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 Smektyty to minerały ilaste o strukturze warstwowej typu TOT, oznacza to, że pojedynczy 

pakiet składa się z dwóch warstw silikatowych (T – tetraedryczna) przedzielonych jedną glino–tleno–

wodorotlenową (O – oktaedryczna) [1]. Pakiety minerału wykazują ujemny ładunek, kompensowany 

przez jony Na
+
, K

+
, lub Ca

2+
 otoczone cząsteczkami wody (gość) [2].W wyniku elektrostatycznego 

oddziaływania, pakiety łączą się w większe struktury zwane cząstkami [1,2]. 

 Smektyty charakteryzują się niezmiernie interesującymi właściwościami elektrycznymi [3]. 

Zawdzięczają je obecności przeciwjonów i cząsteczek wody w ograniczonych przestrzeniach 

międzypakietowych [3,4]. Relaksacja dielektryczna tych układów zachodzi w zakresie częstotliwości 

od hercowego, po gigahercowy [4]. Częstotliwość relaksacyjna tych układów zależy od zawartości 

związanej wody oraz rodzaju przeciwjonu [5]. Wymiana cząsteczek wody, na inne (formamid, glikol 

etylenowy, czy DMSO) istotnie zmienia ich właściwości elektryczne [6]. Właściwości elektryczne 

uwodnionych smektytów oraz ich interkalatów czynią te układy interesujące, ze względu na 

możliwość zastosowania ich, jako absorbery fal elektromagnetycznych [6,7]. 

 Za bardzo duże inkrementy dielektryczne (Δε), odpowiada głównie polaryzacja wynikająca z 

mobilności przeciwjonów w przestrzeniach międzypakietowych. Na mobilność jonów mają znaczny 

wpływ cząsteczki gościa [7,8]. Poniżej przedstawiono przenikalność elektryczną dla interkalatów 

nontronitu z formamidem i jego mono– i dimetylo– pochodnych: 

 

 
Rysunek 1. Krzywe dyspersji (ε') i absorpcji (ε'') interkalatów nontronitu z formamidem (NNT–FA), N–

metyloformamidem (NNT–NMF) i N,N–dimetyloformamidem (NNT–DMF) dla -30°C. 

 

Na wykresach dostrzegamy proces Maxwella – Wagnera związany z relaksacją przeciwjonów. 

Przesunięcia krzywych dyspersji i absorpcji wynikają z obecności innych cząsteczek gościa w 

przestrzeniach międzypakietowych nontronitu. 

 Wystąpienie zostanie poświęcone omówieniu wpływu rodzaju cząsteczki gościa na ruchliwość 

przeciwjonów w przestrzeniach międzypakietowych. 
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