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O čom bude tento príspevok 

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo umelých ale aj prírodných anorganických 

látok, ktoré sa vyskytujú vo forme tenkých a plochých útvarov. Tento článok sa však bude 

venovať iba relatívne malej, avšak mimoriadne dôležitej skupine z nich. Týmito látkami sú 

prírodné vrstevnaté kremičitany alebo fylosilikáty. Pretože reč bude o látkach prírodného 

pôvodu, téma príspevku bude čiastočne zasahovať aj do geológie. K tejto malej „exkurzii“ do 

blízkeho vedného oboru je treba  povedať to, že bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie, 

geológia bude vždy úzko spojená s chémiou - a najmä s chémiou anorganickou. Snáď už iba 

preto, že predmetom jej skúmania sú „prekurzory“ pre výrobu veľkého množstva 

anorganických ale aj organických látok. V prípade vrstevnatých kremičitanov je to tak tiež. 

 

Ploché tvary anorganických hornín a minerálov 

Je zaujímavé, že mnohí prírodovedci nepovažujú formu výskytu pevných látok za veľmi 

dôležitú. Platí to aj o veľkej časti chemikov, ktorí sú často sústredení iba na chemické 

vlastnosti látok a väčšinou pracujú iba s látkami upravenými do formy „umelých“ práškov 

alebo granúl. Téma predkladaného príspevku je dobrým príkladom toho, ako práve tvar častíc 

je rozhodujúcou vlastnosťou látok pre možnosti ich využitia.    

Na začiatku by bolo dobré zmieniť sa o tom, že hlavnými predstaviteľmi anorganických 

látok plochého alebo doštičkovitého tvaru sú horniny. Tieto horniny vznikajú z jemnozrnných 

sedimentov vystavených vysokému tlaku nejakého geologického nadložia. Vrstvy môžu 

vznikať v dôsledku šmykového napätia, pri ktorom sa neustále porušujú väzby medzi  

stláčanými časťami sedimentu uloženými nad sebou. Druhou možnosťou je, že stláčaný 

sediment nie je homogénny, ale sedimentáciou je už rozvrstvený na zložky s rôznou 

vzájomnou adhéznou schopnosťou. Kým účasť chemických reakcií na vzniku týchto hornín je 

spravidla malá, naopak pri vzniku fylosilikátov zohrávajú chemické reakcie úlohu podstatnú. 

Typickými príkladmi „doštičkovitých“ hornín sú bridlice, fylity alebo svory.    
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Obr. 1. Jednou z hornín s vrstevnatou štruktúrou je prachovec  
 
 

Jeden z dôvodov prečo si zasluhujú tieto horniny pozornosť je to, že nám svojim 

niekdajším použitím dokumentujú mimoriadny dopyt ľudskej spoločnosti po folióznych 

tvaroch. Pripomeňme, že tabuľky takýchto hornín sa významnú časť histórie ľudstva 

používali ako najrozšírenejšie „záznamové médium“. Na Slovensku éra bridlicových tabuliek 

trvala takmer do začiatku II. svetovej vojny. Napriek tomu, že vrstevnaté kremičitany majú 

úplne iné použitie ako bridlicové tabuľky, ich odborný názov „fylosilikáty“ je odvodený od 

slova „list“ (z gréckeho phyllon). Vedľajšie významy slova „list“ - napríklad hárok papiera 

alebo poštový dokument, ktoré sa stali pre mestského obyvateľa už významom hlavným, však 

túto najrozšírenejšiu aplikáciu folióznych štruktúr stále pripomínajú. Poznamenajme, že názvy 

mnohých časopisov sú tiež „nejaké listy“ (napr.: Chemické, Európske, Kartografické).  

 

 

 
Obr. 2. Rôzne typy listov: jesenné, silikátové a chemické 
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Aby nebola diskusia o fylosilikátoch príliš abstraktná, bolo by dobré pozrieť sa na 

minerály, ktoré túto skupinu reprezentujú. Pre prvotné oboznámenie sa s týmito látkami si 

môžeme dovoliť ignorovať fakt, že existuje aj nejaká odborná klasifikácia týchto látok 

a jednoducho ich rozdelme iba na základe „obvyklej“ veľkosti týchto minerálov. Pre tento 

účel postačí vytvoriť napríklad iba dve skupiny „veľkých“ a „malých“ platničiek a to podľa 

toho, či sú alebo nie sú viditeľné voľným okom. Samozrejme hlavný problém takého riešenia 

je v tom, že mnohé minerály sa vyskytujú ako častice veľmi odlišných veľkostí a tak spadajú 

do oboch takto vytvorených skupín. I keď môžeme diskutovať o našej hranici medzi veľkými 

a malými časticami, rozmery najväčších a najmenších platničiek fylosilikátov sú viacmenej 

jasné. Najväčšie majú niekoľko metrov a najmenšie niekoľko desiatok nanometrov. Dá sa 

teda jednoznačne konštatovať, že sa jedná o rozsah naozaj „impozantný“.    

 

Platničky veľké  

Platničky dosahujúce veľkosť viac ako niekoľo milimetrov (pre čitateľov s lepším 

zrakom môžeme túto hranicu posunúť na 0,1mm) sú reprezentované najmä sľudami. Svetlá 

sľuda je muskovit (KAl2(OH, F)2AlSi3O10) a tmavá je biotit (KMg3(AlSi3O10)(OH)2. 

V predchádzajúcom odstavci uvedený najväčší rozmer platničiek sa týka práve týchto 

minerálov. Napríklad v Kanade sa našli platne muskovitu veľké asi tri metre a v Nórsku 

platne biotitu s plochou viac ako 7 m2. Ďalšími veľkými a peknými minerálmi sú flogopit 

KMg3Si3AlO10(F, OH)2 a vermikulit (Mg, Fe, Al)3(Si, Al)4O10(OH)2 .4H2O; menšie platničky 

vytvára lepidolit K(Li, Al)3(Si, Al)4O10( F, OH)2 a cinvaldit K (Li, Fe, Al)3 [ (Al, Si3, O10( F, 

OH)2]. Tieto minerály vo všeobecnosti nie sú veľmi farebné, pretože ich hlavný hmotnostný 

podiel tvorí kremík, kyslík a hliník a naopak obsah farebných katiónov je skôr zriedkavý. 

Flogopit môže byť bezfarebný, žltohnedý, zelenkastý alebo namodralý, vermikulit je zasa 

hnedý alebo zlatožltý, lepidolit je bezfarebný, biely alebo aj purpurový. Výnimkou je fuchsit 

– pekná zelená odroda muskovitu obsahujúca chróm vyskytujúca sa napríklad v Rudňanoch 

na Východnom Slovensku.  

Kde hľadať tieto minerály? Pre mnohých sa bude zdať táto otázka naivná a triviálna. 

Pre ostatných je tu takáto odpoveď. Táto otázka súvisí so všeobecnou otázkou, kde vôbec 

hľadať anorganické látky prírodného pôvodu. V strednej Európe je väčšina zemského povrchu 

pokrytá vegetáciou a tak najväčšiu koncentráciu anorganických látok reprezentujú vlastne 

mestské aglomerácie, kde tieto látky sú súčasťou rôznych stavebných materiálov. Platí to aj 

o mineráloch. Avšak omnoho lepšou alternatívou ako rozoberať susedov dom, je vybrať sa do 

niektorých pohorí alebo do opustených kameňolomov. Zistíme, že viditeľné platničky 
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muskovitu alebo biotitu sú súčasťou mnohých vyvretých hornín, ako sú napríklad žuly a 

pegmatity alebo aj iných hornín (napr. rúl). Tieto horniny sú primárnym zdrojom veľkých 

platničiek fylosilikátov a ich veľkosť závisí na podmienkach, ktoré existovali pri kryštalizácii 

tekutej magmy. S fylosilikátmi sa však stretávame aj mimo pôvodných hornín. Avšak po ich 

uvoľnení z materskej horniny majú dosť smutný osud, pretože rýchlo zvetrávajú. Zvetrávanie  

je proces, ktorý takmer vždy pozostáva z dejov fyzikálnych a dejov chemických, často však 

prevažuje iba jeden z nich. Fyzikálne zvetrávanie veľkých platničiek - bez ohľadu na ich 

chemické zloženie, je poznačené ich malou mechanickou odolnosťou. Pri kontakte 

s horninami, sa počas transportu jednoducho v strednej časti zlomia a tak tento proces vedie 

k vyrovnávaniu všetkých rozmerov častice. K úplnému vyrovnaniu - tak ako to vidíme 

u zvetralých tvrdých hornín - nedôjde, pretože  počas transportu dochádza zároveň aj 

k separácii malých častíc od veľkých, takže tento „mlecí proces“ sa vlastne zastavuje. 

Takýmto „separovaným“ produktom zvetrávania hornín je obyčajný piesok, v ktorom 

pozostatky veľkých platničiek určite nájdeme. Na to aby sme si to overili, nemusíme patriť 

práve k vysokohorským turistom.      

 

Obr. 3. Platničky veľké. Ľavý obrázok - flogopit (veľkosť 9 cm); pravý obrázok - 
   – muskovit (10 cm). 
 

 

Chemické zvetrávanie fylosilikátov je spôsobené uvoľňovaním katiónov alkalických 

kovov a alkalických zemín zo štruktúry minerálov. V tomto ohľade je zaujímavé, že relatívne 

malý rozdiel v chemickom zložení najbežnejších minerálov biotitu a muskovitu, spôsobuje 

veľký rozdiel v rýchlosti ich chemického zvetrávania. Rýchlosť degradácie prvého z nich je 

relatívne vysoká, naopak muskovit spolu s kremeňom patrí medzi dva chemicky najodolnejšie 
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minerály. To je aj hlavný dôvod, prečo vo všeobecnosti piesok obsahuje častejšie muskovit 

ako biotit. Samozrejme lokálne to nemusí platiť, pretože to závisí najmä od typu horniny, 

ktorá zvetráva. Chemické zvetrávanie fylosilikátov môže viesť k úplnému rozpadu ich 

štruktúry alebo naopak ku vzniku iného typu fylosilikátu. Témou vzájomnej premeny týchto 

minerálov sa radi zaoberajú geológovia. Chemikom by sa však mali tieto výskumy páčiť 

najmä z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že podmienky „experimentálnych metód“, ktorými 

disponuje príroda, sú pre chemikov väčšinou nedostupné – napríklad taký pokus prebiehajúci 

asi 100 000 rokov. Druhý dôvod je ten, že tieto premeny veľmi dobre ilustrujú dramatickú 

zmenu vlastností látky v dôsledku nevýrazných zmien v ich chemickom zložení. Napriek 

týmto argumentom, chemici tieto témy veľmi neobľubujú; dôvod je viacmenej jasný – 

nemôžu do nich veľmi zasahovať. Obrat v tomto negatívnom vzťahu nastáva obyčajne až 

vtedy, ak sa tieto látky stávajú priemyselnou surovinou alebo, že sa preukážu nejaké 

významné environmentálne dopady chemického zvetrávania fylosilikátov. To sa stáva síce 

dosť často ale chemikov pracujúcich v oblasti základného (neaplikovaného) výskumu sa to 

veľmi netýka.  

 

Platničky malé 

V bežnom živote, ak chceme z veľkých častíc pripraviť častice malé, jednoducho ich 

zomelieme. V prírode takýto proces prebieha síce tiež, ale pri veľkom znížení veľkosti častíc, 

začína v dôsledku zvyšovania ich reaktivity hrať veľkú úlohu zvetrávanie chemické. Jeho 

dôsledkom je zánik minerálu. (Na vysvetlenie treba povedať, že reaktivita tuhých látok je vo 

všeobecnosti ovplyvňovaná veľkosťou a polomerom zakrivenia ich povrchu, čo znamená asi 

to, že  látka vo forme malých častíc je reaktívnejšia, ako tá istá látka fo forme častíc veľkých.) 

V konečnom dôsledku to znamená, že malé platničky fylosilikátov nevznikajú trieštením 

platničiek veľkých ale vznikajú v dôsledku chemických reakcií.  

Kde hľadať malé platničky? Malé platničky sa odborne nazývajú mikrokryštalické 

fylosilikáty a na to aby sme ich našli, nemusíme sa vybrať nad hornú hranicu kosodreviny vo 

Vysokých Tatrách. Máme niekoľko pohodlnejších možností. Nájdeme ich vo väčšom alebo 

menšom množstve v rôznych typoch pôd, v sedimentoch riek a jazier, sú rozptýlené v rôznych 

horninách alebo tvoria zákal v prírodných vodách. Väčšinou sú viac alebo menej rozptýlené 

a ich koncetrácie nie sú veľké. Niekedy však môžu byť sústredené aj vo veľkých ložiskách, 

v ktorých ich koncentrácie dosahujú viac ako 90 hmotnostných percent. Napriek ich dobrej 

dostupnosti, s ich priamym pozorovaním máme malý problém. Sú totiž príliš malé a k ich 

pozorovaniu nám nestačí ani dobrý optický mikroskop. Potrebujeme k tomu elektrónové 
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mikroskopy za niekoľko desiatok miliónov korún. (Mikroskop, aj metóda, sa označujú 

medzinárodnými skratkami SEM alebo TEM (Scanning electron microscopy, Transmission 

electron microscopy). Snímky získané pomocou týchto mikroskopov potvrdzujú tvarovú 

analógiu malých platničiek s veľkými platničkami. Nemusí to tak byť vždy. S tenkými fóliami 

je totiž vo všeobecnosti ten problém, že ťažko si zachovávajú rovný plochý tvar a ľahko sa 

„pokrivia“. Platí to tým viac, čím sú tenšie. A naše platničky môžu buť skutočne tenké, 

pretože ich hrúbka môže dosahovať asi 10 nm. Tak ako to bude ukázané v kapitole o štruktúre 

fylosilikátov, dôvody takého zakrivenia nemajú vždy charakter fyzikálny ale aj chemický.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4. Kryštáliky kaolinitu (vľavo, snímka – 3µm) a montmorillonitu (snímka - 2 µm) 

      
 

V súvislosti s veľkosťou mikrokryštalických fylosilikátov treba poznamenať, že 

v chémii a fyzike existuje jeden veľmi moderný termín, ktorý sa volá: „nanomateriály“. Tento 

termín sa rozšíril najmä v oblasti mikroelektroniky a označujú sa ním materiály s časticami 

alebo štruktúrami s veľkosťou na úrovni niekoľkých nanometrov. Termínom „nanočastica“ - 

sa ako výsledok medzinárodnej dohody - chápe taká častica, ktorej aspoň jeden rozmer je pod 

hranicou 100 nanometrov. (1 nm = 10-9m). Napriek tomu, že pod týmto termínom sa obyčajne 

chápu umelé produkty získané fyzikálnymi a chemickými postupmi, nie je to v tejto definícii 

nijak zakotvené. Je preto prirodzené, že mnohé z mikrokryštalických fylosilikátov do tejto 

kategórie látok patria. Avšak prílišné zdôrazňovanie tohto faktu, je tak trochu reklamný trik 

našej „ílovej komunity“. Ide totiž o to, že fylosilikáty tu boli dávno predtým, ako existoval 

nejaký „nanoprodukt“ a jeho tvorca „nanovedec“. 

Typickými predstaviteľmi mikrokryštalických fylosilikátov sú minerály kaolinit, 

beidellit, saponit, nontronit, hektorit, montmorillonit a mnohé iné. Je zvykom uvádzať pri 

mineráloch ich chemické vzorce, pretože inak sú tieto názvy iba nejaké „podivné“ abstraktné 

slová. U fylosilikátov sa tento zvyk obvykle porušuje, pretože informačná hodnota 

stechiometrických vzorcov je v tomto prípade minimálna. Je to preto, že rozdiely v zastúpení 
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jednotlivých prvkov sú malé a navyše v určitom rozmedzí sa aj menia. Určujúcim faktorom je 

u týchto látok štruktúra, avšak aj táto je u všetkých minerálov veľmi podobná. Preto 

klasifikácia fylosilikátov je dosť komplikovaná a nebudeme sa do nej radšej púšťať. So 

zapamätaním „zvláštnych“ názvov mikrokryštalických fylosilikátov si netreba robiť veľké 

starosti, pretože je tu pre ne jeden známy spoločný názov, ktorým je:  „ílové minerály“. 

Ílové minerály sú v suchom stave dosť nenápadné prášky bez výrazného sfarbenia. 

Na rozdiel od peknej drúzy kremeňa, by si tieto minerály (s výnimkou autora tohoto článku) 

nikto nedal na policu v obývačke a zberatelia zväčša týmito minerálmi hlboko opovrhujú. 

Ílové minerály sa vyskytujú ako čisté látky zriedkavo. Získavajú sa relatívne jednoduchou 

metódou z ich  materských hornín. Táto metóda je založená na oddeľovaní najjemnejších 

frakcií z ich zriedených vodných suspenzií. Metóda stavia na predpoklade, že častice ílových 

minerálov majú najmenšie častice zo všetkých prítomných minerálov. Obyčajne je to aj 

pravda. Problém však nastáva vtedy, ak hornina obsahuje niekoľko rôznych ílových 

minerálov. Toto je často problém neriešiteľný, pretože všetky ílové minerály majú takmer 

rovnaké hustoty a velmi podobné vlastnosti.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Možností výskytu mikrokryštalických fylosilikátov sú rôzne. Nachádzajú sa 
vo vodách a sedimentoch, v ťažiteľných ložiskách alebo sú súčasťou rôznych hornín    
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Štruktúra fylosilikátov  

Napriek veľmi rozdielnej veľkosti jednotlivých minerálov, ich štruktúra je veľmi 

podobná. Zároveň je aj hlavnou príčinou plochého tvaru týchto látok ale aj nízkej hustoty 

a tvrdosti. Stačí pripomenúť, že najmäkší porovnávací minerál zo známej Mohsovej stupnice 

tvrdosti používanej geológmi,  je fylosilikát mastenec.  

Štruktúry fylosilikátov sú síce variabilné, avšak ich základné stavebné jednotky tvoria 

iba dva typy základných vrstiev. Prvá je vrstva SiO44- tetraédrov (tzv. tetraedrická vrstva), 

druhá je vrstva MO6n- oktaédrov (tzv. oktaedrická vrstva). (M je najčastejšie ión Al3+ alebo 

Mg2+.) Ďalšiu výstavbovú úroveň fylosilikátov  predstavujú súvrstvia obsahujúce obe vyššie 

uvedené typy vrstiev. Sú spravidla iba dve možnosti -  obsahujú dve tetraedrické a jednu 

oktaedrickú vrstvu alebo jednu tetraedrickú a jednu oktaedrickú (obr. 6.). V súvrstviach sú 

oba typy základných vrstiev viazané cez  spoločné  atómy  kyslíka. Táto väzba je veľmi pevná  

a preto naše snahy o „štiepanie“ kryštálov fylosilikátov sa končia práve na tomto mieste. 

Naopak susedné súvrstvia sú viazané slabými van der Waalsovými silami. Priestor medzi 

dvoma súvrstviami je v  íloch obvykle vyplnený hydratovanými katiónmi sodíka, horčíka 

alebo vápnika. Typ katiónu je typický  pre každý ílový minerál a do značnej miery ovplyvňuje 

aj jeho vlastnosti. Je zaujímavé, že natoľko podobné štruktúry ako bolo práve ukázané, majú 

za následok vznik tak rozdielnych látok ako je napríklad transparentná platnička muskovitu na 

jednej strane a biely práškový minerál kaolinit na strane druhej. Jeden z významných 

rozdielov medzi jednotlivými fylosilikátmi je v tom, aké veľké sú vzájomné sily udržiavajúce 

vyššie uvedené súvrstvia resp. bloky súvrství pokope. Tieto môžu byť také veľké, že vrstvy 

nie je možné oddeliť alebo naopak tak malé, že k ich oddeleniu dôjde už pri styku s vodou. 

Niekedy k oddeleniu vrstiev potrebujeme minerál zahriať na vysokú teplotu. To je príklad 

vermikulitu, u ktorého vrstvy oddeľuje tlak vodných pár, vznikajúcich uvoľnovaním 

štruktúrnej vody pri teplote asi 800 o C. Minerály, u ktorých je možné oddeľovať jednotlivé 

súvrstvia miešaním s vodnými roztokmi, sú veľmi zvláštou kategóriou anorganických látok. 

Vzďaľovanie sa súvrství sa označuje ako tzv. vnútrokryštalické napučiavanie. Je to dosť 

zaujímavý a v chémii dosť neobvyklý jav. Zmena vzdialeností medzi vrstvami silikátu môže 

mať charakter vratných zmien. Vyzerá to tak, ako keby vrstvy boli pospájané nejakými 

neviditeľnými strunkami, ktoré sa snažia vrátiť vrstvy do nejakej rovnovážnej polohy. Takýto 

model však nie je veľmi dobrý, pretože skutočné struny sťahujú vrstvy tým väčšou silou, čím 

vrstvy sú ďalej od seba. Reálne však priťažlivé sily medzi vrstvami s ich vzdialenosťou 

exponenciálne klesajú. Reverzibilné vzďaľovanie vrstiev je možné pozorovať pri iónových 
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výmenách rozmerovo podobných katiónov. Naopak nevratné vzdialenie vrstiev vo vodných 

roztokoch sa zväčša dosahuje zámenou pôvodných anorganických katiónov za veľké 

organické katióny (obr. 7.). Tu treba však vysvetliť, že chrakteristickou vlastnosťou súvrství 

fylosilikátov je ich negatívny náboj. Tento je výsledkom nábojovej nevyváženosti v oboch 

subvrstvách (oktaedrickej a tetraedrickej). Veľkosť tohoto náboja sa pohybuje od nulovej až 

po nejakú maximálnu hodnotu; vyššie spomenuté katióny kompenzujú tento negatívny náboj 

(v prípade, že majú čo kompenzovať). 

 

Obr. 6. Schématické zobrazenie štruktúry fylosilikátov  
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Obr. 7. Znázornenie tzv. vnútrokryštalického napučiavania ílov v dôsledku iónovej výmeny. 
Guličky znázorňujú hydratované katióny  sodíka, vápnika, horčíka, železa a iných prvkov 
 

 

Platničky „nie veľmi rovinné“    

Väčšina fylosilikátov sa vyskytuje vo forme lístkov alebo platničiek, avšak nie je to tak 

vždy. O príčinách porušenia planárneho tvaru kryštalinitov v dôsledku extrémne malej hrúbky 

vrstiev sa už hovorilo. Vyskytujú sa však aj „chyby“ zásadného charakteru. Napríklad minerál 

chryzotil, ktorý je známy ako zložka azbestu, má tvar trubičiek. Trubice vznikajú v takom 

prípade, ak štruktúra minerálu je tvorená dvojvrstvou. Dvojvrstva je však vždy nesymetrická, 

pretože je zložená z dvoch rozdielnych subvrstiev. Takáto asymetria môže však vyvolať 

značné vnútorné pnutie celej štruktúry, ktoré sa prejaví zvinutím sa plochého tvaru do 

trubičky. Toto zvinutie nie je však žiadnou maličkosťou. Vznikajúca tenká a ostrá trubica pri 

styku so živými tkanivami pôsobí svojim dráždivým účinkom ako fyzikálny kancerogén. 

  

  

 
Obr. 8. Snímka chryzotilu (vľavo, snímka – 1 µm) a pamiatka na ešte stále veľmi rozšírený 
azbestový produkt – strešnú krytinu eternit (vpravo) 
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O všeobecnom význame plochých tvarov sa nedá pochybovať. Sú viditeľné na každom 

kroku; reprezentujú ich sklá v oknách a na budovách, kovové fólie v autách a prístrojoch, 

fólie z umelých hmôt a mnohé iné. Avšak prírodné anorganické fólie sú veľmi 

„úzkoprofilovým“ materiálom. Hlavný dôvod je ten, že počet týchto látok nemôže 

konkurovať látkam umelým. Táto nevýhoda je však kompenzovaná ich relatívne dobrou 

dostupnosťou a nízkou cenou. Praktické využitie plochých silikátových materiálov je 

obrovské. V minulosti - aj napriek masívnemu využívaniu týchto látok – spektrum týchto 

produktov bolo relatívne veľmi úzke. Okrem najdôležitejšej aplikácie, o ktorej bude reč 

neskôr, ich reprezentovali najmä bridlicové strechy domov a už spomínané bridlicové 

„notebooky“. Počet dnešných „platničkovitých“ produktov na báze prírodných silikátov sa 

ráta na stovky. Niektoré z nich sú významné z hľadiska objemu výroby, iné zasa z hľadiska 

nenahraditeľnosti alebo obdivuhodného sofistikovaného riešenia.  

Napriek tomu, že existujú určité spoločné výhody všetkých vrstevnatých štruktúr, 

existuje ostrá deliaca čiara medzi aplikáciami „veľkorozmerných“ a „malorozmerných“ 

fylosilikátov. Využívanie „veľkých“ fylosilikátov je takmer zanedbateľné oproti použitiu ich 

mikrokryštalických analógov. Nie je to však zapríčinené iba relatívne malými možnosťami 

ich použitia ale tiež ich zriedkavejším výskytom vo forme priemyselne ťažiteľných surovín. 

Väčšina aplikácií veľkých platničiek sa sústreďuje najmä do oblasti tepelno-izolačných 

materiálov. Najčastejšie sa takto využíva muskovit a tepelne spracovaný vermikulit.    

 

Najstaršia chémia 

Najstarším a doteraz – z hľadiska objemu výroby - aj najdôležitejším využitím ílov, sú 

keramika a stavebné materiály. Na Slovensku najstaršie keramické predmety pochádzajú 

z mladšej doby kamennej; „technológia“ ich výroby bola importovaná z Malej Ázie a zo  

Stredomoria. Výroba keramiky a stavebných prvkov (najmä tehál), je založená na schopnosti 

ílov vytvárať s vodou plastické zmesi. Táto vlastnosť ílov sa môže zdať na prvý pohľad veľmi 

obyčajnou ale v skutočnosti je úplne unikátnou a pre anorganické látky aj veľmi zriedkavou 

vlastnosťou. Plasticita ílov je spôsobená schopnosťou ílu pohlcovať veľké množstvo vody. 

Zmena tvaru tejto plastickej zmesi je spôsobená vzájomným kĺzaním sa čiastočiek ílu na 

tenkých adsorbovaných filmoch vody. Tvar zformovaného telesa sa pritom zachováva vďaka 

relatívne veľkým adhéznym silám medzi týmito čiastočkami. Odstránenie vody jednoduchým 

vysušením, tak ako to vidíme u nepálených tehál, fixuje vytvorený tvar telesa, avšak teleso je 

schopné opätovne reverzibilne viazať vodu. U pálených tehál a keramiky je však fixácia tvaru 

trvalá a to v dôsledku vysokoteplotných, tzv. sliňovacích reakcií medzi časticami ílu a inými 
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zložkami zmesi. I keď neolitickí hrnčiari mnoho o chémii nevedeli, neznamená to, že vznik 

keramického produktu je jednoduchý dej. Naopak, z pohľadu chemika sa jedná o kompli-

kovaný komplexný dej, zahrňujúci adsorbciu vody na rôznych výstavbových úrovniach 

štruktúry ílu, jej spätné odstraňovanie s požiadavkou čo najmenších deformácií tvaru 

a vysokoteplotné reakcie medzi rôznymi zložkami počas vypaľovania.            

 

 
Obr. 9. Pre výrobu takejto keramiky (ľavý obrázok) sa používa polyminerálny substrát 
obsahujúci najmä ílové minerály montmorillonit, kaolinit a illit a neílové zložky ako napríklad 
kremeň a živce. Surovina pre výrobu porcelánu (pravý obrázok) sa nazýva kaolín s ílovým  
minerálom kaolinitom; táto surovina nesmie obsahovať žiadne farebné zložky ako napríklad 
oxidy železa 
 

 

Obr. 10. Metódy stavby „obydlí“ sú rôzne, východiskový materiál je však takmer rovnaký 
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Staré a nové tesniace substráty 

Ľudstvo už od nepamäti riešilo problém ako zabrániť vnikaniu vody do stavebných 

objektov alebo jej unikaniu z vodných zásobární alebo zavodňovacích systémov. Pre tento 

účel sa íly používali veľmi často. Podobným spôsobom sa íly používajú aj teraz, avšak 

väčšina moderných aplikácii využívajúcich tesniace vlastnosti ílov je v súčasnosti zameraná 

skôr na ochranu životného prostredia. Moderné skládky odpadu majú mnohonásobné istenie 

proti prieniku kvapalných zložiek do okolitého priestoru a jedným z nich sú aj ílové vrstvy. 

Niektoré riešenia sú však založené na súčasnom využívaní tesniacich a sorpčných vlastností 

ílov. Ílové substráty sa tiež využívajú pri budovaní úložísk rádioaktíneho odpadu, kde však íl 

slúži aj na tlmenie pohybov horniny, ktoré môžu poškodiť kontajnery s rádioaktívnym 

obsahom. Staré aj nové aplikácie tohoto druhu sú založené na veľkom odpore ílových vrstiev 

voči prieniku vody. Odborným fyzikálnym parametrom vyjadrujúcim túto vlastnosť je tzv. 

hydraulický odpor. Nízka priepustnosť ílov je ďalším ukážkovým príkladom výhod plochého 

tvaru kryštalinitov ílov. Je totiž spôsobená tesným paralelným ukladaním týchto kryštalinitov.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Obrázky ukazujú využitie ílových substrátov pri ukladaní rádioaktívnych odpadov 
v hlbinných úložiskách a pri budovaní povrchových skládok odpadu. Šípky na pravom 
obrázku označujú rôzne typy fólií a tzv. geotextílií. Niektoré geotextílie (dole) obsahujú aj 
ílové substráty 
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Antisedimentačné vlastnosti  

V súčasnosti existuje mnoho tekutých súbstrátov obsahujúcich také tuhé zložky, 

u ktorých si neprajeme aby sa sedimentáciou oddelili od kvapaliny. Príkladov je mnoho ale 

typické sú najmä náterové hmoty. Riešenie musí byť také, aby sa pri aplikácii súbstrátu 

zachoval jeho tekutý charakter. (Pol kila sádry do plechovky s farbou náš problém totiž 

nevyrieši.) Riešenie sa nazýva tixotropná suspenzia, na ktorej sa tiež dá úspešne 

dokumentovať výhoda plochého tvaru ílových platničiek. Tixotropná suspenzia ílu sa 

v kľudovom stave chová tak ako tuhá látka, čo znemožňuje čiatočkam pigmentu 

sedimentovať. Avšak pri malom mechanickom „strese“ táto suspenzia začne tiecť tak ako to 

vidíme u bežnej kvapaliny. Tento podivný jav názorne vysvetluje obr. 12., z ktorého je vidieť, 

že v kľudovom stave štruktúru suspenzie tvorí kostra budovaná zo vzájomne pospájaných 

lístočkov ílu. Táto kostra je však veľmi labilná a pri mechanickej záťaži sa rozsype na 

množstvo nezávisle sa pohybujúcich kryštalinitov ílu v kvapaline. Tixotropné ílové suspenzie 

sa použivajú ako pre vodné, tak aj nevodné prostredia. Avšak v druhom prípade sa používajú 

rôzne chemicky upravované íly. Veľmi dôležitým využitím ílov, založeným na tixotropných 

vlastnostiach, sú vrtné výplachové suspenzie. Sú to suspenzie používané pri prieskumnom 

alebo dobývacom vrtaní hornín. Tieto suspenzie majú za úlohu zabrániť sedimentácii tuhých 

častíc, ktoré sa používajú jednak pre zvýšenie hustoty suspenzie. Zároveň znižujú trenie vrtnej 

súpravy a zabraňujú zrúteniu sa stien vrtu.  

 

Obr. 12. Tixotropná suspenzia ílovej horniny bentonitu 
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Obr. 13. Vplyv prídavku antisedimentačných aditív na báze organomont-
morillonitu do suspenzie pigmentu a  schématické znázornenie ich účinku 

  

 

Ílové minerály v polyméroch 

K moderným ílovým produktom patria v súčasnosti tzv. polymérne ílové 

mikrokompozity a polymérne ílové nanokompozity. Sú to látky pozostávajúce z organického 

polyméru a ílových minerálov. Všeobecné dôvody prečo „zakomponovať“ do polyméru ílový 

minerál alebo dokonca aj niektorý z makrokryštalických fylosilikátov je niekoľko. 

Najdôležitejšie sú dva. Ten prvý je zlepšenie mechanických vlastností polyméru. Tento efekt 

je založený na rozdieloch v šírení lomových dráh v čistých a kompozitných materiáloch. 

Lomová dráha sa totiž na „cudzorodej“ látke jednoducho zastaví. Druhý dôvod je zníženie 

priepustnosti plynov cez polymér. Táto vlastnosť polymérov je veľmi dôležitá, pretože značná 

časť polymérov slúži aj pre výrobu rôznych obalových materiálov, napríklad pre potraviny 

alebo chemikálie. Toto zlepšenie je všeobecne zapríčinené zväčšením difúznych dráh molekúl 

plynu, ktoré musia „obtekať“ ploché kryštály ílového minerálu. V oboch vyššie uvedených 

prípadoch má plochý tvar kryštálikov ílu rozhodujúcu úlohu. Tento tvar nie je možné 

ovplyvňovať; to čo sa však sa ovplyvňovať dá, je hrúbka vrstiev a veľkosť čiastočiek ílov. 

Mikrokompozity a nanokompozity sa líšia najmä vo veľkosti častíc ílového minerálu. 

V prvom prípade sa jedná o častice s veľkosťou jednotiek až desiatok mikrometrov, v druhom 

prípade je hrúbka vrstiev ílu na úrovni jednotiek nanometra. Hlavnou prednosťou 

polymérnych nanokompozitov oproti mikrokompozitom sú lepšie užitkové vlastnosti. Jednou 

z nich je vyššia transparentnosť polymérov, ktorá je priamym dôsledkom „nanorozmerov“ 

anorganickej zložky.  
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Obr. 14. Rozdiel medzi medzi polymérnym ílovým mikrokompozitom (vľavo) a polymérnym 
ílovým nanokompozitom (vpravo) spočíva v rôznom stupni separácie silikátových súvrství 
ílového minerálu v polymére. Funkciu separačného média plní veľký organický katión  

 

 

Príprava nanokompozitov však naráža na rôzne problémy. Najvážnejším je nutnosť 

rozbiť štruktúru ílu až na najmenšie štruktúrne jednotky, ktorými sú vrstvy s hrúbkou 

približne jedného nanometra. Realizovať to vodnom prostredí nie je veľký problém, avšak 

v nevodných prostrediach je to problém často neprekonateľný. Ďalším problémom je 

vytvorenie dostatočne silnej väzby medzi polymérom a povrchom ílového minerálu. Pretože 

organický polymér a ílový minerál sú často chemicky veľmi nekompatibilné látky, tento 

problém sa rieši tak, že iónovýmennou reakciou ílových minerálov s niektorým organickým 

katiónom sa pripraví hybridný „anorganicko-organický“ medziprodukt, ktorý je už pre 

polymér „prijateľný“. V prípade, že sa však nepodarí zaistiť dostatočne silnú väzbu medzi 

povrchom ílu a polymérom, výsledný produkt má vlastnosti horšie ako samotný polymér. Pre 

výrobu polymérnych ílových nanokompozitov sa využívajú najmä ílové minerály 

montmorillonit a hektorit.  

 

Iné dôležité aplikácie  

Íly sú dávno známym pomocníkom pri separáci nežiadúcich zložiek z tekutých 

potravinárskych výrobkov. Separácia týchto zložiek je založená na adsorpcii alebo obyčajnom 

mechanickom oddeľovaní týchto zložiek filtráciou. Významným použítím ílov sú aditíva do 

papiera a iných materiálov. Vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle sú íly zasa zložkou 

rôznych zásypov; princíp ich účinku spočíva v ich antiseptickom, dehydratačnom 

a adsorpčnom účinku. Íly sú obvyklou  zložkou rôznych pôdnych aditív, kde často plnia 

funkciu nosičov aktívnej zložky (napr. hnojiva, fungicídu a iných) s retardačným účinkom.     
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Učitelia a vrstevnaté kremičitany 

Vzťah pedagogických pracovníkov k fylosilikátom - bez ohľadu na to - aký predmet 

a na akom stupni ho učia, je dlhodobo veľmi dôverný. V minulosti ho reprezentovali už 

spomenuté tabuľky z bridlíc. Tu treba povedať, že čierne bridlice sú vlastne vysokým tlakom 

stmelené, ílové minerály. Čiernu farbu majú z vysokého podielu organických zložiek, 

pochádzajúcich zo živej organickej hmoty nachádzajúcej sa v pôvodných sedimentoch. 

Napriek nedostatočne financovanému školstvu na Slovensku, sa bridlicové tabuľky u nás už 

nepoužívajú. V dnešnej dobe kontakt medzi pedagógmi a fylosilikátmi reprezentuje takmer 

výlučne krieda. Tu treba povedať, že slovo „krieda“ je jednak odborným názvom pre mäkkú 

horninu, ktorej hlavnú zložku tvorí mikrokryštalický uhličitan vápenatý ale zároveň je to aj 

názov bieleho predmetu, ktorým píšeme na tabuľu. Nie je náhodou, že obe látky majú 

rovnaký názov. Táto hornina totiž slúžila na výrobu školskej kriedy. V súčasnosti je však 

hlavnou zložkou kriedy ílový minerál kaolinit. Na „čmáranie“ sa však používa aj iný 

fylosilikát. Je ním mastenec; nepoužívajú ho však učitelia ale krajčíri.  

 

Obr. 15. Tento farmaceutický produkt sa používa 
pri žalúdočných obtiažach. Jeho hlavnou zložkou 
je ílový minerál beidelit. Napriek tomu, že sa 
nejedná o najsofistikovanejší ílový výrobok, určite 
je jedným z najdrahších  
 

Obr. 16. Tenis je  šport, ktorý sa najčastejšie 
hráva na antuke, jemnom prášku, ktorý sa získava 
mletím odpadu pri výrobe tehál. Rafael Nadal je 
s týmito tepelne spracovanými fylosilikátmi spo-
kojný; naopak švajčiar Roger Federer obľubuje 
vo Wimblendone skôr listy „trávové“     
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Obr. 17. Dve tradičné pomôcky pre pedagógov tvorené  
„fylosilikátmi“ a jeden z produktov ich márneho snaženia 

 

 

Dokážeme pripraviť ílové minerály aj v chemickom laboratóriu? 

Mikrokryštalické kremičitany sa v prírode nachádzajú vo veľkých množstvách a preto 

sa zdá, že nie je racionálny dôvod pokúšať sa o laboratórnu syntézu týchto látok. 

Vo všeobecnosti sa však chemici dosť často pokúšajú o prípravu nejakých umelých analógov 

prírodných látok. Majú na to rôzne dôvody. Tak napríklad príroda neposkytuje pre priemysel 

dostatok týchto látok v reprodukovateľnej a (alebo) požadovanej kvalite. To je príklad inej 

zaujímavej skupiny silikátov - zeolitov. Avšak prírodné zeolity nemôžu svojimi vlastnosťami 

konkurovať zeolitom syntetickým. Platí to pre väčšinu ich aplikácií v organickej katalýze. 

U ílových minerálov je to presne naopak. Syntetické produkty nie sú omnoho lepšie ako ich 

prírodné vzory avšak ich cena je neporovnateľne vyššia. Pokusy o syntézu fylosilikátov majú 

preto charakter „vedeckej zábavy“, zameranej na objasnenie nejakého vedeckého problému. 

Môže sa napríklad týkať simulovania podmienok pri vzniku týchto látok v prírode alebo 

syntéza môže byť zameraná na prípravu takých typov ílov, ktoré sa v prírode vôbec 

nenachádzajú. Metóda prípravy sa nazýva hydrotermálna syntéza a prebieha niekoľko 

týždňov vo vysokotlakových nádobách pri teplote 300 oC a tlaku 80 atm. Cena takto 

pripravených ílov však mnohonásobne prekračuje cenu prírodných ílov.  
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Ploché tvary v službách prírody       

Väčšina anorganických látok v prírode je reprezentovaná chemicky málo reaktívnou 

hmotou, ktorá navyše je koncentrovaná vo veľkých blokoch nepórovitých hornín, takže sa 

nezúčastňuje vo významnej miere na medzifázových reakciách v prírodnom prostredí.  

Význam mikrokryštalických kremičitanov je v tom, že ako malé častice s veľkým merným 

povrchom, ktoré sú rozptýlené vo všetkých častiach zemského povrchu, sú mimoriadne 

reaktívnou zložkou anorganickej časti zemskej kôry. Zúčastňujú sa katalytických, sorpčných 

a iónovýmenných reakcií. Ich koloidné vlastnosti ovplyvňujú vlastnosti, prírodných vôd, pôdy 

a sedimentov. V dôsledku dobrých sorpčných vlastností ílov dochádza k separácii rôznych 

toxických látok na ich povrchu. Na jednej strane je to pozitívne, pretože ich odstraňuje 

z bezprostredného kontaktu so živými organizmami, na druhej strane problém nekončí, 

pretože sa presúva na riešenie nového problému kontaminácie sedimentov. Íly v prírodných 

sedimentoch sa často stávajú „databázou“ zmien životného prostredia a sú dokumentom 

rôznych  environmentálnych havárií. 

 

Veda o íloch - veda, menejcenná veda alebo paveda?  (Malá spoločenská rubrika) 

Hlavný rys problematiky ílov je jej širokospektrálnosť a veľká previazanosť na 

praktické aplikácie. Najväčší rozvoj tejto problematiky bolo možné zaznamenať po 

II. svetovej vojne, keď počet odborných článkov o íloch dosahoval asi pol percenta všetkých 

chemických publikácii. Túto informáciu však dokážu oceniť iba chemici, pretože vedia, akým 

obrovským množstvom látok a tém sa chémia zaoberá. V súčasnosti relatívny podiel ílového 

výskumu poklesol, ale absolútne počty odborných článkov v tejto oblasti stále mierne rastú. 

(Ročne sa publikuje asi tisíc článkov o íloch.) Je to prekvapujúce, pretože sa jedná o látky 

dávno známe. Tento fakt je možno interpretovať ako potvrdenie ich obrovského významu. 

Napriek tomu, že existuje niekoľko špecializovaných odborných „ílových“ časopisov, väčšina 

prác vedeckého výskumu o íloch je roztrúsená v obrovskom množstve iných „neílových“ 

časopisov. Tento fakt je zasa najvýznamnejším dokumentom výrazne interdisciplinárneho 

charakteru vedy o „blate“ a súvisí s vyššie uvedenými smermi využitia týchto látok.  

 Fylosilikáty - ako predmet chemického výskumu - má niektoré svoje zvláštnosti, ktoré 

súvisia najmä s tým, že tieto látky často nie je možné získať ako úplne čisté a navyše ich 

zloženie a vlastnosti sú viacmenej špecifické pre každé individuálne ložisko. Jednoduchšie 

povedané, ich zloženie nie je tak jednoznačné ako napríklad u síranu meďnatého, pretože 

názov ílového minerálu je vlastne názov pre skupinu látok, s konvenčne vymedzeným 

intervalom zloženia a vlastností. Na jednej strane je teda určitý minerál nejakou 
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„medzinárodnou“ látkou, tak ako napríklad síran meďnatý ale na druhej strane je akýmsi 

„lokálnym chemickým endemitom“, špecifickým pre miesto jeho nálezu. „Znečistenie“ je 

druhou možnou špecifickou charakteristikou fylosilikátov a to aj napriek tomu, že je  pomerne 

ťažké si predstaviť, že blato môže byť ešte niečím znečistené. Je to viacmenej prirodzené, 

pretože zloženie magmy, teda hlavného prekurzora pre syntézu fylosilikátov, nebolo podobne 

ako celý zvetrávací proces, normované zákonmi EÚ a ani bývalej RVHP. Znečistenie ílových 

minerálov je teda taktiež špecifické a niekedy aj trvalé, čo znamená to, že nedá sa s tým nič 

robiť. Variácie obsahu doprovodných prímesí sú často veľmi dôležité, pretože rozhodujú 

o perspektívach využitia konkrétneho ložiska ílových minerálov. Ak napríklad ílová hornina  

v danom ložisku obsahuje prímesi toxických kovov, nepripadajú do úvahy - všeobecne ináč 

možné - aplikácie vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Napríklad prímesi oxidov 

železa v kaolíne diskvalifikujú použitie tejto suroviny pri výrobe porcelánu.  Vedecké použitia 

môžu byť obmedzené podobným spôsobom.     

 Napriek tomu, že íly sú na medzinárodnej úrovni legitímnou témou chemického 

výskumu, na slovenskej vedecko-výskumnej scéne boli v minulosti prezentované výhrady 

voči „tématickej“ čistote tohoto výskumu. Argumentácia sa týkala najmä už zmieného obsahu 

neodstrániteľných prímesí a prestala byť aktuálnou až vtedy, keď sa zistilo, že supravodiče, 

biokeramika, katalyzátory, konštrukčná keramika a mnoho ďalších látok sú celkom užitočné 

viaczložkové systémy, poskytujúce kvalitatívne odlišné a v mnohom neprekonatelne lepšie 

vlastnosti, ako samotné čisté anorganické látky. Nie je preto prekvapujúce, že výskumné 

aktivity v tomto smere vyústili do novej vednej disciplíny, ktorá sa v  takýmito „málo čistými 

látkami“ zaoberá. (Táto veda sa volá materiálová chémia.) Ďalší problém, súvisiaci 

s interdisciplinárnym charakterom tejto problematiky je tiež závažný. Súvisí s rozhodovaním, 

na akom pracovisku sa má riešiť určitý konkrétny interdisciplinárny problém tak, aby sa 

zachovala „vedecká čistota“ príslušných vedných odborov. Rozhodovanie môže byť ťažké 

a zdĺhavé, takže mnoho síl na riešenie pôvodného problému už nezostáva. Toto však nie je  

len problém vedy o íloch ale aj problém mnohých iných vied (dokonca nielen na Slovensku).      

 

Poznámka na záver 

História výskumu ílov má na Slovensku veľkú tradíciu. Táto začala po skončení 

II. svetovej vojny a jej zakladateľom bol Prof. Ing. Dr. Mikuláš Gregor, DrSc. z vtedajšej 

Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnešná 

Slovenská technická univerzita). Problematika výskumu fylosilikátov sa začala systematicky 

rozvíjať najmä na dvoch pracoviskách Anorganickom ústave Slovenskej akadémie vied 



 53 

v Bratislave pod vedením Ing. B. Číčela, DrSc. a neskôr RNDr. P. Komadela, DrSc; na 

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa geologický výskum viedol 

pod vedením Prof. RNDr. Ivana Krausa, DrSc. a chemický výzkum bol koncentrovaný na 

Katedre anorganickej chémie. SAV a PRIF UK sú doteraz hlavnými reprezentantmi 

základného a aplikovaného výskumu v tejto oblasti.  

Napriek nesporným vedeckým úspechom „ílových“ vedcov na Slovensku, vážnym 

problémom zostáva veľmi nízky stupeň ekonomického zhodnocovania domácich ílových 

surovín. (Toto konštatovanie však platí v takom prípade, ak neuvažujeme o výrobe keramiky 

a stavebných materiálov.) Analýza príčin uvedeného stavu nie je síce obsahom tohoto 

príspevku, avšak stojí za povšimnutie. To čo je úplne jasné, že na Slovensku neexistuje 

priamy vzťah medzi vedeckou kvalitou (hodnotenou napríklad počtom vedeckých článkov) 

a kvalifikovaným využívaním týchto nerudných surovín. Ak by to tak bolo, Slovensko 

by patrilo k významným exportérom drahých „sofistikovaných“ ílových produktov. Bohužial 

v tomto ohľade patríme k zaostalým krajinám, vyvážajúcim kvalitné suroviny z dôvodu 

neschopnosti zabezpečiť ich kvalifikované zhodnotenie.         
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