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Anotace 

HLAVÁČ, Dominik. Molekulární design funkčních nanostruktur na bázi vrstevnatých silikátů 

interkalovaných a povrchově modifikovaných vodivými polymery. Ostrava, 2012. Diplomová 

práce. VŠB–TU Ostrava, Centrum Nanotechnologií, s. 67.  

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je studium struktury a stability funkčních nanokompozitů 

na bázi vrstevnatých jílů interkalovaných vodivými polymery. Strukturní uspořádání 

polymerních řetězců bylo studováno v mezivrstevném prostoru silikátové matrice, 

na povrchu vrstevnatého silikátu a na hraně vrstevnatého silikátu pomocí metod 

molekulární mechaniky za různých podmínek. Výsledky modelování ukazují, 

že mezivrstevné kationty nejsou kompletně vyměněny a mírně energeticky výhodnější 

je přítomnost polymerních řetězců v mezivrstevném prostoru, než na povrchu a hraně 

vrstevnatého silikátu. Detailní analýza výsledků modelování také objasnila rozdílné 

strukturní uspořádání polymerních řetězců v mezivrstevném prostoru a na povrchu a hraně 

silikátu. 

KLÍČOVÁ SLOVA: nanokompozit, vrstevnatý silikát, molekulární modelování, vodivý 

polymer 

Abstract 

The aim of this thesis is study of the structure and stability of intercalated conductive 

polymer/layered silicate functional nanocomposites. Structural arrangement of polymer 

chains was investigated in the interlayer space of silicate matrix, on the layered silicate 

surface and on the edge of layered silicate under the various conditions using molecular 

mechanics methods. Modeling results indicate that interlayer cations are not completely 

exchanged and presence of polymer chains in the interlayer space is slightly energetically 

favored against presence on surface and edge of layered silicate. Detailed analysis 

of modeling results revealed different structural arrangement of polymer chains 

in the interlayer space and on the surface and edge of silicate too. 

KEYWORDS: nanocomposite, layered silicate, molecular modeling, conducting polymer 
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AMBER assisted model building with energy refinement 

ATR attenuated total reflection 
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d001 vzdálenost rovin bazálních kyslíků [Å] 
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EMMT nevazebná energie montmorillonitu a mezivrstevných kationtů [kcal/mol] 

EPANI
n nevazebná energie n-tého řetězce polyanilinu [kcal/mol] 

ES nevazebná energie geometricky optimalizované struktury [kcal/mol] 

Etot celková potenciální energie geometricky optimalizované struktury [kcal/mol] 

EVdW Van der Waalsův člen kohezní energie [kcal/mol] 

HRTEM transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením 

IR infračervená spektroskopie 

KM mezivrstevný kationt 

KO centrální kationt v oktaedru 

KT centrální kationt v tetraedru 

MMT montmorillonit 

MS modelovací prostředí Materials Studio 

PANI polyanilin 

PANI/MMT nanokompozit typu polyanilin/montmorillonit 



 

 
 

PN pravděpodobnost nalezení oktaedrického kationtu 

PZMMT procentuální zastoupení jednotlivých oktaedrických kationtů v modelu 

 montmorillonitu 

QEq charge equilibration method 

RTG prášková rentgenová difrakce 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TG termogravimetrická analýza 

UFF Universal Force Field 
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Úvod 

V souvislosti s rozvojem přístrojové techniky a postupem lidského poznání dnes existují 

metody přípravy definovaných struktur o rozměrech několika atomů. Tyto velmi malé 

částice neboli nanočástice mají zpravidla jiné vlastnosti, než jejich makroskopické analogie. 

Odlišné charakteristiky nanočástic souvisí s jejich strukturou a poměrem povrchu vůči 

objemu, která může být studována pomocí řady experimentálních technik. Specifickou 

úlohu v určování struktury nanočástic má molekulární modelování, které umožňuje pomocí 

počítačové simulace zkoumat uspořádání klíčových komponent na úrovni jednotlivých 

atomů.  

Diplomová práce se zabývá molekulárním designem nanostruktur na bázi vrstevnatých 

silikátů interkalovaných a povrchově modifikovaných vodivými polymery pomocí metod 

molekulární mechaniky. V teoretické části práce je nejprve představena problematika 

jílových minerálů, která je rozdělena do tří tematických celků. Nejprve je uvedena 

charakteristika jílových minerálů a jejich vlastnosti, poté následuje výčet metod 

charakterizace těchto materiálů a stručný přehled možných aplikací jílových minerálů. 

Druhý tematický celek teoretické části se věnuje problematice vodivého polymeru 

polyanilinu, jeho vlastnostem, metodám přípravy nanostruktur polyanilinu a možným 

aplikacím těchto nanostruktur. Poslední tematický celek teoretické části uvádí 

do problematiky molekulárního modelování představením základních principů molekulární 

mechaniky, silového pole Universal, algoritmu SMART jako nástroje pro geometrickou 

optimalizaci struktur a využití simulovaných difraktogramů při studiu nanostruktur. 

Praktická část diplomové práce analyzuje experimentální výsledky reálných vzorků, které 

slouží jako důležité vodítko pro přípravu vstupních modelů. V další kapitole je pozornost 

věnována volbě výpočetních parametrů, posléze následují výsledky geometrické 

optimalizace jednotlivých modelů a jejich diskuse ve vztahu k poznatkům zjištěným 

z instrumentálních analýz reálných vzorků. 

 



 

 
 

Teoretická část
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1. Jíly a jílové minerály 

1.1 Klasifikace, charakteristika a vlastnosti 

Podle definice AIPEA z roku 1995 chápeme pod pojmem jíl materiál složený 

z jemnozrnných minerálů, mající obecně plastické vlastnosti při odpovídajícím obsahu vody, 

který ztvrdne, pokud je vysušen. Pojem jílový minerál pak označuje vrstevnaté silikáty 

(fylosilikáty) a minerály, které dodávají jílu plasticitu a způsobují ztvrdnutí po vysušení [1].  

Jílové minerály jsou složeny ze dvou typů sítí, tetraedrické a oktaedrické. Základní 

jednotku tetraedrické sítě tvoří čtyřmi anionty kyslíku tetraedricky koordinovaný kationt 

křemíku (obr. 1a). Tři z kyslíků určují tzv. bazální rovinu, podél které jsou kyslíky sdíleny 

sousedními tetraedry a vytváří tak síť s hexagonální symetrií (obr. 2a). Čtvrtý kyslík bývá 

označován jako apikální [2]. Přes apikální kyslík může být k tetraedrům (čtyřstěnům) 

připojena síť tvořena oktaedry. Oktaedr (osmistěn) tvoří centrální kationt koordinovaný 

šesti kyslíkovými, nebo hydroxylovými anionty (obr. 1b). Jednotlivé oktaedry jsou navzájem 

propojeny přes dvojici kyslíků a vytváří rovněž hexagonální síť. Podle přítomnosti 

centrálního kationtu ve třech bezprostředně sousedících oktaedrech rozlišujeme: 

(a) homooktaedrická síť – centrální pozice ve všech třech oktaedrech je obsazena stejným 

způsobem, (b) mesooktaedrickou síť – jeden oktaedr má centrální pozici obsazenou jiným 

způsobem oproti dvěma zbylým (obr. 2b), (c) heterooktaedrickou síť – každý oktaedr 

má centrální pozici obsazenu jinak. Změnou obsazení centrální pozice rozumíme 

přítomnost rozdílných kationtů (trojmocných, dvojmocných, jednomocných), nebo 

přítomnost vakance [3].  

Obr. 1  a) Kationt křemíku (žlutý), koordinován čtyřmi kyslíkovými anionty (červená) 

ve vrcholech tetraedru. Tři vyznačené kyslíky vytváří bazální rovinu, poslední je označován 

jako apikální. b) Centrální kationt (zde fialovou barvou znázorněn Al3+) je koordinován šesti 

kyslíkovými anionty (červená barva) nacházejícími se ve vrcholech oktaedru. 
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Obr. 2  a) Tetraedrická síť. Kationty Si4+ (žlutá) společně sdílí bazální vrcholové kyslíkové 

anionty (červená) a vytváří tak hexagonální síť. b) Hexagonální mesooktaedrická síť. 

Centrální kationty Al3+ (fialová), Fe3+ (modrofialová) a Mg2+ (zelená) spolu sdílí dvojice 

kyslíků (červená). Bílá barva odpovídá vodíku navázanému na kyslíky, přes které není 

připojena tetraedrická síť, a vytvářejícímu tak hydroxylové skupiny. 

V případě pojednávání přítomnosti či nepřítomnosti vakance ve trojici oktaedrů bývá též 

používáno označení trioktaedrická (žádná vakance), dioktaedrická (jedna vakance), nebo 

monooktaedrická (dvě vakance) síť [3]. Tetraedrické a oktaedrické sítě mohou být v jílových 

minerálech zastoupeny různým způsobem, podle čehož lze rozlišovat skupiny minerálů 

s podobným typem zastoupení těchto sítí a tedy i s podobnými vlastnostmi. Přírodní 

minerály typu gibbsit, nebo brucit patří do skupiny vrstevnatých hydroxidů a jsou složeny 

pouze z oktaedrických sítí. Jílové minerály, které jsou složeny kombinací tetraedrické 

a oktaedrické sítě, nazýváme fylosilikáty. Fylosilikáty vznikly jako usazené horniny a jsou 

podskupinou třídy minerálů označované jako křemičitany (silikáty) [4]. Fylosilikáty lze 

klasifikovat podle tří kritérií, která budou dále diskutována, do šesti základních skupin. 

Kritéria pro dělení do skupin jsou tato: náboj vrstvy, obsah mezivrství, typ vrstvy.  

Kationty Si4+ v tetraedrické síti a Al3+ v síti oktaedrické mohou být do jisté míry nahrazeny 

kationty jinými, se stejným, nebo nižším kladným nábojem. Důsledkem této záměny 

je vznik negativního náboje vrstev a také odchylka od ideální hexagonální struktury sítí. 

Náboj vrstvy bývá označován x, přičemž je rozprostřen po celé vrstvě rovnoměrně [3].  

V důsledku vytvoření negativního náboje na vrstvě je nutno tento náboj kompenzovat. 

Fylosilikáty jsou jako ostatní vrstevné minerály charakteristické tvorbou mezivrstevného 
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prostoru o specifické velikosti. Tento prostor mezi jednotlivými vrstvami může být 

v případě výskytu negativního náboje na vrstvách vyplněn tzv. mezivrstevnými kationty, 

kompenzujícími záporný náboj vrstev. 

Podle poměru tetraedrické sítě k síti oktaedrické v rámci jedné vrstvy rozlišujeme dva 

typy vrstev. Jedná se o typ 1:1 a typ 2:1 (obr. 3) [5]. Tetraedrická síť je k oktaedrické síti 

připojena apikálními kyslíky, jak již bylo výše zmíněno, přičemž tyto kyslíky patří zároveň 

tetraedrické i oktaedrické síti. Kromě vazebných interakcí mezi ionty ve vrstvách lze 

u fylosilikátů rozlišit různé druhy nevazebných interakcí, které se uplatňují u interakcí mezi 

vrstvami. Mezi dvěma vrstvami 1:1 se mohou uplatnit (a) vodíkové vazby mezi bazálními 

kyslíky jedné vrstvy a hydroxylovými skupinami vrstvy druhé, nebo (b) vodíkové vazby mezi 

bazálními kyslíky a vodou v mezivrství. Mezi dvěma vrstvami 2:1 se pak uplatňují (a) Van 

der Waalsovy interakce mezi vrstvami, (b) vodíkové vazby mezi bazálními kyslíky 

a solvatačními obaly mezivrstevných kationtů, (c) elektrostatická interakce mezi zápornými 

vrstvami a kladnými mezivrstevnými kationty, (d) vodíkové vazby mezi bazálními kyslíky 

a mezivrstevnými oktaedry (v případě chloritů). 

 

Obr. 3 Fylosilikáty se zastoupením tetraedrické sítě (vyznačeno modrou barvou) 

a oktaedrické sítě v poměru 1:1 a 2:1. Převzato z [5]. 

Podle výše zmíněných kritérií lze fylosilikáty rozdělit do následujících skupin, jak ukazuje 

Tabulka 1. Každou skupinu je možno dále rozdělit do dvou podskupin podle druhu 

oktaedrické sítě (dioktaedrická, nebo trioktaedrická), což je čtvrté kritérium pro dělení 

fylosilikátů. Poslední kritérium je pak samotné chemické složení minerálů. 
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Chemické složení minerálů popisuje krystalochemický vzorec, který je pro fylosilikáty 

s typem vrstvy 2:1 udáván nejčastěji ve tvaru vzorce (1), kde KM reprezentuje kationty 

v mezivrství, KO kationty v oktaedrech, KT kationty v tetraedrech.  

 (KM)n (KO)3 (KT)4 O10 (OH)2 (1) 

Tabulka 1 – Rozdělení fylosilikátů podle náboje vrstvy x, obsahu mezivrství a typu vrstvy.  

Skupina 
fylosilikátů 

Náboj vrstvy Obsah mezivrství 
Typ 

vrstvy 

serpentin-kaolín x  ≈  0 nic, nebo H2O 1:1 

pyrophylit-mastek x  ≈  0 nic 2:1 

smektity x  ≈  -0,2 až -0,6 solvatované kationty 2:1 

vermikulity x  ≈  -0,6 až -0,9 solvatované kationty 2:1 

slídy x  ≈  -0,6 až -1 mezivrstevné kationty 2:1 

chlority x je různé oktaedrická vrstva 2:1 

Jak lze pozorovat z Tabulky 1, existuje celá řada fylosilikátů. V rámci mé diplomové práce 

se však dále omezím pouze na jednoho zástupce ze skupiny smektitů, a tím 

je montmorillonit (dále MMT). Montmorillonit je nejčastěji používaným minerálem v rámci 

smektitů a jeho název byl odvozen od naleziště Montmorillon ve Francii [2]. Jedná 

se o dioktaedrický fylosilikát, s typem vrstvy 2:1, jehož chemické složení se liší podle místa 

výskytu. Jednotlivé montmorillonity nesou pak název místa svého naleziště. Náboj vrstvy 

určují především substituce v oktaedrech, v tetraedrech se vyskytují substituce pouze 

vzácně. Ideálnímu krystalochemickému složení montmorillonitu odpovídá vzorec (2). 

 (Al2) (Si4) O10 (OH)2 (2) 

1.2 Příprava nanokompozitů a jejich charakterizace 

Jílové minerály nalezly své uplatnění v nanotechnologiích díky možnosti ukotvení 

nanočástic do mezivrstevných prostor, jejichž obvyklé rozměry jsou v rozmezí 0,7–2 nm. 

Náboj vrstev je u vybraných skupin (viz Tabulka 1) kompenzován mezivrstevnými kationty, 

ovšem ty je možno za vhodných podmínek vyměnit za jiné kationty či polární molekuly, 

a tak do jílu interkalovat vybrané sloučeniny. Jílový minerál se pak stává hostitelskou 
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strukturou, v níž jsou uchyceny molekuly hosta. Kombinací hosta s hostitelem vzniká 

nanokompozit1, který je možno připravovat mnoha různými způsoby [7]. 

Jílové minerály a nanokompozity na bázi jílových minerálů lze charakterizovat 

instrumentálními metodami, jež slouží ke zjištění chemického složení a obecně struktury 

materiálu. Mezi nejpoužívanější metody patří prášková rentgenová difrakce (RTG), 

termogravimetrická analýza (TG), elektronová mikroskopie (transmisní – TEM a skenovací – 

SEM) a infračervená spektroskopie (IR). Výsledky všech uvedených metod studia jílových 

minerálů byly použity v této diplomové práci. 

Principem RTG je elastický rozptyl vysokoenergetického elektromagnetického záření 

na vnějších elektronech atomů. Elektromagnetické vlny mohou vzájemně interferovat 

a interferenční maxima pak vytváří charakteristické obrazce. Mezi vzdáleností atomů 

a fázovým rozdílem vln, určujícím, zda vznikne maximum či minimum, existuje Braggův 

vztah. Ten dává do souvislosti vzdálenost mezi atomy s úhlem dopadu, resp. odrazu 

paprsku rentgenového záření. Pozičně citlivý detektor pak umožňuje snímat rozdílnou 

intenzitu v závislosti na úhlu difraktovaného záření, čímž lze pomocí Braggova vztahu zjistit 

vzdálenosti atomů v jednotlivých směrech. Pro charakterizaci jílových minerálů je důležitá 

znalost vzdálenosti rovin bazálních kyslíků (d001), která je specifická pro jednotlivé typy 

minerálů a může se měnit v závislosti na obsahu mezivrství. 

TG umožňuje zjistit hmotnostní úbytek materiálu v závislosti na vzrůstající teplotě. 

U Ivančického MMT, který byl jakožto nosná matrice kompozitu studován v této práci, 

lze pozorovat dva výrazné hmotnostní úbytky. První, při teplotě kolem 91°C, odpovídá 

úniku povrchově vázané vody. Druhý pak, při teplotě okolo 143°C, odpovídá ztrátě 

mezivrstevných molekul vody, koordinujících kationty Ca2+. Patrný je pak také hmotnostní 

úbytek při 651°C, kdy dochází k dehydroxylaci vrstev. Následné zvyšování teploty posléze 

způsobuje zhroucení struktury MMT [8]. 

Elektronová mikroskopie využívá interakce úzkého svazku elektronů se studovaným 

vzorkem, čímž umožňuje zobrazovat buď povrch materiálu (SEM), nebo jeho vnitřní 

strukturu (TEM). Jednotlivé metody mají své specifické požadavky na provedení a také mají 

každá různé výhody. Možnost zobrazovat povrch pomocí SEM lze při studiu jílových 

                                                           
1
 Kompozit je jakýkoli materiál v pevné fázi složený ze dvou a více složek, které mají rozdílné strukturní, 

fyzikální a chemické vlastnosti [6]. Nanokompozit je takový materiál, kde má alespoň jedna ze složek alespoň 
jeden svůj rozměr menší než 100 nm. 
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minerálů využít k pozorování morfologie částic a zjištění situace na hranách krystalitů. TEM 

naopak pomáhá zobrazit vnitřní strukturu materiálu, v případě jílových minerálů tedy 

za určitých okolností může napomoci zjištění situace v mezivrství. Transmisní elektronová 

mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM) dovoluje v ideálním případě rozlišit jednotlivé 

atomy. 

IR zjišťuje vibrační a rotační stavy molekul na základě interakce elektromagnetického 

záření v infračervené oblasti spektra se studovaným vzorkem. Pomocí IR lze takto určit 

přítomnost charakteristických skupin atomů ve vzorku, či přítomnost vazby mezi vybranými 

prvky. Vibrace, při kterých se mění délka vazby, se nazývají valenční vibrace. Vibrace, 

při kterých se mění vazebný úhel, se nazývají deformační vibrace. Valenční a deformační 

vibrace se nacházejí v rozdílných oblastech infračerveného spektra. Valenční vibrace leží 

v oblasti vlnočtů2 4000-1500 cm-1, která se nazývá oblast skupinových vibrací. Deformační 

vibrace se pak nachází rozmezí 1500-400 cm-1 a silně souvisí s celkovou strukturou 

molekuly. Oblast deformačních vibrací se tedy nazývá oblastí otisku prstů, protože v této 

oblasti neexistují dvě látky se shodnými spektry [9]. 

1.3 Aplikace nanokompozitů na bázi jílových minerálů 

Jílové minerály lze nalézt v celé řadě aplikací, především pak v kombinaci s organickými 

sloučeninami. Tato kombinace bývá často nazývána organojíl. V kombinaci s ternárními 

amonnými ionty byly použity smektity a vermikulity jako molekulární síta, pro selekci 

malých nepolárních sloučenin typu benzen, toluen [10]. Na odstranění anorganických 

a organických polutantů byly použity organojíly s interkalovanými amonnými ionty 

s dlouhými alkylovými řetězci. Mezi zachycené radioaktivní ionty patřily např. 134Cs+,85Sr+ 

a 125I- [11], organické nepolární polutanty reprezentovaly karcinogenní polycyklické 

aromatické uhlovodíky typu naftalen, fenantren atd. [12]. Modifikovaný jíl byl rovněž 

schopen zachytit z vodného roztoku ionty těžkých kovů (Pb2+, Hg2+, Cd2+, Zn2+) [13]. 

Dalšími možnými aplikacemi organojílů je příprava iontově selektivních membrán 

kombinací s cyklickými étery, nebo heterogenních katalyzátorů (např. organicky 

modifikovaný sepiolit s kovalentně vázaným přechodovým kovem). Širokou škálu aplikací 

pak představují komplexy s opticky aktivními sloučeninami a barvivy [14]. Příkladem může 

                                                           
2
 V IR se často k popisu spektra nepoužívá vlnová délka, ale vlnočet ν, který souvisí s vlnovou délkou vztahem 

ν=1/λ.  
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být příprava kompozitu metylenové modře s MMT s redukovaným nábojem, kdy bylo 

dosaženo významného zvýšení fluorescence [15]. Jíly mohou být také interkalovány 

vodivými polymery. U takto vzniklého nanokompozitu typu polymer/jíl mohou být 

vzájemnou interakcí silikátové matrice s polymerním řetězcem umocněny oba typy 

vodivosti; iontová (interkalací polyetylen oxidu) a elektronová (interkalací polyanilinu, 

polypyrolu a jiných vodivých polymerů) [2]. 

 Jinou možnou aplikací jílových minerálů je příprava dalšího typu nanokompozitů 

polymer/jíl, kde jílové minerály plní pouze úlohu plniva. To má za úkol zlepšit zejména 

mechanické vlastnosti polymeru. Jako jílová složka nanokompozitu bývá v této souvislosti 

studován především MMT vzhledem k velkému specifickému povrchu a střední velikosti 

náboje. První modifikaci polymerů pomocí nanoplniv v průmyslovém měřítku představila 

firma Toyota v rámci vývoje klínových řemenů, přičemž byl použit jíl s polyamidem 6 [16]. 

Je-li polymerní složkou nanokompozitu polymer/jíl biodegradovatelný polymer, vzniká 

v současnosti hojně studovaný a slibný typ materiálu, který nalézá uplatnění v obalové 

technice [17], v lékařství jako podložka pro růst tkání (antibakteriální účinky) [18], nebo 

v rámci nevirové genové terapie [19]. Další možnou aplikací nanokompozitů tohoto typu 

je použití v elektrochemických a elektroanalytických zařízeních [20]. 

2. Polyanilin 

Polyanilin (PANI) je vodivý polymer, který hodnotou vodivosti spadá do oblasti 

polovodičů. PANI má ve srovnání s ostatními vodivými polymery relativně nízké náklady 

na výrobu, širokou škálu možných aplikací, environmentální stabilitu, snadnou možnost 

modulace vodivých vlastností, a proto je v současné době intenzivně zkoumán [21]. 

Vzhledem k nevýhodným vlastnostem polymerních materiálů, kterými jsou teplotní 

nestabilita, nízká pevnost aj., je zapotřebí polymery vhodně modifikovat a tím tyto 

vlastnosti zlepšit. Jednou z možných cest je příprava kompozitů s jílovými minerály.  

2.1 Struktura a vlastnosti PANI 

V případě PANI rozlišujeme různé morfologické struktury s rozdílnými vlastnostmi. 

V současnosti jsou známy granulární formy PANI, nanovlákna, nanotrubičky PANI, tenké 

vrstvy a další [22]. Z uvedených morfologií se největšímu zájmu těší právě nanovlákna 

(často se nazývají také 1D struktury) PANI.  
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Podle oxidačního stavu rozlišujeme tři formy PANI – leukoemeraldin, emeraldin 

a pernigranilin (obr. 4). Bezbarvý leukoemeraldin odpovídá redukovanému stavu PANI, 

kdy se v molekule nevyskytují žádné volné nosiče náboje. Také modrý pernigranilin 

nevykazuje vodivé vlastnosti, v důsledku úplné oxidace PANI. Ideální stav pro dosažení 

optimální vodivosti je tedy 50 % oxidace, resp. redukce PANI. Tomuto stavu odpovídá 

zelená emeraldinová forma PANI. Na základě měření indukovaného Hallova napětí bylo 

určeno, že majoritní podíl mezi nosiči náboje mají díry, proto je PANI polovodičem typu p. 

Za polovodivé vlastnosti jsou odpovědny delokalizované π-vazby [21]. 

 

Obr. 4 Oxidačně-redukční formy PANI. (a) plně redukovaný leukoemeraldin, (b) plně 

oxidovaný pernigranilin, (c) z poloviny oxidovaný, z poloviny redukovaný emeraldin. 

Převzato z [21]. 

PANI se skládá z krystalické a amorfní fáze. Krystalické domény mají kovový charakter 

v tom smyslu, že vodivost je zde zprostředkována delokalizovanými π-elektrony 

a přeskokem nosičů náboje uspořádanou strukturou. Pro skokový mechanismus vodivosti 

je důležitá tvorba tzv. polaronové struktury. Tato se utváří z emeraldinové formy PANI 

přerozdělením delokalizovaných π-elektronů a následnou separací protonů, čímž na řetězci 

PANI vzniká periodické řazení radikálů NH+· (děr) a neutrálních NH skupin. Díry jsou 

rekombinovány přeskoky elektronů ze sousedních neutrálních dusíků, tím však samozřejmě 

vznikají díry nové. Přeskoky se realizují v rámci jednoho řetězce, nebo mezi jednotlivými 

řetězci [23]. Amorfní fáze obsahující neuspořádané řetězce je nevodivá, takže celková 

vodivost struktury PANI závisí na přemostění mezi jednotlivými krystalickými doménami 

s kovovým charakterem. 

Z uvedených poznatků vyplývá, že vodivost PANI souvisí s existencí uspořádané struktury. 

Také z tohoto důvodu lze pozorovat současný vědecký zájem o studium nanovláken PANI, 

který byl zmíněn výše. 
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2.2 Metody přípravy 

Existují různé způsoby, jak lze nanovlákna připravovat. Nanovlákna PANI mohou být 

připravena pomocí metod chemické, elektrochemické či enzymatické polymerizace, dále 

pak pomocí fotopolymerizace, plazmatické polymerizace a dalších metod. Mezi 

nejpoužívanější patří z důvodu jednoduchosti tzv. templátová syntéza, která pro tvorbu 

nanovláken využívá omezenou možnost růstu polymeru v oblasti vymezené templátem, 

neboli šablonou [21], Možnost využití jílových minerálů pro přípravu PANI nanovláken 

je v současnosti předmětem mnoha studií [24,25,26,27].  

Jílové minerály tvoří s PANI nanokompozit, který je charakteristický oblastmi 

s uspořádanými řetězci PANI (interkalovány v jílu) a oblastmi amorfními (mezi krystality 

jílu). K interkalaci PANI do jílu jsou využívány následující postupy: (a) interkalace předem 

připravených polymerních řetězců, (b) in situ polymerizace, (c) interkalace žíháním. První 

metoda využívá vhodné sloučeniny, ve které je polymer rozpustný a která způsobuje 

bobtnání silikátových vrstev. Následně dochází k interkalaci, nanokompozit vzniká 

po odpaření činidla. Princip druhé metody spočívá v interkalaci prekurzorů polymerů 

a následné polymerizaci těchto prekurzorů uvnitř mezivrstevného prostoru. Poslední 

metoda se zdá být atraktivní pro průmyslové použití a spočívá ve vmíchání polymeru 

do mezivrstevného prostoru jílu za zvýšené teploty, blízké teplotě tání polymeru. Odpadá 

tak potřeba organických rozpouštědel, což snižuje náklady na přípravu a dopad na životní 

prostředí [28,29]. Pro tento způsob je nejprve zapotřebí jíl organicky modifikovat. Nové 

poznatky ovšem poukazují na možnou toxicitu organicky modifikovaných jílů [30].  

Jak již bylo zmíněno, k částečné informaci o situaci v mezivrstevném prostoru jílu 

lze využít RTG. Nárůst vzdálenosti bazálních kyslíků indikuje interkalaci hosta do jílu a tedy 

vznik nanokompozitu. Jaké množství bylo interkalováno a jaká je detailní situace 

v mezivrství však RTG neumožňuje zjistit. Experimentální data z RTG analýzy, IR a TG 

tak poskytují cenné vodítko pro objasnění mezivrstevné struktury, avšak důležitou roli 

ve strukturní analýze má také počítačové molekulární modelování (blíže v kapitole 3.4 

a v praktické části diplomové práce). 
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2.3 Aplikace PANI 

PANI jako jeden ze zástupců vodivých polymerů nalézá uplatnění v široké škále aplikací. 

Nejčastěji jsou nanovlákna PANI studována za účelem použití jako senzoru, biosenzoru, 

či indikátoru. Nanovlákna mají velký specifický povrch, na který jsou schopna navázat 

zkoumanou látku, která tak změní vodivé vlastnosti, nebo i barvu PANI (viz vodivé formy 

PANI). V důsledku změny vodivých vlastností lze poznat přítomnost zkoumané látky 

v kapalné formě i ve vzduchu. Vyvinuty byly metody pro detekci nebezpečných fenolických 

sloučenin [31,32,33], dále pak pro řadu plynů jako H2 [34], NH3 [35,36], CO a NO2 [37], H2S 

[38], pro detekci těkavých organických sloučenin, jako např. triethylaminu [39] a mnohých 

dalších plynů. Z roztoků byla například detekována glukóza pomocí nanokompozitu typu 

PANI/dendrimer s enkapsulovanou Pt nanočásticí/vícevrstevná uhlíkatá nanotrubička [40]. 

PANI je zkoumán nejen pro schopnost změny vodivosti, ale také pro hodnotu vodivosti 

samotnou. Kontrolou struktury PANI lze dosáhnout vodivosti až 103 S/cm. PANI 

nanokompozity lze využít při přípravě vodivých tiskařských barev [41], antistatického textilu 

[42], elektronických nanosoučástek (diody, tranzistory, nevolatilní paměti) [43,44,45], 

či prvků solárních článků [46]. Schopnost PANI nacházet se v oxidovaném či redukovaném 

stavu se využívá při ochraně kovů proti korozi [47,48], schopnost mnohonásobného zvýšení 

vodivosti suchého PANI při vložení do kyselých roztoků lze využít pro přípravu 

superkapacitorů [49,50], či různých elektrod, např. pro palivové články [51]. PANI dále 

umožňuje zprostředkovat přenos elektronů či iontů, čehož se využívá při katalytických 

reakcích [52,53]. Další možnou oblastí aplikace PANI je modifikace magnetických vlastností 

nanokompozitů. Jako příklad může být uvedena vyšší teplotní stabilita a nárůst koercitivity 

nanokompozitu MnZn-PANI oproti práškovému MnZn ferritu [54]. Své uplatnění nachází 

PANI také v otázce energetických zdrojů. Možnosti skladování vodíku v PANI jsou 

v současnosti předmětem mnoha studií [55,56,57]. V důsledku protonace-deprotonace 

a oxidace-redukce PANI dochází ke změnám jeho morfologie, čehož lze využít 

pro konstrukci separativních membrán [58]. PANI vykazuje rovněž antioxidační vlastnosti 

[59,60,61], což může být užitečné pro aplikace v medicíně. Oblast využití PANI v medicíně 

spadá především do problematiky tkáňového inženýrství, přičemž se jedná zejména 

o excitovatelné tkáně (srdeční, nervová) [62].  
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3. Molekulární modelování 

Rozvoj informačních technologií přinesl pro vědu nové možnosti. Usnadněny nebyly 

pouze metody výzkumu pomocí reálných experimentů, které měly ověřovat teorii, nebo 

dávat vzniknout teoriím novým. Na základě dosavadních poznatků bylo umožněno sestavit 

algoritmy pro řešení úloh a s pomocí počítačů simulovat situace, které by mohly nastat. 

Tento postup bývá obecně označován jako počítačové modelování. Počítačové modelování 

přináší nové možnosti a významně urychluje zkoumání problému, protože významně šetří 

čas a náklady na provedení skutečných experimentů. Výsledky získané pomocí 

simulovaných experimentů (často označovány in silico) je samozřejmě zapotřebí ověřit 

skutečnými experimenty, přesto je možné počet realizovaných experimentů významně 

omezit.  

Počítačového modelování využívá celá řada vědeckých disciplín nezávisle na předmětu 

zkoumání. Prakticky všechny úlohy, které je možno vhodně matematicky popsat 

a algoritmizovat, lze řešit pomocí počítačového modelování. Jednou z oblastí počítačového 

modelování v chemii, zkoumající strukturu molekul a atomů, je molekulární modelování. 

První klíčovou studii ve vývoji molekulárního modelování provedli Snyder 

a Schachtschneider roku 1965, při studiu alkanů [63]. Velký rozmach zažívá tato disciplína 

od 70. let 20. století společně s rozvojem informačních technologií. Principem 

molekulárního modelování je hledání nejstabilnější konformace chemické struktury pomocí 

minimalizace její potenciální energie. K popisu energie struktury lze využít následující 

postupy, z nichž každý má své výhody i nevýhody. Ab initio metody popisují energii pomocí 

elementárních poznatků kvantové mechaniky. Výhodou těchto postupů je jejich 

univerzálnost, mezi nevýhody pak patří velká výpočetní náročnost, která v současnosti 

omezuje použití těchto metod pouze pro malé struktury s maximálním počtem 

cca 200 atomů. Jiný přístup volí semiempirické metody, které zjednodušují výpočet tím, 

že některé veličiny ab initio výpočtů jsou zanedbány, nebo nahrazeny parametry 

odvozenými z experimentálních dat [64]. Poslední skupinu tvoří empirické metody. Tyto 

se vyznačují odvozením parametrů, potřebných k výpočtu rovnic popisujících energii 

struktury, z empirických dat. Jedním z příkladů empirických metod je molekulární 

mechanika. 
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3.1 Molekulární mechanika a silové pole 

Počátky molekulární mechaniky jsou spojeny s vývojem léčiv. Pro možnost popisu 

systémů s vysokým počtem atomů (proteiny, membrány apod.) bylo zapotřebí zjednodušit 

modelování systému tak, aby bylo možno dané problémy v reálném čase studovat. 

Molekulární mechanika popisuje simulovaný systém pomocí rovnic klasické Newtonovy 

mechaniky. Jak bylo již zmíněno, parametry pro tyto rovnice jsou odvozeny z empirických 

dat. Příkladem může být popis vazby mezi dvěma atomy v dané molekule pomocí Hookova 

zákona. Konstanta popisující tuhost pružiny v tomto vztahu je odvozena z analýzy 

infračervených spekter této molekuly, či jí chemicky podobné látky. Velkou výhodou tohoto 

postupu je možnost aplikace pro větší modely, obsahující relativně vysoké počty atomů 

(desítky tisíc). Nevýhodou molekulární mechaniky je zanedbání elektronové struktury 

molekul, což znemožňuje popis vzniku vazeb, či jiných důležitých vlastností spojených 

s elektronovou strukturou. 

Soubor parametrů, odvozených z experimentálních dat a potřebných k řešení funkcí 

popisujících potenciální energii struktury (potenciálové funkce), se nazývá empirické silové 

pole (též silové pole). Věrohodnost výsledků, získaných pomocí výpočtu potenciálových 

funkcí a jejich parametrů, silně závisí na vhodné volbě silového pole [64]. V současnosti 

existuje celá řada silových polí implementovaných do profesionálních programů 

molekulárního modelování. Nejvýznamnější empirická silová pole jsou AMBER a UFF. Silové 

pole AMBER bylo vyvinuto k modelování proteinů a nukleových kyselin. Cílem silového pole 

UFF byla parametrizace všech prvků periodické tabulky, protože předchozí silová pole byla 

použitelná z výše uvedených důvodů především pro uhlovodíky [65]. 

3.2 Silové pole UFF a výpočet náboje 

První silové pole, schopné parametrizovat všechny prvky periodické tabulky, bylo 

vytvořeno pracovní skupinou Rappého a Goddarda [66]. Možnost parametrizace 

organických i anorganických struktur v rámci jednoho modelovaného systému (PANI 

ukotvený na MMT, dále PANI/MMT) byla využita v praktické části diplomové práce. 

Součástí některých silových polí jsou hodnoty nábojů pro jednotlivé typy atomů. UFF však 

implicitně hodnoty nábojů neobsahuje. Proto je zapotřebí při přípravě modelů provést 

výpočet nábojů modelovaných struktur. Modelovací prostředí Materials Studia 4.2 (MS) 
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umožňuje dva základní způsoby výpočtu náboje. Metodu vyrovnávání nábojů (QEq) 

a metodu Gasteigera. 

Podstatou metody QEq je dosažení rovnováhy atomových elektrostatických potenciálů 

s ohledem na lokální distribuci náboje. Je vhodná pro krystalické látky s víceméně dobrým 

periodickým uspořádáním na dlouhou vzdálenost [67]. Jádrem metody Gasteiger 

je opakovaný transport náboje mezi atomy na základě rozdílu elektronegativit orbitalů 

zúčastněných v σ-vazbách tak dlouho, dokud nejsou všechny elektronegativity těchto 

orbitalů stejné. Přesun náboje postupně klesá v důsledku snížení rozdílu elektronegativit, 

cyklus výpočtu je poté zastaven při dosažení konvergenčního kritéria [68].  

3.3 Geometrická optimalizace – algoritmus SMART 

Minimalizaci potenciální energie umožňují prostředky aplikované matematiky, 

tzv. metody optimalizace. Metody optimalizace umožňují hledat extrémy vybraných funkcí, 

tedy jejich maxima či minima. V zásadě existují dva přístupy k řešení optimalizačních úloh. 

Jednak mohou být k řešení využity metody deterministické (založeny na přesném postupu), 

jednak metody stochastické (využívající k řešení náhodných prvků). Algoritmus SMART (též 

kaskádový algoritmus), implementovaný do modelovacího prostředí Materials Studia 4.2, 

využívá při geometrické optimalizaci postupně tři různé deterministické metody. Metoda 

největšího spádu se používá na počátku minimalizační procedury. Pomocí gradientu funkce 

lze určit směr nejstrmějšího poklesu. Samostatný gradient však může být pro hledání 

minima funkce značně zdlouhavý. Proto je do algoritmu SMART zařazena také metoda 

konjugovaných gradientů. Ta rozšiřuje metodu největšího spádu tím, že k určení směru 

následujícího gradientu není použit pouze bezprostředně předcházející gradient, jako 

je tomu u metody největšího spádu, ale všechny předešlé gradienty. Na konec 

je do algoritmu SMART zařazena Quasi-Newtonova metoda, která rychle konverguje 

k minimu v jeho blízkosti (při srovnání s předešlými metodami). Původní Newtona metoda 

používá k výpočtu spolu s gradientem také přímou a inverzní Hessovu matici. Členy těchto 

matic jsou však náročné na výpočet, proto je inverzní matice aproximována pomocí 

různých přístupů, čímž se Newtonova metoda mění na Quasi-Newtonovu metodu.  V této 

práci byl využit postup Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shannoa (BFGS).  
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3.4 MS Modul Reflex 

Materials Studio obsahuje modul Reflex, který umožňuje simulovat difrakční záznamy 

periodických modelů. Simulovaná difrakce používá jako vstupy a) samotný model, 

b) geometrické nastavení virtuálního difraktometru, c) vlnovou délku virtuální rentgenky, 

d) úhlový rozsah apod. Simulované difraktogramy vycházejí z nastavení, které odpovídá 

RTG difraktometru používanému ke studiu reálných vzorků a z tohoto důvodu je možno 

reálné a simulované difraktogramy porovnávat. V případě shody naměřené a vypočtené 

hodnoty d001 spolu se shodou množství vody, změřené pomocí TG a vypočtené z modelů, 

lze říci, že tento model je v dobrém souladu s reálným vzorkem a tudíž lze věřit jeho 

zobrazení situace v mezivrství, nezjistitelné v takovéto přesnosti žádnou jinou použitou 

instrumentální metodou. Použití modulu Reflex v této práci se omezilo na sledování změny 

mezivrstevné vzdálenosti (tzn. hodnoty d001 u jílové matrice) v modelech mezivrství. 



 

 
 

Praktická část
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V předcházející části byla nastíněna problematika a význam vodivého polymeru PANI. 

Pro přípravu nanovláken, resp. tenkých filmů PANI, lze úspěšně užít, mimo jiné způsoby, 

také jílové minerály. Instrumentální metody studia jílových minerálů poskytují cenné 

informace o změně obsahu mezivrství a změně mezivrstevné vzdálenosti (RTG), 

o přítomnosti specifických funkčních skupin, či vazeb ve vzorku (IR) a o množství vody 

přítomné v kompozitu (TG). Molekulární modelování pak pomáhá objasnit detailní situaci 

v mezivrství s ohledem na výsledky instrumentálních metod. Cílem experimentální části 

diplomové práce tedy bylo zjistit orientaci řetězců PANI (a) v mezivrství, jejich počet 

(tzn. jestli byly všechny mezivrstevné kationty vyměněny), (b) na povrchu a (c) na hraně 

MMT. Veškeré výpočty a simulace byly provedeny pomocí výpočetního software Materials 

Studio 4.2, konkrétně pomocí výpočetních modulů Forcite (molekulární mechanika) a Reflex.  

4. Příprava iniciálního modelu 1 – analýza experimentálních dat 

První fází počítačové simulace je příprava iniciálních modelů podle dostupných 

experimentálních dat, které jsou dále geometricky optimalizovány pro nalezení 

nejstabilnějšího prostorového uspořádání struktury. V případě simulace složitých 

a komplexních struktur musí být pro dobrý popis potenciálové plochy a nalezení globálního 

minima postaveno dostatečné množství počátečních modelů. V následující části tedy budou 

diskutována data získaná pomocí instrumentálních metod ve vztahu k přípravě iniciálního 

modelu PANI/MMT. Některé výsledky instrumentálních metod byly použity až k ověření 

výstupů počítačové simulace. 

Aby bylo možno nějaký vzorek studovat a charakterizovat, je zapotřebí ho nejprve připravit. 

Nanokompozit PANI/MMT byl připraven podle metody Bobera et al. [69], stechiometrický 

poměr výchozích látek a produktů polymerační reakce ukazuje obr. 5. Mezi produkty reakce 

patří tedy mimo PANI také síran amonný, kyselina sírová a kyselina chlorovodíková. Všechny 

složky zúčastněné v polymerační reakci mohou být proto do určité míry obsaženy 

ve výsledném vzorku. Jelikož hlavní složku nanokompozitu tvoří PANI a MMT, nebyly 

do modelu ostatní reaktanty a produkty polymerační reakce zahrnuty.  



 

29 
 

 

Obr. 5 Schéma přípravy PANI. Oxidace anilin hydrochloridu persíranem amonným vede 

ke vzniku polyanilin hydrochloridu, kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové a síranu 

amonného. 

K charakterizaci jílových minerálů se jako jedna ze základních metod používá RTG. RTG 

nanokompozitu PANI/MMT bylo změřeno pomocí přístroje Bruker D8 Advance s pozičně 

citlivým detektorem VÅNTEC 1 (šířka štěrbiny 0,6 mm). Rentgenové záření bylo generováno 

pomocí CoKα zdroje, při napětí 35kV a proudu 25mA. Vlnová délka použitého záření byla 

1,789 Å. Na obr. 6 je vyznačen difrakční záznam PANI/MMT prášku. Maximální intenzita 

detekovaného záření odpovídá vzdálenosti rovin bazálních kyslíků a tedy velikosti 

mezivrstevného prostoru. V případě PANI/MMT byl pozorován pokles mezivrstevné 

vzdálenosti z 15,297 Å (čistý MMT) na 14,597 Å. Rozšíření profilu intenzity detekovaného 

záření u difrakčního záznamu PANI/MMT indikuje neuspořádanost struktury. Ve vzorku jsou 

tak do určité míry zastoupeny různé typy mezivrstevného uspořádání, protože velikost 

mezivrství je podle RTG v rozmezí 14 – 15 Å.  

 

Obr. 6 Difrakční záznam PANI/MMT prášku s vyznačenou hodnotou vzdálenosti rovin 

bazálních kyslíků d001. 

IR spektroskopie umožňuje zjistit přítomnost charakteristických skupin a vazeb ve vzorku. 

Měření absorpce infračerveného záření vzorkem PANI/MMT bylo provedeno technikou ATR 
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pomocí infračerveného spektrometru Nicolet. IR spektroskopie neodhalila přítomnost 

kovalentní vazby mezi PANI a MMT. Na obr. 7 je vyznačeno absorpční spektrum čistého 

MMT a PANI/MMT nanokompozitu, s vyznačenými absorpcemi jednotlivých komponent 

nanokompozitu. Charakteristické absorpční pásy montmorillonitu jsou pásy 3383 a 1631 cm-

1, které odpovídají přítomnosti adsorbovaných molekul vody. Pásy 3620, 916, 841, 789 a 619 

cm-1 odpovídají vazbě Al-O-H. Si vazbám odpovídají pásy při 1109 cm-1 (Si-O), 1007 cm-1 (Si-

O-Si) a 515 cm-1 (Si-O-Al). PANI posléze přísluší dva pásy při 2908 a 2808 cm-1, které jsou 

typické pro symetrické a antisymetrické vibrace C-H atomů. Přítomnost N-H vazeb potvrzuje 

pás při 3220 cm-1. Dva dominantní pásy při 1563 a 1484 cm-1 lze přisoudit valenčním 

vibracím chinonových a benzenových kruhů. Výskyt nového absorpčního pásu při 1374 cm-1 

může být důsledkem přítomnosti báze PANI ve vzorku PANI/MMT. Charakteristický pás při 

1300 cm-1 odpovídá delokalizaci π-elektronů. C-N·+ valenční vibraci která indikuje přítomnost 

polaronové struktury lze pozorovat při 1246 cm-1. Jako vibrace funkční skupiny –NH+= (dále 

NH+), která je součástí chinonové struktury, byl identifikován absorpční pás při 1139 cm-1. 

Absorpce v oblasti 900-700 cm-1 odpovídají deformačním vibracím aromatických kruhů 

a mimorovinným deformačním vibracím. Studium systému pomocí molekulární mechaniky 

neumožňuje pozorovat dynamické změny v elektronové struktuře PANI. Pro výstavbu 

modelu byla tedy důležitá přítomnost chinonové struktury ve vzorku PANI/MMT ze které 

vzniká polaronová struktura odpovědná za vodivost PANI. Zároveň bylo pro přípravu modelu 

využito zjištění, že nedochází k tvorbě kovalentní vazby mezi PANI a MMT. 

 

Obr. 7 Infračervené absorpční spektrum čistého MMT a PANI/MMT nanokompozitu 

s vyznačenými charakteristickými absorpcemi, které jsou diskutovány v textu. 
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Měření TG proběhlo na přístroji NETZSCH STA 409 EP, v dynamické atmosféře vzduchu 

s průtokem 100 cm3/min v kelímcích z α-Al2O3, při postupném ohřívání 10 mg vzorku 

PANI/MMT do 1000 °C, s rychlostí ohřevu 10 °C/min. Z naměřených TG křivek (obr. 8) byly 

indikovány tři děje s celkovým hmotnostním úbytkem 43,0 %: (a) 30-200 C - hm. úbytek 

5,4 % odpovídá ztrátě adsorbované vody; (b) 200-600 C - hm. úbytek 33,8 % odpovídá 

s největší pravděpodobností oxidaci interkalované organické hmoty; (c) 600-880 C - 

hm. úbytek 3,7 % odpovídá ztrátě konstituční vody (dehydroxylace). S naměřenou hodnotou 

obsahu adsorbované vody (5,4 hm.%) a s výsledky RTG analýzy byly porovnány výsledky 

geometricky optimalizovaných modelů. 

 

Obr. 8 Termogravimetrická analýza kompozitu PANI/MMT. Vyznačeny jsou hmotnostní 

úbytky odpovídající ztrátě adsorbované vody (5,4 hm.%), oxidaci interkalované organické 

hmoty (33,8 hm.%) a ztrátě konstituční vody (3,7 hm.%). 

Morfologie částic nanokompozitu PANI/MMT byla pozorována skenovacím elektronovým 

mikroskopem SEM Philips XL30. PANI/MMT byl naprášen Au/Pd filmem pro odvedení 

statického náboje ze vzorku a pozorován v režimu sekundárních elektronů, který zvyšuje 

kontrast rozdílných fází kompozitu. Z výsledků pozorování je patrné, že PANI 

se v nanokompozitu nenachází na celém povrchu, ale především dekoruje hrany MMT 

(světlá část na obr. 9 odpovídá PANI). Molekulární modelování nanokompozitu PANI/MMT 

se proto neomezilo pouze na modelování situace v mezivrství, ale také na modelování 

povrchu a hrany MMT.  
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Obr. 9 Snímek PANI/MMT pořízený pomocí SEM, v režimu sekundárních elektronů. PANI 

(světlá část) dekoruje hrany MMT. 

5. Příprava iniciálního modelu 2 – volba parametrů optimalizace 

Modelování systémů chemických struktur provází vždy otázka, do jaké míry a za jakou cenu 

se bude model podobat skutečnosti. Na začátku modelovacího procesu je tak zapotřebí 

zvolit vhodnou velikost iniciálního modelu, protože jinak může výpočet trvat příliš dlouho 

(velký iniciální model), nebo nemusí odpovídat realitě (malý model). Pro správný výpočet 

je také zapotřebí přiřadit dílčím atomům vhodné parametry, tedy použít pro danou strukturu 

správné silové pole. Jak bylo již zmíněno v teoretické části, k výpočtům geometrické 

optimalizace bylo použito silové pole UFF, z důvodu možnosti popisu organických (PANI) 

i anorganických (MMT) struktur v rámci jednoho modelovaného systému (PANI/MMT). 

Celkově byly připraveny tři různé matrice MMT pro studium chování PANI v mezivrství, 

na povrchu a na hranách MMT. 

MS nabízí pro přípravu modelů knihovnu předdefinovaných struktur, avšak MMT ani PANI 

tato knihovna neobsahuje. Proto bylo zapotřebí modely těchto látek „postavit“. K přípravě 

MMT byla použita strukturní data publikovaná Tsipurskym a Dritsem [70], mřížové 

parametry byly převzaty z práce Méringa a Oberlina [71]. Jednotková buňka měla tedy 

následující mřížové parametry: a = 5,208 Å; b = 9,020 Å, c = 15,247 Å. K přípravě 

periodického krystalu byl použit modul MS Crystal Builder. Počáteční model MMT vytvořený 

na základě strukturních dat ((Al4) (Si8) O20 (OH)4) byl dále modifikován podle relativního 

zastoupení jednotlivých prvků v reálném vzorku MMT. Reálný vzorek byl připraven 

z Ivančického montmorillonitu s krystalochemickým vzorcem (Ca0,24 Mg0,1 Na0,09 K0,06) (Al2,52 

Fe0,54 Mg0,9 Ti0,04) (Si7,96 Al0,04) O20 (OH)4. Velikost iniciálního modelu MMT byla zvolena 
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s ohledem na velikost modelovaného PANI tak, aby jej bylo možno do mezivrství vložit 

a s ohledem na výpočetní náročnost modelovaného systému. Výsledný iniciální model MMT 

měl rozměry 3a x 6b x 1c a krystalochemický vzorec (Al46 Fe10 Mg16) (Si144) O360 (OH)72. 

Pro zjištění počtu mezivrstevných kationtů kompenzujících náboj vrstev MMT bylo zapotřebí 

zjistit velikost tohoto náboje. Jednotlivým prvkům tak byly přiřazeny formální náboje (Si4+, 

Al3+, Fe3+, Mg2+, H1+, O2-) a na základě toho byl pak určen náboj vrstvy, resp. počet 

mezivrstevných kationtů Ca2+. Celkový náboj vrstev modelového MMT byl  

-16. V mezivrství se tedy nacházelo 8 kationtů Ca2+. Rozložení nábojů na jednotlivé prvky 

vrstvy MMT bylo provedeno metodou QEq se souborem parametrů QEq_charged 1.1 [66]. 

Pro přípravu povrchu a hrany MMT byl použit modul MS Surface Builder, který umožňuje 

řez 3D periodické vrstevnaté struktury podél rovin 001 (povrch MMT), resp. 100 (hrana 

MMT). Následně byla nad povrchem vytvořena vrstva prázdného prostoru pomocí nástroje 

Vacuum slab, protože jinak docházelo k deformaci substrátu, která neodpovídá skutečnosti. 

V podstatě byly tedy i modely povrchu a hrany MMT 3D periodické krystaly, ovšem 

s parametry mříže takovými, že se jednotlivé vrstvy nemohly ovlivňovat. Výška vrstvy vakua 

spolu s tloušťkou povrchu MMT (tzn. mřížový parametr c) byla 100 Å. Výška vrstvy vakua 

spolu s tloušťkou hrany MMT (tzn. mřížový parametr a) byla 212 Å. V případě hrany MMT 

musel být znovu vypočten náboj jednotlivých vrstev stejným způsobem jako v případě 

mezivrství, v důsledku změny počtu atomů substrátu vzniklé řezem struktury podél roviny 

100.  

Model PANI byl připraven v modulu Visualizer, který je základním prvkem modelovacího 

prostředí MS a, mimo jiné, slouží ke stavbě neperiodických struktur. Z důvodu výše 

diskutovaného dilematu mezi výpočetní náročností složitého modelu a přílišnou 

jednoduchostí modelu malého byl zvolen kompromis, a vodivý polymer byl tedy 

reprezentován dimerem PANI v oxidačním stavu emeraldinu (obr. 10). Pro tento stav 

je charakteristická tvorba chinonové struktury ze které rekombinací elektronů vzniká vodivá 

polaronová struktura. Náboj dimeru utváří skupiny s čtyřvazným dusíkem. Protože jsou 

v dimeru PANI tyto skupiny čtyři, je celkový náboj dimeru +4. V modelech s MMT mohou 

tedy být při zachování neutrálního náboje celého systému maximálně čtyři dimery PANI. 

Rozmístění nábojů na jednotlivé atomy PANI bylo určeno pomocí metody Gasteigera 

se souborem parametrů Gast_polygraf 1.0 [67].  
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Obr. 10 Dimer PANI. Náboj dimeru nesou čtyřvazné dusíky (modrá barva) navázané 

na chinonové kruhy (označeny jako CH, třetí zleva a druhý zprava). Uhlík je vyznačen šedou 

barvou, vodík barvou bílou. 

Pro studium chování PANI v mezivrství, na povrchu a hraně MMT byla připravena série 

iniciálních modelů s různým počtem řetězců PANI a s jejich různou orientací vůči MMT. Tyto 

byly dále geometricky optimalizovány ve dvou krocích pomocí modulu Forcite. Nejprve byly 

výpočty provedeny s přesností coarse (silové pole – UFF, SMART algoritmus, konvergenční 

kritérium - pokles energie o 0,002 kcal/mol), posléze byl takto upravený model podroben 

další optimalizaci s přesností fine (silové pole – UFF, SMART algoritmus, konvergenční 

kritérium - pokles energie 1·10-4 kcal/mol, působící síla 0,005 kcal/mol/Å, posunutí 5·10-5 Å). 

Na základě výsledků výpočtů byly vybrány modely s nejnižší energií. Hmotnostní procenta 

vody v těchto modelech byla následně porovnávána s hmotnostním procentem vody 

ve vzorku získaným pomocí TG. V případě mezivrství a hrany MMT bylo (na rozdíl od modelů 

povrchu MMT) možno porovnávat difraktogramy, simulované v modulu Reflex, s výsledky 

RTG reálných vzorků. Parametry pro simulaci difraktogramu odpovídaly parametrům RTG 

analýzy reálného vzorku PANI/MMT (Braggovo-Brentanovo uspořádání, vlnová délka zdroje 

záření - 1,789 Å, úhlový rozsah měření 2Θ = 5-20°). Oblast nízkých úhlů byla sledována z toho 

důvodu, že jediným porovnávaným parametrem byla poloha bazální reflexe a z ní vyplývající 

hodnoty mezivrstevné vzdálenosti. Kromě srovnání s experimentálními daty byla také 

porovnávána stabilita dané struktury pomocí výpočtu nevazebné kohezní energie (Eko). 

Výpočet této energie znázorňuje vzorec (3). Kohezní energii lze vypočíst odečtením sumy 

nevazebných energií jednotlivých řetězců PANI (EPANI
n) a nevazebné energie MMT (EMMT) 

(počítáno dohromady s Ca2+ ionty) od nevazebné energie celého systému (ES).  

 (3) 
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Strukturu je možno považovat za stabilní, pokud je hodnota kohezní energie záporná. 

Nevazebná energie jednotlivých struktur byla vypočtena součtem energií Van der 

Waalsových (EVdW) a elektrostatických interakcí (Ec). Výsledná nevazebná kohezní energie 

tedy rovněž obsahovala Van der Waalsův a elektrostatický člen. Nebude-li řečeno jinak, 

nadále budeme pod pojmem nevazebná kohezní energie uvažovat součet těchto dvou členů. 

Podrobná analýza výsledků modelování mezivrství, povrchu a hrany MMT s PANI bude 

obsahem následujících kapitol. 

6. Výsledky a diskuse 

6.1 PANI/MMT - mezivrství 

Analýza mezivrství PANI/MMT si kladla za cíl zodpovězení řady otázek:  

1) V jakém množství se PANI v mezivrství nachází?  

2) Jakým způsobem jsou řetězce v mezivrství poskládány?  

3) Dochází k preferenci specifických míst ve struktuře MMT?  

4) Jakou úlohu hraje v uspořádání struktury mezivrstevná voda?  

K zodpovězení těchto otázek byly vytvořeny dvě série iniciálních modelů mezivrství 

PANI/MMT - s odpovídajícím počtem molekul vody a bez molekul vody. V obou sériích byly 

do mezivrství postupně vloženy čtyři řetězce PANI (maximální množství – s ohledem 

na velikost a náboj MMT viz kapitola 5), dále tři, dva a jeden řetězec (minimální množství). 

Kromě modelů s maximálním množstvím řetězců PANI v mezivrství byl záporný náboj vrstev 

kompenzován kromě PANI také příslušným počtem mezivrstevných kationtů Ca2+ 

(dva kationty namísto jednoho řetězce PANI). Iniciální modely byly geometricky 

optimalizovány podle výše zmíněného postupu (viz kapitola 5), poté byly vybrány výsledky 

s nejnižší celkovou potenciální energií (Etot) a na těchto byly simulovány práškové 

difraktogramy. Získané hodnoty mezivrstevné vzdálenosti d001 byly srovnány 

s experimentálně získanými hodnotami. Z optimalizovaných modelů byly rovněž vypočteny 

kohezní energie (Eko), které posloužily pro vzájemná srovnání stability systému. Aby bylo 

možno srovnávat výsledky s jiným počtem řetězců PANI mezi sebou, byly hodnoty kohezních 

energií děleny počtem řetězců. Geometricky optimalizované modely byly posléze podrobně 

zkoumány pro bližší objasnění struktury mezivrství PANI/MMT. 
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6.1.1 Mezivrství bez vody  

Výsledné energie modelů mezivrství PANI/MMT bez vody uvádí Tabulka 1. Nejnižší 

celkovou potenciální energii vykazovaly modely s jedním řetězcem PANI v mezivrství, 

zároveň byly modely PANI/MMT s tímto počtem řetězců v mezivrství nejstabilnější, protože 

měly nejnižší hodnotu kohezní energie. Větší význam pro stabilizaci systému měla 

elektrostatická složka kohezní energie. Přesto lze jen těžko předpokládat přítomnost této 

struktury v reálném vzorku vzhledem k nízké hodnotě mezirovinné vzdálenosti d001 (11,52 Å), 

která se významně liší od hodnoty zjištěné instrumentální metodou RTG (14-15 Å). 

S rostoucím počtem řetězců v mezivrství vzrůstá hodnota celkové potenciální energie 

systému stejně jako velikost mezivrstevné vzdálenosti d001. Zároveň dochází podle hodnoty 

kohezní energie k poklesu stability systému, s výjimkou modelů se třemi řetězci PANI 

v mezivrství, které měly druhou nejnižší kohezní energii. Přesto vykazovaly shodu 

s experimentální mezirovinnou vzdáleností d001 pouze modely se čtyřmi řetězci PANI 

v mezivrství, které však zároveň vykazovaly nejvyšší hodnoty celkové potenciální energie 

i kohezní energie. V tomto jediném případě rovněž byl pozorován významnější příspěvek 

Van der Waalsova členu k nevazebné energii systému, při srovnání s členem 

elektrostatickým. 

Tabulka 1 Analýza modelů mezivrství PANI/MMT bez vody. Vyznačeny jsou hodnoty velikosti 

mezivrství (d001), celkové potenciální energie struktury (Etot), nevazebné kohezní energie (Eko), Van der 

Waalsovy energie (EVdW) a elektrostatické energie (Ec). Kohezní energie a její jednotlivé složky byly 

děleny počtem řetězců pro možnost vzájemného srovnání. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na 

dvě desetinná místa (d001), resp. na celá čísla (hodnoty energií). 

 
d001 [Å] Etot [kcal/mol] Eko [kcal/mol] EVdW [kcal/mol] Ec [kcal/mol] 

1 PANI 11,52 -91161 -526 -209 -317 

2 PANI 11,81 -90867 -461 -224 -237 

3 PANI 12,70 -90429 -474 -194 -281 

4 PANI 14,32 -89774 -235 -158 -78 

Součástí vyhodnocení geometricky optimalizovaných modelů byla také vizuální analýza. 

Vizuální analýza výsledných modelů ukázala tendenci řetězců zaujmout rovnoběžné 

orientace benzenových jader se silikátovými vrstvami a usazení mezivrstevných kationtů, 

kompenzujících záporný náboj vrstev, do ditrigonálních kavit v tetraedrické síti (obr. 11) [72]. 

Přítomnost mezivrstevných kationtů v ditrigonálních kavitách odpovídá chování zcela 

dehydrovaných kationtů jako Lewisových kyselin [2]. Z Tabulky 1 je patrné, že hlavní část 
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nevazebné energie tvoří elektrostatická interakce mezi MMT a kationty PANI (kationty Ca2+ 

byly při výpočtu Eko přiřazeny k MMT). Náboj vrstvy utváří substituce v oktaedrech MMT, 

takže dochází k přiblížení vrstev natolik, že jsou aromatické kruhy PANI drženy v rovnoběžné 

poloze vůči vrstvám MMT. U modelů s jedním a se dvěma řetězci PANI jsou řetězce 

uspořádány rovnoběžně s vrstvou MMT (obr. 11a a 11b). V případě modelů se třemi řetězci 

PANI (obr. 11c) již tyto nepřiléhají benzenovými jádry k silikátové vrstvě, ale přiléhají 

aromatickými kruhy k sobě navzájem, takže dochází k jakémusi „cik cak“ uspořádání řetězců 

v mezivrství, kdy jsou jednotlivé benzenová a chinonová jádra vůči sobě pootočeny o cca 70° 

(při pohledu podél řetězce). Uspořádání aromatických kruhů je dobře pozorovatelné 

na obr. 11e. Řetězce tímto jeví snahu setrvat v uspořádání do jedné vrstvy, přičemž 

nedostatek prostoru (ve směru šířky řetězce) je vyřešen výše zmíněným „cik cak“ 

uspořádáním, za cenu snížení kontaktu mezi aromatickými kruhy a vrstvami MMT. Jednotlivé 

kruhy nemají stejnou hodnotu náboje. Chinonový kruh má nejvyšší hodnotu kladného 

náboje, se vzdáleností od chinonového kruhu velikost náboje klesá. Výjimku tvoří benzenové 

jádro na konci řetězce, jehož sousedem je právě NH+ skupina, který má nejnižší náboj 

z benzenových jader (obr. 10 zcela vpravo). Při studiu „cik cak“ struktury bylo zjištěno, 

že k sobě „přiléhají“ vždy aromatické kruhy s jinou velikostí náboje. Naproti tomu u modelu 

se čtyřmi řetězci PANI v mezivrství (obr. 11d) již nelze vyřešit nedostatek prostoru „cik cak“ 

uspořádáním, takže dochází k tvorbě dvou vrstev PANI po dvou řetězcích (obr. 11f), které 

opět přiléhají benzenovými jádry k vrstvám MMT. Vůči sobě jsou následně orientovány tak, 

že ve směru c dochází opět ke střídání benzenových jader s rozdílným nábojem, což bylo 

charakteristické pro tvorbu „cik cak“ struktury. Tvorba dvou vrstev řetězců vede ke zvýšení 

hodnoty d001 a patrně také přispívá k rapidnímu vzrůstu kohezní energie (viz Tabulka 1). 
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Obr. 11 Mezivrství bez vody. Uspořádání PANI a Ca2+ kationtů v mezivrství bez vody podle 

počtu přítomných řetězců: a) jeden řetězec PANI, b) dva řetězce PANI, c) tři řetězce PANI, 

d) čtyři řetězce PANI, e) tři řetězce PANI – „cik cak“ struktura, f) čtyři řetězce PANI – formace 

dvojvrstvy. 

Modely byly dále podrobeny analýze přítomnosti vodíkových vazeb mezi vybranými 

skupinami PANI a MMT, jejíž výsledky jsou uvedeny v Tabulce 2. Podle počtu vodíkových 

vazeb lze usoudit, že nejvhodnější podmínky k jejich tvorbě nastávají při počtu tří, nebo dvou 

řetězců v mezivrství. Nejvyšší počet vodíkových vazeb u modelu se třemi řetězci v mezivrství 

tak pravděpodobně souvisí s tvorbou „cik cak“ struktury, kdy je nedostatek kontaktu 

benzenových jader s vrstvami MMT kompenzován zvýšenou tvorbou vodíkových vazeb mezi 

PANI a MMT, které tak nejspíše přispívají ke stabilizaci struktury. Pokud se v blízkosti řetězců 

nacházely kationty Ca2+, přiléhaly řetězce k těmto kationtům NH skupinami, nesoucími 

parciální záporný náboj, což opět odpovídá chování dehydrovaných mezivrstevných kationtů 

Ca2+ jako Lewisovy kyseliny. 
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Tabulka 2 Počty vodíkových vazeb mezi vybranými skupinami. H-N reprezentuje neutrální skupinu, 

H-N+ kationt dusíku, MMT kyslíkové atomy v tetraedrech MMT. Vodíková vazba je vyznačena třemi 

tečkami, počet vodíkových vazeb je dělen počtem řetězců. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny 

na jedno desetinné místo. 

  n MMT…H-N
+
 n H-N…H-N

+
 n MMT…H-N 

1 PANI 0 0 0 

2 PANI 0 0 0,5 

3 PANI 0,7 0 1,3 

4 PANI 0 0 0 

Vizuální analýza na první pohled neobjevila žádnou tendenci „vyhledávání“ substitucí 

v oktaedrické vrstvě MMT NH+ skupinami PANI (slovem „vyhledávání“ bude v dalším textu 

vždy míněno „významné přiblížení se skupiny NH+ k substitučnímu atomu“). Záporný náboj 

vrstev je však těmito substitucemi utvářen, takže je možno předpokládat, že se bude kladný 

náboj PANI, lokalizovaný na NH+ skupinách, v okolí substitucí nacházet. Pro detailní analýzu 

a možnost kvantitativního popisu byl zvolen následující postup: (a) okolo každé NH+ skupiny 

byla vytvořena imaginární koule o poloměru 7 Å se středem v atomu dusíku; (b) všechny 

oktaedrické kationty ležící v oblasti vymezené touto koulí byly zaznamenány; (c) na základě 

počtu jednotlivých kationtů byla určena pravděpodobnost, s jakou se mohou vyskytovat 

v okolí NH+ skupin (pravděpodobnost nalezení - PN); (d) porovnáním této pravděpodobnosti 

s procentuálním zastoupením jednotlivých kationtů v modelu MMT (PZMMT) bylo určeno, 

zda dochází k preferenci substitucí v oktaedrické vrstvě či nikoli. Na základě celkového počtu 

oktaedrických iontů v modelu (Al – 92; Mg – 32; Fe – 20) byly určeny pravděpodobnosti 

jejich hypotetického výskytu v okolí NH+ (Al – 0,64; Mg – 0,22; Fe – 0,14). S těmito 

hodnotami byly následně srovnávány skutečné pravděpodobnosti získané z analýzy okolí 

jednotlivých řetězců. Výsledky uvádí Tabulka 3.  

Tabulka 3 Pravděpodobnost nalezení jednotlivých oktaedrických kationtů v oblasti koule o poloměru 

7 Å se středem v atomu dusíku funkční skupiny NH+ (PN), série modelů mezivrství bez vody. PZMMT 

odpovídá PN dané procentuálním zastoupením daných kationtů v modelu MMT. Výsledné hodnoty 

jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  PN Al
 

PN Mg
 

PN Fe
 

PZMMT 0,64 0,22 0,14 

1 PANI 0,57 0,27 0,17 

2 PANI 0,63 0,27 0,10 

3 PANI  0,60 0,25 0,15 

4 PANI  0,62 0,23 0,15 
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Na základě těchto výstupů je možno říci, že NH+ skupiny skutečně do jisté míry vyhledávají 

substituce v oktaedrech, především pak Mg (substituent s nejnižší valencí), což ukazuje 

skutečnost, že PN Mg byla zvýšena ve všech čtyřech případech. Nejvýznamnější odchylka 

od PZMMT byla pozorována v případě jednoho řetězce PANI v mezivrství, což koresponduje 

s výsledky celkové a nevazebné energie, které také vykazovaly nejlepší hodnoty v případě 

jednoho řetězce PANI. V okolí Mg dochází k významnější lokalizaci záporného náboje. 

PN kladných NH+ skupin v okolí Mg je tedy zvýšena v důsledku elektrostatické interakce, 

která měla také významnější vliv na nevazebnou energii v případě jednoho řetězce PANI. 

S přibývajícím počtem řetězců se PN jednotlivých kationtů více přibližuje PZMMT. Tento fakt 

lze vysvětlit vyšším počtem řetězců v mezivrství, který znemožňuje zaujmutí výhodného 

uspořádání, jakož i menší počet dostupných substitucí v důsledku vyššího počtu NH+ skupin. 

Preference Fe před Al souvisí s větší elektronegativitou Fe a tedy s nižší hodnotou kladného 

náboje, což snižuje elektrostatickou repulzi mezi oktaedrickým kationtem a kladnou 

skupinou NH+. 

6.1.2 Mezivrství s vodou 

Modelování mezivrství PANI/MMT bylo dále provedeno také s mezivrstevnou vodou. 

Výsledky uvádí Tabulka 4. Zahrnutí molekul vody do modelu přineslo nové poznatky o možné 

struktuře mezivrství. Nejnižší celkovou energii sice stále vykazovaly modely s jedním 

řetězcem PANI, ovšem na základě kladné hodnoty kohezní energie je možno modely 

PANI/MMT s tímto počtem řetězců považovat za nestabilní. Ke zvýšení mezivrstevné 

vzdálenosti v modelech s jedním řetězcem PANI bylo zapotřebí velkého množství vody 

(19,4 hm.%), což je mnohem více, než bylo zjištěno TG (5,4 hm.%). Pokud bylo do mezivrství 

vloženo menší množství molekul vody (7,9 hm.%), hm.% sice již více odpovídala 

experimentálním hodnotám, přesto byla ale pořád vyšší a navíc byla velikost mezivrství d001 

(12,27 Å) mnohem nižší, než velikost zjištěná pomocí RTG (14-15 Å). Větší význam 

pro stabilizaci systému měla Van der Waalsova složka kohezní energie. Elektrostatická část 

nevazebné energie nabývala kladných hodnot, pravděpodobně v důsledku elektrostatického 

odpuzování řetězce a kladných mezivrstevných iontů. Atraktivní interakce mezi přítomným 

jedním řetězcem a záporně nabitými vrstvami MMT byla zřejmě zeslabena přítomnými 

molekulami vody. Z uvedeného vyplývá, že ani přítomnost mezivrstevné vody neumožní zisk 

odpovídající hodnoty d001 souhlasné s experimentálně zjištěnou hodnotou. Tento typ 
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uspořádání tak nelze v reálném vzorku očekávat ve výraznějším zastoupení. S rostoucím 

počtem řetězců PANI v mezivrství MMT vzrůstá hodnota celkové potenciální energie 

systému a velikost mezivrstevné vzdálenosti d001 stejně jako v případě modelů mezivrství 

bez vody. V dobrém souladu s experimentálními daty z RTG jsou modely se dvěma 

(d001=14,10 Å) a se třemi (d001=14,47 Å) řetězci v mezivrství. S výsledky z TG však vzhledem 

k přesnosti metody ±2 hm.% souhlasí pouze model se třemi řetězci PANI (exp. hodnoty: 5-

6 hm.% vody, d001=14-15 Å; simulované hodnoty: 4,7 hm.%, d001=14,47 Å). Analýzu modelů 

se čtyřmi řetězci PANI v mezivrství nebylo možno provést vzhledem k nefyzikální deformaci 

struktury MMT i při minimálním množství molekul vody přítomném v mezivrstevném 

prostoru spolu s řetězci PANI. 

Tabulka 4 Analýza modelů mezivrství PANI/MMT s vodou. Vyznačeny jsou hodnoty velikosti 

mezivrství (d001), hm.% vody H2O, celkové potenciální energie struktury (Etot), nevazebné kohezní 

energie (Eko), Van der Waalsovy energie (EVdW) a elektrostatické energie (Ec). Kohezní energie a její 

jednotlivé složky byly děleny počtem řetězců pro možnost vzájemného srovnání. Výsledné hodnoty 

jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa (d001), jedno desetinné místo (hm.%), resp. na celá čísla 

(hodnoty energií). 

 
d001 [Å] hm.% H2O Etot [kcal/mol] Eko[kcal/mol] EVdW [kcal/mol] Ec [kcal/mol] 

1 PANI 16,12 19,4 -93378 32 -87 119 

2 PANI 14,10 8,4 -91940 -326 -150 -176 

3 PANI 14,47 4,7 -90934 -384 -144 -240 

4 PANI zhroucení struktury u všech modelů 

Vizuální analýza optimalizovaných modelů mezivrství PANI/MMT s vodou ukázala sklon 

aromatických kruhů PANI pod většími úhly k rovinám bazálních kyslíků (obr. 12), 

než v případě mezivrství bez vody. Molekuly vody tedy způsobují jinou orientaci řetězců PANI 

k vrstvám MMT. Roviny aromatických kruhů geometricky optimalizovaného modelu s jedním 

řetězcem PANI svíraly s rovinami bazálních kyslíků téměř pravé úhly (obr. 12a). Na orientaci 

benzenových jader měly pravděpodobně vliv molekuly vody, ke kterým se často benzenová 

jádra natáčela. Důvodem může být jednak vyšší hodnota parciálního záporného náboje 

na kyslících molekul vody, než průměrná velikost parciálního náboje na kyslících 

v tetraedrické vrstvě, jednak nedostatek volného prostoru na vrstvách MMT, protože 

molekuly vody, které nebyly součástí solvatačních obalů mezivrstevných kationtů Ca2+, 

„zalézaly“ do ditrigonálních kavit tetraedrické vrstvy. Výsledkem tohoto uspořádání jednoho 

řetězce PANI je nárůst mezivrstevné vzdálenosti d001 oproti všem bezvodým modelům 
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(viz Tabulka 4 a její srovnání s Tabulkou 1). Mezivrstevná voda dále vytvářela solvatační obaly 

okolo mezivrstevných kationtů Ca2+, takže již nedocházelo k zasouvání kationtů 

do ditrigonálních kavit v tetraedrické síti. Tvorba hydratačních obalů také přispěla ke zvýšení 

mezivrstevné vzdálenosti d001. S poklesem hmotnostního obsahu vody u modelu se dvěma 

řetězci PANI oproti modelům s jedním řetězcem PANI (Tabulka 4) dochází k částečné tvorbě 

již výše zmíněné „cik cak“ struktury a k poklesu úhlu mezi tetraedrickou vrstvou a rovinami 

aromatických kruhů PANI (který byl v případě modelů s vodou a jedním řetězcem PANI 

cca 90°) (obr. 12b). Na orientaci kruhů mají stále vliv okolní molekuly vody, které způsobují 

jejich natáčení jednak obsazováním ditrigonálních kavit, jednak elektrostatickou atrakcí NH+ 

skupin a aromatických kruhů. Optimalizovaný model se třemi řetězci PANI sice vykazuje 

nejvyšší hodnotu celkové energie, zato však podle vypočtených hmotnostních procent vody 

a d001 nejvíce odpovídá reálnému vzorku. U tohoto modelu lze pozorovat obě dříve zmíněné 

tendence, tedy jednak „postavení“ jednoho ze tří řetězců PANI molekulami vody, jednak 

tvorbu dvojvrstvy zbylými dvěma řetězci s kladem aromatických kruhů podle velikosti náboje 

(případ čtyř řetězců v mezivrství bez vody) (obr. 12c). 

 

Obr. 12 Mezivrství MMT s vodou. Uspořádání PANI, Ca2+ kationtů a molekul vody v mezivrství 

podle počtu přítomných řetězců: a) jeden řetězec PANI, b) dva řetězce PANI, c) tři řetězce 

PANI.  
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Geometricky optimalizované modely byly dále podrobeny analýze přítomnosti vodíkových 

vazeb mezi vybranými skupinami PANI a MMT, stejně jako v případě předchozí série modelů. 

Výsledky analýzy jsou uvedeny v Tabulce 5. Nejméně vodíkových vazeb mezi NH+ skupinami 

a vodou (H2O…H-N+) bylo pozorováno u modelu se třemi řetězci PANI v mezivrství (0,7 

na jeden řetězec PANI). Vyšší počet vodíkových vazeb tohoto typu u modelů s jedním 

a se dvěma řetězci však může být dán větším obsahem vody v mezivrství a tedy větším 

hypotetickým množstvím molekul vody připadajícím na jednu NH+ skupinu. Co se týče počtu 

vodíkových vazeb mezi NH+ skupinami a kyslíky v tetraedrech MMT (MMT…H-N+), nejvíce 

vazeb tohoto druhu bylo pozorováno také u modelu se dvěma řetězci PANI v mezivrství. 

Nejméně jich bylo pozorováno opět u modelu se třemi řetězci PANI. V případě vodíkových 

vazeb mezi MMT a NH+ skupinami zprostředkovaných přes molekuly vody (MMT...H-O-H...H-

N+) byla však situace poněkud jiná, protože výskyt vazby tohoto druhu byl pouze u modelů 

se třemi řetězci PANI v mezivrství. Vzhledem k výše zmíněným předpokladům o přítomnosti 

struktury tohoto typu v reálném vzorku PANI/MMT, založeným na konfrontaci modelů 

s experimentálními daty, lze také předpokládat existenci tohoto typu spojení PANI a MMT 

přes molekuly vody v připraveném vzorku PANI/MMT. 

Tabulka 5 Počet vodíkových vazeb mezi vybranými skupinami, mezivrství PANI/MMT s vodou. H-O-H 

reprezentuje molekuly vody, H-N neutrální aminovou skupinu PANI, H-N+ (NH+) kationt dusíku, MMT 

kyslíkové atomy v tetraedrech MMT. Vodíková vazba je vyznačena třemi tečkami, počet vodíkových 

vazeb je dělen počtem řetězců. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo (d001). 

  n H-O-H…H-N
+
 n MMT…H-N

+
 n MMT…H-O-H...H-N

+
 n MMT…H-N 

1 PANI 1 1 0 0 

2 PANI 2,5 0,5 0 0,5 

3 PANI 0,7 0,3 1 0 

Stejně jako v případě mezivrství bez vody byla i v sérii modelů mezivrství s vodou 

provedena analýza přítomnosti NH+ skupin řetězců v blízkosti substitucí v oktaedrické vrstvě 

MMT. Výsledky této analýzy uvádí Tabulka 6. Také v přítomnosti molekul vody je možno 

na základě zjištěných hodnot PN říci, že NH+ skupiny vyhledávají substituce v oktaedrech. 

Opět se jedná především o Mg substituce, protože PN nebyla nižší, než teoretická 

pravděpodobnost pro PZMMT, pouze v případě Mg (na rozdíl od kationtů Al a Fe). 

Nejvýznamnější odchylka od PZMMT byla pozorována stejně jako u modelů bez vody v případě 

jednoho řetězce PANI v mezivrství. Ačkoli měl však model s jedním řetězcem nejnižší 
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hodnotu celkové potenciální energie, podle kohezní energie byl tento model nestabilní. 

Na významné zvýšení PN kladných NH+ skupin v okolí Mg měla vliv pravděpodobně snaha 

o snížení elektrostatické repulze mezivrstevných kationtů. U modelu se dvěma řetězci 

souhlasila PN Mg s PZMMT, PN Fe byla oproti PZMMT vyšší. Model se třemi řetězci PANI 

v mezivrství pak rovněž vykazoval zvýšení PN Mg ve srovnání s PZMMT. PN Al však byla vyšší 

než PZMMT na úkor Fe kationtů. Proč tentokrát nedochází k preferenci Fe před Al, není zcela 

zřejmé. Pravděpodobně bude tato skutečnost souviset s nedostatkem prostoru pro zaujmutí 

výhodnějšího uspořádání PANI řetězců v důsledku přítomnosti molekul vody v mezivrství. 

Tabulka 6 Pravděpodobnost nalezení jednotlivých oktaedrických kationtů v oblasti koule o poloměru 

7 Å se středem v atomu dusíku funkční skupiny NH+ (PN), série modelů mezivrství s vodou. PZMMT 

odpovídá PN dané procentuálním zastoupením daných kationtů v modelu MMT. Výsledné hodnoty 

jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  PN Al
 

PN Mg
 

PN Fe
 

PZMMT 0,64 0,22 0,14 

1 PANI 0,50 0,38 0,13 

2 PANI 0,61 0,22 0,17 

3 PANI 0,66 0,28 0,06 

6.2 PANI/MMT - povrch 

Stejným způsobem jako v případě mezivrství byl zkoumán i povrch MMT s řetězci PANI 

(dále jen povrch PANI/MMT). Rovněž u těchto modelů byly hledány odpovědi na podobné 

otázky, tzn. způsob uspořádání řetězců, přednostní orientace vůči substitucím v MMT, 

stabilita struktury, přítomnost vodíkových vazeb, vliv adsorbované vody na uspořádání 

řetězců aj. Také při modelování povrchu PANI/MMT byly vytvořeny dvě série iniciálních 

modelů s odpovídajícím počtem molekul vody (kolem 5 hm.%) a bez molekul vody. Záporný 

náboj vrstev byl kompenzován kromě PANI také příslušným počtem kationtů Ca2+ (kromě 

případů se čtyřmi řetězci PANI), které se nacházely na stejné straně povrchu MMT jako 

řetězce PANI.  

6.2.1 Povrch bez vody 

Analýza modelů povrchu PANI/MMT bez vody byla provedena stejným způsobem jako 

v případě mezivrství s výjimkou konfrontace simulovaných difraktogramů s reálným RTG 

záznamem, protože v případě povrchu nelze data z RTG využít k popisu struktury. Výsledky 
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byly tedy vzájemně srovnány podle hodnot celkové a kohezní energie (dělených počtem 

řetězců), přičemž tyto hodnoty uvádí Tabulka 7. Nejnižší celkovou energii znovu vykazovaly 

modely s jedním řetězcem PANI, ovšem hodnota kohezní energie byla v tomto případě 

nejvyšší, takže model s jedním řetězcem byl ve srovnání s ostatními méně stabilní. 

S rostoucím počtem řetězců PANI přítomných na povrchu MMT vzrůstá celková potenciální 

energie systému. Naopak kohezní energie s rostoucím počtem řetězců klesá, s výjimkou 

modelu se třemi řetězci PANI, který vykazuje vůbec nejnižší hodnotu kohezní energie, 

takže jej lze považovat za nejstabilnější. Větší význam pro stabilizaci systému měl ve všech 

případech elektrostatický člen kohezní energie, který dosahoval mnohonásobně vyšší 

hodnoty, než Van der Waalsův člen, na rozdíl od výsledných energií mezivrství PANI/MMT 

(bez vody i s vodou). Van der Waalsův člen vykazoval pro všechny modely (kromě struktury 

se čtyřmi řetězci) přibližně stejnou hodnotu. V případě čtyř řetězců na povrchu MMT však 

došlo k výraznému poklesu velikosti Van der Waalsova členu (cca na čtvrtinu původní 

hodnoty). Zatímco v mezivrství PANI/MMT bez vody dochází k růstu celkové a kohezní 

energie souběžně, na povrchu vykazuje celková a kohezní energie opačný trend. Na povrchu 

PANI/MMT tak mají řetězce pravděpodobně více prostoru k zaujmutí výhodné orientace vůči 

silikátové vrstvě a sobě navzájem, takže ačkoli s přibývajícím počtem řetězců klesá možnost 

libovolné orientace řetězce (zvyšování celkové energie), nachází se na povrchu stále dostatek 

prostoru pro výhodné uspořádání řetězců PANI.  

Tabulka 7 Analýza modelů povrchu PANI/MMT bez vody. Vyznačeny jsou hodnoty celkové 

potenciální energie struktury (Etot), nevazebné kohezní energie (Eko), Van der Waalsovy energie (EVdW) 

a elektrostatické energie (Ec). Kohezní energie a její jednotlivé složky byly děleny počtem řetězců 

pro možnost vzájemného srovnání. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla. 

 
Etot [kcal/mol] Eko [kcal/mol] EVdW [kcal/mol] Ec [kcal/mol] 

1 PANI -90426 -509 -96 -413 

2 PANI -90006 -566 -47 -519 

3 PANI -89397 -1049 -91 -958 

4 PANI -88706 -953 -24 -929 

Pro bližší porozumění orientaci PANI na povrchu MMT byla stejně jako v případě mezivrství 

PANI/MMT provedena vizuální analýza geometricky optimalizovaných modelů. U modelů 

mezivrství bez vody se ukázalo, že aromatické kruhy řetězců měly tendenci zůstat 

rovnoběžně orientovány s vrstvami MMT a kationty Ca2+ byly vmezeřeny do ditrigonálních 
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kavit tetraedrické sítě. Elektrostatická interakce mezi řetězci, kationty Ca2+ a povrchem MMT 

způsobuje obdobné uspořádání také v případě povrchu PANI/MMT, uspořádání je však 

již volnější v důsledku volného prostoru nad povrchem MMT, takže se benzenová jádra 

s nízkou hodnotou náboje mohou odklánět od roviny bazálních kyslíků (obr. 13a-d). 

S přibývajícím počtem řetězců v modelu významně stoupá počet těchto benzenových jader, 

zároveň také stoupají úhly, které jádra svírají s rovinou tetraedrické vrstvy. Benzenová jádra 

s nízkým nábojem tedy s přibývajícím množstvím řetězců zaujímají spíše kolmé postavení 

k vrstvě MMT, zatímco chinonové struktury zachovávají rovnoběžnou orientaci s rovinou 

MMT vrstvy. Benzenová jádra kolmá k MMT vykazovala vlastnost dehydrovaných kationtů 

Ca2+ - vstupovala vodíkovým atomem do ditrigonálních kavit v tetraedrické vrstvě. Pravidelná 

„cik cak“ struktura řetězců PANI nebyla na povrchu MMT pozorována. V případě nedostatku 

prostoru (modely se třemi a čtyřmi řetězci, obr. 13c a 13d)) se část řetězce „odlepila“ 

od povrchu MMT (část s nízkou hodnotou náboje). Významným rozdílem oproti uspořádání 

v mezivrství je nelinearita řetězců v případě modelů se dvěma a více PANI (obr. 13f-h). 

Zatímco v mezivrství byly řetězce drženy vrstvami v linii, na povrchu jim dostatek prostoru 

umožňuje zkroucení uhlíkového skeletu do půlkruhu (model se třemi řetězci PANI, obr. 13g), 

nebo až sbalení řetězce (model se dvěma a čtyřmi řetězci PANI, obr. 13f a 13h). Nejnižší 

hodnota kohezní energie u modelu se třemi řetězci PANI naznačuje, že pro stabilitu struktury 

a tedy hodnotu kohezní energie není důležitá pouze orientace chinonových kruhů k vrstvě 

MMT, ale také možnost zkroucení uhlíkového skeletu. 

 



 

47 
 

Obr. 13 Povrch bez vody. Orientace PANI na povrchu MMT bez molekul vody. Pohled 

ze strany: a) jeden, b) dva, c) tři, d) čtyři řetězce PANI. Pohled shora: e) jeden, f) dva, g) tři, 

h) čtyři řetězce PANI. Žlutě vyznačené chinonové kruhy přiléhají k MMT. 

Také modely povrchu PANI/MMT byly studovány s ohledem na přítomnost vodíkových 

vazeb. Tabulka 8 ukazuje nejvyšší četnost vodíkových vazeb u modelu se čtyřmi řetězci PANI, 

ačkoli tento model vykazoval nejnižší velikost Van der Waalsova členu kohezní energie. 

Jednalo se pak především o vodíkové vazby mezi MMT a NH+ skupinami řetězců (MMT...H-

N+). Poprvé byla také registrována vodíková vazba mezi řetězci PANI (H-N...H-N+), 

pravděpodobně v důsledku dostatečného přiblížení a zároveň volnosti řetězců na povrchu 

MMT. Zvýšení počtu vodíkových vazeb u modelu se čtyřmi řetězci pravděpodobně souvisí 

se stabilizací struktury, ovšem podle hodnot celkové a kohezní energie (Tabulka 8) nemají 

vodíkové vazby významnější energetický vliv.  

Tabulka 8 Počet vodíkových vazeb mezi vybranými skupinami, povrch PANI/MMT bez vody. H-N 

reprezentuje neutrální aminovou skupinu PANI, H-N+ představuje NH+ kationt dusíku, MMT kyslíkové 

atomy v tetraedrech MMT. Vodíková vazba je vyznačena třemi tečkami, počet vodíkových vazeb 

je dělen počtem řetězců. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  n MMT…H-N
+
 n H-N…H-N

+
 n MMT…H-N 

1 PANI 1 0 0 

2 PANI 2,5 0 0 

3 PANI 0 0 0 

4 PANI 1,75 0,25 0 
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V další fázi analýz bylo zjišťováno, zda lze pozorovat také na povrchu PANI/MMT 

vyhledávání substitucí v oktaedrické vrstvě kladnými NH+ skupinami PANI. Pro studium 

pozice NH+ skupin vůči oktaedrickým kationtům byl zvolen stejný postup jako u modelů 

mezivrství. PN jednotlivých kationtů v okolí NH+ skupin uvádí Tabulka 9.  

Tabulka 9 Pravděpodobnost nalezení jednotlivých oktaedrických kationtů v oblasti koule 

o poloměru 7 Å se středem v atomu dusíku funkční skupiny NH+ (PN), série modelů povrchu bez vody. 

PZMMT odpovídá PN dané procentuálním zastoupením daných kationtů v modelu MMT. Výsledné 

hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  PN Al PN Mg PN Fe
 

PZMMT 0,64 0,22 0,14 

1 PANI 0,59 0,23 0,18 

2 PANI 0,68 0,18 0,15 

3 PANI 0,65 0,22 0,13 

4 PANI 0,65 0,24 0,12 

Stejně jako v modelech mezivrství, také na povrchu MMT hrají substituce v oktaedrech 

jistou roli, i když již ne tak výraznou. Význam má opět substituce Mg kationtu, protože PN 

nebyla pouze v tomto případě nižší, než PZMMT. Nejvýraznější změna PN při srovnání s PZMMT 

byla opět pozorována u modelu s jedním řetězcem PANI. Přítomnost NH+ skupin v okolí 

substitucí v oktaedrech mohla přispět ke snížení celkové energie struktury, která byla nejnižší 

právě v případě jednoho řetězce PANI na povrchu MMT. Oproti mezivrství PANI/MMT však 

bylo výraznější zvýšení PN kationtů Fe v okolí NH+ skupin. S přibývajícím množstvím řetězců 

postupně PN Fe klesá, modely se třemi a čtyřmi řetězci pak vykazovaly nižší PN než pro 

PZMMT. Zároveň došlo u těchto modelů ke zvýšení PN Al, nad hodnotu PZMMT (0,64). 

Nejvýrazněji vzrostla PN Mg u modelu se čtyřmi řetězci na povrchu, přesto vykazoval tento 

model nejvyšší hodnotu celkové energie (Tabulka 7). Přítomnost substitucí v okolí NH+ tak 

bude mít pravděpodobně minoritní vliv na hodnoty celkové a kohezní energie.  

6.2.2 Povrch s vodou 

Stejně jako u povrchu bez vody byly geometricky optimalizované modely vzájemně 

srovnávány z hlediska celkové a kohezní energie, jejichž hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 10. 

Také v případě povrchu s vodou lze pozorovat vzrůst celkové potenciální energie s vyšším 

počtem řetězců a pokles energie kohezní. Tentokrát však na rozdíl od povrchu bez vody 

nedochází k preferenci tří řetězců a nejnižší kohezní energii má model se čtyřmi řetězci PANI. 
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Protože u povrchu nelze simulovat RTG, jsou u modelů se třemi řetězci v tabulce uvedeny 

dva optimalizované modely s rozdílnými hmotnostními procenty vody, které ovšem 

odpovídají experimentálním hodnotám z TG, na kterých je ukázán vliv vody přítomné 

v modelu na celkovou i kohezní energii. Nejnižší celková energie u modelu s jedním řetězcem 

PANI odpovídá skutečnosti, kdy je v modelu přítomno malé množství molekul PANI i malé 

množství molekul vody. Kationty Ca2+ kompenzující náboj vrstev nejsou tak náročné 

na prostor, jako řetězce PANI, takže všechny složky přítomné v modelu mají dostatek místa 

pro vhodné uspořádání. S přibývajícím množstvím řetězců se volný prostor postupně více 

zaplňuje, takže je na povrchu MMT méně prostoru k výhodnému uspořádání jednotlivých 

složek modelu, což vede ke vzrůstu celkové energie. Pro stabilizaci struktury (kohezní 

energii) je rozhodující elektrostatický člen, který je mnohonásobně vyšší, než Van der 

Waalsův člen, obdobně jako v případě povrchu PANI/MMT bez vody. Rozdíl oproti povrchu 

bez vody lze spatřit na energiích modelů se čtyřmi řetězci PANI (srovnáním Tabulky 7 

a Tabulky 10). Při modelování povrchu bez molekul vody nastal v tomto případě propad 

hodnoty Van der Waalsova členu oproti ostatním modelům s jinými počty řetězců, což vedlo 

spolu s poklesem elektrostatického členu k vyšší hodnotě kohezní energie, než pro případ 

tří řetězců PANI v modelu. Naproti tomu u modelu povrchu s vodou žádný propad 

ve velikosti Van der Waalsova členu nenastává, přičemž naopak spolu s elektrostatickým 

členem nabývají nejnižší hodnoty ze všech modelů. Přítomné molekuly vody tak způsobují 

výhodné vzájemné uspořádání zvyšující stabilitu struktury.  

Tabulka 10 Analýza modelů povrchu PANI/MMT s vodou. Vyznačeny jsou hodnoty hmotnostních 

procent vody přítomné v modelech (hm.% H2O), celkové potenciální energie struktury (Etot), 

nevazebné kohezní energie (Eko), Van der Waalsovy energie (EVdW) a elektrostatické energie (Ec). 

Kohezní energie a její jednotlivé složky byly děleny počtem řetězců pro možnost vzájemného 

srovnání. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo (hm.%), resp. na celá čísla 

(hodnoty energií). 

 
hm.% H2O Etot [kcal/mol] Eko[kcal/mol] EVdW [kcal/mol] Ec [kcal/mol] 

1 PANI 6,2 -90114 -477 -78 -399 

2 PANI 5,0 -89664 -738 -77 -661 

3 PANI 4,3 -89207 -1023 -88 -936 

3 PANI_2 5,3 -89005 -962 -80 -883 

4 PANI 5,7 -88292 -1201 -85 -1115 
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Geometricky optimalizované modely povrchu PANI/MMT s vodou byly dále podrobeny 

vizuální analýze.  Stejně jako v předchozích případech byla pozorována tendence 

chinonových kruhů zůstávat v rovnoběžné orientaci s vrstvou MMT (obr. 14). Kationty Ca2+ 

byly usazeny v ditrigonálních kavitách a svrchu obaleny molekulami vody, ačkoli solvatační 

obal již nebyl tak výrazný, jako u modelů mezivrství PANI/MMT s vodou. S výjimkou modelu 

se dvěma řetězci zůstávaly řetězce lineární ve srovnání s povrchem PANI/MMT bez vody 

(obr. 15a a 15c-e). Molekuly vody způsobovaly „stavění“ řetězců a obsazovaly ditrigonální 

kavity. Jejich další úlohou byla stabilizace řetězce pomocí vodíkových vazeb mezi řetězcem, 

vodou a MMT. V případě modelu 3 PANI_2 (obr. 14d) vytvářel vyšší obsah vody na povrchu 

kompaktní film, přes který se nemohly chinonové struktury přiblížit k MMT, proto má také 

vyšší kohezní energii, než model 3 PANI (obr. 14c), kde byla většina chinonových částí PANI 

rovnoběžně orientována s MMT. U modelu se čtyřmi PANI na povrchu MMT (obr. 14e) 

docházelo k částečnému překrývání řetězců, přičemž opět dochází k překrývání aromatických 

kruhů s rozdílným nábojem. V tomto ohledu se jedná o analogii s modelem mezivrství 

bez vody obsahujícím čtyři řetězce a modelem mezivrství s vodou obsahujícím tři řetězce. 

Druhý případ nejvíce odpovídal hodnotou simulované bazální reflexe d001 experimentálně 

zjištěným hodnotám. Překrývání řetězců za současného zachování jejich linearity 

je umožněno „odlepením“ částí s menší hodnotou náboje (tedy koncové části PANI). 

Vzhledem k nejnižší hodnotě kohezní energie modelu se čtyřmi řetězci na povrchu MMT 

s vodou (Tabulka 10) a při srovnání výsledků vizuální analýzy modelu mezivrství s vodou 

obsahujícím tři řetězce s tímto modelem povrchu lze očekávat překrývání řetězců na povrchu 

reálného vzorku. U modelů s jedním a se dvěma řetězci PANI (obr. 14a a 14b) dochází 

k tvorbě „schodovitého“, resp. „červovitého“ uspořádání, kdy se nad solvatačním obalem 

Ca2+ utváří jakási vodorovná střecha z aromatických kruhů s nižším nábojem.  



 

51 
 

 

Obr. 14 Povrch PANI/MMT s vodou. Orientace řetězců na povrchu MMT, uspořádání kationtů 

Ca2+ a molekul vody v případě a) jednoho, b) dvou, c) tří, d) tří, e) čtyř řetězců v modelu. 

Pohled ze strany. Žlutě vyznačené chinonové kruhy přiléhají k MMT. 

 

Obr. 15 Povrch PANI/MMT s vodou. Orientace řetězců na povrchu MMT, uspořádání kationtů 

Ca2+ a molekul vody v případě a) jednoho, b) dvou, c) tří, d) tří, e) čtyř řetězců v modelu. 

Pohled shora. Žlutě vyznačené chinonové kruhy přiléhají k MMT. 

Série optimalizovaných modelů povrchu MMT s vodou byla stejně jako předcházející série 

modelů podrobena analýze přítomnosti vodíkových vazeb mezi vybranými skupinami 

PANI, MMT a vodou. Výsledky analýzy jsou uvedeny v Tabulce 11. Nejméně vodíkových 

vazeb mezi NH+ skupinami a vodou (H-O-H…H-N+) bylo pozorováno u modelu se čtyřmi 

řetězci PANI v mezivrství (0,8 na jeden řetězec PANI), ačkoli tento model vykazoval nejnižší 
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hodnoty kohezní energie (Tabulka 10). Jak již však bylo zmíněno výše, pro hodnotu kohezní 

energie byl mnohonásobně významnější elektrostatický člen, přičemž energie vodíkových 

vazeb neměla přílišného významu ani v rámci členu Van der Waalsova, o čemž svědčí fakt, 

že ani nejvyšší počet vodíkových vazeb u modelu 3 PANI_2 nedokázal tento model 

energeticky zvýhodnit oproti modelům 3 PANI a 4 PANI, které měly nižší kohezní energie 

než tento model i při menším počtu vodíkových vazeb (srovnání Tabulky 11 s Tabulkou 10). 

Největší počet vodíkových vazeb mezi NH+ skupinami a MMT (MMT…H-N+) vykazoval model 

se dvěma řetězci PANI v mezivrství, stejně jako v případě povrchu PANI/MMT bez vody. 

Zdá se, že pro výskyt vodíkových vazeb zmíněného typu na povrchu PANI/MMT je ideální 

uspořádání při přítomnosti dvou řetězců PANI a čtyř kationtů Ca2+. Vodíkové vazby mezi 

MMT a NH+ skupinami, zprostředkované přes molekuly vody (MMT...H-O-H...H-N+), byly 

u předchozí série modelů mezivrství s vodou pozorovány pouze v případě přítomnosti 

tří řetězců PANI. Jak bylo již dříve diskutováno, tento model na základě porovnání 

s experimentálními daty nejvíce odpovídá reálnému vzorku. Proto lze v reálném vzorku 

rovněž očekávat tento typ spojení PANI a MMT. Na povrchu MMT s vodou byl pozorován 

nejčetnější výskyt vazeb tohoto typu právě u modelu se čtyřmi řetězci PANI (Tabulka 11), 

který rovněž vykazoval nejnižší hodnotu kohezní energie, stejně jako zmiňovaný model 

v mezivrství. Vazby mezi NH+ skupinami a MMT zprostředkované přes molekuly vody tedy 

mohou hrát určitou úlohu ve výhodném uspořádání řetězců, respektive mohou být jeho 

důsledkem. Přítomnost vodíkové vazby mezi neutrální NH skupinou PANI a MMT byla 

pozorována pouze u modelu se třemi řetězci na povrchu MMT s vodou. 

Tabulka 11 Počet vodíkových vazeb mezi vybranými skupinami, povrch PANI/MMT s vodou. H-O-H 

reprezentuje molekuly vody, H-N+ představuje NH+ kationt dusíku, MMT kyslíkové atomy 

v tetraedrech MMT, H-N neutrální aminovou skupinu PANI. Vodíková vazba je vyznačena třemi 

tečkami, počet vodíkových vazeb je dělen počtem řetězců. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny 

na jedno desetinné místo (d001). 

  n H-O-H…H-N
+
 n MMT…H-N

+
 n MMT…H-O-H…H-N

+
 n MMT…H-N 

1 PANI 3 1 0 0 

2 PANI 1 1,5 0,5 0,0 

3 PANI 1 1,3 1 0,3 

3 PANI_2 3,3 0,7 1,3 0,0 

4 PANI 0,8 1 1,8 0 
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Také na povrchu MMT byla zkoumána přítomnost NH+ skupin řetězců v blízkosti substitucí 

v oktaedrické vrstvě MMT. Výsledky shrnuje Tabulka 12. Na povrchu MMT s vodou 

lze pozorovat preferenci substitucí Fe, stejně jako u série modelů povrchu bez vody. 

Nejvýraznější rozdíl oproti PZMMT lze pozorovat opět v případě modelu s jedním řetězcem. 

Nižší hodnotu PN Fe než PZMMT vykazoval pouze model 3 PANI_2. Vyšší hmotnostní procento 

vody tohoto modelu (5,3 hm.% H2O), než hmotnostní procento modelu 3 PANI (4,3 hm.% 

H2O) mohlo způsobit nedostatek volného prostoru pro výhodné uspořádání řetězců. Ačkoli 

předchozí série modelů vykazovaly preferenci Mg substitucí, u modelů povrchu MMT 

s vodou byla PN Mg vyšší než PZMMT pouze u modelu 3 PANI, který jako jediný obsahoval 

méně hm.% vody, než 5 hm.% (4,3 hm.% H2O, srovnání s Tabulkou 10). Mezi vyhledáváním 

substitucí Mg a obsahem vody v modelu tak může být souvislost. 

Tabulka 12 Pravděpodobnost nalezení jednotlivých oktaedrických kationtů v oblasti koule 

o poloměru 7 Å se středem v atomu dusíku funkční skupiny NH+ (PN), série modelů povrchu s vodou. 

PZMMT odpovídá PN dané procentuálním zastoupením daných kationtů v modelu MMT. Výsledné 

hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa (d001). 

  PN Al PN Mg PN Fe 

PZMMT 0,64 0,22 0,14 

1 PANI 0,65 0,15 0,20 

2 PANI 0,65 0,16 0,19 

3 PANI 0,60 0,24 0,16 

3 PANI_2 0,69 0,19 0,12 

4 PANI 0,66 0,19 0,16 

6.3 Hrana MMT 

Modelování řetězců PANI na hraně MMT si stejně jako v předchozích případech (mezivrství 

a povrch MMT) kladlo za cíl zodpovědět otázky, týkající se uspořádání řetězců PANI, jejich 

orientace vůči substitucím, vlivu vody na toto uspořádání apod. Konstrukci modelu 

popisujícího chování řetězců na hranách MMT provázela řada komplikací. Bylo testováno 

mnoho přístupů jak dosáhnout uspokojivého chování řetězců na hranách MMT. Vrstvy MMT 

v bezvodém modelu například přiléhaly během geometrické optimalizace těsně k sobě, 

pouze na vzdálenost VdW poloměrů Ca2+, takže se mezivrstevný prostor zmenšil na 9,111 Å, 

což neodpovídalo experimentu. Proto bylo nakonec od modelování situace bez vody 

upuštěno. Výsledná varianta byla opět kompromisem mezi výpočetní náročností 

a věrohodností modelu. Vzhledem k výpočetní náročnosti modelů hrany byla analýza situace 
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na hraně MMT zaměřena především na zjištění, zda se snaží řetězce setrvat na hraně MMT, 

nebo preferují přítomnost v mezivrství. Protože se nepodařilo zvýšit hodnotu d001 

na experimentální hodnotu, byly nejlepší modely s příslušným počtem řetězců vybrány 

na základě nejnižší celkové energie modelu, stejně jako u povrchu MMT. 

6.3.1 Hrana MMT s vodou 

Jako ve všech předchozích případech byly i u geometricky optimalizovaných modelů hrany 

MMT vzájemně porovnány celkové a kohezní energie. Hodnoty hm.% vody v modelech, 

hodnoty celkové energie, kohezní energie a jejích jednotlivých složek uvádí Tabulka 13. 

Opět je ve výsledcích pozorovatelný opačný trend celkové a kohezní energie, 

kdy se stoupajícím počtem řetězců v modelech hrany vzrůstá hodnota celkové energie, 

kohezní energie naopak s rostoucím počtem PANI v modelu klesá. Ke stabilitě struktury 

přispívá mnohonásobně významněji elektrostatický člen kohezní energie.  

Tabulka 13 Analýza modelů hrany PANI/MMT s vodou. Vyznačeny jsou hodnoty hmotnostních 

procent vody přítomné v modelech (hm.% H2O), celkové potenciální energie struktury (Etot), 

nevazebné kohezní energie (Eko), Van der Waalsovy energie (EVdW) a elektrostatické energie (Ec). 

Kohezní energie a její jednotlivé složky byly děleny počtem řetězců pro možnost vzájemného 

srovnání. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo (hm.%), resp. na celá čísla 

(hodnoty energií). 

 
hm.% H2O Etot [kcal/mol] Eko [kcal/mol] EVdW [kcal/mol] Ec [kcal/mol] 

2 PANI 6,1 -367626 -1666 -70 -1597 

4 PANI 5,5 -366557 -2524 -101 -2424 

6 PANI 6,0 -365424 -2748 -149 -2599 

8 PANI 5,4 -364621 -3388 -149 -3239 

Geometricky optimalizované modely hrany MMT s PANI vykazovaly silnou závislost 

na podobě iniciálních modelů. Modely se dvěma a se čtyřmi řetězci PANI zůstávaly 

„nataženy“ podél hrany MMT lemované velkým množstvím záporně nabitých OH skupin, 

zatímco modely se šesti a s osmi řetězci zůstávaly orientovány v mezivrství a na úrovni hrany 

MMT se tak nacházela pouze malá část řetězců. Vhledem k silné závislosti výsledné orientace 

řetězců PANI na jejich iniciální pozici, byla pozornost dále soustředěna spíše na jednotlivé 

části řetězců a jejich orientaci vzhledem k hraně MMT. Ačkoli v modelech se dvěma a čtyřmi 

řetězci PANI ležely tyto podél hrany MMT, ani v jednom případě se řetězec nenacházel 

nad řadou OH skupin na hraně MMT celý. Rozdílná velikost náboje jeho jednotlivých části 
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způsobuje atrakci NH+ skupin chinonových kruhů OH skupinami a repulzi benzenových jader 

s malou hodnotou náboje. Proto dochází podobně jako u povrchu MMT ke kolmé orientaci 

benzenových jader s NH skupinami, nesoucími parciální záporný náboj, vzhledem k OH 

skupinám. Na rozdíl od povrchu MMT však nebyla řetězci preferována rovnoběžná orientace 

chinonových kruhů s OH skupinami. Chinonové kruhy spíše setrvávaly v pozici mezi OH 

skupinami dvou rozdílných vrstev MMT, tedy „nad mezivrstvím“, což bylo pravděpodobně 

dáno výhodnějším uspořádáním pro zbytek řetězce. Nejlépe lze tuto situaci pozorovat 

u modelu se dvěma řetězci PANI (obr. 16a). V přítomnosti čtyř PANI v modelu (dva řetězce 

na jednu vrstvu MMT) již nebyl nad mezivrstvím prostor pro jeden z řetězců, který se tak 

musel z části uspořádat nad OH skupinami (obr. 16b). Přitom lze pozorovat obdobné chování 

jednotlivých částí řetězce jako na povrchu MMT. Z pozorovaných skutečností lze usoudit, 

že přítomnost OH skupin na hraně MMT je atraktivní pouze pro malou část řetězců, 

takže uspořádání PANI nad řadou OH skupin není energeticky výhodné. Dostatek volného 

prostoru nad hranou MMT však umožnil řetězcům zaujmout takové postavení, 

že se nemusely „tlačit“ do mezivrstevného prostoru přes kationty Ca2+. O tom, že uspořádání 

řetězců na řadě OH skupin na hraně MMT není pro PANI výhodné, vypovídají také výsledky 

optimalizovaných modelů se šesti a s osmi řetězci (obr. 16c a 16d). Prvním indikátorem 

je fakt, že řetězce setrvaly v mezivrství a na úrovni hrany se nacházela pouze jejich malá část. 

Druhým indikátorem je pak skutečnost, že ani tato část PANI řetězců nevykazovala k OH 

skupinám významnější afinitu. Záporná část řetězce s koncovými skupinami –NH2 zůstávala 

naopak často „viset“ do prostoru mimo MMT. Chinonové kruhy jevily snahu zůstat mezi OH- 

skupinami rozdílných MMT vrstev, přičemž při výskytu NH+ skupin nad úrovní OH- vrstvy 

docházelo k významnému zvýšení počtu molekul vody v okolí NH+. 
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Obr. 16 Hrana PANI/MMT s vodou. Orientace řetězců na hraně MMT, molekuly vody a Ca2+ 

jsou pro přehlednost vyznačeny stejnou barvou jako vrstvy MMT. Zobrazeny jsou modely 

obsahující a) dva řetězce PANI, b) čtyři řetězce, c) šest a d) osm řetězců PANI. 

V případě hrany MMT bylo rozlišeno více typů vodíkových vazeb mezi jednotlivými složkami 

modelu, než v předchozích případech. Kromě dříve se vyskytujících typů vodíkových vazeb 

byly u modelů hrany navíc rozlišeny vazby mezi PANI a hranou MMT (MMT-O-H…H-N+, 

MMT-O-H…H-O-H…H-N+, MMT-O-H…H-N). Výsledné počty vodíkových vazeb mezi 

jednotlivými složkami optimalizovaných modelů shrnuje Tabulka 14. Počet vazeb je vydělen 

počtem řetězců pro možnost vzájemného srovnání a hodnota je zaokrouhlena na jedno 

desetinné místo. 

Tabulka 14 Počet vodíkových vazeb mezi vybranými skupinami, hrana PANI/MMT s vodou. H-O-H 

reprezentuje molekuly vody, H-N+ představuje NH+ kationt dusíku, MMT kyslíkové atomy 

v tetraedrech MMT, MMT-O-H hydroxylové skupiny na hraně MMT, H-N neutrální aminové skupiny 

PANI. Vodíková vazba je vyznačena třemi tečkami, počet vodíkových vazeb je dělen počtem řetězců. 

Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

 

  n H-O-H…H-N
+
 n MMT…H-N

+
 n MMT…H-O-H…H-N

+
 n MMT-O-H…H-N

+
 

2 PANI 0 0 0 1,5 

4 PANI 0 0 0 1,3 

6 PANI 1 0,5 0,2 0,3 

8 PANI 1,6 0,3 0 0 
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  n H-O-H…H-N n MMT…H-N n MMT-O-H…H-O-H...H-N
+
 n MMT-O-H…H-N 

2 PANI 0 0 0 0 

4 PANI 0 0 0 0,3 

6 PANI 0,2 0,2 0 0 

8 PANI 0 0,4 0,5 0 

Nejčastěji pozorovaným typem vazby byla vazba mezi molekulami vody a NH+ skupinami 

PANI řetězců (celkem 13 u modelu s osmi PANI). U modelů s nižším počtem řetězců však 

již byl výskyt vodíkové vazby tohoto typu nižší (6 u modelu s šesti PANI, jinak žádná). Vazba 

mezi NH+ skupinou a MMT byla pozorována u modelů s šesti (3 vazby) a s osmi řetězci 

(2 vazby). Vazba mezi NH+ skupinou a MMT zprostředkovaná přes molekuly vody byla 

zaznamenána pouze u modelu s šesti PANI (pozorována 1 vazba). V případě modelů 

se dvěma a se čtyřmi řetězci byly relativně často pozorovány vazby mezi hranou MMT a NH+ 

skupinami PANI (3 vazby v modelu se dvěma řetězci a 5 vazeb v modelu se čtyřmi řetězci), 

což bylo pravděpodobně způsobeno rovnoběžnou orientací řetězců s hranou (obr. 16a 

a 16b). Přesto byl tento typ spojení mezi PANI a MMT, i když v menším množství (pouze 

2 vazby), pozorován i u modelu se šesti PANI, který byl orientován kolmo k rovině hrany 

(obr. 16c). Vazba mezi vodou a neutrální NH skupinou byla pozorována pouze u modelu 

se šesti PANI (pozorována 1 vazba). Tento model také obsahoval 1 vazbu mezi neutrální NH 

skupinou a MMT. Vyšší počet tohoto typu vazeb (celkem 3) byl pozorován u modelu s osmi 

řetězci, zároveň tento model vykazoval jako jediný vazby mezi NH+ skupinami a hranou MMT 

zprostředkované přes molekuly vody (celkem 4 vazby). Model se čtyřmi řetězci pak vykazoval 

jako jediný spojení vodíkovou vazbou mezi hranou MMT a neutrální NH skupinou 

(pozorována 1 vazba). 

Nakonec byla u modelů hrany MMT zkoumána afinita NH+ skupin k substitucím 

v oktaedrech MMT stejným způsobem, jako v předcházejících případech. Výsledky této 

analýzy jsou uvedeny v Tabulce 15. 
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Tabulka 15 Pravděpodobnost nalezení jednotlivých oktaedrických kationtů v oblasti koule 

o poloměru 7 Å se středem v atomu dusíku funkční skupiny NH+ (PN), série modelů hrany s vodou. 

PZMMT odpovídá PN dané procentuálním zastoupením daných kationtů v modelu MMT. Výsledné 

hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  PN Al PN Mg PN Fe 

PZMMT 0,64 0,22 0,14 

2 PANI 0,81 0,06 0,13 

4 PANI 0,58 0,27 0,15 

6 PANI 0,70 0,18 0,12 

8 PANI 0,69 0,19 0,12 

S výjimkou modelu se čtyřmi řetězci PANI není u žádného z modelů pozorovatelná 

preference substitucí v oktaedrické vrstvě, spíše naopak, počet kationtů Al v okolí NH+ skupin 

je vyšší, než PZMMT. V případě dvou řetězců PANI vzrůstá PN Al vysoko nad PZMMT (0,81), 

což může být dáno uspořádáním řetězců v modelu. Záporné OH skupiny na hranách MMT, 

mezi kterými řetězce leží (obr. 16a), pravděpodobně způsobují dostatečnou elektrostatickou 

atrakci, takže nedochází k vyhledávání substitucí v oktaedrické vrstvě. Jakmile jsou však 

do modelu uvedeny další dva řetězce PANI (celkově tedy čtyři řetězce), mezi řadami OH 

skupin na hranách MMT již není dostatek prostoru pro výhodné uspořádání řetězců, 

a to jednak z důvodu elektrostatické repulze, jednak ze sterických důvodů. Tím dochází 

ke vstupu části řetězce do mezivrstevného prostoru, zatímco zbývající část řetězce 

se uspořádává nad řadou OH skupin (obr. 16b). Výsledkem je rapidní nárůst hodnoty PN Mg 

a částečný nárůst hodnoty PN Fe. Nízké hodnoty PN u modelů s šesti a s osmi řetězci budou 

nejspíše důsledkem silné závislosti výsledku geometrické optimalizace na vstupním modelu. 

Nižší hodnoty PN totiž mohou souviset s distribucí substitucí v modelu MMT, jež byly 

rovnoměrně rozmístěny po celém iniciálním modelu MMT, který měl obdélníkový tvar. 

Při vložení řetězců kolmo k hraně MMT, tzn. rovnoběžně s kratší stranou obdélníka (případ 

šesti a osmi řetězců), tak dochází k významnému snížení počtu substitucí, které se mohou 

v tomto směru nacházet.  

6.4 Shrnutí výsledků 

Obsahem této kapitoly bude shrnutí výše diskutovaných výsledků s ohledem na dříve 

položené otázky týkající se množství řetězců v mezivrstevném prostoru, orientace řetězců 

v mezivrství, na povrchu a na hraně MMT, postavení NH+ skupin vzhledem k substitucím 

v oktaedrické vrstvě MMT, úlohy vody přítomné ve vzorku PANI/MMT aj. 
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Na základě porovnání výsledků simulovaných struktur mezivrství PANI/MMT, získaných 

pomocí molekulárního modelování, s experimentálními výsledky z TG a RTG je možno říci, 

že PANI se v mezivrství nachází současně s mezivrstevnými kationty Ca2+. Tyto tak nejsou 

zcela vyměněny, přičemž nejpravděpodobnější poměr výměny PANI za Ca2+ je 3:1 

ve prospěch PANI (jeden řetězec PANI nahrazuje dva Ca2+ kationty). Rozšíření bazální reflexe 

MMT reálného vzorku není v rozporu s tímto výsledkem. 

Vizuální analýza geometricky optimalizovaných modelů ukázala, že řetězce PANI mají 

v mezivrství tendenci uspořádávat se lineárně, zatímco na povrchu MMT se řetězce PANI 

kroutí do “smyček” v nepřítomnosti vody. Přítomnost vody na povrchu MMT pomáhá 

částečně zachovat lineární tvar, přestože ne natolik přímý jako v mezivrství. Co se týče 

orientace jednotlivých aromatických kruhů řetězce, byla zjištěna rovnoběžná orientace 

těchto kruhů s MMT vrstvou v mezivrství. V případě méně volného prostoru v mezivrství 

docházelo k přiléhání řetězců svými aromatickými částmi k sobě navzájem (“cik cak” 

struktura a dvě vrstvy řetězců nad sebou, viz kapitola 6.1.1). Na povrchu a na hraně MMT 

bylo pozorováno přiléhání chinonových kruhů k MMT vrstvě. Benzenová jádra přitom 

již nezaujímala rovnoběžnou orientaci k vrstvě MMT. 

Z pozorování geometricky optimalizovaných modelů bylo zjištěno, že řetězce PANI mají 

tendenci vyhledávat substituce v MMT a držet se v jejich blízkosti. Hojně substituovaná 

silikátová vrstva s výrazným záporným nábojem se tak jeví být vhodnou matricí pro PANI. 

Lze předpokládat, že málo substituované či nesubstituované silikáty nepředstavují lepší 

alternativu k přípravě PANI/jíl kompozitu. Řetězce PANI přitom vyhledávají přednostně 

substituce Fe3+, pokud k tomu mají dostatek prostoru (těchto Fe3+ substitucí je méně, 

než Mg2+), tzn. v mezivrství je upřednostněno Mg2+ (řetězce PANI jsou ve stísněném prostoru 

a nemají dostatek volnosti pohybu, avšak v mezivrství bez vody je Fe3+ v okolí NH+ skupin 

nalézáno častěji, než v případě mezivrství s vodou), zatímco na povrchu MMT se Fe3+ v okolí 

NH+ skupin nalézá častěji, než Mg2+. MMT s vyšším množstvím Fe3+ substitucí se tak jeví být 

vhodnou matricí. 

PANI řetězce nevytvářejí chemické vazby se silikátovým substrátem, což bylo kromě 

výsledků z IR analýzy potvrzeno také modelováním. Molekulární modelování pomocí 

empirických silových polí sice není schopno vytvořit v průběhu optimalizace novou 

chemickou vazbu (ani rozštěpit vazbu již existující), avšak z měření vzdálenosti mezi dvěma 

atomy v optimalizovaném finálním modelu lze na případnou snahu o vznik vazby usuzovat, 
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pokud meziatomová vzdálenost poklesne pod charakteristickou hodnotu. Toto nicméně 

nebylo u modelů pozorováno. Vzájemné interakce mezi PANI a MMT jsou tedy nevazebného 

typu (Van der Waalsovy síly, elektrostatické interakce, vodíkové můstky). 

Modelování pomocí metod molekulární mechaniky bylo soustředěno na objasnění 

struktury PANI/MMT kompozitu, takže použité modely byly zjednodušující v tom smyslu, 

že nepopisovaly elektronové (vodivé) chování řetězců PANI. Tento popis spadá do oblasti 

kvantové chemie a pro potřeby získání odpovědí na uvedené otázky není nezbytně nutný. 

Výsledky modelování jsou ve shodě s dostupnými experimentálnimi daty.  

Molekuly vody přítomné v modelech způsobují kromě výše zmíněné linearizace řetězců 

také stabilizaci struktury pomocí vodíkových můstků mezi PANI a okolím. Byla pozorována 

celá řada různých typů vodíkových vazeb, mimo jiné také vazby mezi PANI a MMT 

zprostředkované přes molekuly vody. Molekuly vody také vytvářely solvatační obaly kolem 

mezivrstevných kationtů, čímž nedocházelo k jejich usazování do ditrigonálních kavit. 

Ze srovnání celkových energií modelů PANI v mezivrství, na povrchu a na hraně MMT lze 

usuzovat o pravděpodobnosti přítomnosti řetězců v jednotlivých částech MMT. Ačkoli jsou 

celkové energie modelů přibližně stejné (kolem -90000 kcal/mol), PANI v mezivrství vykazují 

nižší celkovou potenciální energii než modely PANI na hraně MMT. Nejvyšší hodnoty celkové 

potenciální energie mají modely PANI na povrchu MMT. Nejvýhodnějším uspořádáním PANI 

se tak jeví přítomnost jeho řetězců v mezivrství MMT. Získané snímky ze SEM tak nejspíše 

odpovídají částečnému „nahlédnutí“ do mezivrstevného prostoru a také situaci, kdy mohou 

části řetězce z mezivrstevného prostoru vyčnívat. Uspořádání PANI na povrchu MMT 

se podle celkové potenciální enervie jeví být pro PANI nejméně výhodné. V úvahu je potřeba 

brát i možnost výskytu nerovností a prasklin na povrchu reálného MMT, zatímco v modelech 

jsme počítali s ideálně rovným povrchem. Celkový obraz rozložení PANI na částici MMT, 

vytvořený na základě výsledků modelování, je však v souladu s experimentálním 

pozorováním.  



 

61 
 

Závěr 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo zjistit orientaci řetězců PANI 

(a) v mezivrství, jejich počet (tedy jestli byly všechny mezivrstevné kationty vyměněny), 

(b) na povrchu a (c) na hraně MMT. 

V teoretické části práce byly nejprve představeny jílové minerály, jejich klasifikace, 

charakteristika a vlastnosti. Následně byly v části věnující se jílovým minerálům pojednávány 

metody charakterizace, přípravy a aplikace nanokompozitů na bázi jílových minerálů. Další 

část teoretické práce byla věnována problematice vodivého polymeru polyanilinu. V této 

části bylo pojednáváno o jeho struktuře a vlastnostech, metodách přípravy a možných 

aplikacích. V závěru teoretické části byly představeny základní pojmy, týkající 

se molekulárního modelování s důrazem na metody použité v experimentální části práce. 

Nejprve tak byla představena molekulární mechanika a silové pole, následně byly stručně 

popsány vlastnosti silového pole Universal a metody výpočtu náboje. Teoretickou část 

zakončil popis geometrické optimalizace s vysvětlením algoritmu SMART a stručný popis 

modulu Reflex použitého k simulaci práškových difraktogramů. 

Praktická část diplomové práce se posléze věnovala molekulárnímu modelování 

kompozitních struktur typu polyanilin a montmorillonit. Nejprve byla uvedena tvorba 

iniciálního modelu ve vztahu k experimentálním výsledkům reálných vzorků, následně byly 

diskutovány výsledky geometricky optimalizovaných modelů. Zjištěné výsledky byly poté 

shrnuty v závěrečné kapitole. 

Cíle diplomové práce se podařilo naplnit. Molekulární modelování pomohlo s využitím 

empirických silových polí doplnit informace, získané o reálných vzorcích pomocí 

instrumentálních metod. Molekulárním modelováním bylo ozřejměno strukturní uspořádání 

PANI řetězců v přítomnosti MMT a vysvětlena úloha vody, jejíž množství v modelech 

je v dobré shodě s experimentem. Dále byla také diskutována problematika substitucí 

v MMT a jejich vztah k řetězcům PANI. 
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