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Hydrotermálnou syntézou, pri teplote 300 °0, tlaku 8,8 MPa počas šiestich dní, bolo pripra
vených šest vzoriek smektitov o najjednoduchšom chemickom zložení (Si02-Ah03-Mg0-H20J, 
s postupne narastajúcim obsahom MgO. Vplyv horčíka na Jyzikálnechemické vlastnosti a štruktúru 
syntetických smektitov bol sledovaný najmii metódou rontgenovej difrakčnej analýzy a termickej 
analýzy, a to až do teploty 1500 °0. 

Zvyšovaním obsahu MgO v skúmanom systéme vznikal popri dioktaedrickom Bmektite aj určitý 
podiel s trioktaedrickým usporiadaním oktaedrickej siete. Pri relatívne vysokom obsahu MgO
(okolo 25 %) je produktom hydrotermálnej syntézy trioktaedrický Bmektit. 

ÚVOD 

Základnou štruktúrnou jednotkou významnej a v prírode vefmi rozšírenej 
skupiny Hových minerálov - smektitov - je trojsieťová vrstva, ktorá sa skladá 
z dvoch súvislých vonkajších sietí tetraédrov SiOl-, medzi ktorými je umiestnená 
jedna oktaedrická sieť s centrálnymi atómami Al(III), Mg(II) alebo Fe(III). 
Siete tetraédrov a oktaédrov majú spolocné atómy kyslíka. 

Centrálne atómy v oktaedroch sú rozmiestnené dvomi sposobmi: obsadené sú 
všetky pozície v základnej bunke minerálu (trioktaedrické usporiadanie) alebo 
sú obsadené len dve tretiny pozícií a jedna tretina ostáva neobsadená (diokta
edrické usporiadanie). 

Prepočty z výsledkov chemických analýz verkého počtu minerálov tejto skupiny 
ukázali, že obsadenie centier oktaedrov je vždy realizované tak, že smektit je 
alebo diokta.edrický alebo trioktaedrický, bez plynulého prechodu medzi týmito 
dvoma typmi [I], [2], [3], [4]. 

·Dominantné rozdiely medzi oboma typmi sú v hodnote mriežkového para
metra b, ako aj v teplote dehydroxylácie, ktorá je u dioktaedrických smektitov 
okolo 700 °C a u trioktaedriokých okolo 900 °C. 

Ak vychá.dzame z najjednoduchšieho možného chemického zloženia lítruktúry 
smektitov (SiO2-AliO3-MgO-H2O), potom postupne stúpajúci obsah horčíka 
by mal viesť k skokovitému prechodu z dioktaedrického usporiadania štruktúry 
na trioktaedrické usporiadanie, čo sme experimentá.lne overovali na šiestich syn
teticky pripravených vzorkách smektitov so stúpajúcim obsahom horčíka. 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Vzorky holi pripravené hydrotermálnou syntézou za teploty 300 °C, tlaku 
8,8 MPa a doby 6 dní v autokláve s objemom I dm3

, vyrobenom firmou Lampart 
(Budapešť). Vzorky bolí syntetizované zo zmesi rontgenoamorfných oxidov v po
mere látkových množstiev SiO2 : Al2O3 : MgO = 8: 2: M, pričom M = 1, 2, 3,

4, 5 11, 6 mol [5]. 
Na rontgenových difrakčných záznamoch produktov syntéz sa neobjavili 

okrem difrakčných línií smektitov žiadne iné difrakčné línie. Merania holi robené 
na rč:intgenovom goniometri firmy Philips s medenou rč:intgenovou lampou. 

Silikáty č. 1, 1983 45 


















