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Abstrakt

Název práce: Využití molekulárních simulací při komplexní strukturní ana-
lýze vrstevnatých materiálů
Autor: RNDr. Marek Veteška
Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky
Vedoucí disertační práce: RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., KChFO
Abstrakt:
Techniky molekulárních simulací byly použity spolu s experimentálními mě-
řeními (rtg. difrakce, termogravimetrie, infračervená spektroskopie, elemen-
tární analýza aj.) k objasnění strukturních charakteristik různých typů vrs-
tevnatých materiálů.
Vyřešena byla struktura Zn-Al-podvojného vrstevnatého hydroxidu interka-
lovaného pyrentetrasulfonovou kyselinou. V závislosti na relativní vlhkosti
vzorky vykazovaly rozdílná uspořádání s třemi rovinami molekul vody a buď
s jednou, nebo dvěma rovinami pyrentetrasulfonových aniontů. Zároveň byla
prokázána značná variabilita uspořádání aniontů.
Zkoumáno bylo adsorpční chování přírodního a tetrametylamoniovými kati-
onty modifikovaného montmorillonitu vůči anilinu a fenolu. Charakter ad-
sorpce se lišil jak podle typu adsorbovaných molekul, tak podle typu ad-
sorbentu. Významnou roli hrála rovina molekul vody přímo nad povrchem,
která zprostředkovávala adsorpci anilinů. Přítomností tetrametylamoniových
kationtů byla plocha roviny vody zmenšena, což snížilo adsorpci anilinů. Pří-
tomnost kationtů naopak mírně zvětšila adsorpci fenolů.
Byla vyřešena struktura fenylfosfonátu strontnatého interkalovaného dioly
různé délky s hydroxylovými skupinami na terminálních uhlíkových atomech.
U ethandiolů a propandiolů docházelo k silné interakci jedné z jejich hydroxy-
lových skupin s dvěma atomy stroncia ve vrstvě; druhá hydroxylová skupina
ethandiolů interagovala s jedním atomem stroncia, zatímco u propandiolů
tvořila vodíkové můstky s molekulami vody u vrstvy. U delších diolů tvořily
tyto vodíkové můstky obě hydroxylové skupiny; u butandiolů jen u jedné
vrstvy, zatímco u diolů s více než šesti atomy uhlíku u protilehlých vrstev,
přičemž dioly byly nataženy šikmo přes mezivrství.
Klíčová slova: strukturní analýza, molekulární simulace, interkalace, pod-
vojný vrstevnatý hydroxid, pyrentetrasulfonová kyselina, montmorillonit, fe-
nylfosfonát strontnatý



Abstract

Title: Application of Molecular Simulations in Complex Structural Analysis
of Layered Materials
Author: RNDr. Marek Veteška
Department: Department of Chemical Physics and Optics
Supervisor: RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., Dept. of Chemical Physics
and Optics
Abstract:
Techniques of molecular simulations were used together with experimental
measurements (X-ray diffraction, thermogravimetry, infrared spectroscopy,
elemental analysis and others) to clarify the structure properties of various
types of layered materials.
The structure of Zn-Al-layered double hydroxide intercalated by pyrenetet-
rasulfonate acid was solved. Depending on the relative humidity, the samples
showed different arrangements with three planes of water molecules and with
either one or two planes of pyrenetetrasulfonate anions. At the same time
considerable variability of anions arrangement was demonstrated.
The adsorption behavior of natural montmorillonite and montmorillonite
modified by tetramethylammonium cations in relation to aniline and phe-
nol was explored. Adsorption features differed according to both the type
of adsorbed molecules and the type of adsorbents. An important role was
played by the plane of water molecules right above the surface which medi-
ated adsorption of anilines. The water plane area was reduced by presence of
tetramethylammonium cations which caused reduction of aniline adsorption.
By contrast, the cations presence slightly increased adsorption of phenols.
The structure of strontium phenylphosphonate intercalated by diols with dif-
ferent length and with hydroxyl groups on the terminal carbon atoms was
solved. Regarding ethanediols and propanediols, there was a strong interac-
tion of one of their hydroxyl groups with two strontium atoms in the layer;
the second hydroxyl group of ethanediol interacted with one strontium atom,
while in propanediols the hydroxyl group formed hydrogen bonds with wa-
ter molecules above the layer. For longer diols, both hydroxyl groups formed
these hydrogen bonds; in butanediols towards only one layer, while in diols
with more than six carbon atoms towards opposing layers, with the diols
stretched diagonally across the interlayer.
Keywords: structure analysis, molecular simulations, intercalation, layered
double hydroxide, pyrenetetrasulphonate acid, montmorillonite, strontium
phenylphosphonate



Obsah

I Teoretický přehled 8

1 Úvod 9

2 Vrstevnaté struktury 12
2.1 Podvojné vrstevnaté hydroxidy . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Montmorillonity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Organofosfonáty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Prášková rtg. difrakce 19
3.1 Geometrické principy difrakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 Metoda práškové difrakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3 Praktické limity difrakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4 Molekulární modelování 25
4.1 Empirická silová pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.1.1 Vazebné interakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1.2 Nevazebné interakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.1.3 Omezení dosahu nevazebných interakcí . . . . . . . . . 31
4.1.4 Druhy silových polí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1.5 Výpočet nábojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2 Molekulární mechanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2.1 Minimalizační algoritmy . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.3 Molekulární dynamika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3.1 Integrační algoritmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3.2 Statistické soubory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.3 Kontrola teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.4 Kontrola tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

II Postupy a výsledky 43

5 Techniky modelování 44
5.1 Informace z experimentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



5.2 Výpočet statických vlastností látky . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3 Výpočet dynamických vlastností látky . . . . . . . . . . . . . 48

6 Shrnutí publikovaných článků 49
6.1 První článek – Molecular simulations of hydrotalcite interca-

lated with pyrenetetrasulfonate . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.2 Druhý článek – Structure analysis of hydrotalcite intercalated

with pyrenetetrasulfonate; experiments and molecular model-
ling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.3 Třetí článek – Adsorption of phenol and aniline on natural and
organically modified montmorillonite: experiment and molec-
ular modelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.4 Čtvrtý článek – Intercalation of 1,n-diols into strontium phen-
ylphosphonate: How the shape of the host layers influences
arrangement of the guest molecules . . . . . . . . . . . . . . . 57

7 Závěr 60

Seznam použité literatury 62

III Přehledy 69

Seznam výsledků a aktivit 70

Poděkování 74

IV Články 75

1 Molecular simulations of hydrotalcite intercalated with py-
renetetrasulfonate 76

2 Structure analysis of hydrotalcite intercalated with pyrene-
tetrasulfonate; experiments and molecular modelling 81

3 Adsorption of phenol and aniline on natural and organi-
cally modified montmorillonite: experiment and molecular
modelling 93

4 Intercalation of 1,n-diols into strontium phenylphospho-
nate: How the shape of the host layers influences arrange-
ment of the guest molecules 105



Část I

Teoretický přehled
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Kapitola 1

Úvod

Práce se věnuje strukturní analýze různých typů vrstevnatých struktur, které
byly interkalovány anebo na povrchu modifikovány organickými ionty nebo
neutrálními organickými molekulami. Tyto modifikace vedou k zajímavým
změnám fyzikálních a chemických vlastností původních struktur anebo i in-
terkalovaných a adsorbovaných materiálů. Např. v této práci, modifikované
vrstevnaté materiály tak mohou sloužit jako selektivní sorbenty organických
polutantů. Díky obrovské variabilitě možných vrstevnatých materiálů i inter-
kalovatelných a adsorbovatelných molekul je možno jejich vhodnou volbou
cíleně ovlivňovat vlastnosti výsledných materiálů.

Jelikož vlastnosti látek souvisí s jejich strukturou, je právě znalost struk-
tury základem pro vývoj materiálů s požadovanými vlastnostmi. Strukturní
analýza se obvykle provádí pomocí experimentálních metod, např. infračer-
vené spektroskopie a zejména rentgenové difrakce. Ovšem v případě částečně
neuspořádaných struktur, obvykle navíc v práškovém stavu – což je i případ
studovaných materiálů – není většinou difrakční analýza dostatečná. V ta-
kovém případě je vhodné použít spolu s dalšími experimentálními měřeními
i vhodné výpočetní metody, jichž existuje celá řada. Pro námi zkoumané
materiály jsou velmi vhodnou volbou molekulární simulace založené na em-
pirických silových polích, tj. molekulární mechanika a dynamika: umožňují
s dostatečnou přesností a zároveň rychle určit strukturu s velkým počtem
atomů a dále spočítat např. jednotlivé složky interakční energie, difrakční
obraz modelu, koncentrační profily atd.

První ze zkoumaných struktur jsou podvojné vrstevnaté hydroxidy, je-
jichž vrstvy nesou kladný náboj. V mezivrstevném prostoru jsou zejména
elektrostatickými interakcemi slabě drženy záporně nabité atomy nebo mo-
lekuly, které kompenzují náboj vrstev, a neutrální molekuly vody. Z hlediska
interkalace jde o velmi vhodnou hostitelskou strukturu díky pevně kovalentně
vázaným atomům ve vrstvě a naopak slabé nevazebné mezivrstevné inter-
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akci a díky tomu, že během interkalace nedochází ke změnám vrstev. Kromě
snadné přípravy je výhodou těchto materiálů i možnost ovlivňovat složení
vrstvy a nízké náklady na jejich výrobu.

V této práci je řešena struktura Zn-Al podvojného vrstevnatého hyd-
roxidu interkalovaného pyrentetrasulfonovou kyselinou a stabilizovaného za
různé relativní vlhkosti prostředí. Vytvořené strategie modelování jsou posta-
veny na molekulárních simulacích, které jsou podpořeny experimentálními
měřeními, zejména práškovou rtg. difrakcí, jejíž měření slouží nejen k vy-
tvoření modelů, ale i k ověření modelů po optimalizacích. Pro každý vzorek
s různým počtem mezivrstevné vody se jako výsledek simulací získá detailní
struktura modelů s popisem případné neuspořádanosti jak interkalovaných
aniontů pyrentetrasulfonové kyseliny, tak molekul vody. Dále je určena mj.
energie modelů v závislosti na množství molekul vody.

Dalším zkoumaným materiálem je montmorillonit, jehož vrstvy nesou na-
opak záporný náboj. Spolu s molekulami vody musí být v mezivrstevném pro-
storu a na povrchu nevazebně drženy kompenzující kationty. Vhodně zvolené
organické kationty mohou hydrofilní vlastnosti materiálu změnit na hydro-
fobní. Často je využíván jako adsorbent aromatických látek.

V této práci je studována adsorpce fenolu a anilinu na povrch montmo-
rillonitu přírodního a interkalovaného tetrametylamoniovými kationty. Expe-
rimentálně změřené adsorpční isotermy vykazují pro každý vzorek rozdílné
chování. Modely jsou postaveny na základě chemické analýzy, adsorbované
molekuly fenolu a anilinu jsou neutrální. Molekulární simulace povrchu mate-
riálu pomáhají určit vzájemné uspořádání adsorbovaných molekul, molekul
vody a tetrametylamoniových kationtů vůči sobě a vůči vrstvě a dále vliv
jednotlivých složek na ostatní. V závislosti na množství adsorbovaných mo-
lekul anilinu a fenolu lze určit např. interakci adsorbovaných molekul vůči
okolí. Toto energetické chování modelů spolu se strukturou povrchů umož-
ňuje objasnit a potvrdit rozdílné adsorpční schopnosti materiálů, které bylo
určeno experimentálními měřeními.

Jako poslední je popsána struktura organofosfonátu, jehož vrstvy mají
nulový náboj. Interkalovány mohu být tedy pouze neutrální molekuly. Jak
tyto molekuly, tak molekuly vody jsou drženy v mezivrstevném prostoru
pouze nevazebně. Přesto charakter těchto látek umožňuje vznik i velmi pra-
videlných struktur. Tyto organofosfonáty mají obrovskou variabilitu jak ve
volbě centrálního kovového atomu a organických skupin, tak i v možnostech
interkalace.

V této práci je konkrétně zkoumána struktura fenylfosfonátu strontnatého
interkalovaného dioly s různou délkou uhlíkového řetězce a s hydroxylovými
skupinami vázanými na terminálních uhlíkových atomech. Experimentální
měření práškovou rtg. difrakcí a termogravimetrií ukazují na velmi rozdílné
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chování interkalátů v závislosti na délce řetězce diolů. Měření sice umožňují
určit polohy kyslíkových atomů patřících molekulám vody nebo hydroxylo-
vým skupinám diolů, ale nedokáží atomy kyslíku již přesně rozlišit ani nemo-
hou určit charakter interakcí těchto atomů i celých interkalovaných molekul
s hostitelskou strukturou. Experimentální data ale poslouží k určení poměrů
a vhodného umístění interkalovaných molekul v simulačních modelech. Ná-
sledné molekulární simulace dokáží odpovědět na otázky předložené expe-
rimenty, tedy vysvětlit mj. nelineární závislost mezirovinné vzdálenosti na
délce diolů, rozdílný charakter chování materiálů v závislosti na teplotě nebo
nemožnost syntetizovat interkalát s pentandiolem. Simulace určí konkrétní
umístění interkalovaných molekul v dutinách mezi fenylovými skupinami,
popíší tvar i uspořádání diolů i natočení a orientaci fenylových kruhů.
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Kapitola 2

Vrstevnaté struktury

2.1 Podvojné vrstevnaté hydroxidy
Hydrotalcit byl prvním objeveným minerálem celé jedné velké skupiny mate-
riálů s vrstevnatou strukturou. Proto se někdy celá tato skupina podvojných
vrstevnatých hydroxidů (Layered Double Hydroxide – LDH) nepřesně ozna-
čuje jako hydrotalcity. Jiná běžná jména těchto materiálů jsou sloučeniny
typu hydrotalcitu (hydrotalcite-like compounds) nebo aniontové jíly (anionic
clays), ačkoli ani tato označení nepojmenovávají všechny materiály přesně [1].

2.1.1 Struktura LDH
Chemický vzorec hydrotalcitu je Mg6Al2(OH)16CO3 · 4 H2O. Tento přírodní
minerál tvoří vrstevnatou strukturu, v níž se pravidelně střídají kladně na-
bité hydroxidové vrstvy [Mg1−xAlx(OH)2]x+ s mezivrstevnými prostory vypl-
něnými molekulami vody a anionty [(CO3)x/2 · n H2O]x−. Vrstvy mají struk-
turu minerálu hydroxidu hořečnatého Mg(OH)2, přičemž některé kationty
Mg2+ jsou zaměněny za Al3+ (proto název podvojné vrstevnaté hydroxidy).
Vzniklý kladný náboj vrstev je kompenzován anionty v mezivrství (odtud ná-
zev aniontové jíly), aby krystal zůstal celkově nábojově neutrální. Nejčastěji
se vyskytujícím aniontem v přírodě je uhličitan.

Obecně základní stavební kámen vrstvy je osmistěn M(OH)6, v jehož
vrcholech se nalézají hydroxylové skupiny a uprostřed kationt M . Každý os-
mistěn sdílí šest svých hran s vedlejšími šesti osmistěny a tvoří tak nekonečné
vrstvy M(OH)2. Pohledy na vrstvu z vrchu a z boku jsou zakresleny na ob-
rázcích 2.1 a 2.2. Osmistěny obsahují jak dvojmocné, tak trojmocné kationty
vhodného kovu. Pozitivní náboj vrstvy je určen poměrem trojmocného kati-
ontu vůči všem kationtům x = M III/(M II + M III). Krystalová struktura je
tvořena vrstvením těchto vrstev, které se pravidelně střídají m-valenčními
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anionty X m− kompenzujícími kladný náboj vrstev a s mezivrstevní vodou.
Obecný chemický vzorec je:

[M II
1−xM

III
x(OH)2]x+[X m−

x/m · nH2O]x−

Obrázek 2.1: Vrstva LDH z vrchu

Obrázek 2.2: Vrstva LDH z boku

Poměr trojmocného kationtu je nejčastěji v rozmezí 0,2 ≤ x ≤ 0,4. Roz-
místění kationtů ve vrstvách je zpravidla pravidelné [2].

Druh kationtů tvořících vrstvy je omezen téměř jen jejich nábojem a
velikostí, která bývá blízká velikosti atomu Mg. Vyskytují se tedy dvojmocné
kationty M II = {Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn} a trojmocné M III = {Al,
Mn, Fe, Co, Ni, Cr, Ga}. Jako výjimky existují i LDH s jednomocným Li a
trojmocným Al, s dvojmocným Co a čtyřmocným Ti a rovněž i LDH s více
než dvěma různými kationty.

Hlavní charakteristikou podvojných vrstevnatých hydroxidů jsou silné
vazby mezi atomy ve vrstvách a slabé vazby mezi mezivrstevnými anionty
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navzájem a vrstvami. Díky tomu mohou být mezivrstevné anionty téměř li-
bovolné: organické či anorganické, jednoduché či komplexní, např. halogenidy
(fluoridy, chloridy), anionty s kyslíkem (uhličitany, dusičnany, sulfáty, bro-
máty), složitější anionty kovů (chromany, dichromany), anionty komplexních
sloučenin (ferro a ferrikyanidy), organické anionty (carboxylové sloučeniny,
fosfonáty, alkylsulfáty), silikáty aj. [3].

Mezivrstevné anionty mohou být vyměněny tzv. interkalací. Při této re-
akci dochází k cílenému umístění různých typů aniontů nebo neutrálních
polárních molekul do mezivrství, obvykle výměnou za původní uhličitany.

Vzdálenost mezi vrstvami závisí na velikosti aniontů, jejich kompenzu-
jícím náboji, jejich uspořádání a rovněž na množství molekul vody v mezi-
vrství. Vzdálenost může být v intervalu od cca. 7,5 Å pro (OH)− až po více jak
30 Å pro organické řetězce. Charakterizovat mezivrstevné uspořádání aniontů
je poměrně složité. Pro menší anionty do vzdálenosti mezivrství okolo 11 Å
bývá struktura natolik uspořádaná, že lze pozorovat i pravidelné vrstvení vrs-
tev (hexagonální 2H uspořádání s dvěma vrstvami v základní buňce krystalu
nebo trigonální 3R uspořádání s třemi vrstvami v buňce). Pro větší anionty
už vrstvy obvykle nebývají na větší vzdálenosti pravidelně uspořádány.

2.1.2 Vlastnosti LDH
Podvojné vrstevnaté hydroxidy jsou v podstatě jedinou skupinou vrstevna-
tých materiálů, které mají pozitivně nabité vrstvy a náboj je nutno kompen-
zovat anionty. Proto jsou LDH intenzivně interkalovány molekulami s ani-
ontovými skupinami. Přitom množství molekul s aniontovými skupinami je
mnohem větší než s kationtovými skupinami.

Z hlediska interkalace jsou LDH velmi vhodnou hostitelskou strukturou,
neboť mají slabé mezivrstevné interakce a naopak pevně vázány atomy ve
vrstvě (vrstva tak zůstává v průběhu interkalace beze změny). LDH jsou také
velmi dobře modifikovatelné materiály, neboť lze měnit jejich vlastnosti díky
možnosti určení poměru x dvojvazného a trojvazného kationtu ve vrstvách.
Těmito změnami hustoty náboje na vrstvách lze následně ovlivňovat počet a
uspořádání aniontů v mezivrství.

Díky této flexibilitě a díky tomu, že se zároveň LDH dají snadno a levně
vyrobit, jedná se o perspektivní materiály s velkými možnostmi využití. Hlav-
ními oblastmi využití jsou katalyzátory pro oxidaci, redukci a jiné typy reakcí,
selektivní adsorbenty plynů a iontů elektrolytů, antioxidanty, iontoměniče,
stabilizátory polymerů, stabilizátory kyselosti, nanoporézní membrány pou-
žitelné pro různé separační procesy nebo nosiče léčiv. Šířka mezivrství v řádu
nanometrů umožňuje provádět chemické reakce v omezeném prostoru, což
může vést např. k modifikacím fotochemických vlastností molekul [1, 4].
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2.2 Montmorillonity

2.2.1 Struktura MMT
Obecně je jedna vrstva montmorillonitu (MMT) složena ze dvou rovin čtyř-
stěnů [TO4]m− přiléhajících k prostřední rovině osmistěnů [MA6]n− (jde tedy
o jeden z 2:1 jílů). T označuje centrální kationty čtyřstěnů a nejčastěji jimi
bývají Si4+, popř. jsou substituovány za Al3+, Fe3+ nebo Ge4+. Centrální
kationty osmistěnů jsou označeny M a kromě Al3+ jimi mohou být např.
Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Ca2+ nebo Li+. Anionty osmistěnů jsou označeny
A, protože kromě O2− se vyskytují i OH− nebo F− [4, 5, 6, 7]. Pohled na
vrstvu z boku je zakresleny na obrázku 2.3.

Obrázek 2.3: Vrstva MMT

Substituce ve vrstvě vedou ke vzniku záporného náboje, který je kompen-
zován v mezivrství přítomnými kovovými kationty (Na+, K+, Ca2+, Mg2+

aj.), které mohou být následně vyměněny za různé organické kationty. Touto
modifikací fylosilikátů změníme zpravidla původně hydrofilní materiál na
hydrofobní [8].

2.2.2 Vlastnosti MMT
V současné době modifikované organo-fylosilikáty stále přitahují velkou po-
zornost díky svým unikátním vlastnostem a možnostem využití v průmys-
lových aplikacích, jako jsou sorbenty, katalyzátory, molekulární síta, iontové
vodiče, nelineární optické materiály, fotokatalytické materiály, stabilizátory
a další [9, 10].

Velkou výhodou montmorillonitů je poměrně nízký náboj vzniklý sub-
stitucemi ve vrstvě, což umožňuje velmi snadnou interkalaci oproti jiným
typům silikátů, např. vermikulitů. Díky vlastnostem montmorillonitu lze do
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mezivrství interkalovat nejen vyměnitelné kationty, ale rovněž polární neut-
rální molekuly na základě ion-dipólové interakce, kdy původní ionty zůstávají
v mezivrství [6].

V určitých případech lze náboj vrstvy snížit dopováním Li+ při vyšší
teplotě – což může až znemožnit interkalaci a molekuly hostů jsou sorbovány
pouze na povrchu. Povrch sám o sobě umožňuje velkou sorpci molekul hostů.
Velmi mnoho výsledných, cíleně zkoumaných vlastností materiálů záleží právě
na množství adsorbovaných molekul na povrchu a na jejich uspořádání [11,
12].

Velkou roli v interkalaci i adsorpci na povrchu montmorillonitu hraje
přítomnost nebo nepřítomnost vody. Pokud je interkalovaný montmorillo-
nit hydrofilní, je schopen absorbovat velké množství molekul vody a zároveň
s tím významně zvýšit mezirovinnou vzdálenost. Obsah vody v mezivrstev-
ném prostoru tedy záleží na charakteru vyměnitelných kationtů a také na
relativní vlhkosti a hydrostatickém tlaku okolí [13].

2.3 Organofosfonáty

2.3.1 Struktura organofosfonátů
Kovové organofosfonáty tvoří rozsáhlou skupinu vrstevnatých materiálů s vel-
kou variabilitou uspořádání díky širokým možnostem volby jak centrálního
kovového atomu, tak i organických částí navázaných přes fosfor P. Centrál-
ními atomy M mohou být např. kovy alkalických zemin Ca, Sr, Ba, Mg nebo
další dvojvazné kovy Fe, Co, Ni, Zn, Cd, Mn. Zástupci organických částí R
mohou být od velmi jednoduchých (např. i atomy vodíku nebo hydroxylové
skupiny) až po velmi komplexní organické skupiny. Obecný vzorec organic-
kých fosfonátů dvojmocných kovů lze pak napsat jako

MO3PR · nH2O.

Vlastní vrstva fosfonátu je tvořena anorganickou částí složenou z cent-
rálních atomů kovu a fosfonátových skupin. V ní je každý ze tří kyslíkových
atomů fosfonátové skupiny navázaný na dva různé centrální atomy kovu;
jedna fosfonátová skupina takto propojuje celkem čtyři atomy kovu. Or-
ganické skupiny jsou potom přes fosfor připojeny k této anorganické části
vrstvy, přičemž dochází k jejich pravidelnému střídání nad a pod vrstvou.
Jejich uspořádání může být pravidelné. Lze nalézt např. „parketové“ uspořá-
dání nebo seřazení v jednom směru [14]. Na obrázku 2.4 je zobrazena taková
fosfonátová vrstva s fenylem jako organickou částí.
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Obrázek 2.4: Vrstva fenylfosfonátu

Mezi organickými skupinami mohou vznikat dutiny, které dokážou po-
jmout vhodné interkalované molekuly nebo v nich mohou kotvit molekuly
vody. Atomy kyslíku od obou těchto typů molekul mohou zaujmout několik
specifických poloh uvnitř dutin: Mohou se např. nacházet ve stejné vzdá-
lenosti mezi dvěma centrálními kovovými atomy a s nimi silně nevazebně
interagovat a tak se k nim koordinovat. Nebo se mohou vyskytovat kolmo
nad kovovým atomem a interagovat silně s ním a vytvořit tak jiné koordi-
nační uspořádání (v této pozici mohou také stabilizovat pozice organických
částí). Tyto atomy kyslíku spolu s kovovými atomy a atomy kyslíků od sul-
fonových skupin pak mohou tvořit různé specifické polyedry. Další molekuly
nebo části molekul se již mohou relativně volně vyskytovat ve volném mezi-
vrstevném prostoru a tvořit slabé interakce mezi sebou nebo s vrstvou. Celý
systém nevazebných interakcí pak drží přiléhající vrstvy u sebe.

V závislosti na volbě centrálního atomu a na prostředí během přípravy
je variabilní i poměr mezi centrálním kovovým atomem a atomem fosforu.
Při nižším pH tak mohou vznikat hydrogen fosfonáty, které mají v případě
fosfonátů s dvojmocným kovovým atomem dvojnásobný počet atomů fosforu
na kovový atom a jejich obecný vzorec je pak M(RPO3H)2 · n H2O. [15]

2.3.2 Vlastnosti organofosfonátů
Organofosfonáty nacházejí využití v mnoha různých oblastech, např. v kata-
lýze, jako protonové vodiče, adsorbenty, iontoměniče, opticky aktivní mate-
riály, v biotechnologických aplikacích atd.
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Vrstva těchto materiálů může být neutrální nebo mít kladný či záporný
náboj. Může být hydrofilní i hydrofobní. S velkou šíří vlastností, složení a
uspořádání těchto materiálů se pojí i velká variabilita v možnostech jejich
modifikace a interkalace. Přitom jako u většiny vrstevnatých materiálů i zde
nedochází při interkalaci ke změnám anorganické části vrstev.

Vlastnosti výsledných interkalovaných materiálů určuje nejen možný pro-
stor mezi vrstvami, množství a rozmístění interkalovaných molekul nebo
iontů, ale především vzájemná interakce mezi nimi a vrstvami. Konkrétní
druh této interakce závisí na typu organické části vrstev a lze vhodně ovliv-
nit správnou volbou interkalovaných molekul nebo iontů. Interkalace může
probíhat např. nahrazením molekul vody, jejichž kyslíky tvoří silné interakce
s centrálními atomy kovu – s těmito atomy kovu pak začnou interagovat
atomy kyslíku interkalovaných molekul.

Dalším velkým kladem těchto materiálů je jejich většinou velmi snadná
výroba vysrážením z roztoku organofosfonových kyselin a solí kovů za nízké
teploty [4, 16].
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Kapitola 3

Prášková rtg. difrakce

Strukturní analýza spočívá v určení krystalochemické struktury látky, neboli
určení druhu atomů, jejich pozic a jejich uspořádání v jednotkové buňce
krystalu. Nejvhodnější studijní metodou je rentgenografická difrakce. Existují
výpočetní metody, které z difrakčního obrazu určí strukturu vzorku, jež je
k dispozici buď jako monokrystal, anebo v polykrystalické práškové formě
[17, 18, 19].

Difrakční obraz zkoumaného materiálu je obrazem periodicity prostoro-
vého uspořádání atomů v přímé mříži krystalu. Difrakční obraz tedy závisí
na druhu atomů a jejich uspořádání v základní jednotkové buňce krystalu.
Získatelná informace o struktuře látky je přesnější, pokud máme k dispozici
monokrystal. Pokud má skutečná struktura vzorku významné odchylky od
ideální struktury nebo se vzorek skládá z více krystalických fází s odlišnou
strukturou, pak bude z difrakčních dat obtížnější až nemožné zjistit strukturu
krystalu.

3.1 Geometrické principy difrakce
Difrakční obraz struktury zkoumaného krystalu úzce souvisí s reciprokou
mříží krystalu, což lze geometricky zobrazit pomocí Ewaldovy konstrukce.

Reciproká mříž
Reciproká mříž se odvozuje z přímé krystalové mříže. Rovina, která prochází
třemi mřížovými body, jež neleží na přímce, se nazývá mřížová rovina. Po-
sloupnost rovnoběžných mřížových rovin se nazývá osnova mřížových rovin.
Vzdálenost dvou sousedních rovin jedné osnovy se nazývá mezirovinná vzdá-
lenost – ta je konstantní a značí se dhkl. Millerovy indexy h, k, l jsou nejmenší
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nesoudělná čísla, která udávají, na kolik dílů dělí daná osnova rovin krysta-
lografické osy a, b, c. Podle těchto indexů se pak konkrétní osnova rovin
označuje (hkl).

Reciproká mříž se vybuduje tak, že ze společného počátku os v přímé
mříži se ke každé osnově rovin vede normála a na této normále se pro zvolenou
osnovu rovin (hkl) sestrojí mřížový bod ve vzdálenosti 1/dhkl. Dané osnově
rovin (hkl) odpovídá v reciproké mříži právě jeden bod. Ovšem v případě
reciproké mříže mohou být hkl i násobky Millerových indexů, tedy berou se
v potaz i všechny osnovy rovin, jež mají nějakou osnovu mřížových rovin za
podmnožinu. Indexy hkl se v tomto případě nazývají difrakční indexy.

Libovolný mřížový bod v reciproké mříži lze popsat mřížovým vektorem

Ghkl = ha∗ + kb∗ + lc∗, (3.1)

kde a∗, b∗, c∗ jsou základní translační vektory reciproké mříže, pro něž platí
a∗ = n100/d100, kde n100 je jednotkový vektor ve směru normály k (100)
(a obdobně pro b∗ a c∗).

Lze snadno ukázat, že mezi vektory reciproké a přímé mříže platí vztahy

(a∗, b∗, c∗)T (a, b, c) = 1. (3.2)

Laueho difrakční podmínky
Když dochází k difrakci, pak existuje v krystalu řada atomů s periodou a,
která rozptyluje dopadající záření o vlnové délce λ ve fázi, tj. dráhový rozdíl
paprsků na obrázku 3.1 je roven celistvému násobku vlnové délky. To lze
napsat rovnicí

a(s − s0) = hλ, (3.3)

kde s a s0 jsou jednotkové vektory ve směru difraktovaného a dopadajícího
svazku a h je celé číslo.

Aby nastala difrakce, takové řady atomů splňující podmínku 3.3 musí
existovat najednou ve všech třech rozměrech, tedy pro různé nezávislé řady
atomů s periodami a, b, c:

a(s − s0) = hλ,

b(s − s0) = kλ, (3.4)
c(s − s0) = lλ.

Tato trojice vztahů se nazývá Laueho difrakční podmínky. Pro různá h, k, l
těmto podmínkám vyhovuje nejvýše jeden směr difraktovaného paprsku s.
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s⃗0 s⃗
a⃗

Obrázek 3.1: Rozptyl na řadě atomů

Ewaldova konstrukce
Veličina (s − s0)/λ se nazývá difrakční vektor. Má rozměr m−1, jedná se
o vektor v reciprokém prostoru:

s − s0

λ
= pa∗ + qb∗ + rc∗. (3.5)

Jeho dosazení do Laueho difrakčních podmínek 3.4 s použitím vztahů pla-
tících pro vektory mříží 3.2 okamžitě ukáže, že p = h, q = k, r = l, tedy
že difrakční vektor je totožný s nějakým mřížovým vektorem reciproké mříže
3.1:

s − s0

λ
= Ghkl. (3.6)

Zcela názorně lze tento vztah vyjádřit pomocí Ewaldovy konstrukce nakres-
lené na obrázku 3.2.

s⃗0/λ s⃗0/λ

s⃗/λ G⃗hkl

krystal

rtg. svazek

hkl

reciproká mříž

O počátek reciproké mříže

Ewaldova kulová plocha

Obrázek 3.2: Ewaldova konstrukce
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Ewaldova kulová plocha je kulová plocha o poloměru 1/λ, v jejímž středu
je krystal a v bodě, z něhož vychází dopadající paprsek, je umístěn počá-
tek reciproké mříže. Leží-li na Ewaldově ploše nějaký mřížový bod hkl, je
splněna rovnice 3.6, tedy jsou splněny Laueho difrakční podmínky a vzniklý
difraktovaný paprsek prochází tímto bodem. Difrakční obraz je tak vlastně
zobrazením reciproké mříže krystalu.

Braggův zákon
Difrakční vektor Ghkl je kolmý k rovinám osnovy (hkl), přičemž jedna rovina
z této osnovy ho při zobrazení v Ewaldově konstrukci půlí.

. ........... ........... .............................

........
.......
.......
.......

s⃗0/λ

s⃗0/λ

s⃗/λ G⃗hkl

θ
θ

θ

(hkl)

O

P

Obrázek 3.3: K odvození Braggova zákona

Na obrázku 3.3 je nakresleno, jak dopadající a difraktovaný svazek svírají
s rovinami (hkl) stejný úhel θ – situace tedy vypadá, jako by šlo o odraz
(reflexi) na rovinách (hkl), a proto se často používá termín „reflexe hkl“,
třebaže jde o difrakci, a ne o odraz. Úhel θ se nazývá Braggův úhel a jeho
dvojnásobek difrakční úhel.

Podle obrázku 3.3 platí vztah

sin θ = |Ghkl|/2
1/λ

(3.7)

a dosazením |Ghkl| = 1/dhkl se získá Braggův zákon

2dhkl sin θ = λ. (3.8)

Protože difrakční indexy jsou násobky Millerových indexů, difrakci např.
na rovinách (200) lze chápat dvojím způsobem:

1. Jako první řád difrakce na rovinách (200)

2d200 sin θ200 = 1λ. (3.9)

2. Jako druhý řád difrakce na rovinách (100) (neboť platí d200 = d100/2)

2d100 sin θ200 = 2λ. (3.10)
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3.2 Metoda práškové difrakce
Pro práškový vzorek, jež je tvořen množstvím náhodně orientovaných krys-
talitů, je reciproká mříž tvořena soustřednými kulovými plochami kolem po-
čátku mříže; na obrázku 3.4 je znázorněna čárkovaně. Její vznik si lze před-
stavit pomocí rotace jednoho krystalu všemi možnými směry.

Průsečnicemi kulových ploch reciproké mříže a Ewaldovy kulové plochy
jsou kružnice. Ty vymezují difrakční kužele pro jednotlivé symetricky ekviva-
lentní osnovy rovin. Detektor pohybující se po kruhu okolo práškového vzorku
protíná postupně jednotlivé difrakční kužele a tak zaznamenává reflexe slo-
žené z reflexí od jednotlivých symetricky ekvivalentních osnov rovin, tzv.
difrakční čáry. Z určených difrakčních úhlů se poté pomocí Braggova zákona
3.8 určí mezirovinné vzdálenosti příslušných difraktujících osnov rovin.

Ještě je třeba k jednotlivým reflexím přiřadit difrakční indexy příslušných
osnov rovin, přičemž situace je komplikována tím, že jedna difrakční čára
je superpozicí reflexí od všech osnov rovin se stejnou či velmi podobnou
mezirovinnou vzdáleností. Na toto „indexování“ existují různé techniky [18].
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Obrázek 3.4: Ewaldova konstrukce pro práškový vzorek

3.3 Praktické limity difrakce
V případě ideálního monokrystalu je možné z difrakčních dat velmi přesně
určit polohu každého jednotlivého atomu [17].

Ovšem v difrakčním záznamu práškového vzorku je ztracena informace
o prostorové orientaci jednotlivých osnov rovin (hkl). Navíc se často reflexe
od osnov rovin s podobnou mezirovinnou vzdáleností dhkl překrývají a tvoří
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jednu difrakční čáru a je mnohem těžší difrakčním čárám přiřadit správné
indexy h, k, l [19]. U práškového vzorku je obvykle potřeba vyřešit problém
„preferované orientace“ (textury) krystalitů ve vzorku [20, 21] a absorpci
rtg. záření díky hrubosti povrchu vzorku [22]. Bez ohledu na tyto komplikace
se dá často určit struktura vzorku i z takto omezených informací, pokud je
k dispozici difrakční záznam s řádově tisíci difrakčními čarami.

Mnohem složitějším problémem strukturní analýzy je „částečná neuspo-
řádanost“ krystalitů v materiálu. Je např. možné, že se v dané látce vyskytuje
více domén s různými uspořádáními, nebo molekuly mají ve svém uspořádání
nějakou volnost. Difrakční záznam struktury takového krystalu má pochopi-
telně více či méně „rozšířené“ píky. Z tohoto typu záznamů lze získat jen
velmi málo informací, často jen vzdálenost základních rovin (100) a někdy
typ mřížových poruch.
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Kapitola 4

Molekulární modelování

Znalost struktury látek je základem pro vývoj nových materiálů s požadova-
nými vlastnostmi. Strukturní analýza – která spočívá pro danou molekulu,
skupinu molekul anebo krystal v určení pozic atomů – se provádí pomocí jak
experimentálních, tak výpočetních metod.

Velmi vhodným nástrojem k určení krystalové struktury je rentgenová di-
frakční analýza. Ovšem v případě studovaných vrstevnatých struktur obvykle
nejsou k dispozici kvalitní difrakční data, neboť se jedná o krystaly s nepravi-
delnostmi, v nichž se vyskytuje více různých uspořádání molekul v krystalové
buňce, navíc v práškovém stavu. V takovém případě dává difrakce málo in-
formací o studované struktuře a difrakční analýza nebývá dostatečná.

Proto je vhodné k určení struktury spolu s dalšími experimentálními mě-
řeními použít i vhodné výpočetní metody. Existuje řada takových metod, jako
jsou kvantověmechanické ab-initio výpočty, semi-empirické metody výpočtu
molekulárních orbitalů, čistě geometrické přístupy, molekulární simulace aj.

V případě velkého počtu atomů v modelech zkoumaných struktur jsou
velmi vhodnou volbou k jejich řešení právě molekulární simulace založené na
empirických silových polích (tj. molekulární mechanika a klasická moleku-
lární dynamika). Molekulární modelování je snadno použitelné, přitom velmi
užitečné a efektivní pro struktury v řádu tisíců až statisíců atomů. Při těchto
velikostech struktur umožňují molekulární simulace v reálném čase nejen vy-
počítat strukturu, ale případně předpovědět i její vlastnosti, jako jsou stabi-
lita, mechanické vlastnosti, hustota, infračervená a rentgenová spektra atd.

Princip molekulárních simulací spočívá ve výpočtu potenciální energie
pro dané uspořádání atomů, popř. atomů krystalové buňky s využitím tzv.
empirických silových polí (proto se molekulární simulace nazývají rovněž em-
pirical force field calculations). V tomto popisu je energie systému určena
započtením všech meziatomových sil. Tento výpočet je zjednodušeně zalo-
žen na mechanickém přístupu, tj. interakce lze popsat obdobnými výrazy, jež
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platí pro mechanické oscilátory. Silové pole tedy tvoří funkcionální tvary vý-
razů pro energii různých interakcí, pro které jsou taktéž definovány kompletní
sady příslušných parametrů.

Potenciální energie, společně s její první a druhou derivací vzhledem k ato-
movým souřadnicím (resp. souřadnicím buňky), pak nese informaci nezbyt-
nou pro optimalizaci struktury, popř. harmonickou vibrační analýzu a dyna-
mické simulace. Molekulární mechanika hledá konformaci struktury s nejnižší
energií. Tato optimalizovaná struktura se získá úpravou geometrie výchozí
struktury ve směru klesajícího gradientu energie. Molekulární dynamika spo-
čívá v řešení deterministické pohybové rovnice pro atomy, přičemž na atomy
působí síly určené derivací potenciální energie [23].

Výhoda tohoto přístupu, který je založen na atomovém popisu modelu
obsaženém ve výrazu pro energii, spočívá ve třech oblastech:

• Je možno spočíst velké systémy, které nelze v současné době provádět
kvantovými výpočty.

• Je možno analyzovat různé druhy interakcí, jakým způsobem přispěly
k celkové energii. Například lze počítat i energii jednotlivých vodíko-
vých vazeb.

• Je možno upravit výraz pro energii, např. vypustit členy pro některé
méně důležité interakce, aby byl ušetřen výpočetní čas, nebo zafixovat
polohy některých atomů, aby bylo zabráněno nežádoucím deformacím
rigidních částí struktury vlivem silového pole.

Protože energie struktury je počítána pomocí empirických silových polí, je
třeba výsledky molekulárního modelování porovnávat s experimentálními mě-
řeními, aby správnost výsledků výpočtů byla ověřena. Experimentální data
však neslouží jen k ověření výpočtů, ale s jejich využitím lze rovněž volit
omezení a volné a pevné parametry již při stavbě modelu a následně při jeho
optimalizaci [24].

4.1 Empirická silová pole
V silovém poli jsou definovány funkcionální výrazy a jejich parametry pro
určení energie vazeb mezi atomy (tzv. valenční členy), které jsou založené na
geometrickém popisu a strukturních vlastnostech, jako jsou vazebná délka,
vazebné úhly, torze, inverze. Dále jsou v silovém poli definovány výrazy pro
energie nevazebných interakcí, které závisí jen na vzdálenosti mezi atomy –
jedná se o elektrostatické a van der Waalsovy interakce a vodíkové můstky.
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Z těchto členů se pak pro konkrétní model sestaví výraz pro energii, který je
funkcí souřadnic atomů v daném modelu [25, 26, 27, 28, 29].

Celková potenciální energie systému je tedy vyjádřena jako součet vazeb-
ných Evaz a nevazebných Envaz interakcí:

E = Evaz + Envaz . (4.1)

4.1.1 Vazebné interakce
Vazebný člen v sobě zahrnuje členy, jež se snaží charakterizovat kovalentní
vazbu pomocí jednoduchých analytických funkcí:

Evaz = Eb + Eθ + Eϕ + Eδ. (4.2)

Deformace vazební délky

Eb (tzv. bond stretch člen) popisuje deformaci vazebné délky.
Člen lze vyjádřit jako potenciální energii pro harmonický oscilátor

Eb = 1
2Kij(rij − roij)2, (4.3)

kde Kij je silová konstanta a roij rovnovážná vazebná délka, nebo pomocí tzv.
Morseho potenciálu

Eb = Dij[1 − eαij(rij−roij)]2, (4.4)
kde Dij je disociační energie vazby a tuhost vazby αij je vyjádřena členem
αij = (Kij/2Dij)

1
2 .

V případně harmonického oscilátoru se případné anharmonicity poten-
ciální energie zohledňují zahrnutím vyšších mocnin Taylorova rozvoje v ro,
konkrétně zahrnutí třetí a čtvrté mocniny výrazu (rij − roij).

Deformace vazebného úhlu

Eθ popisuje deformaci vazebného úhlu mezi párem atomů i a j, které jsou
navíc vázány k jednomu společnému atomu k (viz obrázek 4.1).

Použít se může několik členů z Fourierova rozvoje v θo. Často se používají
první tři členy

Eθ = Kijk(cos θijk − cos θoijk)2 = (4.5)
= 0Lijk + 1Lijk cos θijk + 2Lijk cos 2θijk, (4.6)

kde Kijk je konstanta tuhosti udržující vazebný úhel θijk mezi atomy i, j, k na
rovnovážné hodnotě θoijk.
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Obrázek 4.1: Vazebný úhel mezi třemi atomy

V jiných případech se používají jiné vhodnější mocniny z Fourierova roz-
voje a deformace úhlu mívá tvar o dvou členech

Eθ = Kijk(1 − Bijk(−1)n cos nijkθijk), (4.7)

kde Bijk je 1, nebo −1 podle toho, zdali má být pro lineární geometrii mi-
nimum, nebo maximum energie, a nijk určuje periodicitu vazby a bývá mezi
1–6.

Používá se také tvar s rovnovážným úhlem θo

Eθ = Kijk[1 − cos(θijk − θoijk)]. (4.8)

Také lze – podobně jako u vazební délky – použít Taylorův rozvoj v θo,
tedy harmonický člen s anharmonickými korekcemi

Eθ = 2Kijk(θijk − θoijk)2 + 3Kijk(θijk − θoijk)3 + 4Kijk(θijk − θoijk)4, (4.9)

ovšem tyto vztahy nevyhovují příliš vazbám s úhlem blízko π. Místo vyšších
mocnin rozdílu úhlů se také někdy používá tzv. Urey–Bradley potenciál, v něž
se vyskytuje vzdálenost mezi 1. a 3. atomem v úhlu.

U některých silových polí se pak přidávají i tzv. křížové (cross-term) členy,
které berou v potaz případy, kdy nejde vztah pro energii dobře separovat mezi
energii vazebné délky a vazebného úhlu. Bývají to tzv. členy vazba–vazba Bbb

a vazba–úhel Bba

Ebb = Mijk(rij − roij)(rjk − rojk), (4.10)

Eba = [1Nijk(rij − roij) + 2Nijk(rjk − rojk)](θijk − θoijk). (4.11)

Deformace torze vazebního úhlu

Eϕ je deformace torze vazebního úhlu (dihedrální torze), jež popisuje geome-
trii 4 atomů i, j, k, l a je charakterizována úhlem ϕ mezi rovinami určenými
polohami atomů ijk a jkl (viz obrázek 4.2). Člen slouží k popisu rotace okolo
centrální vazby.
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Obrázek 4.2: Úhlová torze

Z Fourierova rozvoje pro Eϕ se často berou jen dva členy

Eϕ = 1
2Kijkl(1 + Dijkl cos nijklϕijkl), (4.12)

kde Kijkl je výška rotační bariéry okolo torzního úhlu ϕijkl, nijkl je perio-
dicita potenciálové funkce a Dijkl je 1, nebo −1, přičemž výsledek závisí i
na konvenci (přesněji je Dijkl = − cos nϕoijkl, což v reálných případech vede
k uvedeným hodnotám 1 a −1). Používá se také jiný jednoduchý tvar

Eϕ = 1
2Kijkl[1 + cos(nijklϕijkl − ϕoijkl)]. (4.13)

Nejobecněji se v některých silových polích používá tvar se 4 členy z rozvoje

Eϕ =
3∑

n=1

nKijkl[1 − cos(nϕijkl − nϕoijkl)], (4.14)

přičemž v takových případech se k členu pro deformaci torze přidává mnoho
křížových členů, jmenovitě tzv. torze střední vazby, torze koncové vazby, torze
úhlů, torze úhel–úhel a torze vazba–vazba–1–3 [30, 31].

Inverze

Eδ je inverzní (improper) člen, který charakterizuje vazebnou geometrii 4
atomů popisem odchylky od planárního uspořádání (proto také zvaný out-
-of-plane deformace). Existují různé popisy. Např. umbrella inverze má tvar

Eδ = 1
2Kijkl(cos ωijkl − cos ω oijkl), (4.15)

kde Kijkl je silová konstanta, ωijkl je úhel mezi osou il a její projekcí do roviny
ijk (viz obrázek 4.3) a ω oijkl je rovnovážná hodnota tohoto úhlu. Pro ω oijkl = 0
se pak používá jednoduchý tvar

Eδ = Kijkl(1 − cos ωijkl). (4.16)
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Obrázek 4.3: Umbrella inverze

Mezi další používané popisy patří harmonická inverze

Eδ = Kijkl(χijkl − χoijkl)2, (4.17)

nebo se používá tvar stejný jako pro deformaci torze vazebního úhlu 4.12.
Lze použít také složitější vyjádření

Eδ = Kijkl

[
χijkl + χkjli + χljik

3 − χoijkl

]2
, (4.18)

kde např. χijkl označuje úhel mezi rovinami ijk a jkl, přičemž vazba jk leží
v obou rovinách. K tomuto členu se přidává ještě křížový člen úhel–úhel,
v němž jsou svázány všechny 3 úhly, které čtveřice atomů tvoří.

4.1.2 Nevazebné interakce
Nevazebné interakce Envaz zahrnují elektrostatické Eel a van der Waalsovy
interakce EvdW

Envaz = Eel + EvdW . (4.19)

Pro Coulombické interakce platí

Eel = 1
4πϵ

qiqj

dij

, (4.20)

kde qi a qj jsou náboje atomů, dij jejich vzdálenost a ϵ dielektrická konstanta.
Náboje jsou buď celočíselné (pro ionty), nebo parciální, reprezentující pola-
ritu molekuly (dipól, kvadrupól atd.).

Van der Waalsovy interakce se počítají pomocí tzv. Lennard-Jonesova
potenciálu, který má obecně tvar

EvdW = Fij

dn
ij

− Gij

d6
ij

. (4.21)
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Nejobvyklejší je tzv. 12/6 potenciál, v němž n = 12. Stejně tak se ale používá
9/6 tvar. Fij a Gij jsou konstanty, které jsou určeny hloubkou potenciálové
jámy a rovnovážnou vzdáleností částic.

Existuje mnoho dalších tvarů pro párové interakce (např. Morseho, Yuka-
wův, Buckinghamův potenciál); mnohé se používají pro speciální případy,
např. pro vodíkové můstky [32, 33, 34].

4.1.3 Omezení dosahu nevazebných interakcí
Složitost výpočtů a započítání všech nevazebných interakcí kvadraticky závisí
na počtu atomů v systému, což pro velké systémy může být problematické a
je třeba učinit nějaké omezení (cut-off), tj. stanovit nějakou mez, nad kterou
se interakce mezi atomy zanedbávají nebo počítají přibližně. Zejména pak
pro krystaly, kde sumace ve vztazích pro tyto interakce obsahuje nekonečný
počet členů, je nezbytné omezení, a proto existují metody, jak tyto sumy
počítat efektivním způsobem. Je třeba rozlišit krátkodosahové interakce kle-
sající rychleji než 1/d3 (např. Lennard-Jonesův potenciál klesající jako 1/d6),
které je možno zanedbat již pro vzdálenosti větší než několikanásobek inter-
akčního minima, a dalekodosahové interakce (např. Coulombická interakce
klesající jako 1/d pro interakci náboj–náboj), které nelze již zcela pro větší
vzdálenosti zanedbat.

Existuje několik metod omezení dosahu interakcí [35]. Je možno např.
provést přímé omezení dosahu, kdy jsou interakce nad jistou vzdálenost ig-
norovány. Tato metoda ale může vést k nespojitostem v ploše energie a je-
jích derivacích. Tento problém se řeší přechodovými funkcemi, které mají za
úkol „hladce“ vypnout interakce. Dalším problémem u této přímé metody
je rozdělení dipólů, kdy jeden z pólů zůstane pod hranicí omezení a druhý
nad a vzniká tak nefyzikální monopól. Protože příspěvek k energii z inter-
akce monopólů je o několik řádů větší než z interakce dipólů zformovaných
z monopólů, takové rozdělení dipólu přináší velké chyby výpočtu energie a
je třeba mu předejít. Tuto situaci řeší např. metoda omezování po nábojo-
vých skupinách, což jsou malé skupiny blízkých atomů, které mají společný
náboj dostatečně blízko nule. Nábojovými skupinami bývají obvykle běžné
chemické funkční skupiny.

Pro periodické systémy existují přesnější a efektivnější metody na výpočet
nevazebných interakcí, nežli jsou přímé metody omezení dosahu. Jedná se
např. o multipólovou metodu a především o Ewaldovu sumaci [36, 37, 38] a
PPPM (particle–particle particle–mesh) metodu [39].
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Ewaldova sumace

Ewaldova technika spočívá v rozdělení mřížové sumy na dva členy. Mřížová
suma má tvar

Sm = 1
2
∑
L,i,j

Aij

|ri − rj − RL|m
, (4.22)

kde ri a rj jsou bázové vektory atomů i a j, RL je mřížový translační vek-
tor, Aij je konstanta (např. pro Coulombickou interkaci je Aij = qiqj/4πϵ),
přičemž sumy přes i a j jdou každá přes všechny atomy v buňce. První člen
z mřížové sumy vznikne jejím vynásobením konvergenční funkcí ϕ(r), která
rychle klesá s r k nule, druhý člen pak vynásobením 1 − ϕ(r):

Sm = 1
2
∑
L,i,j

Aij ϕm(|ri − rj − RL|)
|ri − rj − RL|m

+ 1
2
∑
L,i,j

Aij (1 − ϕm(|ri − rj − RL|))
|ri − rj − RL|m

.

(4.23)
První člen velmi rychle konverguje. Druhý člen lze Fourierovou transformací
převést na rychle konvergující sumu v reciproké mříži. Obě sumy lze tedy
omezit na jistý počet členů.

Konvergenční funkce pro elektrostatickou energii je vyjádřena

ϕ1(r) = erfc(ηr) = 1 − erf(ηr) = 2√
π

∞∫
ηr

exp(−s2) ds, (4.24)

kde parametr η slouží k vyrovnání rychlosti konvergence mezi sumami v re-
álném a reciprokém prostoru. Doba výpočtu sum závisí na zvolené velikosti
omezení, tj. kolik členů z nekonečných sum se skutečně započte. Pro elek-
trostatickou interakci dvojitá suma přes i, j je v reciprokém prostoru re-
dukována na jednoduchou sumu, což vede k výraznému zrychlení výpočtu
z původního O(N2,5) na O(N1,5), kde N je počet atomů na buňku [38].

4.1.4 Druhy silových polí
Výsledek výpočtu metodami molekulárních simulací klíčově závisí na výběru
silového pole. Princip dříve používaných silových polí spočíval v tom, že
struktura a energie neznámé molekuly či krystalu byla interpolována z řady
podobných molekul či krystalů, u kterých je struktura a vlastnosti již známa
z experimentálních měření. V současně používaných silových polí jsou již
mnohé parametry odvozeny z ab-initio výpočtů. Je ale zřejmé, že kvalita
parametrů je klíčová pro popis modelovaných systémů.

Existuje řada silových polí s různým zaměřením, od obecných, které po-
pisují celou periodickou tabulku a jež obsahují pravidla, jak dopočítat para-
metry, které nejsou přímo součástí silového pole, až ke speciálním silovým
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polím pro omezené použití, např. silová pole pro speciální organické molekuly
(DNA, RNA, proteiny, . . . ), kovové struktury, atd. Pochopitelně speciální si-
lová pole dávají na molekulách, pro které jsou určeny, přesnější výsledky než
obecná silová pole s dopočítávanými parametry.

4.1.5 Výpočet nábojů
Některá silová pole obsahují také hodnoty nábojů pro všechny typy atomů,
které popisují. Nicméně např. Univerzální silové pole hodnoty nábojů neob-
sahuje.

K výpočtu rozložení nábojů v molekule lze použít různých metod. Jedna
z nich je Charge equilibration (QEq), která rozložení nábojů spočte v závis-
losti na geometrii molekuly [40, 41]. Metoda určí náboje z nutnosti rovnosti
chemických potenciálů každého atomu v molekule při rovnováze, přičemž che-
mické potenciály atomů se rovnají první derivaci celkové energie podle náboje
atomu. Z výrazu pro derivaci energie lze získat ionizační energie atomů, elek-
tronové afinity atomů a Coulombickou repulsi mezi dvojicí nábojů.

4.2 Molekulární mechanika
Molekulární mechanika se zaměřuje na určení optimalizované konformace ře-
šené struktury, kterou lze získat přímo z plochy potenciální energie. Tedy
hlavním cílem je optimalizovat geometrii daného modelu, to jest najít uspo-
řádání atomů s minimální celkovou potenciální energií. Pro geometrickou op-
timalizaci souřadnic atomů, a u periodických modelů případně i parametrů
buňky, se používají různé algoritmy. Z této optimalizované struktury lze ná-
sledně vypočítat různé další vlastnosti, např. i harmonické frekvence modelu,
rtg. difrakční záznam apod.

4.2.1 Minimalizační algoritmy
Optimalizace modelu probíhá ve dvou krocích. První spočívá ve vyhodno-
cení výrazu pro energii při daném uspořádání atomů. V druhém kroku je
geometrie upravena tak, aby měla nižší hodnotu energie. Minima může být
dosaženo jak po jedné úpravě struktury, tak může být potřeba tisíce iterací,
což závisí na druhu algoritmu, na tvaru plochy energie a na složitosti modelu.
Efektivita optimalizace se posuzuje časem potřebným k vyhodnocení výrazu
pro energii a časem a počtem iterací potřebných k dosažení minima.

Výraz pro energii je funkce 3N proměnných, kde N je počet atomů v mo-
delu. Každý minimalizační algoritmus musí v tomto 3N -rozměrném prostoru
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určit směr k minimu a vzdálenost k minimu podél tohoto směru. Nalezený
bod určuje souřadnice struktury s nižší energií a zároveň výchozí bod pro
další krok algoritmu.

Metoda největšího spádu (steepest-descents)

Metoda největšího spádu definuje směr k minimu jako směr spádu gradi-
entu v daném bodě. Tento směr nevede obyčejně přímo k minimu, proto se
v minimu nalezeném podél tohoto směru definuje gradientem nový směr a
iterativně se pokračuje. Minimum podél daného směru se vyskytuje přesně
v bodě, v kterém je daný směr tečný k vrstevnicím energie. Z toho vyplývá,
že nový směr určený gradientem je kolmý k předešlému.

Bez ohledu na to, jakou metodou byl směr k minimu určen, se k hledání
minima podél určeného směru často používá metoda, která se nazývá line
search. Jedná se o jednodimenzionální minimalizaci podél směrového vek-
toru, při níž se minimum jednoduše uzávorkovává mezi dva body s vyšší
energií. Minima je dosaženo postupnými iteracemi, v nichž se ve směru da-
ného vektoru stále zmenšuje souvislý úsek, v němž se minimum ještě hledá.

Fakt, že následující směry jsou na sebe kolmé, zajišťuje efektivní cestu
k minimu pro přibližně kvadratické výrazy pro energii (parabolické údolí).
Ovšem protože metoda určuje směr nejstrmějším spádem, tedy nejvhodnější
směr k minimu často míjí, vede tato metoda k neefektivní trajektorii, která
osciluje kolem cesty k hledanému minimu. Pro tuto metodu je to charakte-
ristické chování, zvlášť v případě ploch energie s úzkými „údolími“. Tento
problém se snaží řešit složitější algoritmy, jako jsou metoda konjugovaných
gradientů a Newtonova–Raphsonova metoda, které jsou popsány níže.

Dalším problémem je náročnost hledání minima podél určeného směru.
Je totiž třeba provést několik (3–10) vyhodnocení výrazu pro energii a v pří-
padě molekulární mechaniky bývá vyhodnocení výrazu tou časově nejnároč-
nější částí výpočtu. Tedy line search není z tohoto hlediska moc efektivní
metoda. Proto se přesné hledání minima neprovádí, ale náhodně se testují
body podél prohledávaného směru a nový směr je definován v prvním bodě,
v němž je energie nižší než v bodě výchozím. Výhodou je značný pokles počtu
vyhodnocení výrazu během jedné iterace (na 10%–20%), přičemž počet ite-
rací k dosažení minima bývá zhruba stejný jako v metodě line search, ačkoli
trajektorie je více nepravidelná [42].

Tato metoda bývá v blízkosti minima pomalá. Ovšem vzhledem ke spolé-
hání na gradienty je také velmi spolehlivá a silná, bez ohledu na to, jaký tvar
má plocha energie nebo z jakého bodu výpočet začíná. Proto se tato metoda
obvykle používá jako první v řadě před sofistikovanější algoritmy k úvodním
úpravám struktur, které jsou daleko od minima a mají velké gradienty.

34



Metoda konjugovaných gradientů

Metoda největšího spádu konverguje pomalu v blízkosti minima, protože
každý následující směr sice opraví odchylku předešlého směru od ideálního
směru k minimu, ale nemůže se mu to účinně podařit vzhledem k podmínce
kolmosti k předešlému směru. Metoda konjugovaných gradientů toto ome-
zení nemá a každý následující směr je dán úpravou směru předešlého. Úprava
spočívá v přesnějším nasměrování k minimu, k čemuž je použit celý předešlý
postup iterací, který je v metodě největšího spádu ignorován.

V metodě konjugovaných gradientů je nový směrový vektor hi+1 vedoucí
z bodu i+1 dán připočtením gradientu gi+1 v bodě i+1 k předešlému směru
hi přenásobenému konstantou γi:

hi+1 = gi+1 + γihi, (4.25)

přičemž pro určení γi existují různé metody, např. tzv. Polakova–Ribiereova
nebo Fletcherova–Reevesova [43, 44].

Aby bylo zaručeno, že směry jsou vzájemně konjugované, je třeba mini-
mum podél daného směru vyhledat přesně a zajistit tím, že nový gradient
bude opravdu kolmý na předešlý směr. Přestože tyto výpočty tak potřebují
více vyhodnocení výrazu pro energii, a proto čas na jednu iteraci může být
v metodě konjugovaných gradientů delší než v metodě největšího spádu, je
tato ztráta kompenzována mnohem efektivnější konvergencí k minimu.

Ovšem tato metoda již předpokládá uspořádání atomů natolik blízko mi-
nimu, že plocha energie je už téměř kvadratická, jinak se výpočet může stát
nestabilní. Metoda konjugovaných gradientů je vhodná pro velké modely, ne-
boť potřebuje řádově jen N údajů pro uchování předchozího směru (na rozdíl
od Newtonovy–Raphsonovy metody, viz dále) [44, 45].

Newtonova–Raphsonova metoda

Tato metoda navíc k použití gradientu, kterým se určuje směr hledání mi-
nima, použije i informaci o zakřivení plochy (druhá derivace) k výpočtu, kde
se podél daného směru minimum nachází [46]. Protože matice druhých deri-
vací výrazu pro energii A definuje zakřivení v každém směru, přenásobením
její inverze A−1(r0) gradientem ∇E(r0) ve výchozím bodě r0 lze vypočíst
předpokládané minimum rmin:

rmin = r0 − A−1(r0) · ∇E(r0). (4.26)

Obdobně jako v předešlých metodách se provádí tento postup iterativně.
Tato metoda má ještě vyšší nároky na požadavek kvadratičnosti plochy

energie než metoda konjugovaných gradientů, v opačném případě je snadno
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nestabilní. Proto se obvykle používá až jako poslední z minimalizačních al-
goritmů pro případ, kdy je požadována extrémní přesnost na dosažené mini-
mum, např. pro následný výpočet vibračních frekvencí, které jsou vypočteny
chybně i v případě malých zbytkových gradientů. Zásadní nevýhoda této
metody je, že výpočet inverze matice druhých derivací je časově náročný a
vzhledem k řádovým rozměrům matice N2 nemusí být pro velké systémy vý-
početní technikou paměťově zvládnutelný. Tedy pro molekulární simulace se
přímo nepoužívá.

Pro překonání omezení Newtonovy–Raphsonovy metody existují její roz-
ličné variace. Používána je Truncated Newtonova metoda, která nepočítá
inverzi matice druhých derivací, ale minimum rmin hledá iterativně – je
tedy stabilnější i rychlejší, ale stále potřebuje paměť k uchování N2 údajů
pro matici druhých derivací [47]. Používaná efektivní metoda pro velké sys-
témy je metoda Adopted-Basis Newton–Raphson, která je kombinací metody
největšího spádu a Newtonovy–Raphsonovy metody, přičemž Newtonovu–
Raphsonovu metodu použije jen v podprostoru určenému několika posled-
ními směry posunu – tímto se velikost počítaných matic zmenší na dimenzi
danou počtem započítávaných minulých kroků [48].

Konvergenční kritéria

Minimum je definováno v bodě, ve kterém je derivace výrazu nulová a ma-
tice druhých derivací je pozitivně definitní. V metodách, které nepoužívají
gradienty, může být kritériem pouze měření přírůstků energie a změn sou-
řadnic. V gradientních metodách jsou derivace k dispozici a jako kritérium
se používá součet jejich absolutních hodnot, největší hodnota nebo nejčastěji
součet čtverců. U součtů je třeba zároveň kontrolovat, aby největší derivace
nebyla nepřiměřená.

4.3 Molekulární dynamika
V molekulární dynamice jde o změny poloh atomů v čase vlivem sil, které na
ně působí – jedná se o výpočet klasických Newtonových pohybových rovnic.
Síly se spočtou derivací potenciální energie dané silovým polem [49].

Molekulární dynamika se používá ke studiu časového vývoje systémů za
nenulové teploty. Hlavní aplikace molekulární dynamiky jsou:

• Hledání konformací – během simulace se mění uspořádání systému, a
tak jsou prozkoumány různé části stavového prostoru, které jsou pro
model dostupné.
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• Generování statistických souborů – použitím technik na kontrolování
teploty a tlaku lze generovat statistické soubory, z nichž lze vypočíst
různé energetické, termodynamické, strukturní a dynamické vlastnosti.

• Studium pohybu molekul – např. změna tvarů molekul, chemické reakce
nebo odvození difúzních koeficientů.

4.3.1 Integrační algoritmus
Newtonova pohybová rovnice pro atom i se souřadnicemi ri je

−dV
dri

= mi
d2ri

dt2 , (4.27)

kde V je potenciální energie. Tato rovnice je deterministická, tj. pro zadané
úvodní souřadnice a rychlosti lze dopočítat souřadnice a rychlosti v kterém-
koli čase. Tyto určené souřadnice a rychlosti pro celou počítanou dynamickou
simulaci se nazývají trajektorie. Rovnice se řeší metodou konečných diferencí,
kdy ze známých souřadnic a rychlostí v čase t jsou spočteny souřadnice a
rychlosti v čase t + ∆t. Pro molekulární dynamiku je vhodný algoritmus,
který je rychlý (potřebuje na jeden krok ideálně jen jedno vyhodnocení ener-
gie, protože vyhodnocování je pro velké modely časově velmi náročné), potře-
buje málo operační paměti, umožňuje použít dlouhý časový krok ∆t a dobře
zachovává energii (zejména pro možnost generování korektních statistických
souborů).

Jedním z algoritmů splňujících výše uvedená kriteria je Verletův leapfrog
algoritmus. Odvodí se rozepsáním pohybové rovnice (4.27) s vhodným vyjá-
dřením argumentů:

dr
dt

(
t + ∆t

2

)
= v

(
t + ∆t

2

)
, (4.28)

dv
dt

(t) = F (t)
m

. (4.29)

Tyto rovnice se přepíší jako numerické symetrické derivace

r(t + ∆t) − r(t)
∆t

= v

(
t + ∆t

2

)
, (4.30)

v
(
t + ∆t

2

)
− v

(
t − ∆t

2

)
∆t

= F (t)
m

. (4.31)
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Z toho již je vidět vlastní algoritmus. Začíná nastavením v čase t poloh
r(t) a v čase t − ∆t

2 rychlostí v
(
t − ∆t

2

)
. Poté se provádí kroky:

1. Spočtení síly v čase t

F (t) = −dV
dr

(t). (4.32)

2. Přepočtení rychlostí v čase t + ∆t
2

v

(
t + ∆t

2

)
= v

(
t − ∆t

2

)
+ F (t)

m
∆t. (4.33)

3. Přepočtení poloh v čase t + ∆t

r(t + ∆t) = r(t) + v

(
t + ∆t

2

)
∆t. (4.34)

4. Posunutí času t = t + ∆t a pokračování prvním krokem.

Výhodou tohoto algoritmu je jen jeden výpočet síly na jeden krok, malá
náročnost na paměť a možnost volby relativně dlouhých časových kroků. Ne-
výhodou je, že polohy a rychlosti jsou spočteny o půl časového kroku od sebe.
Tento problém nemá Verletův rychlostní algoritmus, ten ovšem potřebuje na-
víc paměť pro uložení vypočtených sil z předešlého kroku. Někdy se používá
Gearova metoda prediktor–korektor, obvykle 4. řádu, která využívá řešení vy-
počtená v předešlých třech krocích. Potřebuje však dva výpočty síly na jeden
krok, a aby byla numericky stabilní, je nutné použít i kratší časový krok. Na-
víc její větší přesnost při určení trajektorie není většinou nutná, protože pro
hledání konformací a generování statistických souborů je podstatné dosta-
tečně kvalitní procházení stavového prostoru a zachovávání celkové energie.
V případě potřeby přesnější trajektorie se větší chyby Verletovy metody dají
kompenzovat průměrováním přes sadu trajektorií. Jiné, přesnější algoritmy,
např. Rungeho–Kuttaova metoda se pro velké systémy obvykle nepoužívají,
neboť vyžadují v každém kroku několikanásobný výpočet sil. Podrobnosti
o uvedených algoritmech jsou uvedeny např. v [45, 50, 51, 52].

Časový krok se volí co nejdelší, ovšem příliš dlouhé kroky zapříčiňují ne-
stabilitu a nepřesnost výpočtu. V případě molekulárních simulací je třeba
zvážit také omezení modelu, které je dáno zejména pohybem atomů s nej-
vyššími frekvencemi (vodík), a zvolit takový krok (obvykle 1/10 nejmenší
vibrační frekvence), aby byl splněn předpoklad, že v průběhu jednoho kroku
jsou rychlosti a zrychlení konstantní.
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4.3.2 Statistické soubory
Výpočet pohybových rovnic prochází plochu konstantní energie systému.
Nicméně v přirozeném případě je systém většinou vystaven vnějšímu tlaku
nebo vyměňuje teplo s okolím a celková energie se nezachovává. Existují me-
tody, jak rozšířit molekulární dynamiku, aby se dala teplota a tlak kontrolo-
vat. V závislosti na tom, které stavové veličiny se zachovávají konstantní, se
dají generovat různé statistické soubory.

NVE soubor

Jde o tzv. mikrokanonický soubor, je adiabatický (tzn. k výměně tepla ne-
dochází), konstantní je celková energie, objem a počet částic. Vývoj systému
v statistickém souboru se získá standardním řešením Newtonových rovnic.
K případným fluktuacím energie dochází jen díky zaokrouhlovacím chybám,
tedy tento soubor je vhodný, když je třeba prozkoumat povrch konstantní
energie nebo když je potřeba se vyhnout fluktuacím vznikajícím kontrolou
teploty a tlaku. Teplota kolísá okolo průměrné hodnoty v závislosti na tom,
jak se přeměňuje energie mezi kinetickou a potenciální energií.

NVT soubor

Jde o tzv. kanonický soubor, je izotermický, tzn. dochází k výměně tepla
s termostatem, konstantní je termodynamická teplota, objem a počet částic.
Používá se buď pro systémy, u nichž tlak není potřebný faktor, nebo pro
systémy bez periodických okrajových podmínek, protože u těchto systémů
tlak nelze definovat.

NPT soubor

Konstantní je teplota, tlak a počet částic. Použitelný je jen pro periodické
systémy, neboť kontrola tlaku se provádí změnami velikosti mřížové buňky.
Například před následnou simulací v NVE souboru, je NPT soubor vhodný
k nastavení rovnováhy s požadovanou teplotou a tlakem.

4.3.3 Kontrola teploty
Termodynamická teplota je makroskopická stavová veličina, kterou má smysl
definovat pouze pro systém v rovnováze. Teplota má k mikroskopickému po-
pisu systému vztah přes kinetickou energii, tedy přes rychlosti atomů. Max-
wellovo–Boltzmannovo rozdělení popisuje v rovnovážném systému o teplotě T
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pravděpodobnost f(v), že atom o hmotnosti m má velikost rychlosti v:

f(v) dv =
(

m

2πkT

)3/2
exp

(
−mv2

2kT

)
4πv2dv. (4.35)

k je Boltzmannova konstanta. Velikosti kartézských složek rychlosti vx mají
Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti g(vx)

g(vx) dvx =
(

m

2πkT

)1/2
exp

(
−mv2

x

2kT

)
dvx. (4.36)

Termodynamická teplota se měří z průměrné kinetické energie systému,
se kterou souvisí přes ekvipartiční teorém, který určuje, že každému stupni
volnosti náleží průměrná energie kT/2. Tzv. kinetická teplota Tkin a okamžitá
kinetická energie K tak mají vztah

NfkTkin

2 = K =
N∑

i=1

mv2
i

2 , (4.37)

kde Nf je počet stupňů volnosti a N je počet atomů s rychlostmi vi. Termo-
dynamická teplota T je průměrem kinetické teploty Tkin, tedy platí

T = 2⟨K⟩
Nfk

. (4.38)

Počet stupňů volnosti Nf je v neperiodických systémech 3N − 6, protože
každý atom má 3 složky rychlosti, přičemž je 6 stupňů odečteno, neboť rotace
a translace těžiště nejsou započítávány. V periodických systémech jich je
3N − 3, protože se nezapočítávají jen translace těžiště.

Ačkoliv na začátku simulace se atomům přiřadí rychlosti podle Maxwel-
lova–Boltzmannova rozdělení při dané teplotě, během simulace rozdělení ne-
zůstává stejné – když kinetická energie přechází v potenciální energii, mění
se i teplota.

Konstantní teplota se udržuje algoritmy, které musí upravovat rychlosti
atomů tak, aby dohromady dávaly teplotu korektně, tedy podle Maxwellova–
Boltzmannova rozdělení. K tomu je třeba navíc zaručit vytváření korektního
statistického souboru, tj. že pravděpodobnost výskytu jisté konfigurace se
chová podle statistických zákonů. Např. pro soubor NVT to znamená, že
pravděpodobnost výskytu konfigurace s energií E je úměrná tzv. Boltzman-
novu faktoru exp(−E/kT ).
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Přímé přeškálování rychlostí

Jde o vnucený způsob změny rychlostí atomů tak, aby bylo přesně dosaženo
žádané teploty. Ačkoli je to velmi efektivní způsob, během simulace se oby-
čejně nepoužívá, protože neprodukuje korektní statistický soubor, potlačuje
přirozené fluktuace systému. Používá se k rychlé změně teploty s cílem dostat
systém do rovnovážného stavu s požadovanou teplotou.

Berendsenův termostat

Tato metoda lze použít pro rovnovážný systém a dává dobré přiblížení kano-
nickému souboru. Každá rychlost je přenásobena faktorem

λ =
[
1 − ∆t

τ

(
T − T0

T

)]1/2

, (4.39)

kde ∆t je délka kroku, τ je charakteristický relaxační čas, T0 je požadovaná
teplota a T je okamžitá kinetická teplota [53].

Nosého–Hooverův termostat

Tato metoda je výpočetně složitější, neboť využívá Hamiltonián systému.
Výsledkem je přesný kanonický soubor. V metodě se pro reprezentaci in-
terakce s termostatem přidává k modelu fiktivní stupeň volnosti s vhodnou
hmotností a korektním potenciálem. Výpočet pohybových rovnic s konstantní
energií (tj. v NVE souboru) pro rozšířený systém pak vede k NVT souboru
pro reálný model [54, 55, 56, 57].

Andersenova metoda

Tento přístup je založen na způsobu ovlivňování teploty v reálném systému.
Jedna verze Andersenovy metody změní v každém kroku rychlost jednoho
atomu podle Boltzmannova rozdělení. Jiná verze náhodně mění s předem
danou kolizní frekvencí rychlosti všech atomů [58].

4.3.4 Kontrola tlaku
Tlak je termodynamická stavová veličina. Počítá se s využitím viriálového
teorému [59]. Okamžitý tlak P při kinetické teplotě T , objemu systému V ,
v němž je N částic, je

PV = NkT + 2
3W. (4.40)
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W je vnitřní viriál

W = 1
2

N∑
i=1

ri · f i , (4.41)

kde ri jsou pozice atomů a f i jsou síly na ně působící. Termodynamický tlak
je průměrem okamžitého tlaku.

Tlak může být definován jen v případě, kdy je systém v buňce o daném
objemu. V případě molekulových simulací je to mřížová buňka, proto tlak
počítáme jen pro periodické modely.

Stejně jako v případě teploty musí metody na kontrolu tlaku vytvářet
korektní statistické soubory. Přístupy jsou podobné jako u teploty.

Berendsenova metoda

V této metodě [53] je tlak upravován změnou souřadnic částic a velikosti
buňky, a to tak, že v každém kroku jsou jak všechny tři souřadnice každého
atomu, tak vektory mříže přenásobeny stejným faktorem

µ =
[

∆t

τ
γ(P − P0)

]1/3

, (4.42)

v němž ∆t je krok, P je okamžitý tlak, P0 je žádaný tlak a γ a τ jsou volitelné
parametry stlačitelnost a relaxační čas.

Bohužel tato metoda projevuje výrazné fluktuace a je vhodné ji použít
jen na specifické případy [60].

Andersenova metoda

V této metodě je objem brán jako proměnná systému. K Lagrangiánu systému
jsou přidány dva členy: člen reprezentující kinetickou energii mříže, který má
jako parametr volitelně definovanou hmotnost, a člen reprezentující elastickou
energii, jež je součin PV tlaku P a objemu buňky V . Z tohoto Lagrangiánu
se odvozují pohybové rovnice pro atomy a mřížové vektory [58].

Pokud je třeba provádět simulace za neizotropního tlaku, používá se Par-
rinellova–Rahmanova metoda [61], která pracuje na obdobném principu jako
Andersenova metoda.
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Část II

Postupy a výsledky
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Kapitola 5

Techniky modelování

Cíle molekulárního modelování mohou být rozdílné. Může nás zajímat přímo
struktura látky, ale také energetické vlastnosti struktury, termodynamické
vlastnosti atp. Podle zájmu se bude tedy lišit i zvolená strategie modelo-
vání. V každém případě zvolená technika modelování musí být založena na
experimentálních datech.

5.1 Informace z experimentu
V případě molekulárního modelování experimentální data slouží jak k vy-
tvoření výchozích modelů a naplánování strategie modelování, tak k ověření
relevantnosti vypočtených výsledků.

Tato práce se věnuje vrstevnatým materiálům. U nich je v prvé řadě nutné
vědět, kolik je mezivrstevných molekul na jednotkovou buňku. Toto je možno
odvodit měřením hustoty nebo chemickou analýzou; množství vody přítomné
v mezivrství lze změřit technikou termogravimetrie [1].

Dále je třeba zjistit, jak jsou molekuly v látce vázané a jak se mění struk-
tura před a po modifikaci vrstevnatého materiálu. To lze zjistit z analýzy IR
(infra-red) [62], případně analýzou rtg. difrakčního záznamu.

IR spektrum poskytuje informace o vibračních a rotačních stavech mo-
lekul nebo fragmentů vázaných chemickými vazbami. Když se porovnají IR
spektra původní hostitelské struktury bez mezivrstevných molekul (tedy sa-
motných vrstev) a samotné hostující molekuly se spektrem z nich složené
struktury, získají se informace o změnách chemických vazeb, které v mate-
riálu nastanou. Posun spektrálních píků ukazuje na deformace molekuly či
vrstvy. To umožňuje rozhodnout, zdali hostitelská struktura a mezivrstevné
molekuly mohou být brány jako pevné jednotky, nebo ne. V případě námi
zkoumaných materiálů jsou vrstvy většinou pevné (občas se objevují pouze
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změny ve vrstvení vrstev), naopak u mezivrstevných molekul obvykle do-
chází k mírným deformacím [1]. V případě námi zkoumaných struktur také
nedochází k žádným chemickým vazbám mezi mezivrstevnými molekulami a
vrstvami.

V technikách analýzy difrakčního záznamu v kapitole 3.3 je zmíněn pro-
blém „částečné neuspořádanosti“, což je typické pro vrstevnaté materiály.
Mezivrstevné molekuly díky slabým interakcím mezi sebou a vzhledem k vrst-
vám nemají obvykle striktní pozici a orientaci v krystalu. Mohou se vyskyto-
vat domény s jedním typem uspořádání a domény s jiným, anebo molekuly
mají nějaké stupně volnosti. Tedy z difrakčního záznamu se často o struktuře
vzorku nezíská více informací, než je vzdálenost základních vrstev. Pokud
jsou „ostré“ alespoň reflexe od rovin vrstevnatého materiálu, tzv. bazální
reflexe, je možné nastavit výšku jednotkové buňky jako pevnou. Ovšem i ba-
zální reflexe jsou často rozšířené a mezirovinná vzdálenost se dá pak určit
jen v určitém rozmezí.

Je-li postaven model podle dostupných údajů a jsou určeny stupně vol-
nosti pro molekulární modelování, je vše připraveno k výpočtům.

Výsledná struktura z molekulárních simulací by měla být pak vždy po-
rovnána s experimentem; v případě námi zkoumaných materiálů je porovnán
vypočtený a změřený rtg. difrakční obraz. Porovnání pozic jednotlivých h, k,
l difrakčních čar ukáže, jestli mřížové vektory jednotkové buňky jsou přesné.
Porovnání celého profilu např. pomocí Rp faktoru ukáže, jak reálný výsledný
vypočtený model je. Pokud takové ověření experimentem není možné, např.
kvůli zmíněnému neuspořádání, je vhodné porovnat výsledky s podobnými
již známými strukturami.

5.2 Výpočet statických vlastností látky
V případě zájmu zjistit statické vlastnosti látky (jak strukturu, tak např.
harmonické frekvence modelu, rtg. difrakční záznam apod.) se používá tech-
nika molekulární mechaniky, neboť lze předpokládat, že model s nejmenší
celkovou energií bude pravděpodobně také odpovídat realitě. Cílem moleku-
lární mechaniky je tedy nalézt globální energetické minimum. To se provádí
změnami všech stupňů volnosti, jimiž jsou pozice atomů, rozměry mříže atd.
Zmíněné klasické minimalizační algoritmy (viz kapitola 4.2.1) většinou do-
káží najít jen lokální minima, která jsou blízko výchozí konformace, neboť
tyto algoritmy ignorují konformace, jejichž energie je vyšší. Jedině prochá-
zením celého povrchu energie, který je dán zmíněnými stupni volnosti, lze
nalézt globální minimum.
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Pro nalezení globálního minima je třeba mít metody pro generování vel-
kého množství výchozích modelů s rozdílnými konformacemi. Tyto metody
lze rozdělit podle přístupu do třech skupin [25]:

1. deterministické systematické procházení celého povrchu energie,

2. stochastické metody (např. Monte Carlo, genetické algoritmy),

3. molekulární dynamika.

Pochopitelně nejspolehlivější metodou je procházení celého povrchu ener-
gie, tj. prostoru všech možných stavů systému. Toto je možné pouze pro
malé modely, neboť pro velké struktury významně narůstá výpočetní čas, a
je tudíž vhodné použít další dva přístupy.

Nutno ještě dodat, že hledat globální minimum je vhodné zejména u ma-
lých molekul (dosažení globálního minima lze poznat tak, že minimalizační al-
goritmy k němu dokonvergují z více rozdílných výchozích konformací). U vět-
ších struktur často existuje několik různých konformací, které jsou v lokálním
minimu a mají obdobnou energii, a tudíž se mohou všechny vyskytovat. Me-
tody na hledání globálního minima pak místo toho slouží k nalezení všech
takto možných stavů.

5.2.1 Deterministické procházení stavového prostoru
Tyto metody spočívají ve vygenerování mnoha hrubých výchozích konfigurací
zkoumaného systému, tzv. iniciálních modelů, z nichž ty nejvhodnější jsou
následně minimalizovány. Aby bylo opravdu nalezeno globální minimum, ini-
ciální modely musí pokrývat celý prostor možných stavů.

U různých konformací molekuly se příliš neliší délky a úhly vazeb, ale
torzní úhly. Proto konkrétní algoritmus výběru iniciálních modelů obyčejně
spočívá v systematických změnách všech torzních úhlů molekuly.

V případě modelů popisujících více než jednu molekulu je stavový prostor
tvořen navíc vzájemnými polohami a natočeními molekul vůči sobě, případně
vůči mříži krystalu. Tyto změny pak mívají větší vliv než samotné konformace
jednotlivých molekul.

5.2.2 Stochastické metody
Tyto metody nedokáží obecně prohledat celý stavový prostor, ale většinou
se jedná o vytváření nových iniciálních modelů z již dříve minimalizovaných
modelů s vložením náhodných malých změn. Tyto iniciální modely jsou pak
standardně optimalizovány.
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Nejčastějšími metodami jsou torzní Monte Carlo, kartézské stochastické
metody nebo na genetických algoritmech založené metody, které využívají
celé sady výchozích minimalizovaných modelů, jež jsou postupně vylepšovány
jejich vzájemným ovlivňováním.

5.2.3 Molekulární dynamika
Kapitola 4.3 o molekulární dynamice pojednávala zejména o simulacích s po-
žadavkem rovnovážného stavu systému, v němž se zaznamenávají údaje o sys-
tému. Dynamiku lze ale použít i za jiným účelem: k vytváření nových konfor-
mací. Požadavek rovnovážnosti není třeba a na vhodné procházení prostoru
stavů se používají jiné, odpovídající techniky dynamiky, než jaké se používají
pro simulaci v konkrétním statistickém souboru.

Molekulární dynamika využívá kinetické energie atomů k překonání po-
tenciálových bariér. To jí umožňuje dosáhnout stavů molekul, které jsou pro
minimalizaci nedostupné. Možná délka dynamiky může být ale příliš malá na
významnou změnu konformace. Proto se molekulární dynamika hodí k efek-
tivnímu prozkoumání lokálního prostoru stavů, ale nelze ji v tomto případě
plně užít k hledání globálního minima. Toto omezení se snaží částečně pře-
konat některé speciální techniky dynamiky – používá se např. vyšší teplota
v průběhu dynamiky, což umožňuje překonat i velké energetické bariéry.

V simulačních programech bývají tedy implementovány např. následující
speciální typy dynamik:

Žíhací dynamika (simulated annealing) V této technice se teplota ve
zvolených krocích zvyšuje z původní k cílové teplotě a poté zase zpět. Tento
cyklus se případně několikrát opakuje. Zvýšení teploty umožní překonat i
vysoké energetické bariéry a tato dynamika je vhodná pro zkoumání fázových
přechodů [63].

Impulsní dynamika (impulsed) V impulsní dynamice jsou před spuš-
těním výpočtu vybraným atomům uživatelem přiřazeny výchozí rychlosti
určitého směru. Takto lze rovněž překonat energetické bariéry.

Zhášená dynamika (quenched) Tato technika nezvyšuje možnosti dy-
namiky nalézt globální minimum, ale prochází dosažitelný prostor stavů uži-
tečněji: Je to kombinace klasické dynamiky a optimalizace. Pravidelně, po
jistém počtu kroků dynamiky je struktura optimalizována. Poté simulace
pokračuje od stavu před optimalizací. Vypočtené stavy s minimální energií
se zaznamenávají zvlášť od stavů dosažených během dynamické simulace.
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5.3 Výpočet dynamických vlastností látky
V případě potřeby zjištění dynamických vlastností materiálu je nutno použít
techniku molekulární dynamiky. Dynamické simulace probíhají ve dvou fá-
zích: 1) dosažení rovnovážného stavu s požadovanými podmínkami, 2) vlastní
simulace (sbírání dat, produkční fáze). Každá z nich představuje samostatnou
dynamickou simulaci.

Za rovnovážný stav se považuje konfigurace systému, která nejvíc od-
povídá požadované teplotě a tlaku. Jeden ze způsobů jak poznat, zda bylo
rovnováhy systému dosaženo, je měřit v závislosti na čase termodynamické
veličiny, jako jsou energie, teplota, tlak. V rovnováze tyto veličiny fluktuují
okolo svých průměrných hodnot, které jsou v čase konstantní. Ovšem zcela
dostatečný test to není, neboť konfigurace se může náhle změnit i po dlouhé
době. Jistější způsob ověření rovnováhy je začít výpočet z různých počá-
tečních konformací s různými rychlostmi. Pokud dokonvergují k podobným
konformacím a vlastnostem, bylo pravděpodobně rovnováhy dosaženo.

Na začátku fáze hledání rovnováhy se atomům přiřadí rychlosti podle
Maxwellova–Boltzmannova rozdělení a během hledání rovnovážného stavu je
možno teplotu udržovat i přímým přeškálováváním rychlostí. Pokud použité
silové pole vyžaduje i výpočet nábojů např. technikou Charge equilibration
(QEq), je pro větší modely vzdálené od minima také obvykle potřeba dříve,
než se přiřadí náboje, provést částečnou optimalizaci, protože metoda QEq
na „deformovaných“ modelech může vést k výpočtu nerealistických nábojů.
Pokud je systém velký, může trvat poměrně dlouho najít rovnovážný stav,
protože je třeba prohledat rozsáhlý stavový prostor.

Následná simulace po dosažení rovnováhy již slouží k zaznamenávání
údajů o systému. Teplotu v této fázi nelze kontrolovat přímým přeškálo-
váváním rychlostí. K dosažení rovnováhy je možno použít jiný statistický
soubor než pro následnou produkční fázi a je samozřejmě možné z jednoho
rovnovážného modelu pokračovat ve více simulacích za rozdílných podmínek.
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Kapitola 6

Shrnutí publikovaných článků

Výsledky obsažené v této práci byly prezentovány na řadě konferencí a otiš-
těny v několika časopisech. V následných kapitolách budou uvedeny přehledy
ke čtyřem článkům publikovaných v recenzovaných časopisech. Plné texty
těchto článků jsou součástí části IV této práce (str. 75). Seznam všech pub-
likací a příspěvků je součástí části III (str. 70).

6.1 První článek:
Molecular simulations of hydrotalcite in-
tercalated with pyrenetetrasulfonate

Na spolupracujícím pracovišti na Univerzitě v Pardubicích byl připraven pod-
vojný vrstevnatý hydroxid (kap. 2.1) o vzorci

[Zn0,68Al0,32(OH)2]0,32+[(CO3)0,16 · 0,5H2O]0,32−

interkalován pyrentetrasulfonovou kyselinou – mezivrstevné anionty (CO3)2−

byly vyměněny za anionty pyrentetrasulfonové kyseliny. Výsledná struktura
má chemický vzorec

[Zn17Al8(OH)50] [(C16H6O12S4)2 · nH2O].

V závislosti na relativní vlhkosti vznikly tři různé vzorky lišící se me-
zirovinnou vzdáleností a množstvím kointerkalované vody. Tyto dvě hod-
noty byly experimentálně změřeny pomocí rtg. difrakce a termogravimetrie.
Vzorky měly následující vlastnosti:

1. mezirovinná vzdálenost 9,83 Å a žádná voda,
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2. mezirovinná vzdálenost 13,63 Å a 36 molekul vody na jedno mezivrství
buňky,

3. dvě fáze s mezirovinnou vzdáleností 11,74 Å a 12,81 Å a 25 molekul
vody na jedno mezivrství buňky.

Na základě krystalografických dat dodaných Univerzitou di Perugia v Itá-
lii byly pro každý vzorek postaveny modely s dvěma pyrentetrasulfonovými
anionty na základní buňku (resp. kvůli trigonální buňce s šesti anionty ve
třech mezivrstvích nad sebou) [64].

Umístění aniontů v iniciálních modelech určených k dalším optimalizacím
bylo určeno prohledáváním všech možností (kap. 5.2.1). Byl využit program
vyvinutý na MFF UK, který umožňuje různé umístění i natočení obou ani-
ontů vůči sobě a vůči vrstvám [24]. Pro každý vzorek bylo podle vdW energie
postupně z 12 miliard zkoušených stavů vybráno cca. 10 výrazněji se lišících
modelů. Do těchto modelů bylo na náhodné pozice přidáno adekvátní množ-
ství molekul vody.

Neboť silové pole určené pro podvojné vrstevnaté hydroxidy nebylo v té
době k dispozici, bylo nutno použít Univerzální silové pole, které obsahuje
parametry pro všechny potřebné atomové typy [28]. Náboje k jednotlivým
atomovým typům nejsou součástí tohoto pole, k jejich určení byla tedy po-
užita technika Charge equlibration (QEq) (kap. 4.1.5). Pro určení velikosti
elektrostatické interakce byla využita technika Ewaldovy sumace (viz kap.
4.1.3).

Metoda QEq je velmi závislá na geometrii molekul, optimalizace a vý-
počet nábojů je tedy nutno provádět iterativně, dokud není dosažen stabilní
stav. Optimalizace bylo nutno provádět s fixními mezivrstevnými vzdále-
nostmi, zároveň byly vrstvy brány jako pevné struktury (s výjimkou hydro-
xylových skupin). Ke konečnému určení optimálních struktur byla využita
technika zhášené dynamiky (viz kap. 5.2.3) v NVT souboru (viz kap. 4.3.2
a 4.3.3), kdy nejvýhodnější modely z dynamiky byly následně ještě řádně
optimalizovány.

Vzorek 9,83 Å

Vybrané modely obsahovaly pyrentetrasulfonové anionty umístěné v jedné
rovině uprostřed mezivrství, vedle sebe, mírně nakloněné a v různých nato-
čeních vůči vrstvám LDH. Energie optimalizovaných modelů se lišily maxi-
málně v jednotkách procent. Tudíž s ohledem na energii mají všechny tyto
konfigurace podobnou pravděpodobnost, že se vyskytují v reálném vzorku.
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Vzorek 13,63 Å

Vybrané modely obsahovaly pyrentetrasulfonové anionty umístěné horizon-
tálně ve dvou rovinách, případně nakloněné, různě posunuté a natočené vůči
sobě. Po optimalizacích se anionty nacházely zhruba ve třetině a dvou tře-
tinách mezivrství. Molekuly vody se seskupily do tří zřejmých rovin, jedna
uprostřed, další dvě ve čtvrtině a třech čtvrtinách mezivrství (přičemž vodíky
byly obráceny od vrstev doprostřed mezivrství). Energie výsledných modelů
se lišily opět v jednotkách procent, variabilita posunutí a natočení aniontů
v rámci testovaných modelů je opět velká.

Vzorek 11,74 Å a 12,81 Å

Různé modely obou fází byly počítány zvlášť, ovšem podle výsledných ener-
gií se fáze lišily až o 10%, z čehož se dá usoudit, že reálný vzorek není tvořen
dvěma oddělenými fázemi. Druhou možností by bylo náhodné střídání me-
zivrství s dvěma výškami. Z nejvýhodnějších modelů pro jednotlivé fáze byl
tedy vytvořen model s šesti mezivrstvími, v němž se mezivrství o daných
dvou výškách pravidelně střídala. Výsledná optimalizovaná energie ovšem
vyšla zhruba jako průměr energií původních modelů, tedy kombinovaný stav
nebyl energeticky nejvýhodnější. Pravděpodobné vysvětlení je, že tento vzo-
rek nebyl v době měřeníještě plně stabilizován.

6.2 Druhý článek:
Structure analysis of hydrotalcite inter-
calated with pyrenetetrasulfonate; exper-
iments and molecular modelling

Práce se věnuje vztahu struktury a vlastností podvojného vrstevnatého hyd-
roxidu (kap. 2.1) interkalovaného pyrentetrasulfonovou kyselinou. Techniky
molekulárních simulací pomohly ukázat rozdíly mezi několika vzorky, při-
čemž tyto rozdíly by bylo těžké objasnit jinými metodami.

Vzorec zkoumaného materiálu je

[Zn0,68Al0,32(OH)2]0,32+[(C16H6O12S4)0,08 · nH2O]0,32−.

Složení vzorků bylo určeno dispersní rtg. spektroskopií (EDX), elementární
analýzou a termogravimetrií. Vzorky byly stabilizovány v prostředí s různou
relativní vlhkostí, což způsobilo přítomnost různého množství vody v mezi-
vrství a tedy následně i různou mezivrstevnou vzdálenost.
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Krystalografická data pro stavbu modelů byla vzata podle vzoru [64]

[Zn0,65Al0,35(OH)2] [Cl0,35 · 0,5H2O].

25 základních buněk bylo sloučeno do jedné simulační buňky, která obsa-
hovala 2 pyrentetrasulfonové anionty na jedno mezivrství. Výška mezivrství
byla určena práškovou rtg. difrakcí.

Díky dobře změřeným bazálním reflexím v práškových difrakčních zázna-
mech (kap. 3.2) bylo možno nastavit parametry buňky jako pevné. Každá
vrstva byla brána jako pevná jednotka (kromě vodíkových atomů). Další pa-
rametry pro následnou molekulární mechaniku a dynamiku byly obdobné
jako v předchozím článku, kde je možno zjistit detaily o simulačních postu-
pech.

Vypočtené modely se porovnávají z hlediska minima energie. Modelování
je založeno na empirických silových polích, je tedy třeba následně ověřit i
shodu mezi vypočteným a změřených difrakčním záznamem. Toto nelze v na-
šem případě učinit přímo, neboť modely obsahují díky volbě buňky umělou
periodičnost a zároveň změřené difrakční záznamy jsou ovlivněny hrubostí
povrchů vzorků, kdy tento jev negativně ovlivňuje intenzitu první bazální
reflexe. Proto u difrakcí byly porovnávány poměry mezi intenzitami druhé až
čtvrté reflexe.

Vzorek 9,83 Å

Vzorek o mezivrstevné vzdálenosti 9,83 Å byl držen při nulové relativní vlh-
kosti a neobsahoval žádnou vodu v mezivrství.

Posouzení změřeného rtg. záznamu vede k závěru, že všechny interkalo-
vané anionty jsou nejpravděpodobněji umístěny uprostřed mezivrství. Zop-
timalizované modely tento předpoklad v principu potvrzují, porovnáme-li je
z hlediska energie.

Jisté rozšíření bazálních reflexí u tohoto vzorku znamená, že námi po-
čítaná mezivrstevná vzdálenost je jen střední hodnota v reálném vzorku.
Také změřený difrakční záznam obsahuje jen první dvě reflexe, takže modely
nejdou přesně porovnat podle jejich intenzit. Modely s největším poměrem
mezi intenzitou 2. a 1. reflexe, které lze považovat za nejvhodnější, nevykazo-
valy přiliš odlišné vlastnosti nebo uspořádání pyrentetrasulfonových aniontů
oproti jiným modelům. Tedy pokud anionty zůstávají zhruba paralelně vůči
vrstvám v rámci jedné roviny uprostřed mezivrství, je dále jejich uspořádání
variabilní, tedy s různým natočením vůči sobě i vůči vrstvám.
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Vzorek 13,63 Å

Vzorek o mezivrstevné vzdálenosti 13,63 Å byl stabilizován při relativní vlh-
kosti 84%, což vedlo k přítomnosti 36 molekul vody v jednom mezivrství
simulační buňky.

Vybrané vhodné modely obsahovaly pyrentetrasulfonové anionty horizon-
tálně ve dvou rovinách, opět s různým natočením vůči sobě i vůči vrst-
vám, případně mírně nakloněné. Optimalizace změnily uspořádání vody a
jen mírně tvar aniontů. Při porovnání energií pak mezi vypočtenými modely
nebylo významného rozdílu.

Avšak vypočtené difraktogramy se již lišily dost výrazně. Změřený po-
měr mezi intenzitami 3. a 2. reflexe činil 64%, zatímco u modelů tento po-
měr vycházel v rozmezí 40–94%. U modelů s tímto údajem nejblíže změřené
hodnotě celé anionty zaujímaly zhruba paralelní polohu vůči rovinám blízko
třetin mezivrství, přičemž měly 5–6 z celkem 8 sulfonových skupin od obou
pyrentetrasulfonových aniontů umístěno právě ve třetinách mezivrstevného
prostoru. Ostatní modely měly ve třetinách mezivrství buď více, nebo méně
sulfonových skupin. Jelikož změřený poměr mezi intenzitou 3. a 2. reflexe vy-
chází jako průměr těchto hodnot u zkoumaných modelů, je pravděpodobné,
že v reálném vzorku se též vyskytuje celé spektrum konformací, jimž odpo-
vídají i námi vypočtené modely.

Molekuly vody vytvořily v mezivrství tři zřejmé roviny: dvě ve čtvrtinách
mezivrstevného prostoru, jednu v polovině. Změřený poměr mezi intenzitami
4. a 2. reflexe činil 13 %, čehož po aplikaci molekulární dynamiky dosáhly
zhruba všechny modely.

Byly počítány i modely lišící se pouze různým počtem molekul vody. Mi-
nima energie bylo dosaženo při cca. 33 molekulách vody, což dobře odpovídá
změřené hodnotě.

Vzorek 14,30 Å

Mezivrstevnou vzdálenost 14,30 Å vykazoval vzorek stabilizován při relativní
vlhkosti 98% i vzorek zcela mokrý. Kvůli nemožnosti provést experimentální
měření bylo určeno 43 molekul vody na simulační buňku extrapolací.

Vybrané modely již na rozdíl od předchozího vzorku nevykazovaly žád-
nou specifickou konformaci: kromě aniontů ve dvou horizontálních rovinách
se vyskytovaly i anionty různě šikmo přes celý mezivrstevný prostor. Po op-
timalizacích všechny modely vycházely energeticky podobně, tedy variabilita
uspořádání aniontů je ještě větší než u předchozího vzorku. Nicméně mole-
kuly vody se také uspořádaly do tří zřetelných rovin.
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V případě porovnání změřených a vypočtených difraktogramů je ale si-
tuace od předchozího vzorku rozdílná. Změřený poměr mezi intenzitami 3. a
2. reflexe činil 36 %, zatímco u modelů tento poměr vycházel nad změřenou
hodnotou v rozmezí 34–89 %. Tento údaj se začal u modelů blížit změřené
hodnotě až poté, kdy byly molekuly vody před optimalizací přemístěny blíže
k vrstvám. V modelech majících nejlepší souhlas se změřeným difrakčním
záznamem se pak do 5 sulfonových skupin nacházelo ve třetinách mezivrství,
přičemž zbytek těla aniontů se snažil vyplňovat spíš střed mezivrství, někdy
šikmo přes celý prostor mezi třetinami mezivrství (tedy přes prostor, kde
bylo již méně molekul vody, které se místo středové roviny nacházely více
v rovinách ve čtvrtinách mezivrství).

Tedy v porovnání s předchozím vzorkem mírně vyšší obsah vody umožnil
vytvořit výraznější rovinu molekul vody blízko vrstvám. Tyto roviny zapři-
činily umístění pyrentetrasulfonových aniontů dále od vrstev, čímž se snížila
interakce mezi anionty a kladnými vrstvami. Důsledkem je vyšší mezirovinná
vzdálenost, volnější umístění aniontů ve středovém prostoru a méně molekul
vody ve středové rovině, čímž se ještě zvětší počet molekul vody v rovinách
ve čtvrtinách mezivrství.

Změřeného poměru mezi intenzitami 4. a 2. reflexe, který činil 22%, bylo
také dosaženo pomocí následných úprav modelů dynamikou.

Nejmenší energie u modelů lišících se pouze množstvím vody bylo dosa-
ženo pro cca. 35 molekul vody. To neodpovídá použité extrapolované hod-
notě. Ovšem u modelů se sníženým obsahem vody na 35 molekul nedošlo
k výrazné změně difraktogramů ani diskutovaných konfigurací, tedy závěry
simulací lze stále brát za relevantní.

6.3 Třetí článek:
Adsorption of phenol and aniline on nat-
ural and organically modified montmo-
rillonite: experiment and molecular mod-
elling

Experimentálně a metodami molekulárních simulací byl zkoumán mechanis-
mus adsorpce fenolu a anilinu na povrch montmorillonitu (MMT) a mont-
morillonitu interkalovaného tetrametylamoniovými kationty (TMA-MMT).

Na základě dat z elementární analýzy pomocí fluorescence byla zvolena
struktura MMT (na jednu simulační buňku)

[Si156Al4(Al68Mg12)O400(OH)20]16−[Na16 · nH2O]16+.
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Měřením pH bylo zjištěno, že jak anilin, tak fenol se v roztoku vyskytují
jako neutrální molekuly. Proto náboj vrstvy kompenzují sodíkové kationty
– polovina (tj. 8) jich byla umístěna nad vrstvou a polovina pod vrstvou.
V případě interkalátu byly sodíkové kationty vyměněny za TMA+ (pro účely
výpočtu byly nahrazeny jen na povrchu nad vrstvou). Měření infračervených
spekter ukázala, že nedochází k žádným (chemickým) vazbám fenolu ani
anilinu na vrstvu.

Výpočty struktury na povrchu MMT byly prováděny v „3D slabu“, kdy
se struktura povrchu periodicky opakuje i v kolmém směru, ale v dosta-
tečně velké vzdálenosti, aby nemohlo docházet k nežádoucímu ovlivňování
s periodickými obrazy povrchu. Tyto výpočty jsou mnohem rychlejší než 2D
výpočty. Použito bylo silové pole Burchart-Universal, jež bylo vytvořeno se
speciálním důrazem na zeolity a silikátům příbuzné struktury [28, 65]. K ur-
čení nábojů atomů v jednotlivých molekulách a ve vrstvě byla použita tech-
nika Charge equlibration (QEq) (kap. 4.1.5). Elektrostatické interakce byly
počítány technikou Ewaldovy sumace (viz kap. 4.1.3). Při optimalizacích byla
vrstva zafixována, všechny molekuly a atomy byly volné.

Optimalizované modely byly porovnávány na základě dvou ukazatelů:
1. celková nevazebná energie nezahrnující deformace molekul – tj. každá

molekula je zvlášť brána jako pevná jednotka (v rámci níž se interakce
nepočítají),

2. interakční energie fenolů nebo anilinů vůči okolí – tj. každý fenol nebo
anilin byl brán zvlášť jako pevná jednotka, zatímco voda, kationty so-
díku a TMA vrstva byly zafixovány (vzájemná interkace se nepočítá).

Struktura vody

Testováno bylo několik konfigurací vody nad povrchem.
U čistého MMT měla nejnižší celkovou energii konfigurace s tenkou kon-

denzovanou vrstvou molekul vody přímo nad povrchem.
U TMA-MMT se ukázala (i na základě dalších výpočtů) jako vhodná

konfigurace, kdy voda homogenně vyplňovala veškerý volný prostor mezi
kationty TMA, přičemž kationty TMA byly umístěny hned nad povrchem
MMT, tedy mezi MMT a TMA+ se voda nevyskytovala (a také se potvrdilo,
že nedochází k žádné silné repulzi mezi vodou a kationty TMA).

Adsorpce fenolu na MMT

Tvar adsorpční izotermy ukazuje, že fenol při adsorpci vytváří na povrchu ví-
cerovinné oddělené ostrůvky (nekompletní roviny). Odpovídá to situaci, kdy
interakce mezi adsorbovanými molekulami je větší než mezi nimi a povrchem.

55



Byla vytvořena sada modelů s různým množstvím a různými konfigu-
racemi fenolů (kolmo, šikmo, horizontální). Celková energie s přibývajícími
fenoly klesala a interakční energie na jeden fenol zůstávala zhruba stejná –
tedy další fenoly mohou být adsorbovány.

Modely se 4 fenoly na simulační buňku ukazují, že fenoly mají tendenci
tvořit malé pyramidové klastry. S rostoucím počtem fenolů se ale postupně
ukazuje jako nejvýhodnější rozmístění fenolů do jedné roviny, přičemž jsou
různě skloněné vzhledem k povrchu MMT, nikoli kolmé.

Energeticky výhodná rovina s vyšším počtem molekul vody přímo nad
povrchem MMT měla tendenci vytlačovat fenoly dál od vrstvy a potlačovat
tak adsorpci (což je v souladu s tím, že fenol má nížší polaritu než voda).

Adsorpce fenolu na TMA-MMT

Adsorpční izoterma vykazovala obdobnou charakteristiku u TMA-MMT jako
u čistého MMT. Navíc adsorpční schopnost materiálu se zvětšila. Dle předpo-
kladu molekuly vody byly u povrchu nahrazeny kationty TMA. Zároveň na
základě velikosti polarity by interakce mezi fenoly a TMA+ měla být větší než
mezi fenoly a vodou. Menší množství vody tak snížilo potlačovaní adsorpce,
která se tudíž mohla zvětšit.

Podobně jako u čistého MMT velikost vypočtených energií pro rostoucí
počet fenolů potvrzovala další možnou adsorpci molekul fenolů.

V případě 4 fenolů se již ale netvořily klastry fenolů, ale fenoly byly
rozmístěny mezi TMA+ v jedné vrstvě, různě skloněné, nikoli kolmé.

Adsorpce anilinu na MMT

Tvar adsorpční izotermy znamená, že povrch MMT byl nehomogenně tvořen
molekulami vody, aniliny a kationty sodíku. Adsorpce anilinu oproti fenolu
byla výrazně vyšší, což souhlasí s vyšší polaritou anilinu oproti fenolu. Také
měření infračervených spekter u anilinu ukázala tvorbu vodíkových můstků
mezi aminovými skupinami a vodou.

Celková energie s přibývajícími aniliny klesala, ovšem interakční energie
na jeden anilin mírně rostla – tendence k vytváření dalších vrstev anilinů je
tak snížena.

Modely se 4 aniliny ukazují, že aniliny preferují být v jedné rovině blízko
povrchu, opět různě skloněné. Ale především zůstává velmi výrazná první
rovina vody oproti dalším rovinám. Dá se tedy předpokládat, že především
tato rovina s vyšším počtem molekul vody působí jako zprostředkovatel in-
terakce mezi aniliny a hydroxylovými skupinami anebo kyslíky ve vrstvě –
voda tak hraje v adsorpci anilinu klíčovou roli.
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Adsorpce anilinu na TMA-MMT

Interpretace adsorpční izotermy je podobná jako u čistého MMT. Ovšem
adsorpční schopnost byla výrazně nižší.

Chování na základě rostoucího počtu anilinů bylo obdobné jako u čistého
MMT.

Výpočty prokazovaly, že voda stále zůstává mezi kationty TMA blízko
povrchu. Rovněž aniliny preferovaly být blízko povrchu. Molekuly vody byly
ovšem u povrchu částečně nahrazeny TMA+ (zvlášť další roviny molekul vody
byly vytlačeny dál od vrstvy oproti situaci nad povrchem čistého MMT). A
neboť platí, že anilin netvoří s kationty TMA vodíkové můstky, adsorpce
anilinu se díky nižšímu zastoupení vody nad povrchem výrazně snížila oproti
čistému MMT.

6.4 Čtvrtý článek:
Intercalation of 1,n-diols into strontium
phenylphosphonate: How the shape of the
host layers influences arrangement of the
guest molecules

V laboratoři byl vysrážením z roztoku kyseliny fenylfosfonové a strontnaté
soli připraven dihydrát fenylfosfonátu strontnatého, tedy fosfonát se stron-
ciem jako centrálním atomem a fenylovými skupinami jako organickými sou-
částmi vrstvy. Jeho vzorec je

SrC6H5PO3 · 2H2O.

Tento materiál s neutrálními vrstvami zde posloužil jako hostující materiál
k interkalaci polárních diolů s hydroxylovými skupinami vázanými na termi-
nálních atomech uhlíkového řetězce. Interkaláty mají obecný vzorec

SrC6H5PO3 · nH2O · mOH(CH2)xOH.

Parametry interkalátů byly experimentálně určeny elementární analýzou,
práškovou rtg. difrakční analýzou a termogravimetrií. Struktura vrstev hostu-
jícího fenylfosfonátu strontnatého byla určena monokrystalovou rtg. difrakcí,
neboť dostatečně velké monokrystaly tvoří jeho interkaláty s některými al-
koholy, jimž se věnovala předchozí studie [66].

Tyto krystalografické parametry posloužily ke stavbě vrstev modelů všech
struktur. V simulačním boxu se nacházelo 64 atomů stroncia. Rentgenová
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data a následné molekulární simulace v předchozí práci určily také možné
polohy atomů kyslíku od molekul vody. Jedná se o polohy mezi fenylovými
kruhy, kdy kyslík od vody silně interaguje vždy s dvěma vedlejšími atomy
stroncia a tvoří „přemostění“ mezi nimi. Pro konkrétní vzorky bylo tedy ade-
kvátní množství molekul vody umístěno na tyto pozice. Ovšem u některých
vzorků molekuly vody neobsadily všechna tato místa. V těchto případech ne-
byly tedy molekuly interkalovaných diolů umísťovány do iniciálních modelů
na úplně náhodná místa jako v případě ostatních vzorků, ale atomy kyslíku
od jedné jejich hydroxylové skupiny byly umísťovány na tato neobsazená
místa mezi fenylovými kruhy v blízkosti dvou atomů stroncia.

K následným optimalizacím bylo užito silové pole Compass [31]. K ome-
zení dosahu van der Waalsových interakcí byl použit kubický spline, zatímco
elektrostatické interakce byly počítány technikou Ewaldovy sumace (kap.
4.1.3). K určení nábojů posloužila technika Charge equlibration (QEq) (kap.
4.1.5), kromě molekul vody, jejichž náboje byly přiřazeny silovým polem. Při
optimalizacích byla vrstva zafixována, zatímco všechny molekuly v mezivrs-
tevném prostoru a fenylové skupiny byly volné. Optimalizace využitím mo-
lekulární dynamiky byly prováděny v NVT souboru (viz kap. 4.3.2 a 4.3.3).

Experimentálně změřená mezirovinná vzdálenost ukazuje, že musí dochá-
zet k principiálně rozdílnému uspořádání diolů při délce 2–4 a 6–8 uhlíkových
atomů. Modelování prokázalo, že kratší molekuly interagují pouze s jednou
vrstvou, zatímco delší molekuly vedou přes celý mezirovinný prostor a inter-
agují s oběma vrstvami.

U interkalátů diolů s 2 a 3 atomy uhlíku v řetězci je interkalováno při-
bližně stejné množství diolů a molekul vody. Simulace ukazují, že ve zmiňo-
vaných pozicích „můstků“ mezi dvěma atomy stroncia jsou zhruba v rovném
poměru umístěny atomy kyslíku buď od molekul vody, nebo od jedné hyd-
roxylové skupiny diolů a tyto atomy kyslíku silně interagují s oběma atomy
stroncia. Umístění atomů kyslíku od druhé hydroxylové skupiny diolů se již
pro oba dioly liší. V případě ethandiolu je tento atom kyslíku umístěn přímo
nad jedním atomem stroncia, s nímž silně interaguje, přitom tato pozice je
ve větší vzdálenosti od vrstvy než pozice atomu kyslíku první hydroxylové
skupiny. Molekuly ethandiolu tak získají určitý sklon vůči vrstvě a „podko-
vovitý“ tvar. Jejich uspořádání je však velmi pravidelné v zákrytu. U pro-
pandiolů je jejich délka již příliš velká, aby atomy kyslíku druhé hydroxylové
skupiny mohly interagovat s nějakým atomem stroncia. Místo toho vzniká
vodíková vazba mezi těmito atomy kyslíku a vodou, jejíž kyslíky se nachází
v pozicích „můstků“ mezi atomy stroncia. Molekuly propandiolu tak mají
více vzpřímenou osu oproti molekulám ethandiolu. Mírně ohnutý tvar mají
oba dioly podobný. Díky většímu stupni volnosti u delšího řetězce a interakci
přes slabou vodíkovou vazbu je uspořádání propandiolů již ne tak pravidelné.
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Interkaláty diolů se 4 atomy uhlíku obsahují přibližně dvojnásobné množ-
ství molekul vody oproti interkalátům s kratšími dioly. V pozicích „můstků“
mezi dvěma atomy stroncia se nachází již jen atomy kyslíku od molekul
vody. Molekuly butandiolu tak interagují s vrstvou již jen přes tyto vody,
kdy atomy kyslíků obou hydroxylových skupin diolů tvoří vodíkové můstky
k těmto vodám. Molekuly butandiolu zaujímají vůči vrstvě paralelní pozici,
přesto s výrazným „podkovovitým“ tvarem s hydroxylovými skupinami ohnu-
tými k vrstvě. Oproti kratším diolům je uspořádání butandiolů trochu méně
pravidelné, jejich delší uhlíkové řetězce interagují více s fenylovými kruhy,
které jsou tak též méně uspořádané.

Interkaláty s dioly o 6–8 uhlíkových atomech obsahovaly podobné množ-
ství vody jako interkalát s butandiolem. Situace je tedy podobná, kdy atomy
kyslíku hydroxylových skupin diolů tvoří pouze vodíkové můstky k moleku-
lám vody, jejichž atomy kyslíku jsou v pozicích „můstků“ mezi atomy stron-
cia. Ovšem tentokrát hydroxylové skupiny obou konců diolů neinteragují vo-
díkovými můstky s vodami umístěnými u stejné vrstvy, ale s molekulami vody
umístěnými u protějších vrstev. To je příčina velkého skoku v mezirovinné
vzdálenosti mezi interkaláty diolů se 4 a se 6 uhlíkovými atomy. Molekulární
simulace dále ukázaly, že dioly mají bez ohledu na jejich délku podobný sklon
vůči vrstvám. Způsobuje to pravidelné uspořádání fenylových skupin, které
se nachází vždy proti prázdným prostorům u protější vrstvy; fenyly od pro-
tějších vrstev se tak střídají. Takto dioly musí vést šikmo z jednoho prostoru
mezi fenylovými skupinami do druhého u protější vrstvy. Nicméně interka-
lát s diolem o 6 uhlících vykazuje velmi vysokou míru uspořádání. U delších
diolů zmenšuje míru uspořádání jejich větší interakce s okolím.

Dioly s 5 uhlíkovými atomy jsou příliš krátké na to, aby dosáhly od jedné
vrstvy k druhé, ovšem i příliš dlouhé k tomu, aby se vešly mezi fenylové sku-
piny a mohly zaujmout uspořádání obdobné butandiolu. Proto se nepodařilo
experimentálně tento interkalát připravit.

Molekulární simulace též ukázaly, jakým způsobem dioly zapříčiňují po-
otočení a částečnou neuspořádanost fenylových kruhů, které v původní nein-
terkalované struktuře vykazují zcela pravidelné uspořádání.
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Kapitola 7

Závěr

Prezentované výsledky ukazují, že molekulární modelování je významným
pomocným nástrojem při strukturní analýze částečně neuspořádaných struk-
tur. Molekulární simulace spolu s experimentálními měřeními (prášková a
monokrystalová rtg. difrakční analýza, rtg. fluorescenční analýza, termogra-
vimetrie, infračervená spektroskopie, elementární analýza) pomáhají objas-
nit strukturu a vlastnosti jak u interkalovaných vrstevnatých materiálů, tak
u adsorpce na povrch takových materiálů. Molekulární simulace popisují de-
tailně nejen strukturu modelů včetně přítomné neuspořádanosti, ale i energe-
tické vlastnosti modelů a vzájemné interakce atomů a molekul v krystalových
strukturách.

Byla vyřešena struktura Zn-Al-podvojného vrstevnatého hydroxidu in-
terkalovaného pyrentetrasulfonovou kyselinou a zkoumaného za různých re-
lativních vlhkostí. Na základě experimentálních dat byly postaveny modely
s 5 různými mezirovinnými vzdálenostmi, jež obsahují různé množství koin-
terkalované vody. Bylo vyzkoušeno několik různých modelačních postupů.
Modelování u vzorku s mezirovinnou vzdáleností 11,74 Å a 12,81 Å ukázalo,
že pravděpodobně nebyl dosud stabilizován. Na základě porovnání změře-
ných a vypočtených difraktogramů byla detailně určena struktura ostatních
vzorků. Byla potvrzena velká variabilita v uspořádání pyrentetrasulfonových
aniontů. U vzorku s mezirovinnou vzdáleností 9,83 Å neobsahujícího žádnou
vodu vytvořily anionty jednu vrstvu uprostřed mezivrství. Vzorek s meziro-
vinnou vzdáleností 13,63 Å je charakteristický dvěma vrstvami aniontů umís-
těnými horizontálně ve třetinách mezirovinné vzdálenosti. U vzorku s mezi-
rovinnou vzdáleností 14,30 Å již byly anionty vzhledem k vrstvám skloněné
a méně uspořádané. U obou posledních vzorků byla voda zformována do
tří zřejmých rovin ve čtvrtinách a polovině mezirovinné vzdálenosti. Větší
množství molekul vody v druhém vzorku vedlo následně k rozdílnému uspo-
řádání aniontů a k větší mezirovinné vzdálenosti. Techniky molekulárních
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simulací ukázaly rozdíly mezi vzorky, které by bylo obtížné popsat jinými
metodami. Také posloužily k určení množství kointerkalované vody u vzorku
s mezirovinnou vzdáleností 14,30 Å, u nějž nebylo možno tento údaj určit
termogravimetrickými měřeními.

Dále bylo námi zkoumáno adsorpční chování montmorillonitu přírodního
a modifikovaného tetrametylamoniovými kationty. Pro oba typy materiálu
byly experimentálně změřeny adsorpční izotermy pro fenyl a anilin. Ukázal
se odlišný charakter adsorpcí pro oba druhy adsorbovaných molekul i velmi
rozdílné adsorpční schopnosti podle typu adsorbentu. Na základě dostupných
dat byly postaveny modely povrchů pro oba materiály. Molekulární simulace
v závislosti na počtu adsorbovaných molekul fenolu a anilinu prokázaly toto
rozdílné adsorpční chování jak u fenolu a anilinu, tak v závislosti na přítom-
nosti či nepřítomnosti tetrametylamoniových kationtů. Výsledky modelování
především ukázaly významnou úlohu vody, která nad povrchem vytvářela ro-
vinu s vyšším počtem přítomných molekul vody. U interkalovaného materiálu
byly tetrametylamoniové kationty rovněž umístěny blízko nad povrchem, tu-
díž omezily množství vody nad povrchem montmorillonitu. Vzhledem k tomu,
že interakce mezi fenoly a vodou je slabší než mezi fenoly a tetrametylamoni-
ovými kationty, přítomnost těchto kationtů umožnila mírně zvětšit adsorpci
fenolu na interkalovaný montmorillonit. Naopak molekuly vody zprostřed-
kovávají adsorpci anilinů na povrch, tudíž u čistého montmorillonitu může
docházet k výrazně větší adsorpci než u interkalovaného. Simulace odhalující
konformace adsorbovaných molekul nad povrchem také potvrzovaly inter-
pretaci charakterů adsorpčních křivek. Molekulární modelování tak ukázalo
svou užitečnost pro lepší porozumění procesů, které nelze experimentálními
technikami přesněji zjistit.

V další práci byla řešena struktura fenylfosfonátu strontnatého interkalo-
vaného dioly s hydroxylovými skupinami vázanými na terminálních uhlíko-
vých atomech. Experimentálně bylo zjištěno velmi rozdílné uspořádání u in-
terkalátů s dioly o 2–4 a 6–8 uhlíkovými atomy, přičemž interkalát s diolem
o 5 uhlíkových atomech nebylo možno připravit. Molekulární simulace uká-
zaly, že kratší dioly interagují vždy pouze s jednou vrstvou, zatímco u delších
diolů dochází k interakci hydroxylových skupin na opačných koncích diolů
s protilehlými vrstvami. Interkaláty ethandiolů a propandiolů obsahovaly po-
loviční množství molekul vody oproti ostatním interkalátům. Proto molekuly
vody zaujímají jen zhruba poloviční množství pozic v dutině mezi fenylovými
kruhy, v nichž atomy kyslíku silně interagují s dvěma atomy stroncia. Dru-
hou polovinu těchto pozic zaujímají atomy kyslíku z hydroxylových skupin na
jednom konci diolů. Kyslík druhé hydroxylové skupiny ethandiolů silně inter-
aguje s jedním atomem stroncia, zatímco u propandiolu tvoří pouze vodíkové
můstky k molekule vody. U butandiolu atomy kyslíku již obou hydroxylových
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skupin tvoří vodíkové můstky k molekulám vody, přičemž řetězec propandiolu
je výrazně ohnut, aby se vešel do dutiny mezi fenylovými kruhy. Pro pentan-
diol je již příliš málo místa v této dutině, zároveň je ale jeho řetězec příliš
krátký na přemostění protilehlých vrstev. Delší dioly již mohou interagovat
s protilehlými vrstvami, kdy atomy kyslíku obou hydroxylových skupin tvoří
vodíkové můstky k molekulám vody. Molekulární simulace pomohly zároveň
objasnit míru uspořádanosti molekul diolů a fenylových skupin v jednotli-
vých interkalátech, jakož i porovnat stabilitu těchto interkalátů v závislosti
na teplotě.
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Další práce
1. Manuál praktika Molekulární simulace interkalátu hydrotalcitu.

Vytvořený manuál obsahuje prezentaci metod molekulární mechaniky
a klasické molekulární dynamiky a jejich aplikaci na strukturní ana-
lýzu částečně neuspořádaných hydrotalcitových materiálů. Text obsa-
huje kompletní podrobný popis strategie výpočtů a závislost této stra-
tegie na experimentálních výsledcích. Zároveň byly pro studenty připra-
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Abs tract

Hydrotalcite-like struc tures were in ter ca lated with pyrene -
tetrasulfonate an ions. The struc tures were cal cu lated by
mo lec u lar sim u la tions meth ods in Cerius2 mod el ling en vi -
ron ment. The first ini tial mod els were built for 4 dif fer ent
interlayer dis tances on the base of ex per i men tal data (X-ray 
dif frac tion and thermogravimetry). For these ini tial mod els 
state space of guests in the interlayer was scanned by
Supramol pro gram. The amount of wa ter mol e cules was
ran domly in serted into rel e vant mod els in agree ment with
thermogravimetry re sults. Var i ous cal cu la tion tech niques
were tested. It ap peared as op ti mal to cal cu late with rigid
hydrotalcite lay ers, cell pa ram e ters and with charges es ti -
mated sep a rately for ev ery mol e cule and layer. The in ter ca -
lated struc tures were de scribed by fol low ing mod els: (i)
interlayer dis tance 9.83 C and 0 wa ter mol e cules (ii)
interlayer dis tance 13.63 C and 36 wa ter mol e cules and
(iii) two interlayer dis tances 11.74 C and 12.81 C and each
with 25 water mol e cules.

In tro ducti on

Hydrotalcite-like lay ered struc tures [1] con sist of pe ri od i -
cally re peated pos i tively charged lay ers (usu ally com pris -
ing Zn, Al, and O) and the interlayers con tain ing an ions,
which com pen sate the pos i tive charge of the lay ers. An in -
ter ca la tion causes changes of phys i cal and chem i cal prop -
er ties of re sult ing struc tures and sub se quent de sign can be
di rectly fo cused on tar geted mod i fi ca tion of these ma te ri -
als. It al lows for in stance changes of op ti cal prop er ties of
in di vid ual com po nents in the interlayer space. There fore,
the re sul tant op ti cal prop er ties of in ter ca lated com pounds
are usu ally dif fer ent be fore and af ter the in ter ca la tion. The
in ter ca lated hydrotalcites are very spe cific and use ful ma -
te ri als be cause set of or ganic and in or ganic an ions suit able
for their in ter ca la tion is very wide.

A knowl edge and un der stand ing of the struc ture-prop -
erty re la tion ship of the in ves ti gated sam ples is nec es sary
for the de vel op ment of new ma te ri als with in ter est ing
prop er ties for in dus trial ap pli ca tions. The rea son is very
sim ple be cause the ma te rial prop er ties al ways de pend on
the struc ture, mainly on rel a tive spa tial ar range ment of the
guests in the interlayer space. The X-ray dif frac tion anal y -
sis is usu ally the most pow er ful tech nique for de ter mi na -
tion of the crys tal struc ture. Nev er the less, it is not
suf fi cient in the case of pow der hydrotalcite sam ples, thus
it is nec es sary to use com put ing meth ods. The hydrotalcite

struc tures with hun dreds or thou sands of at oms are quite
im pos si ble to be solved by ab-in itio cal cu la tions due to
long com puter time. From this rea son mo lec u lar sim u la -
tions based on the em pir i cal force fields (i.e. the mo lec u lar
me chan ics and the clas si cal mo lec u lar dy nam ics) is good
op tion for solv ing these dis or dered struc tures.

The mo lec u lar me chan ics search for an op ti mized
struc ture with the min i mum en ergy. The re sul tant min i -
mized struc ture is ob tained by ge om e try mod i fi ca tion of an
ini tial model. The crys tal en ergy is cal cu lated for dif fer ent
po ten tial func tions on the base of pa ram e ters ob tained from 
the em pir i cal force fields. This leads to a ne ces sity to com -
pare the mo lec u lar mod el ling re sults with ex per i men tal
mea sure ments (pow der X-ray dif frac tion, in fra red spec -
tros copy, thermogravimetry, etc.) How ever, ex per i men tal
data are not used only for val i da tion of cal cu la tions but also 
some con straints and struc tural pa ram e ters in the ini tial
model and also cre ation of minimization strat e gies can be
es ti mated on the ex per i men tal re sults.

In this work the mo lec u lar strat egy in cludes the build -
ing of ini tial mod els for Supramol pro gram, the gen er at ing
a set of ini tial mod els, the de ter min ing which pa ram e ters of 
the struc ture should be held fixed and which should be
vari able, the choos ing of the force field,  the set ting up an
ex pres sion for cal cu lat ing the en ergy, the minimization
pro ce dure, etc.

Mo del ling prin ci ples

Prin ci ples of mo lec u lar sim u la tions [2] lie in cal cu la tions
of po ten tial en ergy for a given con fig u ra tion of at oms on
the base of em pir i cal force fields pa ram e ters. The to tal en -
ergy of the sys tem is the sum of en er gies of non bonded and 
bonded in ter ac tions, which are based on me chan i cal ap -
proach, where the at oms are usu ally de scribed as me chan i -
cal os cil la tors. The en ergy eval u a tion car ries nec es sary
in for ma tion for struc ture minimization and dy namic sim u -
la tions.

Force field pa ram e ters are usu ally es ti mated pur su ant
to known struc tures and their prop er ties. The spe cial force
fields ex ist for var i ous types of struc tures and also gen eral
ones ex ist. The spe cific force field for hydrotalcites has not
been de rived yet. The Uni ver sal force field [3] was used in
the cal cu la tions be cause it con tains nec es sary pa ram e ters
for all at oms of the pe ri odic ta ble. The Ewald sum ma tion
method [4] was used for cal cu lat ing of elec tro static in ter ac -
tions in the pe ri odic hydrotalcite sys tem. The Charge equil -
i bra tion (QEq) method [5] is used for the cal cu la tion of
charge dis tri bu tion in the model. This method cal cu lates
the charge dis tri bu tion ac cord ing to the model ge om e try
and the en ergy.

The aim of mo lec u lar me chan ics strat e gies is to find a
lo cal min i mum on the po ten tial en ergy sur face for a given
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ini tial model. The atom co or di nates (in pe ri odic mod els
even tu ally cell pa ram e ters) are op ti mized by var i ous it er a -
tive al go rithms. A cas cade of var i ous meth ods (steep est de -
scent, con ju gate gra di ent, New ton meth ods) with dif fer ent
con ver gent pa ram e ters was used for cal cu la tions.

The mo lec u lar dy nam ics is based on eval u a tions of
forces act ing on the at oms and mov ing the at oms ac cord ing 
to these forces. It is a cal cu la tion of clas si cal New ton equa -
tions for a sys tem of N at oms. It is or di narily used for de ter -
min ing some sta tis ti cal char ac ter is tics of the model
evolv ing in some sta tis ti cal en sem ble. But in this work, the
dy nam ics is used for the op ti mal ge om e try seek ing. The
dy nam ics en ables the model to get over a po ten tial bar rier
so that the cal cu lated struc ture should come to some better
nearby lo cal min i mum which is in ac ces si ble for the
minimization. This tech nique is known as quenched dy -
nam ics.

The quenched dy nam ics is suit able still only for ef fec -
tive ex plor ing of the lo cal state space for given con for ma -
tion and is not suf fi cient for seek ing for the struc ture with
global min i mal en ergy. Hence the pro gram Supramol
which scans the en tire po ten tial en ergy sur face was used.
The scan ning pro duces a plenty of rough ini tial mod els.
Then the most fea si ble ones, each sep a rately, are min i -
mized and sub se quently op ti mized by mo lec u lar me chan -
ics cal cu la tions.

Re sults

The model of pyrenetetrasulfonate acid an ion C16H6O12S4

was built in the 3D sketcher mod ule in Cerius2 mod el ling
en vi ron ment. The minimization and the re count ing of
charges were iteratively ex e cuted un til sta bile en ergy of
mol e cule was reached. It re fined the mo lec u lar ge om e try.

The model of lay ers was built ac cord ing to crys tal lo -
graphic data which was pro vided by Prof. U. Costantino
from Uni ver sity di Perugia, It aly:

•  Trigonal cell sys tem, space group R3m.
•  Cell pa ram e ters: a = b = 3.07598 C; c = 23.2048 C.
•  Atomic co or di nates: 

Ele ment x/a y/b z/c

Zn (Al) 0.0 0.0 0.0

O 0.0 0.0 0.37700

It was nec es sary to add hydroxyl groups to the model of 
the host frame work and cre ate a supercell by link ing 25
(5*5) prim i tive cells so that its charge would equal to the
charge of two guest an ions which would be placed into the
interlayer space. The for mula of the re sult ing struc ture is as 
following:

[ Zn17Al8(OH)50 ][ (C16H6O12S4)2 * n H2O ],

where n is a num ber de scrib ing amount of wa ter in in di vid -
ual sam ples.

The dis tri bu tion of Zn and Al at oms is as ran dom as
pos si ble with out any pre ferred lo ca tion. A ba sic model for
fol low-up cal cu la tions orig i nates from op ti mi za tion. This

is con sisted from (i) the charge re count ing in di vid u ally for
each layer and from (ii) the minimization with fixed all pa -
ram e ters and po si tions, only hydroxyl groups were free.
The ex tra model was cre ated for each struc ture with dif fer -
ent interlayer dis tance.

The Supramol pro gram [6] writ ten by Bohdan
Koudelka at KChFO MFF UK was used for gen er at ing of
ini tial mod els. Its use is re stricted to the mo tion of only two
in de pend ent units. Those units were pyrenetetrasulfonate
an ions, which were placed into one interlayer space of the
model (Fig.1). The po si tions and ori en ta tions of rigid units
rep re sent de grees of free dom. The state space was de fined
by proper range op tion of the in ner co or di nates with con -
sid er ation of sym me try. A set of 12 bil lion ini tial mod els
for each struc ture was gen er ated with var i ous po si tions of
guests and with their var i ous mu tual ori en ta tions in the
interlayer space. Mod els with an over lap of guests were
pri mar ily ex cluded. Af ter that the mod els with a higher
value of vdW en ergy were ex cluded from about 50 mil lion
re main ing mod els. About 10 es sen tially dif fer ent ini tial
mod els for the next mo lec u lar mechanics calculations were 
selected from remaining 300–600 models.

The con fig u ra tion of mol e cules in one interlayer space
was iden ti cally rep li cated to other two interlayers. The wa -
ter mol e cules in proper amount were ran domly placed into
the interlayers of the mod els rep re sent ing the sam ples: into
mod els 9.83 C added 0 wa ter mol e cules per one interlayer,
into mod els 13.63C added 36 wa ter mol e cules, into mod els 
11.74 C + 12.81 C added 25 wa ter molecules.

The lay ers for each model (ex cept hydroxyl groups)
were taken as rigid units or they were fixed.

The meth ods of charge cal cu la tions had a sig nif i cant ef -
fect on the re sults of minimization be cause the QEq method 
of charges re count ing does not take into ac count the bonds.
Charges re count ing in the case of big ger groups was tested
in or der to speed up the cal cu la tions but it al ways led to a
higher re dis tri bu tion of the charges mu tu ally among the
mol e cules and the re sults were sig nif i cantly af fected. Thus, 
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the charges had to be re counted for each wa ter mol e cule
and each acid mol e cule and each layer sep a rately.

The re sults were also af fected by meth ods of lim it ing
in ter ac tion range. A di rect cut-off could be used for
short-range vdW in ter ac tion but it was found out that this
faster method can not be used in any case for eval u a tion of
elec tro static in ter ac tions. It was proved by ap ply ing the
Ewald sum ma tion that re sults were not dif fer ent as far as an 
en ergy pre ci sion of 10-4 kcal/mol was reached.

The minimization pro ce dure con sisted of it er a tion of
charge re cal cu lat ing and 500-step minimization un til con -
ver gence cri te ria were reached.

The mo lec u lar dy nam ics cal cu la tions were car ried out
in an NVT sta tis ti cal en sem ble (N—con stant num ber of
par ti cles, V—con stant vol ume (fixed cell size), T—con -
stant tem per a ture) at the tem per a ture of 300 K, one step du -
ra tion was 0.001 ps, which is the lon gest ac cept able time
step for a model with hy dro gen at oms. Tens up to hun dreds
thou sands steps of dy nam ics were car ried out, whereas at
least half of them had al ready been in equi lib rium. Ev ery
the hun dredth step of dy nam ics the model was min i mized
and was saved. 200 steps of minimization were done. It is
suf fi cient for ap pre ci a tion of en er getic per ti nence of the
states. The most en er getic ex pe di ent states were sub se -
quently prop erly min i mized.

The mod els with dif fer ent interlayer dis tances and
amount of co-in ter ca lated wa ter de pend ing on rel a tive hu -
mid ity were op ti mized on the base of ex per i men tal mea -
sure ments made at Uni ver sity of Pardubice by X-ray
dif frac tion and thermogravimetry.

Dis cus si on

Sam ple 9.83 C

9 mod els were se lected from Supramol re sults—each
model with both acid mol e cules po si tioned in one layer
par al lel with hydrotalcite lay ers or al ter na tively with acid
mol e cules only slightly tilted and/or lit tle moved out from
the layer. Dur ing minimization the interlayer dis tance ex -
panded for all mod els with free cell pa ram e ter c. Even the
minimization un der a pres sure or op ti mi za tion by
quenched mo lec u lar dy nam ics did not turn this trend. The
model with mol e cules in one level ex panded the interlayer
dis tance at the least. For this model the sys tem atic chang -
ing of the an gles of sul fo nates and turn ing them was also
tested (thanks to tiny mod i fi ca tion in Supramol). The best
model ob tained by these mod i fi ca tions showed nearly the
same char ac ter is tics as the orig i nal one. It can be con cluded 
that these mod i fi ca tions of sul fo nates turn ing did not have
sig nif i cant in flu ence on the re sult.

There fore, the mod els were cal cu lated with fixed cell
pa ram e ters un til the con ver gence cri te ria were reached. Fi -
nal en er gies dif fered at the most in per cent units. Nev er the -
less, the cal cu la tions showed that changes of en ergy in
percents are also pos si ble to be gained by ad just ment of
sul fo nates or by dy nam ics. Thus, all min i mized mod els
have sim i lar prob a bil ity with re spect to en ergy to oc cur in
real sam ple. (One selected model is shown at Fig. 2.).

Sam ple 13.63 C

11 mod els were se lected from Supramol—one with tilted
ac ids, oth ers with ac ids in two lay ers hor i zon tally lo cated
and vari ably turned and shifted with re spect to each other.
Var i ous op ti mi za tion meth ods (pre lim i nary minimization
with fixed pa ram e ters, pres sure, dy nam ics, less ran dom
wa ter dis tri bu tion) were tested dur ing cal cu la tions with
free cell pa ram e ter c. Still the interlayer dis tance ex panded. 
Nev er the less it was shown that start ing dis tri bu tion of wa -
ter did not have a sig nif i cant in flu ence on re sult ing struc -
ture be cause the op ti mi za tion, es pe cially by the dy nam ics,
fi nally sorted wa ter mol e cules to sim i lar po si tions in the
min i mized models.

The mod els were sub se quently min i mized with fixed
cell pa ram e ters. The to tal en ergy of all re sul tant mod els
dif fers only in sev eral percents so the con fig u ra tion of ac -
ids is very vari able in the frame of tested mod els where ac -
ids are po si tioned ar bi trarily above them selves (both
mol e cules stay in its half of interlayer, roughly in thirds of
whole interlayer). It is clearly ob vi ous from mod el ling re -
sults that wa ter mol e cules form tri ple level or ga ni za tion,
one level in the mid dle, other ones in quar ters of the
interlayer space (whereas ox y gen are turned to wards the
lay ers). Fig. 3 shows a se lected min i mized model de scrib -
ing positions of molecules in the interlayer.

Sam ple 11.74 C + 12.81 C

Both phases of the sam ple were mod elled sep a rately. 9
mod els were se lected from Supramol for each phase. Mod -
els were min i mized with fixed cell pa ram e ters. The en er -
gies of phases dif fered up to 10 %. It can be de duced from
this the sam ple is not con sti tuted sep a rately from 2 phases.

It can be sup posed that the interlayers could be
randomly al ter nated. There fore, a model with six lay ers It
can be sup posed that the interlayers could be randomly al -
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ter nated. There fore, a model with six lay ers was con -
structed where the interlayer dis tances 11.74 C and
12.81 C al ter nated pe ri od i cally. Mol e cule configurations
were cop ied from the most ex pe di ent mod els of both
phases. The model en ergy af ter minimization ap peared just 
in the mid dle of en er gies of rel e vant one-phase mod els.
Thus, the model with al ter nat ing interlayers was not en er -
get i cally better than the one-phase ones and there is no ex -
pla na tion or rea son for two phases. The most prob a ble is
that the sam ple was not yet sta bi lized af ter pre ced ing
changes of en vi ron men tal con di tions.

Conclu si on

The re sults show an ap pli ca bil ity of mo lec u lar sim u la tions
for solv ing hydrotalcite struc tures in ter ca lated with
pyrenetetrasulfonate an ions and sim i lar struc tures. The

strat e gies of mo lec u lar mod el ling suit able for solv ing the
hydrotalcite layer struc tures were de vel oped on the base of
com bi na tion of ex per i men tal re sults and re sults from mod -
el ling. Interlayer space of 9.83 C and 13.63 C mod els is
char a c ter ized by pla nar ar range ment of pyrene tetra sulfo -
nate an ions with a dis or der in mu tual po si tion and ori en ta -
tion with re spect to each other. One layer of
pyre ne tetrasulfonate an ions is typ i cal for 9.83 C sam ple
and two lay ers for 13.63 C sam ple with wa ter in the
interlayer. Wa ter mol e cules in the interlayer space cre ate
three-layer ar range ment par al lel to hydrotalcite lay ers.
Model 11.74 C + 12.81 C was cal cu lated as two sin gle
phases but en ergy dif fer ence does not sup port this pre dic -
tion. Sub se quently the al ter na tion of lay ers for two phases
was cal cu lated but the re sult was not en er get i cally better. It
can be con cluded that this sam ple was not yet sta bi lized.
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Abstract The structure of pyrenetetrasulfonate intercalated
with hydrotalcite, having the formula [Zn0.68Al0.32(OH)2]
[(C16H6O12S4)0.08 · x H2O], was proposed based on
molecular simulations combined with experimental data
(X-ray powder diffraction, thermogravimetry). Calculations
were done for samples kept at various relative humidities
(0%, 84%, 98%). The appropriate models were selected
from comparison of calculated and measured diffraction
patterns. Modelling revealed the arrangement of pyrenete-
trasulfonate anions, and the positions and the amount of
water molecules in the interlayer space of the host structure.
The results confirmed a large variability in the arrangement
of the guest species. In the sample without water molecules
(0% RH), pyrenetetrasulfonate anions formed a layer at the
centre of the interlayer distance. For the sample kept at 84%
RH, the anions formed two layers at the thirds of the
interlayer. For the sample kept at 98% RH, the anions
became tilted with respect to the layered double hydroxides
(LDH) layers and are less organised. Water molecules were
arranged in three distinct planes: one in the middle and two
at the quarters of interlayer distance. The number of water
molecules obtained by the modelling basically agrees with
the water content as measured by thermogravimetry.

Keywords Hydrotalcite . Pyrenetetrasulfonate .

Intercalation . Structure analysis . Molecular simulations

Introduction

Hydrotalcite-like compounds [also known as layered
double hydroxides (LDH) or anionic clays] [1] are used in
many industrial applications, e.g. as catalysts for oxidation
or reduction and other types of reactions, selective
absorbents for gas and electrolyte ions, antioxidants,
polymer or acid stabilisers, or selective nanoporous
membranes for various separation processes [2, 3].

Many of these applications stem from the structure of
hydrotalcites. Hydrotalcites are layered compounds whose
structure is based on that of brucite (magnesium hydroxide),
in which some of the divalent cations are replaced by trivalent
cations giving positively charged host layers. The layers are
built from flattened octahedra with hydroxyl groups in their
apexes and typically a metal cation in their centres. Each
octahedron shares six edges with six other octahedra and thus
they build up nearly endless layers. Charge compensating
anions reside between the layers and—in the case of hydrated
compounds—interlayer water molecules are also placed here.
The interlayer distance depends on many factors: the density
of the positive charge on the host layers (consequently on the
number of charge compensating anions), the size of these
anions, their arrangement, the number of water molecules, etc.

Atoms in the hydrotalcite layers are bonded strongly via
covalent bonds, while the interlayer atoms are anchored to
the layers only by weak non-bond interactions [Coulomb
and van der Waals (vdW) interactions, hydrogen bonds].
The charge compensating anions can be replaced by other
anionic species. The structure of the hydrotalcite layers
remains unchanged after such replacement (or is recon-
structed when the replacement takes place through the so-
called “memory effect” [3]). The interlayer distance usually
changes during such replacement due to the different size,
arrangement and amount of the new charge compensating
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anion. Also, the amount and type of other species (mostly
water molecules) present between the layers influences the
nature of the interlayer space.

The structure of solids is usually determined from X-ray
diffraction data. Unfortunately, such intercalates of hydro-
talcites are powders with disordered structures. The degree
of disorder allows the distance between layers to be
determined, but does not allow the complete structure of
the intercalate to be solved [4]. The arrangement of host
molecules must be then determined by other methods. One
possible way to solve this problem is by using an
appropriate computing method. Depending on the amount
of atoms in the calculated structures, molecular simulations
based on empirical force fields (i.e. molecular mechanics
and classical molecular dynamics) are a relatively good
choice for solving these structures.

Hydrotalcites hosting optically important anionic com-
pounds in their interlayer space belong to a group of
materials with possible commercial applications. Among
others, guest anions interesting from the point of view of
their optical properties, for instance pyrene derivatives,
could make compounds with luminescence activity. The
optical activity of such compounds depends on the amount
and the arrangement of the anion in the interlayer space, i.e.
on the structure of the intercalation complex as a whole.
Using the molecular simulation described in this paper, we
will be able to estimate the arrangement of the hosted
species and thus enlarge our knowledge of the structure–
property relationships of the materials studied. In this paper
we report an arrangement of pyrenetetrasulfonate anions in
the interlayer space of zinc-aluminum layered double
hydroxide, as determined using molecular modelling.

Materials and methods

Sample preparation

Layered double hydroxide with the formula [Zn0.68
Al0.32(OH)2][(CO3)0.16 · 0.5 H2O] (further denoted as Zn-
Al-CO3), was prepared by the urea method [5]. A solution
obtained by mixing 100 mL 0.5 M AlCl3, 200 mL 0.5 M
ZnCl2 and 30 g urea was refluxed for 2 days. The
precipitate obtained was filtered, washed with distilled
water and equilibrated with 100 mL 0.1 M Na2CO3 for
1 day. The solid was then recovered by filtration, washed
with distilled water and air dried.

The tetrasodium salt of 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid
(0.6 g) was converted into the acid by stirring its aqueous
solution with an Amberlite IR 120 ion-exchange resin (2.5 g).
The intercalate was prepared by reaction of 0.6 g Zn-Al-CO3

with the solution of the acid. The reaction mixture was
heated at 90°C while being stirred in an open vessel for 48 h.

The volume of the reaction mixture (400 mL) was kept
constant by automatic addition of distilled water. The
intercalate prepared was filtered, washed with CO2-free
distilled water and dried. The samples were kept in a
desiccator containing a KCl-saturated solution (84% RH).
The contents of zinc, aluminum and sulfur were determined
by energy-dispersive X-ray spectrometry (EDX) microanal-
ysis. The content of pyrenetetrasulfonate anions was
determined by elemental analysis (C, H, S) and water
content was calculated from thermogravimetry. For measure-
ments at various RH, the samples were stored over saturated
solutions of K2Cr2O7 (98% RH) and over P2O5 (0% RH).

Powder X-ray diffraction data were obtained with a D8-
Advance diffractometer (Bruker AXS, Karlsruhe, Ger-
many) using CuKα radiation with secondary graphite
monochromator. Diffraction angles were measured from
2° to 70° (2θ). Samples measured at 0% and 84% RH were
covered with protection foil during measurements, with the
signal of the foil being compensated in the diffractograms.
A small aluminum signal came from the sample holder.

Thermogravimetric analysis (TGA) was performed using
a homemade apparatus consisting of a computer-controlled
oven and a Sartorius BP210 S balance. The measurements
were carried out in air between 30°C and 900°C at a
heating rate of 5°C min−1.

Molecular modelling methods

Molecular simulations are based on calculations of potential
energy for a given configuration of atoms according to the
empirical force fields [6]. The force fields describe the
interactions among the atoms by a simplified mechanical
approach with parameters received from already known
structures. The molecular mechanics principle is based on
searching for a minimum on the potential energy surface of

Fig. 1 Diffraction pattern of the studied intercalates at different
relative humidity (RH)
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a given initial model. Molecular dynamics allows us to
move with the atoms of the minimised models according to
the forces applied to them. Molecular dynamics was used
for more sophisticated structure refinement of the models
obtained by molecular mechanics, because dynamics could
take the model over a potential barrier to some better
nearby minimum that is inaccessible for minimisation. The
molecular simulations were performed in the Cerius2

modelling environment [7]. However, neither method can
reach a global minimum from the arbitrary initial model
with certainty. Due to this fact, a systematic scanning of the
entire potential energy surface was used to generate a set of
desirable rough initial models for subsequent calculations.
This was performed in the Supramol program [8].

The final results after the calculations were compared
with regard to energy because models with the lowest
energy are usually the most probable. As the calculations

Fig. 2 Thermogravimetric data of the studied intercalates at various RH

Fig. 3 First resulting model for
the 9.83-Å sample
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were based on empirical force fields, it was necessary to
compare the results with the experimental data—this simply
means that the diffractions calculated from the model
should be in agreement with the measured values.

Models of the hydrotalcite layers were built according to
a template having the formula [Zn0.65Al0.35(OH)2][Cl0.35 ·
0.5 H2O], which has the same crystallographic data as in
reference [9].

– Trigonal crystal system, space group R-3m;
– Cell parameters: a=b=3.07598 Å; c=23.2048 Å;

α=β=90 °; γ=120 °;
– Atomic coordinates:

The composition of atoms in the models was based on
the experimentally detected formula (see experimental
results). Connecting 25 primitive cells to 1 supercell results
in the formula [Zn17Al8(OH)50][(C16H6O12S4)2 · 25x H2O].

A state space for the Supramol program was defined by
setting appropriate ranges and steps for independent

Fig. 4 Second resulting model
for the 9.83-Å sample

Fig. 5 Calculated diffraction patterns of four 13.63-Å models

Element x/a y/b z/c
Zn (Al) 0.0 0.0 0.0
O 0.0 0.0 0.37700
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motion, and rotation of two pyrenetetrasulfonates treated as
rigid units. The whole state space contained about 12
billion models for each sample (0%, 84% and 98% RH).
Finally, about ten models for each sample were selected
using the criterion of minimal vdW energy and a choice of
markedly different models.

Water molecules were then randomly placed into
appropriate models: the 9.83-Å sample (0% RH) has 0
water molecules, the 13.63-Å sample (84% RH) has 36
water molecules, and the 14.30-Å sample (98% RH or wet

sample) has 43 water molecules. The basal spacing and
number of water molecules were determined experimentally
(see experimental results; the number of water molecules
for the 14.30-Å sample was estimated by extrapolation
because no measurements could be carried out). In each
model, the hydrotalcite layers were kept as rigid units
(except the hydrogen atoms). As the diffraction patterns
exhibited quite sharp basal reflections, and the interlayer
distances were quite stable, the cell parameters and the
positions of the layers could be fixed. The Universal force

Fig. 6 First resulting model for
the 13.63-Å sample
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field [10] was used for these calculations because the
parameters for all required atoms were included. The Ewald
summation method [11] at a precision of 10−4 kcal/mol was
used to calculate non-bonded interactions. The charge
equilibration (QEq) method [12] was used to calculate the
charge distribution in the model. The minimisation proce-
dure consisted of an iteration of (1) the charge recalculation
for each molecule and each layer separately, and (2)
minimisation until convergence was reached (for example,
one of the criteria was maximal 10−3 kcal/mol energy

difference per step). If necessary, up to hundreds of
thousands of steps of molecular dynamics (in an NVT
statistical ensemble at a temperature of 300 K and with a
step duration of 0.001 ps) were carried out, in which at least
half of the steps were already in an equilibrium state. The
model with the lowest energy was subsequently properly
minimised. Further details on the modelling and the
parameters used can be found in our previous work [13].

It is not possible to directly compare the measured and
calculated diffraction pattern, because the computer models

Fig. 7 Second resulting model
for the 13.63-Å sample
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contain a simulated periodicity in themselves and, on the other
hand, the measured diffraction pattern is incalculably influ-
enced by the roughness of a sample surface, which leads
mainly to a lower intensity of the first reflection. Thus, models
were selected according to the agreement in the ratio of
intensity from the second to the fourth reflection between the
experimental and the calculated diffraction patterns.

Results and discussion

Characterisation of the prepared samples

Carbonate ions are strongly held in the interlayer region of
Zn-Al-CO3 and cannot be replaced by other anions in a
neutral or basic medium. This means that pyrenetetrasulfo-
nate anions cannot be intercalated into Zn-Al-CO3 using
sodium salt. Therefore, single-phase products were pre-
pared by heating Zn-Al-CO3 with a solution of pyrenete-
trasulfonic acid in an open reaction vessel. Heating supports
removal of the carbonate anions from solution and thus
favours formation of the product.

The intercalate prepared was a light grey crystalline
solid. On the basis of elemental analysis and TGA, the
formula of the intercalate stored at 84% RH is [Zn0.68
Al0.32(OH)2][(C16H6O12S4)0.08 · 1.32 H2O] (calculated C
9.96%, H 3.35%, S 6.65%; found C 9.98%, H 3.40%, S
6.62%). This means that all the carbonate anions were
replaced by pyrenetetrasulfonate. It was found that the basal
spacing of the intercalate depended on the RH. Figure 1
shows X-ray diffractograms of the intercalate at various
RH. The basal spacing of the intercalate decreases with
decreasing RH and the diffraction lines becomes broader.

Thermogravimetric curves of the intercalate kept at various
RH are given in Fig. 2. The intercalate kept at 84% RH
decomposed in three steps. The interlayer water was released
in the first step up to 200°C, and dehydroxylation occurred
between 200°C and 430°C. Observed weight losses of

15.2% and 11.8% are in good agreement with the values
(15.4% and 11.7%) calculated for the sample containing 1.32
molecules of interlayer water per formula unit. The
decomposition of intercalated pyrenetetrasulfonate occurred
in the third step above 450°C. The total weight loss (52%) is
in good agreement with the calculated value (53.6%). The
product of thermal decomposition of the intercalate was a
mixture of ZnO and ZnAl2O4. The sample stored over P2O5

did not contain interlayer water so it decomposed in only
two steps. The sample stored at 98% RH had the same basal
spacing as the wet sample and contained 1.6 molecules of
water per formula unit; the thermogravimetry for this sample
had a similar decomposition process as that of the sample
stored at 84% RH.

Modelling of the 9.83-Å sample

The diffraction pattern of the sample with a basal spacing of
9.83 Å shows only the first two reflections, with the second
reflection being more intensive than the first. As the
intensity of the first reflection is lowered by the roughness
of the sample, we can presume that, in the absence of this
effect, both reflections have comparable intensities. Conse-
quently, the model in which the guest anions are situated in
the middle of the interlayer distance is the most probable.

The models obtained using the Supramol program
basically confirmed this idea. All the models have one of
the following: (1) the pyrenetetrasulfonate anions are
situated in one layer parallel to the hydrotalcite layers, (2)
the anions are only slightly tilted but still in one layer, (3)
the anions are located in only a short distance from the
middle of the interlayer, or (4) various combinations of
these preceding arrangements. After minimisation, the
energies differed at most by several percent units. The
dynamics did not change the positions of the pyrenetetra-
sulfonates significantly. Thus, the dynamics, or an adjust-
ment of sulfonates, did not help improve the energy by
more than a couple of percent units. Thus all the minimised
models have—with respect to the energy—a similar
probability of occurrence in the real sample.

Two models that best satisfy the preceding consider-
ations, and that have a ratio of second and first reflections
up to 66% are shown in Figs. 3 and 4 (these models are also
energetically slightly more probable). The basal reflections
are greatly broadened and thus the interlayer distance of
9.83 Å is only a mean value. Also, the acid anions do not
exhibit any significant ordering and the organisation is
variable within the scope of one layer.

Modelling of the 13.63-Å sample

Only one initial model from the Supramol program had the
acid anions tilted; in all the other models, the anions were

Fig. 8 Energy vs water molecules for two models of the 13.63-Å sample
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contained in two layers in which anions were variously
turned and shifted horizontally. The initial distribution of
the water molecules did not have a significant influence
because the optimisation, especially by molecular dynam-
ics, sorted the water molecules to similar final positions.
The resulting energies of the models after minimisation
were also very similar. Molecular dynamics did not
introduce any changes. In conclusion, with respect to
energy we can say that the configuration of the acid anions
within the frame of the tested models is highly variable.

Nevertheless, when comparing the calculated diffraction
pattern with the experimental pattern, considerable differ-
ences were revealed. The ratio between the measured
intensities of the third and second reflections is 64%. But
the same ratio in the calculated diffractions gave values
from 40% to 94% (as an illustration, the diffraction patterns
of the four most different models are shown in Fig. 5). Two
models have ratios roughly equal to the value obtained from
the experimental diffraction pattern. The structures of these
models are shown in Figs. 6 and 7. About five to six

Fig. 9 First resulting model for
the 14.30-Å sample
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sulfonates of both acid anions are located exactly in the
thirds of the interlayer distance; other models have either
more or less of their acid anion sulfonates exactly in the
thirds of the interlayer. Overall, the anions adopt a rather
horizontal position near the thirds. However, as the
measured ratio of the intensities is an approximate average
value of all calculated values, it is probable that the
measured diffraction pattern is also obtained as an average
result of the sample, which was disordered and included

the whole spectrum of conformations to which the cal-
culated models conform.

Water is organised in three distinct layers: the first in the
middle, two others in the quarters of the interlayer distance
(with vacant places close to aromatic nuclei). The ratio
between measured intensities of the fourth and second
reflections is 13%. Roughly this value was attained for all
models when the water was finely organised and refined in
the layers by the dynamics.

Fig. 10 Second resulting model
for the 14.30-Å sample
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The energies of these two models were calculated with
different amounts of water in the interlayer; the graph is
shown in Fig. 8. The average number given by a minimum
is around 33 molecules, which is in good agreement with
the experimental results.

Modelling of the 14.30-Å sample

In contrast to the 13.63-Å sample, the models selected from
Supramol results no longer preferred a unique configura-
tion. Some models had the acid anions in bi-layer
arrangement, and there were also models with anions
variably tilted through the interlayer space. All these
models had similar energy values after energy minimisa-
tion. Thus, there was greater variability in ion organisation
compared to the 13.63-Å models. Nevertheless the water
molecules were still located in three distinct layers.

However, the measured and the calculated diffracto-
grams were quite different for the 14.30-Å sample with
respect to the 13.63-Å sample. The ratio between the
measured intensities of the third and the second reflections
was 36%, but the ratio from calculated diffractograms was
(with the exception of one model) consistently above the
measured value (34–89%). Further testing revealed that the
ratio of reflection intensities did approach the measured
value when the water molecules were initially situated not
uniformly but were placed rather closer to the host layers.

However, two models were found to agree very well
with the measured diffractogram. Their proposed structures
are shown in Figs. 9 and 10. Up to five of the eight
sulfonates of the two anions in these structures were located
in the thirds of the interlayer (in contrast to the 13.63-Å
models). The rest of the sulfonates were close to the middle
of the interlayer distance. Moreover, some anions are tilted
and, overall, they fill more central space of the interlayer
where there are fewer water molecules. Conversely, the

water molecules are positioned more in water sheets in the
quarters of the interlayer distance.

This shows how the higher amount and different
organisation of water molecules causes differences between
the 14.30-Å and 13.63-Å samples. The water molecules
close to the host layers isolate the sulfonate anions from the
hydrotalcite layers. The anions are thus located further from
the host layers. Consequently, electrostatic interaction
between the positively charged host layers and negatively
charged guest anions is weaker, resulting in the higher
interlayer distance observed for this sample. The anions
then have more freedom to adopt arbitrary positions at the
halfway point of the interlayer distance, which leads to the
displacement of some water molecules from their position
in the middle of the interlayer distance to the edge water
layers. This further weakens the interactions between the
guest anions and the host layers. (This relatively strong
influence of water can explain why we did not obtain the
full set of models that could provide the measured
diffractogram as the average. Supramol did not include
water molecules in its calculations and so the acid anions
could be relatively far from the optimal configuration.)

Concerning the ratio between the intensities of the fourth
and the second reflection, the measured value is 22%, i.e.
higher than all calculated values. However, again here,
dynamics helped to refine the molecule positions more
finely so that this ratio could reach the optimal value.

The calculated amount of water given by the average
minimum of energy is about 35 molecules. The graphs for
both selected models are shown in Fig. 11. This number
differs somewhat from 43 molecules, which was the value
extrapolated from previous thermogravimetry results. Al-
though the calculations were carried out with 43 molecules,
lowering the number to 35 did not affect the diffractograms
or resulting configurations significantly. Hence the calcu-
lations could be taken as relevant.

Summary

Both molecular mechanics and classical dynamics calcu-
lations proved their suitability for proposing the structure of
the studied samples. The studies revealed differences
among the samples that would be hard to elucidate using
other methods. Nevertheless, a large variability in config-
uration was found, in addition to notable changes in
character together with interlayer distance that depended
on relative humidity.

This behaviour is not typical. Generally, if the amount of
water in hydrotalcite intercalated by some dye changes in
response to the relative humidity of the surrounding air or
temperature, then the samples usually exhibit only two
different interlayer distances—the first for the hydrate and
the second for the anhydrous compound. It is not common for

Fig. 11 Energy vs water molecules for two models of the 14.30-Å
sample
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interlayer distances to change to such a large extent. Thus,
although the modelling was useful and interesting from this
point of view, it remains questionable if this is an interesting
behaviour for an optically active material. Also, independence
from environmental conditions would be rather desirable.
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Natural and intercalated Wyoming montmorillonite (MMT) with the tetramethylammonium (TMA) cations were used for the
adsorption of phenol and aniline. Laboratory experiments characterised by adsorption isotherms were compared with the results
of molecular modelling simulations. Aniline adsorbed itself strongly on MMT; while using the TMA intercalates (TMA-MMT),
its adsorption decreased. On the contrary, the adsorption of phenol on TMA-MMT was moderately higher than on the MMT
surface. The MMT surface models were described by empirical force field used in molecular mechanics and dynamics.
The Burchart–Universal force field was used in the Cerius2 modelling environment. The modelling results revealed the
important role of water forming a moderately concentrated layer on the pure MMT surface. Water molecules enable the
adsorption of aniline on MMT and, on the contrary, repel phenol molecules from MMT. In the case of TMA-MMT, lower amount
of water near a silicate layer caused decrease in the aniline adsorption and, on the contrary, increase in the phenol adsorption.

Keywords: montmorillonite; phenol; aniline; tetramethylammonium; adsorption

1. Introduction

Montmorillonite (MMT) is a representative of 2:1-layered

phyllosilicates. The MMT layers are built from two

tetrahedral sheets of SiO4 and one octahedral sheet of

AlO6. Tetrahedral and octahedral cations can be replaced

by lower valence cations, such as Al3þ and Fe2þ or Mg2þ,

respectively. The excessive negative charge of these layers

is compensated by metal cations (Naþ, Kþ, Ca2þ and

Mg2þ) in the interlayer space, which can be exchanged by

various organic cations to form organically modified

phyllosilicates with hydrophobic properties.

Nowadays, organo-phyllosilicates attract increasing

attention as adsorbents, catalysts, molecular sieves, ion

conductors, nonlinear optical materials, etc. [1,2]. The

general interest lies in the preparation of effective adsorbents

for the removal of toxic organic compounds from the

environment. Therefore, the aim of this study was to

investigate the adsorption of phenol and aniline on natural

and modified MMT by tetramethylammonium (TMA) ions

by molecular modelling methods. For this purpose, raw

experimental data of our earlier study [3] were used as a basis

of molecular calculations.

In the literature, partial investigations of phenol–MMT

interactions were published. For example, it was calculated

that phenol can form a donor hydrogen bond to clay surface

in phenol–water–MMT system and its OH group is

solvated by 3 water molecules, and aromatic ring is

surrounded by around 25 water molecules. Also, the

influence of tetrahedral substitutions must be taken into

account [4]. The distribution of substitutions in various

silicate layers was also investigated by quantum mechanics

methods [5]. Thus, the most stable distribution with no Mg–

Mg pairs in the octahedral sheet was used in our calculations.

In the study of Yu et al. [6], it was shown that the influence of

water could not be neglected in the interlayer of MMT–

organic compounds systems. In the presence of sufficient

amount of water molecules in the interlayer, the bulk of

organic molecules (2-methyl-4,6-dinitro phenol and antra-

zine) is immersed in aqua phase while molecule’s functional

groups are connected to the silicate layer. Another look at the

water amount was presented in the paper of Tambach et al.

[7], in which swelling of MMT layers with the different

charges and the influence of relative humidity on the

interlayer cations behaviour in the water arrangement were

investigated. For these reasons, sufficient number of water

molecules were included on the MMT surface during the

calculations in our study.

In case of aniline adsorption on MMT, we suppose

only the sorption of individual molecules on both MMT

surfaces. No polymerisation of aniline was included in the

calculations [8]. The polymerisation of aniline to

polyaniline could be solved in a future study.

2. Experimental

Naþ-rich MMT SWy 2 (Crook County, Wyoming) with

CEC of 1.21 ^ 0.06 meq g21 determined by the saturation

with NH4
þ and by the analysis of released metals (Naþ, Kþ,
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Ca2þ and Mg2þ) was used for adsorption experiments. The

structural MMT formula is (Na0.80K0.02Ca0.01)(Si7.8

Al0.2)(Al3.4Mg0.6)O20(OH)4 as calculated from the results

of X-ray fluorescence analysis. The ,5mm fraction of

MMT separated by sedimentation was used. Specific

surface area of MMT was determined by nitrogen

adsorption at 46 m2 g21.

TMA was intercalated by shaking of water suspensions

for 24 h at the laboratory temperature of 22 ^ 28C. MMT

suspensions were centrifuged for 20 min, filtered and dried

at 1058C. Na MMT was saturated with TMA forming

organically modified MMT.

The XRD analysis was used for the characterisation of

MMT, TMA-MMT and their intercalates with aniline and

phenol. The measured MMT basal spacing (d001) agrees

very well with the data of Janeba et al. [9]. The increase in

the d001 values from 1.26 to 1.42 Å was caused by the

intercalation of TMA that was likely arranged as a

monolayer in the interlayer space [9,10]. The basal

spacings of MMT and TMA-MMT that intercalated with

phenol were 1.43 and 1.46 Å, respectively. Similarly for

MMT intercalated with aniline, the basal spacing was

1.48 Å for MMT and 1.49 Å for TMA-MMT.

2.1 Analysis of adsorption data

The adsorption of phenol and aniline on MMT and TMA-

MMT was evaluated by the construction of adsorption

isotherms. The adsorbed amounts of both compounds a

(mol g21) were calculated as follows:

a ¼
ðci 2 ceÞV

w
;

where ci and ce are initial and equilibrium concentrations

(mmol l21), respectively, V is the volume of phenol and

aniline solutions and w is the mass of MMT or TMA-MMT.

The equilibrium concentrations were determined in the

aqueous suspension of phenol or aniline with MMT or

TMA-MMT, respectively. The initial concentrations were

determined in the aqueous solutions of the same phenol and

aniline concentrations but without these adsorbents.

To correct the turbidity of MMT/TMA-MMT suspensions,

the concentrations of both compounds were calculated from

the differences of absorbances measured at 262 and 257 nm

for phenol and 295 and 290 nm for aniline. Aniline and

phenol were determined with relative errors (relative

standard deviations) lower than 2%.

The adsorption isotherms of aniline were determined

by fitting experimental data with Langmuir, linear and

Freundlich adsorption isotherms (for lower concen-

trations). Nonlinear regression was performed by the

Gauss–Newton iteration method. The best fitting model

was chosen according to statistical criteria: regression

coefficient (R), Akaike information criterion (AIC) and

mean error of prediction (MEP). The statistical calcu-

lations were performed by the program QCExpert

(Trilobyte, Pardubice, Czech Republic) at the significance

level of a ¼ 0.05.

3. Molecular modelling conditions

The calculations for surface models were carried out in

3D models with ‘slab’ using the Ewald summation [11].

The calculation of related 2D models was much more time

consuming and showed nearly the same energy trends like

the 3D slab models. Therefore, the 3D models were used

for saving computer time. The MMT cell size was

2.590 £ 3.592 £ 20.000 nm in case of 3D and

2.590 £ 3.592 nm in case of 2D. The third dimension c

is much longer than a and b, and we suppose that there is

no significant influence of c dimension and crystal packing

on the calculation [12].

Chemical composition was Na0.8 (Si7.8Al0.2)(Al3.4

Mg0.6)O20(OH)4, i.e. for our supercell Na16 (Si156Al4)

(Al68Mg12)O400(OH)80. The MMT layer had a charge

of 216 e. Eight charge-compensating sodium cations were

placed in all models below the MMT layer and eight

sodium or eight TMA cations were placed above the layer.

The initial model with all cations being Na was optimised

to obtain positions of Na cations below the MMT layer

and then Na cations were fixed for subsequent faster

calculations. Cations above the layers were optimised with

other species without any constraints. The charges were

calculated separately for each molecule using the charge

equilibration method [13].

Moderate convergence criteria in a smart minimiser

(cascade of minimisation methods such as steepest descent

and conjugate gradient) algorithm was used [14]. Water

molecules were not fixed during their geometry optimis-

ation. There were no constraints for any molecule except

for the fixed silicate layer. Two different types of energies

after the models optimisation were calculated: (i) total

non-bond energy Etot and (ii) interaction energy of phenols

or anilines Eint. The total energy Etot is energy without

molecular deformation, that is, each molecule is treated as

a rigid body and the MMT layer is set as fixed. The

interaction energy Eint is non-bond energy among all

phenol/aniline molecules and surroundings. Therefore, the

molecular environment (consisting of the water, TMA,

Naþ and MMT layer) was set as fixed, and each phenol and

aniline was treated as one rigid body.

Surface models were described by an empirical force

field used in molecular mechanics and dynamics. The

Burchart–Universal force field, which is specialised for

zeolite and silicate-like structures [15,16], was used in the

Cerius2 modelling environment [14]. The optimised models

were compared according to their minimal energies Etot and

Eint and mutual positions of adsorbents. Water molecules

were taken into account in building of all models to more
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precisely characterise real adsorption conditions performed

in aqueous phenol and aniline solutions.

4. Results and discussion

4.1 Laboratory results of phenol and aniline adsorption

4.1.1 Adsorption of phenol

The adsorption of phenol on MMT and TMA-MMT is

illustrated by the isotherms in Figure 1. The curves were

similar to the adsorption isotherms of type III (IUPAC)

[17], indicating that incomplete multilayers were created.

It corresponds to a situation when adsorbate–adsorbate

interactions are stronger than adsorbate–adsorbent inter-

actions. The pH values of phenol solutions varied between

6.7 and 7.0 and under these conditions phenol (a weak acid

with pKa < 10) exists as a neutral molecule dissolved in

water. On the basis of infrared measurements of phenol

adsorption [18], we supposed that there are no changes in

the bonding geometry of phenol on the MMT surface.

When the MMT surface was modified with TMA, the

adsorption of phenol increased. Water molecules were

supposed to move from the silicate layer because a part of

hydroxyl and/or oxygen adsorption sites were covered by

TMA molecules.

The polarity of TMA and phenol was estimated by

means of 1-octanol-water distribution coefficients KOW.

The value of logKOW ¼ 24.18 of TMA was calculated

using the program ALOGPS [19] and logKOW ¼ 1.46 of

phenol is found in the literature [20]. These data illustrate

that polarity (solubility in water) of the tested compounds

increases in the order: phenol , TMA , water. Therefore,

the interactions between phenol and TMA should be

stronger than those between phenol and water.

In general, the enhanced uptake of phenol on organo-

MMT has also been described in other studies, such as

Refs. [21–25]. However, especially in the case of TMA,

some studies [21,26] reported about nearly negligible

adsorption of phenol on TMA-MMT, which is in contrast

to our experimental results. This discrepancy can be

explained by the difference in the concentrations of phenol

solutions that were more than 10-folds higher in our study.

As already mentioned, the adsorption isotherms

indicated that phenol–phenol interactions were stronger

than phenol–MMT or phenol–TMA-MMT interactions.

Thus, phenol molecules likely created separated islands,

on which the subsequent phenol layers were attached.

The multilayer formation of phenol and chlorophenols

on surfactant-modified bentonite has been already

observed [25].

The basal spacing of MMT intercalated with phenol

was d001 ¼ 1.43 nm – it is consistent with the tilted

orientation of the benzene ring to the silicate layers

because the benzene diameter, theoretically calculated as a

double of the CZC bond in benzene, is d ¼ 0.278 nm.

In the case of the phenol adsorption to TMA-MMT, only a

small increase in the d001 values of TMA-MMT (saturated

at about 40 mmol l21 of TMA) was observed. We

considered that TMA molecules might work as ‘organic

pillars’, which kept MMT layers apart and the modified

interlayer increased only slightly to adopt itself to the size

of guest phenol. A similar effect was observed when

smectites were modified with TMA and subsequently

intercalated with naphthalene [27].

4.1.2 Adsorption of aniline

The adsorption of aniline is demonstrated in Figure 1.

Aniline was significantly adsorbed on MMT, but much less

on TMA-MMT. The data for lower concentrations were

fitted with Langmuir, linear and Freundlich isotherms. The

parameters for the best matching adsorption isotherms are

given in Table 1. The empirical Freundlich isotherm fitted

Figure 1. Adsorption of phenol and aniline on natural and
modified MMT. † aniline on MMT, W aniline on TMA-
MMT, A phenol on MMT, B phenol on TMA-MMT.

Table 1. Final adsorption isotherms of aniline on MMT (linear)
and TMA-MMT (Freundlich).

Parameters
MMT linear

isotherm
TMA-MMT Freundlich

isotherm

k/K 0.269 ^ 0.010 0.416 ^ 0.102
q/p 0.0813 ^ 0.2226 4.44 ^ 1.45
N 6 8
R 0.9997 0.9911
MEP – 0.0031
AIC – 246.9

Note: The linear equation is expressed by a ¼ kce þ q and Freundlich
isotherm equation is expressed by a ¼ Kce

1/p, where a (mmol g21) is the
equilibrium concentrations of aniline on the MMT and TMA-MMT
surface and ce (mmol l2l) is the aniline equilibrium concentrations in the
dispersions.
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the data better than the Langmuir isotherm for TMA-MMT.

When considering the whole data-set, the absorption curves

were similar to the adsorption isotherm of type II (IUPAC).

This probably leads to the formation of subsequent layers of

aniline on MMT and TMA-MMT surfaces. It indicates that

the surfaces of MMT and TMA-MMT were inhomogeneous

consisting of water molecules, aniline and Na/TMA cations.

At nearly neutral pH of the adsorption solutions used in

this work (pH ¼ 6.4–7.0), aniline as a weak base

(pKb < 9.4) existed as a neutral molecule ArZNH2.

The adsorption mechanisms of aniline could not be

explained by the ion-exchange reactions of ArZNH3
þ

proposed by Capkova et al. [28]. The molecular adsorption of

neutral aniline on Ca-rich MMT at pH ¼ 7 has also been

described by Ioannidis et al. [29]. These authors proposed the

molecular exchange reaction between 1 mol of aniline and 3

mol of water molecules in the presence of MMT. Another

mechanism of the aniline adsorption onto MMTs has been

proposed by Yariv et al. [30]. According to these authors,

aniline was bound to hydroxyl groups and/or oxygen atoms

of silicate sheets via water molecules. The formation of

hydrogen bridges between aniline ZNH2 groups and water

has also been confirmed by infrared spectra [31].

The value of logKOW ¼ 0.90 [32] declares that the

aniline polarity of (hydrophilicity) is higher than the

polarity of phenol. As a result, aniline was adsorbed on

MMT in higher amounts than phenol as it is demonstrated

by the adsorption isotherms of phenol and aniline.

The tilted orientation of intercalated aniline was derived

from the d001 values similar to the case of intercalated

phenol. The small increase in the TMA-MMT basal spacing

(mentioned above) indicates the same effect as already

mentioned at phenol intercalations: TMA acted as the

organic pillars stabilising the MMT tabular structure.

4.2 Molecular modelling of phenol and aniline
adsorption

4.2.1 Modelling of water molecules distribution

First, a suitable aqueous environment was developed.

Water molecules were placed above the MMT layer, and

their possible configurations were calculated. Three initial

water configurations above the MMT layer were

optimised: (i) the homogeneous solution, (ii) the thin

condensed layer (double density) of water molecules right

above MMT and (iii) the thin more condensed layer

Table 2. Total energies [kcal mol21] for the various configurations of water.

Etot Optimised water configuration above MMT Etot Optimised water configuration above TMA-MMT

i 21624 Homogenous water distribution 21664 Homogenous water layer
ii 21635 Condensed water layer 21668 Condensed water layer
iii 21632 More condensed water layer 21626 Retracted water
iv – – 21633 Retracted water
v – – 21640 Retracted water

Figure 2. Distribution function of water layers for three various
configurations above MMT layer without other species (Na,
TMA, aniline and phenol).

Table 3. Minimal energies [kcal mol21] of the phenol
adsorption on MMT and TMA-MMT.

No. of phenols Etot Eint per phenol

MMT
0 21635 –
4 21699 222.3
6 21697 219.8
8 21735 222.8

10 21755 220.1
12 21775 220.8
14 21813 222.0
20 21908 221.3
30 22024 220.2
40 22176 219.8

TMA-MMT
0 21664 –
4 21711 224.3
8 21785 221.1

10 21800 220.4
12 21821 222.3
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Table 4. Calculated energies [kcal mol21] for some phenol arrangements on MMT and TMA-MMT.

No. of phenols Etot Eint Phenol and water configuration

MMT
4 21699 289 Pyramid arrangement
4 21702 275 Pyramid arrangement but retracted from MMT, thin condensed water layer (Figure 3)
8 21735 2182 Clusters in one layer
8 21743 2178 Regularly oriented, tilted (Figure 4)

20 21890 2404 Regularly oriented, tilted, some vertical
20 21908 2426 Regularly oriented, tilted, some horizontal

TMA-MMT
4 21710 284 Tilted, some vertical, very close to TMA-MMT
4 21692 295 Tilted, nearly horizontal, close to TMA-MMT
4 21724 295 Tilted, close to TMA-MMT (Figure 5)

Figure 3. Four phenol molecules arranged above MMT: pyramidal arrangement. Oxygen is in red, carbon is in grey, hydrogen is in
white and nitrogen is in blue. The same colours were used in the next figures (colour online).

Figure 4. Eight phenol molecules arranged above MMT: tilted, one layer.
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(triple density) of water molecules right above MMT. The

total energies for various water configurations after

optimisation are summarised in Table 2. The lowest

energy was found for configuration (ii) of the thin

condensed water layer. Although the energy differences

for optimised water models were low, water configuration

(ii) was used in the next modelling calculations of MMT

models. Figure 2 shows all distribution functions of water

configurations above the MMT surface. We can conclude

that optimisation leads to similar resultant arrangements

with four distinguishable water layers.

A similar process was performed with water molecules

above TMA-MMT, which was built from the MMT layer

covered by TMA cations compensating the negative layer

charge. In this case, five water configurations were tested:

(i) the homogeneous solution, (ii) the thin condensed layer

(double density) of water molecules right above MMT,

(iii) the thin water layer retracted from MMT but not from

Figure 5. Phenol molecules arranged above TMA-MMT: tilted, one layer, (a) side view, (b) top view.
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TMA, (iv) the thin water layer retracted from both MMT

and TMA and, for comparison, (v) the thin water layer

retracted only from TMA. Considering configuration (ii)

with phenol and aniline molecules, models with the thin

condensed layer of water molecules did not lead to any

model with better energy minimum than the models with

configuration (i). Considering configuration (v), TMA ions

were partially surrounded by water and no significant

TMA–water repulsion was observed. It agrees with the 1-

octanol-water distribution coefficient of TMA (see above),

indicating its relatively high polarity. These results

indicate that water preferred the homogeneous configur-

ation (i) above TMA-MMT, which means that water filled

all free space above the MMT layer and between TMA

molecules which were placed just above the MMT surface.

The space between TMA and MMT was not filled by water

after the minimisation. Water molecules are not randomly

arranged around Na cations. Six water molecules have an

average distance of 2.27 Å from Na cation. This is related

to the study by Soldan et al. [33,34].

4.2.2 Modelling of phenol adsorption

Subsequent modelling calculations were performed to

describe the adsorption of phenol to MMT. A set of

configurations of molecules and atoms above the MMT

surface were optimised for the various number and

positions of phenols. The arrangements (parallel, tilted

and perpendicular) of adsorbed phenols were investigated.

The calculated total and interaction energies are summar-

ised in Table 3. It was found that the total energy regularly

decreased with additional phenols. The interaction energy

describes the mutual interaction energy of phenol

molecules with respect to fixed surrounding. Its values

per phenol were nearly the same regardless of the number of

adsorbed phenols, and thus, we suppose that further phenols

can be adsorbed. The couple of selected configurations for

4, 8 and 20 molecules together with their energies are

presented in Table 4. From these calculations, it follows

that four phenols tended to build small pyramid clusters.

With increase in the number of absorbed molecules,

phenols arranged themselves in one layer and their

orientations were variously tilted with respect to the

MMT surface. However, the vertical orientation was not

preferred at all. The optimal configurations of four and eight

phenols arranged into the pyramid and layer of irregularly

tilted molecules, respectively, are shown in Figures 3 and 4.

In addition, the thin water layer was favourably formed

above MMT and tended to push phenols away as

demonstrated in the first two rows of Table 4. It is not

surprising because non-ionised phenol has low polarity as

demonstrated by its KOW (see above). The tendency of the

water layer formed on the surfaces of clay minerals to

exclude organic adsorbates backward to the aqueous phase

has also been demonstrated by molecular dynamics

simulations [6]. Phenol solvated by water molecules in

the MMT interlayer space was recognised by the Monte

Carlo and molecular dynamics computer simulations [4].

Models for the adsorption of phenols on TMA-MMT

were designed by the same procedure as those for MMT. It

is evident that TMA cations on the surface after the

optimisation were not arranged in regular rows and

adopted different positions and mutual arrangement with

respect to the silicate layer and each other. The various

number and arrangements of phenols with TMA molecules

(including their clusters) were placed in different distances

from the MMT surface and calculated. The calculations

with the different number of phenols above TMA-MMT

(Table 3) provided similar results as for phenols above

MMT. The arrangements of phenols can be derived from

the data in Table 4 (only the models consisting of four

Table 6. Calculated energies [kcal mol21] for some aniline
arrangements on MMT and TMA-MMT.

No. of
anilines Etot Eint Aniline and water configuration

MMT
4 21697 284 Thin concentrated water layer
4 21678 296 Close to MMT, homogeneous water

layer
4 21700 295 Close to MMT, thin concentrated

water layer (Figure 6)
4 21701 287 Vertical orientation to MMT, thin

concentrated water layer
TMA-MMT

4 21706 2100 Close to TMA-MMT, homogeneous
water layer

4 21724 291 Regularly arranged, tilted to MMT,
homogeneous water layer (Figure 8)

Table 5. Minimal energies [kcal mol21] of aniline adsorption
on MMT and TMA-MMT.

No. of anilines Etot Eint per aniline

MMT
0 21635 –
4 21678 224.0
8 21738 222.4

12 21790 221.7
16 21819 220.7
20 21885 221.5
30 22029 220.3
40 22149 219.7

TMA-MMT
0 21664 –
4 21706 225.0
8 21771 222.5

12 21825 222.0
16 21882 220.8
20 21912 220.4
30 22042 219.8
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Figure 6. Aniline molecules arranged above MMT: tilted, one layer, (a) side view, (b) top view.
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molecules are mentioned). These results indicated that not

the vertical but variously tilted orientations in one layer

close to MMT were preferred. TMA molecules were

placed among phenols in one layer as clearly visible in

Figure 5. The presence of water above MMT and among

TMA molecules was preferred, which agrees with the

water–TMA behaviour described in the section about

water distribution given above.

4.2.3 Modelling of the aniline adsorption

The modelling procedures for the adsorption of aniline on

MMT were established from the methods developed for

phenol. The optimal arrangements of aniline molecules

above the MMT surface were found by the calculation of

the total and interaction energies for many aniline

molecules and various positions. The minimal energies

are summarised in Table 5. It can be seen that the total

energy constantly decreased if further aniline molecules

were adsorbed, but the interaction energy per aniline

molecule gradually increased. We can suppose that the

creation of subsequent aniline layers was less probable.

Aniline configurations above MMT were investigated

and the results for four molecules are given in Table 6.

According to the calculated energies, anilines preferred to

be arranged in one layer close to the MMT surface. They

were variously tilted as demonstrated in Figure 6. The

energetic profitability of the condensed water sheet close

to MMT is a very interesting finding, see Figure 7, in

which the concentration of molecules in the first water

layer above MMT is significantly higher than in other

water layers. Therefore, water was considered to mediate

the bonds between aniline and MMT as was observed by

infrared spectrometry [30,31].

The modelling of aniline placed above TMA-MMT

(Table 5) revealed that the total energy decreased with the

increase in the number of anilines and the interaction

energy per aniline increased at the same time. Aniline

molecules would prefer to be close to the MMT surface but

water molecules were located between them as is well

visible in Figure 8; the results are given in Table 6. If water

molecules were retracted from MMT surface, the resultant

energies would be higher – thus the preferred positions of

water molecules were close to the MMT surface. But as

some water molecules above MMT surface were replaced

by TMA and as aniline did not create hydrogen bonds with

TMA, the aniline adsorption was suppressed with respect

to pure MMT. We can see in Figure 7 that the number of

water molecules in the first water layer decreased in the

presence of TMA and, moreover, the second and following

water layers were pushed away from the silicate surface.

Therefore, it could be concluded that water molecules

played a key role for the adsorption of aniline.

5. Conclusion

The adsorption of phenol and aniline on the surface of

natural and TMA-modified MMT was investigated by

means of laboratory experiments and computer calcu-

lations. The adsorption of both compounds on MMT was

characterised by the adsorption isotherms, indicating the

monolayer-multilayer adsorption of aniline (type II) and

islands-like multilayer adsorption of phenol (type III).

When MMT was modified with TMA, the adsorption of

phenol increased and the adsorption of aniline decreased.

These phenomena were explained by the restricted content

of water on TMA-MMT: it was observed that water

enabled the bonds of aniline to silicate layer. On the

contrary, water inhibited adsorption of phenol molecules

to silicate layer. So, the lower amount of water above

the TMA-MMT surface decreased the ability of aniline to

be adsorbed and decreased the inhibition of the adsorption

for phenol.

The laboratory experiments were supported by the

molecular modelling results, indicating that the MMT

surface was covered by the thin condensed water layer.

The molecular models showed that during the adsorption

of phenol, this water layer partially protected the MMT

surface against phenol adsorption. Phenol molecules

formed small pyramid clusters that continually changed

themselves to the monolayer and probably to the

multilayer with increasing concentration of phenols. The

enhanced adsorption of phenol on TMA-MMT could be

caused by the reduced number of repulsing water

molecules on TMA-MMT.

The adsorption-assisting role of water at the aniline

adsorption on MMT was revealed by molecular modelling

Figure 7. Distribution function of water layers for aniline
adsorption on pure MMT and aniline absorption on TMA-MMT.
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as well. Aniline molecules were found to be close to the

MMT layer in the presence of the moderately concentrated

thin water layer above MMT. On the contrary, TMA

molecules above MMT reduced the amount of adsorbed

water that resulted in the lower adsorption of aniline.

The absorption curves were likely influenced by the

intercalation of phenol/aniline to the interlayer of MMT. It

was confirmed by X-ray diffraction.

It was shown that molecular simulations could

partially help to understand the sorption processes on the

Figure 8. Aniline molecules arranged above TMA-MMT: tilted, one layer, (a) side view, (b) top view.
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surface of natural and modified MMT and lead to a

description of the structure–properties relationships.
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Abstract 

Strontium phenylphosphonate intercalates with 1,n diols (n = 2-4, 6-8) having general formula 

SrC6H5PO3·x(HO(CH2)nOH)·yH2O were prepared by precipitation from strontium 

phenylphosphonate solution and the corresponding diols. Prepared compounds exhibit a very 

good stability at ambient conditions. The intercalates were characterized by X-ray diffraction, 

thermogravimetry and elemental analysis. Thanks to the existence of cavities among the 

benzene rings the diols exhibit a peculiar intercalation behavior. This behavior is explained on 

the basis of molecular simulation, which helped us to elucidate the arrangement of the diol 

(guest) molecules in the specifically shaped space between the layers of the host material.  

From the structural point of view the intercalates can be divided into two subgroups: (i) 

intercalates with 1,2- to 1,4-diols and (ii) intercalates with 1,6- to 1,8 diols. The alkanediols of 

the first group are immersed in the cavities among the benzene groups, their molecules adopt 

a horseshoe shape and are bonded by both of their OH groups to one host layer. The longer 

alkanediol chains of the second group allow anchoring to both neighboring layers of the host 

forming a kind of pillared structure in the interlayer space. The diol molecules are in this case 

*4b: Manuscript

Click here to view linked References
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bonded to the host layers by their OH groups to the oxygen atoms of the host layers and to 

water molecules present in the interlayer space through hydrogen bonds. The values of the 

basal spacing obtained from the experimental powder X ray patterns are in a very good 

agreement with the basal spacing values calculated from the models. The molecular 

simulation of a 1,5-pentanediol intercalate, which we were not be able to synthesize, 

explained why this intercalate cannot be stable.  

 

Introduction 

Incorporation of polar organic molecules (the guests) into interlayer space of layered solids 

(the hosts) leads to formation of solid materials whose properties can be controlled by the 

choice of suitable starting materials. The feasibility of such incorporations and the resulting 

properties of the produced materials are influenced by the host-guest interactions and also by 

the space requirements of the hosted species. These space requirements should correlate with 

the structural arrangement of the host material. It includes not only the character, number and 

distribution of the active species, with which the guest interacts, but also the shape of the host 

layers. This condition is especially pronounced in layered metal organophosphonates, in 

which the organic part is oriented towards the interlayer space and its size and shape 

influences the character of the host layer surface, to which the guest species are anchored. 

Intercalation of organic molecules into layered solids generally leads to an enlargement of the 

interlayer distance, usually detected from the change of diffraction patterns. Generally, on 

intercalation of a homologous series of organic compounds with an aliphatic chain (amines, 

alcohols, carboxylic acids) into layered hosts (clays [1], metal phosphates [2, 3], layered 

double hydroxides [4, 5]) a linear dependence of the basal spacing c on the number of carbon 

atoms of the aliphatic chain nC is found. 

Alkaline-earth metal organophosphonates are a widely studied group of materials especially 

those forming metal organic frameworks [6-9]. Alkaline-earth metals phosphonates find 

applications as proton conductors [10], corrosion inhibitors or in biomedical applications [9]. 

In our previous papers on strontium phosphonates [11, 12] we observed that these layered 

compounds are able to intercalate alcohols. While strontium methylphosphonate intercalates 

can be prepared by hydrothermal treatment of parent SrCH3PO3·3H2O with corresponding 

alcohol at 130°C [11], strontium phenylphosphonate intercalates were prepared by a slow 

diffusion of the alcohols into a solution of SrC6H5PO3 [12]. In both cases the linear 

dependence of c vs. nC was observed. Nevertheless, both groups of the intercalates differ in 
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the way how the guest molecules are anchored to the layers of the hosts. In the SrCH3PO3 

intercalates the alcohol molecules are coordinated to two Sr atoms and replaces the 

coordinated water molecule present in the original SrCH3PO3. In the SrC6H5PO3 intercalates, 

the alcohol molecules are coordinated to one of the Sr atoms and the coordinated water 

molecule is retained in the intercalates. As follows from the structure of strontium 

phenylphosphonate intercalates, the phenyl groups of the phosphonate are not placed 

uniformly, and cavities are thus formed among them. The molecules of the hosts can then 

reside in these cavities. 

In the present paper we focused on the way how molecules of terminal 1,n-diols are anchored 

to the layers of the host - strontium phenylphosphonate - and how they are arranged in the 

interlayer space. We tried to solve these problems with the help of molecular modeling, which 

enabled us to find the most probable structures of the intercalates prepared. 

 

Experimental part 

Synthesis. All starting chemicals were obtained from commercial sources and were used 

without further purification. 

The host material SrC6H5PO3·2H2O was prepared by precipitation from strontium salt and 

phenylphosphonic acid solutions with pH adjusted to 9 according to the previously published 

procedure [13]. Intercalates of diols were prepared by addition of 15 ml of the liquid diol to a 

saturated solution of strontium phenylphosphonate (0.1 g of the host per 30 mL of H2O). In 

the case of solid diols, 8 g of the corresponding diol was dissolved in the 30 mL of saturated 

solution of strontium phenylphosphonate. White precipitates formed were separated by 

filtration, washed with acetone three times and dried in air. The compositions of the 

intercalates based on the results of elemental and thermogravimetric analyses are shown in 

Table S1 in the ESI. 

Characterization. Powder X-ray diffraction data were obtained with a D8 Advance 

diffractometer (Bruker AXS, Germany) with Bragg-Brentano θ-θ geometry (40 kV, 40 mA) 

using CuKα radiation with secondary graphite monochromator. The diffraction angles were 

measured at room temperature from 2 to 37° (2θ) in 0.02° steps with a counting time of 

4 s per step. Indexing of the powder pattern was carried out with a DICVOL and TAUPIN 

computer programs embedded in a CRYSFIRE computer program package [14]. The space 

groups and final lattice parameters were determined by processing the data in the Checkcell 

program [15]. 
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The thermogravimetric analysis (TGA) was done using a home-made apparatus constructed of 

a computer-controlled oven and a Sartorius BP210S balance. The thermogravimetric 

measurements were carried out in air between 30 and 960°C at a heating rate of 5°C min–1. 

Molecular modelling. Molecular mechanics and classical molecular dynamics calculations 

were done in Materials Studio modelling environment [16]. The structure of the host layers 

were taken from the single-crystal X-ray diffraction measurements done in the previous paper 

[12]. The host structures were two-layered cells and the space group was P21/n.  

The cell dimensions and the basal spacings d200 were taken from experimental data. The 

simulation cell consisted of 1x4x4 cells. The composition of the simulated layer was 

(SrPhP)64O192. The guest molecules were optimized in the Compass forcefield and placed into 

the interlayer space together with water molecules. In our previous study [12] we found out 

that water molecules in the interlayer space are coordinated to the host layers and interact with 

oxygen atoms of the host layer via strong electrostatic interactions. Therefore the interlayer 

water molecules were placed on these positions. Since the samples were not fully intercalated 

we created a set of initial models in all cases and placed the alcohol molecules randomly into 

the space between the benzene rings. The compositions of the models together with 

compositions found experimentally are shown in Table 1. 

In all cases the space group of the supercell was set to P1 for calculations. The geometry of 

the models was optimized in the Compass force field [17]. The electrostatic energy was 

calculated using Ewald summation method [18], van der Waals energy was calculated using 

cubic spline with cutoff distance of 9.5 Å. The charges of alcohol molecules and the host 

layers were calculated by Qeq method [19] or they were assigned by the force field. The 

charges of water molecules were assigned by the force field. All atoms of the host layers were 

kept fixed except of the benzene rings and all atomic positions in the interlayer space were 

variable. Molecular dynamics was carried out in an NVT statistical ensemble (N, constant 

number of atoms; V, constant volume; T, constant temperature) at 300 K. One dynamic step 

was 0.001 ps, and dynamic calculations for a total period of 1000 ps were carried out. All 

positions of atoms in the interlayer space were variable, the positions of the atoms of the 

layers except the atoms of the benzene rings were fixed.  

 

Results and discussion 
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Preparation and characterization of the intercalates. In contrast to alkanol intercalated 

strontium phenylphosphonate  [12], the intercalates of 1,n-alkanediols are stable at ambient 

conditions. Denotation of the intercalates prepared is listed in Table 1. 

The amount of intercalated alkanediol and also the amount of co-intercalated water 

changes with the increasing length of the diol chain. While the SrPhP-C3 intercalate contains 

0.4 molecule of 1,3-propanediol per formula unit, only 0.1 molecule of 1,4-butanediol is 

present in SrPhP-C4. We were not able to prepare an intercalate with 1,5-pentanediol, only 

strontium phenylphosphonate containing about 1.75 water molecule per formula unit was 

formed by precipitation of the host with 1,5-pentanediol. The SrPhP-C6 and SrPhP-C8 

intercalates contain about one water molecule and about 0.2 diol molecule per formula unit.  

 The diffractograms of the 1,n-alkanediol intercalates contain series of intensive basal 

reflections and a number of non basal reflections. Regarding the basal spacing, the 1,n-diol 

intercalates can be divided into two groups (see Figure 1). The basal spacings of SrPhP-C2, 

SrPhP-C3 and SrPhP-C4 increase with the increasing number of the carbon atoms very 

slightly and are very close to the basal spacing of parent strontium phenylphosphonate 

hydrate. A strong increase of the basal spacings was observed for the intercalates of longer 

diols. The value of the basal spacing of the SrPhP-C6 intercalate is 15.39 Å and the basal 

spacing further increases with increasing chain length of the diol. An intercalate of SrPhP 

with 1,5-pentanediol cannot be prepared by the above described general procedure; only a 

hydrate with formula SrC6H5PO3·1.75H2O is formed. The diffractograms of 1,2-ethanediol, 

1,3-propanediol, 1,4-butanediol, and 1,6-hexanediol intercalates were indexed in monoclinic 

or orthorhombic systems; the lattice parameters are shown in Tables S2-S5 in the ESI. The 

lattice parameters b and c of all four intercalates are similar to those of parent strontium 

phenylphosphonate dihydrate. 

Based on the TGA curves, the intercalates can be divided into two groups (see Figures 2 and 

3). The first one is represented by SrPhP-C2 and SrPhP-C3 which are stable up to 300°C. The 

second group comprises SrPhP-C4, SrPhP-C6 and SrPhP-C8, which show the first weight 

decrease between 100 and 175°C (in the case of SrPhP-C8 this decrease is divided into two 

steps). This decrease is followed by a second one at about 250-350°C. All these decreases are 

given by the release of water and the intercalated diols. The last weight decrease at about 400-

500°C is common for all intercalates and is caused by the decomposition of the organic part 

of the phenylphosphonate host. 
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Molecular modelling. Molecular modelling methods allowed us to suggest the arrangement 

of the molecules in the interlayer space. The calculated and experimental XRD patterns were 

compared and the concentration profiles are presented. The values of the experimental and 

calculated basal spacings are given in Table 2. 

An example of the calculated and experimental XRD patterns is shown in Figure 4. The XRD 

patterns are similar for all intercalates, therefore we present the results for the SrPhP-C4 

intercalate only. One can see a typical pattern for layered structures where the (2 0 0), (4 0 0), 

and (6 0 0) basal reflections are located at 6°, 12°, and 18° of 2θ respectively. The reflections 

at 12.8° and 16.4° of 2θ are ascribed to the benzene rings planes. If the benzene rings are 

deleted and the other atoms in the interlayer space remain, these reflections disappear and the 

peaks in the interval of 2θ from 20° to 30° are significantly suppressed The only two 

significant reflections are the basal ones, namely (2 0 0) and (4 0 0). It indicates that the 

planes of the benzene rings and their mutual orientation play an important role in the resulting 

XRD pattern.  

The location and orientation of the guests depend on the number of carbon atoms in the guest 

molecule. The intercalates can be divided into two groups with respect to the arrangement of 

the guests in the interlayer space: (i) the 1,2-ethanediol, 1,3-propanediol, and 1,4-butanediol 

intercalates and (ii) 1,5-pentanediol, 1,6-hexanediol, 1,7-heptanediol, and 1,8-octanediol 

intercalates. All intercalates contain water. As follows from the molecular modeling, these 

water molecules are coordinated to strontium atoms, each of the water molecules to two Sr 

atoms, so that they form a bridge between the Sr atoms in the direction of the a axis. This 

coordination of water is described more in details in the previous paper [12]. 

The 1,2-ethanediol, 1,3-propanediol, and 1,4-butanediol molecules adopt a horseshoe shape in 

the intercalates and both OH groups are anchored to the same host layer. The SrPhP-C2 and 

SrPhP-C3 intercalates are bonded to the layer of the host by a coordination of the guest diol 

oxygen atoms to Sr atoms (see Figure 5), as is indicated by the distances between the oxygen 

atom of the guest molecule and the Sr atom (2.72-2.83 Å). The SrPhP-C2 and SrPhP-C3 

intercalates contain lower amount of water (one half of water molecule per SrPhP unit).  

The 1,2-ethanediol molecules are coordinated to the Sr atoms by both of its OH groups. One 

of them is coordinated in the same manner as the water molecule, that is it bridges two Sr 

atoms in the direction of the a axis (Figure 5a). This OH group thus replaces a half of the 

coordinated water molecules, which is the reason why the resulting formula of the intercalate 

is SrPhP·0.5(1,2-ethanediol)·0.5H2O. The second OH group of the 1,2-ethanediol molecule is 
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bonded in the way analogous to that found for the OH group in the SrPhP·EtOH intercalate 

[12], that is in the direction of the b axis. The longitudinal axis of 1,2-ethanediol (defined as 

the line connecting the oxygen atoms of the OH groups) adopt a tilted angle a of 23° with 

respect to the host layers. The positions of the 1,2-ethanediol molecules in the interlayer space 

of the host are shown in Figure 6. 

The 1,3-propanediol molecule is coordinated to the host layers by one of the OH groups only, 

bridging two Sr atoms. The 1,3-propanediol chain is too long so that the second OH group 

cannot be brought close to the Sr atom to form a coordination bond. Instead, it forms a 

hydrogen bond with a neighboring water molecule, as shown in Figure 5b. The propanediol 

molecule is therefore in more upright position, with the longitudinal axis tilted at the angle a 

of 30° with respect to the host layers.  

In the case of SrPhP-C4 the more voluminous molecules of 1,4-butanediol are not able to be 

placed so close to the host layers to form a coordination bond. Therefore, the 1,4-butanediol 

molecules are bonded by hydrogen bonds only, as is shown in Figure 7. It leads to the parallel 

orientation of the longitudinal axis of the guest molecules with respect to the host layers. The 

SrPhP-C4 intercalate contains about one water molecule per formula unit, which means that 

each Sr atom is surrounded symmetrically by two coordinated water molecules.  

The arrangement of the guests in the direction perpendicular to the host layers is shown by 

concentration profiles in Figure 8, which reflect the positions of the host layers and the guest 

molecules. The peaks of the rings, water molecules and hydrogen atoms are not shown for the 

clarity. The peaks representing the host layers are in the range from 5.5 Å to 9.5 Å and from 

19.5 Å to about 23.5 Å. The profiles show that the length of the guest chain affects the 

interlayer arrangement. In the case of the SrPhP-C2 one can see symmetrically located peaks 

around the host layers indicating a high order of the guests in the direction perpendicular to 

the layers. The SrPhP-C3 and SrPhP-C4 intercalates show asymmetry of the peaks around the 

host layers. It indicates a certain degree of disorder of the guests in the interlayer space. The 

disorder is caused by longer carbon chains of these guests leading to stronger interactions 

with the benzene rings and to a partial disorder of the benzene rings in the interlayer space. 

Similarly to SrPhP-C4, the intercalates with 1,6-hexanediol, 1,7-heptanediol and 

1,8-octanediol contain one molecule of water per formula unit. The carbon chains of the 

1,6-hexanediol, 1,7-heptanediol, and 1,8-octanediol molecules adopt an all-trans configuration 

in the intercalates and each of the OH groups of the guest molecule is anchored to a different 

layer forming a kind of a bridging structure in the interlayer space, as is shown in Figure 9 for 
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the SrPhP-C6 intercalate. The OH groups of the guest are too far from the strontium atoms to 

be coordinated to them. Instead, they are hydrogen bonded to the coordinated molecule of 

water as shown in Figure 9. The SrPhP-C7 and SrPhP-C8 intercalates are bonded to the host 

layers in the same manner.  The guest molecules in SrPhP-C6, SrPhP-C7 and SrPhP-C8 are 

inclined at a similar angle a with respect to the host layers, varying in the range 66° - 69°. 

This is caused by the steric hindrance enforced by the benzene rings of the host and the 

mutual positions of the cavities among the phenyl groups in the neighboring layers. As an 

example of this arrangement, the positions of the 1,6-hexanediol molecules in the interlayer 

space are shown in Figure 10. 

The way how the diols are bonded to the layers of the host also explains the behavior of the 

intercalates on heating, as was observed by thermogravimetric analysis (see Figures 2 and 3). 

The more strongly bonded diol molecules in SrPhP-C2 and SrPhP-C3 are released at higher 

temperature, while the SrPhP-C4 to SrPhP-C8 intercalates with the system of hydrogen bonds 

release the water molecules first at lower temperature and then the molecules of the guest. 

It is worth noting that 1,5-pentanediol does not form an intercalate. The 1,5-pentanediol 

molecule is too voluminous to be placed in the host cavity in the manner suggested for SrPhP-

C4. On the other hand, its molecule is too short to form a bridge between the host layers like 

1,6-hexanediol molecule in SrPhP-C6. Therefore 1,5-pentanediol is not able to form any 

intercalate and the product of the reaction of this diol with strontium phenylphosphonate is a 

hydrate only. 

The concentration profiles for the intercalates with longer diols (including hypothetical 

SrPhP-C5) are given in Figure 8. The chains of the guests in these intercalates have generally 

an all-trans conformation but mutual interactions of the guests and their surroundings lead to 

the deformation of these chains and thus to asymmetry of the guest peaks in the concentration 

profiles  (especially in SrPhP-C8) . On the other hand, the SrPhP-C6 intercalate exhibits the 

highest degree of order of the guest molecules in the interlayer space.  

The influence of intercalation on the orientation of the benzene rings is shown in Figure 11. 

Non-intercalated SrPhP exhibited ordered orientation of the benzene rings planes with respect 

to each other. The calculated models show that the interactions between the guests and the 

benzene rings lead to their rotation and partial disorder. This disorder is higher for longer 

diols as follows from the comparison of the orientation of the benzene rings for the SrPhP-C2 

and SrPhP-C6 intercalates. 
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Conclusion 

The studied intercalates were prepared by precipitation from strontium phenylphosphonate 

solution and the corresponding diols. In contrast to the alkanol intercalates, the diol 

intercalates are very stable at ambient conditions. Regarding the composition the intercalates 

can be divided into two groups. (i) The first group contains half molecule of water per 

formula unit (SrPhP-C2 and SrPhP-C3). These intercalates contain also about half molecule 

of the diol per formula unit. (ii) The second group contains one molecule of water per formula 

unit (SrPhP-C4 to SrPhP-C8) and a lower amount of the diols, about 0.2 molecules per 

formula unit. This division is also reflected in different thermal behavior of these intercalates. 

The basal spacing of previously published alkanol intercalates of SrPhP linearly increased 

with increasing carbon chain length of the alkanol molecule. On the other hand abrupt 

changes in the basal spacing of the intercalates with increasing length of the aliphatic chain of 

the diols are observed, when going from C4 to C6. From this point the intercalates can be 

divided into the following groups: (i) SrPhP-C2 SrPhP-C3, SrPhP-C4 and (ii) SrPhP-C6, 

SrPhP-C7 and SrPhP-C8. This can be explained in the following way. In both cases there are 

cavities in the structure of the host strontium phenylphosphonate, which are given by the 

arrangement of the benzene rings. In the alkanol intercalates the hydrophobic alkyl end was 

juxtaposed against hydrophobic phenyl groups of the neighboring host layers. This is not 

possible in the 1,n-diol intercalates as the both terminal groups of the diols are hydrophilic. 

C2, C3, C4 diols are too "short" to be able to anchor to both neighboring host layers - the 

gallery height is about 10.6 Å, while the O-O distance in the diol is within range 2.35-3.05 Å 

for C2 to C4. Therefore, these diols cannot form a bridge between two neighboring layers of 

SrPhP and have tendency to bend so that both OH groups are closer to the hydrophilic 

environment of the cavities (containing Sr atoms, oxygen atoms of the phosphonate groups 

and water molecules). This means that the shorter diols are able to be placed within these 

cavities and thus influence the change of the basal spacing upon intercalation to a lesser extent 

than longer diols. The longer diols cannot be fully accommodated in the cavities and therefore 

cause enlargement of the interlayer distance to get enough space for their incorporation 

between the host layers and this enables anchoring of both terminal OH groups to neighboring 

layers of the host by hydrogen bonds. The hypothetical C5 diol intercalate, whose structure 

was suggested by molecular simulations, is on the boundary between the shorter and longer 

diol intercalates. It is too long to be accommodated within the cavity of one layer but too short 

to be able to bridge two neighboring layers. Therefore the intercalate with this diol is not 
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formed by the way described in the Experimental for other 1,n-diol intercalates and as a 

product only a strontium phenylphosphonate hydrate is formed.  
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TABLES 

Table 1. The compositions of the intercalates: experimental and used in the molecular 

modelling. 

 

 

1,n-Alkanediol 

Composition of SrPhP·x(diol)·yH2O Denotation 

of the 

intercalates 

Experimental Modelled 

x y x y 

1,2-ethanediol 0.5 0.5 0.50 0.50 SrPhP-C2 

1,3-propanediol 0.4 0.5 0.50 0.41 SrPhP-C3 

1,4-butanediol 0.1 1.1 0.09 1.09 SrPhP-C4 

1,5-pentanediol 0 1.75 0.16 0.91 SrPhP-C5 

1,6-hexanediol 0.19 0.91 0.19 0.91 SrPhP-C6 

1,7-heptanediol *a * 0.19 0.91 SrPhP-C7 

1,8-octanediol 0.19 0.91 0.16 0.91 SrPhP-C8 

a Composition of SrPhP-C7 was not determined 

 

 

Table 2. Experimental and calculated basal spacings for SrPhP intercalated with 1,n-diols. 

 

Intercalate d020exp/Å d020calc/Å 

SrPhP-C2 14.13 14.15 

SrPhP-C3 14.16 14.05 

SrPhP-C4 14.33 14.35 

SrPhP-C5 14.27 14.35 

SrPhP-C6 15.37 15.12 

SrPhP-C7 15.60 15.53 

SrPhP-C8 15.88 15.85 
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Figures 

 
 

 

Figure 1. Dependence of the basal spacing of the intercalate on the number of carbon atoms in 
alkanediol chain 
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Figure 2.Thermogravimetric curves of SrPhP-C2 (a), SrPhP-C3 (b) and SrPhP-C4 (c). 
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Figure 3. Thermogravimetric curves of SrPhP-C4 (a), SrPhP-C6 (b) and SrPhP-C8 (c). 
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Figure 4. Calculated (red) and experimental (gray) XRD patterns of SrPhP intercalated with 

1,4-butanediol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Bonding of the 1,2-ethanediol (a) and 1,3-propanediol (b) molecules to the host 

layer. The benzene rings of the phenylphosphonate host layers are omitted for clarity. 

a 

b 
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Figure 6. Modeled arrangement of the 1,2-ethanediol guest molecules in the interlayer space 
of SrPhP- C2.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Bonding of the 1,4-butanediol molecules to the host layer. Benzene rings of the 

phenylphosphonate host layers are omitted for clarity.  
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Figure 8. Concentration profiles of SrPhP intercalated with 1,n-diols. 
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Figure 9. Bonding of the 1,6-hexanediol molecule to the host layer in SrPhP-C6. The benzene 
rings of the phenylphosphonate host layers are omitted for clarity.  

 

 
 

Figure 10. Side view of the modeled structure of the SrPhP-C6 intercalate. 
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Figure 11. The layers of the SrPhP-C2 (left) and SrPhP-C6 (right) intercalates viewed along 

the b axis. 

 

 

 


