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 Minerały ilaste to układy o strukturze warstwowej, będące uwodnionymi glinokrzemianami. 

Minerały z grupy smektytów stanowią jedną z kilku grup minerałów ilastych. Pojedynczy pakiet 

smektytu składa się z dwóch rodzajów warstw: silikatowej (tetraedryczny [SiO4]
4-) oraz gibsytowej 

(oktaedryczny [AlO2(OH)4]
5-) [1]. Typ struktury smektytu to układ 2:1, co oznacza, że pojedynczy 

pakiet składa się z dwóch warstw silikatowych przedzielonych jedną gibsytową. Warstwy wykazują 

deficyt ładunku dodatniego, który jest kompensowany przez kationy międzypakietowe. W 

przestrzeniach pomiędzy pakietami oprócz jonów takich jak Na+, K+, Ca2+ również znajdują się 

cząsteczki wody [2]. Ulokowana w przestrzeniach międzypakietowych woda jest stabilizowana 

poprzez oddziaływania elektrostatyczne z kationami oraz wiązania wodorowe z atomami tlenu warstw 

smektytu [3]. Do niezwykle interesujących właściwości minerałów warstwowych należy zdolność do 

interkalacji, czyli procesu przyjmowania cząsteczek gościa do wolnych przestrzeni 

międzypakietowych minerału (gospodarza) [4]. Modyfikacja polegająca na wprowadzeniu innych 

cząsteczek gościa do przestrzeni międzypakietowych jest poprzedzona usunięciem wody poprzez 

wygrzewanie minerału [4,5]. 

 Ilość wody międzypakietowej smektytów silnie zależy od wilgotności otoczenia, i można ją 

śledzić poprzez zmianę stałej sieciowej (d001). Na skutek ogrzewania minerału woda jest stopniowo 

usuwana, czemu towarzyszy spadek wartości d001. Proces dehydratacji (usuwania wody 

międzypakietowej) rozpoczyna się w temperaturze około 50°C i po przekroczeniu 150°C między 

warstwami pozostają jedynie kationy kompensujące ujemny ładunek warstw [5]. Dla smektytów 

proces dehydratacji jest odwracalny. Ponowne uwodnienie następuje natychmiast po zmieszaniu 

minerału z wodą. W wyższych zakresach temperatur od 220°C do 1000°C dochodzi do procesu 

dehydroksylacji związanej ze zmianą składu chemicznego warstw [6–9]. Skutkiem wygrzewania 

minerału w temperaturach bliskich temperaturze dehydroksylacji zachodzi stopniowa utrata zdolności 



do interkalacji. Szeroki zakres temperatur, w jakim dochodzi do dehydroksylacji warstw związany jest 

z różnorodnością składu chemicznego minerałów z grupy smektytu. 

 Niezmiernie interesującym aspektem jest możliwość badania układów molekularnych 

imitujących minerały ilaste, przy zastosowaniu technik chemii obliczeniowej. Zastosowanie obliczeń 

kwantowo–mechanicznych pozwoliło na symulację procesu dehydroksylacji oraz wyznaczenie 

wartości energii aktywacji dla tego procesu. W czasie wystąpienia przedstawione zostaną wstępne 

wyniki otrzymane dla modelu opartego na warstwowej strukturze smektytu. Do symulacji ścieżki 

procesu zastosowano metodę NEB (Nudged Elastic Band) w pakiecie obliczeniowym CP2K. Wyniki 

wskazują, że stabilniejsza energetycznie jest struktura pakietu, gdy H+ związane są z warstwą 

gibsytową niż silikatową. Proces dehydroksylacji polega na przeniesieniu kationu wodoru na atom 

tlenu grupy OH- w obszarze danej warstwy. Korzystniejsza energetycznie jest ścieżka dla procesu 

dehydroksylacji zachodzącego wewnątrz pakietu niż na jego powierzchni. W obu przypadkach 

otrzymano bardzo duże wartości energii aktywacji, co uzasadnia, że proces ten obserwowany jest 

dopiero w stosunkowo wysokiej temperaturze. Naszym zdaniem, proces dehydroksylacji może 

przebiegać według kilku mechanizmów i jest wypadkową poszczególnych ścieżek reakcji. 
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