 Ca- Montmorillonit Gonzales County, Texas, 

USA 

M 44 Nontronit Uley Mine- South Australia 

M 45 Biotit Ktíš, South Bohemia, CZ 

M 46 Muskovit India 

M 47 Muskovit Neuvedeno 

M 48 Vermikulit Letovice, CZ 

M 50 Illit Silver Hill, Montana, USA 

M 51 Chlorit (Ripidolit) Flagstaff Hill, El Dorado 

County, California, USA 

M 52 Kaolinit (Low defekt) Washington County, Georgia, 

USA 

M 53 Na- Montmorillonit Crook County, Wyoming, 

USA 

M 55 Hectorit San Bernardino, Californie, 

USA 

M 58 Illit Silver Hill, Montana, USA 

M 62 Vermikulit (neexpand.) Čína 

M 63 Vermikulit (expand., Jet) Neuvedeno 

M 64 Vermikulit (expand.) Aldrich 

M 65 Vermikulit (expand., Jet) Aldrich 

M 66 Vermikulit (neexpand.) Letovice, CZ 

M 67 Vermikulit (neexpand.) Brasílie 

M 68 Vermikulit (neexpand.,Jet) Brasílie 

M 69 Chlorit (Ripidolit) - Jet Flagstaff Hill, El Dorado 
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County, California, USA 

M 70 Illit (Jet) Silver Hill, Montana, USA 

M 71 Nontronit (Jet) Uley Mine- South Australia 

M 72 Kaolinit Sedlec, CZ 

M 73 Kaolinit Neuvedeno 
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Obr. 1: Průměrné spektrum vzorku M 01 – Halloysit 

 

 

Obr. 2: Průměrné spektrum vzorku M 06 – Kaolinit 

 

Obr. 3: Průměrné spektrum vzorku M 07 – Illit 

 

 

Obr. 4: Průměrné spektrum vzorku M 09 – Biotit 
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Obr. 5: Průměrné spektrum vzorku M 10 – Chlorit-Piridolit 

 

 

Obr. 6: Průměrné spektrum vzorku M 11 – Chlorit 

 

 

Obr. 7: Průměrné spektrum vzorku M 12 – Chlorit 

 

 

Obr. 8: Průměrné spektrum vzorku M 13 – Dickit 
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Obr. 9: Průměrné spektrum vzorku M 15 – Kaolinit 

 

 

Obr. 10: Průměrné spektrum vzorku M 16 – Kaolinit 

 

 

Obr. 11: Průměrné spektrum vzorku M 17 – Kaolinit 

 

 

Obr. 12: Průměrné spektrum vzorku M 18 – Kaolinit 
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Obr. 13: Průměrné spektrum vzorku M 19 – Kaolinit 

 

 

Obr. 14: Průměrné spektrum vzorku M 20 – Kaolinit 

 

 

Obr. 15: Průměrné spektrum vzorku  M 21 – Vermikulit  

 

 

Obr. 16: Průměrné spektrum vzorku M 25 – Muskovit 
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Obr. 17: Průměrné spektrum vzorku M 26 – Muskovit 

 

 

Obr. 18: Průměrné spektrum vzorku M 27 – Montmorillonit 

 

 

Obr. 19: Průměrné spektrum vzorku M 28 – Montmorillonit 

 

 

Obr. 20: Průměrné spektrum vzorku M 29 – Montmorillonit 
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Obr. 21: Průměrné spektrum vzorku M 30 – Montmorillonit 

 

 

Obr. 22: Průměrné spektrum vzorku M 31 – Montmorillonit 

 

 

Obr. 23: Průměrné spektrum vzorku M 32 – Biotit 

 

 

Obr. 24: Průměrné spektrum vzorku M 33 – Muskovit 
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Obr. 25: Průměrné spektrum vzorku M 34 – Muskovit-Chlorit 

 

 

 

Obr. 26: Průměrné spektrum vzorku M 38 – Illit-Smektit 

 

 

Obr. 27: Průměrné spektrum vzorku M 39 – Chlorit – Ni 

 

 

Obr. 28: Průměrné spektrum vzorku M 40 – Chlorit 
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Obr. 29: Průměrné spektrum vzorku M 41 – Kaolinit 

 

 

Obr. 30: Průměrné spektrum vzorku M 42 – Montmorillonit-Ca 

 

 

Obr. 31: Průměrné spektrum vzorku M 43 – Montmorillonit-Ca 

 

 

Obr. 32: Průměrné spektrum vzorku M 44 – Nontronit 
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Obr. 33: Průměrné spektrum vzorku M 45 – Biotit 

 

 

Obr. 34: Průměrné spektrum vzorku M 46 – Muskovit 

 

 

Obr. 35: Průměrné spektrum vzorku M 47 – Muskovit 

 

 

Obr. 36: Průměrné spektrum vzorku M 48 – Vermikulit 
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Obr. 37: Průměrné spektrum vzorku M 50 – Illit 

 

 

Obr. 38: Průměrné spektrum vzorku M 51 – Chlorit-Ripidolit 

 

 

 

Obr. 39: Průměrné spektrum vzorku M 52 – Kaolinit 

 

 

Obr. 40: Průměrné spektrum vzorku M 53 – Montmorillonit-Na 
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Obr. 41: Průměrné spektrum vzorku M 55 – Hectorit 

 

 

Obr. 42: Průměrné spektrum vzorku M 58 – Illit 

 

 

Obr. 43: Průměrné spektrum vzorku M 62 – Vermikulit 

 

 

Obr. 44: Průměrné spektrum vzorku M 63 – Vermikulit 
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Obr. 45: Průměrné spektrum vzorku M 64 – Vermikulit 

 

 

Obr. 46: Průměrné spektrum vzorku M 65 – Vermikulit 

 

 

Obr. 47: Průměrné spektrum vzorku M 66 – Vermikulit 

 

 

Obr. 48: Průměrné spektrum vzorku M 67 – Vermikulit 
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Obr. 49: Průměrné spektrum vzorku M 68 – Vermikulit 

 

 

Obr. 50: Průměrné spektrum vzorku M 69 – Chlorit-Ripidolit (Jet) 

 

 

Obr. 51: Průměrné spektrum vzorku M 70 – Illit (Jet) 

 

 

Obr. 52: Průměrné spektrum vzorku M 71 – Nontronit (Jet) 
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Obr. 53: Průměrné spektrum vzorku M 72 – Kaolinit 

 

 

Obr. 54: Průměrné spektrum vzorku M 73 – Kaolinit 
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Obr. 55: Ukázka statických spekter jílových minerálů 
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Obr. 56: Ukázka statických spekter jílových minerálů 
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