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JIŘÍ KONTA 
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Došlo 19. 11. 1981 

Věda o jílové hmotě neboli argilologie se stala od poloviny 20. století roz
sáhlou interdisciplinární vědou, využívající a Bpojující různá oduětví vědy 
a výroby. Objevily 8e první specializované odborné časopisy, konferenční sbor
níky a monografie o jílové hmotě. Byla založena AIPEA (Association Inter
nationale pour ťEtude des Argiles). 

Tento přehled je prvním, originálním pokUBem, jak zpracovat téma uve
dené v titulu na základě statistického zhodnocení 500 současných odborných člán
ků s cílem dát objektivní odpověď na základní otázky. 

Vývoj argilologie v nejbližší budoucnosti bude silné ovlivněn rostoucím tlakem 
průmyslové a zemědělské technologie. Argilologie se bude orientovat více na po
tYrchové vlastnosti různých jílových moteriálů, mezi nimi hlavně na bobtnavé fylo
silikáty a kaolinit, organojílové komplexy a na hlubší poznání mezivrstevního 
prostoru v krystalové struktuře. Většího využití doznají nové metody, založené 
na interakci jílové hmoty a různých druhů záření při řešení otázek v oblasti kry
stalografie, chemie povrchu a analytické chemie. 

ÚVOD 

Každá z mezinárodních konferencí AIPEA (Association Internationale pour 
l'Etude des Argiles) je obvykle zahajována přehledným referátem, v němž autor 
svým způsobem odhaluje profil naší vědy a ukazuje i profil svůj. Na šesté mezi
národní jílové konferenci v Oxfordu v roce 1978 jsme vyslechli s velkým zájmem 
úvodní plenární přednášku Dr. R. C. Mackenzieho [l] ,,Clay mineralogy - whence 
e.nd whither?" a úvodní přednášku v sekci 5, kterou připravil Dr. P. De Souza
Santos [2] ,,Recent developments in applied clay mineralogy". Všichni také oceňu
jeme hluboce promyšlený článek profesora G. W. Brindleye [3],, Current and future 
trends in clay mineralogy - a review", phpravený u příležitosti 100. výročí Mine
ralogické společnosti Velké Británie a Irska a 30. výročí vzniku její Skupiny pro 
výzkum jílových minerálú (Clay Minerals Group). 

Je pro mě ctí, že mi byla svěřena úvodní plenární přednáška 7. mezinárodní jí
lové konference, která ještě navíc se koná v severní Itálii, jedné z nejkrásnějších 
oblastí Evropy. Pro argilology z celého světa nevedou v těchto dnech všechny 
cesty do Říma, ale do Bologně a Pavie. 

V mém příspěvku 7. mezinárodní jílové konferenci je podán statistický přehled 
o náplni 500 původních prací, uveřejněných v letPch 1976 až 1980 v časopisech Clays
and Clay Minerals a Clay Minerals a částečně ve sbornídeh Korn vyvetrivanija
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a časopise Clay Science. Získaná data poskytují pozornému čtenáři obraz o sou
časném stavu aktivity argilologů, ukazují, kde se zrychlilo tempo výzkumu ·a kam 
je třeba ještě napřít naši pozornost. 

POSTAVENÍ ARGILOLOGIE l\lEZI OSTATNÍMI Vi!;DAMI 

Jílová. hmota představuje asi polovinu nebo i více objemu sedimentární lito
sféry včetně kůry zvětrávání Země (obr. 1). Pouhý tento fakt by již měl stačit 
k tomu, aby jílová hmota se stala předmětem zájmu samostatné vědy mezi ostat
ními geologickými vědami. Avšak místo toho věda o jílové hmotě neboli argilolo
gie se vyvinula jako ohromná interdisciplinární věda. Argilologie dnes představuje 
rozsáhlou oblast výzkumu s aplikací průmyslovou, zemědělskou a při řešení pro
blémů životního prostředí. Různá odvětví vědy a výroby, např. mineralogie, kry
stalografie, petrologie, geochemie, geologie, půdoznalství, anorganická a organická 

· Obr. 1.
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chemie, fyzikální a zejména koloidní chemie, potravinářský, papírenský a chemický 
průmysl, a v něm zejména průmysl plastů, gumy, kabelů apod., keramický a sklář
ský průmysl, stavební inženýrství, farmaceutický průmysl, slévárenský a naftový 
průmysl, tužkařský průmysl a mnoho dalších využívají vysledků výzkumu jílové 
hmoty. Jílové minerály jsou všude kolem nás, jejich doménou je nejsvrchnější 
slupka zemské kůry. Jestliže přijmeme termín argilologie jako jednoslovné ozna
čení vědy zabývající se výzkumem jakékoliv hmoty obsahující jílové minerály, pak 
termínem argilosféra můžeme označit vertikální zónu Země zahrnující reziduální 
a. sedimentární akumulace, bohaté na jílové minerály, reakční produkty interakce
mezi litosférou, hydrosférou a atmosférou.

Ačkoliv začátek moderního výzkumu jílové hmoty spadá již do období těsně po 
prvním užití rentgenové difrakce k identifikaci a interpretaci krystalových struk
tur jílových minerálů v letech 1925-1930, další vývoj pokračoval hlavně uvnitř 
geologických věd a v koloidní chemii. Teprve od poloviny 20. století, kdy se obje
vily první specializované odborné časopisy nebo specializované svazky konferencí 
o jílové hmotě (tab. I), a specializované příručky lze hovořit o vzniku nové vědní
disciplíny, argilologie. Sborníky mezinárodních konferencí, organizovaných AIPEA,
začaly vycházet poněkud později, a to v roce 1963.

86 Silik.,ty (·. 1, 1983 
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Tabulka I 

Soznam specializovaných argilologickýc hčasopisů, svazků národních a mezinárodních konfo
rencí pojednávajících o jílové hmotě. 

Časopisy a konferenční sborníky: 

Clay Minerals Bulletin (UK) 
Bulletin du Group Francais des 

Argiles (F) 
Kora vyvetrivanija (SSSR) 
Clays and Clay Minerals (USA) 

Clay Science (Japonsko) 
Proceedings of the Conference on 

Clay Mineralogy and Petrology 
(ČSSR) 

-1947

-1949
-1952
-1955

-1962

-1958 
-1962

Oba se spojily do jediného časopisu Clay 
Minerals - 1971 (Journal of the European 
Clay Groups) 
(patnáct svazků) 
(1952 první konference; patnáct svazků a od 
roku 1961 časopis se 6 čísly ročně, dnes největší 
argilologický časopis) 

(osm svazků) 
(symposium se konalo v r. 1961) Genese et Synthese des Argiles (F) 

International Clay Conference 
Proceedings (AIPEA) -1963 (šest konferencí, devět svazků):

1963 Stockholm, 2 svazky 
1966 Jerusalem, 2 svazky 
1969 Tokyo, 2 svazky 
1972 Madrid, 1 svazek 
1975 Mexico, I svazek 
1978 Oxford, 1 svazek 

Svazky konferencí „ Tonmineralta-
gungen" (Greifswald, DDR) - 1965 (čtyři konference a 3 svazky)

First National Clay Conference 
Proc. (Bucharest, Rum.) -1973 (I svazek)

First Conference on Clay Minerals 
and Raw Materials (Boleslawiec, 
Polsko) 

IUGS and UNESCO, svazky sym
symposií 

-1978 (I svazek) 

Kaolín Correlation Program of the 
IUGS and UNESCO, svazky 

-1972 (několik svazků symposií, vydaných v různých
zemích) 

Kaolinový korelační program měl základ v předchozích symposiích 23. mezinárodního geolo
gického kongresu v Praze, 1968, kdy byly vydány (1969) následující svazky: ,,Genesis of Kaolin 
Deposita", ,,Kaolin Deposita of the World" a „Kaolin and Laterite \-Veathering Crust in Europe". 

STATISTICKÉ ZHODNO CENÍ S O U ČASNÉHO STAVU ARGILOLOGIE 
A ÚV AHA O JEJÍM DALŠÍM VÝVOJI 

Současný stav argilologie a nastínění jejího budoucího vývoje lze vyjádřit z růz
ných hledisek. Statistické zhodnocení většího počtu současných článků je prvním 
pokusem o to, jak dát objektivní odpovědi na několik základních otázek, jejichž 
smysl je v názvech následujících číslovaných odstavců. 

1. Metody uží vané v současném výzkumu jí lové hmoty, studované
vlastnosti  jí lové hmoty a j ej ich fr ekvence  v současné l iteratuře

Tabulka II ukazuje, v kolika z pěti set článků bylo použito takových základních 
metod, jakými jsou velikostní separace studovaných vzorků, zejména frakcí pod 
2 µ.m nebo pod 1 (J,Ill a základní techniky rentgenografické identifikace nebo 

Silil,áty č. 1, 1983 87 









Současný stav a tendence vývoje vědy o jílové hmotě ... 

Tabulka V 

Četnost identifikace nebo výzkumu nejílových sou
částek, vyskytujících se společně s jílovou hmotou 

Křemen 
Oxidy a oxyhydroxidy železa 
Kalcit 
Organická hořlavá substance 
Gibbsit 
Draselný živec 
Amorfní oxid křemičitý 
Biotit 
Hematit 
Vulkanické sklo 
Uvedeno pouze „živec" 
Dolomit 
Zeolity 
Cristobalit 
Pyrit 
Boehmit 
Anatas, sodný z1vec, sádrovec, bayerit, 

hydrotalcit .• , každý 
Amfibol, rutil, ilmenit, tridymit, alunit, 

siderit, apatit, brucit, amorfní Al(OH)J, 
oxidy manganu, baryt, magnetit, anda
lusit, turmalin, diaspor, norstrandit, 
různé sulfidy, zbytky skeletů orga
nismů •• , každý 

84 
41 
34 
29 

27 
25 

23 
23 

18 
18 
18 
16 
16 
16 
14 
II 

9 

5 až� 

4. Ve k t e rých přírodních a kumulacích  se v y s k y t u j í  s tudované  jílové
minerály  1 

Z čísel, uvedených v tab. VI, je zřejmé, že nejčastěji studovanými jílovými aku
mulacemi jsou reziduální horniny, převážně jako staré kůry zvětrávání a půdy. 
Následují jíly a jílovce, dále chemicky přeměněné vulkanické horniny a vulkano
klastity, potom hydrotermální asociace, břidlice a klastické sedimenty. Nepatrná 
pozornost je věnována jílovým minerálům v bauxitech, ačkoliv dosud například 
nevíme, zda existují vztahy ke gibbsitu, boehmittt a diasporu nebo k různým 
formám oxidů a oxyhydroxidů železa. 
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Tabulka VI 

Četnost výzkumu přírodních akumulací, v nichž se 
vyskytují studované jílové minerály 

Reziduá.lní horniny a půdy 
Jíly a jílovce 
Vulkanické horniny a vulkanoklastity 
Hydrotermální asociace 
Břidlice 
Klastické sedimenty 
Bauxity 
Jiné sedimenty 

120 
59 
52 

38 
29 

29 

2 
38 
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Tabulka VIII 

Oblasti praktické lidské činnosti a jejich četnost 
v soudobých publikovaných argilologických článcích 

Půdy 
Recentní prostředí 
Keramické jíly a břidlice 
Katalytické účinky 
Rezervoáry nafty 
Plniva, průmysl papírenský, tiskařský, 

výroba plastů 
Lékařství, biologie 
Pesticidy 
Geologie nerostných surovin 
Magnetická filtrace 

72 
29 
20 
20 
14 

14 

9 

7 

5 

5 

znatků argilologie, uvedené v tab. VIII, se objevují ve větším počtu prací v přísluš
ných specializovaných časopisech. čtenáři argilologických časopisů by jistě uvítali 
četnější informace o výsledcích výzkumu v praktických oblastech využití jílové 
hmoty a zejména články, shrnující poznatky o jílových materiálech, užívaných 
v různých oblastech průmyslu, nebo o významu jílové hmoty v zemědělství a ochra
ně přírodního prostředí. 

7. Náplň článků statistic ky hodno cených

Poměr článků čistě experimentálních nebo metodologických (A) k článkům 
zabývajícím se převážně přírodními jílovými akumulacemi, hlavně s geologickými 
nebo pedologickými závěry (B) a k článkům obsahujícím formální informace, jako 
např. o terminologii, udělení cen aj. (C) v letech 1976 až 1980 lze vyjádřit vztahem 
A : B : C = 388 : 154 : 20. Součet těchto čísel převyšuje počet 500 proto, že něk
teré články ve skupinách A a B obsahovaly podstatné irúormace obojího druhu 
a musely být zařazeny jak do skupiny A, tak do skupiny B. 

8. Charakter institucí, v nichž j sou  autoři  zaměstnáni  a mohou se
zabývat  výzkumem j í l ové  hmoty  

Jednotliví autoři nebo skupiny autorů analyzovaných 500 argilologických článků 
jsou zaměstnáni v převážné většině na univerzitách nebo jiných vysokých školách 
(tab. 9). Na druhém místě jsou národní a státní výzkumné instituce a teprve na 
třetím místě a poměrně v malém množství jsou zastoupeni pracovníci laboratoří 
průmyslu. Soukromých autorů nebo bez uvedení adresy zaměstnavatele je pouze 
18, pracovníků muzeí pouze 6 a jediný autor je z Mezinárodního výzkumného ústa
vu. 
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Tabulka IX 

Instituce, v nichž jsou autoři zaměstnáni a mohou 
se věnovat studiu jílové hmoty 

Univerzity a jiné vysoké školy 
Národní a státní výzkumné ústavy 
Průmyslové laboratoře 
Soukromé osoby (nebo neuvedeno) 
Muzea 
Mezinárodní výzkumný ústav 

700 
258 
41 
18 
6 
1 

93 










