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Organomālu (OM) iegūšana 

   Modificēšanas rezultātā neorganiskie katjoni (Na+, 

Ca2+, u.c.) smektītu mālu starpplakņu telpās tiek aizvietoti 

ar organiskiem katjoniem. 

Smektīta starpplakņu attāluma palielināšanās organomālu iegūšanas procesā : 

a) smektīts pirms apstrādes, b) smektīts pēc apstrādes ar oktadeciltrimetilamonija 

hlorīdu (ODTMA Cl) 
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        Pastāv liela organisku savienojumu (jeb sorbātu) izvēle 

smektīta mālu modificēšanai: 

• polimēru molekulas, piemēram, polistirols, polietilēns, 

poliamīds, u.c., 

• dažādas biomolekulas, piemēram, proteīni, enzīmi, 

aminoskābes, peptīdi, u.c., 

• eksotiski krauna-esteri / kriptands, 

• kvaternizētie alkil-, aralkil- un heteroalifātiskie amonija 

sāļi, 

• fosfonija sāļi, 

• utt. 

Reaģentu izvēle OM iegūšanai 



       Pēc Latvijas Universitātes Ķīmijas Fakultates izstrādāta 

paņēmiena  Nr. EP 12178295 (mechanochemical interaction) ir 

iegūti organomāli ar vairākiem kvaternizētiem amonija sāļiem, 

t.i.: 

• alifatiski katjoni ar dažādu oglekļa virknes garumu 

(C2÷C18); 

• katjoni ar vairāku oglekļa virkņu skaitu (1C18÷3C18). 
 

       Dotā metode ir piemērota Baltijas smektītu modificēšanai arī 

ar fosfonija sāļiem (tetrafenilfosfonija bromīds).  

 

 !!! Izvēlētais modificēšanai organiskais sorbāts un tā slodze 

smektīta mālos nosaka sintezējamo organomālu fizikāliķīmiskās 

īpašības. 4 

Organomālu iegūšana 
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        LU Ķīmijas fakultātē iegūtie organomāli ir raksturoti ar vairākām 

metodēm: 
•rentgendifraktometriju (iegūta informācija par starpplakņu attālumiem 

izejmateriālos un to izmaiņām sintezētajos OM). Rentgendifraktometrijas 

rezultāti dod priekšstatu arī par sorbāta molekulu konfigurāciju slāņainos 

silikātos (monoslānis, dubultslānis vai parafīna tipa struktūra); 

 

•viļņu dispersijas rentgenspektrometriju (ir iegūta informācija par mālu un 

OM ķīmisko sastāvu); 

 

•termogravimetriju (TGA/TG) (ir novērtēta OM termiskā stabilitāte). 

Metode ļauj noteikt arī organisko vielu daudzumu mālu matricā; 

 

•Furjē transformācijas infrasarkano spektroskopiju (FT-IR) - būtiska 

metode mālos absorbēto vielu molekulāro orientāciju pētījumos. 

 

Organomālu (OM) raksturošana 
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Organomālu raksturošana 
(papildus metodes) 

• Elektronu mikroskopija:  

• Transmission Electron Microscopy - TEM metodi lieto organomālu 

„pakošanās” blīvuma novērtēšanai; 

•Scanning Electron Microscopy - SEM metode parāda mālu paraugu un 

to kompozītu virmas morfoloģiju. 

 

•  BET (Brunauer-Emmett-Teller) gāzu adsorbcijas metode ir 

izmantojama mālu un OM īpatnējas virsmas laukuma, poru tilpumu un 

izmēra sadalījuma noteikšanai. 

 

• Ultravioletās - redzamās gaismas (UV-Vis) spektroskopija noder 

asociācijas (saites) pētījumiem starp organisko katjonu molekulām uz 

mālu virsmas. Izmantojot ultravioleto un redzamās gaismas starojumu, 

iegūst papildus informāciju par organomālu daļiņām. 
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Organomālu izmantošanas  
iespējas 

• OM piedevas polimēriem, uzlabo nanokompozītu mehāniskās, 

fizikālās un ķīmiskās īpašības, 

 

• organomāli var tikt izmantoti vides aizsardzības pasākumos - pret 

augsnes piesārņojuma migrāciju un notekūdeņu attīrīšanā, tie ir 

efektīvie palīglīdzekļi naftas un eļļu izplūdumu savākšanā, 

 

• OM kalpo par pildvielām krāsās un organisku monomēru 

polimerizācijā, 

 

• potenciālie ķīmiskie reaģenti (katalizatori) organiskajās sintēzēs,  

 

• materiāli smago un radioaktīvo metālu, organisku vielu (pesticīdu 

un fungicīdu) saistīšanai un sorbcijai. 



Paldies par uzmanību! 
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