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Wprowadzenie

Przekazujemy do rąk czytelników książkę poświęconą zjawiskom zachodzącym 
na granicach faz. Tematyka ta jest niezwykle obszerna, dlatego też znalazły się 
w niej zagadnienia dotyczące procesu adsorpcji, elektrochemii i analityki che-
micznej, stabilności układów zdyspergowanych, katalizy, fizykochemii ciała 
stałego oraz zjawisk elektrokinetycznych. Artykuły prezentowane w  książce 
odnoszące się do  tych dziedzin nauki stanowią przegląd aktualnych proble-
mów badawczych prowadzonych w  wielu ośrodkach akademickich i  nauko-
wych w Polsce. Autorami poszczególnych rozdziałów są  osoby zajmujące się 
od wielu lat tymi zagadnieniami, jak również stosunkowo młodzi adepci nauki, 
którzy posiadają już znaczące osiągnięcia w tym tak ciekawym, ale jednocześnie 
trudnym obszarze badawczym. Możliwość prezentacji interdyscyplinarnych 
badań daje doskonałą okazję do wnikliwego spojrzenia w fizykochemiczne pro-
cesy zachodzące na granicach różnych faz. Połączenie rozważań o charakterze 
czysto teoretycznym z badaniami eksperymentalnymi powinno być pomocne 
w zrozumieniu i poprawnej interpretacji współczesnych strategii badawczych.

Książka „Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz” powstała 
jako podsumowanie i  zebranie najciekawszych wystąpień na Pierwszej Ogól-
nopolskiej Konferencji „Fizykochemia granic faz  –  metody instrumentalne”. 
Zakres tematyki badawczej prezentowanej przez Autorów wykazał, że jej 
poziom dobrze wkomponowuje się w  badania prowadzone w  najlepszych 
ośrodkach naukowych na świecie. Dlatego też lektura poszczególnych rozdzia-
łów zamieszczonych w tym opracowaniu powinna być pomocna w zrozumieniu 
oraz uaktualnieniu wiedzy z  tej dziedziny. Wartym podkreślenia jest również 
i  to, że prezentowana tematyka oprócz aspektu czysto poznawczego posiada 
także duży potencjał aplikacyjny, co dodatkowo podnosi jej wartość badawczą.

W związku z tym, że Konferencja odbyła się w roku 150 rocznicy urodzin 
Marii CurieSkłodowskiej, jedna z  sesji poświęcona była życiu i  działalności 
tej wybitnej polskiej uczonej. Prowadzone badania i problemy rozwiązywane 
przez Marię i Piotra Curie miały wiele wspólnego z tematyką konferencyjną. 
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Najistotniejsze wydarzenia z  jej życia prywatnego oraz działalności naukowej 
przedstawiono w pierwszym rozdziale monografii.

Podejmując się wydania tej książki pragnęliśmy w  sposób bardziej trwały 
udokumentować najnowsze trendy jakie pojawiają się w  literaturze naukowej 
z  rozległej tematyki odnoszącej się do  procesów fizykochemicznych przebie-
gających na  powierzchni ciała stałego i  różnych granicach międzyfazowych. 
Dziękujemy Autorom i Recenzentom za współpracę i zapraszamy jednocześnie 
do uczestnictwa w kolejnej konferencji.

W imieniu zespołu redakcyjnego
Stanisław Chibowski
Małgorzata Wiśniewska
 Agnieszka Nosal-Wiercińska
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Życie i działalność naukowa Marii Curie-Skłodowskiej

Stanisław Chibowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii 
i Chemii Koloidów, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Maria Curie-Skłodowska była genialną osobowością. Nawet w  dzisiejszych 
czasach trudno by znaleźć osobę o tak wybitnych zdolnościach naukowych. Jej 
odkrycia naukowe stały się podstawą rozwoju wielu dyscyplin nauk przyrodni-
czych. Heroiczna praca Marii Curie-Skłodowskiej zaowocowała udowodnie-
niem, że w naszym środowisku występują pierwiastki, które emitują promie-
niowanie pochodzące z  jądra atomowego i  które to  promieniowanie posiada 
szczególne własności. Te  osiągniecia Marii zostały opisane w  wielu publika-
cjach stricte naukowych jak i popularnonaukowych. W tym opracowaniu będzie 
zwrócona większa uwaga na jej życie prywatne, które obfitowało w wiele dra-
matycznych zdarzeń.

Maria Salomea Skłodowska-Curie urodziła się w  Warszawie 7 listopada 
1867 roku, jako ostatnia z pięciorga dzieci Władysława herbu Dołęga i Broni-
sławy z domu Boguska herbu Topór Skłodowskich. Rodzice Marii pochodzili 
z drobnej szlachty. Ta klasa społeczna składała się z wielu często spokrewnionych 
ze sobą właścicieli małych i średnich posiadłości ziemskich. Dziadek ze strony 
ojca Marii – Józef Skłodowski (1804-82) pierwszy opuścił rolnictwo i poświę-
cił się zawodowi pedagogicznemu. W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcję 
dyrektora Lubelskiej Szkoły Wojewódzkiej w Lublinie przy ulicy Narutowicza 
12, obecnej siedziby Instytutu Pedagogiki UMCS. Szkoła ta  została wznie-
siona Jego staraniem w latach 1857–59. Jego uczniami byli znakomici później-
szy twórcy Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), Aleksander Świętochowski, 
Julian Ochorowicz, Aleksander Jaworowski, Tadeusz Gałecki ps. Andrzej Strug.

Ojciec Marii Władysław, po skończeniu uniwersytetu w Petersburgu (zabór 
rosyjski pozbawiony był wtedy szkół wyższych) pracował w  Warszawie, jako 
nauczyciel fizyki i matematyki w szkołach średnich państwowych i prywatnych. 
Matka Bronisława kobieta również gruntownie wykształcona, która była dyrek-
torką jednej z najlepszych szkół dla dziewcząt w Warszawie.

Życie Marii Skłodowskiej już od  najmłodszych lat obfitowało w  drama-
tyczne zdarzenia. Najstarsza siostra Marii zmarła na tyfus w piętnastym roku 
życia. Matka ciężko dotknięta stratą córki i  wyczerpana długą chorobą płuc, 
umarła w wieku czterdziestu dwóch lat. Maria miała wtedy dziewięć lat, a naj-
starszy brat trzynaście. Cios ten był pierwszym poważnym zmartwieniem 
w życiu Marii i  pogrążył ją w głębokiej rozpaczy. Pomimo, że rodzice Marii 
byli katolikami (szczególnie matka była bardzo pobożna), to  jak podają nie-
które źródła, po śmierci siostry i matki, Maria stała się ateistką, pozostając taką 
do końca życia. 

Maria rozpoczęła naukę w szkole mając zaledwie sześć lat, mając piętnaście 
lat ukończyła gimnazjum zajmując pierwsze miejsce w klasie. Kolejny rok swego 
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życia spędziła na wsi u ziemiańskiej rodziny jej ojca, gdzie regenerowała siły 
fizyczne i psychiczne po bolesnych przeżyciach związanych ze śmiercią matki 
i siostry. Po powrocie do Warszawy udzielała korepetycji z matematyki, fizyki, 
języków obcych (znała oprócz j. polskiego, język rosyjski, niemiecki, angielski 
i francuski). Wraz z siostrami Bronisławą i Heleną wstąpiła na tzw. „Uniwer-
sytet Latający”. Była to nielegalna instytucja mająca za  zadanie uzupełnienie 
luki, jaka powstała w kształceniu młodego pokolenia z powodu braku polskiej 
wyższej uczelni. Był to czas, kiedy młode Skłodowskie poznały wybitnych pro-
fesorów, którzy przekazali im zakazaną przez ówczesną władzę, wiedzę głównie 
z języka i historii polski (zabór rosyjski).

Zafascynowane nauką Maria i Bronisława zawarły umowę, w myśl, której naj-
pierw na studia do Paryża wyjedzie starsza z nich Bronisława, a młodsza będzie 
pracować w kraju na jej utrzymanie. Po zakończonych studiach we Francji Bro-
nisława miałaby utrzymywać Marię. Warunki takie stały się wręcz konieczne ze 
względu na fakt, że ojciec ich potrzebował już wypoczynku, a jego dochody były 
bardzo skromne. Maria chcąc wypełnić zawartą umowę przyjęła posadę guwer-
nantki w ziemiańskiej rodzinie Żorawskich mieszkającej w majątku ziemskim 
w Szczukach. Tak, więc mając osiemnaście lat Maria z ciężkim sercem opuściła 
ojcowski dom i Warszawę. Za zgodą Żorawskich uczyła także wiejskie dzieci 
czytania, pisania i  liczenia; działalność ta  była zabroniona i  bardzo surowo 
karana przez carskie władze. Wieczory poświęcała przeważnie własnej nauce, 
ażeby lepiej się przygotować do ewentualnych studiów w Paryżu.

W Szczukach Maria poznała syna Żorawskich, Kazimierza, wtedy młodego 
studenta matematyki na  Uniwersytecie Warszawskim, który co  pewien czas 
przyjeżdżał do domu państwa Żorawskich Młodzi zakochali się w sobie i szybko 
prawdopodobnie się zaręczyli. Rodzice Kazimierza jednak stanowczo odrzucili 
pomysł ślubu ich syna z ubogą guwernantką, a sam Kazimierz nie potrafił się 
im przeciwstawić. Upokorzona Maria pracowała w Szczukach jeszcze piętna-
ście miesięcy, ponieważ zobowiązała się pomagać siostrze Bronisławie. Życzliwi 
dotąd gospodarze stali się dla niej bardzo chłodni, chcąc w ten sposób przeszko-
dzić w zbliżeniu młodych. Żyjąc nadzieją na małżeństwo, raz jeszcze spotkała 
się potajemnie z Kazimierzem w Zakopanem. Jednak potwierdziło ono tylko 
obawy Marii, że do  małżeństwa nie dojdzie. Ostatecznie zerwała znajomość 
z Żorawskim. (Gdyby doszło do ślubu losy Marii potoczyłyby się zupełnie inaczej). 
W roku 1889 po prawie czterech latach pobytu w Szczukach wróciła do War-
szawy, jej ojciec przyjął, bowiem dobrze płatne stanowisko dyrektora zakładu 
poprawczego w Stodzieńcu, nie musiała, więc już pomagać siostrze kształcącej 
się w Paryżu. W Warszawie pozostaje jeszcze przez rok. W ciągu tego roku 
odwiedzała laboratorium Józefa Boguskiego swojego ciotecznego brata, który 
niegdyś był asystentem słynnego rosyjskiego chemika Dimitrija Mendelejewa. 
Boguski pełnił później funkcję dyrektora laboratorium Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa, a także był profesorem Politechniki Warszawskiej. Tam Maria pró-
bowała poprzeć doświadczeniem wszystko, czego nauczyła się z książek. Eks-
perymenty zafascynowały ją na tyle, że postanowiła poświęcić im swoje życie.
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W roku 1891 Maria Skłodowska w wieku 24 lat wyjeżdża na wymarzone 
studia do Paryża, które rozpoczyna w listopadzie tegoż roku. Jako przedmiot 
studiów wybrała matematykę i  fizykę i  jako pierwsza kobieta została przy-
jęta na  wydział przyrodniczy na  Sorbonie. Jej nauczycielami akademickimi 
byli wybitni uczeni o światowej sławie Paul Appel, Henri Poincare oraz Gabriel 
Lippmann. Przez pierwszy rok po przyjeździe do Paryża zamieszkuje u siostry 
i szwagra – Dłuskich. Ze względu jednak na dużą odległość do dzielnicy uni-
wersyteckiej wynajmuje niewielki pokoik w pobliżu uniwersytetu, gdzie latem 
było bardzo gorąco, a zimą w miednicy z wodą tworzył się lód, gdyż na opał 
brakowało pieniędzy. W tym samym pokoiku Maria na maszynce spirytusowej 
przygotowywała sobie skromne obiady. Pomimo niesamowitych problemów, 
jakie zastała w Paryżu pisze w  swojej autobiografii, „że niepodobna nawet ani 
opisać, ani wyrazić, ile dobrego przyniosły mi owe lata. Wolna od wszelkiego innego 
zajęcia pogrążyłam się zupełnie w radości uczenia się i pojmowania nauki. A prze-
cież przez ten cały czas moje warunki życiowe daleko odbiegały od dostatku; moje 
własne fundusze były, bowiem nader skąpe”. Mimo tak ciężkich warunków nigdy 
nie poprosiła siostry o pomoc. Życie i czas w Paryżu Maria dzieliła pomiędzy 
naukę i grę w amatorskim teatrze. To właśnie w czasie studiów podczas jednego 
z przedstawień pt. „Polska, która kruszy kajdany” poznała znakomitego piani-
stę – Ignacego Paderewskiego.

28 lipca 1893 roku otrzymała licencjat z fizyki z pierwszą lokatą, a rok póź-
niej licencjat z matematyki z drugą lokatą.

Maria po  ukończeniu studiów napisała w  swojej autobiografii, „ szwagier 
mój, wspominając lata moich studiów nazywał je żartobliwie okresem heroicznym 
w  moim życiu. Dla mnie ten szereg lat samotnych, poświęconych całkowicie stu-
diom, a zakończonych osiągnięciem celu, do którego dążyłam tak długo, pozostanie 
na zawsze jednym z najlepszych wspomnień.

Po ukończonych studiach, Gabriel Lippmann pomógł Marii otrzymać sty-
pendium naukowe nad badaniami związanymi z  magnetycznymi właściwo-
ściami różnych rodzajów metali. W tym samym czasie w 1894 roku Maria spo-
tyka po raz pierwszy Piotra Curie. Spotkanie miało miejsce u profesora Józefa 
Kowalskiego z Fryburga. Okazał Marii dużą serdeczność, przez co wzbudził 
swoim zachowaniem u niej dużo sympatii. Po tym pierwszym spotkaniu wyraził 
chęć zobaczyć się ponownie z Marią, żeby mieć okazję porozmawiać dalej o tych 
samych sprawach naukowych i  społecznych, na  które miał podobne poglądy. 
W  ciągu wielu tygodni i  miesięcy ich znajomość zmieniła się w  przyjaźń, 
następnie w miłość. Piotr zaproponował Marii małżeństwo, Maria wielokrotnie 
odrzucała jego oświadczyny, gdyż zamierzała wrócić do kraju, Piotr wcale jed-
nak się tym nie zrażał. W 1894 roku Maria wróciła do Warszawy. W kraju nie 
mogła jednak znaleźć placówki, w której mogłaby prowadzić badania naukowe. 
Powróciła, więc do Paryża gdzie rozpoczęła pracę w  laboratorium fizycznym 
na Sorbonie, ażeby podjąć badania eksperymentalne pod kątem rozprawy dok-
torskiej. Ponownie spotkała Piotra Curie, wspólna praca naukowa zbliża ich 
coraz bardziej i dochodzą do wniosku, że żadne z nich nie znajdzie lepszego 
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partnera do wspólnego życia. Maria będąc w Szwajcarii na krótkich wakacjach 
napisała do Piotra Curie kartkę, na którą rozpromieniony Piotr odpowiedział 
natychmiast słowami: „jakże pięknie byłoby – nawet nie mogę w to uwierzyć – gdy-
byśmy spędzili życie razem, zapatrzeni w nasze ideały. Pani ideał patriotyczny oraz 
nasze wspólne: ogólnoludzki i pracy naukowej „ Po miesiącu korespondencji, Piotr 
zaproponował Marii wspólne mieszkanie w Paryżu, z oddzielnymi sypialniami. 
Jak twierdził „dla oszczędności”. Maria po powrocie ze Szwajcarii, nie zwlekała 
z decyzją o wspólnym wyjeździe pary w odwiedziny do rodziców Piotra, gdzie 
przyjęła oświadczyny. Ślub zaplanowano na  26 lipca 1895 roku, w  obrządku 
świeckim bez obrączek i księdza. 

Podczas ceremonii ślubnej towarzyszyła im tylko najbliższa rodzina i kilku 
przyjaciół. Za  zebrane pieniądze, które otrzymali w  formie prezentu, kupują 
dwa rowery i miesiąc miodowy spędzają, jeżdżąc po Francji (dokładniej Breta-
nii). Już sama podróż rowerowa łamała konwenanse epoki, a w dodatku Maria 
skróciła swoją długą suknię i jeździła bez kapelusza. W tamtych czasach zakra-
wało to na skandal obyczajowy. 

W 1899 roku Maria wraz z Piotrem wspięli się na najwyższy szczyt polskich 
Tatr – Rysy (2499 m n.p.m.). Był to nie lada wyczyn w czasach, kiedy tatrzań-
skie szlaki jeszcze nie istniały, a kobiety musiały nosić długie suknie i kapelusze.

Maria była zauroczona swoim mężem, co  wynikało z  listu napisanego 
do swojej siostry Bronisławy: „Męża mam najlepszego, jakiego można wymarzyć 
i nawet nie sądziłam, abym podobnego znaleźć mogła, to prawdziwy los na loterii 
wygrany i im dłużej żyjemy ze sobą, tym nam ze sobą lepiej.”

Podobnie, jak miało to miejsce w miesiącach poprzedzających ślub, również 
po  ślubie codziennością państwa Curie była praca naukowa. Piotr prowadził 
m.in. zajęcia w Szkole Fizyki i Chemii w Paryżu. Maria spędzała wiele czasu, 
badając właściwości magnetyczne różnych stali, o czym napisała swoją pierwszą 
publikację naukową, wydaną w 1897 roku zatytułowaną „Własności magnetyczne 
zahartowanej stali” 

W  roku 1896 po  wykryciu przez Henri Becquerela (1852–1908) promie-
niotwórczości uranu (badał sole uranu: siarczan uranylowo-potasowy), które 
to  promieniowanie zaczernia kliszę fotograficzną, jonizuje powietrze i  prze-
nika przez nieprzezroczyste ciała, Maria Skłodowska-Curie poszukując tematu 
do rozprawy w celu uzyskania stopnia doktora, uznała, że ta tematyka jest bar-
dzo interesująca i z końcem roku 1897 podejmuje pierwsze badania naukowe 
z promieniami Becquerela. 

W tym samym roku, 12 września 1897 r przyszła na świat pierwsza córka 
Marii i Piotra Curie, Irena, późniejsza laureatka Nagrody Nobla z chemii (była 
drugą kobietą wyróżnioną tą  nagrodą w  dziedzinie chemii). Mimo nowych 
obowiązków młoda matka nie zaniedbywała pracy naukowej. W wychowaniu 
dziecka pomagał jej ojciec Piotra dr Eugeniusz Curie, który troskliwie zajmo-
wał się wnuczką. 

Maria podejmując prace naukowe nad promieniowaniem odkrytym przez 
Becquerela zastosowała przede wszystkim zamiast kliszy fotograficznej używa-
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nej przez uczonego bardzo czuły elektrometr. Dzięki tej modyfikacji stwierdziła, 
że natężenie promieni Becquerela zależy od zawartości uranu w próbce i  jest 
do  niej proporcjonalne. To  spostrzeżenie umożliwiło jej wyciągnięcie słusz-
nego wniosku, że jest ono właściwością atomów uranu, a więc pojawia się ono 
w wyniku procesów zachodzących wewnątrz atomów, czyli jest cechą danego 
pierwiastka a  nie procesem chemicznym zachodzącym w  rudzie zawierającej 
uran, jak dotychczas sądzili naukowcy. Kolejnym osiągnięciem Marii było udo-
wodnienie, że poza uranem także tor emituje promieniowanie. Następnie Maria 
Curie-Skłodowska dowiodła, że emisja promieniowania niektórych minerałów, 
(określając to  radioaktywnością – pojęcie stworzone przez nią) zawierających 
uran (blenda smolista, chalkolit czy autunit) jest znacznie silniejsza niż wyni-
kałoby to z zawartości uranu w ich składzie. Ponieważ znała skład chemiczny 
chalkolitu stwierdziła, że tylko uran jest pierwiastkiem promieniotwórczym 
w tym minerale. Wysunęła, więc słuszną hipotezę, że minerał ten musi zawie-
rać domieszkę nowego, nieznanego pierwiastka chemicznego. Maria otrzymała 
w  laboratorium chalkolit i  udowodniła tym samym, że syntetyczny chalkolit 
emituje słabsze promieniowanie. Był to dowód eksperymentalny na  istnienie 
nowego pierwiastka chemicznego. Do badań Marii dołączył Piotr Curie, mał-
żonkowie opracowali metodę wskaźników promieniotwórczych, dzięki czemu 
określili zdolność promieniowania nowego pierwiastka. Stwierdzili, że nowy 
czynny pierwiastek znajdować się może tylko w bardzo minimalnej ilości, stąd 
wniosek, że jego aktywność właściwa musi być bardzo duża, czyli bardzo mała 
masa pierwiastka wykazuje ogromną aktywność. (Dziś wiemy, że 1mg polonu, 
który niedługo po tym został odkryty emituje 170 mld cząstek alfa na sekundę.) 
Laboratorium, w którym Piotr i Maria prowadzili swoje prace było dla nich, 
jak wspominali, miejscem najważniejszym ich świątynią. „Laboratorium było 
starym drewnianym magazynem, z oszklonym dachem, było w tak opłakanym sta-
nie, że deszcz za każdym razem podtapia tę nędzna budę, którą Wydział Medyczny 
dawno temu wynajmował do sekcji zwłok, ale która później nie nadawała się nawet 
na kostnicę. Nie było tam podłogi, zamiast tego warstwa cementu, a jedyny dobytek 
to  parę zniszczonych stołów kuchennych, czarna tablica oraz stary żeliwny piecyk 
z zardzewiałymi rurami.” (Tak o  laboratorium wspominała Maria.) To właśnie 
w tym laboratorium Piotr i Maria zapracowali na dwie Nagrody Nobla.

To  w  takich warunkach należało poddać ogromne ilości rudy starannej 
obróbce chemicznej, polegającej na  rozpuszczaniu w kwasach bądź alkaliach, 
a następnie wytrącaniu różnych osadów i ponownym kilkakrotnym ich rozpusz-
czaniu i  wytrącaniu. Gołymi rękami przesiewali kilogramy blendy smolistej, 
o której wówczas nie wiedziano, że jest substancją niebezpieczną dla zdrowia 
W  celu otrzymania ułamkowych części grama, wydzielanego preparatu soli 
radowej trzeba było przerobić ok. 10 ton rudy. Praca taka stwarzała wiele pro-
blemów począwszy od zakupu odpadów z przeróbki rud uranu, po wykonanie 
ciężkiej pracy fizycznej przy jej przerobie. Kilkuletnia praca Marii i Piotra nie 
poszła na marne, 18 lipca 1898 roku przedstawili dzieło naukowe, w którym 
donosili o odkryciu nowego pierwiastka promieniotwórczego polonu, nazwa-
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nego tak na  cześć Polski. Na  kolejny sukces małżonkowie Curie nie musieli 
zbyt długo czekać, bowiem 26 grudnia również 1898 roku donieśli o odkryciu 
kolejnego pierwiastka chemicznego radu. 

Spędziliśmy nasze najszczęśliwsze lata poświęcając się pracy bez wytchnienia, 
przypominam sobie zachwyt, jakiego doznaliśmy na widok lśniących sylwetek sprzętu 
laboratoryjnego, gdy wypadało nam czasem wejść w nocy do naszej pracowni – wspo-
minała Maria Skłodowska-Curie.

Małżonkowie Curie zbadali promieniowanie emitowane przez rad i polon, 
stwierdzając między innymi, że związki promieniotwórcze świecą, sole radu 
wydzielają ciepło, promieniowanie przechodzi przez powietrze i pewne ciała, że 
może przekształcić tlen cząsteczkowy (O2) w ozon (O3). Ponadto Piotr Curie 
poddał swoje ramię kilkugodzinnemu działaniu radu, a powstałą trudno gojącą 
się ranę obserwował i opisywał ten fakt. Za  swoje prace małżonkowie Curie 
zostali wyróżnieni licznymi nagrodami. W 1903 roku Maria przedstawiła tezy 
swojej rozprawy doktorskiej pt. „Badanie ciał radioaktywnych”, w której opisała 
m. in. wpływ promieniowania pochodzącego z pierwiastków promieniotwór-
czych na  żywe organizmy, wykorzystując doświadczenie Piotra z  działaniem 
radu na jego ramię. W sierpniu tego roku urodziła drugą córkę, która zmarła 
po porodzie.

Za znakomite osiągnięcia naukowe, można, powiedzieć wręcz rewolucyjne, 
w roku 1903 Maria i Piotr Curie otrzymali wspólnie z Becquerelem Nagrodę 
Nobla z fizyki. 

6 grudnia 1904 roku Maria urodziła trzecią córkę, Ewę – przyszłą biografkę 
matki, pianistkę i działaczkę pokojową.

Maria zdawała sobie sprawę, jak wielkie znaczenie może mieć rad w medy-
cynie. We wspomnianej swojej pracy doktorskiej opublikowanej w 1903 roku 
pisze o niszczeniu i obumieraniu komórek rakowych poddanych działaniu pro-
mieniowania radu. Dlatego też nie opatentowała swojej procedury produkcji 
radu z  rudy uranowej, aby umożliwić szersze zastosowanie tego pierwiastka 
w lecznictwie. Tym samym pozbawiła siebie źródła olbrzymich i stałych docho-
dów. Dzięki temu odkryciu, przez następne siedemdziesiąt lat wykorzystywano 
rad do walki z nowotworami.

Mimo sukcesów Maria pozostawała skromną osobą, o której Albert Einstein 
powiedział „Pani Curie jest jedynym człowiekiem na  świecie, którego nie zepsuła 
sława”.

W ulewny czwartek, 19 kwietnia 1906 roku Piotr Curie wracając z zebrania 
Stowarzyszenia Profesorów Wydziałów Nauk Ścisłych schowany pod paraso-
lem postanowił przejść przez ulicę, wpadając wprost pod rozpędzony, ważący 2 
tony, jadący w dół ulicy pojazd. Woźnica próbował zatrzymać biegnące konie, 
jednak masa wozu była ogromna. Jeden z koni kopnął Piotra, który na domiar 
złego pośliznął się na bruku śliskim od deszczu. Upadł, a po jego głowie przeje-
chało żelazne koło wozu, zabijając go na miejscu. Piotr miał wtedy 47 lat. Marii 
nie było w domu, gdy do drzwi zapukało dwóch policjantów, oddelegowanych, 
by poinformować rodzinę o śmiertelnym wypadku. Informację przekazali ojcu 
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Piotra. Maria wróciła dopiero po godzinie 19, blisko pięć godzin od tragedii. 
Pierwszą osobą, którą spotkała, była rozpaczająca służąca. Wkrótce dostarczono 
Marii rzeczy znalezione przy zmarłym: pióro, wizytownik, portfel, klucze i zega-
rek, który wciąż chodził. W „Dzienniku Żałobnym”, który Skłodowska-Curie pro-
wadziła przez rok, napisała: „Mówią mi: »On nie żyje«. Czy można pojąć podobne 
słowa? Piotr nie żyje, ten sam, którego widziałam, jak w dobrej formie wychodził 
dziś rano z domu. Ten sam, którego miałam nadzieję trzymać w ramionach wie-
czorem. A  teraz zobaczę Go  martwego i  to  już koniec. Na  zawsze. Bez przerwy 
powtarzam Twoje imię: »Piotrze, Piotrze, Piotrze, mój Piotrze« To mi go niestety 
nie przywróci. Odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie pustkę i rozpacz.”.

Kolejne dni upłynęły na  trudnych dla rodziny procedurach identyfikacji 
zwłok, rozbieraniu zmarłego, o czym Maria w bardzo wzruszający sposób wspo-
minała na łamach pamiętnika: „Ucałowałam Twoją twarz, tak mało zmienioną. 
Później przeniesiono Cię do domu i ułożono na łóżku w pokoju na dole. Nadal 
Cię całowałam, byłeś jeszcze miękki i niemal ciepły. Całowałam Twoją kochaną 
rękę, która jeszcze nie zesztywniała. Powiedziano mi, żebym wyszła, ponieważ 
trzeba Cię rozebrać. A ja, ogłupiała, posłuchałam. (…) Później oprzytomniałam 
i  coraz trudniej było mi oderwać się od Ciebie. Siedziałam wciąż w Twoim 
pokoju, pieściłam i całowałam Twoją twarz.”. Podtrzymywała mu głowę, gdy 
wkładano go do trumny. „Prawda, że nie chciałbyś, by robił to, kto inny?” – pisała. 
Zostawiła z nim na zawsze swoje zdjęcie z czasów studenckich, które lubił. „Sie-
działam sama obok koło Twojej trumny, złożyłam na niej głowę, przycisnęłam 
czoło. I w tej ogromnej rozpaczy zaczęłam do Ciebie przemawiać. Powiedziałam 
Ci, że Cię kocham i że zawsze Cię kochałam całym sercem. (…) Przyrzekam 
Ci, że nigdy nie oddam nikomu miejsca, jakie Ty zajmowałeś w moim życiu.”

W maju 1906 roku 39 letnia Maria odziedziczyła po Piotrze katedrę fizyki 
na Sorbonie. Pierwszy wykład, który poprowadziła 5 listopada 1906 roku, zaczęła 
w miejscu, w którym profesor Curie przerwał kilka miesięcy wcześniej. Została 
pierwszą kobietą-profesorem w  historii paryskiego uniwersytetu. Całkowicie 
poświęciła się pracy: otrzymała rad w stanie metalicznym, podała definicję mię-
dzynarodowego wzorca radu, opracowała metody izolowania i  otrzymywania 
nowych substancji. Brała także czynny udział w konferencjach i  spotkaniach 
międzynarodowych m.in. w konferencji Solvaya jako jedyna kobieta. Kandydo-
wała do Francuskiej Akademii Nauk, ale przepadła w głosowaniu i nie otrzymała 
członkostwa. Maria była wówczas już laureatką nagrody Nobla, trzykrotną lau-
reatką Akademii Nauk w Paryżu, posiadała doktoraty honorowe uniwersytetów 
m.in. w Edynburgu, Genewie, Manchesterze, była członkiem Akademii Nauk 
w Petersburgu, Bolonii, Pradze, członkiem Akademii Umiejętności w Krako-
wie. Przezwyciężyły jednak seksistowska postawa wobec kobiet i ksenofobiczna 
postawa wobec cudzoziemców. Pierwszą kobietą, którą przyjęto do Akademii, 
była w 1962 roku jej doktorantka, Marguerite Perey.

Po  tragicznej śmierci Piotra po  kołami dorożki Maria czuła się bardzo 
samotna. Aby poradzić sobie z żalem i bólem oddała się pracy naukowej, brała 
udział w konferencjach naukowych i zajmowała się córkami. Po upływie kilku 
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lat, Maria znalazła pocieszenie po stracie męża w ramionach fizyka Paula Lan-
gevina. Kochanek nie dość, że był o cztery lata młodszy to jeszcze miał żonę 
i czwórkę dzieci. Żarliwy romans z Paulem Langevinem, przystojnym i inteli-
gentnym mężczyzną, zdolnym naukowcem trwał w ukryciu około roku. Maria 
zaczęła nosić białe sukienki, zaczęła uśmiechać się, znajomi byli zdziwieni 
nagłą zmianą jej zachowania. Ale szczęście nie trwa długo. Potajemny związek 
z żonatym mężczyzną, ojcem czwórki dzieci, wywołuje skandal w całej Francji. 
Na jaw wyszły, bowiem miłosne listy, pisane przez Marię do Langevina, w któ-
rych namawiała go do odejścia od żony. Listy ukradła żona Langevina, która 
wcześniej prześladowała Marię na ulicy, grożąc jej śmiercią. Opublikowanymi 
listami pogrążyła Marię w opinii publicznej i zszargała jej reputację na wiele lat.

Maria miała jedna przyjaciółkę – Blanche Wittman, której zwierzała się 
z jej cudownych miłosnych przeżyć z Paulem Langevinem. To Blanche ukrywa 
Marię w  rodzinnym miasteczku Sceaux, gdy noblistka przechodzi załamanie 
nerwowe po publikacjach w prasie.

Piszą o  niej: cudzoziemka, Żydówka, ateistka, kobieta niemoralna, która 
psuje małżeństwo znanego profesora. W okna jej domu lecą kamienie. Oczy-
wiście Langevina nikt nie potępia. Paradoks polega na tym, że w tym samym 
czasie Skłodowska dostaje nominację do drugiej Nagrody Nobla. Pojawiają się 
artykuły, że kobieta bez czci nie zasługuje na takie wyróżnienie. Nie może sta-
nąć przed szwedzką królową, bo wywoła skandal 

Maria Skłodowska Curie pisze listy otwarte do różnych redakcji, które publi-
kują jej listy miłosne do Langevina, że poda do sądu każdego, kto, wydrukuje 
przypisywane jej dokumenty, czyli miłosne listy. Sprawę podjął też „New York 
World” pisząc o oburzonej Skłodowskiej-Curie, która zaprzecza pomówieniom 
oraz powołując się na  słowa Paula Langevina, który mówił: „Zostałem zmu-
szony do separacji z żoną z powodu jej codziennych scen zazdrości. Znam panią 
Curie poprzez pracę naukową, lecz nasze stosunki nigdy nie miały żadnego 
innego znaczenia”. Prawicowa „L’Action („Laksjum Fronses”) Francaise” wyko-
rzystała z kolei temat do nacjonalistycznych rozgrywek - pisała, że cudzoziemka 
Maria Skłodowska rozbija ognisko domowe Francuzce. Gustave Tery naczelny 
„L’Oeuvre” („Levo”) opublikował 12-stronicowy tekst „Prawda o skandalu Lan-
gevin-Curie”, w  którym cytował fragmenty pozwu sądowego Jeanne Lange-
vin przeciwko mężowi, Langevina nazwał tchórzem, zaś Skłodowską-Curie – 
„westalką świątyni radu”.

Otuchy próbował dodawać jej Albert Einstein, który był jedną z  nielicz-
nych osób, które w 1911 roku stanęły w obronie Marii na wieść o jej romansie 
z  żonatym francuskim fizykiem Paulem Langevinem, nazywał jej przeciwni-
ków i  dziennikarzy szukających sensacji „hołotą”. Einstein napisał wówczas 
do Marii: „Tak rozgniewał mnie sposób, w jaki motłoch waży się Panią atakować, 
że bezwzględnie musiałem dać upust swemu oburzeniu. (…) To wspaniale, że wśród 
nas znajdują się ludzie tacy jak Pani, jak Langevin, prawdziwe istoty ludzkie, 
w których towarzystwie można odczuwać radość. Jeśli motłoch nadal będzie Panią 
atakować, proszę po prostu przestać czytać te bzdury”.



19

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Podczas skandalu w związku z romansem Marii doszło do kilku pojedynków 
o jej cześć. Bronił jej redaktor gazety „Gil Blas”, który zmierzył się na szpady 
z dziennikarzem z „L’Action Francaise”. Z kolei Gustave Tery, naczelny „L’Oeu-
vre” rozpisujący się o upadku moralnym „cudzoziemki” i  „złodziejki mężów”, 
wyzwał na pojedynek na szpady innego redaktora „Gil Blas”.Wreszcie sam Paul 
Langevin wyzwał Tery’ego na pojedynek na pistolety. Szczęśliwie w decydują-
cym momencie przeciwnicy odmówili oddania strzałów i na tym pojedynek się 
zakończył.

Te kuriozalne i wyśmiewane w kraju i za granicą pojedynki nie były jednak 
zabawne dla samej Marii, która w najgorętszym momencie dostała informację 
z Komitetu Noblowskiego, że otrzymuje Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. 
Dzień po tym jak Maria dowiedziała się o nagrodzie, Christopher Aurivillius, 
sekretarz szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, próbował dowiedzieć się 
od ambasadora Szwecji w Paryżu, czy to prawda, że Maria Skłodowska-Cu-
rie wyjechała z Francji z żonatym mężczyzną. Równocześnie wieści o skandalu 
obyczajowym dotarły już do szwedzkiej opinii publicznej. Uznając doniesienia 
o romansie za pewne, Aurivillius pisał do Marii na początku grudnia: „Wszyscy 
moi koledzy odpowiedzieli, że nie chcą, aby Pani tu przyjeżdżała. Ja również błagam, 
aby została Pani we Francji; ponieważ nikt nie może przewidzieć, co by się stało 
podczas wręczania nagrody. Honor, szacunek dla naszej Akademii, jak również dla 
samej Nauki i Pani ojczyzny zdają się wymagać, aby w tych okolicznościach porzuciła 
Pani myśl o przyjeździe tutaj po odbiór nagrody”. Kilka dnia później Maria odpi-
sała: „Muszę działać zgodnie ze swoim przekonaniem. Postępowanie, jakie mi Pan 
zaleca, wydaje mi się błędne. Myślę, że nie ma absolutnie żadnego związku między 
moją pracą naukową a faktami z życia osobistego, których źle poinformowani i nie-
zasługujący na szacunek ludzie używają przeciwko mnie. Jestem bardzo dotknięta, że 
sam Pan nie podziela mojej opinii”. Maria Skłodowska-Curie pojechała do Sztok-
holmu, żeby osobiście odebrać przyznaną jej nagrodę. Nie wydarzyło się nic 
z  tego, czego obawiał się Aurivillius. Powitano ją  z  szacunkiem i  sympatią, 
a Szwedzkie Zrzeszenie Kobiet Uczonych wydało na jej cześć bankiet. 

Kiedy Maria odbierała Nobla, Paul Langevin otrzymał zgodę na separację 
z żoną, sąd wyznaczył mu alimenty oraz dni widzenia z dziećmi. To jednak nie 
był finał tej historii. Langevin ostatecznie wrócił do żony i nigdy się z nią nie 
rozwiódł. Jednak nie oznaczało to, że para odnalazła wzajemną miłość i szczę-
ście. Wręcz przeciwnie. Paul znalazł sobie kochankę, byłą studentkę z Sevres 
Eliane Montel, która została jego sekretarką i matką jego piątego dziecka, syna 
Paula-Gilberta. 

W  kolejnych pokoleniach powrócił też miłosny wątek Curie-Langevin: 
wnuczka Marii Skłodowskiej-Curie Helene Joliot (fizyczka) wyszła za  mąż 
za wnuka Paula Langevina Michela.

W  Paryżu plotkowano także, że to  nie Piotr, ale Andre-Louis Debierne, 
Asystent Marii, który się w niej zakochał, był ojcem jednej z jej córek (Ireny).

W 1912 roku przybyła do Paryża delegacja Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego na czele z Henrykiem Sienkiewiczem, wówczas już noblistą w dzie-
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dzinie literatury. Jej uczestnicy prosili Marię, by wróciła do Polski. Nie zdecydo-
wała się na to ze względu na stan zdrowia i zaangażowanie w budowę Instytutu 
Radowego w Paryżu, który dzięki jej staraniom otwarto w 1914 roku. Decyzję 
odłożyła na później, ale na przeszkodzie tym planom stanął wybuch pierwszej 
wojny światowej.

Z  chwilą wybuchu I  wojny światowej Maria nie chciała stać bezczynnie. 
Tak napisała do przyjaciółki Herthy Ayrton, „ jeśli dojdzie do tego z pewnością 
trzeba będzie odłożyć na  bok naukę i  myśleć jedynie o  palących potrzebach kraju”. 
W końcu sierpnia 1914 roku Maria wciąż pozostawała w Paryżu, głównie po to, 
by strzec swojego laboratorium, a przede wszystkim próbek radu. Gdy Niemcy 
niebezpiecznie zbliżyli się do Paryża rząd francuski w porozumieniu z Marią 
wydał rozkaz przetransportowania próbek radu do Bordeaux. Miało to miejsce 
3 września 1914r.

Po powrocie do Paryża, znając sytuację służby medycznej na froncie Maria 
postanowiła, że zajmie się organizowaniem ruchomych stacji radiologicznych 
z aparaturą do prześwietleń rentgenowskich. Już 1 listopada 1914 roku po prze-
zwyciężeniu wielu biurokratycznych trudności, Maria z córką Ireną wyruszyła 
do  szpitala ewakuacyjnego Drugiej Armii w  Creil, gdzie przebiegała linia 
frontu, tam rozstawiła aparaty rentgenowskie, którymi samodzielnie prześwie-
tlała rannych, ratując życie wielu żołnierzom, zaś jej córka Irena szkoliła lekarzy 
w obsłudze urządzeń.

W  1916 roku z  własnej inicjatywy zdobywa 20 samochodów i  organizuje 
ruchome pogotowia z aparatami Roentgena. Sama Maria zrobiła prawo jazdy, 
jako jedna z pierwszych kobiet w historii. Zrobiła to po to, by móc prowadzić 
półciężarowy samochód firmy Peugeot przewożący aparat rentgenowski. Samo-
chodem tym dociera do  najbardziej zagrożonych pozycji po  Verdun Uczona 
wraz z córką Ireną jeździła na pola bitew pierwszej wojny i wykonywała prze-
świetlenia RTG rannym żołnierzom. Maria zebrała aparaty RTG z paryskich 
pracowni i zainstalowała je na furgonetkach nazywanych „małymi Curie”. Prze-
badano w nich ok. 10 tysięcy rannych. Oprócz tego Maria zakłada 220 stacji 
radiologicznych, które obsłużyły ponad 3 miliony przypadków urazów wśród 
żołnierzy.

W  maju 1921, dzięki amerykańskiej dziennikarce Marii Meloney, Maria 
wraz z córkami wyruszyła w podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzięki 
zbiórce pieniędzy wśród Polonii amerykańskiej oraz amerykańskich milione-
rów otrzymała pieniądze na zakup grama radu do Instytutu Radowego. Oprócz 
wymarzonego grama radu Maria dostała dodatkową gotówkę na wyposażenie 
laboratorium. Kluczyk do szkatułki z cennym radem wręczył Marii prezydent 
USA Warren Harding.

W 1929 roku Maria Meloney zaprosiła Marię Curie jeszcze raz do Stanów 
Zjednoczonych. Tym razem za zebrane pieniądze Maria kupiła ponownie gram 
radu dla Instytutu Radowego w  Warszawie (obecnie Centrum Onkologii  – 
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Warszawie). Kluczyk do  szkatułki 
z radem wręczył tym razem prezydent USA Herbert Hoover. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warren_Harding
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Onkologii_%E2%80%93_Instytut_im._Marii_Sk%C5%82odowskiej-Curie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Onkologii_%E2%80%93_Instytut_im._Marii_Sk%C5%82odowskiej-Curie
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Maria przekazała bezcenny dar swojej siostrze Bronisławie Dłuskiej, która 
była dyrektorem Instytutu Radowego. Instytut został uroczyście otwarty przez 
obie siostry w maju 1932 r w Warszawie, którego budowę rozpoczęto w 1925 
roku. Pierwszą cegłę rozpoczynającą budowę położył Prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski, drugą Maria Skłodowska-Curie. Wcześniej, bo w  roku 1913 
wysłała do  Warszawy dwóch najlepszych uczniów Jana Panysza i  Ludwika 
Wertensteina z misją zorganizowała w Warszawie laboratorium do badań nad 
promieniotwórczością. Na uroczystość otwarcia tego laboratorium przyjechała 
Maria i przy tej okazji wygłosiła swoją pierwszą prelekcję w języku polskim.

W  uroczystości poświęcenia Instytutu Radowego udział wziął prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki oraz wielu wybitnych przedstawicieli pol-
skiej nauki. Pomimo tego, że Instytut nie był całkowicie ukończony Maria była 
szczęśliwa, niestety nie mogła zobaczyć pracowni chemii, fizyki czy biologii, 
ponieważ była to ostatnia podróż wielkiej polskiej patriotki do ojczyzny.

Wzrost zasobów materiałów radioaktywnych w  laboratorium Marii ujaw-
nił też inne, niepożądane skutki radioaktywności. Te same substancje radioak-
tywne, które były przedmiotem dumy i radości Marii, stały się przyczyną utraty 
zdrowia Marii i  pracowników laboratorium. Oddziaływanie promieniotwór-
czości jest bezszelestne i niewidoczne, a  spowodowane przez nie zniszczenie 
jest trudne do wykrycia i oceny. Z tego powodu Maria Curie i inni uczeni zaj-
mujący się radioaktywnością tak późno zorientowali się o szkodliwych skutkach 
promieniowania jonizującego. 

O niszczącej sile promieniowania jonizującego świadczyły tez liczne blizny 
pokrywające palce Marii. Szkodliwy wpływ promieniowania nie budził żad-
nych wątpliwości, zastanawiano się jedynie nad tym, jaka jest jego dopuszczalna 
dawka. Poziom promieniowania w laboratorium Marii był wielokrotnie wyższy 
niż ten, który obecnie uważa się za dopuszczalny. 

Na  szkodliwość promieniowania jonizującego zwracał Marii uwagę Kazi-
mierz Żorawski, kiedy to u schyłku życia, podczas ostatniej podróży do Polski 
w 1932 roku, Maria spotkała go. Zaprzyjaźnili się znowu. Nie było w tym nic 
dziwnego. Żorawski był wybitnym matematykiem i  rektorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Miał niezwykle pozytywny wpływ na Marię, pocieszał ją w cho-
robie, a  także przekonał, by właśnie odkryła przed światem swoją najbardziej 
skrywaną tajemnicę:, że rad jest szkodliwy. Maria mimo choroby i śmierci wielu 
pracowników laboratoriów radowych na  całym świecie albo nie dopuszczała 
do siebie tej myśli, albo ukrywała prawdę. Dobrze się stało, że pod koniec życia 
spotkała znowu pierwszą miłość. Gdyby zabrała tę ostatnią tajemnicę do grobu, 
skutki mogłyby być tragiczne dla wielu uczonych badających pierwiastki pro-
mieniotwórcze. I nie tylko dla nich.

Maria pomimo swego wieku pracowała nadal bardzo intensywnie, nawet 
po 12–14 godzin dziennie. Jeszcze w 1933 roku prowadziła wykłady na Sor-
bonie. Tytaniczna praca stała się niewątpliwie jedną z przyczyn odnowienia się 
zmian gruźliczych w płucach, odkrytych jeszcze w 1897 roku. W 1934 Maria 
zaczęła czuć się coraz gorzej, miała wysoką temperaturę, pojawiły się dreszcze. 
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Lekarze zaproponowali wyjazd do sanatorium. Maria wraz z córką Ewą wyje-
chała do sanatorium Sancellemoz w Szwajcarii. Tam na miejscu lekarze zdia-
gnozowali prawdziwą przyczynę osłabienia Marii – złośliwą anemię (miała także 
chorobę popromienną wywołaną przez promieniowanie jonizujące) o przebiegu 
piorunującym. Osłabiony organizm nie reagował na leki i ratunek okazał się nie 
możliwy. Maria Skłodowska-Curie niezwykła kobieta, wielka uczona, wielka 
Polka zmarła 4 lipca 1934 roku.

Do niedawna biografowie uczonej byli zdania, że zabiło ją promieniowanie 
jonizujące, na które była narażona przez kilkadziesiąt lat. Obecnie naukowcy 
skłaniają się ku opinii, że oprócz badania nad uranem, radem i polonem, które 
uczona prowadziła wraz z mężem, również tysiące prześwietleń rentgenowskich, 
jakie wykonała podczas wojny miały nie mniejszy wpływ na jej stan zdrowia. 
Jedno prześwietlenie trwało około godziny, a dawka promieniowania przyjęta 
przez Marię była ogromna.

W piątek 6 lipca 1934 roku w południe, bez żadnych przemówień, w gronie 
rodziny i najbliższych, złożono Marię Skłodowską-Curie w grobowcu rodzin-
nym Curie na cmentarzu w Sceaux pod Paryżem. Jej trumna stanęła przy trum-
nie Piotra. Brat i siostra Marii rzucili na nią garść ziemi przywiezionej z Polski. 
Maria Skłodowska-Curie - zgodnie z jej ostatnią wolą pochowana została bez 
księdza. Przybyła z Polski rodzina pragnęła żeby był pogrzeb katolicki, jednak 
córka Ewa spełniła wolę matki i pogrzeb ostatecznie miał świecki charakter.

4 lipca 1995 roku odbyła się uroczystość przeniesienia prochów Marii 
i Piotra do Panteonu w Paryżu, miejsca dla Francuzów bardzo ważnego. Tam, 
bowiem spoczywają doczesne szczątki obywateli Francji, którzy dla swojego 
kraju w szczególny sposób zasłużyli się. Po 61 latach od śmierci zasługi Marii 
Curie dla Francji i światowej nauki zostały należycie docenione. Uroczystości 
w Panteonie miały charakter państwowy - uczestniczyli w nich ówczesny Pre-
zydent Francji Francois Mitterand i Prezydent Polski Lech Wałęsa.

Wszystkie rzeczy osobiste Marii są  skażone izotopem radu-226, którego 
okres połowicznego rozpadu wynosi.1600 lat. Rzeczy te oraz ubrania uczonej 
przechowywane są w ołowianych naczyniach, pozostaną radioaktywne jeszcze 
przez kilka tysięcy lat. Jej ciało zostało pochowane w ołowianej trumnie.
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Biowęgiel otrzymany z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej 
nagietka jako potencjalny adsorbent NO2 i H2S

Aleksandra Bazan-Woźniak, Piotr Nowicki, Robert Pietrzak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia 
Chemii Stosowanej, Umultowska 89b, 61-614 Poznań

Abstrakt
Pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej nagietka zastosowano jako prekursor 
do otrzymywania biowęgli aktywnych na drodze aktywacji fizycznej za pomocą 
CO2. Otrzymane biosorbenty scharakteryzowano fizykochemiczne i zbadano 
ich zdolności sorpcyjne wobec toksycznych gazów o charakterze kwasowym – 
tlenku azotu(IV) oraz siarkowodoru.

1. Wstęp
Technika ekstrakcji nadkrytycznej jest metodą, która wypiera konwencjonalne 
metody ekstrakcji z użyciem rozpuszczalników organicznych. Główną wadą eks-
trakcji rozpuszczalnikiem jest jego pozostałość w produkcie finalnym. Dodat-
kowo restrykcyjne przepisy odnośnie ochrony środowiska wynikające z  faktu 
stosowania rozpuszczalników organicznych skłaniają do poszukiwania alterna-
tywnych rozwiązań1. Dlatego też przemysł spożywczy, farmaceutyczny, perfume-
ryjny i kosmetyczny poświęca coraz więcej zainteresowania tematyce dotyczącej 
ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym, ponieważ stanowi ona alternatywę 
dla konwencjonalnych metod pozyskiwania niezbędnych dla nich substratów 
i produktów2. Technika ekstrakcji nadkrytycznej zaliczana jest nie tylko do grupy 
zielonej chemii, ale pozwala również na zastosowanie nietoksycznych rozpusz-
czalników oraz uzyskiwanie ekstraktów roślinnych wolnych od zanieczyszczeń. 
Ekstrakcja nadkrytyczna jest metodą, która w ostatnich latach zyskuje na zna-
czeniu, a otrzymane tą drogą produkty znajdują coraz szersze zastosowanie3,4. 
W związku z tym faktem ilość odpadów powstających w wyniku jej stosowania 
będzie bardzo szybko wzrastać co  w  konsekwencji będzie wymagało opraco-
wania metod racjonalnego i  efektywnego ich wykorzystania. Jednym z  alter-
natywnych i skutecznych sposobów zagospodarowania odpadów powstających 
podczas ekstrakcji nadkrytycznej wydaje się być możliwość wykorzystania ich 
do otrzymywania adsorbentów węglowych przede wszystkich węgli aktywnych5.

Produkcja węgli aktywnych oparta jest głównie na naturalnych surowcach 
organicznych wśród których dominują węgle kopalne. Poza tym sorbenty 
węglowe pozyskiwane są również z osadów ściekowych, zużytych opon czy syn-
tetycznych żywic oraz surowców odpadowych6,7. Zainteresowaniem naukow-
ców cieszą się również sorbenty węglowe otrzymywane z  łupin orzechów, 
skórek i pestek owoców, trocin, oraz z wielu innych porolniczych i poprodukcyj-
nych materiałów odpadowych8-10. Węgla aktywne są z powodzeniem stosowane 
od wielu lat w procesach usuwania zanieczyszczeń zarówno z fazy ciekłej11 jak 
i gazowej12.
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W związku z powyższym celem niniejszej pracy było otrzymanie biowęgli 
aktywnych na drodze aktywacji fizycznej pozostałości po ekstrakcji nadkrytycz-
nej kwiatów nagietka. Zbadano zdolności uzyskanych sorbentów węglowych pod 
kątem usuwania toksycznych gazów o charakterze kwasowym - tlenku azotu(IV) 
oraz siarkowodoru. Proces adsorpcji prowadzono w warunkach suchych i wil-
gotnych, aby zbadać wpływ obecności pary wodnej na  skuteczność usuwania 
zanieczyszczeń gazowych. Zanalizowano również wpływ temperatury aktywacji 
na właściwości fizykochemiczne i sorpcyjne otrzymanych biowęgli aktywnych.

2. Część doświadczalna
2.1. Wytwarzanie biowęgli aktywnych
Prekursorem do  otrzymywania biowęgli aktywnych była pozostałość po  eks-
trakcji kwiatów nagietka nadkrytycznym CO2 (N) w postaci proszku o wielko-
ści uziarnienia od 0,10 do 0,75 mm oraz zawartości wilgoci w stanie powietrzno 
suchym 4,9 % wag. Prekursor pozyskano z Instytutu Nowych Syntez Chemicz-
nych, z  Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej w  Puławach. Materiał wyjściowy 
poddano w  pierwszej kolejności procesowi pirolizy w  600°C (N6). Proces 
ten prowadzono w reaktorze rurowym w atmosferze azotu, którego przepływ 
wynosił 170 ml/min. Prekursor ogrzewano od temperatury pokojowej do koń-
cowej temperatury procesu pirolizy z narostem temperatury wynoszącym 10°C/
min. Po osiągnięciu żądanej temperatury próbki termostatowano przez okres 
60 minut. Otrzymany karbonizat poddano następnie aktywacji fizycznej (A) 
za pomocą tlenku węgla(IV), którego przepływ wynosił 250 ml/min. Proces 
prowadzono w  reaktorze kwarcowym, ogrzewanym za  pomocą pieca oporo-
wego. Temperatura aktywacji wynosiła 700 i 800°C (A7 i A8), a czas termosta-
towania próbek 60 minut.

2.2. Metodyka badań
Analizę elementarną prekursora, karbonizatu oraz biowęgli aktywnych, prze-
prowadzono za pomocą analizatora elementarnego Vario EL III firmy Elemen-
tar Analysensysteme. Zawartość popiołu określono zgodnie z normą ASTM 
D2866-94 (2004).

Parametry teksturalne biowęgli aktywnych wyznaczono na  podstawie izo-
term niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu. Pomiary przeprowadzono 
za  pomocą analizatora Autosorb iQ firmy Quantachrome, w  temperaturze 

-196°C. Powierzchnię (SBET) biowęgli aktywnych określono wykorzystując teo-
rię adsorpcji wielowarstwowej (Brunauer-Emmett-Teller). Całkowitą objętość 
porów (Vt) obliczano przy ciśnieniu względnym p/p0 = 0,99. Średnią śred-
nicę porów (D) wyznaczono z zależności D = 4Vt/SBET. Objętość mikroporów 
i powierzchnię mikroporów obliczono metodą t-plot, polegającą na porówna-
niu eksperymentalnej izotermy adsorpcji na badanym materiale z adsorpcją teo-
retyczną, uzyskaną dla tych samych wartości ciśnienia adsorbatu.

Zawartość powierzchniowych tlenowych grup funkcyjnych o  charakterze 
kwasowym i  zasadowym oznaczono zgodnie z  metodą Boehma13. Analiza 
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polegała na odważeniu 0,25 g próbki i dodaniu odpowiednio 25 ml 0,1 M roz-
tworu wodorotlenku sodu lub kwasu solnego, po czym próbki wytrząsano przez 
24 godziny. Po upływie tego czasu roztwór przesączono, z przesączu pobierano 
dwie próbki o objętości 10 ml, a następnie miareczkowano do zmiany zabar-
wienia wobec oranżu metylowego. Procedura oznaczania tlenowych grup funk-
cyjnych dla każdego z otrzymanych materiałów węglowych została przeprowa-
dzona trzykrotnie. Wyniki analiz zostały uśrednione.

Pomiar pH wykonano stosując następującą procedurę: naważkę materiału 
o masie 0,2 g umieszczono w fiolce, następnie dodawano 10 ml wody destylo-
wanej i mieszano przez noc na mieszadle magnetycznym, aż do uzyskania stanu 
równowagi. Badanie wykonano przy użyciu pH-metru firmy Elmetron, model 
CP-401.

Ocenę zdolności sorpcyjnych wobec tlenku azotu(IV) i siarkowodoru prze-
prowadzono za pomocą sensorów elektrochemicznych do monitorowania stę-
żenia gazów, firmy QRAE PLUS, model PGM-2000. Próbkę biowęgla aktyw-
nego o objętości 3 ml umieszczano w szklanym reaktorze, a następnie przez 
złoże przepuszczano mieszaninę powietrza i  gazu toksycznego, zmieszanych 
ze sobą w takich proporcjach, aby stężenie NO2 lub H2S wynosiło 1000 ppm. 
Sumaryczny przepływ gazów przez złoże adsorbenta wynosił 450 ml/min. 
Proces prowadzono w warunkach suchych (D) oraz wilgotnych (W, 70 % wil-
goci). Podczas pomiaru, w czasie rzeczywistym rejestrowano poszczególne ppm 
NO2 lub H2S w  strumieniu gazów opuszczających złoże adsorbenta. Pojem-
ności sorpcyjne otrzymanych sorbentów, wyrażone w miligramach NO2/H2S 
w przeliczeniu na gram adsorbenta, obliczano na podstawie wielkości pola pod 
wykresem krzywej zmiany stężenia NO2/H2S w gazach odlotowych,w funkcji 
czasu od stężenia odpowiedniego gazu toksycznego w gazach wlotowych, czasu 
przebicia złoża, szybkości przepływu gazów i masy użytego złoża węglowego14.

3. Wyniki
W Tab. 1 przedstawiono wyniki analizy elementarnej prekursora oraz wytwo-
rzonych materiałów węglowych. Dodatkowo zestawiono wydajność procesów 
pirolizy i  aktywacji. Ze względu na  niską zawartość węgla pierwiastkowego 
w  materiale wyjściowym (50 % wag.), pozostałość po  ekstrakcji nadkrytycz-
nej kwiatów nagietka poddano w pierwszej kolejności procesowi karbonizacji 
w temperaturze 600°C. Proces ten przyczynił się do istotnych zmian w struktu-
rze zastosowanego prekursora. Próbka N6 charakteryzują się przede wszystkim 
o ponad 20 % wag. wyższą zawartością węgla w stosunku do użytego materiału 
wyjściowego. Wraz ze wzrostem zawartości Cdaf można zaobserwować znaczny 
spadek udziału wodoru i tlenu, a także niewielki wzrost udziału azotu i siarki 
w strukturze otrzymanego karbonizatu.

Dalsza analiza danych przedstawionych w  tab. 1 pozwala stwierdzić, że 
proces aktywacji fizycznej również prowadzi do zmian w strukturze węglowej. 
Próbki N6A7 i N6A8 charakteryzują się nieznacznie wyższą zawartością węgla 
pierwiastkowego i  wodoru w  stosunku do  karbonizatu N6. Na  uwagę zasłu-
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guje również wysoka zawartość azotu w otrzymanych materiałach węglowych, 
zwłaszcza w  przypadku próbki N6A8. Tak wysoka zawartość Ndaf w  otrzy-
manych biowęglach może sugerować, iż w strukturze karbonizatu poddanego 
aktywacji obecne były stabilne termiczne połączenia tego heteroatomu. Dalsza 
analiza danych pozwala stwierdzić, że otrzymane materiały węglowe charakte-
ryzują się niską zawartością siarki, nie przekraczającą 0,5 % wag, z kolei zawar-
tość tlenu mieści się w przedziale od 15,4 do 17, 3 % wag.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, wydajność aktywacji jest 
w znacznym stopniu uzależniona od warunków termicznych aktywacji. Wzrost 
temperatury aktywacji o 100°C powoduje spadek wydajności produktu końco-
wego aż o 13 %. Na uwagę zasługuje również fakt, iż każdy z otrzymanych bio-
węgli aktywnych charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością popiołu. Zawar-
tość substancji mineralnej w ich strukturze kształtuje się bowiem na poziomie 
od 27,2 do 32,7 % wag. Wysoka zawartość substancji mineralnej w otrzyma-
nych materiałach węglowych sugeruje, iż mogą one skutecznie usuwać gazowe 
zanieczyszczenia o charakterze kwasowym, na co wskazują wyniki badań opu-
blikowanych wcześniej przez naszą grupę badawczą15.

Na podstawie wyników przedstawionych w tab. 2 i na rys. 1 można stwier-
dzić, że aktywacja fizyczna próbki N6 (niezależnie od warunków termicznych) 
nie pozwala na efektywne rozwinięcie powierzchni właściwej i struktury poro-
watej otrzymanych biowęgli aktywnych. Świadczy o tym fakt, iż powierzchnia 
SBET uzyskanych w ten sposób materiałów węglowych mieści się w przedziale 
od 44 do 57 m2/g.

Tab. 2. Parametry teksturalne biowęgli aktywnych.

Próbka
Powierzchnia [m2/g] Objętość porów [cm3/g] Średni  

rozmiar 
porów [nm]całkowita mikroporów całkowita mikroporów

N6A7 44 29 0,06 0,02 5,34

N6A8 57 45 0,07 0,03 4,57

Tab. 1. Skład elementarny prekursora, materiałów węglowych oraz wydajność procesu 
aktywacji [% wag.]

Próbka Popiół Cdaf Hdaf Ndaf Sdaf Odaf* Wydaj-
ność

N 9,0 50,0 11,3 3,3 0,1 35,3 -
N6 26,3 74,1 1,7 4,2 0,3 19,7 28
N6A7 27,2 74,9 2,9 4,4 0,5 17,3 76
N6A8 32,7 75,1 3,4 5,6 0,5 15,4 63

daf substancja sucha i bezpopiołowa, * z różnicy.
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Przyczyną mało korzystnych parametrów teksturalnych otrzymanych mate-
riałów węglowych może być zbyt niska różnica temperatur pomiędzy procesem 
pirolizy i aktywacji. Znaczna część porów może również być zablokowana przez 
substancję mineralną występującą w strukturze biowęgli aktywnych. Z danych 
zestawionych w tab. 2 wynika, że podwyższenie temperatury aktywacji o 100°C, 
przyczynia się do tylko nieznacznej poprawy parametrów teksturalnych otrzy-
manych biowęgli. Niezależnie od warunków aktywacji strukturę porowatą bada-
nych biowęgli stanowią mezopory o czym świadczą wysokie wartości średniego 
rozmiaru porów, mieszczące się w przedziale od 4,57 do 5,34 nm.

Dla prekursora oraz otrzymanych materiałów węglowych określono rów-
nież właściwości kwasowo-zasadowe powierzchni. Dane przedstawione 
w  tab.  3  wskazują, że użyty do  badań materiał wyjściowy charakteryzuje się 
lekko kwasowym charakterem powierzchni, o  czym świadczy niska wartość 
pH = 4,3 oraz zdecydowanie wyższa zawartość grup kwasowych (5,25 mmol/g) 
niż zasadowych (1,29 mmol/g). Obróbka termochemiczna prekursora prowadzi 
jednak do istotnych zmian w jego właściwościach kwasowo-zasadowych. Proces 
karbonizacji przyczynia się do  całkowitego zaniku ugrupowań o  charakterze 
kwasowym, przy jednoczesnym wzroście (o 3,86 mmol/g) udziału ugrupowań 
zasadowych.

Aktywacja fizyczna próbki N6 za  pomocą tlenku węgla(IV) skutkuje dal-
szym wzrostem zawartości grup o  charakterze zasadowym, przy czym ilość 
tlenowych grup funkcyjnych w  otrzymanych biowęglach aktywnych zależy 
w znacznym stopniu od warunków termicznych aktywacji. Podczas aktywacji 
w 800°C wzrost ilości ugrupowań zasadowych jest bowiem prawie 6-krotnie 
większy niż dla 700°C. Zasadowy charakter powierzchni otrzymanych biowęgli 
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Rys. 1. Izotermy niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu dla biowęgli N6A7 
i N6A8.
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aktywnych jest wynikiem stosowania tlenku węgla(IV) jako aktywatora, gdyż 
działanie CO2 w połączeniu z wysoką temperaturą aktywacji sprzyja generowa-
niu zasadowych grup funkcyjnych7. Ponadto tak silna zasadowość powierzchni 
badanych materiałów węglowych może być konsekwencją wysokiej zawartości 
substancji mineralnej w ich strukturze.

Tabela 4 przedstawia zdolności sorpcyjne otrzymanych biowęgli aktywnych 
wobec tlenku azotu(IV). Efektywność usuwania tego toksycznego gazu zależy 
w dużej mierze od warunków prowadzenia procesu adsorpcji oraz temperatury 
aktywacji. Biowęgle N6A7 i N6A8 wykazywały wyższe pojemności sorpcyjne 
podczas adsorpcji prowadzonej w obecności pary wodnej. Wysokie pojemno-
ści sorpcyjne w tych warunkach są konsekwencją tworzenia się na powierzchni 
biowęgli filmu wodnego, który sprzyja wiązaniu cząsteczek tlenku azotu(IV)7. 
Znacznie lepsze zdolności sorpcyjne wykazuje próbka N6A8, poddana aktywa-
cji w  temperaturze 800°C. Pojemność sorpcyjna tego biowęgla w warunkach 
suchych wynosi 50,8 mg/gads, a warunkach wilgotnych 71,6 mg/gads.

Tab. 4. Zdolności sorpcyjne biowęgli aktywnych wobec NO2.

Próbka Warunki suche [mg/g] Warunki wilgotne [mg/g]

N6A7 12,5 31,6

N6A8 50,8 71,6

Analizując dane zebrane w tabeli 2 i 4 można stwierdzić, że wpływ na efek-
tywność usuwania NO2 przez otrzymane biowęgle aktywne ma także stopień 
rozwinięcia powierzchni właściwej. Wyższe pojemności sorpcyjne próbki N6A8 
są konsekwencją nieznacznie lepiej rozwiniętej struktury porowatej tego biowę-
gla. Jednak zdecydowanie większy wpływ na uzyskiwane pojemności sorpcyjne 
ma  zawartość substancji mineralnej w  otrzymanych biowęglach aktywnych 
(tab. 1). Nasze wcześniejsze badania16 wykazały, iż obecność substancji mine-
ralnej wpływa korzystnie na efektywność usuwania toksycznych gazów o cha-
rakterze kwasowym. 

Tab. 3. Właściwości kwasowo-zasadowe prekursora i otrzymanych materiałów węglowych.

Próbka pH Grupy  
kwasowe [mmol/g]

Grupy 
 zasadowe [mmol/g]

N 4,3 5,25 1,29

N6 11,5 0,00 5,15

N6A7 10,9 0,00 5,69

N6A8 11,3 0,00 8,32
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W  celu dokładniejszego zobrazowania przebiegu procesów zachodzących 
w złożu biowęgli podczas adsorpcji w dwóch wariantach na rys. 2 przedstawiono 
krzywe zmian stężenia tlenku azotu(IV). Analizując kształt tych krzywych 
można zauważyć tylko nieznaczne różnice pomiędzy poszczególnymi próbkami, 
dlatego też można przypuszczać, iż proces adsorpcji NO2 na otrzymanych bio-
węglach aktywnych przebiega według podobnego mechanizmu. Podobny kształt 
krzywych podczas sorpcji NO2 w warunkach suchych i wilgotnych pozwalają 
zakładać, że obecność pary wodnej w  strumieniu gazu nie wpływa znacząco 
na sam mechanizm sorpcji NO2. Dla próbek N6A7 i N6A8 przez pewien okres 
czasu rejestrowano stężenie NO2 równe zero, a dopiero w późniejszym okre-
sie nastąpiło tzw. przebicie złoża i  stopniowy wzrost stężenia gazu w gazach 
odlotowych. Porównując przebieg krzywych zarejestrowanych podczas sorpcji 
NO2 można jednak zauważyć, że prowadzenie procesu w obecności pary wod-
nej (rys. 2b) powoduje wydłużenie odcinka czasu, przez który stężenie NO2 jest 
równe zero. Fakt ten niewątpliwie potwierdza korzystny wpływ obecności pary 
wodnej na uzyskiwane pojemności sorpcyjne. Dalsza analiza pozwala również 
stwierdzić, że po odcięciu dopływu gazu do złoża adsorbenta dla otrzymanych 
biowęgli następuje gwałtowny spadek stężenia NO2 w  przeciągu 15  minut, 
co może świadczyć o  tym, iż większość zaadsorbowanego NO2 została silnie 
związana w strukturze porowatej lub uległa chemisorpcji. 

Biowęgle aktywne przebadano także pod kątem usuwania siarkowodoru. 
Dane przedstawione w tab. 5 wskazują, iż biowęgle otrzymane z pozostałości 
po  ekstrakcji nadkrytycznej kwiatów nagietka charakteryzują się dość niską 
efektywnością w usuwaniu tego toksycznego gazu. Uzyskane pojemności sorp-
cyjne są bowiem zdecydowanie niższe w porównaniu z wynikami dotyczącymi 
adsorpcji NO2 (tab. 4). Podobnie jak miało to miejsce w przypadku adsorpcji 
NO2, efektywność usuwania H2S także zależy w  dużej mierze od  tempera-
tury aktywacji oraz warunków prowadzenia testów adsorpcyjnych. Pojemność 
sorpcyjna próbek N6A7 i N6A8 waha się w przedziale od 2,9 do 22,8 mg/g 
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Rys. 2. Krzywe adsorpcyjno-desorpcyjne uzyskane dla biowęgli aktywnych podczas ad-
sorpcji NO2w warunkach suchych (a) i wilgotnych (b).
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Rys. 3. Krzywe adsorpcyjno-desorpcyjne uzyskane dla biowęgli aktywnych podczas ad-
sorpcji H2S w warunkach suchych (a) i wilgotnych (b).

adsorbenta. Przyczyną tak niskich pojemności sorpcyjnych biowęgli aktyw-
nych może być mała powierzchnia właściwa oraz słabo rozwinięta struktura 
porowata próbek otrzymanych w wyniki aktywacji za pomocą CO2. Jak wynika 
z danych przedstawionych w tab. 5 adsorbenty węglowe wykazują zdecydowa-
nie wyższe pojemności sorpcyjne podczas adsorpcji prowadzonej w obecności 
pary wodnej, co świadczy o korzystnym wpływie filmu wodnego tworzącego się 
na powierzchni materiałów węglowych.

Analiza przebiegu krzywych adsorpcyjno-desorpcyjnych (rys. 3) obrazują-
cych zmiany H2S w  trakcie procesu adsorpcji pozwala stwierdzić, że mecha-
nizm sorpcji tego toksycznego gazu dla otrzymanych biowęgli aktywnych 
jest podobny niezależnie od warunków prowadzenia procesu. Dla wszystkich 
izoterm można wyróżnić okres czasu, w którym stężenie H2S jest równe zero, 
a krzywa adsorpcyjna pokrywa się z osią x, do momentu tzw. przebicia złoża, 
po którym obserwuje się wzrost stężenia gazu. Dane przedstawione na rys. 3a 
i 3b potwierdzają korzystny wpływ obecności pary wodnej w układzie na zdol-
ności sorpcyjne otrzymanych biowęgli. Świadczą o tym dłuższe odcinki czasu, 
przy których rejestrowane stężenie gazu wynosi 0, po czym następuje przebicie 
złoża biowęgli. Po odcięciu dopływu H2S do złoża adsorbenta dla obu próbek 
następuje gwałtowny spadek stężenia H2S w przeciągu 5 minut, co świadczy 
o  trwałym wiązaniu cząsteczek gazu w strukturze i na powierzchni otrzyma-
nych biowęgli.  

Tab. 5. Zdolności sorpcyjne biowęgli aktywnych wobec H2S.

Próbka Warunki suche [mg/g] Warunki wilgotne [mg/g]

N6A7 2,9 20,3

N6A8 3,8 22,8
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Podsumowanie
Uzyskane wyniki wskazują, iż pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej surow-
ców roślinnych, jakimi są kwiaty nagietka mogą być z powodzeniem wykorzy-
stywane do  produkcji biowęgli aktywnych. Wykazano, iż  aktywacja fizyczna 
CO2 tego typu prekursorów prowadzi do  otrzymania adsorbentów o  słabo 
rozwiniętej powierzchni właściwej, posiadających na swojej powierzchni jedy-
nie zasadowe grupy funkcyjne. Przeprowadzone testy adsorpcyjne wykazały, 
że otrzymane biowęgle mimo słabo rozwiniętej struktury porowatej wykazują 
wysoką skuteczność w usuwaniu gazowych zanieczyszczeń o charakterze kwa-
sowym, szczególnie wobec tlenku azotu(IV). Wykazano również, że pojemność 
sorpcyjna badanych materiałów zależy w dużej mierze od warunków prowadze-
nia procesu adsorpcji oraz temperatury aktywacji. Biowęgle aktywne charakte-
ryzowały się wyższą efektywnością w usuwaniu gazowych zanieczyszczeń, gdy 
proces adsorpcji gazów prowadzono w obecności pary wodnej. 

Literatura
(1) E. Reverchon, Journal of Supercritical Fluids, 1997, 10, l.
(2) M. Açıkyıldız, A. Gürses, S. Karaca, Microporous and Mesoporous Materials, 

2014, 198, 45.
(3) E. Uquichea, N. Cirano, S. Millao, Industrial Crops and Products, 2015, 77, 

307. 
(4) M. del Valle, Journal of Supercritical Fluids, 2015, 96, 180.
(5) A. Bagreev, T.J. Bandosz, Carbon, 2001, 39, 2303.
(6) R. Pietrzak, T.J. Bandosz, Environmental Science Technology, 2007, 41, 

7516.
(7) M. Hofman, R. Pietrzak, Chemical Engineering Journal, 2012, 183, 278.
(8) A. Bazan-Wozniak, P. Nowicki, R. Pietrzak, Journal of Cleaner Production, 

2017, 152, 211.
(9) A. F. Hassan, H. Elhadidy, Journal of Environmental Chemical Engineering, 

2017, 5, 955.
(10) P Nowicki, P. Skibiszewska, R. Pietrzak, Chemical Engineering Journal, 

2014, 248, 208.
(11) M. Wiśniewska, A. Nosal-Wiercińska, I. Ostolska, D. Sternik, P. Nowicki, 

R. Pietrzak, A. Bazan-Wozniak, O. Goncharuk, Nanoscale Research Letters, 
2017,  12(2), 1.

(12) P. Nowicki, M. Supłat, J. Przepiórski, R. Pietrzak, Chemical Engineering 
Journal, 2012, 195-196, 7.

(13) H.P. Boehm, Carbon, 1994, 32, 759.
(14) P. Nowicki, H. Wachowska, R, Pietrzak, Journal of Hazardous Materials, 

2010, 181,1088.
(15) A. Bazan, P. Nowicki, R. Pietrzak, Adsorption, 2016, 22, 465.
(16) A. Bazan, P. Nowicki, R. Pietrzak, Przemysł Chemiczny, 2016, 95(4), 856.





35
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Abstrakt 
Badania prowadzono na adsorbentach otrzymanych przez modyfikację węgla 
aktywnego Norit®SX2. Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne uzy-
skanych materiałów węglowych oraz ich przydatność do usuwania zanieczysz-
czeń organicznych z  roztworów wodnych, takich jak rodamina B, czerń ami-
dowa 10B, zieleń malachitowa oraz fiolet krystaliczny.

1. Wstęp
Adsorbenty węglowe to szeroka grupa materiałów porowatych, zróżnicowanych 
zarówno pod względem właściwości fizykochemicznych, jak i zdolności sorp-
cyjnych. Do tego typu materiałów zaliczamy między innymi węgle aktywne1-4, 
sadze grafitowane5, nanorurki węglowe6,7, węglowe sita molekularne8, aktywo-
wane włókna węglowe9, uporządkowane węgle mezoporowate10 oraz kserożele 
węglowe11. Największym zainteresowaniem spośród sorbentów węglowych cie-
szą się jednak węgle aktywne. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom struk-
turalnym i powierzchniowym, będącym pochodną silnie rozwiniętej struktury 
porowatej oraz obecności różnych heteroatomów w  ich strukturze (np. N, S, 
O, P), znajdują one zastosowanie w wielu nowoczesnych rozwiązaniach tech-
nologicznych i przemysłowych. Wykorzystuje się je między innymi jako adsor-
benty do usuwania zanieczyszczeń z fazy gazowej i ciekłej12-15, jako katalizatory 
lub nośniki katalizatorów16,17, a także jako materiały elektrodowe dla nowocze-
snych urządzeń elektrochemicznych18,19. Na skutek licznych badań naukowych, 
mających na celu zarówno modyfikację już istniejących sorbentów, jak również 
otrzymanie materiałów o zupełnie nowych właściwościach fizykochemicznych, 
zakres zastosowania sorbentów węglowych ulega systematycznie poszerzaniu.

Zasadniczym celem niniejszej pracy było otrzymanie serii nowych adsorben-
tów węglowych poprzez modyfikację komercyjnego węgla aktywnego, zbadanie 
wpływu wariantu obróbki termochemicznej na parametry teksturalne i właści-
wości kwasowo-zasadowe powierzchni węgli, a  także ocena ich przydatności 
pod kątem usuwania barwników organicznych z roztworów wodnych.

2. Część eksperymentalna
2.1. Otrzymywanie modyfikowanych węgli aktywnych
Materiałem wyjściowym (W) do  badań był komercyjny węgiel aktywny 
NORIT®SX2, który zgodnie ze specyfikacją producenta został otrzymany 
w wyniku aktywacji fizycznej torfu za pomocą pary wodnej. Materiał wyjściowy 
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NORIT®SX2 
„W” 

Wygrzewanie w atmosferze CO2 
Przepływ CO2: 15 L/h 
Temperatura: 900ºC 

Czas: 1h 
„WC” 

Wygrzewanie w atmosferze N2 
Przepływ N2: 10 L/h 
Temperatura: 850ºC 

Czas: 1h 
„WN” 

Wygrzewanie z K2CO3 
Stosunek wag. K2CO3/W 1:1 

Temperatura: 850ºC 
Czas: 1h 
„WK” 

Utlenianie za pomocą H2O2 
Stężenie H2O2: 30% 
Temperatura: 25ºC 

Czas: 1h 
„WH” 

1 2 

4 3 

Rys. 1. Schemat modyfikacji wyjściowego węgla aktywnego.

poddano 4 wariantom obróbki termochemicznej obejmującej: (1) wygrzewa-
nie w atmosferze CO2 (WC), (2) wygrzewanie w atmosferze azotu (WN), (3) 
wygrzewanie w obecności węglanu potasu (WK) oraz (4) utlenianie za pomocą 
H2O2 (WH), zgodnie z procedurą przedstawioną na rys. 1. 

2.2. Procedury analityczne
Skład elementarny próbek uzyskanych w  wyniku poszczególnych modyfi-
kacji węgla wyjściowego oznaczono za pomocą analizatora CHNS Vario EL 
III (Elementar Analysensysteme GmbH, Niemcy). Oznaczenie zawartości 
popiołu w badanych węglach aktywnych przeprowadzono zgodnie z obowiązu-
jącą normą PN-ISO 1171:2002. 

Zawartość powierzchniowych grup funkcyjnych o  charakterze kwasowym 
i  zasadowym została wyznaczona metodą Boehma20, polegającą na  zobojęt-
nieniu grup funkcyjnych, znajdujących się na powierzchni badanego materiału 
za  pomocą 0,1 M roztworu kwasu chlorowodorowego (w  przypadku grup 
zasadowych) lub za pomocą 0,1 M roztworu wodorotlenku sodu (w przypadku 
ugrupowań kwasowych). 

Pomiary pH wykonano za  pomocą pH-metru firmy Elmetron, model 
CP–401, wyposażonego w zespoloną elektrodę szklaną EPS-1. Naważki węgli 
o masie 0,4 g umieszczano w fiolkach, dodawano 20 mL wody destylowanej, 
a  następnie tak przygotowane próbki mieszano przez 12 godzin na  miesza-
dle magnetycznym, do  uzyskania stanu równowagi, po  czym mierzono pH 
zawiesiny.

Parametry teksturalne węgli aktywnych wyznaczono w oparciu o  izotermy 
niskotemperaturowej adsorpcji-desorpcji azotu, uzyskane za  pomocą aparatu 
Autosorb iQ (Quantachrome Instruments, USA) w  temperaturze –196°C. 
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Przed pomiarem próbki odgazowywano przez 8 godzin w temperaturze 150°C. 
Powierzchnię właściwą węgli obliczono wielopunktową metodą BET, natomiast 
całkowitą objętość porów odczytano z izotermy adsorpcji przy wartości ciśnie-
nia względnego p/p0 wynoszącej 0,99. Objętość mikroporów oraz wielkość ich 
powierzchni wyznaczono korzystając z  metody t-plot, polegającej na  porów-
naniu eksperymentalnej izotermy adsorpcji dla danego materiału z adsorpcją 
teoretyczną, uzyskaną przy tych samych wartościach ciśnienia adsorbatu. 

2.3. Testy adsorpcyjne
Zarówno wyjściowy węgiel aktywny, jak również próbki uzyskane w  wyniku 
jego poszczególnych modyfikacji przebadano pod kątem usuwania zanieczysz-
czeń organicznych z fazy ciekłej. Jako adsorbaty wykorzystano wodne roztwory 
czterech barwników o  zróżnicowanej wielkości cząsteczek, tj.: rodaminę B, 
czerń amidową 10B, zieleń malachitową i fiolet krystaliczny, których struktury 
przedstawiono na rys. 2. 

Próbki węgli aktywnych o wielkości uziarnienia poniżej 0,09 mm suszono 
do stałej masy w temperaturze 105°C, a następnie przygotowano kilka naważek 
o masie 0,025 g i umieszczano w kolbach płaskodennych ze szlifem. Tak przy-
gotowane próbki zalewano 50 mL roztworu barwnika o  różnych stężeniach 
początkowych (z zakresu od 10 do 300 mg/L), a następnie mieszano na miesza-
dle magnetycznym przez okres 24 godzin w temperaturze 25±2°C. Po tym cza-
sie zawiesinę odwirowywano i określano stężenie wodnego roztworu barwnika 

Rodamina B Zieleń malachitowa 

 

Czerń amidowa 10B Fiolet krystaliczny 

Rys. 2. Wzory strukturalne barwników organicznych używanych w trakcie badań.
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po adsorpcji za pomocą dwuwiązkowego spektrofotometru UV-Vis (Cary Bio 
100, Varian) mierząc absorbancję przy długości fali λ = 554 nm w przypadku 
rodaminy B, λ = 620 nm dla czerni amidowej 10B, λ = 617 nm dla zieleni 
malachitowej oraz λ = 590 nm w przypadku fioletu krystalicznego, korzystając 
z uprzednio sporządzonych krzywych wzorcowych. 

Ilość zaadsorbowanego barwnika, qe (mg/g), obliczono na  podstawie rów-
nania:

 
m

)CC(V
q ep

e

−⋅
=  (1)

gdzie Cp i Ce to odpowiednio stężenie początkowe i równowagowe barwnika 
(mg/L); V objętość roztworu (L), m naważka węgla aktywnego (g). 

Do analizy uzyskanych danych wykorzystano model Langmuira. Zgodnie 
z  założeniami Langmuira, powierzchnia adsorbentu posiada ściśle określoną 
liczbę miejsc aktywnych, przy czym na każdym z tych miejsc aktywnych może 
zaadsorbować się tylko i wyłącznie jedna cząsteczka adsorbatu. Wiązanie się 
cząsteczki adsorbatu z miejscem aktywnym może mieć charakter fizyczny bądź 
chemiczny, a zaadsorbowane cząsteczki tworzą warstwę monomolekularną i nie 
występują między nimi żadne wzajemne oddziaływania. Równanie Langmuira 
może być przedstawione w postaci: 

 
max

e

Lmaxe

e

q
C

Kq
1

q
C

⋅
⋅

=  (2)

gdzie: Ce – stężenie równowagowe barwnika, qe – ilość barwnika zaadsorbowa-
nego przez 1 g węgla aktywnego (mg/g), qmax – pojemność adsorpcyjna mono-
warstwy, KL – stała Langmuira. 

3. Wyniki i ich dyskusja
3.1. Skład elementarny węgli aktywnych
Z  danych przedstawionych w  tab. 1 wynika, że każda z  modyfikacji komer-
cyjnego węgla aktywnego (W) prowadzi do  istotnych zmian w  jego składzie 
chemicznym. Na skutek obróbki termicznej w atmosferze tlenku węgla(IV), jak 
i azotu obserwuje się wyraźny wzrost zawartości węgla pierwiastkowego, któ-
remu towarzyszy znaczny spadek udziału wodoru i tlenu w strukturze. Próbki 
WC i WN charakteryzują się ponadto nieco wyższym udziałem azotu i siarki 
niż węgiel wyjściowy, co może sugerować, iż heteroatomy te występują w postaci 
stabilnych termicznie ugrupowań heterocyklicznych. W przypadku węgli uzy-
skanych w wyniku wygrzewania w obecności węglanu potasu (WK) oraz utle-
niania za pomocą H2O2 (WH) charakter zmian w składzie elementarnym jest 
nieco inny. Węgle te  charakteryzują się bowiem nieznacznie niższą zawarto-
ścią węgla pierwiastkowego i zarazem wyższym udziałem tlenu, niż wyjściowy 
węgiel aktywny. Z kolei zawartość Ndaf i Sdaf kształtuje się na poziomie zbliżo-
nym do wcześniej wspomnianych węgli. Z uzyskanych danych wynika również, 
iż  poszczególne modyfikacje materiału wyjściowego prowadzą do wyraźnych 
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zmian w  zawartości substancji mineralnej. Najwyższą zawartością popiołu 
(13,8  % wag.) charakteryzuje się węgiel WC poddany obróbce termicznej 
w strumieniu CO2, w temperaturze 900°C. Jest to niebyt korzystne z adsorp-
cyjnego punktu widzenia, zwłaszcza w odniesieniu do usuwania zanieczyszczeń 
z fazy ciekłej, gdyż substancja mineralna stanowi zbędny balast. 

Tab. 1. Skład elementarny węgli aktywnych [% wag.]
Próbka Popiół Cdaf Hdaf Ndaf Sdaf Odiff

W 8,2 94,9 0,4 0,5 0,1 4,1
WC 13,9 97,4 0,2 0,7 0,3 1,4
WN 8,4 96,1 0,1 0,8 0,2 2,8
WK 2,5 93,9 0,2 0,8 0,3 4,8
WH 8,1 94,1 0,4 0,6 0,2 4,7

daf – w przeliczeniu na substancję suchą i bezpopiołową, diff – obliczone z różnicy.

Najniższym udziałem domieszek mineralnych w  strukturze węglowej (zale-
dwie 2,5  %  wag.) charakteryzuje się próbka WK, modyfikowana za  pomocą 
K2CO3. Tak niska zawartość substancji mineralnej jest konsekwencją jej roz-
kładu na skutek reakcji z węglanem, a także przemywania węgla modyfikowa-
nego 5% roztworem kwasu solnego. Pozostałe modyfikacje węgla wyjściowego, 
tj. utlenianie za pomocą 30% H2O2 oraz wygrzewanie w atmosferze azotu, nie 
wpływają w większym stopniu na zawartość popiołu w strukturze. 

3.2. Właściwości kwasowo-zasadowe węgli aktywnych
Jak wynika danych przedstawionych na rysunkach 3 i 4 właściwości kwasowo-

-zasadowe badanych węgli są w bardzo dużym stopniu uzależnione od wariantu 
modyfikacji wyjściowego węgla aktywnego. Wygrzewanie węgla wyjściowego 
w atmosferze tlenku węgla(IV) i  azotu prowadzi do znacznego wzrostu war-
tości pH z  poziomu 8,1 do  9,4–9,7, co  jest zapewne konsekwencją wzrostu 
zawartości popiołu (tab. 1), jak również generowania zasadowych grup funk-
cyjnych na powierzchni (rys. 4) i  jednoczesnego rozkładu grup o charakterze 
kwasowym na skutek działania wysokiej temperatury. 

Z  kolei węgle poddane modyfikacji za  pomocą K2CO3 i  H2O2 wykazują 
lekko kwasowy charakter powierzchni, co  jest związane z  wprowadzeniem 
na ich powierzchnię znacznej ilości tlenowych grup funkcyjnych o charakterze 
kwasowym. Najwięcej ugrupowań powierzchniowych tego typu (0,65 mmol/g) 
zawiera węgiel WC, w  przypadku którego zawartość grup kwasowych jest 
niemal dwukrotnie wyższa niż dla węgla wyjściowego (0,33 mmol/g). Z kolei 
w przypadku węgli WC i WN obserwuje się niemal dwukrotnie niższą zawar-
tością grup o charakterze kwasowym niż dla materiału wyjściowego, co wynika 
z ich niskiej stabilności termicznej, przez co znaczna ich część uległa destrukcji 
podczas modyfikacji w wysokiej temperaturze. 
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Rys. 3. Wartość pH badanych węgli aktywnych. 
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Rys. 4. Zawartość powierzchniowych grup funkcyjnych o charakterze kwasowym i za-
sadowym.

3.3. Parametry teksturalne węgli aktywnych
Z danych przedstawionych w tab. 2 i na rys. 5 wynika, że na skutek poszczegól-
nych modyfikacji wyjściowego węgla aktywnego, zachodzą również poważne 
zmiany w  jego strukturze porowatej. Każda z  modyfikacji przyczynia się 
do wzrostu wielkości powierzchni właściwej i całkowitej objętości porów, przy 
czym największe różnice pod tym względem zanotowano w przypadku próbki 
WC, uzyskanej poprzez wygrzewanie węgla komercyjnego w atmosferze tlenku 
węgla(IV). Wartość SBET i VT tego materiału jest bowiem niemal dwukrotnie 
wyższa niż dla węgla niepoddanego modyfikacji. Jest to zapewne efektem dzia-
łania wysokiej temperatury i CO2, które przyczyniły się do zwiększenia stopnia 
wypału struktury węglowej i zniszczenia ścianek niektórych porów. Wskazuje 
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na  to  wyraźny wzrost średniego rozmiaru porów o  0,78 nm, a  także prawie 
dwukrotny spadek udziału mikroporów w całkowitej objętości porów. Podobną 
sytuację odnotowano w przypadku węgla wygrzewanego w atmosferze azotu 
(WN), gdzie średnia średnica porów wzrosła aż o 1,31 nm. Zupełnie inną ten-
dencję zaobserwowano w przypadku węgla wygrzewanego w obecności węglanu 
potasu (WK). Ten wariant obróbki termochemicznej przyczynił się bowiem 
do  dodatkowej aktywacji węgla wyjściowego, tzn. wygenerowania zupełnie 
nowych porów, o  czym świadczy zarówno wyraźny wzrost powierzchni wła-
ściwej, jak również wzrost udziału mikroporów (o 24 %) oraz spadek średniego 
rozmiaru porów o  1,30 nm. Najmniejsze zmiany parametrów teksturalnych 
(w stosunku do wyjściowego węgla aktywnego) spowodował proces utleniania 
za  pomocą H2O2, co  jest niewątpliwie konsekwencją tego, iż  proces ten był 
prowadzony w temperaturze 25°C. 

Tab. 2. Parametry teksturalne badanych węgli aktywnych

Próbka
Powierzchnia [m2/g] Objętość porów [cm3/g] Udział  

mikroporów

Średni 
rozmiar 
 porów [nm]całkowita mikroporów całkowita mikroporów

W 618 410 0,78 0,23 0,29 5,02
WC 1012 434 1,47 0,24 0,16 5,80
WN 802 357 1,27 0,20 0,15 6,33
WK 903 717 0,87 0,46 0,53 3,72
WH 651 321 0,83 0,19 0,23 5,13
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Rys. 5. Izotermy niskotemperaturowej sorpcji azotu.



ADSORPCJA

42

Tab. 3. Wartości stałych wyznaczone na podstawie izoterm Langmuira

Próbka
Rodamina B Zieleń  

malachitowa
Fiolet  
krystaliczny

Czerń  
amidowa 10B

R2 qmax KL R2 qmax KL R2 qmax KL R2 qmax KL

W 0,999 123 20,3 0,998 233 4,3 0,995 200 2,4 0,998 233 0,8

WC 0,999 227 5,5 0,999 417 12,0 0,999 312 6,4 0,964 400 0,2

WN 0,993 145 2,8 0,982 312 1,5 0,998 196 3,9 0,998 270 0,7

WK 0,999 185 5,4 0,998 303 5,5 0,995 217 3,3 0,999 303 1,7

WH 0,999 128 6,0 0,998 192 5,8 0,979 222 1,0 0,998 217 0,8
R2 – współczynnik korelacji, qmax – pojemność adsorpcyjna monowarstwy, KL – stała Langmuira.

3.4. Zdolności sorpcyjne węgli aktywnych wobec zanieczyszczeń 
organicznych
Na podstawie danych przedstawionych w tab. 3 oraz na rys. 6-9 można stwier-
dzić, że otrzymane węgle aktywne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi 
zdolnościami sorpcyjnymi wobec rodaminy B, zieleni malachitowej, fioletu 
krystalicznego i czerni amidowej 10B, przy czym wpływ na uzyskane wyniki 
ma zarówno wariant termochemicznej obróbki węgla wyjściowego, jak i rodzaj 
użytego barwnika organicznego. Najbardziej efektywnym adsorbentem wobec 
każdego z adsorbatów okazał się węgiel WC (otrzymany poprzez wygrzewanie 
węgla NORIT®SX2 w  temperaturze 900°C, w  atmosferze tlenku węgla(IV), 
którego pojemności sorpcyjne są  prawie dwukrotnie wyższe niż dla węgla 
wyjściowego. Jest to  najprawdopodobniej związane z  jego silnie rozwiniętą 
powierzchnią właściwą i strukturą porowatą, w której aż 84% stanowią mezo-
pory. Obecność tego typu porów sprzyja bowiem efektywnej sorpcji związków 
o dużych rozmiarach cząsteczek, takich jak stosowane w trakcie badań barwniki 
organiczne. Najmniej skutecznym adsorbentem spośród węgli modyfikowanych 
okazał się węgiel WH, uzyskany w wyniku utleniania za pomocą H2O2, w przy-
padku którego pojemność sorpcyjna wobec zieleni malachitowej i fioletu krysta-
licznego, była niższa niż dla węgla wyjściowego. 

Przyczyną mało korzystnych zdolności sorpcyjnych węgla WH może być 
zarówno niezbyt dobrze rozwinięta struktura porowata, jak również wysoka 
zawartość powierzchniowych grup funkcyjnych, które mogą utrudniać czą-
steczkom adsorbatu dostęp do porów węgla. 

Z analizy danych zestawionych w tabeli 3 wynika również, że w przypadku 
wszystkich badanych materiałów węglowych (niezależnie od rodzaju użytego 
barwnika) współczynnik korelacji R2 jest bliski jedności, co świadczy o tworze-
niu się monowarstwy adsorpcyjnej na powierzchni adsorbentów i jednocześnie 
wskazuje, że proces sorpcji przebiega według założeń modelu Langmuira. 

W  celu porównania zdolności sorpcyjnych otrzymanych węgli aktywnych 
z danymi literaturowymi, w tabeli 4 przedstawiono pojemności sorpcyjne mate-
riałów węglowych otrzymanych z  biomasy względem barwników organicz-
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nych wykorzystanych w naszych badaniach. Z danych tych wynika, iż węgle 
aktywne otrzymane z różnego rodzaju materiałów odpadowych charakteryzują 
się dość zróżnicowanymi zdolnościami sorpcyjnymi wobec rodaminy B. Mate-
riały otrzymane m.in. z pestek Leucaena leucocephala21 czy też kory bananowca22, 
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Rys. 6. Izotermy adsorpcji rodaminy B.
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Rys. 8. Izotermy adsorpcji fioletu krystalicznego.
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Rys. 9. Izotermy adsorpcji czerni amidowej B.

wykazują znacznie niższe pojemności sorpcyjne, niż próbki otrzymane przez 
modyfikację węgla NORIT®SX2. Jednak w przypadku węgla aktywnego otrzy-
manego ze skórek cytryn23 maksymalna pojemność sorpcyjna wobec tego barw-
nika wynosiła aż 256 mg/g. Jeśli chodzi o zieleń malachitową, to w literaturze 
przedmiotu nie odnotowano dotąd tak wysokich pojemności sorpcyjnych, jak 
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te uzyskane w przypadku węgli WC, WN i WK. Jedynie próbka WH wykazuje 
o 30 mg/g niższą pojemność sorpcyjną niż najefektywniejszy z dotychczas opi-
sanych adsorbentów, otrzymany w wyniku aktywacji skorup orzeszków ziem-
nych25. Dalsza analiza danych przedstawionych w tab. 4 pozwala stwierdzić, że 
modyfikowane węgle aktywne charakteryzują się umiarkowanym potencjałem 
sorpcyjnym wobec fioletu krystalicznego. Jedynie pojemność sorpcyjna węgla 
WC (wykazującego najlepsze zdolności sorpcyjne spośród węgli modyfikowa-
nych) kształtuje się na poziomie zbliżonym do biosorbentu otrzymanego przez 
Kulkarniego i współpr. z liści oraz łodyg eichornii gruboogonkowej29.

Tab. 4. Pojemności sorpcyjne adsorbentów węglowych wobec barwników organicznych

Adsorbent Adsorbat

Pojem-
ność 
sorpcyjna 
[mg/g]

Lit.

Węgiel aktywny otrzymany z pestek 
Leucaena leucocephala Rodamina B 105,26 21

Węgiel aktywny otrzymany z kory 
bananowca Rodamina B 40,16 22

Węgiel aktywny otrzymany ze skórki 
z cytryny Rodamina B 256,00 23

Modyfikowane węgle aktywne otrzy-
mane z torfu Rodamina B 128-227 Prezentowane 

badania

Węgiel aktywny otrzymany z palmy Zieleń mala-
chitowa 48,23 24

Węgiel aktywny otrzymany ze skorup 
orzeszków ziemnych

Zieleń mala-
chitowa 222,22 25

Komercyjny węgiel aktywny Zieleń mala-
chitowa 8,27 26

Materiał węglowy otrzymany z żużlu Zieleń mala-
chitowa 74,16 27

Modyfikowane węgle aktywne otrzy-
mane z torfu

Zieleń mala-
chitowa 192-417 Prezentowane 

badania

Węgiel aktywny otrzymany z kwiatów 
drzewa kokosowego

Fiolet krysta-
liczny 85,84 28

Biosorbent otrzymany z liści i łodyg 
eichornii gruboogonkowej

Fiolet krysta-
liczny 322,58 29

Modyfikowane węgle aktywne otrzy-
mane z torfu

Fiolet krysta-
liczny 196-312 Prezentowane 

badania

Węgiel aktywny otrzymany ze skorup 
orzechów włoskich 

Czerń ami-
dowa 10B 4,37 30
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Adsorbent Adsorbat

Pojem-
ność 
sorpcyjna 
[mg/g]

Lit.

Węgiel aktywny otrzymany z biomasy Czerń ami-
dowa 10B 3,89 31

Węgiel aktywny otrzymanyz kwiatów 
palmy 

Czerń ami-
dowa 10B 4,03 24

Modyfikowane węgle aktywne otrzy-
mane z torfu

Czerń ami-
dowa 10B 217-400 Prezentowane 

badania

Jak wynika z analizy danych literaturowych, otrzymane przez nas węgle pre-
zentują się szczególnie korzystnie pod względem usuwania czerni amidowej 
10B, o czym świadczy fakt, iż opisane dotąd sorbenty węglowe uzyskane z bio-
masy24,30,31 charakteryzowały się pojemnością sorpcyjną na poziomie zaledwie 
kilku mg/g. 

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że poddanie komercyjnego węgla aktyw-
nego kilku prostym modyfikacjom termochemicznym, pozwala uzyskać sze-
roką gamę nowych materiałów węglowych charakteryzujących się odmien-
nym składem elementarnym kwasowo-zasadowym charakterem powierzchni, 
a  przede wszystkim zróżnicowanym stopniem rozwinięcia powierzchni wła-
ściwej i rodzaju wytworzonej struktury porowatej. Stwarza to zatem możliwość 
optymalizacji parametrów fizykochemicznych węgli pod kątem ich określonego 
wykorzystania, np. usuwania zanieczyszczeń organicznych z fazy ciekłej, czy też 
magazynowania energii elektrycznej. Przeprowadzone testy adsorpcyjne wyka-
zały, że modyfikowane węgle aktywne charakteryzują się bardzo dobrymi zdol-
nościami sorpcyjnymi wobec barwników organicznych o zróżnicowanej wielko-
ści cząsteczek, takich jak rodamina B, zieleń malachitowa, fiolet krystaliczny czy 
też czerń amidowa 10B. Szczególnie korzystnie pod tym względem prezentują 
się materiały uzyskane poprzez wygrzewanie komercyjnego węgla aktywnego 
w strumieniu tlenku węgla(IV) lub w obecności węglanu potasu. 
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Abstrakt
W  pracy przedstawiono syntezę, strukturę i  blokową polimeryzację dwóch 
metakrylowych, aromatycznych pochodnych tioli (PSM i NAFSM). Związki 
te, otrzymano w reakcji tiofenolu (PSH) i naftaleno-2-tiolu (NAFSH) z chlor-
kiem metakryloilu. Strukturę chemiczną tiolowych monomerów potwierdzono 
analizą spektroskopową (ATR/FT-IR, 1H i  13C NMR). Następnie, przepro-
wadzono blokową polimeryzację PSM i  NAFSM ze styrenem (St) i  meta-
krylanem metylu (MMA), otrzymując w ten sposób nowe liniowe kopolimery. 
Wyznaczono średnie liczbowe masy molowe (Mn) kopolimerów za  pomocą 
chromatografii żelowej. Dokonano również analizy termicznej otrzymanych 
materiałów przy użyciu DSC. Oceniono wpływ dodatku monomerów tiolo-
wych na właściwości fizykochemiczne otrzymanych kopolimerów. 

1. Wstęp
Tiole (merkaptany) są siarkowymi analogami alkoholi, w których atom tlenu 
w  grupie wodorotlenowej został zastąpiony atomem siarki. Atom wodoru 
w  grupie tiolowej ma  bardziej kwasowy charakter niż atom wodoru w  gru-
pie hydroksylowej i tworzone wiązanie, z powodu mniejszej polaryzacji siarki 
od  tlenu, jest nieco słabsze. Te  organiczne związki występują w  przyrodzie, 
m.in. w  czosnku, cebuli czy w  wydzielinie skunksa. Tiole i  siarczki spełniają 
ważne funkcje biologiczne, szczególnie w procesach życiowych; grupa tiolowa 

-SH jest obecna w białkach1,2. Związki te są emitowane z procesów przeróbki 
gazu ziemnego i ropy naftowej, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego, 
oczyszczania ścieków, działań związanych z energią i innych źródeł. Ponieważ 
substancje te  występują zazwyczaj tylko w  niewielkich ilościach, większość 
eksperymentalnych badań przeprowadzono w  stężeniach rzędu setek części 
na  milion3,4. Cechą charakterystyczną małocząsteczkowych, najczęściej alifa-
tycznych tioli jest niestety ich nieprzyjemny zapach, wyczuwalny już przy bar-
dzo niskich stężeniach rzędu 10 ppb. Jednym z najprostszych związków nale-
żących do tioli jest CH3SH, uznawany za jeden z najbardziej nieprzyjemnych 
zapachów na świecie.

Tiole są  stosowane m.in. w  syntezie organicznej jako związki pośrednie 
w produkcji barwników, farmaceutyków, środków owadobójczych i grzybobój-
czych. Ze względu na możliwość wprowadzenia grupy tiolowej na powierzchnię 
wymieniaczy jonowych, mogą być one z powodzeniem stosowane jako sorbenty 
do usuwania jonów metali ciężkich z  roztworów wodnych5-12. Jednym z waż-
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nych zastosowań tioli w chemii polimerów jest ich wykorzystanie jako związ-
ków pozwalających kontrolować masy molowe polimerów tzw. chain transfer 
agents13,14.

W ostatnich latach obserwuje się wciąż rosnące zainteresowanie stosowaniem 
środków przenoszących łańcuch, w celu kontrolowania masy molowej polime-
rów otrzymywanych przez polimeryzację rodnikową. To zainteresowanie wynika 
głównie ze zwiększonego wykorzystania polimerów o małej masie molowej. Kon-
trola masy molowej polimerów jest ważnym zagadnieniem, ponieważ końcowe 
właściwości fizyczne i mechaniczne polimeru zależą od długości jego łańcucha. 
Wspomniane tiole są dobrze zdefiniowanymi środkami przenoszącymi łańcuch 
w polimeryzacji rodnikowej dla winylowych monomerów, takich jak styren lub 
metakrylan metylu. Takie zachowanie tych związków wynika z obecności słabego 
wiązania S-H i wysokiej reaktywności rodników tiolowych14-17.

Korolev i Zaremskii przeprowadzili badania kontrolowanej pseudo-żyjącej 
polimeryzacji rodnikowej w  celu otrzymania monodyspersyjnych polimerów, 
ale ze względu na odwracalne hamowanie stwierdzili, że szybkość tej polimery-
zacji jest mała18,19. Okay i współ. zastosowali IPA (alkohol izopropylowy) jako 
chain transfer agent, aby kontrolować średnią liczbę segmentów w łańcuchu poli-
meru. W miarę zwiększania stężenia IPA długość łańcucha jest zmniejszana, 
co wskazuje na to, że średnia liczba segmentów w łańcuchu sieci jest silnie zwią-
zana ze stężeniem IPA20.

Celem niniejszej pracy była synteza nowych kopolimerów styrenu i  meta-
krylanu metylu z dodatkiem metakrylowych pochodnych tioli: PSM i NAFSM. 
Zaproponowane związki zostały otrzymane w reakcji z chlorkiem metakrylo-
ilu w  temperaturze 0-5°C. Polimeryzację prowadzono w  bloku, w  szklanych 
formach stosując jako inicjator polimeryzacji rodnikowej α,α’-azoiso-bis-
butyronitryl (AIBN). PSM i NAFSM dodane były do kompozycji polimerowej 
w ilości 2 i 5 % w/w. Dokonano oceny wpływu tiolowych dodatków na średnie 
masy molowe i  właściwości termiczne otrzymanych kopolimerów liniowych. 
Jako materiał porównawczy otrzymano również homopolimery St i MMA.

2. Część doświadczalna
2.1. Stosowane odczynniki
Do badań wykorzystano: tiofenol, chlorek metylenu, metakrylan metylu, trie-
tyloaminę i chlorek metakryloilu (Sigma-Aldrich), α,α’-azoiso-bis-butyronitryl 
(AIBN) i naftaleno-2-tiol (Merck, Niemcy), styren i siarczan magnezu (Avan-
tor Performance Materials Poland S.A.). 

2.2. Metodyka badań
Widma ATR-FTIR (ang. Attenuated Total reflection–Fourier transform inf-
rared spectroscopy) zostały wykonane za  pomocą Spektrofotometru Bruker 
FTIR TENSOR 27. 

Widma 1H i 13C NMR otrzymano za pomocą analizatora Bruker Avance300 
MSL (Bruker, Niemcy) operując częstotliwością rezonansową 300 MHz dla 1H 
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i 75 MHz dla 13C. Jako wewnętrzny standard użyto deuterowany chloroform 
(CDCl3). 

Krzywe DSC (ang. Differential scanning calorimetry) otrzymano przy uży-
ciu kalorymetru DSC Netzsch 204 (Günzbung, Niemcy). Wszystkie pomiary 
DSC prowadzono w  aluminiowych naczyniach o  masie próbki ~ 5-10 mg 
w atmosferze azotu (30 ml/min). Jako próbkę odniesienia zastosowano pusty 
aluminiowy tygiel. Dynamiczne skany wykonano przy szybkości ogrzewania 
10 K/min w zakresie temperatur 20-500°C. Określono końcową temperaturę 
rozkładu (Td), temperaturę zeszklenia (Tg) i entalpię rozkładu (ΔHd).

Średnie liczbowe masy molowe (Mn) otrzymanych kopolimerów określono 
metodą chromatografii żelowej (GPC) przeprowadzonej na ViscotekGPCMax 
(Viscotek, USA). Aparat ten jest wyposażony w  potrójną tablicę detektorów 
TDA305. Jako eluent zastosowano tetrahydrofuran (THF), szybkość przepływu 
wynosiła 1 ml/min, temperaturę operacji ustalono na 35°C, a masę molową ska-
librowano wzorcami polistyrenowymi.

Otrzymane kopolimery z udziałem 5% PSM i NAFSM poddano analizie 
elementarnej. Badania zostały przeprowadzone na analizatorze Perkin Elmer 
CHNS 2400. 

2.3. Synteza metakrylowych pochodnych aromatycznych tioli
Do kolby okrągłodennej o pojemności 500 cm3 umieszczonej w łaźni lodowej 
wyposażonej w  mieszadło mechaniczne, termometr i  wkraplacz dodano: tio-
fenol (PSH), chlorek metylenu, trietyloaminę i  całość mieszano przez 0,5 h. 
Następnie, wkraplano chlorek metakryloilu, z taką prędkością, aby temperatura 
w kolbie nie przekraczała 5°C. Wkraplanie kontynuowano przez 3 h. Po tym 
czasie, wytrącony osad odsączono i  do  przesączu dodano siarczan magnezu. 
Otrzymany produkt w  postaci bezbarwnej cieczy oczyszczono na  kolumnie 
chromatograficznej21. Metakrylową pochodną naftaleno-2-tiolu (NAFSH) 
otrzymano w  ten sam sposób. W  tabeli 1 podano ilości użytych substratów. 
Schemat syntezy metakrylowych pochodnych przedstawiono na rys. 1. 
Tab. 1. Ilości użytych substratów w syntezach z tiofenolem (Synteza I) i naftaleno-2-tio-
lem (Synteza II)

Nazwa związku
Ilości użytych substratów 

Synteza I Synteza II
tiofenol 22 ml -
naftaleno-2-tiol - 11,5 g
chlorek metylenu 225 ml 100 ml
trietyloamina 33,4 ml 12,5 ml
chlorek metakryloilu 23 ml 9 ml
siarczan magnezu 25 g 15 g
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Rys. 1. Schemat syntezy PSM i NAFSM.

2.4. Kopolimeryzacja otrzymanych monomerów (PSM i NAFSM) 
 ze styrenem (St) i metakrylanem metylu (MMA)
Polimeryzację blokową PSM i  NAFSM wykonano przy użyciu dwóch han-
dlowych monomerów: styrenu (St) i metakrylanu metylu (MMA), w różnych 
wzajemnych stosunkach wagowych (jak pokazano w  tabeli 2). Jako inicjator 
reakcji użyto α,α’-azoiso-bis-butyronitryl (1% w/w). Kopolimeryzację przepro-
wadzono w szklanych formach, w termostatowanej łaźni wodnej. Początkowo, 
proces prowadzono w  temperaturze 60°C przez 12 h, a  następnie kontynu-
owano go przez kolejne 12 h w temperaturze 85°C. Homopolimery St i MMA 
otrzymano w takich samych warunkach. 

Tab. 2. Ilości monomerów użytych do blokowej kopolimeryzacji

Tiolowy 
monomer

Handlowy 
monomer

Stosunek 
wagowy 
(w/w)

Ilość 
tiolowego 
monomeru 
/g

Ilość 
handlowego 
monomeru 
/g

AIBN
(w/w) 
/g

PSM
St 1:50 0,04 2 0,0204

1:20 0,10 2 0,0210

MMA 1:50 0,04 2 0,0204
1:20 0,10 2 0,0210

NAFSM
St 1:50 0,04 2 0,0204

1:20 0,10 2 0,0210

MMA
1:50 0,04 2 0,0204
1:20 0,10 2 0,0210

3. Wyniki i dyskusja 
3.1. Analiza spektroskopowa ATR/FT-IR
Widma ATR/FT-IR wyjściowych tioli oraz ich metakrylowych pochodnych 
przedstawiono na rys. 2 i 3. Na widmach tiofenolu (PSH) i naftaleno-2-tiolu 
(NAFSH) widać charakterystyczne piki pochodzące od drgań rozciągających 
grupy -SH, odpowiednio przy długości fali 2565 i 2558 cm-1, które po  reak-
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cji z chlorkiem metakryloilu zanikają, co świadczy o prawidłowym przebiegu 
tych modyfikacji. Dla pochodnych metakrylowych tiofenolu i naftaleno-2-tiolu 
(PSM i NAFSM) dodatkowo, na widmach obserwujemy drgania rozciągające 
grupy –CH3 przy 2929 i 2925 cm-1, drgania rozciągające grupy C=O przy 1694 
i 1699 cm-1 oraz drgania deformacyjne grupy =CH2 przy 950 i 959 cm-1.
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Rys. 2. Widma ATR/FT-IR tiofenolu (PSH) oraz jego pochodnej PSM.
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3.2. Analiza NMR metakrylowych pochodnych tioli
Budowę chemiczną metakrylowych pochodnych (PSM i  NAFSM) potwier-
dzono dodatkowo poprzez analizę widm 1H i 13C NMR. Poniżej zaprezento-
wano szczegółowe informacje o sygnałach występujących w tych cząsteczkach.
PSM:
1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ, ppm): 2.05 (m, 3H); 5.75 (m, 1H);  
6.35 (m, 1H); 7.40 (m, 5H).
13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ, ppm): 18.02 (-CH3); 127.61 (=CH2);  
129.63 (2ArC)- 131.01 (2ArC); 135.02 (=C); 135.70 (ArC); 200.26 (C=O).
NAFSM:
1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ, ppm): 1.43 (m, 3H); 4.61 (m, 1H);  
5.32 (m, 1H); 7.65 (m, 5H).
13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ, ppm): 16.87 (-CH3); 133.20 (=CH2);  
124.59 (2ArC)- 130.33 (2ArC); 200.61 (C=O).

3.3. Analiza termiczna otrzymanych kopolimerów
Oceny właściwości termicznych kopolimerów dokonano za  pomocą analizy 
DSC. Rysunki 4 i  5 przedstawiają krzywe DSC homopolimerów styrenu 
i  metakrylanu metylu oraz ich kopolimerów: St-PSM, St-NAFSM, 
MMA-PSM i MMA-NAFSM. Dodatkowo, wyniki pomiarów DSC podano 
w tabeli 3. 

Krzywe DSC pokazują podobieństwo w zachowaniu termicznym wszystkich 
otrzymanych kopolimerów. Mają one charakterystyczny, dobrze ukształtowany 
profil kalorymetryczny, ujawniający obecność pojedynczego endotermicznego 
piku. Otrzymane dane wskazują, że zsyntetyzowane kopolimery charakteryzują 
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Rys. 5. Krzywe DSC MMA-homo i jego kopolimerów z PSM i NAFSM.
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Tab. 3. Wyniki analizy DSC dla otrzymanych kopolimerów

Kopolimer Temperatura  
zeszklenia, Tg /°C

Temperatura 
rozkładu, Td /°C

Entalpia  
rozkładu, ΔHd /
Jg-1

St-homo 96 420 776
St2% PSM 87 412 839
St5% PSM 80 406 829
St2% NAFSM 87 402 876
St5% NAFSM 72 403 850
MMA-homo 120 380 810
MMA2% PSM 102 385 813
MMA5% PSM 94 387 804
MMA2% NAFSM 109 374 857
MMA5% NAFSM 98 367 848
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się wysoką odpornością termiczną. W przypadku kopolimerów PSM i NAFSM 
z St piki endotermiczne w zakresie temperatur 402-420°C są związane z ich 
całkowitą degradacją termiczną, natomiast w  przypadku kopolimerów PSM 
i NAFSM z MMA rozkład następuje w zakresie temperatur 367 - 387°C. War-
tości entalpii rozkładu (ΔHd) badanych kopolimerów mieszczą się w przedziale 
od 776 do 876 Jg-1 i są zależne od stosunku wagowego monomerów stosowa-
nych podczas kopolimeryzacji. Dodatek 2% lub 5% PSM i  NAFSM powo-

3.2. Analiza NMR metakrylowych pochodnych tioli
Budowę chemiczną metakrylowych pochodnych (PSM i  NAFSM) potwier-
dzono dodatkowo poprzez analizę widm 1H i 13C NMR. Poniżej zaprezento-
wano szczegółowe informacje o sygnałach występujących w tych cząsteczkach.
PSM:
1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ, ppm): 2.05 (m, 3H); 5.75 (m, 1H);  
6.35 (m, 1H); 7.40 (m, 5H).
13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ, ppm): 18.02 (-CH3); 127.61 (=CH2);  
129.63 (2ArC)- 131.01 (2ArC); 135.02 (=C); 135.70 (ArC); 200.26 (C=O).
NAFSM:
1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ, ppm): 1.43 (m, 3H); 4.61 (m, 1H);  
5.32 (m, 1H); 7.65 (m, 5H).
13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ, ppm): 16.87 (-CH3); 133.20 (=CH2);  
124.59 (2ArC)- 130.33 (2ArC); 200.61 (C=O).

3.3. Analiza termiczna otrzymanych kopolimerów
Oceny właściwości termicznych kopolimerów dokonano za  pomocą analizy 
DSC. Rysunki 4 i  5 przedstawiają krzywe DSC homopolimerów styrenu 
i  metakrylanu metylu oraz ich kopolimerów: St-PSM, St-NAFSM, 
MMA-PSM i MMA-NAFSM. Dodatkowo, wyniki pomiarów DSC podano 
w tabeli 3. 

Krzywe DSC pokazują podobieństwo w zachowaniu termicznym wszystkich 
otrzymanych kopolimerów. Mają one charakterystyczny, dobrze ukształtowany 
profil kalorymetryczny, ujawniający obecność pojedynczego endotermicznego 
piku. Otrzymane dane wskazują, że zsyntetyzowane kopolimery charakteryzują 
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Tab. 3. Wyniki analizy DSC dla otrzymanych kopolimerów

Kopolimer Temperatura  
zeszklenia, Tg /°C

Temperatura 
rozkładu, Td /°C

Entalpia  
rozkładu, ΔHd /
Jg-1

St-homo 96 420 776
St2% PSM 87 412 839
St5% PSM 80 406 829
St2% NAFSM 87 402 876
St5% NAFSM 72 403 850
MMA-homo 120 380 810
MMA2% PSM 102 385 813
MMA5% PSM 94 387 804
MMA2% NAFSM 109 374 857
MMA5% NAFSM 98 367 848
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duje wzrost entalpii rozkładu kopolimerów St i MMA, jednakże w przypadku 
kopolimerów z  2% udziałem PSM i  NAFSM wartości ΔHd są  wyższe niż 
w przypadku kopolimerów z 5% udziałem PSM i NAFSM. Im wyższy stopień 
sieciowania, tym wyższa stabilność termiczna i w konsekwencji niższa wartość 
ΔHd. Określono również temperaturę zeszklenia (Tg) dla badanych kopoli-
merów. Najwyższą wartość Tg posiada kopolimer MMA2% NAFSM (109°C), 
natomiast najniższą kopolimer St5% NAFSM (72°C). Wraz ze wzrostem ilości 
PSM lub NAFSM w strukturze kopolimerów następuje zmniejszanie się tem-
peratury zeszklenia22-24.

3.4. Analiza GPC
Średnie liczbowe masy molowe (Mn) kopolimerów St-PSM, St-NAFSM, 
MMA-PSM i  MMA-NAFSM oznaczono za  pomocą chromatografii żelo-
wej. Wyniki analizy GPC przedstawiono na  rys. 6 i 7. Analiza otrzymanych 
danych pozwala na stwierdzenie, że dodatek metakrylowych pochodnych PSM 
i NAFSM znacznie obniża średnie masy molowe badanych kopolimerów. Im 
większy jest udział procentowy PSM i NAFSM w kopolimerach, tym zauwa-
żamy zmniejszanie się masy molowej dla styrenowych kopolimerów. Ta tenden-
cja jest mniej zauważalna dla MMA kopolimerów. Największe zmniejszanie 
się masy molowej obserwuje się dla kopolimeru MMA5% NAFSM, natomiast 
najmniejsze dla kopolimeru St2% PSM. Analizując otrzymane wyniki możemy 
stwierdzić, iż  w  przypadku kopolimerów metakrylanu metylu zastosowane 
tiolowe pochodne są  doskonałym dodatkiem – monomerem, który pozwala 
na  znaczne zmniejszenie masy molowej otrzymanych kopolimerów. Już 2% 
dodatek tiolowego monomeru obniża 8-krotnie średnią masę molową zsyn-
tezowanych kopolimerów szczególnie tych opartych na MMA.21

3.5. Analiza elementarna CHS otrzymanych kopolimerów.
Otrzymane kopolimery: St5% PSM, St5% NAFSM, MMA5% PSM 
i  MMA5% NAFSM poddano analizie elementarnej i  otrzymane wyniki 
zawarte są w tabeli 4. Uzyskane dane potwierdzają obecność siarki w strukturze 
kopolimerów. Jej zawartość waha się od 0,89-0,97 % co jest zbliżone do warto-
ści teoretycznych. 

Tab. 4. Wyniki analizy elementarnej CHS otrzymanych kopolimerów

Kopolimer
Zawartość % pierwiastków

C H S
St5% PSM 90,51 ± 0,12 8,28 ± 0,05 0,97 ± 0,04

St5% NAFSM 91,50 ± 0,17 8,25 ± 0,04 0,91 ± 0,06 

MMA5% PSM 60,72 ± 0,15 8,65 ± 0,03 0,93 ± 0,05

MMA5% NAFSM 60,75 ± 0,11 8,55 ± 0,04 0,89 ± 0,05
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Podsumowanie
Reakcja tiofenolu (PSH) i naftaleno-2-tiolu (NAFSH) z chlorkiem metakry-
loilu pozwoliła na  otrzymanie nowych interesujących monomerów, będących 
aromatycznymi pochodnymi tioli. Szczegółowa analiza spektroskopowa zsyn-
tezowanych związków (PSM i NAFSM) metodą ATR/FT-IR potwierdziła ich 
budowę chemiczną. 

W wyniku reakcji kopolimeryzacji PSM i NAFSM z metakrylanem metylu 
i  styrenem otrzymano nowe kopolimery liniowe. Przy użyciu analizy elemen-
tarnej wyznaczono procentowy skład pierwiastkowy (CHS) otrzymanych 
kopolimerów. Badania potwierdziły prawidłowy przebieg reakcji kopolimery-
zacji, zawartość siarki wahała się od 0,89 do 0,97 %. Badania termiczne wska-
zują, iż otrzymane kopolimery MMA i St wykazują dobrą stabilność termiczną. 
W  przypadku styrenowych kopolimerów PSM i  NAFSM ich rozkład nastę-
puje w zakresie temperatur 402 - 420°C, natomiast w przypadku kopolimerów 
metakrylanu metylu jest nieco szybszy i obserwujemy go w zakresie tempera-
tur 367-387°C. Dodatek PSM i NAFSM wpływa na obniżenie średniej masy 
molowej otrzymanych kopolimerów. Proponowane związki z  powodzeniem 
mogą być zastosowane jako dodatki korzystnie wpływające na  redukcję śred-
nich mas molowych kopolimerów, szczególnie otrzymanych na  bazie MMA. 
W kolejnym etapie pracy otrzymane związki zostaną wykorzystane jako dodatki 
do polimerów o specjalnych zastosowaniach m.in. w światłowodach polimero-
wych.

Badania zostały dofinansowane z People Programme (Marie Curie Actions) the European 
Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013/ w  ramach umowy o  dotację 
REA nr PIRSES-GA-2013-612484.
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Abstrakt
Procesy samoorganizacji cząsteczek organicznych na powierzchniach płaskich 
stanowią jedną z  metod konstruowania materiałów o  potencjalnym zastoso-
waniu w  nanotechnologii i  inżynierii materiałowej. Szczególnie interesujące 
wydaje się wykorzystanie w tym celu zjawisk molekularnego rozpoznania, które 
oparte są  na  kierunkowych wiązaniach niekowalencyjnych. W  pracy zastoso-
wano symulacje komputerowe Monte Carlo w celu przewidywania morfologii 
warstw zaadsorbowanych, składających się z cząsteczek trójramiennych, które 
mogły oddziaływać ze sobą na drodze tworzenia krótkozasięgowych, anizotro-
powych wiązań przyciągających. Wykazano, że selektywność rozpoznania mole-
kularnego stanowi kluczowy czynnik pozwalający na kontrolowanie struktury 
powstających warstw zaadsorbowanych. Otrzymane wyniki mogą być pomocne 
w konstruowaniu nowych nanomateriałów oraz dostarczają informacji pozwa-
lających na lepsze zrozumienie relacji: cząsteczka - struktura supramolekularna 
w  przypadku procesów samoorganizacji prowadzących do  powstawania dwu-
wymiarowych sieci molekularnych.

1. Wstęp
Zastosowanie procesów samoorganizacji cząsteczek organicznych na powierzch-
niach płaskich stanowi atrakcyjną metodę wytwarzania nanomateriałów o pre-
cyzyjnie określonym składzie i morfologii. Do czynników, które mają kluczowe 
znaczenie w  tym procesie należą: budowa chemiczna ligandów organicznych 
(geometria/rozmiar cząsteczki, liczba/sposób rozmieszczenia grup funkcyjnych) 
oraz rodzaj stosowanych oddziaływań między-cząsteczkowych (wiązania van 
der Waalsa, wiązania wodorowe, wiązania koordynacyjne). Wyniki badań eks-
perymentalnych pokazują, że nawet w przypadku prostych jednostek budulco-
wych procesy samoorganizacji mogą prowadzić do  powstawania dwuwymia-
rowych układów supramolekularnych o  nietrywialnej budowie. Powstawanie 
takich struktur obserwowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii tune-
lowej w  przypadku cząsteczek 1,3,5-trikis(4’-karboksyfenylo)-2,4,6-trikis(4’-
tertbutylofenylo)benzenu na  powierzchni Au(111)1, kwasu 1,3,5-benzenotri-
karboksylowego na powierzchni Au(111)2, 2,4,6-tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyny 
na powierzchni Au(111)3, cząsteczek melemu na powierzchni Ag(111)4 oraz 
w przypadku mieszanin cząsteczek organicznych5-7.
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Powstawanie złożonych struktur molekularnych było również przedmiotem 
badań teoretycznych z zastosowaniem symulacji komputerowych w przypadku 
mieszanin cząsteczek trójramiennych8 oraz jednostek dimerów na  sieci trój-
kątnej9. Symulacje komputerowe, jako narzędzie komplementarne względem 
obserwacji eksperymentalnych, pozwalają na  lepsze zrozumienie procesów, 
które prowadzą do powstawania struktur supramolekularnych z prostych ligan-
dów organicznych10,11. Odpowiednio skonstruowane modele teoretyczne mogą 
ograniczyć nakład pracy związany z syntezą cząsteczek organicznych o pożąda-
nych właściwościach oraz wyjaśnić rolę szeregu czynników fizykochemicznych 
mających wpływ na morfologię powstających warstw molekularnych12-14.

Przedstawione badania dotyczą zastosowania symulacji komputerowych 
Monte Carlo w  celu określenia wpływu procesów rozpoznania molekular-
nego na  strukturę warstw zaadsorbowanych, jakie mogą powstawać w  dwu-
składnikowych mieszaninach cząsteczek trójramiennych na  powierzchniach 
płaskich.

2. Opis zastosowanego modelu
Symulacje komputerowe Monte Carlo zostały przeprowadzone na rombowym 
fragmencie sieci trójkątnej o rozmiarze: LxL = 200x200 w zespole kanonicznym, 
dla którego całkowita liczba cząsteczek N = NA+NB(S) temperatura T oraz liniowy 
rozmiar sieci L były stałe. Przyjęto, że sieć trójkątna stanowi zbiór periodycz-
nie rozłożonych, równocennych pod względem energetycznym miejsc adsorb-
cyjnych, które są oddalone od siebie o jednostkę sieci o długości: l=1. Płaskie 
cząsteczki A i B(S) o trójkątnej geometrii przedstawiono za pomocą sztywnych, 
połączonych ze sobą segmentów (rdzeń + trzy segmenty stanowiące ramiona), 
z  których każdy może zajmować wyłącznie jeden węzeł sieci trójkątnej. Jak 
pokazano na  rysunku 1 terminalne segmenty badanych cząsteczek stanowią 
segmenty aktywne, które mogą oddziaływać ze sobą na drodze przyciągających 
(→←) wiązań międzycząsteczkowych jak np. wiązania wodorowe. Przyjęto, że 
centralny segment cząsteczek, stanowiący punkt połączenia segmentów termi-
nalnych jest segmentem nieaktywnym.

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie płaskich cząsteczek A  i  B(S) na  sieci trójkątnej. 
Za pomocą czarnych strzałek z grotem zaznaczono kierunkowość oddziaływań pomię-
dzy terminalnymi segmentami cząsteczek A i B(S).



63

POWSTAWANIE HIERARCHICZNYCH STRUKTUR…

Rozważone zostały dwa przypadki: w modelu I przyjęto, że mogą oddziały-
wać ze sobą wyłącznie pary cząsteczek: A↔A i A↔B(S). W modelu II założono, 
że oddziaływania są możliwe w przypadku par cząsteczek: A↔B(S) i B(S)↔B(S). 
Jak pokazano na rysunku 1 cząsteczka A może tworzyć kierunkowe wiązania 
pomiędzy segmentami aktywnymi wzdłuż prostych, stanowiących przedłużenie 
jej ramion, natomiast cząsteczka B(S) wyłącznie pod kątem ostrym o mierze 60o 
względem prostych będących przedłużeniem jej ramion. Cząsteczka A jest achi-
ralna, podczas gdy cząsteczka B(S) stanowi jeden z enancjomerów powierzchnio-
wych prochiralnej cząsteczki B, która w wyniku adsorpcji na powierzchni pła-
skiej, jak np. monokryształ metalu: M(111) = Au(111), Ag(111), Cu(111) może 
występować w postaci enancjomerów powierzchniowych, będących względem 
siebie odbiciami lustrzanymi: B(R)|B(S)

15. Symulacje komputerowe Monte Carlo 
zostały przeprowadzone w  stałej temperaturze T = 0,17 dla całkowitej liczby 
N = 2100 cząsteczek, przy pokryciu powierzchni θ =(sN)/L2=0,21, gdzie para-
metr s = 4 oznacza całkowitą liczbę segmentów wchodzących w skład cząsteczki 
A/B(S). Pokrycie powierzchni θwyrażono w jednostkach bezwymiarowych. Aby 
doprowadzić badane układy do  stanu równowagi termodynamicznej zastoso-
wano ~ (1010 - 1011) kroków Monte Carlo, z których każdy stanowił pojedyn-
czą próbę przemieszczenia i/lub rotacji w płaszczyźnie sieci trójkątnej jednej 
z losowo wybranych cząsteczek o całkowitą wielokrotność kąta ostrego o mie-
rze ±60o. Założono, że badane cząsteczki mogą oddziaływać ze sobą w wyniku 
tworzenia odwracalnych, kierunkowych wiązań, których energia została 
określona przez parametr ε = -1 (ujemna wartość energii odpowiada oddzia-
ływaniom przyciągającym). Temperatura w  przyjętym modelu została wyra-
żona w  jednostkach bezwymiarowych |ε|/kB, gdzie kB = 1 stanowi stałą Bol-
tzmanna. Wszystkie pozostałe oddziaływania cząsteczka↔cząsteczka zostały 
pominięte w  omawianym modelu (ε = 0). Z  uwagi na  homogeniczną naturę 
powierzchni, na której badano procesy samoorganizacji, energii oddziaływania 
cząsteczka↔podłoże przypisano wartość σ = 0. W  celu wyeliminowania pro-
blemów wynikających ze skończonego rozmiaru układu symulacyjnego zasto-
sowano periodyczne warunki brzegowe, które zostały nałożone we wszystkich 
kierunkach sieci trójkątnej. Symulacje Monte Carlo rozpoczęto od  losowego 
rozmieszczenia N cząsteczek w badanym układzie (konfiguracja początkowa). 
Następnie losowo wybierano jedną z cząsteczek znajdującą się na sieci trójkąt-
nej i wyznaczano jej całkowitą energię potencjalną UO zgodnie z równaniem (1):

 
4 6

O
1 1

 
s w

w
s w

U ε
= =

= =

=∑∑  (1)

Pierwsze sumowanie w powyższym równaniu wykonywane było po wszyst-
kich segmentach (s) losowo wybranej cząsteczki, natomiast drugie po węzłach 
(w) sieci trójkątnej stanowiących najbliższe sąsiedztwo dla każdego z segmen-
tów wylosowanej cząsteczki. Przyjęto, że parametr εw określa stan każdego 
z  węzłów sieci trójkątnej znajdujących się w  najbliższym otoczeniu wybra-
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nego segmentu cząsteczki i może przyjmować jedną z dwóch wartości: εw = 0 
(dla węzła nieobsadzonego lub węzła należącego do tej samej cząsteczki) lub 
εw = -1(wiązanie przyciągające cząsteczka↔cząsteczka). Po wyznaczeniu całko-
witej energii potencjalnej cząsteczki UO w konfiguracji początkowej podejmo-
wano próbę wykonania przejścia cząsteczki do nowej konfiguracji. W tym celu 
w sposób losowy (korzystając z generatora liczb pseudolosowych) wyznaczano 
współrzędne zbioru Ω składającego się z czterech sąsiadujących ze sobą miejsc 
adsorpcyjnych, którego kształt odpowiadał pod względem geometrycznym 
wybranej cząsteczce. W  przypadku gry zbiór Ω był zbiorem pustym (Ω = ⌀) 
cząsteczka była usuwana ze starego położenia i umieszczana w nowej pozycji, 
w której wyznaczano wartość jej energii potencjalnej UN według równania (2):

 
4 6

1 1

 
s w

N w
s w

U ε
= =

= =
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W przypadku gdy zachodziła relacja: Ω = ⌀, cząsteczka pozostawała w kon-
figuracji wyjściowej i  podejmowano próbę przemieszczenia kolejnej, losowo 
wybranej cząsteczki. Prawdopodobieństwo przejścia cząsteczki do nowej kon-
figuracji zdefiniowano w oparciu o algorytm Metropolisa: P = min{1,e[-ΔU/kBT]}, 
gdzie ΔU = UN-UO

16. W  przypadku gdy energia potencjalna UN cząsteczki 
w  nowej konfiguracji była niższa lub równa energii potencjalnej UO czą-
steczki w konfiguracji wyjściowej, nowa konfiguracja była akceptowana zawsze. 
W  przypadku, gdy energia potencjalna UN była wyższa od  energii UO gene-
rowano liczbę pseudolosową: µ∊(0,1). Jeżeli liczba pseudolosowa µ spełniała 
warunek: µ ≤ e[-ΔU/kBT] konfiguracja próbna była akceptowana i stawała się nową 
konfiguracją układu. W  przypadku gdy zachodziła nierówność: µ > e[-ΔU/kBT]  

konfiguracja próbna była odrzucana. Obliczenia numeryczne przeprowadzono 
z zastosowaniem języka programowania Fortran 95 w darmowym środowisku 
Linux/PBS.

3. Dyskusja otrzymanych wyników
3.1 Układy jednoskładnikowe
W pierwszej kolejności zbadano procesy samoorganizacji zachodzące w ukła-
dach jednoskładnikowych, składających się z  achiralnych cząsteczek A. Jak 
pokazano na rysunku 2a cząsteczki A w wyniku samoorganizacji mogą tworzyć 
porowatą oraz pozbawioną defektów warstwę zaadsorbowaną.

Przedstawiona na  rysunku 2a struktura I0 zbudowana jest z  periodycznie 
rozłożonych porów α, z których każdy składa się z sześciu cząsteczek A, nato-
miast odległość pomiędzy środkami porów α wynosi: 3 3α =d . W  obrębie 
każdego z heksagonalnych porów α znajduje się 19 wolnych miejsc adsorpcyj-
nych. Na powiększonym fragmencie warstwy zaadsorbowanej zaznaczono jej 
rombową komórkę elementarną o  wymiarach: 3 3= =



a b , (α = 60°, β=120°), 
w obrębie której znajdują się dwie cząsteczki A. Otrzymana struktura charak-
teryzuje się uporządkowaniem dalekiego zasięgu, jest pozbawiona defektów 
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oraz posiada gęstość: ρ0(A) = 0,342 (gęstość zdefiniowano jako iloraz liczby 
miejsc adsorpcyjnych zajmowanych przez cząsteczki A znajdujące się w obrę-
bie komórki elementarnej omawianej fazy oraz pola powierzchni komórki 
elementarnej). Struktura molekularna, jaką otrzymano w  wyniku samoor-
ganizacji cząsteczek A  była przedmiotem wcześniejszych badań teoretycz-
nych17,18 oraz eksperymentalnych z  zastosowaniem skaningowej mikroskopii 
tunelowej na powierzchniach płaskich19,20,21. Struktury o podobnej morfologii 
otrzymano w przypadku samoorganizacji cząsteczek: kwasu 1,3,5-benzenotri-
karboksylowego na  powierzchni Ag(111)22, 1,3,5-tris(4-karboksyfenylo)ben-
zenu na  granicy faz: 1-fenylooktan/grafit23, 1,3,5-(karboksymetoksy)benzenu 
na  powierzchni wysoce uporządkowanego grafitu pirolitycznego24, trikarbok-
sylowych pochodnych triazyny na powierzchni Au(111)25 i innych cząsteczek 
organicznych na powierzchniach płaskich26,27,28.

Następnie zbadano procesy samoorganizacji zachodzące w warstwach zaad-
sorbowanych, składających się z (S)-enancjomerów powierzchniowych prochi-
ralnej cząsteczki B, która w  wyniku adsorpcji na  powierzchni płaskiej może 
istnieć w  postaci dwóch konformerów, będących względem siebie odbiciami 
lustrzanymi. Jak pokazano na rysunku 2b cząsteczki B(S) w wyniku samoorgani-

Rys. 2. (2a) Achiralna warstwa zaadsorbowana powstająca w wyniku spontanicznej sa-
moorganizacji C3-symetrycznych cząsteczek A. (2b) (S)-chiralna, porowata sieć mole-
kularna jaką tworzą cząsteczki B(S). Na  powiększonych fragmentach sieci zaznaczono 
ich komórki elementarne. Cząsteczki A i B(S) zaznaczono odpowiednio kolorem szarym 
i czarnym.
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zacji mogą tworzyć (S)-chiralną sieć molekularną, która jest zbudowana z regu-
larnie rozłożonych porów ά. Na powiększonym fragmencie sieci zaznaczono 
jej rombową komórkę elementarną o wymiarach: 21= =



a b , (α = 60°, β=120°), 
która zawiera dwie cząsteczki B(S). W obrębie każdego z porów ά znajduje się 13 
wolnych miejsc adsorpcyjnych. Odległość pomiędzy środkami porów ά wynosi: 

21ά , natomiast gęstość omawianej fazy jest równa: ρ0(B(S)) = 0,440. Struk-
tura jaką tworzą cząsteczki B(S), podobnie jak faza powstającą w wyniku samo-
organizacji cząsteczek A  jest wysoce porowata oraz charakteryzuje się upo-
rządkowaniem dalekiego zasięgu. W przeciwieństwie do sieci otrzymanej dla 
cząsteczek A  posiada jednak pory o mniejszej średnicy oraz większą gęstość: 
ρ0(A)/ρ0(B(S)) = 0,78. Struktura o morfologii podobnej do tej jaką tworzą czą-
steczki B(S) została otrzymana eksperymentalnie z  zastosowaniem skaningo-
wej mikroskopii tunelowej w  przypadku samoorganizacji cząsteczek kwasu 
1,3,5-[4’-karboksy(1,1’-bifenyl-4-ylo)]benzenu na  granicy faz: kwas hepta-
nowy/grafit29.

3.2 Układy dwuskładnikowe
3.2.1 Model I
Dla mieszanin składających się z cząsteczek A i B(S) zbadano wpływ proporcji 
molowej A:B(S) na morfologię powstających faz supramolekularnych. Symula-
cje komputerowe Monte Carlo przeprowadzono dla układów, w których uła-
mek molowy cząsteczek A wynosił odpowiednio: xA = 0,50 (1050 A + 1050 
B(S)), 0,60 (1260 A + 840 B(S)), 0,67 (1400 A + 700 B(S)), 0,75 (1575 A + 525 
B(S)). Przyjęto, że składniki układów mogą oddziaływać ze sobą w  parach: 
A↔A  i  A↔B(S). W  wyniku spontanicznej samoorganizacji badanych czą-
steczek obserwowano powstawanie hierarchicznych struktur molekularnych, 
które przypominają fazy otrzymane w wyniku symulacji komputerowych dla 
mieszanin enancjomerów powierzchniowych cząsteczki B15. Jak pokazano 
na  rysunku  3a dla proporcji molowej A:B(S) = 1:1, (xA = 0,50) obserwowano 
powstawanie (S)-chiralnej, uporządkowanej struktury molekularnej I∞ (indeks 
dolny oznacza liczbę cząsteczek B(S) znajdujących się pomiędzy heksagonal-
nymi porami  α omawianej struktury). Zbudowana z  naprzemiennie ułożo-
nych cząsteczek A i B(S) faza charakteryzuje się rombową komórką elementarną 
o wymiarach: 21  , (α = 60°, β=120°), składa się wyłącznie z porów γ oraz 
posiada gęstość: ρ∞ = 0,440. W  skład komórki elementarnej fazy I∞ wchodzi 
jedna cząsteczka A  i  jedna cząsteczka B(S). Dla układów, w  których propor-
cja A:B(S) ≠ 1:1 obserwowano powstawanie hierarchicznych faz molekular-
nych. Na rysunku 3b pokazano strukturę I2, która w przeciwieństwie do fazy I∞ 
składa się z trzech rodzajów porów o odmiennej geometrii: achiralnych porów 
α (19 miejsc adsorpcyjnych), (S)-chiralnych porów β (12 miejsc adsorpcyjnych) 
i porów γ (13 miejsc adsorpcyjnych). Pory α są zbudowane z cząsteczek A oraz 
połączone ze sobą za pomocą porów β. Odległość pomiędzy środkami porów α 
dla struktury I2 wynosi natomiast: 201α =d . Rombowa komórka elementarna 
fazy I2 charakteryzuje się parametrami: 201= =



a b , (α = 60°, β=120°). W  jej 
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Rys. 3. Morfologia struktur supramolekularnych, otrzymanych przy różnych propor-
cjach molowych pomiędzy cząsteczkami A i B(S). (3a) A:B(S) = 1:1, (3b) A:B(S) = 2:1, (3c) 
A:B(S) = 3:2, (3d) A:B(S) = 3:1. Na powiększonych fragmentach struktur molekularnych 
zaznaczono ich komórki elementarne. W przypadku struktury I12 ze względu na duży 
rozmiar komórki elementarnej zaznaczono linią przerywaną jedną z centrosymetrycz-
nych jednostek, która wchodzi w jej skład.
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obrębie znajduje się dwanaście cząsteczek A oraz sześć cząsteczek B(S), pozosta-
jących w proporcji molowej 2:1. Gęstość fazy I2 wynosi: ρ2 = 0,414. Na rysun-
kach 3c i 3d pokazano warstwy zaadsorbowane, otrzymane dla układów, w któ-
rych ułamek molowy cząsteczek A wynosił odpowiednio: xA = 0,67 i xA = 0,75. 
W obu przypadkach obserwowano powstawanie złożonych struktur supramo-
lekularnych (I12 i I9), współistniejących z fazą składającą się wyłącznie z cząste-
czek A (I0).

Każda z hierarchicznych struktur, pokazanych na rysunkach 3(b-d) posiada 
rombową komórkę elementarną, składającą się z dwóch, centrosymetrycznych 
podjednostek o  trójkątnej geometrii oraz jest zbudowana z  trzech rodzajów 
porów (α, β i γ), rozłożonych w sposób periodyczny. W pozbawionych defek-
tów strukturach pory β leżą wzdłuż prostych łączących heksagonalne pory α, 
natomiast pory γ tworzą trójkątne jednostki znajdujące się pomiędzy prostymi, 
wzdłuż których rozłożone są pory β. Jak widać na powiększonych fragmentach 
warstw zaadsorbowanych: I2 (rys. 3b), I12 (rys. 3c) i I9 (rys. 3d) każdy z porów α 
jest otoczony przez sześć porów β.

W celu ilościowego opisu otrzymanych wyników dla każdej z obserwowa-
nych faz wyznaczono najważniejsze parametry, które ją charakteryzują, jak:

a. liczba cząsteczek znajdujących się w obrębie komórki elementarnej
b. liczba oraz rodzaj porów w obrębie komórki elementarnej
c. liczba wolnych miejsc adsorpcyjnych wewnątrz komórki elementarnej
d. odległość pomiędzy porami α
e. pole komórki elementarnej
f. gęstość faz

Liczba cząsteczek NA oraz NB(S) znajdujących się w obrębie komórki elemen-
tarnej fazy In wynosi:

 [ ] ( )
0

N I 2 1
i n

n
i

i
=

=

= +∑A  (3)

 ( ) [ ]S
0

N I 2
i n

n
i

i
=

=

= ∑B  (4)

Na podstawie równań (3) i (4) można stwierdzić, że liczba cząsteczek A znaj-
dujących się w obrębie komórki elementarnej fazy In stanowi dwukrotną war-
tość sumy liczb naturalnych od 1 do (n+1), zaś liczba cząsteczek B(S) dwukrotną 
wartość sumy liczb naturalnych od 0 do n (rys. 4a). Całkowita liczba cząsteczek 
N = NA+NB(S) znajdujących się w obrębie komórki elementarnej fazy In wynosi 
natomiast:

 [ ] [ ] ( ) [ ] ( )S
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N I N I N I 2 2 1
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= + = +∑A B  (5)
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Pomiędzy strukturami molekularnymi In oraz I(n-1) zachodzą związki:

 [ ] ( ) ( )1  N I N I 2 1 , 1n n n n−
 = + + ≥ A A  (6)

 ( ) [ ] ( ) ( )S S 1N I N I 2 , 1n n n n−
 = + ≥ B B  (7)
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Na podstawie równań (6) i  (7) można stwierdzić, że liczba cząsteczek B(S) 
w obrębie komórki elementarnej fazy In jest równa liczbie cząsteczek A w obrę-
bie komórki elementarnej struktury I(n-1):

 ( ) [ ] ( )S 1N I  N In n−
 =  AB  (9)

Na podstawie równań (6) i (7) można wyznaczyć również proporcję pomię-
dzy liczbą cząsteczek A i B(S) znajdujących się w obrębie komórki elementarnej 
fazy I∞:
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Ze względu na  hierarchiczną strukturę omawianych warstw zaadsorbowa-
nych liczba oraz rodzaj porów, z których zbudowane są  ich komórki elemen-
tarne zależy od  liczby cząsteczek B(S) znajdujących się pomiędzy heksagonal-
nymi porami α (rys. 4b). Ilość porów α w  obrębie komórek elementarnych 
następujących po sobie faz pozostaje stała:

 [ ]N I 1nα =  (11)

Liczba porów β w obrębie komórek elementarnych następujących po sobie 
faz wzrasta natomiast w sposób linowy:

 [ ]N I 3n nβ =  (12)

W przypadku porów γ , ich liczba w obrębie komórki elementarnej fazy In 
wyrażona jest dwumianem kwadratowym:

 [ ] 2N In n nγ = −  (13)
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Całkowita liczba porów NP w obrębie komórki elementarnej fazy In wynosi 
natomiast:

         2N I N I N I I 2 1P n n n nN n n         (14)

Na podstawie otrzymanych zależności można podać liczbę oraz rodzaj porów, 
z których powinna składać się komórka elementarna struktury granicznej I∞:
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Równania (15-17) wskazują, że komórka elementarna fazy granicznej I∞ 
powinna składać się wyłącznie z  jednego pora γ, co  zgadza się z  morfologią 
struktury pokazanej na rysunku 3a. Biorąc pod uwagę obserwację, że w obrębie 
każdego z porów znajduje się określona liczba wolnych miejsc adsorpcyjnych 
(19 – por α, 12 – por β, 13 – por γ), można wyznaczyć liczbę wolnych miejsc 
adsorpcyjnych AF przypadających na komórkę elementarną fazy molekularnej 
In (rys. 4c):

 
       

2

A I 19N I 12N I 13 I

           13 23 19
     

  
F n n n nN

n n  (18)

Jak pokazano na wykresie 4d odległość dα pomiędzy środkami porów α nastę-
pujących po sobie faz wzrasta w sposób liniowy:

 [ ]
2 23 3 9I  2 3 3

2 2nd n nα

   = + + +       
 (19)

Ponieważ każda z komórek elementarnych omawianych struktur molekular-
nych jest rombem o długości boków: [I ] [I ] [I ]n n na b dα= =



  oraz posiada kąty 
wewnętrzne o  mierze: 60° i  120°, pole komórki elementarnej fazy In wynosi 
(rys. 4e):

 [ ] ( ) [ ] [ ]o 2 23üüüü
2K n n nd dα α= =  (20)
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Rys. 4. (4a) Liczba cząsteczek A  (●) i B(S) (○) w obrębie komórek elementarnych faz 
In≤n≤10, gdzie (♦) oznacza sumę cząsteczek A i B(S). (4b) Liczba porów, (4c) liczba wol-
nych miejsc adsorpcyjnych AF oraz (4d) odległość dαpomiędzy środkami porów α dla 
struktury In. (4e) Pole komórki elementarnej PK oraz (4f ) gęstość ρ warstw zaadsorbo-
wanych w zależności od indeksu strukturalnego n.



ADSORPCJA

72

 [ ]
2 23 3 3 9P I  2 3 3

2 2 2K n n n
     = + + +        

 (21)

Łącząc ze sobą równania (19) i (20), gęstość ρ omawianych struktur supra-
molekularnych można przedstawić jako funkcję In:
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2 2
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3 3 3 9I  8 2 1 / 2 3 3
2 2 2

i n

n
i

i n nρ
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=

     = + + + +        
∑  (22)

Jak pokazano na wykresie 4f gęstość ρ faz molekularnych wzrasta od ρ0=0,342 
dla achiralnej struktury I0 zbudowanej wyłącznie z  cząsteczek A  (rys. 2a) 
do wartości granicznej ρ∞=0,440 dla struktury I∞ (rys. 3a).

3.2.2 Model II
Podobnie jak w  przypadku modelu I  symulacje komputerowe Monte Carlo 
przeprowadzono dla czterech różnych proporcji pomiędzy cząsteczkami A i B(S). 
Zbadano układy, w których ułamek molowy cząsteczek A wynosił: xA = 0,50 
(1050 A  + 1050 B(S)), 0,40 (840 A  + 1260 B(S)), 0,33 (700 A  +  1400  B(S)), 
0,25  (525  A  + 1575 B(S)). Przyjęto, że składniki warstw zaadsorbowanych 
mogą oddziaływać ze sobą w parach: A↔B(S) i B(S)↔B(S). W wyniku procesów 
samoorganizacji otrzymano szereg uporządkowanych, hierarchicznych struktur 
molekularnych, zbudowanych z chiralnych porów ά, β́ oraz γ (rys. 5). W przy-
padku gdy ułamek molowy cząsteczek A  wynosił: xA = 0,50 obserwowano 
powstawanie struktury I∞ (indeks dolny oznacza liczbę cząsteczek A znajdują-
cych się pomiędzy porami ά omawianych struktur) zbudowanej z naprzemien-
nie połączonych ze sobą cząsteczek A i B(S) (rys. 5a). W układach, dla których: 
xA = 0,40 (rys.  5b) i  xA = 0,25 (rys. 5d) otrzymano złożone fazy supramole-
kularne (I3 i I6), współistniejące ze strukturami zbudowanymi wyłącznie z czą-
steczek B(S) (I0). Na rysunku 5c pokazano strukturę I4, która posiada rombową 
komórkę elementarną o wymiarach: 513= =



a b , (α = 60°, β=120°). W obrę-
bie komórki elementarnej fazy I4 znajduje się dwadzieścia cząsteczek A oraz 
trzydzieści cząsteczek B(S), pozostających w proporcji molowej 2:3. Gęstość fazy 
I4  wynosi: ρ4 = 0,450, natomiast odległość pomiędzy środkami porów ά sieci 
I4 jest równa: 513ά .

Liczba cząsteczek NA oraz NB(S) obrębie komórki elementarnej fazy In wynosi 
odpowiednio:
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Rys. 5. Morfologia struktur supramolekularnych otrzymanych przy różnych propor-
cjach molowych pomiędzy cząsteczkami A i B(S). (5a) A:B(S) = 1:1, (5b) A:B(S) = 1:2, (5c) 
A:B(S) = 2:3, (5d) A:B(S) = 1:3. Na powiększonych fragmentach struktur zaznaczono ko-
mórki elementarne otrzymanych faz. Cząsteczki A i B(S) zaznaczono odpowiednio kolo-
rem szarym i czarnym.
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Na  podstawie równań (23) i  (24) można stwierdzić, że liczba cząsteczek 
A znajdujących się w obrębie komórki elementarnej fazy In stanowi dwukrotną 
wartość sumy liczb naturalnych od 0 do n, natomiast liczba cząsteczek B(S) dwu-
krotną wartość sumy liczb naturalnych od 1 do (n+1).

Całkowita liczba cząsteczek N=NA+NB(S) znajdujących się w obrębie komórki 
elementarnej fazy In wynosi (rys. 6a):
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Pomiędzy strukturami molekularnymi In oraz I(n-1) zachodzą związki:
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Na  podstawie równań (26) i  (27) można stwierdzić, że liczba cząsteczek 
A  w  obrębie komórki elementarnej fazy In jest równa liczbie cząsteczek B(S) 
w obrębie komórki elementarnej struktury I(n-1):

 [ ] ( ) ( )S 1N I  N In n−
 =  A B  (29)

Wraz ze wzrastającym indeksem strukturalnym n liczba porów ά pozostaje 
stała w obrębie komórek elementarnych faz molekularnych, liczba porów  ́β wzra-
sta w sposób linowy, natomiast liczba porów γ opisana jest dwumianem kwa-
dratowym (rys. 6b):

  N I 1nά
 (30)

  N I 3n  n΄  (31)

 [ ] 2N In n nγ = −  (32)
Całkowita liczba porów NP w obrębie komórki elementarnej fazy In wynosi:
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Rys. 6. (6a) Liczba cząsteczek A  (●) i B(S) (○) w obrębie komórek elementarnych faz 
In (0≤n≤10), gdzie (♦) oznacza sumę cząsteczek A i B(S). (6b) Liczba porów, (6c) liczba 
wolnych miejsc adsorpcyjnych AF oraz (6d) odległość dά pomiędzy środkami porów ά dla 
sieci In. (6e) Pole komórki elementarnej PK oraz (6f ) gęstość ρ warstw zaadsorbowanych 
w zależności od indeksu strukturalnego n.
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Biorąc pod uwagę, że w  obrębie każdego z  porów znajduje się określona 
liczba wolnych miejsc adsorpcyjnych (13 – por ά, 12 – por  β́, 13 – por γ), można 
wyznaczyć liczbę wolnych miejsc adsorpcyjnych AF  przypadających na komórkę 
elementarną fazy molekularnej In:
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F n ά n n nA

n n
΄  (34)

Na  podstawie równań (26) i  (27) można wyznaczyć również proporcję 
pomiędzy cząsteczkami A i B(S) w obrębie komórki elementarnej struktury gra-
nicznej I∞ oraz rodzaj porów z jakich powinna być zbudowana:
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Równania (36-38) wskazują, że komórka elementarna fazy granicznej 
I∞ powinna być zbudowana wyłącznie z  jednego pora γ, co zgadza się z mor-
fologią struktury pokazanej na  rysunku 5a. Odległość dά pomiędzy środkami 
porów ά następujących po sobie sieci molekularnych wzrasta w sposób liniowy:

      
229 3I  1 1
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nd n nά  (39)

Ponieważ każda z  komórek elementarnych omawianych struktur moleku-
larnych jest rombem o długości boków: [I ] [I ] [I ]n n na b d= = Ü



 dά[In], oraz posiada kąty 
wewnętrzne o miarach: 60° i 120°, pole komórki elementarnej fazy In wynosi 
(rys. 6e):

        o 2 23P I sin 60 I I
2K n n nd d ά ά  (40)
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Łącząc ze sobą równania (39) i (40), gęstość ρ otrzymanych struktur supra-
molekularnych można przedstawić jako funkcję indeksu strukturalnego n:
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Jak pokazano na  rysunku 6f najmniejszą gęstość posiada faza I0, dla któ-
rej: ρ0=0,440. Największą gęstością charakteryzuje się natomiast struktura I1: 
ρ1=0,456. Gęstość kolejnych, następujących po sobie faz zmniejsza się, osiągając 
w graniczym przypadku (n→∞) wartość: ρ∞=ρ0=0,440.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że symulacje komputerowe Monte 
Carlo mogą stanowić użyteczne narzędzie, pozwalające na  lepsze zrozumie-
nie procesów samoorganizacji zachodzących w  warstwach zaadsorbowanych 
na  powierzchniach płaskich. W  szczególności wykazano, że: (1) morfologia 
struktur molekularnych może być kontrolowana w  szerokim zakresie przez 
odpowiedni dobór oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy składnikami 
badanych układów, (2) procesy samoorganizacji zachodzące w  mieszaninach 
dwuskładnikowych mogą prowadzić do powstawania szeregu hierarchicznych 
warstw zaadsorbowanych, których właściwości (rozmiar komórki elementar-
nej, gęstość, odległość pomiędzy porami sieci) mogą zmieniać się w szerokim 
zakresie, (3) sposób rozmieszczenia grup funkcyjnych w  obrębie cząsteczek 
trójramiennych oraz selektywność rozpoznania molekularnego mogą stanowić 
kluczowe czynniki wpływające na morfologię powstających struktur supramo-
lekularnych.

Badania zostały przeprowadzone dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum 
Nauki w ramach projektu badawczego: 2015/17/B/ST4/03616.
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Abstrakt
W pracy opisano syntezę, modyfikacje, charakterystykę i zastosowania SBA-15, 
a także źródła występowania platyny w środowisku, jej mobilność i biodostęp-
ność, a także praktyczne zastosowania. W części doświadczalnej przedstawiono 
wyniki badań sorpcyjnych jonów Pt(IV) na modyfikowanych SBA-15.

1. Wstęp
Materiały porowate są obecnie szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach 
przemysłu jako nośniki katalizatorów, sorbenty licznych substancji chemicz-
nych, w tym jonów metali, a także podstawowy składnik membran i wyrobów 
ceramicznych. Struktura wewnętrzna tego typu materiałów składa się z  róż-
nego rodzaju porów (rys. 1). 

Ma  ona ogromny wpływ na  szereg różnych właściwości porowatych ciał 
stałych, takich jak wytrzymałość mechaniczna, przewodnictwo cieplne, gęstość, 
aktywność fizykochemiczna oraz reaktywność chemiczna. Wyróżnia się kilka 
różnych podziałów materiałów porowatych, z  których ten, zaproponowany 
przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International 
Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), dokonuje klasyfikacji takich 
ciał stałych według rozmiarów porów na materiały:

• mikroporowate (średnica porów < 2 nm);
• mezoporowate (średnica porów 2 – 50 nm);
• makroporowate (średnica porów > 50 nm)1. 
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Rys. 1. Przekrój materiału porowatego (1 – por zamknięty, 2-6 – pory otwarte, 7 – po-
wierzchnia chropowata)1.
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Rys. 2. Materiały z rodziny M41S: 1 – MCM-41 (heksagonalny), 2 – MCM-48 (regu-
larny) , 3 – MCM-50 (lamelarny-warstwowy)2.

Na początku lat 90. XX wieku pracownicy firmy Mobil Oil dokonali syntezy 
i  charakterystyki fizykochemicznej nowego rodzaju porowatych ciał stałych – 
uporządkowanych mezoporowatych krzemionek (Ordered Mesoporous Silicas, 
OMS) należących do rodziny M41S (rys. 2). Nowo otrzymane materiały stano-
wiły mezoporowate sita molekularne o właściwościach zbliżonych do tych, jakie 
wykazują zeolity: możliwość łatwej modyfikacji powierzchni i uzyskania dużej 
selektywności sorpcyjnej wobec określonej substancji, odporność na zmiany pH 
i podwyższoną temperaturę2. 

Kilka lat po  opublikowaniu prac związanych z  syntezą i  charakterystyką 
pierwszych OMS badacze z  Uniwersytetu Santa Barbara w  Kalifornii otrzy-
mali heksagonalnie uporządkowaną mezoporowatą krzemionkę o wzajemnie 
połączonych mezoporach (w przeciwieństwie do materiału MCM-41), którą 
oznaczyli symbolem SBA-15. Od tego momentu SBA-15 stał się przedmiotem 
intensywnych badań wielu naukowców z całego świata, dotyczących chemicz-
nej modyfikacji jego powierzchni i związanych z tym zastosowań, szczególnie 
odnośnie produkcji katalizatorów do późniejszego wykorzystania w wielu pro-
cesach przemysłowych oraz sorpcji różnych substancji na jego powierzchni2,3. 

Platyna i jej związki są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym, 
ze względu na ich liczne zastosowania: katalizatory w przemyśle chemicznym 
i  samochodowym, jubilerstwo, produkcja odpornych chemicznie materiałów 
(tygle laboratoryjne) oraz układów elektrycznych i  elektronicznych, a  także 
w  terapii antynowotworowej. Wiele związków chemicznych platyny ulega 
w środowisku przekształceniom w bardziej mobilne i jednocześnie biodostępne 
formy, wykazujące działanie alergizujące i toksyczne, które mogą być absorbo-
wane przez organizmy żywe. Ponadto należy wspomnieć o  tym, że nieorga-
niczne sole Pt(IV) są  bardziej toksyczne niż sole Pt(II). Dlatego ważny jest 
monitoring Pt i jej związków w środowisku. Jednakże wiąże się on z wieloma 
trudnościami: niskim poziomem zawartości Pt i  jej związków w  próbkach 
środowiskowych, towarzyszącą im skomplikowaną matrycą, a  także z  ich nie-
jednorodnym rozkładem w obrębie danej próbki. Remedium na  te problemy 
to zastosowanie wstępnego etapu wzbogacania/separacji analitu przed pomia-
rem. Często do tego celu stosuje się sorbenty o odpowiednich właściwościach 
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sorpcyjnych względem analizowanej substancji. Stąd poszukuje się materia-
łów, które pozwoliłyby na  wydajną i  selektywną sorpcję platyny i  jej związ-
ków (głównie jonów Pt(IV)) z próbek środowiskowych, w tym wśród SBA-15 
o powierzchni zmodyfikowanej odpowiednimi grupami funkcyjnymi4.

Niniejsza praca przedstawia informacje dotyczące syntezy, modyfikacji 
powierzchni, charakterystyki i  zastosowań materiałów SBA-15. Ponadto opi-
sano w niej właściwości fizykochemiczne platyny i  jej związków, ich główne 
źródła występowania w środowisku, mobilność, a także praktyczne zastosowania. 
Z kolei w części eksperymentalnej pracy opisano syntezę materiałów SBA-15 
modyfikowanych trzema różnymi grupami funkcyjnymi, zawierającymi atomy 
siarki, a także zaprezentowano wyniki badań właściwości sorpcyjnych uzyska-
nych materiałów wobec wodnych roztworów jonów Pt(IV). 

2. SBA-15 jako przedstawiciel OMS
2.1. Synteza SBA-15
Synteza SBA-15, według mechanizmu LCT (ang. liquid crystal templating, 
odwzorowanie z wykorzystaniem fazy ciekłokrystalicznej), składa się z trzech 
zasadniczych etapów: 

• utworzenie ciekłokrystalicznej mezofazy surfaktanta stanowiącego 
szablon struktury OMS,

• proces kondensacji źródła krzemionki metodą zol – żel na  fazie sza-
blonu,

• usunięcie szablonu z utworzonego kompozytu w wyniku kalcynacji lub 
ekstrakcji.

Odpowiednia kontrola warunków syntezy materiału SBA-15 jest niezwykle 
istotna, gdyż ma duży wpływ na strukturę otrzymanego produktu2.

2.1.1 Utworzenie ciekłokrystalicznej mezofazy szablonu
W  tym etapie rolę szablonu pełni kopolimer blokowy o  nazwie handlowej 
Pluronic123 (rys. 3). Związek ten posiada właściwości amfifilowe, gdyż w struk-
turze jego cząsteczki można wyróżnić część hydrofobową i hydrofilową. Hydro-
filowa część cząsteczki tego surfaktanta ma wysokie powinowactwo do wody 
(faza polarna), a  jej hydrofobowa część wykazuje duże powinowactwo do  faz 
niepolarnych. Stąd Pluronic123 tworzy z wodą roztwory koloidalne5. 

Kiedy stężenie tego związku powierzchniowo aktywnego w roztworze wod-
nym przekroczy CMC (ang. critical micellization concentration, krytyczne 
stężenie micelizacji), to jego cząsteczki ulegają samoasocjacji w agregaty o roz-

Rys. 3. Struktura cząsteczki kopolimeru blokowego P123 (x=20, y=70, z=20)5.



ADSORPCJA

82

Rys. 4. Hydroliza TEOS2.

Rys. 5. Reakcje kondensacji2.

miarach koloidalnych (1 – 100 nm) – micele. Odpowiednia ilość tego związku 
rozpuszczona w roztworze wodnym HCl o pH <1 i w temperaturze 40°C pro-
wadzi początkowo do uzyskania cylindrycznych micel, które następnie łączą się 
ze sobą i tworzą uporządkowaną heksagonalną ciekłokrystaliczną mezofazę2,6. 

2.1.2 Proces kondensacji metodą zol-żel
W drugim etapie syntezy do heksagonalnie uporządkowanej ciekłokrystalicznej 
mezofazy Pluronic’u 123 wprowadza się źródło krzemionki, którym najczęściej 
jest TEOS (tetraetoksysilan). TEOS wprowadzony do mieszaniny reakcyjnej 
ulega kilkuetapowemu procesowi kondensacji metodą zol-żel:

• hydroliza grup etoksylowych cząsteczek TEOS

• heterokondensacja grup etoksylowych z  silanolowymi lub homokon-
densacja grup silanolowych TEOS

• Żelowanie – agregacja cząstek zolu w żel wskutek zjawiska flokulacji
• Starzenie – wydzielanie się fazy rozpraszającej z  żelu; podczas tego 

etapu zachodzą istotne zmiany w strukturze otrzymanego ciała stałego
• Suszenie – usunięcie pozostałości nieprzereagowanego monomeru, 

alkoholu i wody; utrata masy produktu i zmniejszenie się jego struk-
tury porowatej2,6.

Niskie pH roztworu wodnego (w  przypadku syntezy SBA-15 poniżej 1) 
wspomaga proces hydrolizy monomeru krzemionkowego (etap 1) i  jednocze-
śnie spowalnia procesy kondensacji oraz żelowania (etapy 2 i 3), co ma zasad-
niczy wpływ na uzyskanie dobrze uporządkowanych struktur mezoporowatej 
krzemionki. Wskutek utworzenia wiązań wodorowych między TEOS a heksa-
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gonalną mezofazą Pluronic123 w roztworze wodnym o pH<1 powstaje mate-
riał SBA-152,3. 

2.1.3 Usunięcie szablonu z powstałego kompozytu
Uzyskanie porowatej struktury materiału SBA-15 wymaga usunięcia szablonu 
z jego mikro – i mezoporów w wyniku ekstrakcji lub kalcynacji. Proces kalcyna-
cji polega na wyprażeniu kompozytu w atmosferze powietrza, tlenu, ozonu lub 
tlenków azotu w temperaturze około 550°C i usunięciu gazowych produktów 
rozkładu surfaktanta z układu. Kalcynacja może doprowadzić do pogorszenia 
struktury produktu lub jej zniszczenia. Nie jest polecana, gdy do  modyfika-
cji powierzchni materiału SBA-15 wybrano metodę współkondensacji, gdyż 
wprowadzone grupy powierzchniowe mogą zostać usunięte wraz z produktami 
rozpadu szablonu2. 

W takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie niskotempera-
turowego procesu ekstrakcji, gdyż wówczas mezoporowata struktura produktu 
nie ulega zniszczeniu, a  wprowadzone w  trakcie procesu współkondensacji 
organiczne grupy powierzchniowe są nienaruszone. Ekstrakcję można prowa-
dzić z  wykorzystaniem odpowiedniego rozpuszczalnika (np. etanolu zakwa-
szonego stężonym HCl) lub płynu w  stanie nadkrytycznym (często CO2). 

Rys. 6. Schemat procesu kalcynacji7.

Rys. 7. Schemat procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem.



ADSORPCJA

84

Rys. 8. Powierzchnie SBA-15 modyfikowane APTES lub MPTMS8,10.

Ekstrakcja w stanie nadkrytycznym pozwala na istotne przyspieszenie procesu 
(korzystniejszy przepływ masy niż w  przypadku zastosowania konwencjonal-
nego rozpuszczalnika). Metody ekstrakcyjne są przyjazne środowisku i pozwa-
lają na odzysk szablonu, w celu jego powtórnego wykorzystania2. 

2.2. Modyfikacja SBA-15
Zarówno struktura, jak i  powierzchnia SBA-15 może zostać poddana mody-
fikacji. Powierzchnia materiału SBA-15 nie charakteryzuje się selektywnością 
adsorpcji wobec danej grupy substancji oraz nie posiada właściwości katalitycz-
nych (mała ilość lub brak centrów aktywnych). Stąd istnieje potrzeba aktywacji 
powierzchni SBA-15 w wyniku jej chemicznej modyfikacji. Wyróżnia się dwie 
zasadnicze metody modyfikacji powierzchni i struktury tych mezoporowatych 
krzemionek: współkondensacja prekursora krzemionki z  cząsteczkami mody-
fikatora w  trakcie syntezy oraz grafting, czyli posyntezowe przyłączenie czą-
steczek odpowiedniego modyfikatora do powierzchni otrzymanego materiału. 
W obu przypadkach czynnikiem modyfikującym mogą być jony określonego 
metalu (np. Fe, Ga, V, Pt) lub monomer krzemoorganiczny zawierający w swo-
jej cząsteczce pożądaną grupę funkcyjną (np. (3-aminopropylo)–trietoksysilan, 
APTES; 3-merkaptopropylotrimetoksysilan, MPTMS)2,8,9.

Metoda współkondensacji polega na wprowadzeniu modyfikatora do miesza-
niny reakcyjnej składającej się z zakwaszonego roztworu kopolimeru blokowego 
P123 oraz źródła krzemionki (TEOS). W przypadku modyfikacji krzemionki 
jonami metalu rolę modyfikatora pełni sól tego metalu. Podczas kondensacji 
źródła krzemionki jon metalu równomiernie wbudowuje się w strukturę two-
rzącego się materiału. Z kolei modyfikacja monomerem krzemoorganicznym 
jest oparta na wprowadzeniu do mieszaniny reakcyjnej trialkoksyorganosilanu/
ów (RO)3SiR’ (R, R’ – rodniki organiczne) lub mostkujących silseskwioksa-
nów (RO)3Si–R’–Si(OR)3. Zastosowanie trialkoksyorganosilanu/ów wiąże się 
z wprowadzeniem powierzchniowych grup funkcyjnych do SBA-15. Natomiast 
wykorzystanie mostkujących silseswioksanów powoduje powstanie kompozy-
tów krzemoorganicznych z grupami funkcyjnymi wbudowanymi w ściany porów 
(PMOs, ang. periodic mesoporous organosilicas). Wzrost stężenia monomeru 
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modyfikującego w mieszaninie reakcyjnej skutkuje coraz mniejszym stopniem 
uporządkowania finalnego produktu2. 

Z  kolei grafting to  posyntezowa modyfikacja SBA-15, oparta na  derywa-
tyzacji powierzchniowych grup silanolowych. Sól danego metalu lub krze-
moorganiczny modyfikator wprowadza się do  utworzonej mezoporowatej 
krzemionki. Wprowadzone jony metalu tworzą związki kompleskowe z  gru-
pami silanolowymi SBA-15, które stanowią centra aktywne. Natomiast posyn-
tezowe utworzenie krzemionkowo-organicznych materiałów hybrydowych 
polega na  reakcji w  warunkach bezwodnych chloro- lub alkoksykrzemianów 
z powierzchniowymi grupami silanolowymi krzemionki SBA-15. Grafting nie 
pozwala na  kontrolę liczby wprowadzonych monomerów modyfikatora oraz 
stopnia ich rozproszenia w końcowym produkcie, co stanowi zasadniczą wadę. 
Jednakże dużą zaletą tej metody modyfikacji jest zachowanie uporządkowanej 
struktury materiału wyjściowego2. 

2.3. Charakterystyka i zastosowania SBA-15
Materiał SBA-15 posiada mezopory o wysokim heksagonalnym uporządkowa-
niu dwuwymiarowym (2D) (symetria p6mm). Jego struktura przypomina pla-
ster miodu. Mezopory są ze sobą połączone poprzez mikropory, które tworzą tak 
zwaną „koronę mikroporowatą”. Taka struktura mikroporów powstaje w wyniku 
częściowego wbudowywania się fragmentów łańcuchów poli(tlenku etylenu) 
P123 w  ściany mezoporów. Wzrost temperatury w  trakcie syntezy wiąże się 
z  zanikiem mikroporów. SBA-15 charakteryzuje się powierzchnią właściwą 
nawet do 1100 m2/g. Ta mezoporowata krzemionka posiada wąski rozkład roz-
miaru porów, których średnica zawiera się między 5 a 30 nm. Ponadto ściany 
mezoporów SBA-15 są grubsze (3–7 nm) niż w przypadku materiału MCM-41, 
co  zwiększa stabilność termiczną i  hydrotermiczną tej krzemionki. Zarówno 
rozmiary porów, jak i grubości ścian mezoporów mogą być kontrolowane przez 
stosowanie odpowiednich warunków w trakcie syntezy. Powierzchnia SBA-15 
łatwo ulega różnym modyfikacjom, które zostały już wcześniej opisane 2.

Ze względu na swoje właściwości krzemionka SBA-15 znalazła wiele różnych 
zastosowań. Krzemionka SBA-15 z  chemicznie modyfikowaną powierzchnią 

Rys. 9. Schemat modyfikacji SBA-15 metodą współkondensacji i grafting’u (N3 – grupa 
azydkowa)11.
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Rys. 10. Zdjęcie SBA-15 z transmisyj-
nego mikroskopu elektronowego12.

Rys. 11. „Korona mikroporowata” SBA-152.

jest stosowana jako nośnik katalizatorów w różnych procesach przemysłowych 
(produkcja chemikaliów i farmaceutyków, polimeryzacja, utlenianie związków 
organicznych w fazie ciekłej), produkcja biokatalizatorów (immobilizacja enzy-
mów), matryca dla związków posiadających właściwości optyczne lub półprze-
wodnikowe, w elektronice oraz w procesach adsorpcji jonów metali ciężkich (np. 
Hg, Pb, Cd, Cr), radionuklidów, substancji organicznych i biomolekuł. Ponadto 
materiał ten wykorzystuje się w kontrolowanym uwalnianiu leków. Heksago-
nalnie uporządkowany SBA-15 jest także stosowany jako szablon podczas syn-
tezy uporządkowanych mezoporowatych replik węglowych metodą twardego 
odwzorowania (ang. hard–templating)2. 

3. Platyna
3.1. Właściwości fizykochemiczne platyny i jej związków
Platyna to metal wykazujący dużą odporność na wiele czynników chemicznych. 
Pierwiastek ten charakteryzuje się wysokimi wartościami temperatur topnie-
nia i wrzenia (Ttopn.=1772°C, Twrz.=3827°C). Silnie rozdrobniona Pt posiada 
znakomite właściwości katalityczne, a także może absorbować gazowy wodór 
i tlen. Platyna reaguje w podwyższonej temperaturze z różnymi pierwiastkami, 
takimi jak tlen, fluor, węgiel, rtęć, krzem, ołów. Metaliczna platyna roztwarza się 
jedynie w wodzie królewskiej. Ponadto platyna tworzy ogromną ilość związków 
kompleksowych, zarówno kationowych, jak i  anionowych, z  różnego rodzaju 
ligandami, jak np. F-, CN-, NO, NH3, OH-, Cl-. Znane są  również związki 
metaloorganiczne platyny4. 

Platyna w  związkach chemicznych występuje głównie na  II lub IV stop-
niu utlenienia. Najważniejszym związkiem chemicznym Pt(IV) jest kwas 
heksachloroplatynowy (IV) (H2PtCl6). Można go otrzymać po roztworzeniu 
metalicznej platyny w wodzie królewskiej i kilkukrotnym odparowaniu z HCl, 
w  celu rozkładu powstałych związków nitrozylowych. W  trakcie prażenia 
H2PtCl6 ulega rozkładowi do  gąbki platynowej (silnie rozdrobniona meta-
liczna Pt o dużej powierzchni). Z kolei ogrzewanie tego związku chemicznego 
w atmosferze chloru prowadzi do powstania dobrze rozpuszczalnego w wodzie 
PtCl4. W reakcji H2PtCl6 z silną zasadą powstaje biały osad H2Pt(OH)6, a pod-
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dając kwas heksachloroplatynowy (IV) działaniu soli amonowych otrzymuje się 
żółty osad (NH4)2PtCl6. Natomiast w wyniku reakcji H2PtCl6 w podwyższonej 
temperaturze z H2S dochodzi do wytrącenia się czarnego osadu PtS2, rozpusz-
czalnego w wodzie królewskiej4. 

Jony platyny w środowisku o pH<7 mogą tworzyć trwałe kationowe połą-
czenia z tiomocznikiem. Z kolei redukcja Pt(IV) do Pt(II) jest dość wolnym 
procesem, gdyż wiąże się ze zmianą geometrii układu (zmianą liczby koordyna-
cyjnej z 6 do 4). Ponadto Pt charakteryzuje się dodatnim i wysokim potencja-
łem standardowym4.

Chlorkowe kompleksy platyny stanowią istotną grupę związków tego pier-
wiastka z analitycznego punktu widzenia. Łatwo ulegają one procesowi hydrolizy, 
co prowadzi do utworzenia wielu skomplikowanych form chemicznych platyny, 
których udział w roztworze wodnym jest uzależniony między innymi od pH. 
Roztwory wodne o pH<4 zawierają przede wszystkim PtCl62- i PtCl5(H2O)-, 
a w takich, gdzie pH>8, dominującą formą platyny jest PtCl4(OH)22-. Oprócz 
pH roztworu wodnego na specjację chlorkowych kompleksów platyny wpływ 
mają także stężenie jonów Cl-, stężenie jonów platyny oraz stopień utlenienia 
platyny (Pt(II) szybciej ulega procesowi hydrolizy niż Pt(IV)). Ogromna róż-
norodność form występowania platyny w roztworach wodnych, ich nietrwały 
charakter oraz możliwość zmiany stopnia utlenienia Pt sprawiają, że wydziela-
nie i oznaczanie tego pierwiastka wiąże się z dużymi trudnościami4. 

3.2. Źródła Pt w środowisku i jej mobilność
Źródła platyny w środowisku można podzielić na naturalne i antropogeniczne. 
Naturalnymi źródłami Pt są  rudy Ni, Cr, Cu i  markasytu (FeS2), dna mórz 
i oceanów oraz różnego typu minerały (tab. 1.). Bogate złoża Pt zawierają 8 mg/
kg tego metalu. Z kolei światowe zasoby Pt są szacowane na około 31 tys. ton 
i pochodzą z RPA, Kanady, Rosji (Ural), USA (Alaska), Chin i Kolumbii (El 
Chõco). W Polsce głównym naturalnym źródłem Pt są  rudy Cu na Dolnym 
Śląsku, w których zawartość Pt to ok. 1 g/tonę4. 

Tab. 1. Przykłady minerałów zawierających Pt i ich skład chemiczny4

Nazwa Wzór chemiczny Skład pierwiastkowy [%]

Bragit (Pt, Pd, Ni)S Pt: 59,1; Pd: 18 – 20,9; Ni: 2,8 – 4,7; S: 16,8 – 19,0 

Sperrylit PtAs2 Pt: 23,8 – 63,0; As: 30,7 – 41,9

Gewersyt PtSb2 Pt: 45,0; Sb: 51,5

Do antropogenicznych źródeł platyny zalicza się katalizatory samochodowe 
(główne źródło), ścieki szpitalne, popioły ze spalarni odpadów oraz emisję przez 
zakłady przetwarzające Pt. W katalizatorach samochodowych metaliczne nano-
cząstki Pt są osadzone na nośniku Al2O3. W trakcie jazdy samochodem gazy 
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spalinowe porywają cząstki nośnika z Pt, które następnie opadają na powierzch-
nię dróg oraz gleb lub są unoszone przez wiatr i tworzą aerozole atmosferyczne. 
Z kolei opady atmosferyczne przenoszą nanocząstki Pt z dróg, gleb i powietrza 
do wód naturalnych, gdzie się gromadzą w postaci osadów dennych rzek i jezior. 
Natomiast ścieki szpitalne zawierają toksyczne związki kompleksowe platyny, 
stosowane w terapii antynowotworowej, jak np. cis-platyna4.

Zarówno pył tunelowy, jak i  aerozole atmosferyczne zawierają mobilną 
w  środowisku frakcję platyny. Natomiast w  osadach ściekowych nie stwier-
dzono obecności mobilnych form Pt. Związki platyny w środowisku natural-
nym ulegają przekształceniom w  mobilne (rozpuszczalne w  wodzie) formy. 
W glebie mobilność związków platyny mogą zwiększać zawarte w niej sidero-
fory (organiczne ligandy wytwarzane przez rośliny, grzyby i bakterie). Z kolei 
mobilność związków platyny w wodach naturalnych jest uzależniona od wielu 
różnych czynników: pH, potencjału redoks, zawartości Cl-, OH-, S2- i NH3. 
Przykładowo kompleksy amoniakalne platyny powstają w warunkach utlenia-
jących i w pH ≥ 7. Nieorganiczne związki kompleksowe platyny w większym 
stopniu ulegają adsorpcji na  cząstkach osadów niż organiczne związki tego 
pierwiastka4.

W środowisku platyna może przekształcać się w formy dostępne dla orga-
nizmów żywych. Głównymi drogami przedostawania się biodostępnych form 
Pt do organizmów żywych są droga pokarmowa i oddechowa. Pt gromadzi się 
przede wszystkim w wątrobie, nerkach i włosach. Chlorkowe związki komplek-
sowe Pt mogą wywoływać astmę, zapalenie spojówek i  skóry. Nieorganiczne 
sole Pt(IV) są  bardziej toksyczne niż sole Pt(II), gdyż w  większym stopniu 
wywołują nadmierne wytwarzanie reaktywnych form tlenu. Związki komplek-
sowe tego pierwiastka często wykazują działanie genotoksyczne, gdyż mogą 
oddziaływać z DNA komórek. Wzrost zawartości biodostępnych i toksycznych 
form Pt w otoczeniu człowieka wymusza konieczność monitoringu zawartości 
tego pierwiastka w próbkach środowiskowych4. 

3.3. Zastosowania Pt i jej związków
Zarówno Pt w postaci metalicznej, jak i jej liczne związki chemiczne znalazły 
szerokie zastosowania w różnych obszarach działalności człowieka. Metaliczna 
platyna ze względu na  swoje dobre przewodnictwo elektryczne oraz wysoką 
odporność chemiczną jest stosowana do produkcji elektrod i układów scalonych 
oraz do wyrobu tygli laboratoryjnych. Z kolei jej dobre właściwości katalityczne 
wiążą się z  wykorzystaniem jej jako katalizatora w  różnych procesach prze-
mysłu chemicznego (utlenianie amoniaku, uwodornianie i kraking węglowodo-
rów, produkcja kwasu siarkowego (VI)) oraz w katalizatorach samochodowych, 
w  celu przetworzenia szkodliwych lotnych związków chemicznych powstają-
cych w trakcie spalania paliwa. Natomiast duże walory estetyczne tego metalu 
doprowadziły do produkcji różnego typu wyrobów jubilerskich oraz w hutnic-
twie szkła. Platyna w formie metalicznej znalazła także zastosowanie w medy-
cynie (implanty) oraz stomatologii4.
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Niektóre związki kompleksowe platyny stosowane są  w  terapii antynowo-
tworowej (tab. 2), ze względu na  swój genotoksyczny charakter (uszkadzają 
DNA komórek nowotworowych). Niestety to  genotoksyczne działanie obec-
nie nie jest selektywne, choć są prowadzone badania związane z opracowaniem 
leków antynowotworowych opartych o  związki kompleksowe Pt, wykazujące 
selektywne toksyczne działanie wobec komórek nowotworowych4,13,14.

Tab. 2. Przykłady związków kompleksowych Pt wykorzystywanych w terapii antynowo-
tworowej4

Pikoplatyna Nedaplatyna Oksaliplatyna

Karboplatyna Cisplatyna

4. Część eksperymentalna
Dokonano syntezy materiałów SBA-15, modyfikowanych odpowiednimi 
grupami funkcyjnymi: -S-S-S-S-, -SH, -S-S-, w  procesie współkondensacji 
metodą zol – żel. Schemat syntez został przedstawiony na rysunku 12. Z kolei 
w tabeli 3 przedstawiono wzory strukturalne i nazwy zastosowanych monome-
rów krzemoorganicznych, stosunki molowe TEOS/monomer oraz odpowied-
nie symbole otrzymanych materiałów.

Adsorpcja jonów Pt(IV) na materiałach oznaczonych symbolami S1, S2 i S3 
była prowadzona w sposób statyczny, w wyniku wytrząsania 5 mg sorbentu i 5 
mL roztworu o odpowiednim stężeniu jonów platyny (IV) i odpowiednim pH, 
w kolbie Erlenmajera. Wielkość adsorpcji platyny określano z różnicy stężeń 
Pt(IV) w roztworze wyjściowym i w stanie równowagi adsorpcyjnej. Stężenie 
platyny w  fazie ciekłej oznaczano techniką GF AAS z  zastosowaniem spek-
trometru SpectrAA 880 firmy Varian z korekcją tła z wykorzystaniem efektu 
Zeeman’a. Źródło promieniowania charakterystycznego stanowiła platynowa 
lampa z  katodą wnękową (HCL). Parametry pracy spektrometru przedsta-
wiono w tab. 4.

Określenie najkorzystniejszych warunków adsorpcji jonów Pt(IV) na bada-
nych materiałach było możliwe dzięki określeniu wpływu pH na  adsorpcję, 
wyznaczeniu kinetyki adsorpcji oraz izoterm adsorpcji jonów platyny (IV). 
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Tab. 3. Wzory strukturalne oraz nazwy monomerów krzemoorganicznych zastosowa-
nych w  trakcie syntez, stosunki molowe TEOS/monomer oraz odpowiednie symbole 
otrzymanych materiałów

Monomer
Stosunek 
molowy TEOS/
MONOMER

Symbol otrzyma-
nego materiału

MPTES
3 - merkaptopropylotrietoksysilan

19:1 S1

BTSPD
bis[3(trietoksysylilo)propylo]disiarczek

19:1 S2

BTESPTS
bis[3(trietoksysylilo)propylo]tetrasiarczek

19:1 S3

Rys. 12. Schemat syntez modyfikowanych materiałów SBA-15.
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Tab. 4. Podstawowe parametry pracy spektrometru podczas oznaczania Pt
Długość fali [nm] 265,9
Dozowana objętość [μL] 10
Szerokość szczeliny [nm] 0,5
Prąd lampy HCL [mA] 8
Temperatura spopielania [°C] 1200
Temperatura atomizacji [°C] 2500

Ponadto przeprowadzono badania desorpcji platyny z materiałów oznaczo-
nych jako S1, S2 i S3 za pomocą kwasu chlorowodorowego, kwasu azotowego (V) 
oraz tiomocznika o różnych stężeniach. Wyznaczono również wpływ obecności 
jonów NO3- i Cl- na wielkość adsorpcji Pt(IV) na modyfikowanych SBA-15.

5. Wyniki
Na rysunku 13 przedstawiono wpływ pH wyjściowego na wielkość adsorpcji 
jonów Pt(IV) na materiałach oznaczonych symbolami S1, S2 i S3. Na podsta-
wie przebiegu przedstawionych krzywych można stwierdzić, że maksymalną 
wielkość adsorpcji jonów Pt(IV) na materiałach S1 i S3 uzyskano przy pH wyj-
ściowym równym 2,5. Z kolei maksymalną wartość adsorpcji badanych jonów 
na materiale S2 zaobserwowano przy wartości pH wyjściowego równej 3. 

Rysunek 14 przedstawia zależność wielkości adsorpcji jonów Pt(IV) 
na badanych modyfikowanych materiałach SBA-15 od czasu. Stan równowagi 
adsorpcyjnej w przypadku układów adsorpcyjnych zawierających materiały S1 
i S2 ustalił się po 5 dniach, a dla materiału S3 – po 4 dniach. 

Na  podstawie uzyskanych izoterm adsorpcji jonów Pt(IV) na  badanych 
materiałach oszacowano maksymalne pojemności sorpcyjne, wynoszące odpo-
wiednio dla materiałów S1, S2 i S3: 50 mg/g, 70 mg/g i 100 mg/g. Ponadto 
w przypadku materiałów S1 i S3 zaobserwowano, że w początkowym przebiegu 
izoterm adsorpcji jonów Pt(IV) niewielkim zmianom wartości stężeń równo-
wagowych badanych jonów odpowiadały duże zmiany wielkości adsorpcji tych 
jonów, co mogłoby być użyteczne z analitycznego punktu widzenia, gdyż wiąza-
łoby się z możliwością uzyskania dużych współczynników wzbogacenia Pt(IV).

Azotany (V) nie miały żadnego wpływu na wielkość adsorpcji jonów Pt(IV) 
w przypadku materiałów S1 i S3, a dla materiału S2 wpływ ten był widoczny 
już dla stężenia jonów NO3- równego 0,05 mol/L (spadek wielkości adsorpcji 
badanych jonów o około 40 %). Z kolei obecność chlorków nie miała wpływu 
na wielkość adsorpcji jonów platyny (IV) na materiale S1, a w przypadku materia-
łów S2 i S3 zaobserwowano spadek wielkości adsorpcji badanych jonów (odpo-
wiednio o ponad 20% i 40%) począwszy od stężenia Cl- równego 0,1 mol/L. 
Stężenia chlorków powyżej 1 mol/L wiązały się z jeszcze większym spadkiem 
wielkości adsorpcji jonów Pt(IV) na materiale S3 (do około 20% adsorpcji) oraz 
brakiem zmian w przypadku materiału S2 (adsorpcja równa 80%).
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Rys. 14. Kinetyka adsorpcji jonów Pt(IV) na materiałach S1, S2 i S3; układ adsorpcyjny: 
ms = 5 mg, Vr = 5 mL, C0Pt = 40 mg/L, pH0 = 2,5.
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Rys. 13. Wpływ pH wyjściowego na wielkość adsorpcji jonów Pt(IV) na materiałach S1, 
S2 i S3; układ adsorpcyjny: ms = 5 mg, Vr = 5 mL, C0Pt = 40 mg/L, teq=5 dni.
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Zarówno w przypadku zastosowania kwasu chlorowodorowego, jak i kwasu 
azotowego (V) maksymalna desorpcja platyny z materiałów S1, S2 i S3 była 
na  niskim poziomie i  wyniosła odpowiednio: 5%, 4%, 3% (10 mol/L HCl) 
oraz 10%, 6%, 27% (12 mol/L HNO3). Największa wielkość desorpcji platyny 
z  badanych materiałów została uzyskana za  pomocą zakwaszonego kwasem 
chlorowodorowym roztworu tiomocznika o  stężeniu 0,3 mol/L i  wyniosła 
odpowiednio 60%, 40%, 58% dla materiału S1, S2 i S3. Żaden z zastosowanych 
odczynników nie pozwolił na ilościową (100%) desorpcję platyny z badanych 
materiałów. 

6. Wnioski
Wielkość pH wyjściowego miała wpływ na adsorpcję jonów Pt(IV) na bada-
nych materiałach. Dla materiałów SBA-15 modyfikowanych grupami –SH 
oraz -S-S-S-S- optymalną wartością pH0 było 2,5, zaś dla materiału SBA-
15 modyfikowanego grupą -S-S- optymalne pH0 wyniosło 3. Czas ustalenia 
się równowagi adsorpcyjnej w  badanych układach był długi i  wynosił 5 dni 
dla materiałów S1 i S2 oraz 4 dni dla materiału S3. Maksymalne pojemności 
sorpcyjne jonów Pt(IV) zależały od  rodzaju funkcjonalizacji badanych SBA-
15. Największą pojemność adsorpcyjną względem jonów Pt(IV) uzyskano dla 
materiału, zawierającego w swojej strukturze mostki tetrasiarczkowe (100 mg/g). 
Dla tego materiału uzyskano także izotermę adsorpcji Pt(IV) o dużym nachy-
leniu jej początkowego przebiegu, co jest istotne z analitycznego punktu widze-
nia. Azotany nie miały wpływu na adsorpcję Pt(IV) w przypadku materiałów 
S1 i S3, a chlorki – w przypadku materiału S1. Największa wartość desorpcji 
platyny z  badanych materiałów została osiągnięta za  pomocą zakwaszonego 
kwasem chlorowodorowym roztworem tiomocznika o stężeniu 0,3 mol/L, ale 
nie była to ilościowa desorpcja Pt (max. 60% w przypadku materiałów S1 i S3). 

Badane materiały SBA-15 mogą być z powodzeniem zastosowane podczas 
oznaczania śladowych ilości Pt(IV) w próbkach środowiskowych z wykorzysta-
niem wstępnego etapu wzbogacania/zatężania analitu. 
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Usuwanie barwnych związków organicznych z roztworów wodnych 
i ścieków metodami adsorpcyjnymi

Ewelina Polska-Adach, Monika Wawrzkiewicz
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii Nieorganicznej

Abstrakt
Zaostrzenie przepisów dotyczących zanieczyszczeń środowiska wodnego 
wymusza tworzenie coraz efektywniejszych metod oczyszczania ścieków. 
W ciągu ostatnich lat poszukiwanie nowych sorbentów stało się popularnym 
tematem badawczym. W  pracy omówiono sposoby usuwania barwników ze 
ścieków wykorzystując różnego typu sorbenty.

1. Wstęp 
Barwniki są to związki chemiczne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, 
mające zdolność wiązania się z  różnymi substancjami nadając im jednocze-
śnie odpowiednie zabarwienie. W cząsteczce barwnika można wyróżnić dwa 
rodzaje ugrupowań: chromoforowe i  auksochromowe (rys. 1). Ugrupowania 
chromoforowe sprawiają, że barwniki są zdolne do absorpcji promieniowania 
elektromagnetycznego w zakresie widzialnym (380-780 nm), natomiast aukso-
chromy po wprowadzeniu do  cząsteczki barwnika przesuwają pasmo absorp-
cyjne chromoforu i zmieniają jego natężenie, dzięki czemu następuje zmiana 
barwy barwnika1. Cząsteczki barwników mogą zawierać także inne podstaw-
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Rys. 1. Rodzaje grup chromoforowych i auksochromowych.
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niki, które nadają im specyficzne właściwości wpływając na ich rozpuszczalność 
czy poprawę trwałości. 

Barwniki zostały uporządkowane w  specjalnym rejestrze, zwanym Color 
Index. Po raz pierwszy został on opublikowany w 1924 r. W tym systemie kla-
syfikacji wyróżnić można Colour Index Generic Name (CIGN), np. C.I. Disperse 
Yellow 1 (żółcień dyspersyjna 1), czyli nazwę określająca rodzaj barwnika pod 
względem jego zastosowania technicznego i barwę oraz chronologiczny zapis 
w rejestrze, a w przypadku znanej i opublikowanej struktury chemicznej tzw. 
Colour Index Constitution Number (CICN), w tym przypadku C.I. 10345.

Proces barwienia oparty jest na powinowactwie barwników do określonych 
substancji, a także na zdolności do rozpuszczania się i tworzenia półproduktów 
na barwionym materiale. Przebiega on w kilku etapach. W pierwszym etapie 
następuje rozpuszczanie i rozpraszanie barwnika, zaś w kolejnych jego utrwale-
nie. Podczas barwienia pomiędzy barwinkiem, a barwionym materiałem mogą 
tworzyć się oddziaływania międzycząsteczkowe np. siły van der Waalsa. Rysu-
nek 2 przedstawiona proces przenikania barwnika do włókna.

Chemiczna klasyfikacja barwników uwzględnia obecności ugrupowań chro-
moforowych, budowę chemiczną, metody otrzymywania, a  także ich zastoso-
wanie. Biorąc pod uwagę powyższe wyróżniamy barwniki polimetynowe, poli-
cyklochinonowe, nitrowe i nitrozowe, akrylometanowe, akryloaminowe, azowe. 
Rozpatrując sposób wykonania barwienia, rozpuszczalność i  zachowanie się 
w stosunku do różnych barwionych substancji mówimy o technicznej klasyfika-
cji barwników zgodnie z którą barwniki dzielimy na kwasowe, zasadowe, zapra-
wowe, bezpośrednie, reaktywne, kadziowe i  siarkowe. Z  użytkowego punktu 
widzenia wyróżniamy barwniki rozpuszczalne w  wodzie i  nierozpuszczalne 
w  wodzie. Do  pierwszej grupy zaliczmy barwniki rozpuszczalne w  wodzie 
z  wytworzeniem barwnego kationu (barwniki zasadowe) i  barwnego anionu 
(barwniki kwasowe, reaktywne, bezpośrednie), do  drugiej grupy zaliczamy 
barwniki nierozpuszczalne w wodzie np. zawiesinowe lub tworzone na włóknie 
(barwniki lodowe, zaprawowe).

Barwniki wykorzystywane są  w  wielu dziedzinach naszego życia (rys. 3). 
Największym tonażowo odbiorcą barwników jest przemysł włókienniczy2. Poza 

Rys. 2. Mechanizm barwienia za pomocą barwnika.
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przemysłem włókienniczym, stosowane są  one w  przemyśle elektronicznym 
do  produkcji ciekłokrystalicznych i  elektrochromowych wskaźników optycz-
nych oraz w technologii zapisu optycznego, fotograficznym (barwniki do two-
rzenia barwnego obrazu w  fotografii kolorowej), reprograficznym (atramenty, 
papiery bezkalkowe), spożywczym i  farmaceutycznym (barwienie żywności 
i lekarstw) oraz do barwienia materiału biologicznego, papieru, skóry, drewna, 
kosmetyków, plastiku, farb i lakierów, a także jako wskaźniki (np. redoks, pH).

1.1 Ścieki barwne i sposoby ich oczyszczania
Do  najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń środowiska wodnego zali-
czamy ścieki przemysłowe, bogate w organiczne i nieorganiczne związki trudno 
biodegradowalne. Barwniki obecne w wodzie już nawet w bardzo małych ilo-
ściach powodują jej zmętnienie, a  zarazem nieestetyczny wygląd. Utrudniają 
przenikanie promieni słonecznych, przez co hamują proces fotosyntezy i rozwój 
biocenozy3. 

Ogromne ilości zabarwionych ścieków powstają w  zakładach przemysłu 
włókienniczego, wytwórniach barwników organicznych, a  także zakładach 
przemysłu spożywczego, tłuszczowego i  kosmetycznego4. Ścieki z  farbiarni, 
drukarni i  innych zakładów przemysłowych oprócz pozostałości stosowanych 
barwników występujących w  postaci roztworów rzeczywistych lub w  postaci 
koloidalnej zawierają także wiele innych związków chemicznych tj. kwasy 
organiczne, detergenty oraz środki utleniające i  redukujące5. Ilość niezwiąza-
nego barwnika pozostająca w kąpieli farbiarskiej zależy m.in. od rodzaju barw-
nika, typu barwionego włókna oraz metody barwienia6. Zawartość barwinków 
w ściekach włókienniczych po procesie barwienia waha się w granicach od 2 
do 50% w zależności od rodzaju zastosowanego barwnika7. Tabela 1 przedsta-
wia wpływ rodzaju barwnika na stopień jego wiązania z włóknem.

Rys. 3. Zastosowanie barwników2.
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Tab. 1. Ilości barwników przedostających się do ścieków włókienniczych z kąpieli 
farbiarskich7

Rodzaj barwnika Pozostałość w ściekach  
po procesie barwienia [%]

Barwniki zasadowe 2–3
Barwniki bezpośrednie 5–20
Barwniki kadziowe 5–20
Barwniki kwasowe 7–20
Barwniki siarkowe 20–40
Barwniki reaktywne 20–50

Zróżnicowany skład i pochodzenie ścieków sprawiły, że wśród wielu znanych 
metod ich oczyszczania za  najbardziej efektywne uznaje się obecnie metody 
fizykochemiczne i  chemiczne. W  pierwszym etapie oczyszczania ścieków 
zawiesiny i osady oddziela się na drodze sedymentacji grawitacyjnej, sedymen-
tacji odśrodkowej lub filtracji złożonej. Następnie w drugim etapie w zależności 
od składu ścieków oczyszczanie można prowadzić jedną lub kilkoma z poda-
nych metod: koagulacja, flokulacja, adsorpcja/wymiana jonowa, elektroliza, 
elektrodializa, odwrócona osmoza, neutralizacja, utlenianie i redukcja.

Pod pojęciem biologicznego oczyszczania ścieków rozumie się wszystkie 
te  metody i  procesy, w  których do  rozkładu substancji zanieczyszczających 
wykorzystywane są drobnoustroje. Bardzo ważna rolę odgrywają tutaj bakterie, 
które tworzą w ściekach skupiska zooglealne. Oprócz nich, w skład biocenozy, 
która oczyszcza ścieki wchodzą: grzyby, drożdże, golony i pierwotniaki. Biolo-
giczne oczyszczanie ścieków można prowadzić w warunkach tlenowych (aero-
bowych) i beztlenowych (anaerobowych), wykorzystując złoże biologiczne lub 
osad czynny.

Każda z wymienionych powyżej metod jest w pewnym stopniu skuteczna, 
natomiast żeby uzyskać wysoki stopień czystości ścieku należy dobrać taką 
metodę, która będzie odpowiednia dla danego rodzaju ścieków. Zdarza się, że 
konieczne jest zastosowanie tzw. metody mieszanej polegającej na połączeniu 
kilku wyżej wymienionych metod, celem uzyskania jak najlepszych efektów4,6.

Zgromadzony do  chwili obecnej materiał badawczy8-17 pokazuje, że zasto-
sowanie sorbentów i  metod adsorpcyjnych w  procesie oczyszczania ścieków 
z  barwników daje możliwość projektowania nowoczesnych instalacji techno-
logicznych.

2. Usuwanie barwników na sorbentach różnego typu
2.1. Żywice jonowymienne
Jednym z  najczęściej wykorzystywanych materiałów w  procesie usuwania 
barwników są  żywice jonowymienne zwane także wymieniaczami jonowymi. 
Są  to  substancje wielkocząsteczkowe o  strukturze przestrzennie usieciowanej, 
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które wykazują zdolność do wymiany własnych ruchliwych jonów na jony znaj-
dujące się w otaczającym je roztworze. Dzięki dobrze rozwiniętej powierzchni 
właściwej, odporności chemicznej, a także wysokiej selektywności w stosunku 
do barwników rożnych typów są bardzo popularnymi sorbentami4. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszą się makroporowate anionity silnie zasadowe 
o matrycy poliakrylowej i polistyrenowej (rys. 4).

Sorpcję barwnika znanego pod nazwą indygokarmin (indygo, C.I. Acid 
Blue 74, rys. 5), znajdującego zastosowanie nie tylko w barwieniu tkanin (głów-
nie denim), ale i żywności, otrzymywanego niegdyś z indygowca barwierskiego, 
prowadzono na  anionitach polistyrenowych Amberlite IRA-402, Lewatit 
MonoPlus M-60018 oraz Amberlite FPA-5119. Największe wartości pojem-
ności sorpcyjnej uzyskano dla Lewatit MonoPlus M-600 (97,9 mg/g) oraz 
Amberlite FPA-51 (123,8 mg/g).

Próbę usunięcia barwnika kwasowego C.I. Acid Orange 7 podjęto także 
na anionitach poliakrylowych Amberlite IRA-67 i Amberlite IRA-45820 oraz 
polistyrenowym Lewatit MonoPlus SR-721. Wzrost temperatury w  zakresie 
298-318 K spowodował spadek ilości zaadsorbowanego barwnika w przypadku 
zastosowania Amberlite IRA-67, natomiast w przypadku Amberlite IRA-458 
niewielki wzrost. Największą wartość pojemności sorpcyjnej uzyskano stosu-
jąc w testach adsorpcji Amberlite IRA-458 (1211,3 mg/g), pozostałe dwa sor-
benty wykazały znacznie niższą wartość pojemności, tj. 168,2 mg/g (Amberlite 
IRA-67) i 713,4 mg/g (Lewatit MonoPlus SR-7). Dodatek NaCl i Na2SO4 
(1-25 g/dm3) do układu zawierającego 100 mg/dm3 C.I. Acid Orange 7 wpły-
nął na obniżenie pojemności sorpcyjnej jonitu Lewatit MonoPlus SR-7. Obec-
ność NaH2PO4, Na2HPO4 oraz Na2SO4 w  ilości 0,1-2 g/dm3 nie wpływała 
na pojemność sorpcyjną Amberlite IRA-458 podczas gdy wraz ze wzrostem 
zawartości Na2SO4 w układzie (200 mg/dm3 C.I. Acid Orange 7) ilość barw-
nika zaadsorbowanego przez Amberlite IRA-67 zmniejszyła się z 18,1 mg/g 

Rys. 4. Charakterystyka anionitów silnie zasadowych.
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Rys. 5. Otrzymywanie i zastosowanie indygokarminu.

do 16,7 mg/g 20. Obok elektrolitów, anionowe i kationowe środki powierzch-
niowo czynne są  bardzo często obecne w  ściekach tekstylnych. Zmniejszają 
one napięcie powierzchniowe wody i ułatwiają kontakt barwnika z włóknem. 
Wzrost stężenia surfaktantu kationowego CTAB (bromek heksadecylotrimety-
loamoniowy) w w/w układzie powodował spadek pojemności sorpcyjnej opisy-
wanych anionitów na skutek tworzenia się agregatów typu barwnik-surfaktant 
poprzez oddziaływania barwnika w formie anionowej z  surfaktantem o prze-
ciwnym znaku. Stwierdzono także, że efektywność procesu sorpcji C.I. Acid 
Orange 7 na anionitach silnie zasadowych (Amberlite IRA-458 oraz Lewatit 
SR-7) w obecności SDS (dodecylosiarczan sodu) nie ulegała zmianie. Proces 
adsorpcji barwnika na  Amberlite IRA-67 był możliwy przy pH poniżej 10, 
podczas gdy adsorpcja C.I. Acid Orange 7 na Amberlite IRA-458 była nieza-
leżna od pH. 

Interesujące są także badania mające na celu usuwanie barwników reaktyw-
nych (rys. 6) na  anionitach różnego typu. Adsorpcję barwnika C.I. Reactive 
Black 5 ze ścieków tekstylnych badali Greluk i Hubicki22 wykorzystując polia-
krylowe anionity silnie zasadowe o  strukturze makroporowatej (Amberlite 
IRA-958) i  żelowej (Amberlite IRA-458). Wraz ze wzrostem temperatury 
w zakresie 298-308 K ilość zaadsorbowanego barwnika wzrastała, a pojemność 
sorpcyjna anionitów wynosiła odpowiednio 972,6 mg/g i  854,3 mg/g. Kine-
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tyka adsorpcji barwnika na  obu anionitach zachodził zgodnie z  założeniami 
modelu pseudo-drugiego rzędu. Greluk i Hubicki23 zajęli się również usuwa-
niem C.I. Reactive Red 120 oraz C.I. Reactive Red 2 (rys. 6) na Amberlite 
IRA-900 określając jego pojemność sorpcyjną odpowiednio na poziomie 692,3 
mg/g i 1399, 5 mg/g (298 K). Wraz ze wzrostem temperatury zaobserwowano 
wzrost pojemności sorpcyjnych anionitu (tab. 2).

Tab. 2. Zmiany pojemności sorpcyjnych Amberlite IRA-900 w stosunku do barwników 
reaktywnych wraz ze wzrostem temperatury23

Temperatura [K]

Pojemności sorpcyjne [mg/g]
C.I. Reactive 
Black 5

C.I. Reactive  
Red 2

C.I. Reactive  
Red 120

298 1351.8 1399.5 692.3

308 1526.2 1466.6 884.7

318 1648.9 1630.3 1043.3

Adsorpcja C.I. Reactive Red 120 była uzależniona od pH, natomiast w przy-
padku C.I. Reactive Red 2 pH nie odgrywało znaczącego wpływu. Niejonowe 
i  anionowe środki powierzchniowo czynne (Triton X-100 (eter polimeru gli-
kolu polietylenowego (PEG) i p-tert-oktylofenolu), SDS) nie obniżały adsorp-
cji C.I. Reactive Red 2. Wraz ze wzrostem stężenia CTAB (0,1-2 g/dm3) 
w układzie 200 mg/dm3 barwnika ilość barwnika zaadsorbowanego przez anio-
nit zmniejszyła się 13,2 mg/g do 1,8 mg/g. Desorpcja barwników z fazy anio-
nitu zachodziła z bardzo małą wydajnością, tj. 1,3-13,5% przy użyciu 1 M HCl 
w  50% metanolu co  świadczy o  silny oddziaływaniu pomiędzy adsorbentem 
i adsorbatem.

Warto także wspomnieć o badaniach dotyczących usuwania barwnika bezpo-
średniego C.I. Direct Blue 71 na anionicie Lewatit MonoPlus SR-724. Pojem-
ność sorpcyjna anionitu względem C.I. Direct Blue 71 wynosiła 850,2 mg/g. 
Dodatek Na2CO3 oraz Na2SO4 w zakresie od 5 do 25 g/dm3 do  roztworów 

Rys. 6. Wzory strukturalne barwników reaktywnych usuwanych z roztworów wodnych 
przy użyciu anionitów.
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Rys. 7. Wpływ obecności elektrolitów na adsorpcję C.I. Direct Blue 71 (100 mg/dm3) 
na anionicie Lewatit MonoPlus SR-7.

zawierających w/w barwnik w ilości 100 mg/dm3 spowodował wzrost pojemno-
ści sorpcyjnej (rys. 7). Ilości barwnika zaadsorbowanego przez anionit w stanie 
równowagi (qe) z roztworów o stężeniu wyjściowym adsorbatu 100-1000 mg/dm3 
odpowiadają wartościom obliczonym z  równania kinetycznego pseudo-dru-
giego rzędu, co potwierdzają wartości współczynników determinacji r2. Brak 
wyraźnego wpływu pH roztworu na  retencję barwnika oraz niezadowalająca 
jego desorpcja z fazy anionitu (wydajność desorpcji 12,1 %, eluent: 1 M NaOH 
w  90% metanolu) świadczą, że proces jego wiązania ma  charakter mieszany 
z dominującym udziałem chemisorpcji.

Porównanie właściwości sorpcyjnych anionitów o szkielecie poliakrylowym 
Amberlite IRA-67 i  Amberlite IRA-458 względem C.I. Direct Red 75 opi-
sała Wawrzkiewicz25. Pojemność sorpcyjna w/w jonitów wynosiła 994,9 mg/g 
(Amberlite IRA-67) i 430,8 mg/g (Amberlite IRA-458). Stwierdzono, że reten-
cja C.I. Direct Red 75 (1 g/dm3) na wymieniaczach anionowych jest niezależna 
od początkowego pH, dodatku NaCl (5 g/dm3), Na2CO3 (5 g/dm3) i Na2SO4 
(2 g/dm3), a także Tritonu X-100. Zaobserwowano natomiast niewielki spadek 
pojemności sorpcyjnej badanych jonitów w obecności CTAB. Stwierdzono, że 
rozmiar ziarna anionitów (trzy frakcje anionitów o uziarnieniach: > 0,6 mm, 
0,6-0,43 mm i <0,43 mm) wpływa na szybkość usuwania barwnika z roztwo-
rów wodnych w początkowym czasie adsorpcji, tj. od 1 do 60 min. Ilości C.I. 
Direct Red 75 zaadsorbowanego przez żywice typu Amberlite w ciągu pierw-
szych 60 minut kontaktu faz zwiększają się wraz ze zmniejszaniem wielkości 
ziarna. Desorpcję barwnika z  Amberlite IRA 67 z  60% wydajnością można 
przeprowadzić stosując 1 M NaOH w 40% metanolu.
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Podsumowując, mechanizm wiązania barwników przez jonity uzależniony 
jest od  struktury chemicznej barwnika, rodzaju oraz ilości grup chromoforo-
wych i auksochromowych oraz ich przestrzennej konfiguracji. Retencja barwni-
ków w fazie anionitu zachodzi w wyniku utworzenia się pary jonowej pomiędzy 
grupami funkcyjnymi anionitu, a grupami sulfonowymi barwnika:
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gdzie:
ClCHNHRCH 232 )(  – anionit słabo zasadowy w formie chlorkowej,

ClCHNRCH 332 )( – anionit silnie zasadowy w formie chlorkowej, 
  – barwnik w formie anionowej o n grupach sulfonowych.

Pomiędzy zdelokalizowanymi elektronami pierścieni benzenowych matrycy 
jonitów, a  zdelokalizowanymi elektronami pierścieni aromatycznych barwni-
ków mogą występować oddziaływania typu π-π. Ponadto, nie można wyklu-
czyć także odziaływań van der Waalsa oraz tworzenia się wiązań wodorowych 
pomiędzy atomami wodoru np. grupy aminowej anionitów, a tlenem grupy sul-
fonowej względnie tlenem grupy hydroksylowej barwnika.

2.2. Sorbenty typu „low-cost” 
W  ciągu ostatnich kilku lat poszukiwanie nowych, tanich sorbentów stało 
się ważnym, a  zarazem szeroko analizowanym zagadnieniem przez ośrodki 
badawcze. Tematyka obejmuje adsorpcję jonów metali ciężkich, barwników, 
fenoli i  ich pochodnych, węglowodorów itp. Istotą problemu jest zastąpienie 
drogich tradycyjnych sorbentów tanimi, które często są produkowane z mate-
riałów odpadowych (z  ang. low-cost)26. Niektóre z  tych sorbentów powstają 
z  substancji odpadowych, które nie znajdują już żadnego zastosowania, zali-
czamy do nich m. in. łuski ryżowe, skórki, pestki owoców cytrusowych, odpady 
rolnicze, popioły lotne, torf, żużel oraz wiele innych27. Przykłady takich sor-
bentów wraz z  ich wyznaczonymi pojemnościami sorpcyjnymi w  stosunku 
do  barwników zestawiono w  tabeli 328-38. Podkreślić należy, że charaktery-
zuje je dość niska pojemność sorpcyjna w porównaniu z jonitami lub węglami 
aktywnymi.
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Tab. 3. Zestawienie sorbentów typu „low-cost” stosowanych do usuwania barwników
Sorbent Barwnik Wyniki badań Lit.

Otręby ryżowe/plewy ry-
żowe

C.I Reactive 
Blue 4

- pojemność sorpcyjna 151,3 mg/g 
w temp. 333K

- zmiana pH 2-9 spowodowała zmniej-
szenie się pojemności sorpcyjnej

- wraz ze wzrostem temperatury ilość 
zaadsorbowanego barwnika wzrosła

28

C.I Direct 
 Red 31

- pojemność sorpcyjna 129,87 mg/g
- zmiana pH 1-8 spowodowała spadek 

pojemności sorpcyjnej
29

C.I Direct 
Orange 26

- pojemność sorpcyjna 66,67 mg/g
- zamiana pH 1-8 spowodowała spadek 

pojemności sorpcyjnej

C.I Reactive 
Orange 16

- maksymalna pojemność sorpcyjna 
60,24 mg/g

- optymalna wartość pH 4-6
30

Błękit  
metylenowy

- pojemność sorpcyjna w  temperaturze 
305 K 40,6 mg/g 

- zmiana pH 3-8 spowodowała wzrost 
pojemności sorpcyjnej

31

Łuska pszenicy C.I. Direct  
Blue 71

- w  temperaturze 293 K pojemność 
sorpcyjna 46,30 mg/g 

- ze wzrostem temperatury zaobserwo-
wano wzrost pojemności sorpcyjnej

-  zmiana pH 2-7 spowodowała wzrost 
efektywności biosorpcyjnej

32

Reactofix Navy 
Blue 2 GFN

- wraz ze wzrostem pH 2-10 maleje 
sorpcja barwnika

- wzrost temperatury 303-323 K spowo-
dował wzrost pojemności sorpcyjnej

33

Skórka pomarańczowa
C.I. Acid  
Violet 17

- pojemność sorpcyjna 19,88 mg/g 
- maksymalne usunięcie barwnika przy 

pH=2
34

C.I Direct  
Red 30

- pojemność sorpcyjna 10,7 mg/g 
w temperaturze 298 K

- optymalna wartość pH=2
35

C.I Direct  
Red 80

- pojemność sorpcyjna 21,1 mg/g 
w temperaturze 298 K

- optymalna wartość pH=2

Słoma czosnkowa Błękit 
 metylenowy

- maksymalna pojemność sorpcyjna 
255,41 mg/g przy pH=7 i 303 K

- ze wzrostem temperatury 303-323 K 
pojemność sorpcyjna wzrosła

- zmiana pH 2-10 spowodowała wzrost 
pojemności sorpcyjnej

36

C.I. Direct 
 Red 12B

-  maksymalna pojemność sorpcyjna 
37,96 mg/g w temp. 328 K 

-  sorpcja barwnika zmniejszyła się wraz 
ze wzrostem pH, optymalna wartość 
pH=2

37
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Nasiona papai
Błękit 
 metylenowy

- maksymalna pojemność sorpcyjna 
555,6 mg/g w temperaturze 303 K

- zmiana pH 3-10 spowodowała mini-
malny wzrost pojemności sorpcyjnej

38

2.3. Chitozan
Uniwersalnym materiałem sorpcyjnym z  punktu widzenia wielu zastosowań 
jest chityna oraz chitozan i  jego pochodne. Chitozan jest organicznym poli-
sacharydem produkowanym w procesie chemicznej lub enzymatycznej deace-
tylacji chityny. Został on przebadany przez wielu naukowców jako biosorbent 
do  wydzielania barwników rozpuszczonych w  roztworach wodnych. Posiada 
on kilka swoistych cech, które powodują, że jest efektywnym sorbentem do usu-
wania tych substancji, m. in. niski koszt eksploatacji w porównaniu do węgla 
aktywnego duża pojemność sorpcyjna i  wysoka reaktywność. Na  rysunku 8 
przedstawiono strukturę chitozanu39. 

Badania sorpcji Remazol Yellow Gelb 3RS i  Basic Yellow 37 przeprowa-
dzono w zespole Kyzas40 na sproszkowanym i granulowanym chitozanie, który 
dodatkowo modyfikowano związkami z  grupami amidowymi i  karboksylo-
wymi. Pojemność sorpcyjna sproszkowanego chitozanu w  stosunku do  bada-
nych barwników wynosiła odpowiednio 417 mg/g i  333 mg/g, zaś granul 
chitozanu odpowiednio 334 mg/g i  134 mg/g. Pojemność sorpcyjna granul 
chitozanu modyfikowanych poliakryloamidem w stosunku do Remazol Yellow 
Gelb 3RS wynosiła 1058 mg/g, natomiast modyfikowanych kwasem poliakry-
lowym 456 mg/g. W przypadku sproszkowanego chitozanu wartość pojemno-
ści sorpcyjnej w  stosunku do  w/w  barwnika i  po  w/w  modyfikacji wynosiła 
kolejno 1211 mg/g i 527 mg/g. Pojemność sorpcyjna wyznaczona względem 
Basic Yellow 37 wynosiła 363 mg/g (granule chitozanu modyfikowane polia-
kryloamidem) i  563 mg/g (granule chitozanu modyfikowane kwasem polia-
krylowym). Wysokie zdolności sorpcyjne chitozanu odnotowano dla barwnika 
reaktywnego przy pH=2 zaś dla barwnika zasadowego przy pH=10.

Subramani i współpr.41 wykorzystali do swoich badań chitozan wyizolowany 
z krewetek wyznaczając jego pojemność sorpcyjną w  stosunku do Malachite 
Green, C.I. Reactive Red 198 i C.I. Direct Yellow 31 (pH=3) w temperaturze 
pokojowej, które wynosiły 166 mg/g, 1250 mg/g i 250 mg/g odpowiednio. 

Rys. 8. Struktura chitozanu39.
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2.4. Węgiel aktywny
Węgle aktywne zbudowane są z grafitu drobnokrystalicznego, węgla pierwiast-
kowego w formie bezpostaciowej oraz z substancji niewęglowych, które zawie-
rają heteroatomy tlenu, siarki czy azotu. Dzięki silnie rozwiniętej powierzchni 
właściwej (300-2500 m2/g), porowatej strukturze (mikropory, mezopory) oraz 
możliwości modyfikacji jego powierzchni węgiel aktywny znalazł zastosowanie 
w procesach usuwania barwników ze ścieków. 

Według Konickiego i  in.42 maksymalna pojemność sorpcyjna węgla aktyw-
nego w stosunku do C.I. Acid Orange 8 i C.I. Acid Red 88 wynosiła odpowied-
nio 454,6 mg/g i 555,6 mg/g (w temp. 303 K). Wzrost wartości pH w zakresie 
od 3 do 11 spowodował zmniejszenie się pojemności sorpcyjnej, a więc najbar-
dziej korzystnym środowiskiem do adsorpcji tych barwników jest środowisko 
silnie kwaśne, co tłumaczy anionowy charakter grup funkcyjnych. Dane kine-
tyczne najlepiej opisuje równanie pseudo-drugiego rzędu.

Zespół Al-Degas’a43 wyznaczył maksymalną pojemność sorpcyjną węgla 
aktywnego w  stosunku do  C.I. Reactive Blue 2, C.I. Reactive Red 4 i  C.I. 
Reactive Yellow 2, która wynosiła kolejno 0,27 mmol/g, 0,11 mmol/g i 0,24 
mmol/g (temp. 298K, pH=7). Wzrost temperatury w zakresie 298-328 K i pH 
spowodował znaczne zwiększenie się pojemności sorpcyjnej. Na uwagę zasłu-
gują także badania prowadzone przez Gómez i  współpr.44, którzy wydzielali 
na tego typu sorbencie szereg barwników kwasowych m. in. C.I. Acid Red 97, 
C.I.  Acid Orange 61 i  C.I. Acid Brown 425 z  roztworów wodnych. Stwier-
dzono, że pojemność sorpcyjna w temp. 298 K dla w/w barwników wynosiła 
odpowiednio 52,08 mg/g, 169,49 mg/g i 222,22 mg/g.

Węgiel aktywny jest substancją nietoksyczną, a zarazem łatwą do utylizacji 
po zużyciu, dlatego też może odgrywać ważną role w procesach oczyszczania 
ścieków, ale ze względu na wysoką cenę jego wykorzystanie jest ograniczone. 

Podsumowanie
Bogate piśmiennictwo i  liczne badania6-44 dowodzą, że ścieki pochodzące 
z przemysłu włókienniczego, chemicznego, spożywczego i in. zawierające barw-
niki stanowią groźne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, dlatego uzasad-
niona jest ochrona wód i  kompleksowe ich oczyszczanie. Zdolność wiązania 
zanieczyszczeń, w tym również barwników zależy od ich budowy i właściwości 
fizykochemicznych stosowanych do tego celu sorbentów. Znajomość pojemno-
ści sorpcyjnych opisanych powyżej materiałów w stosunku do barwników wska-
zuje na  szereg możliwości technologicznych mających na  celu usprawnienie 
i unowocześnienie dotychczas zaproponowanych rozwiązań technologicznych.
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Abstrakt
Procesy biohydrometalurgiczne, w  których wykorzystuje się mikroorganizmy 
do ekstrakcji metali z rud lub odpadów mineralnych, spełniają wymogi stawiane 
przez „zieloną chemię”. Także biosynteza nanocząstek metali z wykorzystaniem 
ekstraktów z  liści roślin spełnia te  kryteria. W  rozdziale przedstawiono kon-
cepcję połączenia tych dwóch procesów w celu uzyskania nanocząstek miedzi 
i uranu. Przedstawione zostały podstawy bioługowania odpadowych surowców 
mineralnych oraz biosynteza nanocząstek miedzi i uranu z roztworów powsta-
łych po procesie bioługowania. Otrzymane nanocząstki były charakteryzowane 
głównie przez pomiar potencjału dzeta. Opisana została również rola, jaką 
odgrywają ciecze jonowe w procesie biosyntezy nanocząstek.

1. Wstęp
Dzięki odmiennym właściwościom od ciał makroskopowych, cząstki o wymia-
rach nano (10-9 m) stały się przedmiotem licznych badań naukowych. Jednym 
z celów jest znalezienie sposobu otrzymania nanocząstek o ściśle określonych 
wielkościach i  kształcie. Ma  to  istotne znaczenie dla sposobu wykorzystania 
utworzonych w  ten sposób nanocząstek. Metody otrzymywania realizowane 
są  w  oparciu o  dwie główne koncepcje: „top-down” i  „bottom-up”1. Koncep-
cja „top-down” zakłada tworzenie nanocząstek poprzez redukcję rozmiarów 
materiałów występujących w  skali makroskopowej. Synteza nanocząstek pro-
wadzona od poziomu atomów lub molekuł jest koncepcją „bottom-up”. W celu 
pozyskania nanocząstek stosowane są  metody fizyczne, chemiczne i  biolo-
giczne2. W sposób schematyczny procesy syntezy nanocząstek metali pokazane 
zostały na rysunku 1.

Z  uwagi na  ochronę środowiska naturalnego istotnego znaczenia nabie-
rają metody biologiczne. Główną zaletą tego sposobu syntezowania nanoczą-
stek jest mały lub całkowity brak szkodliwego oddziaływania na środowisko3. 
Do  syntezy wykorzystywane są  bakterie, drożdże, grzyby, pierwotniaki oraz 
ekstrakty roślinne. Istotnym mankamentem biologicznego sposobu otrzymy-
wania jest mała kontrola wielkości i  kształtu otrzymanych nanocząstek. Jed-
nakże, łatwy sposób pozyskania substancji redukujących, zwłaszcza w  przy-
padku ekstraktów z liści roślin sprawia, że biologiczny proces syntezy cząstek 
w skali nanometrycznej staje się konkurencyjny w stosunku do  pozostałych 
dwóch metod4. Podstawowym celem niniejszego rozdziału jest pokazanie, że 
możliwe jest wykorzystanie odpadowych roztworów po procesie bioługowania 
do syntezy nanocząstek. Koncepcja ta znajdzie swoje praktyczne zastosowanie 
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w momencie, gdy metody biohydrometalurgiczne do przerobu odpadów górni-
czych i odpadów elektronicznych będą stosowane na szerszą skalę.

2. Procesy bioługowania jako źródło jonów metali
Oddziaływanie mikroorganizmów z  minerałami, w  środowisku naturalnym 
w obecności wody i dwutlenku węgla, sprowadza się do dwóch procesów: bio-
utleniania i bioroztwarzania5. Rezultatem obu procesów są roztwory zawierające 
jony metali pochodzące z ługowanych minerałów. Równolegle do procesu che-
micznego ługowania zachodzi proces ługowania biologicznego6. W zależności 
od  działających mikroorganizmów procesy określane są  mianem „ługowanie 
chemolitotroficzne” lub „ługowanie chemoorganotroficzne”7,8.W bioługowaniu 
chemolitotroficznym biorą udział bakterie takie jak: Acidithiobacillus ferrooxidans, 
Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans i wiele innych. W pro-
ces bioługowania chemoorganotroficznym zaangażowane są  głównie grzyby 
produkujące rozmaite kwasy organiczne oraz bakterie wytwarzające siderofory. 
Bioługowanie chemolitotroficzne jest procesem utleniania, w którym utlenia-
czami są komórki bakteryjne lub jony Fe3+, wytwarzane przez bakteryjne utle-
nianie jonów Fe2+. Materiałem mineralnym ulegającym procesowi bioutleniania 
są minerały siarczkowe oraz minerały tlenkowe zawierające U(IV).

Kwasolubne bakterie biorące udział w procesie bioługowania zostały podzie-
lone na trzy grupy, przyjmując za kryterium podziału optymalną temperaturę 
wzrostu tych bakterii. Są to odpowiednio: bakterie mezofilne rozwijające się 
w przedziale temperatury 20-40°C, bakterie termofilne, których wzrost odbywa 
się w  temperaturze 40-60°C i  hipertermofilne funkcjonujące w  temperatu-
rze powyżej 60°C. Dominującymi bakteriami w  procesie bioługowania są: 
Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus caldus, Sulfobacillus i Leptospirillum 
ferrooxidans9.

Rys. 1.  Sposoby syntezy nanocząstek.
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W literaturze rozpatrywane są głównie trzy mechanizmy procesu bioługo-
wania: bioługowanie bezpośrednie, bioługowanie pośrednie i mechanizm gal-
waniczny (elektrochemiczny)10, które zostaną przedstawione na przykładzie 
bioługowania pirytu (rys. 2) oraz minerałów uranu (rys. 3).

W  mechanizmie bezpośrednim wymagany jest fizyczny kontakt komórki 
mikroorganizmu z  powierzchnią bioługowanego minerału. Rozpatrując  
adhezję komórki do powierzchni minerału można wyróżnić cztery podstawowe 
etapy tego procesu. W  pierwszym etapie komórka bakterii transportowana 
jest do powierzchni minerału. W bliskiej odległości od powierzchni minerału 
komórka jest elektrostatycznie przyciągana do  powierzchni. Trwałe „przymo-
cowanie” komórki do powierzchni mineralnej umożliwiają produkowane przez 
komórkę biopolimery (extracellular polymeric substances, EPS)11. Pełną immo-

Rys. 2. Mechanizmy bioługowania minerałów siarczkowych.

Rys. 3. Mechanizmy bioługowania minerałów uranowych.
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bilizację komórek na powierzchni mineralnej kończy etap tworzenia biofilmu, 
który pokrywa powierzchnię minerału12.

Podobnie do  minerałów siarczkowych, także rudy zawierające minerały 
uranu mogą być bioługowane przez bakterie chemoautotroficzne13. Bioługowa-
nie rud uranu odbywa się zgodnie z mechanizmem pośrednim14. W mechani-
zmie pośrednim (rys. 3.) główną rolę w procesie odgrywają jony Fe3+, które ata-
kują powierzchnie minerałów uranu uwalniając do roztworu jony UO22+. Proces 
bioługowania rud uranowych przebiega zgodnie z reakcją:

 UO2 + Fe3+ = UO22+ + Fe2+ 

Jony Fe2+ są utleniane przez bakterie do Fe3+ i proces bioługowania uranu jest 
kontynuowany. Proces bioutleniania jonów Fe2+ obrazuje następująca reakcja:

 2Fe2+ +1/2O2 + 2H+ (bakterie) = 2 Fe3+ + H2O

Proces bioługowania siarczkowych minerałów miedzi zachodzi w podobny 
sposób jak bioługowanie pirytu lub minerałów uranu. Dodatkowym mecha-
nizmem, który często występuje w  przypadku bioługowania siarczkowych 
rud miedzi jest mechanizm elektrochemiczny lub galwaniczny10. Warunkiem 
koniecznym dla realizacji procesu bioługowania, zgodnie z mechanizmem gal-
wanicznym, jest istnienie ziaren mineralnych złożonych z  dwóch minerałów 
siarczkowych. Wzorcowym układem mineralnym dla demonstrowania mecha-
nizmu galwanicznego jest układ chalkopiryt-piryt (rys. 2). Chalkopiryt jest 
ważnym składnikiem rud miedzi. Szacuje się, że około 70% światowych rud 
miedzi stanowi ten minerał15. Czysty chalkopiryt jest minerałem, który z tru-
dem poddaje się procesowi bioługowania. W  celu intensyfikacji procesu bio-
ługowania chalkopirytu celowo dodaje się ziaren pirytu dla wywołania efektu 
galwanicznego. Proces ten został opatentowany pod nazwą GalwanoxTM16. 
Układ dwóch minerałów siarczkowych o różnych potencjałach elektrochemicz-
nych sprawia, że proces ługowania chalkopirytu jest procesem elektrochemicz-
nym, w którym na powierzchni chalkopirytu zachodzi reakcja anodowa (utle-
nienie chalkopirytu): 

 CuFeS2 = Cu2+ + Fe2+ + 2So + 4e- – reakcja anodowa,

a na powierzchni pirytu przebiega reakcja redukcji jonów żelaza(III):

 4Fe3+ + 4e- = 4 Fe2+ – reakcja katodowa.

Konsekwencją procesu elektrochemicznego jest intensyfikacja procesu ługo-
wania chalkopirytu17.

Efekty naturalnego procesu bioutleniania minerałów siarczkowych w  for-
mie odcieków, można znaleźć w bardzo wielu miejscach na świecie (np.: rzeka 
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Rio Tinto w  Hiszpanii, kolorowe jeziorko w  Rudawach Janowickich, Dolny 
Śląsk). W większości przypadków są to miejsca związane z górniczą eksploata-
cją rud siarczkowych, węgla kamiennego lub uranu. Skład chemiczny kwaśnych 
odcieków jest ściśle powiązany ze składem mineralnym tych miejsc, w których 
powstają. Odcieki te są często traktowane jako wtórne źródło metali18,19.

Kwaśne odcieki kopalniane (acid mine drainage) powstają, gdy minerały 
siarczkowe mają kontakt z tlenem i wodą. W roztwarzaniu minerałów siarcz-
kowych istotną rolę odgrywają kwasolubne bakterie chemolitotroficzne, które 
funkcjonują w  symbiozie z  minerałami. Mikroorganizmy wykorzystują reak-
cję utleniania minerałów siarczkowych, jako proces dostarczający im energię 
i elektrony. Podobnie się dzieje w przypadku tlenkowych rud uranowych, gdzie 
zachodzi proces utleniania U(IV) do U(VI).

Kolejnymi potencjalnymi źródłami jonów metali, które mogą być wykorzy-
stane do syntezy nanocząstek metali, głównie miedzi, są roztwory pochodzące 
w podziemnego bioługowania rud miedzi. Jest to technologia przyszłości, znaj-
dująca się na etapie badań pilotowych20.

Innym źródłem jonów miedzi jest roztwór otrzymany po  biologicznym 
ługowaniu odpadów elektronicznych21. Ilość tych odpadów będzie gwałtow-
nie wzrastać wraz ze  wzrastającą ilością nowych, elektronicznych urządzeń 
powszechnego użytku (np.: telefony komórkowe). W celu intensyfikacji procesu 
bioługowania odpadów elektronicznych stosuje się dodatek pirytu22.

W obu wyżej wymienionych przypadkach otrzymuje się rozcieńczone roz-
twory ługowanych jonów metali, z których można odzyskiwać metale na drodze 
ekstrakcji ciecz-ciecz lub cementacji żelazem. Biosynteza nanocząstek z takich 
roztworów może stanowić interesującą alternatywę dla ich wykorzystania.

3. Biosynteza nanocząstek metali
Biosynteza nanocząstek jest procedurą w  pełni spełniającą warunki zawarte 
w tzw. „zielonej chemii”. Do syntezy stosowane są mikroorganizmy, jak również 
wodne ekstrakty z biomasy23. Wykorzystanie wodnych ekstraktów roślinnych 
stało się bardzo popularną metodą, głównie z  uwagi na  łatwość pozyskania 
surowca do ich wytworzenia 24. Na rysunku 4 pokazano w sposób schematyczny 
przebieg syntezy nanocząstek metalu z użyciem ekstraktów roślinnych. 

Procedura wytwarzania wodnego ekstraktu z  liści zostanie przedstawiona 
na  przykładzie ekstraktu z  liści aloesu (Aloe vera) i  pelargonii (Pelargonium 
graveolens). Do przygotowania ekstraktu można użyć liści zielonych lub suszo-
nych. Z uwagi na znaczną obecność chlorofilu w zielonych liściach, preferowane 
są liście wysuszone. Suche liście rozdrobniono na proszek za pomocą blendera lub 
młynka do kawy. Proszek uzyskany z liści w ilości 5 g zmieszano ze 100 ml wody 
dejonizowanej i ogrzewano w łaźni wodnej w temperaturze 60°C przez 10 min.

W  tej temperaturze suspensja była utrzymywana przez okres 10  min. 
Po upływie tego czasu suspensję ochłodzono do temperatury pokojowej i prze-
filtrowano przez sączek o wielkości porów 0,2 μm. Klarowny ekstrakt był prze-
chowywany w lodówce w temperaturze około 4°C i używany do syntez.
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Ekstrakty roślinne są  sporządzane z  różnych części roślin. Mogą to  być 
kwiaty, łodygi, korzenie, bulwy i  skórki owoców. Również procedura ekstrak-
cji może się nieznacznie różnić czasem ekstrakcji i temperaturą. Do ekstrakcji, 
w miejsce wody, używa się alkoholu etylowego lub mieszaniny alkoholu etylo-
wego z wodą. 

Analizując skład chemiczny otrzymywanych ekstraktów można zauważyć, że 
występują w nich określone grupy związków organicznych. Do najczęściej spo-
tykanych należą: polifenole, terpineny, flawonoidy i alkaloidy25. Ich zawartość 
w ekstraktach jest różna i zależy od parametrów ekstrakcji takich jak: tempera-
tura, czas trwania procesu, forma użytej biomasy. Na rysunku 5 przedstawiono 
zmiany ilości otrzymanych w ekstrakcji polifenoli w zależności od czasu trwa-
nia procesu ekstrakcji. 

Proces biosyntezy nanocząstek z  wykorzystaniem ekstraktów roślinnych 

Rys. 4. Sposób syntezy nanocząstek metalu z użyciem ekstraktu z roślin.

Rys. 5. Zależność zmiany stężenia polifenoli z liści aloesu od czasu trwania ekstrakcji.
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jest prowadzony w następujący sposób: rozcieńczony roztwór zawierający jony 
metalu (od 1-5 10-3 mol/dm3) jest łączony z wodnym ekstraktem roślinnym, 
najczęściej w  stosunku objętościowym 1:1. Powstawanie nanocząstek metalu 
monitorowane jest przez pomiar widma UV-Vis reagującej mieszaniny w okre-
ślonych przedziałach czasowych. 

Roztworem zawierającym jony miedzi był roztwór otrzymany z procesu bio-
ługowania rudy łupkowej, litologicznej odmiany rudy miedzi eksploatowanej 
przez KGHM Polska Miedź S.A. Do bioługowania, prowadzonego w reakto-
rze kolumnowym przez 30 dni, użyto odpowiednio przygotowanego konsor-
cjum bakteryjnego, składającego się gównie z bakterii z rodzaju Acidithiobacillus 
i Leptospirillum.

Do  biosyntezy nanocząstek miedzi użyto rozcieńczonych roztworów 
(2–5 10-3 mol/dm3 Cu) otrzymanych po bioługowaniu rudy miedzi. Roztwo-
rami ługującymi były wodne ekstrakty uzyskane z suszonych liści aloesu (Aloe 
vera) i  pelargonii (Pelargonium graveolens). Reagujące roztwory zostały zmie-
szane w stosunku 1:126.

Powstanie nanocząstek miedzi obrazuje pik na widmie UV-Vis (rys. 6) oraz 
obraz z mikroskopu elektronowego (rys. 7). 

Wielkość uzyskanym nanocząstek była zależna od  rodzaju rośliny, której 
liście zostały użyte dla przygotowania ekstraktu oraz w  jakiej postaci zostały 
one użyte (zielone lub suche). W  tabeli 1 przedstawiono średnie wielkości 
otrzymanych nanocząstek miedzi. 

Tab. 1. Średnia wielkość nanocząstek miedzi26.
Roślina użyta  
do przygotowania ekstraktu

Średnia wielkość  
nanocząstek [nm]

Odchylenie 
standardowe

Aloes (liście suche) 251,1 30,34
Pelargonia (liście suche) 164,7 54,60
Pelargonia (liście zielone) 364,2 35,97

Rys. 6. Widmo UV-Vis nanocząstek miedzi26. Rys. 7. Zdjęcie TEM nanocząstek miedzi26.
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Rodzaj rośliny oraz forma liści użytych do przygotowania ekstraktu miały 
wpływ na właściwości powierzchniowe otrzymanych nanocząstek. Jest to praw-
dopodobnie związane z różną ilością związków organicznych ekstrahowanych 
z liści. Na rysunku 8 pokazano wyniki pomiarów potencjału dzeta otrzymanych 
nanocząstek miedzi.

Na obszarze Dolnego Śląska znajduje się szereg miejsc, w których były eks-
ploatowane rudy uranowe. Koncentracja tych miejsc znajduje się w okolicach 
Kowar. Z hałd odpadów po górniczej eksploatacji uranu zostały pobrane próbki 
materiału do procesu bioługowania. Próby zostały selektywnie pobrane z miejsc 
na hałdzie, w którym promieniowanie było wyższe od  tła. Próbki mineralne 
zostały rozdrobnione i  poddane procesowi bioługowania z  wykorzystaniem 

Rys. 8. Wyniki pomiarów potencjału dzeta nanoczastek miedzi.

Rys. 9. Diagram wielkości cząstek hematytu.
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autochtonicznych bakterii wyizolowanych z  badanych próbek mineralnych. 
Otrzymane z procesu roztwory zawierały jony UO22+ i stanowiły źródło uranu 
dla syntezy nanocząstek27.

Koncepcja stworzenia katalizatora uranowego na bazie hematytu powstała 
na  podstawie danych literaturowych28,29. Jony UO22+ łatwo ulegają adsorpcji 
na powierzchni tlenków i wodorotlenków żelaza30-33. Jeśli na powierzchniach 
hematytu, magnetytu lub w roztworze znajdują się jony Fe2+, wtedy ma miej-
sce redukcja jonów UO22+ do UO2. Uran(IV) wytrąca się w  formie nanoczą-
stek34,35. Proces ten jest łatwo realizowany na powierzchni magnetytu Fe3O4 
z powodu ułatwionego dostępu do miejsc na powierzchni z atomami żelaza(II). 
W warunkach beztlenowych rolę reduktorów jonów UO22+ spełniają bakterie 
redukujące, takie jak na przykład Shewanella36,37.

Synteza koloidalnych cząstek hematytu została przeprowadzona zgodnie 
z następująca procedurą: 10  g siedmiowodnego siarczanu żelaza(III) rozpusz-
czono w 1000 cm3 wody destylowanej. Roztwór ogrzano do temperatury 90°C. 
Do gorącego roztworu soli żelaza(II) dodawano stopniowo z biurety roztwór 
NaOH aż do osiągnięcia pH 8,5. Roztwór zabarwiał się na kolor czerwono-
-brunatny, co  świadczyło o  wytrącaniu się cząstek koloidalnych hematytu. 
Dystrybucję wielkości otrzymanych cząstek hematytu pokazano na rysunku 9. 
Średnia wielkość otrzymanych cząstek wyniosła 3638 nm.

Obraz uzyskany z  badań z  użyciem mikroskopu elektronowego (rys. 10) 
przedstawia pojedyncze ziarno hematytu z nanocząstkami UO2.

Adsorpcja jonów UO22+ i ich redukcja do UO2 sprawia, że zmieniają się wła-
ściwości powierzchniowe koloidalnych cząstek hematytu. Zmiany na  granicy 
faz hematyt-roztwór można prześledzić przez pomiary potencjału elektrokine-

Rys. 10. Cząstka hematytu z nanocząstkami UO2.27
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tycznego. Na rysunku 11 porównano wyniki pomiaru potencjału dzeta hema-
tytu przed i po adsorpcji jonów UO22+ i po powstaniu nanocząstek UO2 na jego 
powierzchi.

4. Rola cieczy jonowych w syntezie nanocząstek
Dzięki unikalnym właściwościom ciecze jonowe, nazywane  „zielonymi rozpusz-
czalnikami”, systematycznie powiększają swoje obszary zastosowań38. W propo-
nowanej metodzie biosyntezy nanocząstek metali spełniają podwójną rolę. Te 
specyficzne sole jonowe uczestnicząc w procesie ekstrakcji substancji organicz-
nych z roślin mogą skutecznie intensyfikować biosyntezę39,40. Ekstrakcja bioak-
tywnych związków z roślin leczniczych przy udziale cieczy jonowych jest bardzo 
ważnym procesem w pozyskiwaniu cennych substancji leczniczych41.  Z drugiej 
strony obecność cieczy jonowych w trakcie procesu syntezy nanocząstek metali 
wpływa na stabilizację powstałych nanocząstek. Przykładem takiego działania 
może być użycie chlorku 1-etylo-3-metyloimidazoliowego w syntezie nanoczą-
stek złota z wykorzystaniem ekstraktu z liści palm olejowych (Elaeis guineensis)42. 

Chelatujące właściwości cieczy jonowych zostały wykorzystane do  che-
micznej syntezy nanocząstek srebra43. Otrzymane wyniki wskazały, że opisy-
wane sole organiczne obok stabilizacji powstałych nanocząstek srebra, czynnie 
współuczestniczą w  syntezie tworząc w początkowej fazie kompleks z  cieczą 
jonową (AgILs). Zostało wykazane, że efektywna redukcja kompleksu AgILs 
zachodzi w wodnym roztworze NaBH4, co prowadzi do powstania stabilnych 
nanocząstek srebra. Na wielkość powstających nanoczastek srebra miała wpływ 
długość alkilowych łańcuchów stosowanych cieczy jonowych. Wzrost stężenia 
użytej w syntezie nanocząstek srebra cieczy jonowej prowadzi do sterycznej sta-
bilizacji nanocząstek44. 

Inny sposób użycia cieczy jonowych do syntezy nanoczastek miedzi został 
zaproponowany przez Mohana i współpracowników45. Odmienność sposobu 
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Rys. 11. Zeta potencjał cząstek hematytu27.
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polegała na równoczesnej syntezie soli jonowych i nanocząstek miedzi. Zasto-
sowanie tej metody syntezy przyniosło efekt w  postaci monodyspersyjnego 
układu nanocząstek o średnicy 6 nm. 

Podsumowanie
Wyczerpywanie się bogatych złóż surowców mineralnych zmusza przemysł 
górniczy do sięgania po surowce ubogie, co w konsekwencji ich przeróbki daje 
dużą ilość odpadów. Z kolei nagromadzenie odpadów z dawnych lat działalno-
ści górniczej i hutniczej sprawia, że ilość odpadów mineralnych ulega stałemu 
powiększeniu46. Powstałe hałdy sprzyjają naturalnemu procesowi bioługowa-
nia. Wynikiem procesów biowietrzenia i bioługowania jest powstanie kwaśnych 
odcieków, które stanowią zagrożenie dla środowisku naturalnego. Podobne 
zagrożenie będą stwarzać odpady elektroniczne, których ilość będzie gwałtow-
nie rosnąć47. Zaproponowana koncepcja użycia roztworów po  bioługowaniu 
do wytwarzania nanocząstek metali stanowi potencjalną metodę częściowego 
ich wykorzystania. Na przykładzie roztworów otrzymanych po bioługowaniu 
odpadów miedziowych i uranowych pokazano, że stosując ekstrakty z liści roślin 
(aloes i pelargonia) można uzyskać nanocząstki. Zarówno proces bioługowania, 
jak i proces biosyntezy nanocząstek są procesami przyjaznymi dla środowiska. 
Daje to gwarancję, że przedstawiona technologia będzie w zgodzie z zasadami 
„zielonej chemii”. 
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Teoretyczne badanie adsorpcji doksorubicyny i wybranych 
cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek 
węglowych 

Paweł Wolski, Tomasz Pańczyk
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnia im. Jerzego Habera,  
Polska Akademia Nauk

Abstrakt
Prezentowana praca dotyczy teoretycznych badań nad wykorzystaniem wyse-
lekcjonowanych cząsteczek barwników do kontrolowanego uwalniania molekuł 
doksorubicyny z  jednościennej nanorurki węglowej w odpowiedzi na zmianę 
pH środowiska.

1. Wstęp
Działanie większości obecnie stosowanych leków nie zależy od  ich zdolności 
do  selektywnego gromadzenia się w  chorych organach, tkankach czy komór-
kach. Zazwyczaj środki farmaceutyczną, po  podaniu, są  raczej równomierne 
rozprowadzane wewnątrz organizmu. Ponadto, aby dotrzeć do miejsca działa-
nia, leki muszą pokonać wiele barier biologicznych, gdzie mogą zostać dezak-
tywowane lub wykazywać niepożądane działanie na narządy i tkanki nie zaan-
gażowane w proces patologiczny. W rezultacie, w celu osiągnięcia wymaganego 
stężenia terapeutycznego leku, farmaceutyki podawane są w dużych ilościach, 
których znaczna część i tak marnowana jest w zdrowych tkankach czy komór-
kach. Ponadto w tych warunkach leki cytotoksyczne i/lub antygenowe mogą być 
przyczyną wielu negatywnych skutków ubocznych.

W ciągu ostatnich lat obserwuje się stałe zainteresowanie metodami leczenia 
w ramach których leki dostarczane są za pomocą tzw. systemów dostarczania 
leków (ang. drug delivery systems). Spowodowane jest to tym, iż leki transporto-
wane za pomocą tego typu układów charakteryzują się między innymi dosko-
nała biokompatybilnością, wydłużonym czasem cyrkulacji w organizmie oraz 
zwiększoną aktywnością biologiczną. 

Spośród różnorodnych nanomateriałów (tj. liposomy, micele polimerowe) 
stosowanych do  konstrukcji nanonośników, nanorurki węglowe (ang, carbon 
nanotubes, CNT) postrzegane są  jako nowe i  skuteczne narzędzie do  trans-
portu związków biologicznie czynnych1. Dzięki dużej powierzchni właściwej, 
doskonałej stabilności chemicznej i bogatej strukturze poliaromatycznej, CNT 
są w stanie adsorbować oraz koniugować z  szeroką gamą cząsteczek terapeu-
tycznych takich jak leki, białka, przeciwciała, DNA, enzymy itp.. Dodatkowo, 
nanorurki węglowe posiadają zdolność do  pokonywania istniejących w  orga-
nizmie naturalnych barier, dzięki czemu mogą docierać do ściśle określonych 
miejsc2,3. Liczne badania wykazały, że w porównaniu do  tradycyjnych metod, 
leki przenoszone za pomocą CNT wykazują lepszą zdolność do akumulowania 
się wewnątrz komórek4,5.
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Idealny nanonośnik leków poza dotarciem do  ściśle określonego miejsca, 
powinien również pozwalać na  kontrolowane uwalnianie przenoszonej sub-
stancji pod wpływem określonego czynnika. Pozwala to na zwiększenie miej-
scowego stężenia substancji czynnej, tym samym ograniczając efekty niepożą-
dane. Występujące w tkance guza obniżenie pH do lekko kwaśnego w stosunku 
do pH fizjologicznego jest naturalnym i obiecującym czynnikiem, który można 
wykorzystać do kontrolowanego uwalniania leków przeciwnowotworowych.

Rozważany zakres zmiany pH nie jest duży (do  ok. 5,5–6,5), jednak jest 
on  wystarczający do  wywołania istotnych zmian w  topologi oraz rozkładzie 
ładunków niektórych cząsteczek powszechnie uznawanych za  barwniki lub 
wskaźniki pH. Struktura nanorurek węglowych sprzyja adsorpcji tego typu 
organicznych cząsteczek poprzez oddziaływania hydrofobowe, π-π, elektrosta-
tyczne, van der Waalsa czy wiązanie wodorowe6. Jednocześnie, pH roztworu 
jest jednym z  najważniejszych czynników wpływających na  proces adsorp-
cji barwników na  powierzchni CNT7. Zatem, powstało pytanie, czy zmiany 
w strukturze zaadsorbowanego na powierzchni nanorurki barwnika, wywołane 
obniżeniem pH roztworu, mogą wpływać na siłę wiązania cząsteczek chemio-
terapeutyku do układu barwnik-nanorurka?

Celem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie układu dostarczania 
leków, na  bazie jednościennych nanorurek węglowych, wykorzystującego czą-
steczki barwników do  kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworo-
wego w odpowiedzi na zmianę pH środowiska. Zbadano również wpływ funk-
cjonalizacji powierzchni nanorurki na ogólne właściwości badanych układów.

2. Metodyka badań
Teoretyczne badania nad użyciem barwników do kontrolowanego uwalniania 
cząsteczek chemioterapełtyku prowadzono według dwóch odmiennych stra-
tegii. Pierwsza z  nich zakładała zastosowanie wąskiej pojedynczej nanorurki 
węglowej o  indeksie chiralnym (10,0) i  średnicy wewnętrznej 7,8 Å. W tym 
przypadku zarówno cząsteczki barwników jak i chemioterapeutyku nie mogą 
gromadzić się w wewnętrznej przestrzeni CNT, a ich koadsorbcja może wystę-
pować wyłącznie na zewnętrznych ściankach nanorurki. Drugie podejście pole-
gało na zastosowaniu szerszej nanorurki (30,0) o średnicy wewnętrznej 23,4 Å. 
Dzięki czemu zarówno cząsteczki leku jak i  barwników mogą gromadzić się 
w jej wewnętrznych przestrzeniach. Taka konfiguracja układu pozwala na zba-
danie procesu blokowania/odblokowywania cząsteczek doksorubicyny we wnę-
trzu nośnika przez cząsteczki barwników.

Nasza uwaga skupiła się na cząsteczkach barwników które są nietoksyczne 
oraz posiadają pKa w zakresie 5-7. Spośród dużej liczby przebadanych barw-
ników spełniających powyższe wymagania, najciekawsze wyniki otrzymano dla 
cząsteczek: błękitu bromotymolowego, czerwieni metylowej, czerwieni neutral-
nej oraz p-fenylenodaminy. Rysunek 1 przedstawia struktury tych barwników 
w pH neutralnym (forma niesprotonowana) i kwaśnym (forma sprotonowana) 
oraz wartości pKa przy których dochodzi do przejścia pomiędzy nimi.
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Jako modelowy lek wybrano doksorubicynę (DOX), jeden z  najpowszech-
niej stosowanych leków przeciwnowotworowych, należący do klasy antracyklin. 
W większości publikowanych prac eksperymentalnych, lek ten jest przyczepiany 
do  bocznych ścianek uprzednio sfunkcjonalizowanych nanorurek węglowych 
poprzez fizyczną adsorpcję, a jego uwalnianie związane jest z obniżeniem pH 
środowiska8-10. Układy te  charakteryzują się niskim współczynnikiem uwal-
niania doksorubicyny w  fizjologicznym pH 7,4 oraz zwiększeniem jej uwal-
niania w lekko kwaśnym pH ~ 5,5. Jako czynnik odpowiedzialny za desorpcję 
doksorubicyny w środowisku kwaśnym, autorzy najczęściej podają protonację 
jej grupy NH2, co  prowadzi do  zwiększenia rozpuszczalności leku w  środo-
wisku wodnym. Jednakże, badania dedykowane aglomeracji oraz formie spro-
tonowanej DOX w środowisku wodnym wskazują, iż wartość pKa protonacji 
grupy aminowej doksorubicyny wynosi 8,211. Zatem, w zakresie pH od 7 do 6 
większość cząsteczek leku występuje już w formie sprotonowanej. W związku 
z  powyższym, należałoby uznać iż  mechanizm uwalniania molekuł DOX 
z  powierzchni sfunkcjonalizowanych nanorurek pod wpływem pH jest zde-
cydowanie bardziej złożony i najprawdopodobniej związany z występowaniem 
wielu oddziaływań pomiędzy różnymi grupami funkcyjnym zlokalizowanymi 
na powierzchni nanorurki. Dlatego, głębsza analiza mechanizmu obserwowa-
nego zjawiska może mieć zarówno znaczenie poznawcze, jak również pozwolić 
na weryfikację hipotez stawianych na postawie wyników eksperymentalnych. 

Badania w  całości oparto o  symulacje metodą dynamiki molekularnej. 
Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone z użyciem programu lammps12. 
Szczegóły metodologii obliczeń oraz zastosowanego pola siłowego są dostępne 
w pracach13,14.

3. Adsorpcja doksorubicyny i wybranych cząsteczek barwników 
na powierzchni jednościennej nanorurki węglowej 
3.1. Definicja układu
Ogólna koncepcja działania projektowanych nośników omawianych w tej sekcji 
zakłada, iż w pH fizjologicznym cząsteczki barwników, w wyniku silnej adsorp-
cji, utworzą na powierzchni nanorurki (10,0) rozbudowane struktury w które 
będą mogły interkalować cząsteczki doksorubicyny. Obniżenie pH, któremu 
towarzyszy przejście cząsteczek barwnika do  formy sprotonowanej, powinno 
wywołać zmiany w  strukturze zadsorbowanych barwników. W  wyniku tych 
zmian cząsteczki leku powinny oderwać się od  struktury barwnik-CNT 
i przejść do roztworu.

Początkowa konfiguracja omawianych układów została zbudowana przez 
umieszczenie 80 i 20 cząsteczek odpowiednio barwnika i doskorubicyny w pew-
nej odległości od nanorurki (10,0). W przypadku pH neutralnego wszystkie 
cząsteczki barwników występują w formie zdeprotonowanej, natomiast przypa-
dek pH kwaśnego odpowiada umieszczeniu w pudle symulacyjnym wyłącznie 
sprotonowanych form barwnika. Ze względu na  wartość pKa molekuły dok-
sorubicyny w  obu rozpatrywanych wartościach pH występują one w  formie 



ADSORPCJA

126

sprotonowanej. Oba  przypadki pH były traktowane oddzielnie, co  oznacza, 
że układy przechodziły etapy ogrzewania, chłodzenia oraz równowagowania 
oddzielnie.

3.2. Badanie procesu uwalniania leku 
Rysunek 2 przedstawia rozkład liczby cząsteczek barwników oraz doksorubi-
cyny w zależności od odległości od powierzchni nanorurki. Analiza przebiegu 
tych funkcji pozwala na wyciągnięcie wniosków co do struktury przestrzennej 
układów w długiej skali czasu. Koadsropcja błękitu bromotymolowego z dok-
sorubicyną nie doprowadziła do  zatrzymania molekuł leku na  powierzchni 

Rys. 1. Struktury analizowanych barwników w pH neutralnym oraz kwaśnym.

Tab. 1. Średnie energie oddziaływania (wyrażone w kJ/mol) pomiędzy składnikami ana-
lizowanych układów

barwnik ↓
oddziałujące 
pary → barwnik- 

barwnik
DOX- 
barwnik

barwnik- 
CNT

DOX- 
CNT

pH układu↓

Błękit  
bromotymolowy

neutralne -4478 -841 -14 -12

kwaśne -472 -584 -23 -22

Czerwień  
metylowa

neutralne +297 -1200 -108 -55

kwaśne -78 -56 -132 -30

Czerwień  
neutralna

neutralne +10 -45 -167 -19

kwaśne +247 +4 -35 -24
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nanorurki w  pH neutralnym. Jedynie układy zawierające czerwień metylową 
lub czerwień neutralną wykazują zdolność do  wiązania cząsteczek chemiote-
rapeutyku w  warstwie barwnika zaadsorbowanej na  powierzchni nanorurki 
w pH neutralnym, jednocześnie uwalniając lek w pH kwaśnym. Obserwowane 
zmiany w strukturze fazy zaadsorbowanej wywołane obniżeniem pH są zdecy-
dowanie intensywniejsze w przypadku czerwieni neutralnej. 

Fizyczny mechanizm zachodzących procesów można wywnioskować z ana-
lizy wartości energii zestawionych w  tab. 1. Energie te  są  sumą oddziaływań 
dyspersyjnych oraz elektrostatycznych działających pomiędzy daną parą cząste-
czek w układzie. W środowisku obojętnym najmocniej z nanorurką oddziałują 
cząsteczki czerwieni neutralnej, co skutkuje ich silną adsorpcją na powierzchni 
nanorurki. W pH kwaśnym cząsteczki barwnika przyłączają proton, wskutek 
czego słabną oddziaływania pomiędzy molekułami czerwieni neutralnej a nano-
rurką. Dodatkowo, pomiędzy sprotonowanymi formami barwnika działają siły 
odpychania elektrostatycznego. W efekcie dochodzi do  intensywnej desorpcji 
cząsteczek barwnika z powierzchni nanorurki, a wraz z nimi do roztworu prze-
chodzą cząsteczki doksorubicyny. 

Rys. 2. Rozkład liczby cząsteczek barwników (od góry błęki bromotymolowy, czerwień 
metylowa, czerwień neutralna) oraz doksorubicyny w funkcji odległości od powierzchni 
nanorurki.
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Przedstawione wynika wskazują, iż w badanych układach zmiana pH pro-
wadzi do znacznych zmian w strukturze fazy zaadsorbowanej na powierzchni 
jednościennej nanorurki węglowej. Zaobserwowane efekty, chodź ciekawe, nie 
mogą jednak zostać uznane za  jednoznaczne dowody skutecznego działania 
projektowanych układów. Tym samym mają one małe znaczenie z  punktu 
widzenia zastosowania ich do  kontrolowanego uwalniania leków. Jednakże, 
gwałtowna desorpcja cząsteczek czerwieni neutralnej z powierzchni nanorurki 
pod wpływem obniżeniem pH jest ważnym spostrzeżeniem. Proces ten może 
zostać wykorzystany w innych okolicznościach, co zostanie wkrótce omówione. 

4. Transport cząsteczek doksorubicyny wewnątrz nanorurki
4.1. Definicja układu
Leki przeciwnowotworowe mogą być również przenoszone wewnątrz nano-
rurki. Podejście to, w porównaniu do adsorpcji farmaceutyków na zewnętrznych 
ścianach CNT, pozwala na skuteczniejszą ochronę niestabilnych leków, poprzez 
odizolowanie ich od  bezpośrednich wpływów otaczającego środowiska. Czą-
steczka „gościa” może zostać wprowadzona do wnętrza nanorurki za pomocą 
metod takich jak nanoekstrakcja lub nanokondensacja15. Tempo uwalniania 
leków z  tego typu układów może być kontrolowane przez różnego rodzaju 

„zatyczki”, umieszczone na końcach nanorurki.
Drugie proponowane przez nas podejście do  kontrolowanego uwalniania 

cząsteczek doksorubicyny, w odpowiedzi na zmianę pH, polega na umieszcze-
niu molekuł doksorubicyny wraz z cząsteczkami barwnika wewnątrz nanorurki 
węglowej. W  tym przypadku główna rola barwnika sprowadza się do  utwo-
rzeniu „zatyczek” na  końcach CNT i  stabilizacji całej mieszaniny wewnątrz 
nanorurki w pH neutralnym. Po obniżeniu pH, w wyniku zmiany całkowitego 
ładunku, cząsteczki barwników powinny spontaniczne opuścić wnętrze nano-
rurki uwalniając tym samym molekuły doksorubicyny.

Ze względu na silną adsorpcję cząsteczek czerwieni neutralnej na powierzchni 
nanorurki (10,0) oraz niemal całkowitą ich desorpcję po obniżeniu pH, barw-
nik ten wykorzystano również na obecnym etapie prac. Ponieważ w przypadku 
pozostałych barwników nie uzyskano tak obiecujących wyników, do  rozwa-
żań dodano nowy barwnik p-fenylenodiaminę (rys. 1), organiczny związek 
chemiczny z  grupy diaminobenzenów, powszechnie stosowany jako barwnik 
do włosów.

Początkowa konfiguracja omawianych układów składała się z  jednościen-
nej nanorurki węglowej (30,0) o średnicy 23,4 Å i długości 80 Å wypełnionej 
mieszaniną 12 cząsteczek doksorubicyny (które ulokowano w pobliżu środka 
nanorurki) z 60 cząsteczkami pfenylenodiaminy lub 24 cząsteczkami czerwieni 
neutralnej. Badaniom został również podany układ odniesienie tj. układ w któ-
rym wewnątrz nanorurki znajdowały się wyłącznie cząsteczki leku.
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4.2. Badanie mechanizmu blokowania/odblokowywania 
doksorubicyny wewnątrz nanorurki
Rysunek 3 ilustruje dystrybucję cząsteczek barwników i doksorubicyny w funk-
cji ich położenia wewnątrz nanorurki w pH neutralnym. Zdecydowana więk-
szość wprowadzonych do  wnętrza nanorurki cząsteczek barwników zajmuje 
obszar w  pobliżu jej końców. Obecność „zatyczek” z  cząsteczek barwników 
na końcach nanorurki, w obu rozpatrywanych przypadkach powoduje, iż mole-
kuły doksorubicyny nie rozprzestrzeniają się po  całej objętości CNT, tak jak 
ma to miejsce w przypadku układu odniesienia, lecz zostają zblokowane w jej 
środkowej części. W czasie trwania obliczeń żadna z cząsteczek barwników nie 
opuściła wnętrza nanorurki. Z wartości energii oddziaływań pomiędzy skład-
nikami układów zestawiony w tab. 2. wynika, iż stabilność cząsteczek p-feny-
lenodiaminy wewnątrz nanorurki jest wynikiem oddziaływań dyspersyjnych 
pomiędzy tymi cząsteczkami oraz przyciągania z cząsteczkami doksorubicyny. 
Z kolei głównym czynnikiem odpowiedzialnym za stabilność cząsteczek czer-
wieni neutralnej jest ich silna adsorpcja na wewnętrznych ściankach nanorurki. 

Rys. 3. Rozkład liczby danego składnika układu wewnątrz (30,0) nanorurki w pH neu-
tralnym. Współrzędna z określa pozycję cząsteczki wenątrz CNT (z = 0 odpowiada po-
łowie długości nanorurki). Pionowe czarne linie ilustrują pozycję końców nanorurki
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Kolejny etap badań dotyczył procesu uwalniania leku w pH kwaśnym. W celu 
symulacji obniżenia pH środowiska poniżej wartości pKa danego barwnika, 
w  równowagowych konfiguracjach z pH neutralnego zdeprotonowaną formę 
barwnika zastąpiono jego sprotonowanym odpowiednikiem. Podmianie form 
towarzyszy zmiana w rozkładzie ładunków cząsteczek barwników i niewielka 
zmiany ich w topologi molekularnej związanych z dodaniem protonu (rys. 1).

Zmiana całkowitego ładunku cząsteczek barwników prowadzi do  powsta-
nia silnego odpychania elektrostatycznego między barwnikami, jak również 
barwnikami i cząsteczkami doksorubicyny, które z czasem maleje (tab. 3). Poja-
wienie się repulsywnych oddziaływań pomiędzy molekułami znajdującymi się 
w ograniczonej przestrzeni wewnątrz nanorurki prowadzi do lokalnego wzrostu 
ciśnienia. Na  skutek powstałego ciśnienia, w  czasie trwania obliczeń, prawie 
wszystkie cząsteczki p-fenylenodiaminy opuściły wnętrze nanorurki (rys.  4). 
W  przypadku układu zawierającego cząsteczki czerwieni neutralnej, proces 
uwalnianie zachodzi znacznie wolniej, tylko kilka cząsteczek tego barwnika 
przeszło do roztworu. Powolna dyfuzja cząsteczek barwnika dotyczy skali cza-
sowej obliczeń. W  makroskopowej skali czasu, tempo uwalniania czerwieni 
neutralnej będzie prawdopodobnie wysokie.

Po  dyfuzji cząsteczek p-fenylenodiaminy z  wnętrza nanorurki molekuły 
doksorubicyny przechodzą w pobliże końców CNT. Jednakże, w czasie trwania 

Tab. 3. Średnie energie oddziaływania (wyrażone w  kJ/mol) pomiędzy składnikami 
układów w  pH kwaśnym. Energie zostały wyrażone w  dwóch etapach obliczeń: po-
czątkowym, tuż po przejściu barwników dwóch formy sprotonowane, oraz końcowym 
wykorzystując ostatnie 150 ps symulacji.

oddziałujące pary → barwnik-
barwnik

DOX- 
barwnik

barwnik-
CNT

DOX- 
CNTbarwnik ↓

p-fenylenodiamina
Stan 
początkowy +50 +287 -22 -177

Stan końcowy -175 +233 -20 -223

czerwień neutralna
Stan  
początkowy +498 +506 -140 -137

Stan końcowy +389 +555 -135 -145

Tab. 2. Średnie energie oddziaływań (wyrażone w kJ/mol) pomiędzy składnikami ukła-
dów w pH neutralnym

oddziałujące 
pary → barwnik- 

barwnik
DOX- 
barwnik

barwnik-
CNT DOX-CNT

barwnik ↓
p-fenulenodiamina -382 -255 -50 -124
czerwień neutralna +45 -58 -141 -134
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obliczeń żadna z cząsteczek chemioterapeutyku nie opuściła wnętrza nanorurki 
pomimo tego, iż jej końce nie są już zablokowane. Związane jest to, podobnie 
jak w  przypadku powolnego procesy dyfuzji cząsteczek czerwieni neutralnej 
w  pH  kwaśnym, ze skalą czasową obliczeń. Bardziej szczegółowe obliczenia 
polegające na wyznaczeniu zmiany energii swobodnej towarzyszącej przejściu 
cząsteczki leku z  wnętrza nanorurki do  objętości roztworu wykazały, iż  pro-
ces ten związany jest z przekroczeniem bariery energetycznej rzędu 22 kJ/mol. 
Wartość ta  nie jest duża i  może zostać przezwyciężona przez fluktuacje ter-
miczne. Tym samym spontaniczne uwalnianie doksorubicyny z projektowanych 
układów po odblokowaniu końców nanorurki w pH kwaśnym jest wysoce praw-
dopodobne.

Dodatkowym elementem który również wymagał szczegółowej analizy 
jest długoterminowa stabilność układów w pH neutralnym. Własność ta  jest 
niezbędnie konieczna dla prawidłowego działania układu ze względu na fakt, 
iż  lek musi pozostać wewnątrz nanonośnika podczas krążenia w krwiobiegu 
po dożylnym podaniu. Ponieważ w warunkach fizjologicznego pH to barwniki 

Rys. 4. Rozkład liczby cząsteczek danego składnika układu wewnątrz nanorurki (30,0) 
w pH kwaśnym.
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odpowiadają za stabilność układu, określono bariery energii swobodnej wyjścia 
tych molekuł z wnętrza nanorurki w pH neutralnym. Wartość omawianej ener-
gii dla cząsteczek pfenylenodyaminy wynosi jedynie 6 kJ/mol i jest zdecydowa-
nie niższa niż dla cząsteczek leku. Tym samym cząsteczki te nie mogą sprawdzić 
się jako steryczne blokery doksorubicyny, ponieważ opuszczą wnętrze nano-
rurki szybciej niż sam lek. Z drugiej strony wyznaczona wartość bariery energii 
swobodnej dla cząsteczek czerwieni neutralnej (83 kJ/mol) wskazuje, iż są one 
mocno trzymane wewnątrz CNT a  ich spontaniczna ucieczka w pH neutral-
nym jest mało prawdopodobna. Ponieważ, w  pH kwaśnym cząsteczki tego 
barwnika opuszczają wnętrze nanorurki umożliwiając uwolnienie leku, układ 
ten wykazuje wszystkie pożądane cechy nośnika leków działającego pod wpły-
wem zmiany pH.

5. Funkcjonalizacja nanorurek węglowych
5.1. Definicja układu
Pomimo licznych zalet, nanorurki węglowe posiadają pewne wady które ograni-
czają ich bezpośrednie wykorzystanie w biomedycynie. CNT dostępne komer-
cyjne zawierają poprodukcyjne zanieczyszczenia, takie jak: resztki katalizatorów 
metalicznych czy amorficzny węgiel, ponadto nanorurki są praktycznie nieroz-
puszczalne w  wodzie. Z  tych względów CNT wymagają wstępnego oczysz-
czenia oraz modyfikacji powierzchni różnego rodzaju związkami chemicznymi 
czy biomolekułami. W wyniku otrzymuje się materiał o zmniejszonej toksycz-
ności i  lepszej biokompatybilności16. Funkcjonalizacja glikolem polietyleno-
wym (PEG) jest jednym z najczęściej stosowanych zabiegów mających na celu 
zwiększenie biostabilności nanorurek węglowych17. Inna powszechna strate-
gia polega na modyfikacji powierzchni CNT różnymi ugrupowaniami, które 
selektywnie oddziałują z receptorami znajdującymi się w miejscach docelowych. 
W przypadku nanonośników przenoszących leki przeciwnowotworowe bardzo 
często stosuje się funkcjonalizację kwasem foliowym (FA)18,16. Ze względu 
na dużą liczbę zastosowań biomedycznych kompleksu kwasu foliowego z gli-
kolem polietylenowym (FA-PEG) nasz model zakłada przyłączenie w sumie 
44 takich grup funkcyjnych do powierzchni jednościennej nanorurki węglowej 
(30,0) (24 do ścian bocznych i po 10 na końcach nanorurki). Dokładny opis 
wykonanej modyfikacji można znaleźć w artykule14.

5.2. Badanie wpływu obecności grup funkcyjnych na właściwości 
projektowanych układów
W  wyniku przeprowadzonej funkcjonalizacji udało się uzyskać hydrofilowe 
układy tworzące stabilną suspensję wodną. Wniosek ten można postawić z ana-
lizy pierwiastka średniego kwadratu przemieszczenia dimeru składającego 
się z dwóch sfunkcjonalizowanych nanorurek węglowych (Rys 5). Stopniowo 
wzrastająca wartość RMSD wskazuje, że odległości pomiędzy dwoma nano-
rurkami stale wzrasta. Zatem nanorurki dążą do utworzenia indywidualnych 
układów otoczonych cząsteczkami wody.
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Rys. 5. Pierwiastek średniego kwadratu przemieszczenia w funkcji czasu.

Rys. 6. Rozkład liczby cząsteczek danego składnika układu wewnątrz sfunkcjonalizo-
wanej nanorurki (30,0) w  pH neutralnym. W  porównaniu do  wcześniejszych funkcji 
rozkładu (tj rys. 3 i 4) obecne obejmują również obszar w pobliżu końców nanorurki 
w celu zbadania zachowań grup funkcyjnych. 
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Obecność grup funkcyjnych na powierzchni nanorurki, może zmieniać jej 
zarówno fizyczne jak i  chemiczne właściwości. Tym samym, obiecujące wła-
ściwości układu wynikające z  koadsorbcji cząsteczek barwników z  moleku-
łami leku mogą ulec pogorszeniu (lub poprawie). W wyniku przeprowadzonej 
modyfikacji dochodzi do  silnej koncentracji łańcuchów glikolu polietyleno-
wego zakończonych kwasem foliowym w pobliżu końców nanorurek (Rys 6). 
W przypadku układu zawierającego wyłącznie cząsteczki doksorubicyny grupy 
funkcyjne wnikają w głąb CNT, uniemożliwiając tym samym rozproszenie się 
cząsteczek leku po całej objętości nanorurki. Obecność cząsteczek barwników 
w  naturalny sposób ogranicza proces wnikania łańcuchów do  wnętrza CNT. 
Najciekawsze jest jednak to, iż w obecnych układach rolę „zatyczek” pełnią łań-
cuchy FA-PEG, a nie klastry molekuł barwników, na co wskazują profile gęsto-
ści cząsteczek doksorubicyny (rys. 6).

Po  obniżeniu pH, wskutek działania repulsywnych oddziaływań elektro-
statycznych, cząsteczki barwników dyfundują z  wnętrza nanorurki, pomimo 
obecności gęstej sieci łańcuchów FA-PEG na  jej końcach (Rys 7). Ucieczce 
obu barwników towarzyszy wzrost gęstości molekuł doksorubicyny w pobliżu 
końców CNT, jednakże w  żadnym z  układów nie zaobserwowano całkowi-

Rys. 7. Rozkład liczby cząsteczek danego składnika układu wewnątrz sfunkcjonalizowa-
nej nanorurki (30,0) w pH kwaśnym.
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tego przejścia cząsteczek leku do  fazy objętościowej. Poprzednio założono, 
iż  po  dyfuzji barwników w  pH kwaśnym, molekuły doksorubicyny sponta-
nicznie opuszczą wnętrze nanorurki ze względu na niską wartość bariery dla 
tego procesu (22 kJ/mol). Jednakże, po procesie modyfikacji końce nanorurki 
są zablokowane gęstą siecią łańcuchów glikolu polietylenowego zakończonych 
cząsteczkami kwasu foliowego, zarówno w pH neutralnym jak i kwaśnym.

Wyznaczona zmiana energii swobodnej związana z  przeniesieniem czą-
steczki doksorubicyny z wnętrza sfunkcjonalizowanej nanorurki do objętości 
roztworu okazuje być bardzo wysoka (200 kJ/mol). Ogromny wzrost omawia-
nej bariery związany jest z  silnymi oddziaływaniem pomiędzy cząsteczkami 
leku a grupami funkcyjnymi (średnia z trzech układów -832 J/mol ). Interak-
cje te oraz duży rozmiar cząsteczek doksorubicyny powodują, że ich przejście 
w  kierunku końca nanorurki związane jest ze stopniowym wzrostem energii 
swobodnej. Tym samym spontaniczna dyfuzja cząsteczek leku do  fazy obję-
tościowej jest niemożliwa, a zaproponowany dotychczas mechanizm działania 
projektowanych nanonośników jest nieskuteczny. 

Obecność łańcuchów FA-PEG na  końcach nanorurki prowadzi również 
do  zwiększenia bariery energii swobodnej związanej z  ucieczką obu barwni-
ków z wnętrza CNT. W przypadku molekuł czerwieni neutralnej nie wpływa 
to na jakościowe zachowanie układu, ponieważ cząsteczki te odznaczały się sta-
bilnością również w przypadku czystej niezmodyfikowanej nanorurki. Jednakże, 
dla układu zawierającego cząsteczki p-fenylenodiaminy jest to bardzo istotna 
zmiana. Przed procesem funkcjonalizacji stabilność tych molekuł wewnątrz 
nanorurki była zbyt niska aby układ mógł spełniać swoje zadanie. Obecnie 
układ ten może być uważany za stabilny, ze względu na dużą wartość energii 
swobodnej wiązania barwnika do nanorurki. 

Niezaprzeczalnymi zaletami przeprowadzonej funkcjonalizacji nanorurek 
węglowych łańcuchami glikolu polietylenowego zakończonych cząsteczkami 
kwasu foliowego jest ich rozpuszczalność w  wodzie, jak również selektyw-
ność w  stosunku do  komórek rakowych. Jednakże, zastosowane grupy funk-
cyjne zatykają końce nanorurek, co skutecznie uniemożliwia dyfuzję cząsteczek 
doksorubicyny z  wnętrza nanorurki w  pH kwaśnym. Jednakże, w  układach 
tych nadal obserwujemy ucieczkę cząsteczek barwników z wnętrza nanorurki 
po obniżeniu pH. Intensywny i spontaniczny transfer tych molekuł z wnętrza 
nanorurki do  fazy objętościowej jest wciąż interesującym zjawiskiem, które 
w  dalszym ciągu może być wykorzystane jako siła napędowa do  uwalniania 
leków w odpowiedzi na zmianę pH środowiska. 

6. Usprawnienie mechanizmu uwalniania doksorubicyny 
z sfunkcjonalizowanych nanorurek węglowych
6.1. Definicja układu 
Usprawnienie procesu uwalniania cząsteczek leku z  projektowanych nanono-
śników związane jest z rozluźnieniem lub odsunięciem gęstej sieci łańcuchów 
FA-PEG od końców nanorurki. W tym celu do układów postanowiono wpro-
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wadzić dodatkowy element w postaci fulerenów C320. Dwie cząsteczki fullere-
nów zostały umieszczone w pobliżu końców sfunkcjonalizowanych nanorurek, 
wypełnionych mieszaniną cząsteczek barwnika i leków.

Do  opisu wewnętrznych stopni swobody cząsteczek fulerenów oraz ich 
oddziaływania z nanorurką zastosowano potencjał ai-Rebo, natomiast do opisu 
oddziaływań z pozostałymi składnikami wykorzystano standardowy potencjał 
Lennard-Jonesa 12-6. 

6.2. Badanie wpływu obecności cząsteczek fulerenu na mechanizm 
uwalniania doksorubicyny
W  warunkach pH fizjologicznego, w  obu przypadkach cząsteczki fulerenów 
pozostają w pobliżu końców nanorurki (rys. 8), co  skutecznie ogranicza wni-
kanie grup funkcyjnych do  wnętrza nanorurki. Zarówno cząsteczki barw-
ników jak doksorubicyny, w  porównaniu do  wcześniej omawianych układów, 
rozprzestrzeniają się bardziej równomiernie wewnątrz nanorurki. Szczególnie 
w przypadku układu zawierającego czerwień neutralną, cząsteczki leku rozpro-
wadzone są niemal jednorodnie po całej objętości nanorurki. W obu układach 
obszar na  którym można zlokalizować molekuły doksorubicyny ograniczony 

Rys. 8. Rozkład liczby cząsteczek danego składnika układu wewnątrz sfunkcjonalizowanej 
nanorurki (30,0) zawierającej dodatkowo cząsteczki fullerenów C320 w pH neutralnym.
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jest wyłącznie przez cząsteczki fulerenów. W  czasie trwania obliczeń żadna 
z  cząsteczek barwnika czy doksorubicyny nie opuszcza wnętrza nanorurki. 
Pozostające na końcach nanorurki fulereny prowadzą zatem do dodatkowego 
„uszczelnienia” układów w pH neutralnym. Wydaje się mało prawdopodobne, 
aby bez obecności dodatkowych sił cząsteczki fulerenów przebiły się przez 
gęstą sieć otaczających je  grup funkcyjnych. Efekt ten, chodź korzystny, nie 
jest konieczny dla stabilności tych układów, ponieważ oba układy odznaczały 
się już dużą stabilnością. Jednakże cząsteczki fulerenów odgrywają ważną rolę 
po obniżeniu pH środowiska.

Zmiana pH, również w obecnie omawianych układach prowadzi do ucieczki 
barwników z  wnętrza nanorurki (rys. 9). Podobnie jak poprzednio, dyfuzja 
molekuł p-fenylenodiaminy zachodzi znaczniej intensywniej. W  rezultacie, 
ciśnienie wytworzone przez te  molekuły zdołało wypchnąć z  wnętrza nano-
rurki obie cząsteczki fulerenów, co doprowadziło do  rozluźnienia sieci łańcu-
chów glikolu polietylenowego znajdującej się na końcach nanorurki. W przy-
padku cząsteczek czerwieni neutralnej tylko jedna cząsteczka fulerenu opuszcza 
wnętrze CNT, jednak i tu można zaobserwować efekt poluzowania struktury 

Rys. 9. Rozkład liczby cząsteczek danego składnika układu wewnątrz sfunkcjonalizowa-
nej nanorurki (30,0) zawierającej dodatkowo cząsteczki fullerenów C320 w pH kwaśnym.
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łańcuchów FA-PEG. Jednakże, i co najważniejsze, w obu przypadkach profil 
gęstości molekuł doksorubicyny przesuwa się poza obszar nanorurki, co suge-
ruje jej uwolnienie. Wprawdzie żadna z cząsteczek leku nie przechodzi całkowi-
cie do fazy objętościowej, jednak sieć łańcuchów glikolu polietylenowego w obu 
układach została znacząco poluzowana i wydaje się, że cząsteczki fullerenów 
potrzebują innego, dodatkowego impulsu energii aby całkowicie oderwać się 
od nanorurki. Takim impulsem może być na przykład kolizja z inną nanorurką 
lub zastosowanie zewnętrznego źródła energii jak np. pola magnetycznego.

Architektura zaprojektowanych układów zawierających dodatkowo cząsteczki 
fulerenów jest podobna w koncepcji do węglowych „nano-butelek” badanych 
i  scharakteryzowanych przez Ren i  inni19. Autorzy zastosowali wspominaną 
już wcześniej metodę nanoekstrakcji w celu napełnienia nanorurek węglowych 
lekiem przeciwnowotworowym – heksametyloaminą oraz cząsteczkami fulere-
nów które mają za zadanie uszczelnić końce CNT. Zatem zademonstrowany 
tu teoretyczny model nanonośnika prezentuje formalnie realistyczną konstruk-
cję, ponieważ najbardziej krytyczna cześć jego struktury tj. enkapsulacja cząste-
czek fulerenów wewnątrz CNT została potwierdzona eksperymentalnie 19,20. 

7. Podsumowanie
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki teoretycznych badań na wyko-
rzystaniem jednościennych nanorurek węglowych oraz procesu adsorpcji/
desorpcji wyselekcjonowanych barwników do kontrolowanego uwalniania dok-
sorubicyny w odpowiedzi na zmianę pH środowiska.

Koadsorpcja rozważanych składników na powierzchni wąskiej (10,0) nano-
rurki prowadzi do występowania ciekawych zjawisk, jednak o małym znaczeniu 
z punktu widzenia zastosowania ich do kontrolowanego uwalniania doksorubi-
cyny z projektowanych układów. 

Bardziej obiecujące wyniki otrzymano w przypadku układów w których czą-
steczki barwników (p-fenylenodiaminy i  czerwieni neutralnej) zastosowano 
jako steryczne blokery dla cząsteczek leku zamkniętych wewnątrz szerokiej 
(30,0) nanorurki. W pH neutralnym barwniki wskutek wzajemnych oddziały-
wań, z cząsteczkami doksorubicyny oraz nanorurką pozostają wewnątrz nano-
rurki uniemożliwiając tym samym ucieczkę leku. Po obniżeniu pH w wyniku 
pojawienia się repulsywnych oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy sproto-
nowanymi formami barwników dochodzi do ich ucieczki z nanorurki, co umoż-
liwia dyfuzję cząsteczek doksorubicyny do fazy objętościowej. 

W  wyniku funkcjonalizacji powierzchni nanorurki łańcuchami glikolu 
polietylenowego zakończonego cząsteczkami kwasu foliowego udało się uzy-
skać układy całkowicie rozpuszczalne w wodzie oraz selektywne w  stosunku 
do komórek rakowych. Jednakże, obecność grup funkcyjnych na końcach nano-
rurki całkowicie blokuje dyfuzję molekuł doksorubicyny do  roztworu w  pH 
kwaśnym.

W celu usprawnienia procesu uwalniania molekuł leku, do projektowanych 
układów wprowadzono fulereny C320. W  skutek działania ciśnienia, wytwo-
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rzonego przez cząsteczki barwników po  obniżeniu pH, cząsteczki fulerenów 
zostają wypchnięte z nanorurki, co powoduje poluzowanie struktur łańcuchów 
glikolu polietylenowego znajdujących się na  końcach nanorurki. W  efekcie, 
kilka molekuł doksorubicyny zdołało opuściło wnętrze nanorurki. Tym samym 
badane układy prezentują obiecującą architekturę biokompatybilnego, rozpusz-
czalnego w wodzie oraz selektywnego nośnika leków posiadającego zdolność 
do kontrolowanego uwalniania przenoszonego ładunku. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2012/07/e/ST4/00763 finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauk.
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Biosorpcja jako nowa alternatywa w procesie usuwania i separacji 
jonów metali szlachetnych

Anna Wołowicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Abstrakt
Przedstawiono przegląd teoretyczno-doświadczalny piśmiennictwa dotyczą-
cego wykorzystania biosorbentów różnego typu tj. grzyby, bakterie, mchy, algi, 
drożdże, chitozan i jego pochodne czy inne materiały pochodzenia odpadowego 
lub poprodukcyjnego w procesie sorpcji i separacji jonów metali szlachetnych. 
Zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy biosoprcją i bioakumulacją, wyszczegól-
niono wady i zalety biosorpcji na tle innych fizykochemicznych metod odzysku 
jonów metali oraz przedstawiono parametry mogące mieć wpływ na efektyw-
ność procesu. Szczególną uwagę poświęcono odzyskowi złota(III), platyny(IV), 
palladu(II) i srebra(I) z wykorzystaniem biomasy różnego typu. W większości 
przypadków zwrócono uwagę na optymalne pH odzysku jonów metali, przed-
stawiono uzyskane pojemności biosorpcyjne oraz możliwość desorpcji jonów 
metali z biomasy i jej ponownego wykorzystania.

1. Wstęp 
Obecnie jednym z  głównych problemów XXI wieku jest wzrastająca ilość 
zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Wzrost liczby ludności (urba-
nizacja) oraz rozwój przemysłu (industralizacja) spowodował, iż zanieczyszcze-
nia będące wynikiem działalności człowieka stały się problemem rangi świato-
wej. Wprowadzenie szkodliwych substancji do środowiska negatywnie wpływa 
nie tylko na kondycję przyrody i ekosystemów, ale także stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt oraz ludzi. Wśród tego typu zanieczysz-
czeń szczególnie niebezpiecznymi są ścieki przemysłowe pochodzące z takich 
gałęzi przemysłu jak przemysł hydrometalurgiczny, garbarski, galwaniczny, włó-
kienniczy, motoryzacyjny, energetyczny itp. zawierające znaczne ilości metali 
ciężkich, barwników oraz substancji organicznych. Duże zagrożenie stwarzają 
także spływy powierzchniowe - ścieki pochodzące z pól i upraw (efekt nawo-
żenia, stosowania środków ochrony roślin) oraz wysypiska śmieci (składowanie 
odpadów), z których szkodliwe substancje wymywane są przez opady atmos-
feryczne. Aspekty ekologiczne oraz wzrastające wymogi dotyczące stężenia 
metali ciężkich w środowisku tzn. w glebach, ściekach, powietrzu itp. z  roku 
na rok stają się coraz bardziej restrykcyjne. Pociąga to za sobą konieczność ich 
usuwania, aby dopuszczalne normy nie zostały przekroczone. W wielu przypad-
kach podejmowane próby unieszkodliwiania zanieczyszczeń mają także na celu 
odzysk cennych metali. Przynosi to wymierne korzyści zarówno ekonomiczne 
jak i ekologiczne.

Ostatnie lata poszukiwań i prac nad udoskonaleniem powszechnie dostęp-
nych metod oczyszczania czy odzysku jonów metali ciężkich, w tym również 
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i  szlachetnych, mające na celu poprawę efektywności i  selektywności procesu 
z  jednoczesnym obniżeniem jego kosztów doprowadziły do wzrostu zaintere-
sowania i  skupienia uwagi na  mikroorganizmach jako potencjalnych biosor-
bentach mogących znaleźć zastosowanie w procesach biooczyszczania roztwo-
rów i ścieków m.in. z jonów metali ciężkich, w tym jonów metali szlachetnych. 
Ostatnie doniesienia literaturowe poświęcone biosorpcji m.in. zastosowaniu 
grzybów, bakterii, mchów, alg, drożdży czy innych materiałów pochodzenia 
odpadowego lub poprodukcyjnego oraz badaniu kinetyki i  mechanizmu pro-
cesu biosorpcji są bardzo obszerne, a ich liczba ciągle rośnie1-3. 

2. Porównanie wybranych metod wykorzystywanych do usuwania 
i odzysku jonów metali 
Ścieki zawierające metale ciężkie oczyszcza się różnymi metodami. Do usuwa-
nia i odzysku metali ciężkich stosuje się następujące metody:

• fizyczne: filtracja, napowietrzanie, sedymentacja, 
• chemiczne: strącanie trudno rozpuszczalnych siarczków czy wodoro-

tlenków metali, koagulacja, neutralizacja, redukcja, utlenianie,
• fizykochemiczne: adsorpcja na węglach, sorbentach mineralnych, eks-

trakcja, wymiana jonowa,
• elektrochemiczne: elektrodializa, ultra i nanofiltracja, odwrócona elek-

trodializa, osmoza,
• biologiczne: bioremediacja, fitoremediacja itp.2-4.

Wybór metody oczyszczania ścieków uzależniony jest od wielu czynników m.in. 
od rodzaju i składu ścieków, ich postaci, stężenia usuwanych składników oraz 
wymaganego stopnia ich oczyszczania. Każda z w/w metod charakteryzuje się 
wieloma zaletami, ale także i wadami czy ograniczeniami, które powodują, że 
efekty uzyskane za ich pomocą nie są wystarczająco zadowalające. Wady i zalety 
wybranych metod stosowanych do odzysku i usuwania jonów metali ciężkich, 
w tym również i szlachetnych skrótowo przedstawiono w tabeli 12-6. Przykła-
dowo strącanie chemiczne jest wprawdzie tanim i  stosunkowo prostym roz-
wiązaniem, jest jednak efektywne tylko dla roztworów zawierających metale 
na wysokim poziomie (dla wysokich ich stężeń), w przypadku małych stężeń 
efektywność metody jest znacznie niższa. Podczas strącania na skutek współtrą-
cania powstają osady zawierające domieszki innych metali wskutek czego roz-
dział pierwiastków jest utrudniony i niedokładny. Metoda ta generuje znaczne 
ilości odpadów, co wiąże się z dodatkowym niekiedy niemałym kosztem ich 
likwidacji, a ponadto po usunięciu osadu istnieje konieczność neutralizacji roz-
tworu. Dodatkowo składniki czynnika strącającego mogą wtórnie zanieczysz-
czać ścieki. 

Wymiana jonowa w przeciwieństwie do strącania chemicznego nie generuje 
osadów, ale pomimo tego jest i tak mało ekonomiczna ze względu na wysoką 
cenę wymieniaczy jonowych, które wprawdzie można regenerować, ale niekiedy 
spalenie jonitu jest jedynym sposobem do  ilościowej desorpcji zaadsorbowa-
nych jonów. Niewątpliwie metoda ta  charakteryzuje się dużą selektywnością 
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Tab. 1. Porównanie wad i zalet wybranych metod wykorzystywanych do oczyszczania 
ścieków

Metoda Zalety Wady

Strącanie 
chemiczne

prostota 
niskie nakłady inwestycyjne 
możliwość jednoczesnego 
usuwania różnych jonów 
metali 

produkcja dużych ilości osadów, 
co wiąże się z kosztowną  
ich likwidacją
wysokie koszty konserwacji
trudności z rozdziałem
mało efektywna,  
możliwość stosowania do dużych 
stężeń

Wymiana 
 jonowa

selektywność
możliwość odzysku metali
możliwość regeneracji  
wymieniaczy jonowych

wysokie koszty inwestycyjne (wyso-
ka cena wymieniaczy jonowych)
wrażliwość na zawiesiny,  
wymagany etap oczyszczania ście-
ków z zawiesin

Koagulacja 
flokulacja

zdolność inaktywacji 
bakterii 
dobre właściwości sedymen-
tacji i odwadniania osadów 

duże zużycie odczynników  
chemicznych
produkcja osadów, dodatkowe koszty 
ich likwidacji
wysokie koszty

Flotacja
selektywność 
usuwanie drobnych cząstek 
krótkie czasy retencji 

wysokie koszty inwestycyjne,  
operacyjne i konserwacyjne

A
ds

or
pc

ja

na
 w

ęg
lac

h 
ak

ty
w-

ny
ch

duża różnorodność usuwa-
nych zanieczyszczeń 
może być selektywna 
wysoka efektywność (>99%)
duża pojemność adsorp-
cyjna
szybka kinetyka procesu

koszty związane z zakupem węgli 
brak możliwości regeneracji 
 adsorbentu
efektywność zależna od sposobu  
modyfikacji adsorbentu

na
 z

eo
lit

ac
h duża różnorodność usuwa-

nych zanieczyszczeń 
stosunkowo tanie  
adsorbenty

niska efektywność
mała pojemność adsorpcyjna

Procesy 
membranowe, 
ultrafiltracja

większość metali może być 
usunięta
powstawanie niewielkich 
ilości odpadów stałych
niskie zużycie odczynników  
wymaga niewielkiej po-
wierzchni 
może być selektywna 
wysoka efektywność (>95% 
dla roztworów zawierają-
cych jeden rodzaj metalu)

wysokie koszty inwestycyjne, opera-
cyjne i konserwacyjne 
ograniczone szybkości przepływu, 
blokowanie membrany 
w obecności innych metali % usu-
nięcia metalu maleje 
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i  efektywnością oraz możliwością odzysku metali, wymaga jednak usunię-
cia zawiesin ze ścieków. Do  niekorzystnych ekonomicznie metod usuwania 
metali ciężkich ze ścieków podobnie jak wymiana jonowa jest także adsorpcja 
na węglach aktywnych i modyfikowanych. Wprawdzie węgle aktywne są uni-
wersalnymi adsorbentami, jednak koszt ich zakupu jest równie dość wysoki. 
Można je  wykorzystywać do  usuwania większości jonów metali z  dużą efek-
tywnością dochodzącą nawet do  99%. Tańszym rozwiązaniem jest adsorpcja 
na zeolitach jednak efektywność tego procesu jest znacznie niższa niż w przy-
padku zastosowania węgli jako adsorbentów. Biosorpcja jako nowa metoda 
zatężania, odzysku i oczyszczania stanowi alternatywę do powszechnie znanych 
metod konwencjonalnych tj. wymiana jonowa, adsorpcja na węglu aktywnym, 
techniki membranowe, strąceniowe, elektrochemiczne itp. Biosorpcja w porów-
naniu z tymi metodami posiada kilka zalet tj. wysoką selektywność biosorben-
tów do jonów metali i innych zanieczyszczeń nawet przy niskiej ich zawartości, 
niskie powinowactwo biosorbentów do  jonów wapnia i magnezu, możliwość 
pracy w szerokim zakresie pH (3–9) i zakresie temperatury od 277 do 367 K. 
Ponadto biosorpcja charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, 
możliwością regeneracji biomasy i  jej ponownego użycia, mniejszą jej podat-
nością na  zanieczyszczenia, łatwą dostępnością biosorbentów, ich niską ceną, 
możliwością długiego przechowywania biomasy bez zmiany jej właściwości 
oraz brakiem produkcji materiałów odpadowych o toksycznych właściwościach 
itp. Należy wyraźnie podkreślić fakt, iż biosorpcja jest nie tylko nową wyłania-
jącą się metodą oczyszczania roztworów i odzysku jonów metali ciężkich, ale 
przede wszystkim metodą przyjazną środowisku7-13. 

3. Biosorpcja – definicja i mechanizm wiązania jonów metali
Terminem „biosorpcja” określa się wszystkie procesy, podczas których żywa lub 
martwa biomasa sorbuje jony metali ciężkich lub inne zanieczyszczenia z roz-
tworów wodnych. Pojęcie to obejmuje wszystkie procesy zachodzące w ścianie 
komórkowej, które nie są zależne od metabolizmu komórki. Jest to proces jedno-
etapowy, pasywny i odnosi się głównie do biomasy martwej. Zastosowanie mar-
twej biomasy wydaje się być bardziej zasadnym niż biomasy żywej ze względu 
na fakt, iż martwa biomasa jest nie tylko niewrażliwa na działanie toksyczne 
metali, ale także nie wymaga utrzymania sterylnych warunków oraz dostar-
czania substancji odżywczych podczas badań. Wiązanie jonów metali ciężkich 
przez materiał biologiczny zależy od budowy ściany komórkowej, której głów-
nymi składnikami są  białka, polisacharydy oraz proteiny. W  związku z  tym 
na jej powierzchni znajdują się polarne grupy funkcyjne wykazujące zdolność 
wiązania jonów metali tj. grupa karboksylowa, fenolowa, aminowa, sulfonowa, 
hydroksylowa. Usuwanie jonów metali ciężkich z  roztworów wodnych może 
opierać się na kilku mechanizmach. Wśród nich wyróżnić należy chemisorp-
cję metali z grupami funkcyjnymi ściany komórkowej, która może zachodzić 
na skutek wymiany jonowej, kompleksowania oraz reakcji chelatowania. Poza 
chemisorpcją na skutek reakcji jonów metali ze składnikami błony komórkowej 
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możliwa jest także adsorpcja fizyczna (związanie jonów metali z biosorbentem 
zachodzi wskutek interakcji elektrostatycznych i  sił van der Waalsa), reakcje 
utleniania i  redukcji lub mikroekstrakcji. Proces biosorpcji może zachodzić 
także zgodnie z mechanizmem mieszanym będącym kombinacją w/w mecha-
nizmów14-16. Mechanizm wiązania metali przez martwą biomasę może zależeć 
od rodzaju i ładunku jonu, rodzaju i pochodzenia biomasy oraz składu roztworu. 

W procesie biosorpcji można wyróżnić cztery następujące po sobie etapy:
• transport sorbatu z objętości roztworu do warstwy cieczy otaczającej 

powierzchnie biomasy, 
•  dyfuzję zewnętrzną - transport sorbatu z  warstwy granicznej 

do powierzchni biomasy,
• dyfuzję wewnętrzną - transport z powierzchni biomasy do wewnętrz-

nych miejsc wiążących,
• reakcję sorbatu z miejscem aktywnym. 

Bioakumulacja w odróżnieniu od biosorpcji jest procesem dwuetapowym skła-
dającym się z pasywnej bioakumulacji (biosorpcja, etap 1) polegającej na wią-
zaniu jonów metalu do powierzchni bioakumulatora, co nie wymaga aktywno-
ści metabolicznej komórek oraz aktywnej bioakumulacji (etap 2) polegającej 
na wprowadzeniu jonów metalu do wnętrza komórki i  jego wewnątrzkomór-
kowej lokalizacji oraz depozycji, zależnej od aktywności metabolicznej komórki. 
Bioakumulacja może być traktowana jako drugi etap wiązania metalu, dlatego 
też jest bardzo często określana jako „aktywna biosorpcja”14-16. Porównanie 
właściwości i mechanizmu procesu biosorpcji i  bioakumulacji przedstawiono 
na rys.1.

Rys. 1. Charakterystyka biosorpcji i bioakumulacji.

Metody wiązania jonów metali, z wykorzystaniem biosorbentów w procesie 
bioakumulacji mają ograniczone zastosowanie w oczyszczaniu ścieków przemy-
słowych ze względu na trudności związanie z prowadzeniem hodowli, koniecz-
ność stosowania pożywki i zmienność zachowania mikroorganizmów w zależ-
ności od panujących warunków. W odróżnieniu od bioakumulacji biosorpcja 
może być z powodzeniem stosowana w oczyszczaniu ścieków przemysłowych 
z  jonów metali ciężkich, ze względu na  jej wysoką selektywność i wydajność. 
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Schematyczny przebieg odzysku/usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków 
za  pomocą biosorpcji przedstawiono na  rys. 214,16. W  procesie odzysku/usu-
wania jonów metali ciężkich wyróżnić można dwie fazy: fazę wiązania jonów 
metalu w wyniku kontaktu ścieku z biomasą oraz fazę desorpcji podczas której 
związane jony metalu są  uwalniane z  biomasy (regeneracja biomasy). Możli-
wość regeneracji biomasy pozwala na  wielokrotne jej wykorzystanie co  jest 
istotną zaletą biosorpcji wpływającą na ekonomię procesu.

4. Biosorbenty – podział i charakterystyka
Zgodnie z definicją z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 
2008 roku „za biomasę można uznać stałe lub ciekłe substancje pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produk-
tów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu 
przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ule-
gają biodegradacji”17.

Wśród sorbentów naturalnych wykorzystywanych w  procesie biosorpcji 
wykorzystuje się cały szereg materiałów organicznych. Należy tutaj wymienić 
odpady i pozostałości pochodzące z przemysłu spożywczego, rolniczego oraz 
przemysłu drzewnego tj. obierki warzyw i  owoców, łuski orzechów, słomę, 
plewy, łuski i łodygi np. ryżowe, włókna roślinne, korę drzewną, wióry, troty itp. 
Wśród biosorbentów stosuje się także grzyby, bakterie, glony, mech, drożdze, 
chitozan i jego pochodne itp3,18 (rys.3). 

Biosorbenty w zależności od rodzaju mogą zawierać różne grupy funkcyjne 
mogące wiązać jony metali, z których najważniejsze przedstawiono poniżej:

• grupa funkcyjna; wzór chemiczny; pKa; klasyfikacja HSAB; atom donorowy:

Rys. 2. Schemat usuwania/odzysku jonów metali przy pomocy biosorpcji.
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• hydroksylowa; -OH; 9,5-13; twardy; O,
• karbonylowa (ketonowa); =C=O; - ; twardy; O,
• karboksylowa; -COOH; 1,7-4,7; twardy; O,
• tiolowa; -SH; 8,3-10,8; miękki; S,
• sulfonowa; -SO3-; 1,3; twardy; O,
• tioeterowa; =S; -; miękka; S,
• aminowa; -NH2; 8-11; pośrednia; N,
• drugorzędowa aminowa; =NH; 13; pośrednia; N,
• amidowa, -CONH2; -; pośrednia; N,
• iminowa; =CNH; 11,6-12,6, pośrednia; N,
• imidazolowa; -C3H3N2; 6,0; miękka; N,
• fosfoniowa; -PO(OH)2; 0,9-2,1 oraz 6.1-6.8; twardy; O,
• fosfodiestrowa; =POOH; 1,5; twardy; O19.

Zastosowanie biosorbentów w  procesie odzysku i  usuwania jonów metali 
ciężkich i cennych wydaje się być bardzo obiecujące. Wynika to przede wszyst-
kim z faktu, iż biosorbenty jako sorbenty niskokosztowe, o łatwej dostępności 
nawet w dużych ilościach charakteryzują się niekiedy znacznie wyższą pojem-
nością sorpcyjną w  stosunku do  jonów metali niż węgle aktywne czy jonity. 
Stwierdzenie to dotyczy zwłaszcza biosorbentów modyfikowanych chemicznie 

Rys. 3. Podział adsorbentów różnego typu.
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lub fizycznie celem poprawy ich pojemności sorpcyjnej. Wykazano, że che-
miczna modyfikacja powierzchni biosorbentów przynosi lepsze rezultaty niż 
modyfikacja fizyczna. Ponadto biosorbenty można regenerować, co oznacza, że 
można wykorzystywać je wielokrotnie, co wpływa na opłacalność procesu oraz 
umożliwiają odzysk cennych metali14-19. 

5. Odzysk jonów metali szlachetnych z wykorzystaniem 
biosorbentów różnego typu
Grupa platynowców (PGMs) obejmuje 6 metali: platynę (Pt), pallad (Pd), rod 
(Rh), ruten (Ru), iryd (Ir) oraz osm (Os) podzielonych na dwie triady. Pallad 
zaliczany jest do triady platynowców lekkich obok rutenu i rodu. Ich gęstość 
wynosi około 12 g/cm3 (Pd - 11,4 g/cm3), natomiast triadę platynowców cięż-
kich o gęstości około 22 g/cm3 stanowi osm, iryd i platyna. Metale te zaliczane 
są do pierwiastków rzadkich, a ich zasoby naturalne są ograniczone. Obecnie 
wzrost zainteresowania tymi metalami oraz coraz szersze ich wykorzystanie 
w  przemyśle powoduje, że ich cena rynkowa ulega ciągłym zmianom, a  ich 
zasoby naturalne są  coraz bardziej uboższe. Pociąga to  za  sobą konieczność 
poszukiwania skutecznych metod ich odzysku z  produktów odpadowych 
tj. zużytych katalizatorów spalin samochodowych, szlamów anodowych, zuży-
tego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego itp. Zawartość metali szlachet-
nych w  odpadach lub zużytych materiałach jest większa niż w  ich zasobach 
naturalnych. Średnie stężenie metali szlachetnych w rudach wynosi od 1 do 30 
ppm, podczas gdy ich stężenie we wtórnych materiałach platynonośnych jest 
wyższe i wynosi od 1 do 2000 ppm20. Źródłem metali szlachetnych są powie-
trze atmosferyczne (efekt stosowania katalizatorów spalin samochodowych, 
erupcji pyłów wulkanicznych), stałe i zużyte materiały odpadowe (katalizatory 
spalin samochodowych, odpady elektryczne i elektroniczne, pył i kurz drogowy 
pochodzący z  tras szybkiego ruchu i ulic, osady rzeczne, obwody drukowane, 
katalizatory przemysłowe itp.) oraz ciekłe materiały odpadowe (ścieki pocho-
dzące z  rafinerii, przemysłu samochodowego, chemicznego, odpady z  jubiler-
stwa, odpady szpitalne, odpady komunalne, spływy uliczne powstałe na skutek 
deszczu).

Ze względu na  fakt iż  metody konwencjonalne usuwania/odzysku metali 
szlachetnych są  kosztowne, nie zapewniają całkowitego usunięcia metalu, 
wymagają dużych nakładów energii oraz wytwarzają nowe ilości odpadów 
coraz większą uwagę poświęca się zastosowaniu biosorbentów do odzysku tych 
cennych metali. 

Biosorbenty (mikroorganizmy) posiadają wysoką pojemność sorpcyjną 
względem jonów metali szlachetnych. Biosorbenty oparte na  mikroorgani-
zmach posiadają kilka wad, do których należy zaliczyć niską gęstość, małą odpor-
ność chemiczną, mały rozmiar ziarna, znaczne obniżenie ciśnienia w układach 
kolumnowych, czasami trudności w separacji ciało stałe-ciecz oraz pęcznienie. 
Odpowiedne uziarnienie jest niezwykle istotne w zastosowaniach przemysło-
wych, gdyż zbyt mały rozmiar ziarna powoduje zapychanie kolumn, a dostar-
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czenie zbyt wysokiego ciśnienia mającego przeciwdziałać spadkom ciśnienia 
w  układach kolumnowych może powodować rozpad biomasy. Poprawę efek-
tywności stosowanych biosorbentów uzyskuje się dzięki procesowi ich immo-
bilizacji. 

W  procesie biosorpcji jonów metali szlachetnych istotną rolę odgrywają 
takie parametry jak pH roztworu, temperatura, stężenie początkowe substancji 
rozpuszczonej, czas oraz szybkość mieszania, siła jonowa, masa zastosowanego 
biosorbentu21-22.

Wybrane przykłady zastosowania biosorbentów różnego typu w  proce-
sie sorpcji i  separacji jonów metali szlachetnych m.in. zastosowaniu grzybów, 
bakterii, glonów, mchu, drożdzy, chitozanu i  jego pochodnych przedstawiono 
w niniejszej pracy.

5.1. Zastosowanie glonów
Godlewska-Żyłkiewicz23 oraz Turner i współpracownicy24 badali przydatność 
glonów tj. Chlorella zwyczajna (Chlorella vulgaris) i  Ulva Lactuca w  proce-
sie odzysku jonów Pd(II) i Pt(IV) oraz Pd(II), Pt(IV) i Rh(III) z wód mor-
skich, ścieków itp. Chlorellę vulgaris po  usunięciu składników odżywczych 
za pomocą 0,12 M HCl i wody zastosowano w procesie sorpcji jonów Pd(II) 
i Pt(IV). Wykazano znaczną zależność % biosorpcji od pH roztworu oraz masy 
biosorbenta, natomiast mechanizm procesu określono jako jonowymienny. Ilo-
ściową sorpcję jonów Pd(II) (> 98 %) osiągnięto na 60 mg biosorbentu i przy 
pH = 1,6  –  1,8. W  tych samych warunkach sorpcja Pt(IV) wynosiła około 
50%. Pojemność sorpcyjna Chlorelli vulgaris względem jonów Pd(II) wynosiła 
6,7 μg/g biosorbentu. Kinetyka biosorpcji w przypadku jonów Pd(II) była szyb-
sza niż dla jonów Pt(IV). Roztwór 0,3 M tiomocznika w 1 M HCl umożliwiał 
ilościową desorpcję jonów Pd(II) i Pt(IV) z biosorbentu (prędkość przepływu 
eluentu 0,25 cm3/min). Możliwość wielokrotnego użycia biosorbentu Chlorella 
vulgaris (około 20 cykli sorpcja – desorpcja), jego niska cena, łatwa dostępność 
oraz możliwość długiego przechowywania bez zmiany jego właściwości jest 
dodatkową jego zaletą23. Glony Chlorella vulgaris unieruchomione na nośniku 
żelu krzemionkowym23 lub trietyloaminocelulozie (Cellex  - T, TEAE)25,26 
z powodzeniem zastosowano w procesie sorpcji jonów Pd(II) i Pt(IV) z  roz-
tworów chlorkowych oraz ich separacji od  jonów matrycy. Nieznacznie lep-
sze rezultaty uzyskano stosując biosorbent na  żelu krzemionkowym (odzysk: 
Pd(II) - 98,9 %, 0,52 cm3/min, Pt(IV) - 91,9%, 0,15 cm3/min) w porównaniu 
z  Chlorellą vulgaris unieruchomioną na  Cellexie-T (odzysk: Pd(II) – 99,3%, 
Pt(IV) – 95,2%). W obu przypadkach jako eluent zastosowano 0,3 M tiomocz-
nik w 1 M HCl23.

Glon Chlorella vulgaris (211/11b i 211/12) zastosowano także w procesie 
biosorpcji jonów Ag(I). Szczep glonów 211/11b wykazał wyższą pojemność 
sorpcyjną względem jonów Ag(I) – 56,7 mg/g (200 mg Ag(I)/L). Wykazano 
brak zależności procesu od  pH roztworu (dla roztworów o  niskim stężeniu 
jonów Ag(I)) oraz zależność procesu od pH roztworu (dla roztworów o wyż-
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szym stężeniu). Desorpcja jonów Ag(I) ze szczepu 211/11b wynosiła 80 %27. 
Badania nad zastosowaniem glonu Chlorella vulgaris do  odzysku jonów 

Ag(I) i Au(III) prowadził Darnal i  in28. Wykazano odrębne zachowanie tych 
metali wobec zastosowanych glonów w porównaniu z innymi metalami nieszla-
chetnymi. Wiązanie metali z biomasą jest znacznie silniejsze dla jonów metali 
szlachetnych, a  najsilniejsze dla złota. Efektywność odzysku jonów Au(III) 
z roztworów zawierających 10-9 mol Au(III)/L wynosi 90 %, natomiast pojem-
ność biosorpcyjna wynosi 0,5 mmol/g suchej biomasy. Obniżenie pH do 2 nie 
powoduje odwracalności procesu i desorpcji jonów złota z biomasy. Dopiero 
zastosowanie roztworu tiomocznika czy merkaptoetanolu o wysokim stężeniu 
i przy odpowiednim pH umożliwia desorpcję. Zastosowanie merkaptoetanolu 
oraz odpowiedniego pH (pH = 2 i  pH = 5) zapewnia rozdział jonów złota 
i miedzi (metoda kolumnowa).

Wysokim powinowactwem do  jonów Rh(III), Pd(II) i Pt(IV) z wód mor-
skich wzbogaconych nM ilościami w/w  jonów charakteryzuje się biosorbent 

- zielony glon o nazwie Ulva Lactuca. Współczynniki podziału dla tych jonów 
wynoszą odpowiednio 1400, 900 oraz 350 cm3/g, a  szereg powinowactwa 
przedstawia się następująco: Rh(III) > Pd(II) > Pt(IV). Wraz ze wzrostem pH 
wody morskiej w zakresie 7,9 – 8,4 obserwuje się wzrost wydajności biosorpcji 
w przypadku jonów Rh(III) i Pt(IV). Zależność biosorpcji od pH dla jonów 
Pd(II) jest nieregularna i  nie wykazuje systematycznej tendencji wzrostu lub 
spadku. Wraz ze wzrostem masy glonów Ulva Lactuca obserwuje się znaczny 
wzrost współczynnika podziału jonów Rh(III) oraz nieznaczny spadek tegoż 
współczynnika dla jonów Pd(II) i Pt(IV)25.

Mata i  in.29 prowadzili odzysk Au(III) z  roztworów o  stężeniu 100 mg 
Au(III)/L z  wykorzystaniem glonu Fucus vesiculosus (morszczynu pęcherzy-
kowatego) należącego do brunatnic. Najlepsze rezultaty odzysku Au(III) uzy-
skano przy pH 7 (Qmax = 0,35 mmol/g). Stwierdzono, iż  proces biosorpcji 
Au(III) zachodzi dwuetapowo. W  etapie drugim następuje redukcja Au(III) 
do Au o czym świadczy drastyczny spadek stężenia złota w roztworze, spadek 
pH oraz potencjału redoks oraz następuje zmiana barwy biomasy i utworzenie 
nanocząstek złota, co nie jest obserwowane podczas etapu pierwszego. Grupy 
hydroksylowe obecne w glonach (polisacharydach) biorą udział w bioredukcji 
Au(III).

Glony Sargassum natanss oraz Ascophyllum nodosum zastosowano do odzy-
sku metali z  roztworów pochodzących z przemysłu. Optymalne pH procesu 
wynosiło 2,5, natomiast uzyskana pojemność biosorpcyjna wynosiła odpowied-
nio 2,1 mmol/g oraz 0,15 mmol/g. Czas ustalania równowagi w przypadku Sar-
gassum natanss wynosił 2h. Złoto w postaci krystalitów występuje na zewnątrz 
oraz wewnątrz komórek biomasy. Desorpcję depozytów złota z biomasy prowa-
dzono z wykorzystaniem roztworu 0,1 M tiomocznika i 0,02 M siarczanu(VI) 
amonu i żelaza(II) (pH = 5)30.

Podobnie jak Darnell i  in.28 Savvaidis31 wykazał brak zależności biosorp-
cji jonów Au(III) z tiomocznikowych roztworów z wykorzystaniem mikroalg 
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Spirulina platenis od pH w zakresie 2-7. Odzysk jonów Au(III) wynosił 90 % 
w  czasie 1 h – proces przebiegał szybko, a wyznaczona pojemność wynosiła 
0,026 mmol/g.

 Ziarna alginianu wapnia (calcium alginate beads) (alginiany to sole kwasu 
alginowego występujące w  ścianach komórkowych alg brunatnych) zastoso-
wano do  usuwania jonów Au(III) i  Ag(I) z  roztworów wodnych. Jako czyn-
nik żelujący zastosowano CaCl2 (Au(III)) oraz Ca(OH)2 (Ag(I)). Biosorpcja 
tych metali uzależniona była od pH roztworu. Warunki optymalne to pH = 2 
(Au(III)) oraz pH = 4 (Ag(I)). Pojemność Qmax wynosiła 290 mg/g oraz 
52 mg/g odpowiednio dla jonów złota i srebra. Podobnie jak w wielu w/w przy-
padkach następowała redukcja jonów Au(III) do Au(0) oraz Ag(I) do Ag(0). 
Badania FT-IR wykazały udział zarówno grup karboksylowych jak i hydroksy-
lowych w wiązaniu tych jonów metali32.

Odpady wodorostów pozbawione alginianów zastosowano w  odzysku 
jonów Au(III)33. Optymalne pH, przy którym biosorpcja jonów Au(III) się-
gała do  1  mmol Au/g wynosiło 3. Badania FT-IR wykazały obecność grup 
karboksylowych na powierzchni biomasy, ale ich udział w wiązaniu Au(III) był 
niewielki. Jednocześnie wykazano obecność koloidalnego złota na powierzchni 
biomasy wynikającą z  jego redukcji do  Au(0). 75% obecnego w  roztworze 
Au(III) ulega redukcji do Au(0), reszta natomiast jest związana z najbliższymi 
w sąsiedztwie atomami S. 

Wodorosty Sargassum fluitans podobnie jak wodorosty pozbawione alginia-
nów mogą znaleźć zastosowanie do odzysku jonów Au(III) ze ścieków zawiera-
jących w/w jony w postaci cyjankowych kompleksów. Wyznaczona pojemność 
sorpcyjna wynosi 0,0032 mmol Au/g (pH = 2). Skuteczność procesu desorpcji 
z użyciem 0,1 mol/L NaOH wynosiła > 90% (pH=5, stosunek biomasy do roz-
tworu S/L = 4 g/L)34.

5.2. Zastosowanie grzybów
Jako biosorbenty w  procesie zatężania/separacji palladu i  platyny obecnych 
w  próbkach wody, ścieków23, 35, palladu w  kurzu drogowym36, złota30,31,37 
z  roztworów tiomocznikowych31 oraz platyny z  platynonośnych roztworów 
odpadowych38 stosowano grzyby tj. drożdże piekarnicze Saccharomyces cere-
visiae. Najwyższą retencję jonów (% biosorpcji) Pt(IV) (78,3 %) oraz Pd(II) 
(98,9 %) uzyskano w następujących warunkach optymalnych: Pt(IV) – pH = 
1,8–2,2, masa drożdży 500 mg, czas kontaktu faz 60 min, temperatura 298 K 
oraz Pd(II) – pH 1,4–1,6, masa drożdży 500 mg, czas kontaktu faz = 30 min, 
temperatura 303 K. Drożdże wykazywały znacznie większą pojemność bio-
sorpcyjną względem jonów palladu (12 μg/g biomasy) niż platyny (0,8 μg/g 
biomasy)23. Wymywanie jonów z biosorbentu prowadzono stosując 0,3 M roz-
twór tiomocznika w 0,1 M HCl23, 31. Ujemną cechą komórek drożdży jest ich 
jednokrotność użycia. 

Komórki drożdży unieruchomione/immobilizowane na  alginianie wapnia 
występujące w postaci kulek o średnicy 1,2 ± 0,2 mm zastosowano w procesie 



ADSORPCJA

152

odzysku jonów Pd(II) z próbek kurzu. Maksimum biosorpcji jonów Pd(II) uzy-
skano przy pH = 1–1,2. Efektywność biosorpcji wynosiła 81,8±4,8 %, natomiast 
efektywność desorpcji (0,3 M roztwór tiomocznika w 0,25 M HCl) była równa 
101,1±4,6 %. Pojemność sorpcyjna drożdzy Saccharomyces cerevisiae wyzna-
czona techniką kolumnową względem jonów Pd(II) była zbliżona do pojem-
ności glonów immobilizowanych na  Cellexie-T i  wynosiła 10 μg/g biomasy. 
Obecność jonów Cr(III) (5 μg/cm3), Ni(II) (50 μg/cm3) i Fe(III) (100 μg/cm3) 
powoduje spadek retencji jonów palladu(II) o  15 – 20 %, dlatego matrycę 
wydzielano stosując sorpcję na  jonicie Dowex 50WX-8 uzyskując zawartość 
Pd(II) w kurzu równą 189,3±67,8 ng/g31.

Mac i  in.38 wykazali, że biosorpcja jonów Pt z platynonośnych roztworów 
odpadowych na immobilizowanych drożdżach piekarniczych zachodzi zgodnie 
z  mechanizmem chemisorpcji, a  po  5 min trwania procesu 70% w/w  jonów 
zostaje usuniętych z  roztworu o  stężeniu 50 mg Pt/L. Proces jest zależny 
od początkowego stężenia Pt (pojemność wzrasta wraz ze wzrostem początko-
wego stężenia jonów Pt), masy biosorbentu (pojemność maleje wraz ze wzro-
stem masy zastosowanego biosorbenta) oraz temperatury (pojemność rośnie 
wraz ze wzrostem temperatury do 310 K).

Efektywność biosorpcji jonów Au(III) z roztworów tiomocznikowych była 
niezależna od pH roztworu w zakresie 1-4 i osiągała optimum przy pH = 5 
po czym obserwowano jej spadek przy pH = 6-7. Kinetyka procesu była bardzo 
szybka, już po 5 min stopień usunięcia jonów Au(III) z roztworu był ilościowy 
(pojemność biosorpcyjna wynosiła 5550 μg/g31). Wykazano iż  w  czasie bio-
sorpcji jonów Au(III) zachodzi reakcja redoks oraz redukcja Au(III) do Au(0). 
Grupy karboksylowe oraz hydroksylowe biorą udział w wiązaniu jonów Au(III) 
z biomasą37.

Inne przykłady zastosowania grzybów w procesie usuwania jonów Au(III) 
oraz Ag(I) przedstawia tabela 2.

Tab. 2. Biosorpcja Au(III) i Ag(I) na grzybach

Grzyby Metal Dodatkowe informacje Lit.

17 różnych grzybów  
m.in. Aspergillus niger, oryzae
Chaetomium globosum, Fusa-
rium oxysporum
Giberella fujikuroi, itd.

Au(III)
Pojemność sorpcyjna  
od 110 do 258 μmol Au(III)/g
Desorpcja 0.1 M tiomocznik

39

Cladosporium cladosporioides Au(III)

Pojemność sorpcyjna -  
100 mg Au(III)/g
Maksymalny odzysk jonów  
Au(III) - 80% (pH = 1-5)
Zgranulowana biomasa w postaci ziaren 
ulegała biodegradacji po 140 dniach

40
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Fomitopsis carnea immobi-
lizowany na matrycach PVA 
(alkohol poliwinylowy) oraz 
alginianie wapnia

Au(III)

Biomasa immobilizowana na PVA (PVA-
-B) wykazuje przewagę nad biomasą 
immobilizowaną na alginianie wapnia 
(AW-B), PVA-B posiada wysoką odpor-
ność mechaniczną i chemiczną, można 
ją stosować w szerokim zakresie pH = 
1-13 (AW-B pH = 7-9), odzysk złota 
na poziomie 80% jest osiągany w czasie 
33,5 h (AW-B t = 265 h), maksymalna 
pojemność biosorpcyjna wyznaczona 
na podstawie izotermy Langmuira wyno-
si Qmax = 94,34 mg Au(III)/g(PVA-B)

41

Cladosporium cladosporioides 1
Cladosporium cladosporioides 2

Au(III)
Ag(I)

Szczep 1 wykazuje wysokie powinowac-
two do jonów Au(III) (81,1 mg Au/g) 
i Ag(I) (42,6 mg Ag/g), natomiast szczep 
2 dodatkowo obok biosorpcji jonów 
Au(III) (101 mg Au/g) i Ag(I) (13,3 mg 
Ag/g) sorbuje także jony towarzyszące tj. 
Cd(II), Cr(III), Cu(II), Ni(II) i Zn(II)
Zawartość heksoaminy w ścianach 
komórkowych grzybów jest znacznie 
zróżnicowana (szczep 1 - 0,1 %, szczep 
2 - 15%) co wpływa na selektywność 
wiązania odpowiednich jonów metali

42

Aspergillus flavus Ag(I)

Akumulacja jonów Ag(I) i tworzenie na-
nocząstek z roztworów azotanowych(V) 
na powierzchni ścian komórkowych grzy-
bów zachodzi w czasie 72 h, nanocząstki 
srebra są stabilne w roztworach wodnych 
do ponad 3 miesięcy

43

Phaenerochaete chrysosporium Ag(I)

Akumulacja jonów Ag(I) i tworzenie 
nanocząstek na powierzchni ścian ko-
mórkowych grzybów zachodzi w czasie 
24 h, zachodzi redukcja jonów Ag(I) 
z roztworów azotanowych(V) do meta-
licznego srebra, tworzą się nanocząstki
W stabilizacji nanocząstek srebra bierze 
udział prawdopodobnie białko grzybów

44

Debaryomyces hansenii
Candida albicans
Sacchromyces cerevisiae
Rhodotorula rubra
Aureobasidium pullulans

Ag(I)

Jony srebra są toksyczne dla drożdży 
jednakże ich akumulacja jest możliwa, 
największą akumulację jonów wynoszącą 
90 μmol - 9,6 mg (g suchej masy) uzy-
skano dla R. rubra, średnio 0,46 mg dla 
badanych drożdży (czas inkubacji 3 h).
Bakterie wykazują większą zdolność 
akumulacji niż drożdże - 3000 mg  
(g suchej masy), tolerancja jonów srebra 
przez grzyby uzależniona jest od stężenia 
jonów oraz ekspozycji światła, podczas 
której srebro redukuje się do formy mniej 
toksycznej dla grzybów

45
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5.3. Zastosowanie bakterii
Konkurencyjną biosorpcję jonów palladu(II), niklu(II), złota(III), srebra(I), ura-
nu(VI) i itru(III) na dwóch szczepach bakterii Pseudomonas sp. (BP 7/26) oraz 
Pseudomonas mendocina (AS 302), a także możliwość odzysku tych metali ze 
ścieków przemysłowych badał Tsezos i inni46. Wykazano istotny wpływ charak-
teru pierwiastka (klasyfikacja Pearsona) w danej parze na konkurencyjną sorpcję 
jonu towarzyszącego. W przypadku pary Pd(II) i Au(III) (oddziaływanie dwóch 
pierwiastków sklasyfikowanych jako miękkie, pH = 3) obecność jonów Au(III) 
silnie wpływa na biosorpcję Pd(II) i odwrotnie, co wynika z ich podobieństwa 
(zależność obserwowana w przypadku obu szczepów bakterii). Pojemności bio-
sorpcyjne jonów Pd(II), Pd(II) (+ Au(III)), Au(III) i Au(III) (+Pd(II)) znajdowały 
się w granicach 100–200 mg/g biomasy, przy czym w przypadku obecności dwóch 
pierwiastków pojemność ta była niższa o kilka, a czasami nawet kilkanaście %. 

Obok w/w szczepów bakterii badano także biosorpcję jonów Ag(I), Pd(II), 
Ni(III) i Y(III) na szczepie ER 121: Alkaligenes europhus47 oraz jonów Pd(II) 
na  bakteriach Bacillus licheniformis48,49, Desulfovibrio desulfuricans, Desul-
fovibrio fructosivorans oraz Desulfovibrio vulgaris50,51. Pojemność sorpcyjna 
badanych bakterii względem jonów Pd(II) wynosiła: 224,8 mg/g (Bacillus 
licheniformis, pH = 3,5) oraz 1,2 mmol/g, 1,2 mmol/g, 1 mmol/g odpowiednio 
dla bakterii Desulfovibrio desulfuricans, Desulfovibrio fructosivorans, Desulfo-
vibrio vulgaris.

Bakterie Stenotrophomonas sp. do odzysku Au(III) stosował zespół Songa 
i  in.52. Pojemność biosorpcyjna uzyskana w zakresie pH = 1 - 5,5 utrzymuje 
się na podobnym poziomie po czym znacznie maleje dla pH = 5,5 - 13. Mak-
symalne pojemności biosorpcyjne uzyskane z  izotermy Langmuira wynoszą 
odpowiednio 506 mg/g (pH = 2), 369 mg/g (pH = 7) oraz 308 mg/g (pH = 12). 
91 % desorpcję jonów Au(III) z biomasy uzyskano stosując 0,8 M roztwór tio-
mocznika. Badania potwierdziły redukcję Au(III) do Au(0).

Obecność L-cysteiny w roztworze zawierającym złoto w postaci komplek-
sów cyjankowych poprawia efektywność biosorpcji na bakteriach Bacillus sub-
tilis, Penicillium chrysogenum i Sargassum fluitansp (pH =2)53. Pojemność bio-
sorpcyjna wynosiła odpowiednio 20,5 mmol/g ,14,2 mmol/g and 4,7 mmol/g. 
Elucji jonów złota z biomasy dokonano stosując 0,1 M roztwór NaOH (efek-
tywność desorpcji - 90%, pH = 5).

Brand i in.54 zastosowali bakterie tlenowe i beztlenowe – Chromobacterium 
violaceum, Pseudomonas fluorescens, P. plecoglossicida w biosorpcji komplek-
sów cyjankowych złota, srebra i platyny pochodzących ze stałych materiałów 
odpadowych.

5.4. Zastosowanie chitozanu i jego pochodnych
Szerokim zastosowaniem w  procesie sorpcji jonów Pd(II), Pt(IV) i  Au(III) 
cieszy się chitozan i  jego pochodne. Wynika to  m.in. z  jego cennych właści-
wości do  których zaliczamy: bioaktywność, biodegradowalność, biozgodność 
i biomieszalność, unikalne właściwości sorpcyjne i chelatujące względem wielu 
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jonów metali ciężkich. Chitozan – poli(2-deoksy-2-aminoglukoza) (rys. 4) jest 
aminopolisacharydem, nisko zacetylowaną formą chityny o różnej zawartości 
aminowych grup funkcyjnych, których udział określa stopień deacetylacji chi-
tozanu. Właściwości sorpcyjne chitozanu zależą w głównej mierze od stopnia 
jego deacetylacji (ilości bardzo reaktywnych aminowych grup funkcyjnych 
zdolnych do oddziaływania z jonami metali dzięki obecności wolnych par elek-
tronowych na donorowych atomach azotu), krystaliczności oraz w mniejszym 
stopniu od jego masy cząsteczkowej55. 

Chitozan modyfikowany kwasem rubeanowym (NH2SCCSNH2, ditiook-
samid) (RADC)56-62, aldehydem glutarowym (GCC, GA)56,59, tiomocznikiem 
(TGC, TDC)56-57, 59-60, 62-63, polietylenoiminą (PEI)57, 62, L-lizyną (kwasem 
1,5-diaminoheksanowym) (LMCCR)64 oraz glicyną (GMCCR)65 zastoso-
wano w procesie biosorpcji jonów metali szlachetnych66 (rys. 5). Wyższą selek-
tywnością do jonów Pd(II) i Pt(IV) charakteryzuje się chitozan modyfikowany 
kwasem rubeanowym niż tiomocznikiem czy aldehydem glutarowym. Szereg 
powinowactwa tych biopolimerów względem jonów Pd(II) przedstawia się 
następująco: RADC>TGC>GCC, a  ich pojemności sorpcyjne mieszczą się 
w granicy 2–3 mmol PGM/g. Ponadto szybszą kinetykę biosorpcji obserwuje 
się w  przypadku jonów Pd(II) niż Pt(IV)56-63. Niższe pojemności sorpcyjne 
uzyskano w  przypadku zastosowania chitozanu GMCCR (modyfikowanego 
glicyną) oraz LMCCR (modyfikowanego L-lizyną). Wynoszą one 169,98 mg 
Au(III)/g, 122,24 mg Pt(IV)/g, 120,39 mg Pd(II)/g (pH = 2) oraz 129,26 mg 
Pt(IV)/g (pH = 1), 109,47 mg Pd(II)/g, 70,34 mg Au(III)/g (pH = 2) odpo-
wiednio dla biopolimeru GMCCR oraz LMCCR. Desorpcji w/w  jonów 
z GMCCR oraz LMCCR dokonano za pomocą roztworu 0,7 M tiomocznika 
w 2 M HCl (odzysk jonów Au(III), Pd(II) i Pt(IV) wynosił > 98,27 %)64-65. 

W przypadku tych sorbentów oddziaływania pomiędzy anionowymi kom-
pleksami metali szlachetnych, a ich miejscami aktywnymi można przedstawić 
następująco:
 R-NH2 + H+Cl‾→ RNH3

+Cl- (1)

 2 RNH3
+Cl- + PtCl6

2‾ → (RNH3
+)2PtCl6

2‾ + 2Cl- (2)

 2 RNH3
+Cl- + PdCl4

2‾ → (RNH3
+)2PdCl4

2‾ + 2Cl- (3)

 2 RNH3
+Cl- + AuCl4

‾ → (RNH3
+)2AuCl4

‾ + 2Cl- (4).
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Rys. 4. Struktura jednostki a) chityny, b) chitozanu55.
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Odzysk Au(III) z wykorzystaniem pochodnych chitozanu modyfikowanych 
GCC oraz RADC z  rozcieńczonych roztworów kwaśnych prowadził zespół 
Arrascue i in.67. Maksymalna pojemność sorpcyjna wynosiła 600 mg Au(III)/g 
(ok. 3 mmol/g). Wykazano znaczny wpływ pH oraz formy w jakiej występuje 
złoto w  roztworze – optymalne pH wynosiło 2-3 dla chitozanu modyfiko-
wanego GCC, a  uzyskana pojemność sorpcyjna drastycznie spadała wraz ze 
wzrostem pH. Efekt ten tzn. zależność od pH w znacznie mniejszym stopniu 
był zauważany dla chitozanu modyfikowanego RADC. Uzyskana pojemność 
sorpcyjna 600 mg Au(III)/g w porównaniu z pojemnością uzyskaną dla sorpcji 
Au(III) na chitozanie bez modyfikacji (458 mg Au(III)/g)68 była znacznie wyż-
sza. Jeszcze wyższą pojemność sorpcyjną uzyskano stosując chemicznie mody-
fikowany chitozan posiadający właściwości magnetyczne (3,6 mmol Au(III)/g; 
2,1 mmol Ag(I)/g)69.

Zadowalające rezultaty uzyskano także w  wyniku zastosowania karboksy-
metylochitozanu (hydrożel), CMChts oraz chitozanu (CTS) modyfikowanego 
eterami koronowymi: CTSDC, CCTSDC (rys. 6) w  procesie sorpcji jonów 
Pd(II), Pt(IV) i Ag(I). Pojemność sorpcyjna względem jonów Pd(II) wynosiła 
1,053 mg/g, 248,1 mg/g (pH = 4) oraz 215,4 mg/g (pH  =  4) odpowiednio 
dla biopolimeru CMChts, CTSDC oraz CCTSDC. Desorpcja jonów Pd(II) 
i Pt(IV) z CMChts za pomocą roztworu 1 M HCl nie była ilościowa70-71. 

Podsumowując powyższe przykłady można stwierdzić, że na  proces sorp-
cji jonów metali szlachetnych na modyfikowanym chitozanie (roztwory chlor-
kowe) wpływa pH roztworu (zazwyczaj optymalne pH = 1-2), stężenie jonów 
chlorkowych oraz stężenie i forma anionowych chlorokompleksów tych metali. 
Mechanizm wiązania jonów Pd(II), Pt(IV) oraz Au(III) na tego typu biosor-
bentach zachodzi zgodnie z mechanizmem wymiany anionowej oraz z udzia-
łem mechanizmu koordynacyjnego55-66. 

5.5. Zastosowanie innych biosorbentów
Wysoką selektywnością do  jonów Pd(II) i Pt(IV) charakteryzował się biosor-
bent w  postaci membrany z  włókien kolagenowych immobilizowanej przez 
bayberry tannin (bayberry tannin collagen fiber membrane, BTICF). Z kory 
chińskiego drzewa truskawkowego (Marica rubra) wyekstrahowano garbnik – 
bayberry tannin, natomiast membrana z  włókien kolagenowych pochodziła 
ze skóry koźlej. Pojemność sorpcyjna membrany BTICF względem badanych 
jonów wynosiła 30,8 mg Pd(II)/g (pH = 3) i 22,4 mg Pt(IV)/g (pH = 4). Wraz 
ze wzrostem temperatury (293-313K) % adsorpcji wzrastał z 68,4 do 92,8 % 
dla jonów Pt(IV) oraz w  przypadku jonów Pd(II) z  44,2 do  71,1  %. Jony 
Cu(II), Zn(II) i Ni(II) zatrzymywane przez membranę w nieznacznym stop-
niu eluowano za  pomocą 0,1 M HCl, a  następnie desorpcji jonów Pd(II) 
i Pt(IV) dokonano stosując 0,1 M roztwór tiomocznika w 0,1 M HCl (odzysk 
Pd(II) – 58,4 %, Pt(IV) – 90,7 %). W trakcie 5-ciu cykli sorpcja – desorpcja 
selektywność membrany nie ulegała zmianie (Pt(IV)) lub nieznacznie obniżała 
się (Pd(II))72.
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Skondensowane taniny (niehydrolizujące, proantocyjanidy) ekstrahowane 
z  różnego rodzaju roślin oraz otrzymane np. poprzez reakcję z  formaldehy-
dem proszku taninowego Wattle zastosowano jako skuteczne adsorbenty 
jonów Pd(II). Pojemność sorpcyjna taniny zawierającej jednostki flawonoidowe 
tj. pirokatechol oraz pirogalol względem jonów Pd(II) wynosiła 1 mmol/g 
(początkowe pH roztworu = 2, pCl = 2, temperatura 333K)73.

W procesie odzysku jonów Au(II), Pd(II) i Pt(IV), Cu(II), Zn(II), Ni(II) 
i Fe(III) z roztworów chlorkowych (0,5–6 M HCl) oraz przemysłowych roztwo-
rów rzeczywistych zastosowano adsorbent o trzeciorzędowych grupach amino-
wych na bazie usieciowanego lignofenolu, (DMA-CLP, rys. 7) (CLP – lignofe-
nol: lignina (drzewnik) – składnik drewna usieciowany p-formaldehydem). CLP 
wykazuje wysoką selektywność do jonów Au(III) natomiast, DMA-CLP wyka-
zuje selektywność zarówno do jonów Au(III), jak i Pd(II) oraz Pt(IV). Pojemność 
sorpcyjna biosorbentu DMA-CLP wynosi odpowiednio 7,2  mol  Au(III)/kg, 
0,62 mol Pd(II)/kg oraz 0,62 mol Pt(IV)/kg (0,5 M HCl). Badania techniką 
kolumnową (20 ppm Pd(II), 20 ppm Pt(IV) w 0,5 M HCl, masa złoża w kolum-
nie 0,2 mg) wykazały wysoką selektywność DMA-CLP do jonów Pd(II) (pojem-
ność sorpcyjna wynosi 1,03 mol/kg oraz 0,4 mol/kg odpowiednio dla jonów 
Pd(II) i Pt(IV)). 0,1 M tiomocznik w 1 M HCl wykorzystano jako eluent zaad-
sorbowanych jonów (odzysk Pd(II) – 70 %, odzysk Pt(IV) – 80 %)74.
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Rys. 7. Struktura a) usieciowanego CLP, b) DMA-CLP74.

Usieciowany lignofenol modyfikowany etylenodiaminą (EN-lignina) 
oraz usieciowany lignofenol zawierający pierwszorzędowe grupy aminowe 
(PA-lignina)75 wykazywał również wysoką selektywność do  jonów Au(III), 
Pd(II) i Pt(IV). Pojemność sorpcyjna wynosiła odpowiednio 607 mg Au(III)/g, 
22,7 mg Pd(II)/g i 105 mg Pt(IV)/g dla biosorbentu EN-lignina oraz 384 mg 
Au(III)/g, 40,4 mg Pd(II)/g i 43 mg Pt(IV)/g dla biosorbentu PA-lignina.

Na uwagę zasługują także badania nad zastosowaniem chemicznie modyfi-
kowanego proszku drzewa cedrowego, CWP76 oraz modyfikowanego zużytego 
papieru: PAB-papier oraz DMA-papier77-78 w procesie odzysku jonów metali 
szlachetnych ze ścieków przemysłowych (tab. 3).

a)    b)
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Tabela 3. Zastosowanie wybranych biosorbentów w procesie odzysku jonów metali szla-
chetnych

Biosorbent Pojemność sorpcyjna Desorpcja Lit.
Modyfikowany proszek z  drze-
wa cedrowego, CWP (Cryptome-
ria japonica) o trzeciorzędowych 
grupach aminowych

(CWP) O N

OH

Pd(II):
1 M HCl – 0,81 mol/kg
3 M HCl – 0,36 mol/kg
5 M HCl – 0,26 mol/kg
3 M HNO3 – 0,6 mol/kg

0,2 M tiomocz-
nik

– 0,1 M HCl
76

Zużyty papier modyfikowany 
kwasem p-aminobenzoesowym, 
PAB-papier

O
OH

OH

H2C
HN

OH

O
Au(III) – 5,1 mol/kg
Pd(II) – 1,5 mol/kg
Pt(IV) – 0,5 mol/kg
(1 M HCl)

0,15 M tiomocz-
nik

– 1,0 M HCl
77

Zużyty papier modyfikowany 
dimetyloaminą, DMA- papier

O

OH

H2C

OH

CH3

CH3

N
Au(III) – 4,6 mol/kg
Pd(II) – 2,1 mol/kg
Pt(IV) – 0,9 mol/kg
(1 M HCl)

0,1 M tiomocz-
nik

– 1,0 M HCl
78

W  biosorpcji jonów metali szlachetnych wykorzystywano także różnego 
rodzaju rośliny np. mech Racomitrium lanuginosum79, wodną paproć różnoza-
rodnikową Azolla filiculoides80, lucernę Medicago sativa81-83, Persymonę mody-
fikowaną dimetyloaminą84, a  także produkty odpadowe tj. skorupki kurzych 
jajek85, pancerze krabów86, pióra kurze87 i inne.

Biosorpcję palladu(II) na mchu Racomitrium lanuginosum (Turcja) z  roz-
tworów wodnych oraz kinetykę procesu badał Sari i współpracownicy79. Badany 
mech (180 – 300 μm) charakteryzował się wysokim powinowactwem do jonów 
Pd(II). 98 % biosorpcję uzyskano przy pH = 5, natomiast pojemność sorpcyjna 
wyznaczona metodą statyczną z  izotermy Langmuira była równa 37,2 mg/g 
biomasy. Reakcja biosorpcji Pd(II) na mchu była spontaniczna, egzotermiczna 
i przebiegała zgodnie z mechanizm reakcji pseudo-drugiego rzędu.

Biomasa alfa81 wykazuje najwyższe powinowactwo do jonów Pt(II) i Pt(VI) 
przy pH = 3, a po  jej chemicznej modyfikacji przy pH = 6. Wykazano także 
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wpływ wapnia na w/w proces. Optymalne pH dla sorpcji złota na wspomnianej 
biomasie wynosi pH = 2-3. Pojemność spada o 50 % przy wzroście pH do 4-582. 
Wykazano także, że sorpcja jonów złota z układów wieloskładnikowych jest nie-
zależna w znacznej mierze od obecności innych towarzyszących jonów metali83.

Odpady chemicznie modyfikowanej Persymony84 (DMA-PW) wykazują 
najwyższe powinowactwo do jonów Au(III) – uzyskana pojemność biosorcyjna 
wynosiła odpowiednio 5,63 mol Au(III)/kg, 0,42 mol Pd(II)/kg oraz 0,28 mol 
Pt(IV)/kg.

Dla pozostałych w/w biosorbentów uzyskano następujące pojemności bio-
sorpcyjne: skorupki jaja kurzego - 147 mg Au(I)/g i 618 mg Au(III)/g)85, pan-
cerze krabów - 0.17 mmol Au(III)/g)86, pióra – > 160 mg Au(III)/g, > 80 mg 
Pt(II)/g, > 60 mg Pd(II)/g (pH = 2-3, czas 5h)87.

Podsumowanie
W niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu badań teore-
tyczno-doświadczalnych nad biosorpcją jonów metali szlachetnych z roztworów 
wodnych przy użyciu biomasy różnego typu. Z przeglądu tego wynika, że obec-
nie biosorbenty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród badaczy na całym 
świecie, a zdolność wiązania metali obecnych w ściekach przemysłowych przez 
mikroorganizmy jest dobrze opisana w  literaturze. Praktyczne wykorzystanie 
biosorpcji napotyka jednak pewne ograniczenia, do  których należy przede 
wszystkim zaliczyć duże koszty związane z  oddzielaniem biomasy od  wody 
osadowej oraz małą wytrzymałość mechaniczną co  znacznie wpływa na  wie-
lokrotność użycia zregenerowanej biomasy. Zastosowanie biosorbentów immo-
bilizowanych z  wykorzystaniem aktywnych i  pasywnych metod tj. flokulacja, 
samoagregacja pozwala eliminować w/w ograniczenia. Wykorzystanie biomasy 
odpadowej, możliwość namnażania biomasy na tanich odżywkach, mała agre-
sywność względem środowiska, możliwość oczyszczania w miejscu powstawa-
nia zanieczyszczenia (in situ) to tylko niektóre z zalet biosorpcji. Propagowanie 
i zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku jest jak najbardziej zasadne. 
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Abstrakt
Fotokataliza, zwłaszcza prowadzona przy wykorzystaniu promieniowania 
z  zakresu światła widzialnego (VIS) jest pożądaną metodą degradacji zanie-
czyszczeń. Doskonałe właściwości fotokatalityczne wykazuje TiO2. Jedną 
z  metod modyfikacji/aktywacji TiO2 jest mechanochemia, która umożliwia 
uzyskanie fotokatalizatorów aktywnych w  zakresie światła widzialnego zdol-
nych do degradacji barwników organicznych zawartych w wodzie.

1. WSTĘP
Intensywny postęp gospodarczy oraz rozwój przemysłu przyczyniają się w znacz-
nym stopniu do  wzrostu poziomu zanieczyszczeń w  środowisku. Ogromny 
problem stanowią zanieczyszczenia wód naturalnych, wśród których często 
spotykamy związki trudnobiodegradowalne, np.: węglowodory aromatyczne, 
pestycydy, barwniki i wiele innych. W skali globalnej ponad 700 tysięcy ton1 
syntetycznych barwników organicznych wytwarzanych jest każdego roku,m.in. 
w przemyśle tekstylnym, galanteryjnym, spożywczym i kosmetycznym. Biode-
gradacja barwników w roztworach wodnych przy wykorzystaniu konwencjonal-
nych metod takich jak: adsorpcja na węglu aktywnym, ultrafiltracja lub odwró-
cona osmoza jest często czasochłonna i mało efektywna1. W związku z  tym 
stale poszukiwane są nowe rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku 
naturalnemu, umożliwiające dekompozycję zanieczyszczeń. Obecnie ogromną 
popularnością cieszą się procesy fotokatalityczne, szczególnie prowadzone 
przy wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego z  zakresu światła 
widzialnego (VIS) oraz synteza/aktywacja mechanochemiczna, wykorzysty-
wana do preparatyki i modyfikacji specyficznych fotokatalizatorów. Wykorzy-
stanie światła słonecznego, stanowiącego naturalne i  niewyczerpalne źródło 
energii, nie generuje dodatkowych nakładów finansowych związanych z  pro-
dukcją energii, która jest niezbędna do aktywacji fotokatalizatora. 

Produkcja fotokatalizatorów na  całym świecie obejmuje setki tysięcy ton2, 
a tradycyjne metody ich preparatyki często wymagają zużycia znacznych ilości 
energii i rozpuszczalników, stanowiących medium reakcyjne, w wyniku czego 
powstaje dużo produktów ubocznych. Dodatkowo w metodach tych wykorzy-
stuje się niebezpiecznie wysokie temperatury i podwyższone ciśnienie, co sta-
nowi problem z  punktu widzenia technologicznego. Z  pomocą przychodzi 
tu  aktywacja mechanochemiczna (MCA, ang. Mechanochemical Activation), 
która umożliwia m.in. syntezę wysokowydajnych układów fotokatalitycznych 
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oraz kreowanie nowych właściwości fizykochemicznych różnego typu materia-
łów2. Zarówno degradacja fotokatalityczna jak i mechanochemiczne procedury 
syntezy i aktywacji materiałów wpisują się w nurt procedur realizowanych zgod-
nie z zasadami zielonej chemii zaproponowanymi w 2002 roku przez Anastasa3. 
Koncepcja ta ma na celu projektowanie procesów jak i produktów chemicznych 
w taki sposób, aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować użycie i generowa-
nie substancji toksycznych.

Celem pracy było zaprezentowanie możliwości mechanochemicznej metody 
syntezy/aktywacji fototokatalizatorów na  bazie TiO2 zdolnych do  degradacji 
barwników organicznych zawartych w wodzie przy wykorzystaniu promienio-
wania VIS, a także wykazanie zalet mechanochemii pod względem aspektów 
środowiskowych w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

2. Mechanochemia
Pojęcie mechanochemia, użyte po raz pierwszy przez niemieckiego chemika Wil-
helma Ostwalda, opisuje przemiany chemiczne i fizykochemiczne zachodzące 
pod wpływem energii mechanicznej w  substancjach we  wszystkich stanach 
skupienia. W  przypadku ciał stałych, w  wyniku oddziałującej na  nie energii 
kinetycznej powstającej w trakcie mielenia, dochodzi do zmian w ich struktu-
rze krystalicznej. Procesy mechanochemiczne najczęściej prowadzi się w  róż-
nego rodzaju młynach kulowych (np.: typu attritor, wibracyjnych lub planetar-
nych). Zawarte w nich naczynia oraz kule mielące powinny charakteryzować się 
wysoką twardością oraz odpornością na zużycie i ścieranie. Najczęściej do ich 
wytwarzania wykorzystywany jest: agat, korund (tlenek glinu), węglik wolframu, 
tlenek cyrkonu oraz azotek krzemu4.

Energia powstająca w czasie zderzeń kul mielących jest na tyle wysoka, że 
powoduje tworzenie nowych wiązań chemicznych, w wyniku czego powstają 
nowe związki. Ze względu na prostotę i szybkość wykonania, brak konieczno-
ści używania rozpuszczalników a także zmniejszenie lub całkowitą eliminację 
produktów ubocznych, mielenie w wysokoenergetycznych młynach umożliwia 
projektowanie wielu związków, w tym bezpośrednią syntezę fotokatalizatorów.

Efektywność procesów mechanochemicznych zależy od  wielu czynników5, 
między innnymi:

•  typu młyna,
•  prędkości obrotowej,
•  czasu mielenia, 
•  temperatury mielenia,
•  atmosfery mielenia,
• stopnia wypełnienia naczynia mielącego,
•  rodzaju i rozmiaru naczynia mielącego i kul,
•  stosunku masy kul do masy mielonego materiału. 

Najbardziej efektywne wydają się być tzw. wysokoenergetyczne młyny plane-
tarne. W planetarnym młynie kulowym naczynia mielące i tarcza podtrzymująca 
obracają się w przeciwnych kierunkach (rys. 1). W wyniku tych rotacji powstają 
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dodatkowe siły odśrodkowe. Materiał znajdujący się wewnątrz naczynia mie-
lącego oraz kule mielące wykonują dwa ruchy: ruch wokół osi naczynia mielą-
cego oraz obrotowy wokół osi młyna. Kule znajdujące się w naczyniu mielącym 
odrywają się od wewnętrznej ściany naczynia i uderzają w ściankę przeciwległą 
generując wysoką energię (rys. 1). Dzięki temu możliwa jest stosunkowo szybka 
i efektywna preparatyka materiałów, w tym również fotokatalizatorów4,5.

Uzyskanie efektywnego fotokatalizatora z  wykorzystaniem energii mecha-
nicznej realizowane może być dzięki zastosowaniu: 

• syntezy mechanochemicznej fotokatalizatora (MCS, ang. Mechanochemi-
cal Synthesis) bezpośrednio z wyjściowych reagentów, 

• aktywacji mechanochemicznej wyjściowych reagentów (MCA, ang. 
Mechanochemical Activation) przed wykonaniem tradycyjnej syntezy 
fotokatalizatora, 

• modyfikacji mechanochemicznej fotokatalizatora (MCT, ang. Mechano-
chemical treatment) poprzez obróbkę materiału otrzymanego metodą 
tradycyjną6.

Mechanochemiczna synteza fotokatalizatorów dotyczy wytwarzania ciał stałych 
o  pożądanych właściwościach, takich jak: skład fazowy, stopień krystaliczno-
ści, powierzchnia właściwa, struktura porowata, dyspersja, morfologia, stabil-
ność termiczna, właściwości fotokatalityczne, itp. W procesie tym cząstki syp-
kich proszków zostają uwięzione między zderzającymi się kulami mielącymi, 
lub między kulą a  naczyniem mielącym. Dochodzi do  wytworzenia silnych 
odkształceń plastycznych. Cząstki są  wielokrotnie rozdrabniane, spłaszczane, 
łamane i łączone. Energia wytwarzana podczas tych zderzeń jest na tyle wysoka, 
że możliwe jest tworzenie nowych struktur5,7.

Mechanochemiczna aktywacja jest procesem, w  którym wzrasta aktywność 
substancji ze względu na trwałe zmiany zachodzące w ich strukturze. Podczas 
MCA dochodzi do pochłonięcia przez aktywowany materiał energii tworzonej 
wskutek zderzeń kul mielących. W wyniku tego następuje zmiana energii swo-
bodnej układu6:

 ΔF= ΔL= Δ(SEs )+ ΔEk (1)

gdzie: ΔF - zmiana energii swobodnej, ΔL – ilość pracy mechanicznej zużytej 
w procesie, ES – energia powierzchni właściwej, S – wielkość powierzchni wła-
ściwej, Ek – energia sieci kryształu.

Energia kumulowana przez fazę stałą powoduje zaburzenie struktury kry-
stalicznej oraz zmiany strukturalne, m.in.: defekty punktowe, dyslokacje, połą-
czenia na granicach ziaren, tworzenie obszarów amorficznych i/lub obszarów 
dwufazowych. MCA przebiega w czterech głównych etapach7:

• akumulacja defektów,
• amorfizacja,
• formacja metastabilnych polimorficznych faz,
• reakcje chemiczne.
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Mechanochemiczna modyfikacja umożliwia rozdrobnienie ciał stałych do czą-
stek o rozmiarach nano, przy jednoczesnym rozwinięciu ich powierzchni wła-
ściwej6. Rozmiar ziaren rzędu nanometrów powoduje wzrost aktywności mate-
riału i zwiększenie kinetyki reakcji, umożliwiając zachodzenie procesów, które 
w przypadku wykorzystania cząstek o większych rozmiarach wymagałyby dra-
stycznych warunków procesu8. Obróbka mechaniczna ciał stałych o niskiej lub 
nawet zerowej aktywności fotokatalitycznej prowadzi zwykle do  zwiększenia 
ich aktywności7.

3. Fotokataliza
Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej 
(IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry)9 fotokata-
liza jest procesem, w którym zmiana szybkości reakcji zachodzącej pod wpły-
wem fotokatalizatora wywołana jest wskutek absorpcji promieniowania elek-
tromagnetycznego w zakresie UV, VIS i/lub IR. Fotokatalizatorem nazywamy 
substancję, która umożliwia zachodzenie reakcji, przy czym nie jest ona zuży-
wana. Jeżeli proces zachodzi pomiędzy fazą gazową bądź ciekłą a fotokataliza-
torem stałym, określa się go mianem fotokatalizy heterogenicznej. Degradacja 
fotokatalityczna zaliczana jest do zaawansowanych procesów utleniania (AOP, 
ang. Advanced Oxidation Processes) w wyniku, których dochodzi do rozkładu 
szerokiej gamy związków organicznych zawartych w wodzie10.

Proces fotokatalizy przebiega w 5 etapach11. Po dyfuzji substratów w kierunku 
powierzchni fotokatalizatora (etap 1) i powierzchniowej adsorpcji (etap 2), roz-
poczynają się procesy ich przemian/rozkładu (etap 3). Po zakończeniu reakcji 
powierzchniowych następuje desorpcja produktów (etap 4) oraz ich usuwanie 
do medium reakcyjnego (etap 5). Jako fotokatalizatory często wykorzystuje się 
półprzewodniki. W półprzewodniku pomiędzy pasmem walencyjnym (VB, ang. 
Valance Band) a pasmem przewodnictwa (CB, ang. Conduction Band) znajduje 

Rys. 1. Ruch naczynia mielącego i kul mielących w młynie planetarnym5.
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się obszar pozbawiony poziomów energetycznych, zwany pasmem wzbronio-
nym (GB,ang. Gap Band) (rys. 2). Szerokość pasma wzbronionego wyrażana 
jest energią pasma wzbronionego (EGB)12.

W wyniku absorpcji fotonu (hv) o energii równej bądź większej niż ener-
gia pasma wzbronionego (EGB) półprzewodnika może dojść do przeniesienia 
elektronu znajdującego się w paśmie walencyjnym (e-

CB) do pasma przewod-
nictwa (h+

VB) (rys. 3). Powoduje to powstawanie tzw. dziury elektronowej (h+), 
która stanowi nieobsadzony poziom energetyczny oraz pełni rolę nośnika 
ładunku elektrycznego o  charakterze dodatnim. Aby miała miejsce reakcja 
z substratem, zarówno dziura elektronowa (h+) jak i elektron (e-) muszą znaj-
dować sie na powierzchni fotokatalizatora. Wytworzone elektrony (e-) oraz 
dziury elektronowe (h+) mogą ulegać rekombinacji na powierzchni półprze-
wodnika lub w  jego objętości. Elektrony (e-) znajdujące się na powierzchni 
fotokatalizatora mogą zredukować akceptor A, a  dziury elektronowe (h+) 
uczestniczą w  reakcjach utleniania cząsteczek donorowych D zaadsorbo-
wanych na  powierzchni12-15. Schemat możliwych przemian przedstawiono 
na rysunku 3.

W przypadku utleniania substancji w obecności fotokatalizatora, potencjał 
redox tego związku musi leżeć powyżej pasma walencyjnego fotokatalizatora 
(VB). Natomiast, aby doszło do  procesów redukcji potencjał redox zaadsor-
bowanego na  fotokatalizatorze substratu musi znajdować się poniżej pasma 
przewodnictwa (CB) fotokatalizatora. W konsekwencji prowadzi to do mine-
ralizacji zanieczyszczeń15. Proces fotokatalizy półprzewodnikowej stosowanej 
do oczyszczania wody można przedstawić następująco12:

  (2)

Półprzewodniki, w tym tlenki i siarczki metali, charakteryzują się różną sze-
rokością pasma wzbronionego (GB) (rys. 4) i są aktywne, tzn. ulegają wzbudze-
niu, w obecności promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach 
fal. Przykładowo, dla promieniowania w  zakresie światła widzialnego (VIS) 
długość fali waha się od 380 do 800 nm, co odpowiada w przybliżeniu kwantom 
o energii (Ehv) w granicach od 3,2 eV (dla λ = 380 nm) do 1,5 eV (λ = 800 nm). 




 

Rys. 2. Schematyczne porównanie układu pasm w metalu, półprzewodniku i izolatorze.
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Rys. 3. Procesy występujące w półprzewodniku oraz na jego powierzchni w wyniku ab-
sorpcji promieniowania o energii równej lub wyższej od energii pasma wzbronionego: 
a-rekombinacja zachodząca na powierzchni fotokatalizatora, b-rekombinacja zachodzą-
ca w objętości fotokatalizatora, c-reakcje redukcji, d-reakcje utleniania15.

Rys. 4. Schemat położenia pasm przewodnictwa i pasm walencyjnych wybranych pół-
przewodników względem SHE (standardowa elektroda wodorowa)15.

W procesie fotokatalizy zwykle wykorzystuje się tlenki metali (TiO2, ZnO, 
SnO2), siarczki (CdS, ZnS), selenki (CdSe) lub tellurki (CdTe) metali. Spośród 
wykorzystywanych półprzewodników najwyższą aktywnością w reakcjach foto-
katalizy charakteryzuje się TiO2.
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4. Fotokatalityczne właściwości TiO2
TiO2 należy do  rodziny tlenków metali przejściowych. Jest jednym z  najpo-
pularniejszych półprzewodników. Naturalnie występuje w  trzech odmianach 
polimorficznych: anataz, rutyl i brukit16. Zwykle tylko anataz i rutyl są wyko-
rzystywane jako fotokatalizatory17. TiO2 charakteryzuje się, m.in15,18:

• stosunkowo wysoką aktywnością fotokatalityczną,
• relatywnie niską ceną,
• nietoksycznością,
• dobrą stabilnością i odpornością chemiczną,
• przerwą energetyczną wynoszącą 3 dla rutylu i 3,2 eV dla anatazu,
• wysokim współczynnikiem załamania światła 3,87 dla rutylu i 2,5-3 

dla anatazu (w przypadku diamentu wartość ta wynosi 2,42).
Badania nad aktywnością fotokatalityczną TiO2 rozpoczęto w  1972 roku, 

kiedy Fujishima i  Honda19 dokonali fotokatalitycznego rozkładu wody przy 
wykorzystaniu elektrod z tlenku tytanu (IV). W 1977 roku Frank i Bard20 sku-
pili się na fotokatalitycznym utlenianiu jonów cyjankowych w obecności TiO2. 
Atrakcyjność TiO2, o  czym świadczy imponująca liczba badań naukowych, 
wynika m. in. z jego dostępności oraz braku negatywnego oddziaływania na śro-
dowisko14,19. Ze względu na strukturę i charakterystykę TiO2 wykazuje wysoką 
aktywność fotokatalityczną w  zakresie promieniowania UV i  bardzo niską 
w obszarze VIS, zaledwie 3 - 4% promieniowania słonecznego wykorzystywane 
jest w procesie fotokatalizy21. Spowodowane jest to wielkością przerwy energe-
tycznej, której wartość wynosi 3,2 eV dla anatazu i 3,0 eV rutylu13,22,23. Jeżeli 
proces degradacji barwników zachodzi w zawiesinie wodnej, mamy do czynie-
nia z dodatkowymi reakcjami chemicznymi. Elektrony generowane pod wpły-
wem promieniowania UV mogą powodować redukcję barwnika lub reagować 
z cząsteczkami O2 zaadsorbowanym na powierzchni TiO2 lub rozpuszczonymi 
w wodzie, prowadząc do wytworzenia anionorodnika ponadtlenkowego O2•-. 
Dodatnio naładowane dziury elektronowe (h+) mogą utleniać cząsteczkę orga-
niczną tworząc R+ bądź reagować z H2O lub OH- utleniając je do rodników 
OH•13.Rodniki OH• znane są  jako silne środki utleniające odpowiedzialne 
za  częściową lub całkowitą mineralizację chemicznych związków organicz-
nych24. W związku z tym degradacja barwników na powierzchni TiO2 może 
zachodzić zgodnie z przedstawionymi poniżej równaniami13:

 TiO2+ hv (UV) →TiO2(e-
CB + hVB+) (1)

 TiO2(h+
VB) + H2O →TiO2+ H+ + OH• (2)

 TiO2(h+
VB) +OH-→TiO2+ OH•  (3)

 TiO2(e-
CB) + O2 →TiO2+ O2•- (4)

 O2•- + H+ →HO2• (5)
 barwnik+ OH• → produkty degradacji (6)
 barwnik + h+

VB → produkty utleniania (7)
 barwnik + e-

CB → produkty redukcji (8)
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TiO2 z niską efektywnością absorbuje promieniowanie widzialne, a procesy 
fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń prowadzone z  wykorzystaniem 
promieniowania UV generują koszty. W celu zwiększenia absorpcji promienio-
wania widzialnego (λ > 400 nm) przez TiO2, a tym samym zmniejszenia nakła-
dów finansowych, podejmowane są próby jego modyfikacji24. Fotokatalizatory 
na bazie TiO2 aktywne pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego 
z zakresu VIS można uzyskać m.in. poprzez:

• Sensybilizację TiO2 barwnikami: barwnik zaadsorbowany 
na powierzchni półprzewodnika zostaje wzbudzony i w efekcie prze-
kazuje elektron do pasma przewodnictwa fotokatalizatora. Proces ten 
nazywany jest fotokatalizą sensybilizowaną, a barwnik pełni rolę sen-
sybilizatora22,23.

• Domieszkowanie jonami metali przejściowych: jako domieszki tego typu 
• wykorzystywane są  między innymi: Fe(III)25, Cr(III)26, Cu(II)27, 

Ni(II)28.
• Dodatek niemetali: TiO2 domieszkowany może być przez: B29, S30, C31, 

N32,F33.
• Jednoczesne domieszkowanie TiO2 dwoma rodzajami obcych atomów: 

N i B34.
• Wprowadzenie drugiego półprzewodnika różniącego się strukturą elektro-

nową. np.: CdS35-37.
• Połączenie TiO2 z tlenkami takimi jak np.: WO338, ZrO2 i SiO239.

4.1. Domieszkowany TiO2
Domieszkowanie (ang. doping) polega na  wprowadzeniu „obcego” atomu 
do  sieci krystalicznej TiO2. Powoduje to  zmianę składu fotokatalizatora 
i  umożliwia absorpcję światła o  wyższej długości fal (przesunięcie batochro-
mowe)40. Wskutek wbudowania w strukturę TiO2 różnych domieszek można 
zaobserwować:

• powstawanie dodatkowych stanów energetycznych w  paśmie wzbro-
nionym TiO2, które umożliwiają absorpcję światła widzialnego przez 
fotokatalizator,

• zachowanie położenia pasma przewodzenia TiO2 lub lokalizację tego 
pasma w takim położeniu, aby możliwa była redukcja,

• nakładanie się dodatkowych stanów energetycznych z pasmami TiO2, 
co  przyczynia się do  przenoszenia wzbudzonych nośników ładunku 
do miejsc reaktywnych znajdujących się na powierzchni fotokataliza-
tora (podczas czasu ich życia)32.

5. Mechanochemia jako przyjazna metoda syntezy TiO2
W  ostatnich latach poszukiwane są  nowe, przyjazne dla środowiska metody 
utylizacji substancji odpadowych. Jedną z dostępnych metod usuwania zanie-
czyszczeń z  fazy wodnej oraz gazowej jest fotokatalityczna degradacja tych 
związków w obecności nanocząstek TiO2. Istnieją różne metody syntezy TiO2, 
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np.: współstrącanie41, impregnacja42 lub bardzo popularna metoda zol-żel34. 
Wykorzystując tę metodę (zol-żel) Gombac i wsp.34 otrzymali TiO2 aktywny 
w zakresie promieniowania λ > 420nm. Zastosowali oni jednoczesne domiesz-
kowanie TiO2 azotem i borem. Prekursorami w reakcji były butanolan tytanu 
(Ti(OBu)4), kwas azotowy oraz kwas borowy. Roztwór kwasu azotowego 
i kwasu borowego w etanolu wkraplano do roztworu butanolanu tytanu w eta-
nolu. Zawiesinę mieszano, a następnie starzono na powietrzu przez 24 godziny. 
Uzyskany żel suszono w  120°C przez 12 godzin, rozdrobniono oraz kalcy-
nowano przez 6 godzin w  temperaturze 450°C. Aktywność fotokatalityczną 
uzyskanych fotokatalizatorów sprawdzono na  podstawie degradacji oranżu 
metylenowego (C0=18 mg/l), a jako źródło światła zastosowano lampę rtęciową 
(450W). Otrzymane wyniki sugerują, że równoczesne domieszkowanie azotem 
i borem zwiększa aktywność fotokatalizatora w porównaniu z aktywnością czy-
stego TiO234.

Zastosowana metoda jest prosta do wykonania oraz daje możliwość otrzyma-
nia fotokatalizatorów w postaci cienkich warstw bądź proszków, które można 
nanieść na podłoże. Jednak istotną wadą jest otrzymywanie znacznych ilości 
produktów ubocznych. Dlatego alternatywą dla klasycznych metod otrzymywa-
nia fotokatalizatorów jest ich synteza mechanochemiczna, czyli mechaniczna 
modyfikacja proszków w  młynach wysokoenergetycznych. Trenczek-Zając 
i  wsp.36 otrzymali nanokompozyty TiO2/CdS mieszając nanoproszek TiO2 
P25 (anataz 80%, rutyl 20%) z proszkiem CdS uzyskanym metodą strącania 
osadu. Otrzymany CdS mielono z  TiO2 przy określonych udziałach molo-
wych poszczególnych składników (0%CdS-100%TiO2, 5%CdS- 95%TiO2, 
25%CdS-75%TiO2 i  100%CdS-0%TiO2) w  środowisku alkoholu etylowego. 
Proces obróbki mechanicznej prowadzono w  młynie planetarnym (Fritsch, 
Pulverisette 6) przy szybkości 300 obr./min. Aktywność fotokatalityczną uzy-
skanych nanokompozytów zbadano na  podstawie procesu degradacji oranżu 
metylowego (MO) (C0= 10-5M) w  świetle UV-VIS. Z naczynia reakcyjnego, 
w którym przeprowadzano degradację barwnika pobierano mieszaninę (5 cm3), 
którą następnie filtrowano i mierzono absorpcję przy długości fali λ = 464 nm. 
Uzyskane wyniki potwierdziły, że dodatek CdS do  TiO2 spowodował przy-
spieszenie rozkładu MO w  świetle widzialnym w  porównaniu do  indywidu-
alnego nanoproszku TiO2. Najlepszymi właściwościami fotokatalitycznymi 
odznaczał się układ zawierający 25% mol CdS. Wykazano, iż połączenie dwóch 
półprzewodników różniących się położeniem pasma walencyjnego oraz war-
tością przerwy wzbronionej, skutkuje wydajniejszym transportem ładunków 
elektronowych pomiędzy TiO2 oraz CdS. Szerokość pasma wzbronionego CdS 
wynosi 2,5 eV, co pozwala na  rozszerzenie zakresu promieniowania absorbo-
wanego przez otrzymany układ z  TiO2 o  promieniowanie z  zakresu światła 
widzialnego (VIS)36.

Z kolei Ghorai i wsp.43 otrzymali kompozyty TiO2/Fe2O3 używając czy-
stego nanoproszku TiO2 P25 zmieszanego w różnych proporcjach molowych 
z  żółtym (5, 7, 10%) i  czerwonym (5, 7%) Fe2O3. Nanoproszki przygoto-
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wano w procesie wysokoenergetycznego mielenia w młynie kulowym (Fritsch, 
Pulverisette 6) stosując niewielką ilość wody. Mielenie trwało 4 godziny przy 
szybkości obrotów 250 rpm. Stosunek masy kulek mielących do masy proszku 
wynosił 10:1. Naczynia oraz kulki mielące wykonane były z tlenku glinu. Przy-
gotowane materiały suszono w  temperaturze 100°C przez 15 godzin. Bada-
nie aktywności fotokatalitycznej uzyskanych nanofotokatalizatorów przepro-
wadzono w roztworach wodnych różnych barwników, takich jak rodamina B 
(RB), oranż metylowy (MO), błękit tymolowy (TB) i zieleń bromokrezolowa 
(BG). Badania fotokatalityczne prowadzono przy wykorzystaniu lampy o mocy 
300W (λ > 420 nm). W  regularnych odstępach czasu pobierano niewielką 
objętość cieczy (1 ml), którą odwirowywano i przesączano w celu usunięcia 
zawieszonych w cieczy cząstek fotokatalizatora, a następnie mierzono stęże-
nie barwnika (spektrofotometr UV-VIS) przy długości fali λ= 554 nm (RB), 
464  nm (MO), 597 nm (TB) i  616 nm (BG). Zaobserwowano całkowitą 
degradację RB po 60 min, MO – po 90 min, TB – po 105 min i GB – po 150 
min. Wykazano, że nanofotokatalizatory zawierające 5% molowych Fe2O3 
(żółty i czerwony) charakteryzują się pięciokrotnie wyższą aktywnością foto-
katalityczną niż czysty TiO2 w przypadku rodaminy B i  trzykrotnie wyższą 
w przypadku innych trzech barwników. Dodatek żółtego i czerwonego Fe2O3 
(5%) spowodował przesunięcie widma absorpcyjnego TiO2 w stronę światła 
widzialnego, odpowiednio do 548 nm (dodatek żółtego Fe2O3) i do 540 nm 
(dodatek czerwonego Fe2O3). Zaobserwowano również, że spośród wszystkich 
barwników, najszybciej degradacji ulegała rodamina B. Zwiększenie stężenia 
Fe2O3 powyżej 5% molowych prowadziło do obniżenia aktywności fotokata-
litycznej43.

W innych badaniach Ghorai i wsp.44 wykazali intensywny wzrost aktywno-
ści fotokatalitycznej w świetle widzialnym (lampa o mocy 300W, λ > 420 nm) 
TiO2 dopowanego kationami Mn3+w  stosunku do  barwników: rodamina B 
(RB), błękit tymolowy (TB), oranż metylowy (MO) i zieleń bromokrezolowa 
(BG). TiO2 razem z Mn2O3 (otrzymany z KMnO4) w formie proszków zostały 
wstępnie wymieszane i  zmielone w etanolu w planetarnym młynie kulowym 
(Fritsch, Pulverisette 6). Mielenie trwało 4 godziny, przy prędkości obrotów 250 
rpm. Otrzymano 3 próbki o różnym stosunku molowym składników (1 mol%, 
3 mol% i 5 mol%Mn2O3). Wykorzystano pojemniki i kule wykonane z tlenku 
glinu, natomiast stosunek masy kulek mielących do  proszku wynosił 10:1. 
Otrzymane próbki suszono w piecu w  temperaturze 100°C przez 15 godzin. 
Przeprowadzono reakcje fotokatalityczne stosując 0,1 g każdego fotokatali-
zatora i  100 ml roztworu odpowiedniego barwnika (C0=10mM). Następnie 
wyznaczano stężenie barwnika (spektrofotometr UV-VIS), przy długości fali 
λ odpowiednio: 554 nm (RB), 597 nm (TB), 464 nm (MO) i 616 nm (BG). 
Czas potrzebny do całkowitej degradacji barwników wynosił 50 min (dla RB), 
75 min (TB), 90 min (MO) i 120 min (BG). Najwyższą aktywność fotokatali-
tyczną wykazał materiał zawierający 1 mol% Mn2O3. Jego aktywność fotoka-
talityczna była 2-3 razy wyższa w przypadku degradacji rodaminy B w porów-



177

MECHANOCHEMIA…

naniu do czystego TiO2. Zwiększenie stężenia Mn2O3 powyżej 3% molowych 
powodowało obniżenie aktywności fotokatalitycznej44.

Wysoką aktywność fotokatalityczną degradacji błękitu metylenowego 
(MB) wykazuje również TiO2 domieszkowany siarką. Badania przeprowa-
dzone przez Jalalah i wsp.18 wykazały doskonałe właściwości fotokatalityczne 
S-TiO2 w zakresie światła widzialnego w stosunku do tego barwnika. Próbki 
TiO2 zawierające odpowiednio 0,05, 0,11, 0,16 i  0,22% siarki (S) przygoto-
wano poprzez mielenie w planetarnym młynie kulowym (Fritsch, Pulverisette 
7) wyjściowego TiO2 z  odpowiednią ilością tiomocznika SC(NH2)2. Miele-
nie prowadzono przez 30 minut przy szybkości obrotów 700 rpm. Produkty 
końcowe przemyto wodą destylowaną i  prażono (2 godz.) w  temperaturze 
400°C w celu usunięcia pozostałości organicznych. Aktywność fotokatalityczną 
sprawdzano poprzez dekompozycję MB. Reakcję fotokatalityczną prowadzono 
w  zlewce zawierającej 100 ml roztworu barwnika (C0=0,02 mM) i  100 mg 
odpowiedniego fotokatalizatora, a źródło światła widzialnego stanowiła lampa 
o mocy 250W. W regularnych odstępach czasu z mieszaniny reakcyjnej pobie-
rano odpowiednią ilość roztworu i  odwirowywano. Degradację błękitu mety-
lenowego monitorowano przez pomiar widm absorpcyjnych (spektrofotometr 
UV-VIS, λ = 663nm). W obecności fotokatalizatora o  składzie 0,11%S-TiO2 
wraz z upływem czasu absorbancja przy 663 nm zmniejszała się i całkowicie 
zanikła po 90 minutach. Świadczy to o całkowitej degradacji MB. Maksymalna 
aktywność fotokatalityczna wynosiła w  tym przypadku 99%. Wraz ze wzro-
stem stosunku S/Ti powyżej 0,11% aktywność katalityczna stopniowo zmniej-
szała się. Badania potwierdziły, że domieszkowanie TiO2 siarką doprowadziło 
do  zwężenia pasma wzbronionego TiO2. W  przypadku 0,05%S-TiO2 EGB 
wynosiła 2,76 eV; dla 0,11%S-TiO2 energia ta wynosiła 2,83 eV; dla 0,16%S-
TiO2 było to 2,95 eV, a dla 0,22%S-TiO2 EGB= 2,98 eV. Wykazano, że dzięki 
modyfikacji fotokatalizatora wyjściowego jonami siarki możliwe jest prowadze-
nie procesu fotokatalizy w obszarze światła widzialnego, a wygenerowane pary 
elektron (e-) - dziura (h+) przyczyniają się do utleniania/degradacji zanieczysz-
czeń organicznych18. 

Podsumowanie
Modyfikacja TiO2 za pomocą różnych domieszek przyczynia się do wzrostu 
jego aktywności fotokatalitycznej. Ze względów ekonomicznych i  ochrony 
środowiska ważne jest, aby TiO2 był aktywny w zakresie światła widzialnego 
(VIS). Otrzymanie takiego fotokatalizatora stwarza możliwość degradacji 
barwników organicznych zanieczyszczających wody przy wykorzystaniu świa-
tła słonecznego stanowiącego odnawialne źródło energii. Syntezę TiO2 aktyw-
nego w świetle widzialnym można przeprowadzić wieloma metodami, jednak 
zastosowanie syntezy mechanicznej jest najlepsze z punktu widzenia ekonomii 
i  ochrony środowiska, a  dodatkowo eliminuje powstawanie toksycznych pro-
duktów ubocznych. 
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Streszczenie
Klimatyczne skutki gospodarczej działalności człowieka spowodowane 
są  według IPCC (Intergovernmental Panel on  Climate Change – Międzyrzą-
dowa Komisja do  Spraw Zmian Klimatu) między innymi nadmierną emisja 
gazów cieplarnianych, do których zaliczamy dwutlenek węgla. Z drugiej jednak 
strony ten uciążliwy „odpad” antropogenicznej działalności człowieka może być 
wykorzystany jako rozpuszczalnik lub ciecz robocza, nośnik energii odnawialnej, 
a przede wszystkim surowiec do produkcji różnych chemikaliów. 

1. Wprowadzenie
Potrzeba utylizacji dwutlenku węgla jest niezwykle ważnym zagadnieniem 
szczególnie w świetle ciągłego wzrostu emisji CO2 do atmosfery spowodowanej 
zwiększonym zapotrzebowaniem świata na energię. Konieczność redukcji emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europej-
skiej (UE), spowodowała szybki rozwój badań nad tzw. technologiami czystego 
węgla, a  w  szczególności technologiami wychwytywania i  składowania dwu-
tlenku węgla (CCS – carbon capture storage), a ostatnio również – technologiami 
wychwytu i wykorzystania CO2 (CCU – carbon capture utilization)  – rys. 11-2. 

DWUTLENEK WĘGLA - 
SUROWIEC CZY ODPAD?
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Rys. 1. Kierunki wykorzystania dwutlenku węgla (EOR – enhanced oil recovery, wspo-
maganie wydobycia ropy naftowej; DME – dimethyl ether, eter dimetylowy)1-2.
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W ostatnim rozwiązaniu przyjmuje się, że wydzielony z gazów procesowych 
CO2 nie koniecznie musi być traktowany jako odpad do deponowania w struk-
turach geologicznych2, ale może stanowić wartościowy surowiec do  dalszych 
procesów przerobu (rys. 2). 

Przykładem mogą być reakcje konwersji CO2 z  udziałem wodoru lub 
metanu (rys. 3).

W  proponowanych reakcjach konwersji ważne jest pozyskiwanie taniego 
wodoru oraz posiadanie efektywnego katalizatora (rys. 4).

Pozyskanie taniego wodoru uwarunkowane jest wykorzystaniem tanich źró-
deł energii, ze wskazaniem na energię odnawialną (rys. 5).

Technologia wychwytywania i  składowania CO2 w  głębokich formacjach 
geologicznych polega na  separacji emitowanego do  atmosfery, podczas pro-

Rys. 2. Uproszczony diagram energetyczny konwersji dwutlenku węgla do produktów 
o wartości dodanej3.

Rys. 4. Przykładowe produkty reakcji uwodornienia dwutlenku węgla4.

Rys. 5. Koncepcja wykorzystania odpadowego CO2 i H2 pochodzącego z odnawialnych 
źródeł energii4.

Rys. 3. Konwersja CO2 do paliw lub użytecznych produktów chemicznych3.



183

DWUTLENEK WĘGLA - SUROWIEC CZY ODPAD?

cesów przemysłowych, dwutlenku węgla, jego transporcie oraz zatłaczaniu 
do wybranej formacji geologicznej. Składowanie dwutlenku węgla jest jednak 
silnie limitowane uwarunkowaniami geologicznymi, jak również zagospoda-
rowaniem terenu2. Zastosowanie ulepszonych technologicznie i  chemicznie 
metod wykorzystujących dwutlenek węgla w innowacyjnych procesach wypie-
rających stare technologie oraz produkty, generuje pośrednie bądź bezpośred-
nie korzyści na zmiany klimatu. W tej sytuacji przedmiotem zainteresowania 
na  całym świecie pochłaniającym większość niezbędnych nakładów na prace 
badawczo-rozwojowe, są przede Wwszystkim technologie umożliwiające zago-
spodarowanie dwutlenku węgla odzyskanego z gazów wylotowych na masową 
skalę.

W ostatnim rozwiązaniu przyjmuje się, że wydzielony z gazów procesowych 
CO2 nie koniecznie musi być traktowany jako odpad do deponowania w struk-
turach geologicznych2, ale może stanowić wartościowy surowiec do  dalszych 
procesów przerobu (rys. 2). 

Przykładem mogą być reakcje konwersji CO2 z  udziałem wodoru lub 
metanu (rys. 3).

W  proponowanych reakcjach konwersji ważne jest pozyskiwanie taniego 
wodoru oraz posiadanie efektywnego katalizatora (rys. 4).

Pozyskanie taniego wodoru uwarunkowane jest wykorzystaniem tanich źró-
deł energii, ze wskazaniem na energię odnawialną (rys. 5).

Technologia wychwytywania i  składowania CO2 w  głębokich formacjach 
geologicznych polega na  separacji emitowanego do  atmosfery, podczas pro-

Rys. 2. Uproszczony diagram energetyczny konwersji dwutlenku węgla do produktów 
o wartości dodanej3.

Rys. 4. Przykładowe produkty reakcji uwodornienia dwutlenku węgla4.

Rys. 5. Koncepcja wykorzystania odpadowego CO2 i H2 pochodzącego z odnawialnych 
źródeł energii4.
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Technologie odzyskiwania i ponownego wykorzystywania dwutlenku węgla 
znane są już od drugiej połowy XIX wieku i obejmują trzy główne procesy opra-
cowane w latach 1869-1922, a mianowicie: synteza kwasu salicylowego z soli 
sodowej lub potasowej fenolu i CO2 (1869; rys. 6 i 7), proces Solvay’a do syn-
tezy NaHCO3-Na2CO3 (1882; rys. 8 i 9) oraz konwersja NH3 i CO2 do mocz-
nika (1922; rys.  10 i  11)5. Przy wysokotonażowej produkcji mocznika, dwie 
pierwsze z wymienionych technologii są w znacznie mniejszym stopniu ekspo-
nowane, jako kierunki zagospodarowania dwutlenku węgla.

Kwas salicylowy otrzymuje się w reakcji substytucji elektrofilowej, jaką jest 
karboksylacja fenolu (rys. 6). Wprowadzenie grupy karboksylowej do fenoli pro-
wadzi się metodą opracowaną przez Kolbego i Schmitta. Polega ona na wysy-
ceniu bezwodnego fenolanu sodowego dwutlenkiem węgla i przegrupowaniu 
w środowisku kwaśnym wytworzonego węglanu fenylosodowego.

Przemysłowe otrzymywanie kwasu salicylowego polega na  działaniu 
na fenolan sodowy CO2 pod zwiększonym ciśnieniem. W procesie tym można 
wyróżnić cztery zasadnicze etapy (rys. 7):

• otrzymanie bezwodnego fenolanu sadowego, 
• wysycenie CO2 bezwodnego fenolanu sodowego i  przegrupowanie 

powstałego węglanu fenylosodowego, 
• wydzielenie surowego kwasu salicylowego, 
• oczyszczenie kwasu salicylowego.

Rys. 6. Reakcja otrzymywania kwasu salicylowego6.

Rys.  8. Uproszczony schemat procesu wytwarzania Na2CO3 metodą amoniakalną 
Solvaya10-11.

Rys. 7. Uproszczony schemat przemysłowej syntezy kwasu salicylowego: 1 – dozownik, 
2 – reaktor ciśnieniowy, 3 – skraplacz, 4 – zbiornik odbarwiający, 5 – prasa filtracyjna, 
6 – zbiornik wytrącający, 7 – wirówka7-9.
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Produkcję węglanu sodu na skalę przemysłową rozpoczęto we Francji pod 
koniec XVIII wieku według metody opracowanej przez N. Leblanca. W drugiej 
połowie XIX wieku proces ten zastąpiono bardziej ekonomiczną metodą opra-
cowaną w Belgii przez E. Solvay’a 10. Surowcem w tym procesie jest roztwór 
chlorku sodu. Metoda nosi nazwę amoniakalnej, gdyż amoniak jet w niej stoso-
wany jako surowiec pomocniczy, potrzebny do zalkalizowania roztworu NaCl. 
Rozpuszczalność CO2 w nasyconym, obojętnym roztworze wodnym NaCl jest 
niewielka. Natomiast amoniakalny roztwór NaCl łatwo absorbuje dwutlenek 
węgla, przy czym tworzy się węglan, a następnie wodorowęglan amonu. W pro-
cesie Solvay’a  wykorzystuje się właściwość układu złożonego z  czterech soli: 
NaCl, NH4HCO3, NH4Cl i NaHCO3. Spośród wymienionych soli najmniej-
szą rozpuszczalność ma NaHCO3. Dobierając odpowiednie warunki, stężenia 
poszczególnych składników i temperaturę, można doprowadzić do krystalizacji 
znacznej części NaHCO310. Uproszczony schemat wytwarzania węglanu sodu 
metodą Solvay’a przedstawiono poniżej (rys. 8).

Powyższy proces10-15 nie może być przeprowadzony przez bezpośrednią 
reakcję między zasadniczymi surowcami według poniższego równania reakcji12:

Technologie odzyskiwania i ponownego wykorzystywania dwutlenku węgla 
znane są już od drugiej połowy XIX wieku i obejmują trzy główne procesy opra-
cowane w latach 1869-1922, a mianowicie: synteza kwasu salicylowego z soli 
sodowej lub potasowej fenolu i CO2 (1869; rys. 6 i 7), proces Solvay’a do syn-
tezy NaHCO3-Na2CO3 (1882; rys. 8 i 9) oraz konwersja NH3 i CO2 do mocz-
nika (1922; rys.  10 i  11)5. Przy wysokotonażowej produkcji mocznika, dwie 
pierwsze z wymienionych technologii są w znacznie mniejszym stopniu ekspo-
nowane, jako kierunki zagospodarowania dwutlenku węgla.

Kwas salicylowy otrzymuje się w reakcji substytucji elektrofilowej, jaką jest 
karboksylacja fenolu (rys. 6). Wprowadzenie grupy karboksylowej do fenoli pro-
wadzi się metodą opracowaną przez Kolbego i Schmitta. Polega ona na wysy-
ceniu bezwodnego fenolanu sodowego dwutlenkiem węgla i przegrupowaniu 
w środowisku kwaśnym wytworzonego węglanu fenylosodowego.

Przemysłowe otrzymywanie kwasu salicylowego polega na  działaniu 
na fenolan sodowy CO2 pod zwiększonym ciśnieniem. W procesie tym można 
wyróżnić cztery zasadnicze etapy (rys. 7):

• otrzymanie bezwodnego fenolanu sadowego, 
• wysycenie CO2 bezwodnego fenolanu sodowego i  przegrupowanie 

powstałego węglanu fenylosodowego, 
• wydzielenie surowego kwasu salicylowego, 
• oczyszczenie kwasu salicylowego.

Rys. 6. Reakcja otrzymywania kwasu salicylowego6.

Rys.  8. Uproszczony schemat procesu wytwarzania Na2CO3 metodą amoniakalną 
Solvaya10-11.
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 2NaCl + CaCO3 → Na2CO3 + CaCl2 (1)
Przy wprowadzeniu amoniaku przebieg procesu można zapisać schematycz-

nie (rys. 9) następującym układem równań reakcji przebiegających w różnych 
etapach ciągu technologicznego, którego uproszczony schemat przedstawiono 
powyżej (rys. 8).

Mocznik jest związkiem organicznym, który produkuje się głównie w  zakła-
dach azotowych ze względu na powiązanie z  syntezą amoniaku (rys. 10)13-16. 
Pierwszej syntezy mocznika dokonał F. Wöhler w roku 1828 (termiczny roz-
kład cyjanianu amonu), a z amoniaku i dwutlenku węgla A.I. Bazarow w roku 
1870. Opracowany przez F. Haber’a i C. Bosch’a w 1913 r. przemysłowy pro-
ces syntezy amoniaku umożliwił wysokotonażową syntezę mocznika opartą 
na reakcjach tworzenia i konwersji karbaminianu amonu:

 2NH3 +CO2 ↔ NH2COONH4 (2)

 NH2COONH4 ↔ CO(NH2)2 + H2O (3)

Jedną z metod syntezy mocznika przedstawiono poniżej (rys. 10).
Uproszczony schemat produkcji tego bardzo ważnego nawozu mineralnego 

ilustruje poniższy rysunek (rys. 11).
W  obecnym stuleciu można oczekiwać wzrostu znaczenia metanu, jako 

surowca do wytwarzania produktów chemicznych. W związku z tym w ostat-
nim okresie rozwijane są  intensywnie katalityczne metody aktywacji CH4 
i badane procesy, stwarzające potencjalne możliwości wykorzystania tego gazu 
jako reagenta chemicznego. Metan i CO2 są najtańszymi i najbardziej pospoli-
tymi związkami C1. Ponadto oba te gazy są w największym stopniu odpowie-
dzialne za tzw. antropogeniczny „efekt cieplarniany”, który w ostatnim czasie 
jest ogólnie uznawany za podstawowe zagrożenie ekologiczne, czynnik powo-
dujący bardzo niebezpieczne globalne ocieplenie klimatu na Ziemi.

Metan jest podstawowym surowcem do produkcji gazu syntezowego, który 
jest powszechnie otrzymywany w procesie konwersji CH4 z parą wodną. W tej 
reakcji stosunek H2/CO wynosi 3 lub więcej. Zastosowanie reformingu metanu 
CO2 jest więc szczególnie korzystne w  wypadku, gdy pożądany stosunek 

Rys. 9. Reakcje chemiczne zachodzące przy produkcji sody metodą Solvaya12.

Rys. 11. Uproszczony schemat produkcji mocznika (QC – quality control, kontrola ja-
kości)17.
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H2/CO  jest bliski jedności. Produkty konwersji można wówczas użyć bezpo-
średnio do odpowiednich syntez chemicznych. Inną istotną zaletą reformingu 
CH4/CO2 jest możliwość otrzymywania CO o bardzo wysokim stopniu czysto-
ści. Podczas gdy w procesie parowego reformingu końcowy produkt (gaz syn-
tezowy) zawiera ok. 2% nieprzereagowanego CH4, zawartość metanu w  pro-
dukcie reakcji „suchego” reformingu, nie przekracza 0,1%. 

 2NaCl + CaCO3 → Na2CO3 + CaCl2 (1)
Przy wprowadzeniu amoniaku przebieg procesu można zapisać schematycz-

nie (rys. 9) następującym układem równań reakcji przebiegających w różnych 
etapach ciągu technologicznego, którego uproszczony schemat przedstawiono 
powyżej (rys. 8).

Mocznik jest związkiem organicznym, który produkuje się głównie w  zakła-
dach azotowych ze względu na powiązanie z  syntezą amoniaku (rys. 10)13-16. 
Pierwszej syntezy mocznika dokonał F. Wöhler w roku 1828 (termiczny roz-
kład cyjanianu amonu), a z amoniaku i dwutlenku węgla A.I. Bazarow w roku 
1870. Opracowany przez F. Haber’a i C. Bosch’a w 1913 r. przemysłowy pro-
ces syntezy amoniaku umożliwił wysokotonażową syntezę mocznika opartą 
na reakcjach tworzenia i konwersji karbaminianu amonu:

 2NH3 +CO2 ↔ NH2COONH4 (2)

 NH2COONH4 ↔ CO(NH2)2 + H2O (3)

Jedną z metod syntezy mocznika przedstawiono poniżej (rys. 10).
Uproszczony schemat produkcji tego bardzo ważnego nawozu mineralnego 

ilustruje poniższy rysunek (rys. 11).
W  obecnym stuleciu można oczekiwać wzrostu znaczenia metanu, jako 

surowca do wytwarzania produktów chemicznych. W związku z tym w ostat-
nim okresie rozwijane są  intensywnie katalityczne metody aktywacji CH4 
i badane procesy, stwarzające potencjalne możliwości wykorzystania tego gazu 
jako reagenta chemicznego. Metan i CO2 są najtańszymi i najbardziej pospoli-
tymi związkami C1. Ponadto oba te gazy są w największym stopniu odpowie-
dzialne za tzw. antropogeniczny „efekt cieplarniany”, który w ostatnim czasie 
jest ogólnie uznawany za podstawowe zagrożenie ekologiczne, czynnik powo-
dujący bardzo niebezpieczne globalne ocieplenie klimatu na Ziemi.

Metan jest podstawowym surowcem do produkcji gazu syntezowego, który 
jest powszechnie otrzymywany w procesie konwersji CH4 z parą wodną. W tej 
reakcji stosunek H2/CO wynosi 3 lub więcej. Zastosowanie reformingu metanu 
CO2 jest więc szczególnie korzystne w  wypadku, gdy pożądany stosunek 

Rys. 9. Reakcje chemiczne zachodzące przy produkcji sody metodą Solvaya12.

Rys. 11. Uproszczony schemat produkcji mocznika (QC – quality control, kontrola ja-
kości)17.

Rys. 10. Schemat syntezy mocznika bez zawracania NH3 i CO214.
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Najczęściej stosowane, podobnie jak w reformingu parowym, są różnego typu 
katalizatory niklowe. Podstawową zaletą układów niklowych jest ich względnie 
niska cena i związana z nią dostępność, a przede wszystkim bardzo duża aktyw-
ność w omawianej reakcji. Natomiast największą wadą katalizatorów niklowych 
jest ich niewielka odporność na zawęglanie, prowadzące w efekcie do dezakty-
wacji katalizatora. Metaliczna faza aktywna nanoszona jest na nośniki, zarówno 
klasyczne, praktycznie nieredukowalne, takie jak Al2O3, La2O3, MgO, SiO2 jak 
również częściowo redukowalne (np. TiO2, ZrO2, CeO2). Nośniki te są stoso-
wane zarówno w układach prostych, jak i złożonych. Innym rozwijanym bardzo 
intensywnie kierunkiem badań są próby poszukiwania układów katalitycznych, 
wykazujących znaczną odporność na  zawęglanie. W  tym zakresie obiecujące 
wydaje się zastosowanie m.in. katalizatorów niklowych osadzonych na La2O3 
lub nośnikach binarnych, zawierających m.in. ZrO2 lub/i CeO2.

Proces SPARG (Sulfur PAssivated ReforminG) jest pierwszą stosowaną tech-
nologią, wykorzystującą reforming CH4/CO2 (rys. 12)18-19. Ideą jej opracowa-
nia przez Sterling Chemical Inc. w Teksasie USA było zmniejszenie stosunku 
H2/CO z ok. 2,7 do 1,8. 

Podczas gdy proces SPARG łączy w  sobie oba typy reformingu: parowy 
i suchy, i podstawowym jego celem jest otrzymanie gazu syntezowego o odpo-
wiednim stosunku H2/CO, technologia CALCOR (wprowadzona przez firmę 
Caloric GmbH) jest realizowana głównie w aspekcie otrzymywania CO o bar-
dzo wysokim stopniu czystości z gazu naturalnego lub gazu płynnego (rys. 13). 
Suchy reforming jest podstawową reakcją, na  której oparty jest wspomniany 
proces CALCOR (CALoric CO Removal). 

Schemat standardowego procesu Calcom przedstawiono na rys. 13, a  jego 
uproszczoną wersję ilustruje rys. 14.

Rys. 12. Uproszczony schemat procesu SPARG18-19.
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Obecnie ponad 80% globalnej produkcji energii bazuje na procesie spalania 
paliw kopalnych, którego jednym z efektów ubocznych jest emisja dużej ilości 
zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza dwutlenku węgla. W najbliższej przy-
szłości ta sytuacja nie ulegnie większym zmianom, ponieważ zgodnie z przewi-
dywaniami IEA (International Energy Agency, Międzynarodowa Agencja Ener-
getyczna) w roku 2030 około 67% całej energii będzie wytwarzane przy udziale 
węgla i gazu ziemnego. Wobec zaistniałej sytuacji pojawiające się rozwiązania 
(rys. 15) mają szansę realizacji w skali technologicznej.

Rys. 13. Schemat standardowego procesu Calcor (MEA – monoethylenoamine, monoeta-
noloamina; DGA – diglycolamine, diglikoloamina)20-22.

Rys. 14. Uproszczony schemat procesu Calcor21,23.
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Ponad dekadę temu pojawiła się koncepcja (tzw. Zielona Wolność) produkcji 
na dużą skalę benzyny, paliwa lotniczego lub metanolu z CO2 wychwytywanego 
z  powietrza i  wodoru pochodzącego z  elektrolizy wody. Zaletą opracowanej 
koncepcji jest wykorzystanie znanych technologii, zaawansowanie technolo-
giczne i duże szanse realizacji przemysłowej w niedalekiej przyszłości. Spotkała 
się ona z zainteresowaniem przemysłu i uzyskała pozytywne opinie niezależ-
nych ekspertów. Podstawę opracowanej technologii stanowi nowo opracowany 
proces separacji i wychwytywania CO2 z powietrza. Jego zintegrowanie z  ist-
niejącymi technologiami pozwoliłoby na produkcję wolnych od związków siarki, 
węglowo neutralnych ciekłych paliw i związków organicznych z konkurencyj-
nych cenowo surowców (rys. 16)24.

Rys. 15. Zastosowanie ciepła odpadowego i energii odnawialnej do produkcji metanolu 
z dwutlenku węgla uzyskiwanego z gazów wylotowych elektrowni węglowej24-25.

Rys. 16. Schemat procesu produkcji syntetycznych paliw z dwutlenku węgla z powietrza 
i wody (MTG – methanol to gasoline, LPG – Liquefied Petroleum Gas)24.
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Podstawą wszelkich nowych rozwiązań technologicznych, w których surow-
cem jest dwutlenek węgla jest katalizator, którego zadaniem jest aktywacja bar-
dzo stabilnego termodynamicznie CO2. Ważne też jest określenie mechanizmu 
takiej aktywacji (rys. 17).

Wśród wielu pojawiających się rozwiązań praktycznego wykorzystania dwu-
tlenku węgla jest między innymi nowy sposób otrzymywania styrenu z etylo-
benzenu w procesie SODECO2 (Styrene Production via Oxidative Dehydroge-
nation of Ethylbenzene with Carbon Dioxide as Soft Oxidant) na modyfikowanym 
katalizatorze żelazowym lub wanadowym (rys. 18)30-32:

Uproszczony schemat tego procesu przedstawiono na  kolejnym rysunku 
(rys. 19).

W  reakcji odwodornienia etylobenzenu dwutlenek węgla można wykorzy-
stać w nietypowej roli, a mianowicie jako słabego utleniacza (rys. 20).

Jak zaznaczono wcześniej, konwersja CO2 może prowadzić do wytwarzania 
związków magazynujących energię (rys. 1). Może się to na przykład odbywać 
na drodze reakcji RWGS (rys. 21).

Ciekawym rozwiązaniem jest koncepcja konwersji energii odnawialnej 
w energię elektryczną i gazową z wykorzystaniem CO2 (rys. 22).

Rys. 17. Jeden z możliwych mechanizmów reakcji uwodornienia CO2, zaproponowany 
dla katalizatorów żelazowych oraz kobaltowych (M = Fe lub Co)26-29.

Rys. 18. Reakcja otrzymywania styrenu w procesie SODECO230.
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Szereg innych rozwiązań związanych z  wykorzystaniem dwutlenku węgla 
można znaleźć w  wielu innych artykułach publikowanych w  czasopismach 
naukowych36-43.

Z przedstawionego przeglądu jasno wynika, że CO2 należy traktować jako 
surowiec podstawowy lub pomocniczy, który już umożliwia lub w najbliższej 
przyszłości będzie umożliwiać produkcję szeregu dóbr do  dalszego wykorzy-
stania.

Rys. 19. Uproszczony schemat procesu SODECO230.

Rys. 20. Uproszczony schemat odwodornienia etylobenzenu z  wykorzystaniem CO2 
jako słabego utleniacza (BT – benzen, toluen; BTX – benzen, toluen, ksyleny; EB – ety-
lobenzen; PW – katalizator na bazie heteropolikwasu)33-34.
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Rys. 21. Uproszczony schemat reaktora RWGS i syntezy metanolu (RWGS – reverse 
water gas shift, odwrócona konwersja tlenku węgla)35.

Rys. 22. Koncepcja konwersji energii odnawialnej w  energię elektryczną i  gazową 
(BEV  – battery electric vehicle, akumulatorowy pojazd elektryczny; CCPP/B-CHP – 
combined cycle power plant/block-type combined heat and power stadion, kogeneracja energii; 
CNG-V – compressed natural gas vehicle, pojazd napędzany sprężonym gazem ziemnym; 
FCEV – fuel cell electric vehicle, pojazd elektryczny wyposażony w ogniwo paliwowe; plu-
g-in HEVV – plug-in hybrid electric vehicle, elektryczny pojazd hybrydowy; SNG – sub-
stituted or synthetic natural gas, zastępczy lub syntetyczny gaz ziemny)35. 
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Wykaz skrótów stosowanych w tekście
BEV (battery electric vehicle) – akumulatorowy pojazd elektryczny
BT – benzen, toluen
BTX – benzen, toluen, ksyleny
CALCOR (CALoric CO Removal) – technologia suchego reformingu CH4
CCPP/B-CHP (combined cycle power plant/block-type combined heat and power stadion) 

–kogeneracja energii
CCS (carbon capture storage) – technologia wychwytywania i składowania CO2
CCU (carbon capture utilization) – technologiami wychwytu i wykorzystania CO2
CNG-V (compressed natural gas vehicle) – pojazd napędzany sprężonym gazem ziemnym
DGA (diglycolamine) – diglikoloamina
DME (dimethyl ether) – eter dimetylowy
EB – etylobenzen
EOR (enhanced oil recovery) – wspomaganie wydobycia ropy naftowej
FCEV (fuel cell electric vehicle) – pojazd elektryczny wyposażony w ogniwo paliwowe
IEA (International Energy Agency) – Międzynarodowa Agencja Energetyczna
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Międzyrządowa Komisja do Spraw 
Zmian Klimatu)
LPG (Liquefied Petroleum Gas) – mieszanina propanu i butanu; gaz płynny
MEA (monoethylenoamine) – monoetanoloamina
MTG (metanol to gasoline) – konwersja metanolu do benzyny
plug-in HEVV (plug-in hybrid electric vehicle) – elektryczny pojazd hybrydowy
PW – katalizator na bazie heteropolikwasu
QC (quality control) – kontrola jakości
RWGS (reverse water gas shift) – odwrócona konwersja tlenku węgla)
SODECO2 (Styrene Production via Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene with Car-
bon Dioxide as Soft Oxidant) proces otrzymywania styrenu z etylobenzenu
SPARG (Sulfur PAssivated ReforminG) – technologia wykorzystującą reforming  
CH4/CO2 
SNG (substituted or synthetic natural gas) – zastępczy lub syntetyczny gaz ziemny
UE – Unia Europejska 
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Abstrakt
Olejek goździkowy z  pąków kwiatowych czapetki pachnącej wykazuje dzia-
łanie antyoksydacyjne, antybakteryjne i przeciwgrzybiczne jednak ze względu 
na hydrofobowy charakter składników jego zastosowanie w układach wodnych 
jest znacznie ograniczone. Celem badań było otrzymanie rozcieńczalnego wodą 
koncentratu mikroemulsyjnego olejku goździkowego. Zaproponowano kon-
centrat zawierający 72% mieszaniny PEG-40 Hydrogenated Castor Oil i Poly-
sorbate 80 (1:1 w/w) i 28% olejku, który można rozcieńczyć wodą w stosunku 
wagowym 1:3 bez utraty klarowności układu.

1. Wstęp
Przyprawy takie jak tymianek, oregano, goździki, cynamon czy ziele angielskie 
stosowane były od wieków, nie tylko do aromatyzowania potraw, ale również 
jako: środki przeciw insektom, konserwanty żywności oraz rośliny lecznicze. 
Olejki eteryczne otrzymywane z przypraw stosuje się jako składniki kompozy-
cji zapachowych oraz aromatów. W szczególności olejek goździkowy z pąków 
(OGP) przyciąga uwagę z  powodu działania przeciwutleniającego i  prze-
ciwdrobnoustrojowego. Ze względu na zawartość składników o znacznej hydro-
fobowości OGP (podobnie jak inne olejki eteryczne) stwarza problemy podczas 
wprowadzania do  spożywczych układów wodnych (np. aromatyzowanie wód 
mineralnych) czy też produktów kosmetycznych i farmaceutycznych na bazie 
wody (np. toniki, płukanki do ust).

Celem pracy jest omówienie składu, właściwości i  zastosowań farmaceu-
tycznych i  kosmetycznych olejku goździkowego (INCI: Eugenia Caryophy-
llus (Clove Bud) Oil) oraz otrzymanie jego koncentratu mikroemulsyjnego, 
który wprowadzony do wody pozwoli na przygotowanie klarownego, wodnego 
układu.

1.1. Otrzymywanie, skład, właściwości i zastosowanie olejku 
goździkowego z pąków
Czapetka pachnąca (łac. Syzygium aromaticum, Eugenia Caryophyllus) to  wie-
loletnia roślina tropikalna, która osiąga wysokość od 10 do 20 metrów, posiada 
duże owalne liście i  liczne kwiaty w  kolorze szkarłatnym. Drzewo goździ-
kowe pochodzi z  Indonezji, gdzie handel goździkami przez wieki napędzał 
rozwój gospodarczy tego regionu. Obecnie hoduje się je również: w Tanzanii, 
na wyspie Zanzibar, w Indiach, Malezji i na Madagaskarze, który jest głównym 
światowym eksporterem goździków i olejku goździkowego1,2.
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Olejek eteryczny goździkowy najczęściej otrzymuje się z  pąków, chociaż 
można również uzyskać olejek z  łodyg i  liści rośliny. Zbiory pąków kwiato-
wych zaczynają się po czterech latach od założenia plantacji. Pączki zbierane 
są  ręcznie, w  fazie dojrzewania przed kwitnieniem2. Standardową metodą 
otrzymywania olejku goździkowego jest destylacja materiału roślinnego z parą 
wodną (wydajność procesu ok. 10%) chociaż stosuje się też tłoczenie na zimno 
lub ekstrakcję rozpuszczalnikiem (np. w aparacie Soxhleta wydajność ok. 42%). 
Wydajną i  ekologiczną metodą otrzymywania olejku jest ekstrakcja dwutlen-
kiem węgla w stanie nadkrytycznym (wydajność ok. 20%)3-5.

Skład olejku eterycznego zależy nie tylko od  części rośliny, którą zastoso-
wano (pąki, liście, łodygi), ale także od: pochodzenia geograficznego, klimatu, 
składu gleby, warunków atmosferycznych w czasie zbioru czy roku pochodzenia 
materiału roślinnego. Głównymi składnikami obecnymi w OGP i determinu-
jącymi jego właściwości są eugenol (72,1-85,3%), octan eugenolu (6,9-21,3%), 
β-kariofilen (2,8-8,6%) i α-humulen (0,3-2,1%) (tabela 1) Pozostałe składniki 
takie jak tlenek kariofilenu, kadinen, α-kopaen, metyloeugenol, chawikol, linalol, 
salicylan metylu, izoeugenol, α-pinen występują w ilości maksymalnie do 1% 
każdy 1,2,4,6-8.

Tab. 1. Budowa i właściwości głównych składników olejku goździkowego

Wzór Nazwa Rozpuszczalność 
w wodzie [mg/L] Log P(o/w)

Eugenol 2460 2,7

Octan 
eugenolu 40 3,043

β-kario-
filen 0,05 6,777

α-humu-
len 6,59 6,592
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Olejek goździkowy wykazuje działanie zarówno antyoksydacyjne9,10 jak 
i  przeciwrodnikowe11,12. Aktywność przeciwrodnikowa OGP względem 
DPPH˙ jest wyższa niż w przypadku BHT, α-tokoferolu i Troloxu za co odpo-
wiedzialny jest przede wszystkim główny składnik OGP - eugenol. Istotne 
jest jednak, że w zależności od warunków eugenol może również indukować 
powstawanie reaktywnych form tlenu2. 

Kolejną cenną cechą olejku goździkowego jest jego działanie przeciwbakte-
ryjne i przeciwgrzybiczne. Doniesienia literaturowe potwierdzają skuteczność 
olejku goździkowego przeciw bakteriom takim jak Escherichia coli O157:H7, 
Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa6,13, derma-
tofitom: Microsporus gypseum, Trichophytum rubrum, Microsporum canis (KCTC 
6591); Epidermophyton floccosum (KCCM 11667)2, a  także grzybom Candida 
albicans, Monilinia fructicola13,14. Jest też skuteczny przeciw patogenowi drzew 
kakaowca – Phytophthora megakarya15 oraz roztoczom kurzu domowego16. 
Dzięki właściwościom owadobójczym względem termitów może być wyko-
rzystywany do ochrony drewna17. Może być też stosowany jako środek prze-
ciw insektom: Leptotrombidium imphalu,  Aedes aegypti (L.),  Anopheles dinus. 
Główne składniki olejku wykazują działanie przeciw mrówkom Solenopsis 
invicta oraz osom Vespula pensulvanica 2.

Ze względu na walory zapachowe oraz wspomniane właściwości OGP znaj-
duje zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. 
OGP jest ogólnie uważany za bezpieczny do spożycia w ilości do 1500 mg/kg 
masy ciała jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła, że dopusz-
czalna dzienna ilość spożytego olejku goździkowego wynosi 2,5 mg/kg masy 
ciała. OGP może być stosowany jako naturalny konserwant żywności, do two-
rzenia jadalnych folii chroniących świeżą żywność przed patogenami lub w roz-
tworze jako naturalny, alternatywny środek bakteriostatyczny6,18.

Znane jest działanie przeciwbólowe olejku oraz przeciwzapalne i przeciwgo-
rączkowe19. Od dawna OGP był stosowany w celach medycznych przy wzdę-
ciach i problemach żołądkowych, a także jako środek przeciwbólowy przy bólu 
zęba. Za działanie przeciwbólowe odpowiada eugenol (aktywuje kanały wap-
niowe i  chlorkowe; agonista TRPV-1)2. Udowodniono jego pozytywne dzia-
łanie jako środek wspomagajacy przy leczeniu: marskości wątroby10, zakażeń 
grzybicznych, cukrzycy i w praktyce przeciwnowotworowej13,19,20.

Olejek goździkowy nie jest często wykorzystywanym składnikiem receptur 
kosmetycznych. Bardzo rzadko jest stosowany w kosmetykach do pielęgnacji 
twarzy i ciała, za to występuje w niektórych preparatach do płukania jamy ust-
nej i mycia zębów. Rozpatrując olejek goździkowy jako substancję stosowaną 
na  skórę warto zaznaczyć, że czysty olejek działa drażniąco na  skórę i  przy 
aplikacji musi być używany odpowiednio rozcieńczony. Warto również zwrócić 
uwagę na działanie alergizujące olejku, ponieważ zawiera on do 90% eugenolu, 
który znajduje się na liście potencjalnych alergenów. Wytyczne do stosowania 
eugenolu w kosmetykach to 0,001 % w produkcie niespłukiwanym i 0,01 % 
w produkcie spłukiwanym. Olejek zawiera również w małych ilościach linalol, 
który także zalicza się do potencjalnych alergenów2,10.
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Olejek goździkowy, jak większość olejków eterycznych, ma szerokie zastoso-
wanie w aromaterapii. Stosuje się go samodzielnie lub w mieszankach dodając 
do oleju do masażu, do kąpieli i w postaci kominków aromaterapeutycznych 
do  inhalacji. Ma  działać pozytywnie na  reumatyzm, artretyzm, nerwobóle, 
przeziębienie, nudności, rozwolnienie, wzdęcia i zmęczenie umysłowe20.

1.2. Solubilizacja olejku goździkowego i jego składników 
w roztworach micelarnych
Słaba rozpuszczalność OGP w wodzie wynika z hydrofobowego charakteru jego 
składników: eugenolu, octanu eugenolu, β-kariofilenu i  α-humulenu (tab.  1). 
Eugenol rozpuszcza się w wodzie w  ilości 2,4 g/L natomiast octan eugenolu 
ponad 60 razy gorzej. Wprowadzenie olejku do  roztworu wodnego jest moż-
liwe przy pomocy surfaktantu dzięki solubilizacji micelarnej. Oprócz surfak-
tantu w układzie może być również obecny kosurfaktant, który wpływa na HLB 
układu i granicę faz i może zwiększać zdolność układu do solubilizacji. Otrzy-
many układ mikroemulsyjny powstaje spontanicznie, jest termodynamicznie 
stabilny, transparentny, izotropowy i lepkością zbliżony do wody21-23. W mikro-
emulsjach wielkość cząstek rozproszonych (spuchniętych micel) jest mniejsza 
niż 150 nm 24. W tabeli 2 zebrano dostępne w literaturze informacje na temat 
solubilizacji olejku goździkowego i jego składników w roztworach micelarnych. 
W  cytowanych pracach analizowano głównie wpływ niejonowych surfaktan-
tów z  grupy oksyetylenowanych estrów sorbitanów i  kwasów tłuszczowych 
na  tworzenie układów mikroemulsyjnych z  olejkiem goździkowym z  pąków 
oraz z głównym składnikiem OGP – eugenolem (tab. 2 poz. 1, 2, 5, 7) oraz 
surfaktantów dozwolonych w produkcji ekologicznej żywności (tab. 2 poz. 4). 
Oceniano wpływ dodatków (np. oleju sojowego) na wielkość i kształt obszaru 
mikroemulsyjnego (tab. 2 poz. 2). Badano też właściwości przeciwdrobnoustro-
jowe eugenolu w mikroemulsjach (tab. 2 poz. 5).

Tab. 2. Przegląd dostępnych w literaturze badań nad rozpuszczalnością olejku goździko-
wego i jego składników w układach mikroemulsyjnych

L.
p.

Substancja 
solubilizo-
wana

Surfaktant 
(kosurfaktant) Cel badania Wnioski Lit.

1

olejek 
goździkowy 
z pąków,
olejek 
tymianko-
wy, olejek 
oregano

-Polysorbate 20
-Polysorbate 80
(etanol; izopro-
panol; glikol 
propylenowy)

Zbadanie rozpusz-
czalności w roz-
tworze wodnym 
olejków eterycz-
nych w obecności 
solubilizatorów 
i kosolubilizato-
rów

- Najefektywniejszy 
solubilizator - Polysor-
bate 20

- Dodatek kosurfaktan-
tów zwiększył obszar 
mikroemulsyjny

7
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L.
p.

Substancja 
solubilizo-
wana

Surfaktant 
(kosurfaktant) Cel badania Wnioski Lit.

2

olejek 
cynamonowy, 
tymol,
eugenol

-Polysorbate 80
(glikol propyle-
nowy)

-olej sojowy

Zbadanie wpływu 
oleju sojowego 
na zachowanie 
fazowe układu 
mikroemulsyjnego

Wprowadzenie oleju 
sojowego pozwala na:

- zwiększenie obszaru 
układu mikroemulsuj-
nego

- zmniejszenie rozmiaru 
cząstek rozproszonych

25

3

olejek 
goździkowy 
z pąków,
olejek 
cynanonowy 
z kory,
olejek ty-
miankowy

- Lecytyna sojowa
- SucraShield™ 
- estry kwasu 
oktanowego 
i sacharozy

Tworzenie mikro-
emulsji z olejkami 
eterycznymi 
za pomocą surfak-
tantów dozwolo-
nych w produkcji 
ekologicznej

- Uzyskano rozcień-
czalne mikroemulsje 
zawierające olejki 
eteryczne i surfaktanty 
dozwolone w produkcji 
ekologicznej

18

4 eugenol,
karwakrol

-Surfynol®465 
i 485W

Określenie zdol-
ności solubilizacji 
surfynolu oraz ki-
netyki solubilizacji 
eugenolu i kar-
wakolu w wod-
nych roztworach 
surfynolu

- Utworzono prze-
zroczyste, stabilne 
mikroemulsje.

- Szybkość solubili-
zacji zależy zarówno 
od budowy solubilizatu 
jak i od spc

26

5

olejek 
cynamonowy, 
eugenol,
olejek ty-
miankowy

Polysorbate 80
(glikol propyle-
nowy)

Zbadanie wła-
ściwości prze-
ciwdrobnoustrojo-
wych mikroemulsji 
z olejkami 
i eugenolem

Wprowadzenie olejków 
i eugenolu do mikro-
emulsji obniża ich 
właściwości prze-
ciwdrobnoustrojowe

27

6
eugenol,
benzyl 
acetate

olej sojowy 
i C10E5

Znalezienie zależ-
ności między krzy-
wizną powierzchni 
międzyfazowej, 
upakowaniem 
monowarstwy, 
a ilością zasolubili-
zowanej substancji

Substancje solubilizo-
wane zachowują się jak 
kosurfaktanty

21

7

olejek 
cynamono-
wy, olejek 
goździkowy 
z paków

Polysorbate 80 
(etanol)

Otrzymanie 
nanoemulsji 
o/w, zbadanie 
ich stabilności 
i właściwości 
przeciwdrobno-
ustrojowych

Największy obszar jed-
nofazowy dla układu 
surfaktant:kosurfaktant 
3:1; wielkość cząstek 
8,7 nm; Efektywnie 
hamowały wzrost 
E. Coli, B. subtilis, 
S. aureus niż układ bez 
olejków.

28
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2. Materiały i metody
2.1. Surowce
Substancją solubilizowaną był naturalny olejek goździkowy z pąków (Dr Beta, 
Fabryka Substancji Zapachowych „POLLENA-AROMA®” Sp. z  o.o). Jako 
solubilizatorów użyto: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (uwodorniony olej 
rycynowy oksyetylenowany 40 molami tlenku etylenu; Tagat CH40; Evonik 
Industries AG Personal Care); Polysorbate 80 (mieszanina estrów kwasu ole-
inowego i  sorbitanu, oksyetylenowana 20 molami tlenku etylenu; Eumulgin 
SMO 20; BASF Canada Inc.); Polysorbate 20 (mieszanina estrów kwasu lau-
rynowego i  sorbitanu oksyetylenowana 20 molami tlenku etylenu; Eumulgin 
SML 20; BASF Canada Inc.). Jako kosolubilizatory zastosowano Isopropyl 
Alcohol (2-Propanol; POCH); Propylene Glycol (1,2-Propandiol; POCH).

2.2. Metodyka badań
Pseudotrójskładnikowe diagramy fazowe dla 14 układów emulgator (surfak-
t ant:ko  surfaktant)/olejek goździkowy z  pąków (OGP)/woda (tab. 3) otrzy-
mano stosując metodę miareczkowania wodą premiksu emulgatora z olejkiem. 
Obserwowano zmianę wyglądu układu i  jako mikroemulsje klasyfikowano 
układy transparentne lub nieznacznie opalizujące. Do graficznego opracowania 
trójkątów Gibbsa wykorzystano oprogramowanie Veusz 1.26.1 (GPL).

Tab. 3. Badane układy

Emulgator (E)
Stosunek wagowy

Surfaktant (S) Kosurfaktant (K)

PEG 40 Hydrogenated Ca-
stor Oil

Izopropanol

1:0; 3:1; 1:1; 1:3

Polysorbate 80 1:0; 3:1; 1:1; 1:3

PEG 40 Hydrogenated Ca-
stor Oil + Polysorbate 80 (1:1) 1:0; 1:3

Polysorbate 20
Izopropanol 1:0; 1:3

Propylene Glycol 1:3

Polysorbate 20 + PEG 40 Hy-
drogenated Castor Oil (1:1) Izopropanol 1:3

2.3. Wyznaczane parametry
Procentowy udział obszaru mikroemulsyjnego (AT) wyznaczono ze wzoru (1) 

  (1)

gdzie: Pµe – pole obszaru mikroemulsyjnego na diagramie pseudotrójskładniko-
wym; P2Φ – pole obszaru wielofazowego. (rys. 1a)
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Rys. 1 Metoda wyznaczania parametrów AT (Procentowy udział obszaru mikroemulsyj-
nego), AT50 (Procentowy udział obszaru mikroemulsyjnego przy zawartości wody ≥50%) 
i EO10 (Wydajność solubilizacji 10 g olejku).

Procentowy udział obszaru mikroemulsyjnego przy zawartości wody ≥50% 
AT50 wyznaczono ze wzoru (1)

 50
50

2 50 50

100%e
T

e

P
A

P P
µ

µΦ

= ∗
+

 (2)

gdzie Pμe50 – pole obszaru mikroemulsyjnego na  diagramie pseudotrójskład-
nikowym w części diagramu gdy zawartość wody ≥50%; P2Φ50 - pole obszaru 
wielofazowego na  diagramie pseudotrójskładnikowym części diagramu gdy 
zawartość wody ≥50%;

   a)             b)

        c)
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Wydajność solubilizacji 10 g olejku EO10 wyznaczono ze wzoru:

 
10

10

10 100%O
E

E
m

= ∗
 

gdzie mE10 – oznacza masę emulgatora konieczną do solubilizacji 10 g olejku 
w punkcie granicznym przejścia układu jednofazowego w wielofazowy.

3. Omówienie wyników
Na  podstawie doniesień literaturowych stwierdzono, że najczęściej stosowa-
nymi surfaktantami do  solubilizacji olejków eterycznych są  wysokooksyetyle-
nowane alkohole tłuszczowe, kwasy tłuszczowe lub oleje oraz oksyetylenowane 
mieszaniny estrów kwasów tłuszczowych i sorbitanu 7,23,25,29. Na tej podstawie 
wybrano 3 solubilizatory: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (PEG40HCO), 
Polysorbate 80 (P80) i Polysorbate 20 (P20), których HLB wynosi odpowied-
nio: 13, 15 i 16,8. Ze względu na planowane zastosowanie w kosmetyce jako 
kosurfaktanty wybrano izopropanol (IP) i glikol propylenowy (GP).

3.1. Wpływ dodatku kosurfaktantu na wielkość obszaru 
mikroemulsyjnego
Roztwory wodne surfaktantów o  stężeniu powyżej CMC pozwalają na  solu-
bilizację niewielkiej ilości substancji hydrofobowych nawet bez użycia kosur-
faktantu. W celu sprawdzenia zdolności wybranych surfaktantów do tworzenia 
z  OGP układów mikroemulsyjnych sporządzono diagramy fazowe dla ukła-
dów PEG40HCO/OGP/woda, P80/OGP/woda i  P20/OGP/woda (rys. 2). 
Przeprowadzone badania potwierdziły zdolność roztworów wodnych trzech 
wybranych surfaktantów do  solubilizacji OGP. Udział obszaru mikroemulsyj-
nego AT jest porównywalny dla wszystkich 3 układów i wynosi przy zastoso-
waniu PEG40HCO, P20 i P80 odpowiednio 38,6%, 37,8% i 41,0%. Obszar 
mikroemulsyjny tworzony w układach z P20 i P80 jest nieznacznie większy niż 
przedstawiony w literaturze gdzie autorzy z P20 i P80 otrzymali odpowiednio 
AT: 37,5% i 29,5%7. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przy wzrokowym sposobie 
oceny transparentości układu błąd przy wyznaczaniu AT może sięgać 3% otrzy-
mane wyniki można uznać za porównywalne do tych prezentowanych w litera-
turze. Obszar mikroemulsyjny w przypadku badanych układów jest stosunkowo 
duży pomimo braku kosolubilizatora w układzie gdyż na ogół AT nie przekracza 
10% dla olejów i olejków solubilizowanych w wodnych roztworach surfaktantów. 
Takie wyraźne powiększenie AT może wynikać z faktu, że eugenol ze względu 
na amfifilową budowę cząsteczki może działać jako kosurfaktant7.

W  przypadku wszystkich surfaktantów, w  trakcie badań, po  wymieszaniu 
surfaktantu z olejkiem podczas miareczkowania wodą zaobserwowano wzrost 
lepkość układu przy zawartości wody do  10%. Przejście układu podczas roz-
cieńczania wodą przez obszar o zwiększonej lepkości może wymuszać koniecz-
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ność dodatkowego mieszania mechanicznego przy rozcieńczaniu wodą kon-
centratu mikroemulsyjnego z OGP. Może to  świadczyć bądź o powstawaniu 
układów ciekłokrystalicznych bądź o utworzeniu agregatów o kształcie i wiel-
kości powodującej znaczny wzrost lepkości układu. Zjawisko takie znane jest 
z  literatury dla układów eugenol/woda/alkohol heksadecylowy oksyetyleno-
wany 10 molami tlenku etylenu (C16OE10). Stwierdzono wtedy obecność lami-
narnych układów ciekłokrystalicznych przy zawartości wody do 10% wagowych 
w całym zakresie składu C16OE10/eugenol29. Dlatego też przygotowano próbki 
z obszaru o zwiększonej lepkości i sprawdzono obraz mikroskopowy w świetle 
spolaryzowanym. Nie stwierdzono obecności struktur ciekłokrystalicznych.

W  celu poprawienia efektywności solubilizacji stosuje się kosurfak-
tanty. Dodatek kosurfaktantu może także poprawiać reologię układu. Aminy 
i  alkohole krótkołańcuchowe efektywnie zwiększają obszar mikroemulsyjny. 
Ze względu na planowane zastosowanie w kosmetyce nie można było wprowa-
dzić do układu amin. Wybrano dwa alkohole: izopropanol oraz glikol propy-
lenowy. Oba te kosurfaktanty były wcześniej z powodzeniem wykorzystywane 
do zwiekszenia obszarów mikroemulsyjnych w układach surfaktant/woda/ole-
jek eteryczny7,29. W celu sprawdzenia wpływu dodatku kosurfaktatu na wielkość 
i kształt obszaru jednofazowego sporządzono pseudotrójskładnikowe diagramy 
fazowe dla układów, w których emulgatorem była mieszanina PEG40HCO lub 
P80 z izopropanolem w stosunku wagowym 3:1, 1:1 i 1:3 (rys. 3).

Dodatek IP spowodował zwiększenie obszaru mikroemulsyjnego o wartość 
od 3,1% do 4,8% dla układów z PEG40HCO oraz od 2,2% do 4,9% dla ukła-
dów z P80. Tak nieznaczny wzrost wielkości obszaru mikroemulsyjnego można 
tłumaczyć tym, że w układzie jest już eugenol, który może pełnić rolę kosur-
faktantu i wprowadzenie drugiego kosurfaktantu nie zmienia w istotny sposób 
układu. W obu przypadkach największy obszar jednofazowy uzyskano przy sto-
sunku surfaktant:kosurfaktant 1:3.

Rys. 2 Porównanie psedotrójskładnikowych diagramów fazowych dla układów sur-
faktant/olejek goździkowy/woda. PEG40HCO (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil)  
AT=38,6%; P80 (Polysorbate 80) AT= 37,8%; P20 (Polysorbate 20) AT=41,0%.
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PEG40HCO  
   AT = 43,4%

P80 – AT = 42,7%
P20 – AT = 44,4%

Rys. 4. Porównanie pseudotrójskładnikowych diagramów fazowych dla układów surfak-
tant : izopropanol (IP) / olejek goździkowy / woda. PEG40HCO – PEG-40 Hydroge-
nated Castor Oil; P80 –Polysorbate 80; P20 – Polysorbate 20.

Porównując trzy układy emulgator/OGP/woda, gdzie stosunek surfaktantu 
(PEG40HCO lub P80 lub P20) do kosurfaktantu (izopropanol) wynosił 1:3 
można stwierdzić, że dodatek kosurfaktantu zniwelował różnice w  wielkości 
obszaru jednofazowego (rys. 4) obserwowane wcześniej dla układów bez kosur-
faktantu (rys. 3a)

 
PEG40HCO : IP 
 1:0 – AT = 38,6%
 1:3 – AT = 43,4%
 1:1 – AT = 43,4%
 3:1 – AT = 41,7%

P80 : IP 
 1:0 – AT = 37,8%
 1:3 – AT = 42,7%
 1:1 – AT = 40,0%
 3:1 – AT = 40,7%

Rys. 3. Porównanie psedotrójskładnikowych diagramów fazowych dla układów a) PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil (PEG40HCO) : izopropanol (IP) / olejek goździkowy (OGP)/ 
woda b) Polysorbate 80 (P80) : IP / OGP / woda o różnym stosunku wagowym surfak-
tantu i kosurfaktantu. 

a)         b)
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3.4 Rodzaj kosurfaktantu, a wielkość obszaru mikroemulsyjnego
Rodzaj zastosowanego kosurfaktantu wpływa na granicę faz oraz zdolność solu-
bilizacji układów. Jako drugi kosurfaktant wybrano glikol propylenowy (GP) 
związek często stosowany w kosmetyce. Był on też wcześniej stosowany do two-
rzenia mikroemulsji jednak w  literaturze podawane są  informacje na  temat 
otrzymywania układów mikroemulsyjnych gdzie mieszaninę olejku goździko-
wego z surfaktantem miareczkowano wodą z dodatkiem glikolu propylenowego 
w stosunku wagowym 1:1. Z tego powodu trudno porównywać prezentowane 
w niniejszej pracy wyniki z tymi literaturowymi. Zamiana kosurfaktantu z IP 
na GP spowodowała zmniejszenie obszaru jednofazowego badanego układu. 

PG – AT = 29,9%
IP – AT = 44,4%

Rys. 5. Porównanie pseudotrójskładnikowych diagramów fazowych dla układów Poly-
sorbate 20/olejek goździkowy/woda z dodatkiem różnych kosurfaktantów (IP- Isopro-
panol i PG - Propylene Glycol).

3.5. Wpływ mieszaniny surfaktantów na kształt i wielkość układu 
mikroemulsyjnego
W  zjawiskach w  układach z  surfaktantami dość często obserwuje się syner-
gizm ich mieszanin, który objawia się m. in. efektywniejszym obniżaniem 
napięcia powierzchniowego czy CMC w  stosunku do  wyjściowych składni-
ków mieszaniny.

W  celu sprawdzenia wpływu mieszaniny surfaktantów na  wielkość 
i  kształt obszaru jednofazowego otrzymano diagramy fazowe dla ukła-
dów PEG40HCO:P80 (1:1) / OGP / woda, PEG40HCO:P80: IP (1:1:6) / 
OGP / woda i PEG40HCO:P20: IP (1:1:6) / OGP / woda. Dla zastosowa-
nych mieszanin HLB wynosi 14, i  14,6 odpowiednio dla PEG40HCO:P80 
i PEG40HCO:P20. Nie zaobserwowano istotnej zmiany w wielkości i kształ-
cie obszaru mikroemulsyjnego.

3.6. Koncentraty mikroemulsyjne olejku goździkowego
Do  opisu ilościowego badanych układów wybrano 3 parametry: procentowy 
udział obszaru mikroemulsyjnego (AT), procentowy udział obszaru mikro-
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emulsyjnego przy zawartości wody ≥50% AT50 oraz wydajność solubilizacji 
10 g olejku EO10. W tabeli 4 zebrano wyznaczone parametry charakteryzujące 
wszystkie badane układy. 

Tab. 4. Parametry charakteryzujące badane układy mikoemulsyjne: procentowy udział 
obszaru mikroemulsyjnego (AT), procentowy udział obszaru mikroemulsyjnego przy za-
wartości wody ≥50% AT 50 oraz wydajność solubilizacji 10 g olejku EO10

Układ AT AT50 EO10

1 PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 38,6% 23,2% 25,6%

2 PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil:Isopropanol 3:1 41,7% 23,7% 32,3%

3 PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil:Isopropanol 1:1 43,4% 21,7% 29,8%

4 PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil:Isopropanol 1:3 43,4% 16,6% 25,0%

5 Polysorbate-80 37,8% 21,6% 27,8%
6 Polysorbate-80:Isopropanol 3:1 40,7% 23,1% 31,0%
7 Polysorbate-80:Isopropanol 1:1 40,0% 17,2% 26,3%
8 Polysorbate-80:Isopropanol 1:3 42,7% 13,3% 24,9%

9 PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 
: Polysorbate 80:Isopropanol 1:1:6 43,0% 14,3% 25,2%

10 PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 
: Polysorbate 80 1:1 41,5% 27,8% 40,8%

11 Polysorbate 20 41,0% 23,2% 35,7%
12 Polysorbate 20 : Isopropanol 1:3 44,4% 13,2% 25,2%

13 Polysorbate 20 : Propylene Glycol 
1:3 29,9% 9,4% 15,6%

14
Polysorbate 20 : PEG-40 Hydro-
genated Castor Oil : Isopropanol 
1:1:6

43,0% 15,3% 24,7%

Na  podstawie analizy parametru AT, czyli procentowego udziału obszaru 
mikroemulsyjnego, można stwierdzić, że najefektywniejszym emulgatorem jest 
mieszanina P20 z IP w stosunku wagowym 1:3 (AT=44,4%). Wydajność solu-
bilizacji opisana parametrem EO10 dla tego układu wynosi 25,2%. Nieznacznie 
mniej efektywne okazały się układy PEG40HCO:IP 1:1 i PEG40HCO:IP 1:3, 
których AT wynosi 43,4%, a EO10 odpowiednio 29,8% i 25%. 

Biorąc pod uwagę cel badania, czyli uzyskanie koncentratu mikroemulsyj-
nego, który można rozcieńczyć wodą bez utraty klarowności układu wyzna-
czono parametr AT50, który opisuje procentowy udział obszaru mikroemulsj-
nego dla układów o zawartości wody powyżej 50%. W tym wypadku najlepszy 
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okazał się układ PEG40HCO i Polysorbate 80 w stosunku 1:1 bez dodatku 
kosurfaktantu. (AT: 27,8% z EO10 40,8%).

Na  podstawie przeprowadzonych badań i  analizy parametrów zapropono-
wano koncentrat zawierający 72% mieszaniny PEG40HCO i P80 (1:1 w/w) 
i 28% olejku (rys. 6; X1), który można rozcieńczyć wodą w stosunku wagowym 
1:3 (rys. 6; Xk) bez utraty klarowności układu.

4. Podsumowanie i wnioski
Na  podstawie zebranych w  literaturze danych, można stwierdzić, że olejek 
goździkowy ze względu na  właściwości antyoksydacyjne, przeciwrodnikowe 
oraz przeciwdrobnoustrojowe stanowi surowiec o potencjalnym zastosowaniu 
w produktach kosmetycznych, farmaceutycznych i przemyśle spożywczym czy 
rolnictwie.

Hydrofobowość olejku goździkowego z  pąków stanowi znaczny problem 
w  otrzymywaniu wodnych preparatów kosmetycznych i  farmaceutycznych. 
Alternatywą dla rozpuszczalników organicznych, takich jak etanol, mogą być 
układy mikroemulsyjne z  olejkiem rozpuszczonym w  roztworze wodnym 
surfaktantu oraz (opcjonalnie) kosurfaktantu. Wszystkie przebadane układy 
pozwoliły na otrzymanie klarownych i stabilnych układów mikroemulsyjnych. 
Najkorzystniejsze z  badanych układów okazały się mikroemulsje zawierające 
Polysorbate 20 i izopropanol w stosunku wagowym 1:3 oraz PEG-40 Hydro-
genated Castor Oil i Polysorbate 80 w stosunku wagowym 1:1. 

Na  podstawie analizy przebadanych układów przygotowano koncentrat 
mikroemulsyjny, zawierający mieszaninę PEG 40 Hydrogenated Castor Oil : 
Polysorbate 80 (1:1 w/w) / olejek goździkowy. Zawartość procentowa surfak-
tantu w koncentracie wynosi 72%, a olejku 28%. Koncentrat ten można rozcień-
czyć wodą do ok. 66% bez utraty klarowności układu. 

Rys. 6 Pseudotrójskładnikowy diagram fazowy dla układu PEG40HCO : P80 (1:1 w/w) 
/olejek goździkowy/woda. Linia przerywana pokazuje linię rozcieńczania koncentratu 
o składzie X1. Xk – skład końcowy układu po rozcieńczeniu wodą. PEG40HCO – PEG 
40 Hydrogenated Castor Oil; P80 – Polysorbate 80.
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Wyniki otrzymanych badań mogą być pomocne w  tworzeniu rozcieńczal-
nych, termodynamicznie trwałych koncentratów mikroemulsyjnych, mogących 
znaleźć zastosowanie w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych.
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Minerały ilaste – struktura, trwałość ich suspensji oraz możliwości 
praktycznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu
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Struktura i podział minerałów glebowych
Najliczniejszą grupą minerałów wchodzących w  skład skorupy ziemskiej 
są  krzemiany oraz glinokrzemiany, powstałe w  wyniku połączenia jonów 
krzemu, tlenu i metali, a  także cząsteczek wody. Stanowią one główny skład-
nik mineralny gleby, czyli zewnętrznej, biologicznie aktywnej warstwy skorupy 
ziemskiej. Gleba jest dynamicznym układem składającym się z fazy stałej, cie-
kłej i  gazowej, gdzie silnie zdyspergowane cząstki minerałów o  koloidalnym 
rozdrobnieniu tworzą tzw. kompleks sorpcyjny gleby.

Jednostkę strukturalną krzemianów stanowi anion krzemotlenowy (SiO4)4-. 
Jest to  tetraedr zbudowany z  centralnego atomu krzemu otoczonego przez 
cztery atomy tlenu. W zależności od struktury minerału oddziaływania pomię-
dzy tlenem a krzemem mogą mieć charakter jonowy, kowalencyjny lub mieszany. 
Co więcej, takie tetraedryczne ugrupowanie może ulegać kondensacji z wytwo-
rzeniem mostków tlenowych. Proces ten polega na połączeniu się dwóch lub 
większej liczby anionów krzemotlenowych w złożone kompleksy o różnym sto-
sunku krzemu do tlenu. Tetraedry mogą łączyć się narożami tworząc struktury 
o jednym, dwóch, trzech lub czterech wspólnych atomach tlenu. W przypadku 
krzemianów prostych tzw. ortokrzemianów, stosunek Si:O wynosi 1:4 i może 
ulegać zmianom aż do wartości 1:2 (krzemiany złożone)1,2. 

Proces kondensacji anionów w  strukturze krzemianów może zachodzić 
na wiele sposobów, co przyczynia się do ogromnej różnorodności tych minera-
łów. Podstawowym kryterium klasyfikacji krzemianów jest stopień kondensacji 
anionów (SiO4)4-. W zależności od  sposobu połączenia się tetraedrów i  tym 
samym wartości stosunku krzemu do tlenu wyróżnia się krzemiany wyspowe, 
grupowe, pierścieniowe, łańcuchowe, wstęgowe, warstwowe i  przestrzenne. 
Krzemiany wyspowe to  minerały najprostsze pod względem budowy. W  ich 
strukturze obecne są  pojedyncze aniony kompleksowe (SiO4)4-, a  połączenie 
czworościanów następuje poprzez kationy (tj. tworzone jest wiązanie jonowe 
pomiędzy tlenem a kationem). Aniony kompleksowe, łącząc się w pary poprzez 
wspólny wierzchołek, polimeryzują i  tworzą anion dikrzemianowy (Si2O7)6-. 
Stanowi on jednostkę strukturalną krzemianów grupowych, zwanych również 
pirokrzemianami. Obecność w  strukturze pierścieni krzemotlenowych (trój-, 
cztero- lub sześciobocznych) jest z  kolei charakterystyczna dla krzemianów 
pierścieniowych. Układ cykliczny tworzy się tutaj poprzez połączenie dwóch 
naroży tetraedrów z  sąsiednimi czworościanami. Kolejną grupą omawianych 

FIZYKOCHEMIA CIAŁA STAŁEGO

MINERAŁY ILASTE…



FIZYKOCHEMIA CIAŁA STAŁEGO

216

Rys. 1. Struktura glinokrzemianu dwuwarstwowego3.

minerałów są  krzemiany łańcuchowe, w  przypadku których aniony krzemo-
tlenowe powiązane są w pojedyncze lub złożone łańcuchy. Często wyróżnia się 
także krzemiany wstęgowe (amfibole), charakteryzujące się obecnością wstęg 
powstałych z kondensacji dwóch łańcuchów. Warto również wspomnieć o krze-
mianach warstwowych i przestrzennych. W strukturze minerałów z pierwszej 
grupy aniony połączone są  ze sobą w  dwóch kierunkach, dzięki czemu two-
rzą się warstwy. Natomiast krzemiany przestrzenne (szkieletowe) zbudowane 
są z trójwymiarowych połączeń kompleksowych (SiO4)4-. Grupa ta charaktery-
zuje się najwyższym stopniem kondensacji anionów krzemotlenowych połączo-
nych przez wszystkie swoje wierzchołki2-4.

Cechą charakterystyczną grupy krzemianów jest zdolność do wymiany ato-
mów krzemu na  atomy glinu w  ich sieciach krystalicznych. W  wyniku tego 
izomorficznego podstawienia powstają minerały z  atomem glinu w  centrum 
tetraedru nazywane glinokrzemianami. Związki te  stanowią główny składnik 
glin, iłów, gleb oraz produktów wietrzenia skał2. Uwodnione glinokrzemiany 
o  charakterystycznej, warstwowej (pakietowej) budowie krystalicznej są  okre-
ślane mianem minerałów (materiałów) ilastych. Są to krzemiany warstwowe lub 
wstęgowe zawierające tetraedry krzemotlenowe ułożone w  sześcioboki, połą-
czone z warstwami utworzonymi z oktaedrów wodorotlenowych. W zależności 
od tego, w jaki sposób położone są względem siebie tetraedry i oktaedry, wyróż-
nia się krzemiany dwu- , trójwarstwowe lub bezpostaciowe (allofany).

Dwuwarstwowe minerały ilaste wykazują budowę typu 1:1. Warstwa okta-
edrów jest tu w sposób trwały, jednostronnie połączona z warstwą tetraedrów. 
Dwuwarstwowe pakiety oddziałują ze sobą poprzez jony tlenkowe (pocho-
dzące z jednej warstwy) z grupami hydroksylowymi drugiej warstwy. W rezul-
tacie pakiety łączą się za  pomocą wiązań wodorowych, które skutecznie 
hamują powiększenie przestrzeni międzypakietowej i  tym samym uniemożli-
wiają adsorpcję np. cząsteczek wody lub kationów w tym obszarze. Zdolność 
sorpcyjna minerałów ilastych typu 1:1 jest ograniczona tylko do powierzchni 
zewnętrznej. Jednym z  przedstawicieli tej grupy glinokrzemianów jest kaoli-
nit2,5. Struktura tego minerału ilastego została przedstawiona na rys. 1.
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Glinokrzemiany trójwarstwowe (nazywane też smektytami) charakteryzują 
się budową typu 2:1, w której glinotlenowa warstwa oktaedryczna znajduje się 
pomiędzy dwiema tetraedrycznymi warstwami krzemotlenowymi, zwróconymi 
do  siebie wierzchołkami (rys. 2). Niewielki ładunek elektryczny występujący 
w  strukturze smektytów (głównie między warstwami) kompensowany jest 
przez tzw. kationy międzypakietowe (np. kationy wodorowe, sodowe, wapniowe 
czy magnezowe). Cechą charakterystyczną glinokrzemianów smektytowych 
jest zdolność do pęcznienia, czyli pochłaniania cząsteczek wody lub związków 
organicznych, a także zdolność do wymiany jonowej. Właściwości te wynikają 
z obecności słabych oddziaływań van der Waalsa pomiędzy pakietami. Przed-
stawicielem grupy trójwarstwowych minerałów ilastych jest montmorylonit3,5. 

Rys. 2. Struktura glinokrzemianu trójwarstwowego3.
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Właściwości minerałów ilastych wynikają przede wszystkim z  ich składu 
oraz rozmiaru ziaren. Cząstki glinokrzemianów mogą mieć nieregularny kształt 
i  zróżnicowaną wielkość (w  przypadku montmorylonitu wynosi ona średnio 
0,5 μm). Rozmiar ziaren minerałów ilastych wpływa głównie na  wielkość 
powierzchni właściwej, która w przypadku smektytów wynosi 750-800 m2/g. 
Z wielkością cząstek wiąże się również zdolność do wymiany jonowej (głów-
nie kationów) oraz pochłaniania jonów. Minerały wykazują bowiem zdolności 
kwasowo-zasadowe dzięki obecności różnego rodzaju ugrupowań na  swojej 
powierzchni. Grupy siloksanowe odpowiedzialne są  za  powstawanie ujem-
nego ładunku, który nadaje glinokrzemianowi słabe właściwości zasadowe. 
Kwasowy charakter powierzchni zmniejsza się wraz ze wzrostem zawartości 
pochłoniętej wody przez minerał, a zwiększa w przypadku wymiany kationów 
nieorganicznych na  organiczne. Warto również podkreślić, że minerały nale-
żące do grupy glinokrzemianów smektytowych wykazują dużą hydrofilowość. 
Wynika to  z  obecności ujemnego ładunku pakietów o  optymalnej wielkości 
oraz kationów wymiennych pomiędzy warstwami. Na  powierzchni montmo-
rylonitu mogą występować zarówno grupy kwasowe, jak i zasadowe o  różnej 
mocy. Stanowią one akceptory lub donory pary elektronowej bądź protonów. 
Omawiane grupy akceptorowo-donorowe występują zarówno na powierzchni 
zewnętrznej, jak i w galeriach (przestrzeniach) między warstwami. Obecność 
kationów w przestrzeniach międzywarstwowych wpływa na zdolności chłonne 
glinokrzemianów trójwarstwowych. Pochłaniane mogą być cząsteczki wody czy 
związki organiczne np. kwasy karboksylowe, indole, fenole. Chłonność ta, nazy-
wana też interkalacją, powoduje rozsunięcie i zwiększenie przestrzeni pomiędzy 
pakietami. Na zjawisko to wpływa wiele czynników np. wilgotność środowiska, 
ciśnienie, temperatura oraz budowa i stężenie interkalatu5.

Specyficzna budowa oraz właściwości minerałów ilastych przyczyniają się 
do  ich szerokiego zastosowania w  wielu gałęziach przemysłu. Stanowią one 
podstawowy składnik w produkcji wyrobów ceramicznych, przemyśle spożyw-
czym i  papierniczym (stabilizacja H2O2 podczas bielenia papieru, poprawa 
odporności na  światło), chemii gospodarczej (sporządzanie detergentów), 
a także budownictwie (budowa tuneli, ścian betonowych; wodoszczelne wykła-
dziny glinkowe). W  rolnictwie wykorzystywane są  jako nośniki substancji 
odżywczych w  nawozach. Co  więcej, smektyty modyfikowane kwasami sto-
sowane są  jako katalizatory (lub ich nośniki), które charakteryzują się łatwą 
regeneracją oraz nietoksycznym działaniem na środowisko. Minerały ilaste ze 
względu na  rozwiniętą powierzchnię właściwą służą jako adsorbenty w syste-
mach filtrujących, oczyszczających i wymieniaczach jonowych. Pełnią one funk-
cję stabilizatorów, dekoloryzatorów oraz filtrów usuwających np. nieprzyjemny 
smak wody pitnej, olejów roślinnych oraz mineralnych, win, soków owocowych 
i  innych napoi. W  przemyśle farmaceutycznym, ze względu na  wysoką bio-
kompatybilność oraz nietoksyczny charakter, znajdują zastosowanie w układach 
kontrolowanego podawania leków lub jako składnik preparatów oczyszczają-
cych krew, zmniejszających infekcje i  alergie (właściwości antymikrobiolo-
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giczne i przeciwgrzybiczne), łagodzących wrzody. W przemyśle odlewniczym 
materiały ilaste wykorzystywane są przy produkcji stali, gdzie pełnią funkcję 
lepiszczy do rud żelaza lub wpływają na poprawę stabilności termicznej wyro-
bów. W przemyśle chemicznym pełnią rolę nośnika środków fotowybielających, 
zmiękczających tkaniny lub zagęstnika farb. W przemyśle kosmetycznym gli-
nokrzemiany warstwowe są stosowane jako dodatek do produktów kosmetycz-
nych, filtrów UV, środków antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Ważną rolę 
odgrywają także w  ochronie środowiska, gdzie stanowią warstwę barierową 
na wysypiskach śmieci lub pełnią funkcję flokulanta. Warto również zaznaczyć, 
że materiały ilaste coraz częściej wykorzystywane są  jako wypełniacze w pro-
dukcji nanokompozytów polimerowych5,6.

Wpływ adsorpcji polimeru na stabilność suspensji minerałów 
ilastych
Zawiesiny cząstek stałych, m.in. minerałów ilastych, stosowane są w wielu pro-
cesach przemysłowych, w wyniku których otrzymywane są produkty wysokiej 
jakości (np. ceramika, powłoki papierowe, kosmetyki, farby, gumy i  inne two-
rzywa sztuczne). Suspensje te  są  zazwyczaj wysoce skoncentrowane, dlatego 
bardzo trudno utrzymać układ, gdzie cząstki ciała stałego są  dobrze rozpro-
szone. Kontrola właściwości koloidalnych i stabilności dyspersji ma więc tutaj 
istotne znaczenie7,8. 

Dodatek związku wielkocząsteczkowego wpływa na  stabilność zawiesin 
koloidalnych oraz jej właściwości reologiczne. W  zależności od  warunków, 
obecność polimeru w  układzie może powodować zwiększenie lub zmniejsze-
nie trwałości agregacyjnej. Działanie ochronne polimeru powodujące wzrost 
trwałości suspensji określa się mianem stabilizacji polimerowej, a  obniże-
nie – flokulacji polimerowej. Stabilizacja lub flokulacja polimerowa są efektem 
adsorpcji związku wielkocząsteczkowego na powierzchni cząstek fazy dysper-
gowanej lub obecności niezaadsorbowanych makrocząsteczek polimeru w fazie 
dyspergującej9. Polimer kontaktując się z powierzchnią ciała stałego, wykazuje 
znacznie większą tendencję do adsorpcji niż związki o niższej masie cząstecz-
kowej. Jest to wynikiem dużej wielkości cząsteczek oraz obecności w nich wielu 
miejsc aktywnych. Ponadto, makrocząsteczka polimeru może adsorbować się 
na powierzchni ciała stałego w różny sposób, dając szereg konformacji takich 
jak ciągi, pętle i ogony (rys. 3)9,10. 

Stężenie polimeru ulegającego adsorpcji wpływa na  jego zdolność stabili-
zacji układu koloidalnego. W przypadku wysokich stężeń powierzchnia ciała 
stałego pokrywana jest całkowicie przez warstwę polimerową. Kiedy pokryte 
polimerem cząstki zbliżają się do  siebie następuje wzajemne przenikanie się 
warstw polimerowych i w konsekwencji zmniejszenie entropii konformacyjnej 
segmentów polimerowych oraz wzrost entalpii swobodnej. W efekcie pomiędzy 
cząstkami z adsorbowanym polimerem obserwuje się odpychanie – stabilizację 
steryczną. Jeżeli adsorbujący się polimer jest polielektrolitem, stabilizacja ste-
ryczna może być połączona ze stabilizacją elektrostatyczną. Wówczas w ukła-
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Rys. 3. Konformacje łańcucha polimerowego zaadsorbowanego na  powierzchni ciała 
stałego10.

dzie ma  miejsce stabilizacja elektrosteryczna, wynikająca m.in. z  odpychania 
warstw adsorpcyjnych o jednoimiennym ładunku9. 

Polimer adsorbujący się na  powierzchni adsorbentu może tworzyć pętle 
i ogony, przez co bezpośredni kontakt z powierzchną ciała stałego mają tylko 
nieliczne fragmenty łańcuchów polimerowych. Dodatek do układu takiej ilo-
ści polimeru, która nie zapewni całkowitego pokrycia powierzchni, przyczynia 
się do tworzenia się mostków polimerowych. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy 
zasięg oddziaływania elektrostatycznego między cząstkami jest mniejszy niż 
długość pętli i ogonów polimeru. W wyniku mostkowania następuje proces flo-
kulacji, czyli tworzą się agregaty, zwiększające swoje rozmiary aż do momentu 
ich wydzielenia z  roztworu w postaci osadu lub mętnej zawiesiny. Flokulacja 
może być również wynikiem neutralizacji ładunku ciała stałego przez cząsteczki 
polielektrolitu obdarzone ładunkiem o przeciwnym znaku9.

Zjawisko stabilizacji i flokulacji układu dyspersyjnego poprzez dodatek poli-
meru znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Adsorpcja 
związków wielkocząsteczkowych wykorzystywana jest m.in. w procesie uzdat-
niania wody i oczyszczania ścieków11-13, w rolnictwie14, przemyśle chemicznym 
(produkcja farb, atramentów, lakierów, tworzyw sztucznych)15-17, przemyśle 
papierniczym18,19, przy produkcji preparatów kosmetycznych20, przemyśle spo-
żywczym21-23, ceramicznym24-26, medycynie i farmacji27-30. Adsorpcja polimeru 
wykorzystywana jest też w  stabilizacji i  kondycjonowaniu gleby31-33. Dzięki 
dużej sile wiązania międzycząstkowego, polimer służy jako dodatek kontrolu-
jący proces erozji gleby, który jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Wzmac-
nia on  spójność gleby poprzez wiązanie luźnych cząstek minerałów. Ponadto, 
flokuluje on  zawiesiny, dzięki czemu ograniczony zostaje transport osadów 
i  tym samym proces erozji gleb34,35. Związki wielkocząsteczkowe oddziałują 
głównie z minerałami ilastymi występującymi w glebach lub osadach. Adsorbu-
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jąc się na powierzchni ziaren, wpływają na ich właściwości. Zmiana właściwości 
powierzchniowych minerału, gleby lub osadu wpływa na los innych związków, 
tj. składników odżywczych, metali ciężkich, substancji organicznych, obecnych 
w otaczającym środowisku. 

Badanie wpływu adsorpcji polimeru na stabilność suspensji 
minerałów ilastych
Adsorpcja polimerów oraz ich rola w  procesie stabilizacji i  flokulacji ukła-
dów dyspersyjnych jest przedmiotem dużego zainteresowania naukowego36-47. 
Na  działanie stabilizujące i  flokujące związków wielkocząsteczkowych 
ma  wpływ wiele czynników, takich jak: struktura, konformacja, rozpuszczal-
ność oraz stopień jonizacji polimeru46,48-50, a także energia oddziaływania łań-
cuchów polimerowych z  powierzchnią ciała stałego51. Zrozumienie mechani-
zmu adsorpcji polimerów jest istotne z  punktu projektowania coraz bardziej 
skutecznych środków dyspergujących. Dotychczas przedstawionych zostało 
wiele badań dotyczących adsorpcji oraz wpływu obecności związku wielkoczą-
steczkowego na oddziaływanie pomiędzy cząstkami ciała stałego. Badane były 
m.in. wpływ pH, siły jonowej ładunku polimeru na wielkość adsorpcji związku 
wielkocząsteczkowego33,37, kinetyki procesu flokulacji41 oraz roli zmian konfor-
macyjnych polimeru. Badania te dotyczą zwykle dyspersji rozcieńczonych. 

Jednakże, z  technicznego punktu widzenia konieczne jest zbadanie stężo-
nych układów cząstek ciała stałego. Głównym problemem tego typu układów 
jest utrzymanie odpowiedniej dyspersyjności lub osiągnięcie odpowiednich 
właściwości reologicznych. Wiadomo już, że stężone zawiesiny są  stabilizo-
wane lub flokulowane przez dodatek polimeru, ale rola konformacji związku 
wielkocząsteczkowego w  tych zjawiskach pozostaje dalej niewyjaśniona. Jest 
to głównie spowodowane trudnościami w pomiarze adsorpcji oraz określeniu 
konformacji substancji polimerowej w układach o dużej gęstości. Istnieje jed-
nak kilka technik, które umożliwiają takie badania. Są to spektroskopia fourie-
rowska (FTIR – ang. Fourier-transformed Infrared Spectroscopy), spektroskopia 
magnetycznego rezonansu jądrowego NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance), 
elektronowy rezonans spinowy (ESR – ang. Electron Spin Resonance) i  spek-
troskopia fluorescencyjna8. Przy wykorzystaniu spektroskopii fluorescencyj-
nej oraz techniki ESR określona została konformacja poli(kwasu akrylowego) 
na powierzchni ciała stałego oraz jej wpływ na proces flokulacji. Na podstawie 
otrzymanych wyników stwierdzono, że im większa masa cząsteczkowa poli-
meru tym większy stopień zwinięcia jego makrocząsteczek. Bardziej rozwinięta 
konformacja związku wielkocząsteczkowego jest równoznaczna z  powstawa-
niem większej liczby ogonów oraz pętli na powierzchni ciała stałego, co z kolei 
podnosi efektywność procesu flokulacji (tworzenie większej ilości mostków)8. 
Warto również wspomnieć o badaniach wpływu masy cząsteczkowej poliakry-
loamidu na wielkość adsorpcji oraz proces flokulacji zawiesin. Im wyższa jest 
masa cząsteczkowa polimeru, tym większa jest jego zdolność do adsorpcji. Sub-
stancja polimerowa o wyższej masie cząsteczkowej jest znacznie lepszym floku-
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lantem, ponieważ większa jej ilość adsorbuje się na powierzchni zanieczyszczeń 
stałych. Ponadto wykazano, że konformacja łańcuchów polimerowych jest rów-
nież uzależniona od ich masy cząsteczkowej, czego przejawem jest wzrost dłu-
gości łańcucha. Sprzyja to rozwinięciu konformacji makrocząsteczki polimeru 
i w konsekwencji zwiększa się wydajność flokulacji poprzez mostkowanie32 .

Obecnie coraz więcej prac dotyczy oceny stabilności cząstek minerałów 
w układach koloidalnych, natury oddziaływań pomiędzy nimi, a także wpływu 
obecności związków wielkocząsteczkowych na  trwałość suspensji. Bada-
niom został poddany m.in. poliakryloamid (PAM), który jest nietoksycznym, 
przyjaznym dla środowiska anionowym polimerem, wykazującym zdolność 
do poprawy stabilności i  struktury gleb46. Jego korzystny wpływ ma związek 
m.in. z zachowaniem lub zwiększeniem agregacji gleby i  ciągłości porów52-54, 
zwiększeniem stabilności agregatów, a  tym samym trwałości strukturalnej 
gleby53,55. Na potencjalne korzyści z zastosowania PAM wpływa szereg zależ-
ności pomiędzy właściwościami polimeru (jego masą cząsteczkową, rodzajem 
i  wielkością ładunku) a  właściwościami gleby (jej tekstury, zawartości mate-
rii organicznej, składu i stężenia roztworu glebowego)56-59. Dodatek polimeru 
do gleby stabilizuje istniejące agregaty, wzmacniając wzajemne wiązanie sąsia-
dujących ze sobą cząstek. Skuteczność stabilizacyjna poliakryloamidu jest 
głównie uwarunkowana adsorpcją jego makrocząstek na powierzchni cząstek 
gleby60,61. PAM o  ujemnie naładowanych łańcuchach jest często odpychany 
od minerałów ilastych, w wyniku czego obserwowana adsorpcja jest niewielka62. 
Warto jednak podkreślić, że ilość zaadsorbowanego polimeru na powierzchni 
cząstek glebowych jest nawet o 3 rzędy wielkości mniejsza od ilości zaadsorbo-
wanej na  cząstkach minerału ilastego61. Wielkość adsorpcji PAM może zale-
żeć także od mineraologii gleby i skał ilastych. W warunkach pH obojętnego 
lub kwaśnego wielkość adsorpcji anionowego poliakryloamidu na powierzchni 
materiałów ilastych takich jak montmorylonit, kaolinit i  illit jest porówny-
walna. Jednak w zasadowych warunkach wielkość zaadsorbowanego polimeru 
maleje w porządku: illit, kaolinit, montmorylonit56,63. Zaobserwowano również, 
że  w  warunkach pH zasadowego większa adsorpcja anionowego PAM jest 
na powierzchni illitu w porównaniu do montmorylonitu. 

Przedmiotem innych badań była stabilność agregatów gleb smektycznych 
w obecności PAM46. Okazało się, że makrocząsteczki, które wchodziły do porów 
agregatów nie wykazywały istotnego wpływu na trwałość ich struktury. Z dru-
giej zaś strony, polimer ten zwiększył procent stabilnych agregatów w glebach 
kaolinitowych o różnej strukturze64 i wielkości cząstek65. Tworzenie agregatów, 
stabilność makro- i  mikroagregatów, mechanizm ich rozpadu oraz dyspersja 
chemiczna zależą nie tylko od  ilości minerałów ilastych i  materii organicz-
nej, ale również od mineralogii gleby66. Wpływ składu mineralogicznego jest 
trudny do określenia, ponieważ gleby zawierają zwykle mieszaninę materiałów 
ilastych, a ich właściwości są modyfikowane przez wiązanie z innymi minera-
łami. W warunkach niestabilnych (takich jak wysoka sodowość lub niskie stę-
żenia elektrolitu) gleby o wysokiej zawartości montmorylonitu są niestabilne, 
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gleby o dużej zawartości kaolinitu wykazują względną stabilność, a gleby bogate 
w materiały typu 2:1 lub o niskiej zawartości montmorylonitu – pośrednią67,68. 
Skuteczność PAM jako czynnika stabilizującego agregat glebowy została rów-
nież poddana badaniom. Dodatek polimeru wpływał korzystnie na zwiększenie 
zawartości wilgoci w agregatach gleby, dzięki czemu polepszała się ich stabil-
ność (w kolejności rosnącej: gleby kaolinowe<ilitowe<smektytowe). 

Zawartość materiałów ilastych w glebie oraz ich mineralogia wpływa zna-
cząco na  stabilizację agregatów przez PAM. Skuteczność stabilizacji może 
wynikać ze stabilności naturalnej agregatów oraz właściwości gleby wpływają-
cych na adsorpcję polimeru na powierzchni ciała stałego. Optymalna wartość 
pH oraz obecność łatwo rozpuszczalnych minerałów, dostarczających do  roz-
tworu glebowego kationy dwuwartościowe, może przyczyniać się do zwiększa-
nia adsorpcji PAM na powierzchni cząstek glebowych oraz zdolności do pod-
wyższania stabilności agregatów.

Zastosowanie krzemianów warstwowych w nanotechnologii
W ostatnich latach coraz więcej publikacji naukowych opisuje nanokompozyty 
składające się z substancji polimerowej i cząstek minerałów, w tym glinokrze-
mianów warstwowych. 

Nanokompozyty polimerowe są  to materiały dwufazowe, gdzie w matrycy 
polimerowej zawieszone są  cząstki w  rozmiarze „nano” (rzędu 10-9 m) – tzw. 

„nanododatki”. Dzięki dużemu rozwinięciu powierzchni międzyfazowej nano-
kompozyty charakteryzują się właściwościami niedostępnymi lub trudnymi 
do osiągnięcia dla klasycznych materiałów kompozytowych. Nanokompozyty 
zawierające nanocząstki metali lub ich tlenków wpływają głównie na polepsze-
nie właściwości elektrycznych. Jako wypełniacze stosowane są również związki. 
węgla zwłaszcza nanorurki węglowe, fulereny lub pochodne grafitu. Ich szersze 
wykorzystanie jest jednak ograniczone ze względu na wysokie ceny, wynikające 
z energochłonnych metod wytwarzania69.

Obecnie coraz częściej wykorzystywanym nanododatkiem są  minerały ila-
ste, czyli glinokrzemiany warstwowe należące głównie do grupy bentonitu70-72. 
Stanowią one tańszą alternatywę dla powszechnie stosowanych nanocząstek. 
W skład tej grupy wchodzą m.in.: saponit, beidelit, mika, hektoryt, ale to mont-
morylonit stanowi najczęściej wykorzystywany minerał. Dodatek montmo-
rylonitu wpływa na  właściwości wytwarzanego nanokompozytu. Poprawie 
ulegają jego właściwości mechaniczne oraz termiczne (poprzez obniżenie pal-
ności). Montmorylonit (MMT) jest glinokrzemianem typu 2:1, zbudowanym 
z warstwy oktaedrycznej (w  skład której wchodzi tlenek glinu lub magnezu) 
oraz tetraedrycznej warstwy kryształów SiO2. Pomiędzy tymi warstwami znaj-
dują się przestrzenie wypełnione kationami metali i  cząsteczkami wody. Aby 
w efektywny sposób zdyspergować napełniacz mineralny w roztworze polimeru 
konieczna jest modyfikacja jego powierzchni z hydrofilowej na hydrofobową. 

Istnieje kilka metod modyfikacji glinokrzemianów, z  których najczęściej 
wykorzystywana jest technika opierająca się na  wymianie kationów mię-
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dzywarstwowych (np.  Na+, Ca2+) na  kationy organiczne, głównie anionowe, 
pochodzące od alkilowych soli amoniowych lub alifatycznych aminokwasów71. 
W konsekwencji następuje rozsunięcie się warstw krzemianu, zwiększa się odle-
głość międzywarstwowa, co znacznie ułatwia wnikanie makrocząsteczek poli-
meru. Dodatkowo dochodzi do  zmniejszenia energii napięcia powierzchnio-
wego i tym samym poprawie ulega zwilżalność minerału.

Wyróżnia się trzy główne metody otrzymywania nanokompozytów polime-
rowych wykorzystujących jako wypełniacz modyfikowany glinokrzemian70-72. 
Pierwszą techniką jest metoda polimeryzacji in situ składająca się z  dwóch 
etapów. Na  początku glinokrzemian warstwowy ulega procesowi pęcznienia 
w roztworze monomeru. Monomer wnika pomiędzy warstwy minerału tworząc 
interkalowany substrat. Następnie otrzymany materiał poddaje się procesowi 
polimeryzacji, który zachodzi pomiędzy płytkami glinokrzemianu warstwo-
wego w obecności katalizatora lub inicjatora, pod wpływem promieniowania 
radiacyjnego lub działania wysokiej temperatury. Produktem polimeryzacji in 
situ jest nanokompozyt o  strukturze laminarnej (interkalacyjnej). Technika 
ta służy głównie do wytwarzania kompozytów duroplastów.

Metoda rozpuszczalnikowa to  druga technika otrzymywania nanokom-
pozytów polimerowych. Odpowiednio zmodyfikowany materiał mineralny 
(np. montmorylonit) zawiesza się w polarnym rozpuszczalniku, który poprzez 
wniknięcie pomiędzy płytki krzemianu zwiększa odległości międzywarstwowe. 
Następnie w  tym samym rozpuszczalniku rozpuszczany jest związek wielko-
cząsteczkowy, a otrzymany w  ten sposób roztwór miesza się z przygotowaną 
dyspersja montmorylonitu. Dochodzi wtedy do  adsorpcji związku wielkoczą-
steczkowego na cząstkach krzemianu oraz wnikania makromolekuł polimeru 
między przestrzenie międzywarstwowe. W  końcowym etapie rozpuszczalnik 
odparowuje się, a  otrzymany nanokompozyt poddaje się suszeniu. Produkt 
metody rozpuszczalnikowej wykazuje budowę warstwową. Głównym zastoso-
waniem tej techniki jest wytwarzanie nanokompozytów polimerów termopla-
stycznych. 

Ostatnią metodą jest tzw. interkalacja polimeru w formie stopionej. W tej 
technice zmodyfikowany krzemian zawiesza się w polimerze w stanie stopio-
nym. Mieszaninę podgrzewa się powyżej temperatury wrzenia użytego związku 

Rys. 4. Struktury nanokompozytów polimerowych z  glinokrzemianowym wypełnia-
czem70.
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wielkocząsteczkowego. Łańcuchy polimerowe wnikają do  przestrzeni pomię-
dzy warstwami i w zależności od stopnia, w jakim polimer może penetrować 
te przestrzenie, powstaje struktura eksfoliowana (nieuporządkowana) lub inter-
kalowana. Metoda ta  jest stosunkowo łatwa w  wykonaniu oraz nie wymaga 
stosowania rozpuszczalnika, którego cząsteczki mogą konkurować z makromo-
lekułami polimeru podczas penetracji przestrzeni międzywarstwowych. Zasto-
sowanie tej metody jest jednak ograniczone tylko do polimerów topiących się 
bez rozkładu. Ponadto, technika ta  wymaga często długotrwałego mieszania 
w warunkach wysokiej temperatury. 

Opisane metody pozwalają na otrzymanie nanokompozytów polimerowych 
z glinokrzemianowym wypełniaczem o dwojakiej strukturze i stopniu uporząd-
kowania warstw minerału (rys. 4)70.

W strukturze interkalowanej polimer umiejscowiony jest pomiędzy równo-
legle ułożonymi warstwami materiału mineralnego. Struktura delaminowana, 
nazywana też eksfoliowaną lub nieuporządkowaną, charakteryzuje się bezład-
nym rozłożeniem warstw minerału w polimerowej matrycy. Istnieją też struk-
tury pośrednie (rys. 5).

Materiały nanokompozytowe zawierające montmorylonit wykazują sze-
reg cennych właściwości, co potwierdza wiele publikacji naukowych73,74. Nie-
wielki dodatek tego glinokrzemianu warstwowego wpływa na wzrost wielkości 
modułu sprężystości. Powoduje to  zwiększenie wytrzymałości na  rozciąganie, 
odporności termicznej (ognioodporności) oraz biodegradowalności (z  uwagi 
na niższą zawartość napełniacza ułatwiony jest recykling). 

Nanokompozyty polimerowe ze względu na zalety wynikające z ich właści-
wości znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, głównie w przemyśle samo-
chodowym, w wytwarzaniu opakowań, butelek, wielowarstwowych folii lub płyt 
do termoformowania74.
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Badanie właściwości fotokatalitycznych dyspersji TiO2 w kontekście 
ich zastosowań w ochronie środowiska
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1Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii 
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Abstrakt
Już od  początków XX wieku intensywnie rozwijający się przemysł prowadzi 
do skażenia środowiska (atmosfery, zbiorników wodnych oraz gleby). Podczas 
oczyszczania problemem jest utrudniona biodegradowalność zanieczyszczeń. 
Obecnie za najefektywniejsze w  tym procesie uznawane są  technologie bazu-
jące na  zjawisku utleniania, np. fotokatalityczne utlenianie na  półprzewodni-
kach, najczęściej tlenkach metali, między innymi na TiO2, który odznacza się 
wysoką aktywnością. Ditlenek tytanu jest nierozpuszczalny w większości roz-
puszczalników, tani a  ponadto dość łatwo ulega aktywacji promieniowaniem 
UV. Użyty do  badań chitozan (CH) posiada zdolności do  tworzenia wiązań 
chemicznych z wieloma związkami nieorganicznymi oraz wykazywania z nimi 
działania synergistycznego. Charakteryzuje się także, szeregiem cech wspól-
nych z TiO2, jak: właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz nietok-
syczność. Ponadto CH zawiera w swojej strukturze wolne grupy aminowe oraz 
wodorotlenowe odpowiedzialne za zdolności adsorpcyjne ułatwiające niejedno-
krotnie proces oczyszczania i wykorzystywane w ochronie środowiska. Aktyw-
ność fotokatalityczną TiO2 sprawdzono wobec błękitu metylenowego (MB). 
Analizowano dyspersje TiO2/MB oraz TiO2/chitozan/MB różniące się zawar-
tością barwnika analogicznie jak w środowisku charakterystycznym dla ścieków 
medycznych. Określano, jak czas działania promieniowania UV, wielkość śred-
nicy otrzymanych cząstek dyspersji i ładunku powierzchniowego fotokataliza-
tora wpływa na zdolność wytwarzania reaktywnych form tlenu i przebieg pro-
cesu. Wykonano pomiary spektrofotometryczne, statycznego i dynamicznego 
rozpraszania światła oraz z wykorzystaniem metody elektroforezy. Na ich pod-
stawie stwierdzono, że chitozan wzmacnia właściwości fotokatalityczne TiO2 
w świetle widzialnym oraz w pierwszych godzinach działania promieniowania 
UV – ustalanie równowagi reakcji i największe zmiany rejestrowano w ciągu 
pierwszych 2h prowadzenia naświetlania – oraz, że precyzyjny dobór parame-
trów układu pozwala uzyskać dyspersje TiO2 o wysokim potencjale fotokatali-
tycznym.

1. Wstęp
Woda jest nieodzownym elementem życia człowieka. Nieustanny rozwój cywili-
zacyjny, a także zmiany klimatyczne i demograficzne, wymuszają ciągle wzrasta-
jące zapotrzebowanie na wodę. Do najważniejszych zasobów naturalnych zali-
czamy wody powierzchniowe. Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, łatwo 
rozpuszcza w  sobie tysiące związków chemicznych, które wraz ze ściekami 
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dostają się do  środowiska naturalnego człowieka. Często, związki organiczne 
znajdujące się w ściekach, które mogą przedostawać się do wód na powierzchni 
ziemi, są trudno biodegradowalne i bardzo toksyczne. Zazwyczaj są to miesza-
niny związków z różnych grup np. barwników, surfaktantów, chlorowcopochod-
nych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, itd. Wymienione 
związki, a także pochodne ich niepełnego utleniania, już w niskich stężeniach 
w odprowadzanych ściekach, mogą negatywnie wpływać na barwę, smak, zapach 
wody oraz stanowią zagrożenie dla organizmów żywych. Substancje organiczne 
to związki niepożądane w wodach z tego względu, iż stanowią doskonałą pożywkę 
dla bakterii, a to pociąga za sobą konieczność chlorowania nawet w przypadku, 
gdy woda była uprzednio oczyszczona. Otrzymanie wód o odpowiedniej czy-
stości od  wielu lat stanowi trudność. Badania nad zrealizowaniem tego celu 
doprowadziły do wyróżnienia kilku głównych metod oczyszczania bazujących 
na  procesach fizycznych, chemicznych, a  także biologicznych. Ponadto mogą 
one być łączone w grupy procesów mieszanych fizyczno-chemicznych, fizyczno-

-biologicznych, itp. Ich wspólnym celem jest usunięcie z wody naturalnych sub-
stancji organicznych, które mogą być zagrożeniem dla ludzi i zwierząt, jak rów-
nież stanowią główną przyczynę osadzania się biofilmu na powierzchni rur oraz 
innych elementów konstrukcyjnych układów rozprowadzających wodę. Wśród 
tradycyjnych metod uzdatniania wody najczęściej wykorzystywane są procesy 
jednoetapowe takie, jak: koagulacja, adsorpcja, sedymentacja, flotacja, itp. Mają 
one jednak poważne ograniczenia, gdyż w konsekwencji nie dają wystarczającej 
gwarancji całkowitego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. Nowoczesne tech-
nologie oczyszczania ścieków bazują na procesach wieloetapowych (po proce-
sach mechanicznych stosowane są  różnorodne procesy fizyko-chemiczne lub 
chemiczne, etapem kończącym jest zazwyczaj biologiczny rozkład), co sprawia, 
że stają się one bardzo kosztowne. Obecnie dąży się do otrzymania metod, które 
będą zarówno skuteczne, jak i ekonomiczne. 

2. Technologie oczyszczania ścieków
Ostatnio, największą popularnością cieszą się, intensywnie rozwijające się 
technologie bazujące na zaawansowanych procesach utleniania (z ang. AOP – 
Advanced Oxidation Processes). Ich zastosowanie może prowadzić do  całko-
witej mineralizacji zanieczyszczeń. AOP dzielą się na  kilka metod, których 
podstawą są  procesy chemiczne (np. utlenianie elektrochemiczne, utlenianie 
za pomocą ozonu i nadtlenku wodoru, reakcja Fentona), procesy fotochemiczne 
(fotoliza UV, degradacja fotokatalityczna w wodnych zawiesinach półprzewod-
ników), procesy radiacyjne (promieniowanie jonizujące). Wspólną cechą metod 
pogłębionego utleniania jest wykorzystanie potencjału utleniającego rodników 
hydroksylowych •OH . Rodniki te odznaczają się bardzo wysokim potencjałem 
redoks, co sprawia że praktycznie natychmiast po powstaniu wchodzą w reakcje 
ze wszystkimi zawartymi w wodzie substancjami zdolnymi do utleniania się. 
Wysoka skuteczność degradacji oraz szybka kinetyka reakcji chemicznej tego 
procesu są skuteczne w eliminacji licznych trwałych zanieczyszczeń1,2,3.
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Substancje organiczne, ulegające reakcjom rodnikowym, ulegają rozkładowi 
do dwutlenku węgla, wody i amoniaku (lub azotu) oraz do prostych związków 
jak krótkołańcuchowe kwasy organiczne. Istnieje kilka dróg produkcji rodników 
hydroksylowych, najpowszechniejsze są  metody wykorzystujące ozon, nadtle-
nek wodoru, promieniowanie UV, promieniowanie γ, ultradźwięki, odczynnik 
Fentona, a także katalizatory (TiO2, Mn2+, Fe2+ i Fe3+). W zaawansowanych 
metodach utleniania stosuje się różne połączenia układów utleniających, m.in. 
chemiczne (np. H2O2/O3), fotochemiczne (np. H2O2/UV), fotokatalityczne 
(np. TiO2/UV). Stwierdzono bowiem, że stosowanie jednocześnie kilku proce-
sów przynosi znacznie lepsze efekty w usuwaniu zanieczyszczeń, niż pojedyn-
czy reagent lub proces. Wskazuje to więc na występowanie w tych procesach 
efektu synergistycznego4. 

Wśród metod zaawansowanych procesów utleniania znajduje się także foto-
kataliza. Według definicji IUPAC, jest to proces chemiczny polegający na zmia-
nie szybkości reakcji chemicznej, zainicjowanej działaniem światła z zakresu UV, 
VIS lub też IR i w obecności fotokatalizatora, który absorbując kwant promie-
niowania przyczynia się do przemiany chemicznej innych substancji obecnych 
w środowisku reakcji. Należy zaznaczyć, że sam materiał w postaci fotokataliza-
tora powinien być odzyskany po zakończeniu procesu w niezmienionej postaci. 
W procesie tym stosuje się głównie katalizatory w postaci tlenków metali np.: 
TiO2, ZnO, SnO2, WO3 oraz siarczków, selenów i  tellurków np.: CdS, ZnS, 
CdSe. Jednym z najskuteczniejszych fotokatalizatorów w procesach rozkładu 
bardzo szerokiej gamy związków zanieczyszczających środowisko jest TiO2. 
Jest materiałem relatywnie tanim, nie rozpuszcza się w większości środowisk 
reakcji, a wzbudzony promieniowaniem o odpowiedniej długości fali wykazuje 
wysoki potencjał utleniający oraz silne właściwości bakteriobójcze5,6.

3. Aktywny fotokatalizator – TiO2 (charakterystyka)
Tlenek tytanu(IV) jest spotykany w przyrodzie w postaci minerałów o trzech 
różnych odmianach polimorficznych. Wśród nich wyróżniono: tetragonalny 
rutyl i anataz oraz rombowy brukit (rys. 1). Różnią się one przestrzennym uło-
żeniem względem siebie atomów tlenu i tytanu a cechą wspólną jest niezmienna 
ilość sąsiadujących ze sobą atomów (atom tytanu otaczany jest przez 6 atomów 
tlenu, natomiast atom tlenu przez 3 atomy tytanu).

Rutyl spośród wszystkich trzech odmian jest najbardziej rozpowszechnioną 
i  najstabilniejszą termodynamicznie formą TiO2, dwie pozostałe nie są  tak 
trwałe. Przemiana anatazu i brukitu w rutyl zachodzi nawet w  temperaturze 
pokojowej, lecz jest bardzo powolna. Zarówno anataz, jak i  rutyl krystalizują 
w układzie tetragonalnym. Mimo to  atomy tlenu w nich zawarte nie tworzą 
regularnych oktaedrów mających krawędzie tej samej długości. Różnice w ich 
budowie związane są  z  występującymi w  nich atomami tytanu oraz wiąza-
niem się wspólnymi krawędziami sąsiadujących oktaedrów. Zniekształcenia 
te  dostrzec można w  parametrach komórek elementarnych obu minerałów 
(tab. 1)8.
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Tab. 1. Parametry komórek elementarnych rutylu i anatazu

Rodzaj minerału
Parametry komórki

a b c
Rutyl 0,45933 nm 0,45933 nm 0,29592 nm

Anataz 0,37852 nm 0,37852 nm 0,95139 nm

Dość luźna struktura anatazu w porównaniu z rutylem daje odzwierciedle-
nie w jego właściwościach fizyko-chemicznych. Przykładowo jest on od niego 
mniej trwały, posiada mniejszy współczynnik załamania światła, ma mniejszą 
gęstość właściwą oraz posiada dużo słabszą stabilność chemiczną niż rutyl. 
Ponadto anataz przekształca się monotropowo w rutyl w temperaturze powy-
żej 700 stopni Celsjusza. Ostatnią, najrzadziej występującą i  najmniej trwałą 
odmianą trzech istniejących form TiO2 jest brukit, który krystalizuje w ukła-
dzie rombowym.

Tlenek tytanu(IV) ze względu na swój duży wachlarz wartościowych cech, 
znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Do najważniejszych należy 
przemysł farbiarski i  lakierniczy, który wykorzystuje jego właściwości kryjące 
oraz rozjaśniające, a  także znacznej wartości współczynniki odbicia świa-
tła, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako biały pigment – biel tytanowa. 
Ponadto w  przemyśle papierniczym oraz tworzyw sztucznych został wyróż-
niony, ze względu na  swoją znakomitą dyspergowalność, a  także zdolność 
do potęgowania odporności materiałów zawierających pigmenty na działanie 
wysokich temperatur oraz czynników atmosferycznych. Wykorzystywany jest 
także przez sektor medyczny, farmaceutyczny gdzie spełnia rolę naturalnego 
filtra UV oraz wypełniacza w kapsułkach czy tabletkach, a także przemysł spo-
żywczy gdyż wykazano, iż nie podlega on metabolizmowi oraz jest całkowicie 
nietoksyczny. Jest wykorzystywany do barwienia zarówno produktów mających 
kontakt z żywnością, jak i samych produktów spożywczych. 

W  ostatnich latach wzrosło zainteresowanie ditlenkiem tytanu jako foto-
katalizatorem wielu procesów chemicznych. Jako że poszczególne odmiany 
krystalograficzne tlenku różnią się znacznie między sobą aktywnością foto-

Rys. 1. Przestrzenne ułożenie oktaedrów TiO26- w strukturach krystalograficznych TiO2:  
a) anataz, b) rutyl, c) brukit7.
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katalityczną, do  tego celu wykorzystuje się głównie anataz i  rutyl. Najbar-
dziej skuteczny jest anataz, ponieważ wykazuje ok. 4 razy większą aktyw-
ność w  porównaniu z  rutylem. W  procesie fotokatalizy, promieniowanie 
o  długości fali z  zakresu poniżej 400 nm padające na  powierzchnię cząstek 
TiO2 powoduje w  jego mikro- lub nanokryształach przenoszenie elektro-
nów z  pasma walencyjnego do  pasma przewodnictwa. Szerokość przerwy 
energetycznej w  przypadku TiO2 wynosi 3,2 eV. W  konsekwencji pro-
wadzi to  do  powstania na  powierzchni tego półprzewodnika elektronów  
(e-), które łączą się z tlenem z powietrza formując rodnik ponadtlenkowy (O2•-) 
oraz dziur elektronowych (h+), które w  zależności od  otaczającego środowi-
ska – łączą się z parą z powietrza lub wodą – tworząc rodniki hydroksylowe 
(•OH). Uformowany rodnik •OH jest silnym utleniaczem, dostatecznie moc-
nym by rozkładać różnego rodzaju zanieczyszczenia organiczne.

Ta właściwość tlenku znalazła zastosowanie w powierzchniach samoczysz-
czących się, w  produkcji materiałów odkażających czy cementu. Substancje 
pokryte TiO2 stają się superhydrofilowe, na skutek procesu fotokatalitycznego 
na  powierzchni cząstek, aktywowanych promieniowaniem UV. Ponadto jest 
katalizatorem wielu procesów polegających na  redukowaniu ilości tlenków 
azotu i  siarki w gazach spalinowych; podczas oczyszczania wód czy ścieków; 
w syntezach organicznych. Podczas naświetlania promieniami ultrafioletowymi 
tlenki azotu przekształcają się w  dwutlenek azotu a  ten z  kolei w  trójtlenek 
azotu, który ostatecznie reaguje z wodą deszczową i zamienia się w kwas azo-
towy. Podobne reakcje zachodzą w przypadku tlenków siarki. Powstałe kwasy 
azotowy i  siarkowy zostają spłukane przez deszcze. Ponadto fotokatalityczne 
powłoki usuwają przykre i  nieprzyjemne zapachy, poprzez utlenianie wodo-
rotlenków pochodzenia organicznego, do dwutlenku węgla oraz pary wodnej, 
dając efekt oczyszczający powietrze w pomieszczeniu8.

Jak już wspomniano, w badaniach, których celem jest wyznaczenie aktywno-
ści fotokatalitycznej stosuje się dwie spośród trzech odmian TiO2, mianowicie: 
anataz i rutyl. Trzecia morficzna postać TiO2 – brukit, uznawana jest za prak-
tycznie niezdolną do aktywności fotokatalitycznej9. Bowiem na  ten parametr 
wpływa nie tylko rodzaj zastosowanego fotokatalizatora, ale przede wszystkim 
jego właściwości fizykochemiczne, takie jak wielkość powierzchni właściwej 
i  rodzaj porów, stopień hydroksylacji powierzchni. Ponadto wyróżnić można 
wielkość oraz stopień aglomeracji cząstek fotokatalizatora, a także stopień kry-
stalizacji i ilość defektów w strukturze krystalicznej10.

Jako, że reakcja fotokatalizy na powierzchni tlenku przebiega zgodnie z kolej-
nością etapów charakterystycznych dla typowych reakcji katalitycznych, tj.:

• dyfuzja substratu z  fazy ciekłej lub gazowej do powierzchni kataliza-
tora, 

• adsorpcja na powierzchni fazy aktywnej, 
• reakcja na powierzchni katalizatora,
• desorpcja produktów z powierzchni katalizatora do otaczającej go fazy,

w  przebiegu procesu niezwykle ważna jest wielkość powierzchni właściwej 
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katalizatora. Im jest ona bardziej rozwinięta, tym jest na  niej więcej miejsc 
aktywnych, dzięki którym może zajść właściwa reakcja. Choć większość cech 
TiO2 jest taka sama bez względu na rozmiar jego cząstek, to jednak tlenki cha-
rakteryzujące się wielkością cząstek rzędu nanometrów mają kilka dodatkowych 
cech, których nie wykazują cząstki o  wymiarze mikrometrów (tab. 2), m.in. 
wysoki współczynnik stosunku powierzchni do objętości, łatwość chemicznej 
modyfikacji czy zupełnie nowe, specyficzne właściwości, zwłaszcza powierzch-
niowe. Spowodowane jest to  obecnością dużej liczby atomów usytuowanych 
na powierzchni. 

Tab. 2. Różnice we właściwościach tlenku tytanu(IV) mającego cząstki o wymiarze mi-
kro- i nanometrów11

Skala/Właściwość Mikro-TiO2 Nano-TiO2

Powierzchnia właściwa ok. 12 m2/g >300 m2/g

Barwa Biały Transparentny

Aktywność fotokatalityczna Niska Wysoka

Absorpcja promieniowania UV Średnia Wysoka

Hydrofilowość Średnia Wysoka

W przypadku, gdy katalizator stanowi mieszaninę odmian danej substancji, 
na przykład dla TiO2 może on  stanowić mieszaninę rutylu i  anatazu, w pro-
cesie wyznaczania aktywności fotokatalitycznej, bardzo ważnym czynnikiem 
jest skład fazowy badanego materiału. W  literaturze dostępne są  informacje 
na  temat badań, przeprowadzonych przez Basca i  in.12 oraz Ohno i  in.13,14, 
dotyczących wzajemnego wpływu obu faz na  fotoaktywność TiO2. Autorzy 
doszli do wniosku, że fotokatalizatory będące mieszaninami anatazu (70-75%) 
i  rutylu (30-25%) wykazują znacznie wyższą aktywność, niż czysty anataz. 
Na tej podstawie stwierdzili, że jest to spowodowane efektem synergistycznym. 
Efekt ten występuje także w przypadku handlowego ditlenku tytanu P25 (80% 
anatazu, 20% rutylu). 

4. Chitozan
Chitozan jest kopolimerem, tworzonym przez dwie jednostki: 2-acetami-
do-2-deoxy-β-D-glukopiranozę i  2-amino-2-deoxy-β-D-piranozę (rys. 2). 
W strukturze chitozanu większy udział stanowi druga wymieniona składowa, 
w związku z czym jest on dużo lepiej rozpuszczalny w licznych organicznych roz-
tworach wodnych oraz nieorganicznych kwasach, w porównaniu do chityny15,16.

Najważniejszą cechą chitozanu, warunkującą jego szerokie wykorzystywa-
nie jest obecność grup aminowych w łańcuchu makrocząsteczki. Ilość wolnych 
grup aminowych definiowana jest przy pomocy parametru nazywanego stop-
niem deacetylacji. Te ugrupowania są protonowane w środowisku kwasowym, 
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dlatego na tej podstawie można wnioskować, że liczba wolnych grup jest głów-
nym parametrem, umożliwiającym zachodzenie różnorodnych procesów w czą-
steczce chitozanu. Jonowa struktura chitozanu stwarza możliwość rozpuszcza-
nia go kwasach, oraz sprzyja tworzeniu kompleksów ze związkami o ujemnych 
ładunkach, takich jak białka czy barwniki oraz związków chelatowych z jonami 
metali przejściowych. Poza znaczną zdolnością sorpcyjną i chelatującą chitozan 
charakteryzuje się wieloma właściwościami użytkowymi jak: nietoksyczność, 
biodegradowalność czy bakteriobójczość.

5. Fotokatalityczny rozkład barwników
Przeprowadzone badania miały na  celu sprawdzenie, czy poprzez modyfika-
cję dwutlenku tytanu przy pomocy biopolimeru jakim jest chitozan, możliwe 
jest zwiększenie właściwości fotokatalitycznych badanych układów. Zakres 
pracy obejmował badania rozkładu błękitu metylenowego w  obecności TiO2 
z dodatkiem chitozanu, gdzie odnośnikiem były dyspersje zawierające te same 
proporcje składników, z  wyłączeniem polimeru. Układy te  poddawane były 
działaniu promieniowania ultrafioletowego o długości fali λ = 254 nm. Zdol-
ność fotokatalityczna były sprawdzana w układach o wartościach pH z zakresu 
charakteryzującego pH ścieków (6,5–9,5)17. Poniżej opisano badania dla dys-
persji sporządzonych w  pH9. Przeprowadzono pomiary absorpcji, statycz-
nego i dynamicznego rozpraszania światła oraz ruchliwości elektroforetycznej, 
po każdej godzinie naświetlania promieniowaniem UV. 

Aparatura badawcza
• Spektrofotometr „CECIL 1011”, Cecil Instruments, Anglia,
• ZetaPlus, Zeta Potential Analyzer, Brookhaven Instruments Corpo-

ration, USA.

Błękit metylenowy
Błękit metylenowy jest jednym z wielu barwników o charakterze kationowym, 
w  środowisku wodnym dysocjuje on  z  utworzeniem dodatnio naładowanego 
jonu szkieletu organicznego oraz ujemnie naładowanego jonu Cl- (rys. 3). 
Adsorpcja barwnika zależy głównie od ładunku powierzchniowego fotokatali-
zatora, dlatego barwnik z tej rodziny będzie preferował powierzchnie nałado-
wane ujemnie.

Dokonano wyboru takiego barwnika, ponieważ jest on najczęściej stosowa-
nym związkiem modelowym wśród zanieczyszczeń organicznych.

Rys. 2. Wzór cząsteczki chitozanu.
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5.1. Czynniki wpływające na procesy fotokatalizy – dobór parametrów
W grupie czynników, które mają największy wpływ na  reakcje fotokatalitycz-
nego rozkładu zanieczyszczeń zdecydowanie można zaliczyć wymienione 
w poniższej tabeli. 

Tab. 3. Główne czynniki wpływające na reakcje fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń

Czynnik Wartość użyta w przeprowadzonych badaniach

Ilość dostępnego tlenu Zawartość tlenu w powietrzu: 21%

Wysokość temperatury pod-
czas przeprowadzanego pro-
cesu

Temperatura pokojowa: 20–22°C

Natężenie promieniowania Promieniowanie UV o długości fali λ = 254 nm

Ilość czasu naświetlania Zakres: 0–5 godzin

Wartość pH 9

Rodzaj i  stężenie usuwanego 
zanieczyszczenia

Błękit metylenowy – barwnik kationowy; 
Stężenie w zakresie: 0,6–3,6 ∙ 10-5 mol/dm3

Właściwości fizykochemiczne 
użytego fotokatalizatora

Handlowy TiO2 – P25 - mieszanina anatazu i rutylu (od-
powiednio 80% i 20%) – dodatkowo oczyszczany;
Wielkość cząstek dyspersji rzędu nanometrów  
(ok. 530 nm w pH9);
Półprzewodnik typu n (charakteryzuje się tym, że liczba 
elektronów w  paśmie przewodnictwa przekracza liczbę 
dziur w paśmie walencyjnym - tzw. przewodnictwo elek-
tronowe) .

Stężenie użytego fotokatali-
zatora 5mg/dm3

5.2. Ustalanie proporcji ilości barwnika do fotokatalizatora
W efekcie użycia zbyt małej dawki fotokatalizatora przy wysokim stężeniu roz-
kładanej substancji, możliwa jest wzmożona adsorpcja związku na powierzchni 
półprzewodnika, która w konsekwencji może wpłynąć na zahamowanie procesu 
degradacji. Natomiast, przy zastosowaniu zbyt wysokiego stężenia substancji 
usuwanej można zaobserwować zjawisko pochłaniania znacznej ilości promie-
niowania przez cząsteczki zanieczyszczenia, tj. efekt ekranowania. Zarówno 

Rys. 3. Postacie błękitu metylenowego.
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w jednym, jak i drugim przypadku do powierzchni fotokatalizatora przedostaje 
się mniejsza liczba fotonów, prowadząc do zmniejszenia ilości wytwarzanych rod-
ników hydroksylowych biorących udział w utlenianiu fotokatalitycznym. Efekt 
ekranowania można zauważyć także w  przypadku zbyt wysokiej dawki foto-
katalizatora. Co obserwowane jest jako wzrost mętności roztworu, a to z kolei 
w znaczny sposób ogranicza swobodne docieranie promieniowania do fotoka-
talizatora, ponadto zmniejsza się także powierzchnia mogąca ulec aktywacji18.

Przeprowadzone badania wstępne miały na celu wyłonienie odpowiedniego 
zakresu stężeń dla rozkładanego barwnika w stosunku do zadanej ilości fotoka-
talizatora. W początkowym etapie badań sprawdzano właściwości elektrokine-
tyczne i stabilność suspensji TiO2/błękit metylenowy (MB) w funkcji stężenia 
błękitu na podstawie pomiarów średnicy efektywnej i ruchliwości elektrofore-
tycznej. Termin średnica efektywna określa efektywny rozmiar cząstki zawie-
szonej w danym środowisku tzn. średnica cząstki plus grubość podwójnej war-
stwy elektrycznej. Otrzymane wyniki przedstawiono jako zależności na rys. 4. 

Wartości średnicy efektywnej (rys. 4a) suspensji TiO2/MB o  stężeniu 
0,6 ∙ 10-4  mol/dm3 oraz 0,6 ∙ 10-5 mol/dm3 były na  takim samym poziomie 
i  wynosiły 425 nm. W  obu seriach wartości tego parametru przy kolejnych 
stężeniach przyjmowały mniejsze wartości, przy czym dla stężeń błękitu 
z  zakresu 10-4 mol/dm3 oscylowały one w  granicach kilku-kilkunastu nano-
metrów (tj.  od  1,6 nm (dla stężenia 1,2 ∙ 10-4 mol/dm3) do  13,2 nm (dla 
3,0 ∙ 10-4 mol/dm3)), z  kolei dla układów z  serii o  c=10-5 mol/dm3 średnica 
efektywna oscylowała w granicach 380 nm, przybierając wartości z przedziału 
366,9–399,7 nm, odpowiednio dla stężenia MB równego 1,2 i 1,8 ∙ 10-5 mol/dm3. 

Podobnie, jak w  przypadku wartości średnicy efektywnej, dla dysper-
sji TiO2 o  najniższych stężeniach błękitu w  obu seriach pomiarowych 
(0,6 ∙ 10-4 lub (-5) mol/dm3) otrzymano zbliżone wartości potencjału dzeta (rys. 4b), 
tj. około 2,6 mV. Dla kolejnych układów w serii 0,6–3,6 ∙ 10-4 mol/dm3 odnoto-
wano spadek potencjału dzeta do wartości ujemnych, oscylujących wokół średniej 
wartości równej -2,4 mV (z wyjątkiem stężenia 3,0 ∙ 10-4 mol/dm3, gdzie wartość 
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Rys. 4. Wartości a) średnicy efektywnej [nm] b) potencjału dzeta [mV] suspensji TiO2 
w funkcji stężenia błękitu metylenowego.
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tego parametru wyniosła zaledwie 0,53 mV). Odnotowane wartości potencjału 
dzeta dla tego poziomu stężeń błękitu, mieściły się w zakresie od -4,4 mV dla 
stężenia 3,6 ∙ 10-4 mol/dm3 do wartości 2,8 mV odpowiednio dla stężenia rów-
nego 0,6 ∙ 10-4 mol/dm3. Natomiast dla suspensji o stężeniu błękitu w zakresie 
0,6–3,6 ∙ 10-5 mol/dm3 wartości potencjału dzeta również zmniejszyły się, lecz 
pozostały w obszarze wartości dodatnich i oscylowały wokół wartości 1,2 mV. 
Po analizie powyższych wyników stwierdzono, że do dalszych badań zostaną 
wykorzystane suspensje TiO2 o  stężeniach błękitu metylenowego z  zakresu 
od  0,6 ∙ 10-5 mol/dm3 do  3,6 ∙ 10-5 mol/dm3, gdyż charakteryzują się one naj-
bardziej stabilnymi wartościami średnicy efektywnej, jak i  potencjału dzeta, 
w związku z tym pojawiające się podczas modyfikacji ewentualne zmiany, będą 
najbardziej zauważalne.

5.3. Maksimum absorpcji
Po wyborze zakresu stężeń, układy poddano modyfikacji polimerem oraz dopro-
wadzono do wartości pH9, za pomocą 1M roztworu NaOH, metodą kroplową. 
Przy wykorzystaniu metody spektrofotometrycznej zmierzono wielkość absor-
bancji (A) w zadanym obszarze długości fali (λ), tj. 450–750 nm, celem zbada-
nia wpływu chitozanu na maksimum absorpcji (Max. A) błękitu metylenowego.

Po analizie otrzymanych danych stwierdzono, iż w obu układach maksimum 
absorpcji przypada na długość fali równą 660 nm. Zatem, dodatek chitozanu 
nie powoduje zmiany długości fali przy którym występuje Max. A., a  jedy-
nie na  jej poziom. Jednakże, na  załączonych wykresach (rys. 5.) zauważono 
także, że nie ma  jednoznacznej koleracji pomiędzy zawartością błękitu mety-
lenowego a odczytaną wartością absorbancji. Początkowo (przy λ = 450 nm) 
wszystkie układy TiO2/Błękit metylenowy wykazywały zbliżony poziom absor-
bancji, tj. około 2,7. Wraz ze zmianą długości fali o  kolejne 50 nm, wartość 
A malała i zaczęła się różnicować, co najbardziej było widoczne w zakresie fal 
550–650 nm, przy czym przy λ = 650 nm, niemalże dla wszystkich układów 
odczytano zwiększoną absorbancję. Porównując układy odniesienia oraz mody-
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Rys. 5. Wartości absorbancji dla układów: a) TiO2/BM oraz b) TiO2/BM/Chitozan 
w funkcji długości fali.
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fikowane polimerem, w  układach TiO2/MB/Chitozan można zaobserwować 
znacznie niższe wartości A oraz istotne ich rozgraniczenie w całym badanym 
zakresie długości fal, co może sugerować efekt ekranowania. 

5.4. Charakterystyka układów w świetle UV
W  kolejnym etapie badań układy poddano działaniu promieniowania ultra-
fioletowego, przy czym po  każdej godzinie naświetlania dokonywano pomia-
rów średnicy cząstek (rys. 6), potencjału dzeta (rys. 7) oraz absorbancji (rys. 8). 
Po  przeanalizowaniu zależności średnicy efektywnej układów odniesienia 
(rys. 6a), stwierdzono że parametr ten, z każda godziną pomiarową zwiększał 
swoją wartość. Sugerować to może adsorpcję barwnika na cząstkach dwutlenku 
tytanu. Natomiast brak jednoznacznej korelacji pomiędzy czasem naświetlania 
a wartością średnicy, może świadczyć o zachodzących jednocześnie procesach: 
adsorpcji, desorpcji i degradacji barwnika na powierzchni fotokatalizatora.

Po dodaniu do układów chitozanu, odnotowano znacznie wyższe wartości 
średnicy efektywnej. Jest to związane z obecnością wielkocząsteczkowego poli-
meru, ale także z adsorpcją barwnika na powierzchni TiO2, jak i powierzchni 
chitozanu19. Wartości te wzrastały z każdą kolejną godziną naświetlania, przy 
czym największe zmiany zachodziły po trzech godzinach badań. W większości 
przypadków zauważalny był wzrost tego parametru, tj. dla stężenia 0,6 ∙ 10-5 M; 
1,8 ∙ 10-5 M; 2,4 ∙ 10-5 M oraz 3,0 ∙ 10-5 M proporcjonalnie do zawartości barw-
nika w układzie (tab. 4). Jedynie dla układów zawierających błękit metylenowy 
o stężeniu 1,2 ∙ 10-5 mol/dm3 i 3,6 ∙ 10-5 mol/dm3 otrzymano efekt odwrotny, ale 
w tych dwóch przypadkach uzyskane wartości średnic są obarczone dużym błę-
dem i nie mogą być uznane za wiarygodne, gdyż przekraczają zakres pomiarowy 
aparatury badawczej. 

Początkowa wartość potencjału dzeta związana jest z jonizacją powierzchni 
fotokatalizatora, która w środowisku alkalicznym jest naładowana ujemnie.

 TiOH + OH- ↔ TiO- + H2O  (1)

Tab. 4. Wartości średnicy efektywnej cząstek suspensji TiO2/Chitozan/Błękit metyleno-
wy uzyskane po trzeciej i czwartej godzinie naświetlania promieniowaniem UV

Stężenie błękitu metylenowego
Średnica efektywna cząstek [nm]

Po 3h UV Po 4h UV

0,6 ∙ 10-5 mol/dm3 506,8±8,6 831,6±7,0

1,2 ∙ 10-5 mol/dm3 15756,9±373,4 2887,9±629,8

1,8 ∙ 10-5 mol/dm3 1131,2±21,6 1523±1633,1

2,4 ∙ 10-5 mol/dm3 1319,3±25,2 5755,9±2925,5

3,0 ∙ 10-5 mol/dm3 781,2±41,5 8993,0±1232,2

3,6 ∙ 10-5 mol/dm3 20384±8912,1 2503±1028,5
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Rys. 7. Wartości potencjału dzeta w funkcji stężenia błękitu metylenowego dla układów 
a) TiO2/MB i b)TiO2/MB/CH.
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Rys. 6. Wartości średnicy efektywnej w funkcji stężenia błękitu metylenowego dla ukła-
dów a) TiO2/MB i b)TiO2/MB/Chitozan.
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Zmiana znaku potencjału dzeta układów niemodyfikowanych w pierwszej 
godzinie naświetlania, może świadczyć o  efektywnej adsorpcji barwika katio-
nowego na  powierzchni TiO2, potwierdza to  również wzrost wartości śred-
nicy cząstek. Zmiany występujące w dalszej części pomiarów, mogą sugerować 
zachodzące jednocześnie procesy adsorpcji i desorpcji błękitu metylenowego.

Po modyfikacji układów za pomocą chitozanu, w początkowych odczytach 
zaobserwowano dodatnie wartości potencjału dzeta. Związane jest to z dodat-
kowym ładunkiem dodatnim pochodzącym od  chitozanu. Ponadto na  kom-
pleksie chitozanowo-tlenkowym prawdopodobnie ma  miejsce wzmożona 
adsorpcja barwnika i  następnie degradacja, czego potwierdzeniem mogą być 
także zwiększające się wartości średnicy efektywnej cząstek. Wniosek ten jest 
związany z tym, że gdy układ zawierający chitozan i TiO2 zostanie napromie-
niowany światłem UV, elektrony w paśmie walencyjnym (e-) mogą być wzbu-
dzone do pasma przewodnictwa z  jednoczesnym generowaniem takiej samej 
ilości wolnych miejsc w  paśmie walencyjnym. Podobnie, indukowane pod 
wpływem światła luki elektronowe (h+) mogą być łatwo uwięzione przez grupy 
OH-, które następnie mogą tworzyć grupy rodników hydroksylowych (•OH). 
Te z kolei, jak powszechnie wiadomo są wyjątkowo silnym utleniaczem w pro-
cesach częściowej lub całkowitej mineralizacji zanieczyszczeń organicznych. 
Wśród sugerowanych przez literaturę19, reakcji odpowiedzialnych za degrada-
cję barwnika za pomocą kompleksów typu CH-TiO2 czyli zawierających oba 
wymienione komponenty wyróżniono: 

 CH-TiO2 + hυ → CH-TiO2 (e-) + CH-TiO2 (h+)  (2)

 CH-TiO2 (h+) + barwnik → produkt degradacji  (3)

 CH-TiO2 (h+) + -OH → CH-TiO2 + •OH (4)

 barwnik + •OH → CO2 + H2O + sole  (5)

Rozważania te zostały potwierdzone po analizie danych uzyskanych z pomia-
rów spektrofotometrycznych, tj. zależności absorbancji w funkcji stężenia błę-
kitu metylenowego i czasu naświetlania promieniowaniem UV.

Na rysunku rys. 8 przedstawiono zależność absorbancji od czasu naświetlania 
promieniowaniem UV dla poszczególnych stężeń błękitu metylenowego ukła-
dów modyfikowanych i bez zawartości polimeru. W poniższej tabeli (tab. 5) 
zamieszczono wartości stopnia degradacji wyznaczone na  podstawie równa-
nia (6), gdzie A0 to początkowa wartość absorbancji dla błękitu metylenowego, 
a A to ostateczna wartość absorbancji. 

 Stopień degradacji 
A

AA
0

0 







−

=   (6)
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Po  analizie danych otrzymanych dla układów niemodyfikowa-
nych (TiO2/MB) zaobserwowano, iż w pierwszej godzinie naświetlania lampą 
UV nastąpił znaczny spadek odczytywanych wartości absorbancji związany 
z dość znaczną adsorpcją barwnika na powierzchni półprzewodnika. Jednakże, 
w każdym z badanych stężeń, w kolejnej (drugiej) godzinie jej poziom ponow-
nie wzrósł, świadcząc o  ponownym „przejściu” barwnika do  roztworu. Osta-
tecznie po ostatnim cyklu pomiarowym (UV=5h) poziom barwnika w układzie 
pozostał na poziomie zbliżonym do otrzymanego po pierwszej godzinie bada-
nia (UV=1h). Po  dodaniu do  układu chitozanu, niemalże natychmiast, miał 
miejsce drastyczny spadek stężenia barwnika (3- a nawet 5-krotny w porów-
naniu z analogicznym układem bez chitozanu). Zastosowanie naświetlania nie-
znacznie zmieniło poziom barwnika, lekko wzrósł dla stężeń 0,6 ∙ 10-5 mol/dm3, 
1,8 ∙ 10-5 mol/dm3, 2,4 ∙ 10-5 mol/dm3 a  dla pozostałych nieco się obniżył. 
Kolejne godziny stosowania lampy UV powodowały redukcję błękitu metyle-
nowego (poprzez jego adsorpcję i degradację), aczkolwiek następowało to dużo 
wolniej niż w  układach niemodyfikowanych. Największe zmiany zachodziły 
w przeciągu dwóch pierwszych godzin, a poziom absorbancji po 5h był porów-
nywalny do wartości otrzymanej po 2h. Jedynie w przypadku układów zawie-
rających stężenie barwnika wynoszące odpowiednio 1,2 ∙ 10-5 mol/dm3; 1,8 ∙ 10-5 
mol/dm3 oraz 2,4 ∙ 10-5 mol/dm3 wartość uzyskana po zakończeniu pomiarów 
była niższa. 

Podsumowanie
Zastosowanie biokompatybilnego polimeru jakim jest chitozan w  układach 
z ditlenkiem tytanu, miało na celu wzmocnienie jego właściwości. Zarówno tle-
nek, jak i chitozan stosowane są do oczyszczania ścieków, ale użycie do tego celu 
roztworu chitozanu, choć przyjazne środowisku to jednak nieopłacalne, gdyż 
wymagałoby użycia bardzo dużych jego ilości. Badania potwierdzające zdolności 
synergistyczne chitozanu w aspekcie wzmacniania właściwości innych substancji, 
skłoniły nas do sprawdzenia właściwości fotokatalitycznych układów zawierają-
cego zarówno TiO2, jak i chitozan. Charakterystyki fizykochemicznej suspensji 

Tab.5. Stopień degradacji dla układów niemodyfikowanych i z dodatkiem polimeru

Stężenie błękitu metylenowego
Stopień degradacji

TiO2/MB TiO2/CH/MB

0,6 ∙ 10-5 mol/dm3 0,90 0,29

1,2 ∙ 10-5 mol/dm3 0,45 0,47

1,8 ∙ 10-5 mol/dm3 0,43 0,51

2,4 ∙ 10-5 mol/dm3 0,60 0,47

3,0 ∙ 10-5 mol/dm3 0,75 0,13

3,6 ∙ 10-5 mol/dm3 0,43 0,18
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chitozan/TiO2 dokonano w oparciu o szybkość rozkładu błękitu metylenowego 
bez i pod wpływem promieniowania UV w funkcji stężenia barwnika i czasu 
działania lampy. Po zestawieniu danych ze wszystkich wykonanych pomiarów: 
spektrofotometrycznych, metodami optycznymi, tj. statycznego i dynamicznego 
rozpraszania światła, ruchliwości elektroforetycznej oraz na podstawie obliczo-
nych stopni degradacji, stwierdzono, że w przebiegu procesu fotokatalizy istotne 
jest właściwe dobranie stężeń poszczególnych składników, czasu i natężenia pro-
mieniowania. Najefektywniejszym otrzymanym przez nas układem spełniającym 
wymagane założenia jest mieszanina TiO2/CH o zawartości 2,4 ∙ 10-5 mol/dm3 
błękitu metylenowego. 

Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych badań nasuwa się wniosek, że 
modyfikacja powierzchni TiO2 za pomocą chitozanu zapewnia układowi przy-
jazne środowisko dla zwiększenia ilości powierzchniowo aktywnych miejsc 
oddziaływania barwnik-półprzewodnik, co  z  kolei może zwiększyć efektyw-
ność procesów fotodegradacji. Chitozan adsorbuje cząsteczki barwnika a  jed-
nocześnie wchodzi w  interakcje z  cząsteczkami TiO2, tym samym znacząco 
przyczynia się do zwiększenia degradacji barwnika i wydajności TiO2.
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Wstęp
Coraz wyższe wymagania w  zakresie jakości wyniku i  czasu analizy elimi-
nują z praktyki laboratoryjnej klasyczne metody analizy chemicznej. Dotyczy 
to w szczególności dziedzin gdzie oprócz wysokiej czułości, precyzji i dokład-
ności oznaczenia, oczekuje się możliwości pracy w trybie ciągłym (monitoring) 
oraz automatyzacji procesu pomiaru. Współczesna definicja chemii analitycznej 
łączy te  wymagania, i  wspomina o  badaniu zmienności składu chemicznego 
w czasie. Stąd każdy współczesny system analizy chemicznej jest wyposażony 
w co najmniej jeden czujnik chemiczny, który może realizować konkretne zada-
nie badawcze. Zgodnie z definicją IUPAC czujnik chemiczny to małe urządzenie 
wyposażone w chemicznie selektywną warstwę receptora i  element przetwor-
nika, które przetwarza informację chemiczną, począwszy od  stężenia określo-
nego składnika próbki, po  ogólny skład matrycy, na  sygnał użyteczny anali-
tycznie1. Informacja chemiczna jest przekształcana w  formę energii w  części 
receptorowej czujnika, natomiast przetwornik dokonuje konwersji mierzonego 
parametru na sygnał elektryczny, optyczny lub akustyczny. Najliczniejszą i naj-
starszą grupę stanowią czujniki elektrochemiczne: potencjometryczne, woltampe-
rometryczne i konduktometryczne2.

Z  pośród wielu parametrów opisujących ogólne cechy czujnika wymienić 
należy: dokładność, precyzję, czułość, zakres dynamiczny, liniowość, granice 
wykrywalności i oznaczalności, selektywność, czas odpowiedzi, trwałość i moż-
liwości miniaturyzacji. Zwykle o głównych cechach czujnika decyduje jego część 
receptorowa, która w sposób ciągły kontaktuje się ze wszystkimi elementami 
badanego układu. Procesy fizykochemiczne towarzyszące relacjom element-re-
ceptor, to m.in.: akumulacja, chemiczna transformacja, kontrolowane uwalnia-
nie, elektrokataliza, równowaga jonowa, permeacja i zmiana masy3.

Akumulacja to  efekt preferencyjnego oddziaływania części receptorowej 
czujnika z  analitem, który skutkuje jego powierzchniowym lub objętościo-
wym nagromadzeniem, i stąd istotnie wyższą czułością oznaczenia. Stosowane 
w  praktyce metody akumulacji to: elektroliza, sorpcja fizyczna i  chemiczna, 
tworzenie związków kompleksowych i stosowanie modyfikatorów o specyficz-
nych cechach jonomeru. Chemiczna transformacja ma na celu wytworzenie elek-
troaktywnego adduktu w wyniku reakcji inertnego analitu z  substratem unie-
ruchomionym w warstwie receptora. Proces odwrotny, czyli uwalnianie analitu 
zależy od mechanizmu akumulacji, ale zwykle polega na przekazaniu ładunków 
do lub od przetwornika. Elektrokataliza ma miejsce, gdy warstwa receptora lub 
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unieruchomiony w  niej substrat wykazuje cechy substancji redoks, w  efekcie 
procesy elektrochemiczne zachodzą przy niższym nadpotencjale i z określoną 
szybkością. Permeacja to  cecha charakterystyczna czujników ze specyficznie 
oddziałującym separatorem, tj. elektrochemicznie inertną membraną, nakła-
daną na receptor. W tym przypadku separacja może być kontrolowana termo-
dynamicznie (np. współczynnik podziału) lub kinetycznie (np. szybkość dyfu-
zji). Zmiana masy receptora jest konsekwencją akumulacji bądź kontrolowanego 
uwalniania analitu. Śledzenie tych zmian umożliwia technika elektrochemicz-
nej mikrowagi kwarcowej. Rejestrowane zmiany częstotliwości drgań kryształu 
kwarcu są źródłem informacji analitycznej oraz postępu procesu akumulacji ew. 
uwalniania analitu. Czujniki elektrochemiczne są wyposażone w odpowiednie 
elektrody wskaźnikowe (techniki potencjometryczne), lub elektrody robocze 
(techniki woltamperometryczne) lub elektrody podłożowe, modyfikowane 
powierzchniowo warstwą receptora bez i  z  separatorem. Te  ostatnie określa 
się mianem elektrod modyfikowanych3. Rolę modyfikatorów pełnią najczęściej 
sfunkcjonalizowane tworzywa organiczne, nieorganiczne, biologiczne i kompo-
zytowe. Elektrodom modyfikowanym poświęcono szereg prac monograficznych 
i przeglądowych2,4-8.

Stosowanie elektrod modyfikowanych w  praktyce laboratoryjnej, zwłasz-
cza w analizie rutynowej, napotyka na wiele ograniczeń. Podstawowe, to brak 
możliwości standaryzacji i walidacji takich czujników, szczególnie w zakresie 
powtarzalności i  odtwarzalności ich powierzchni. Do  pozostałych zalicza się 
skomplikowane procedury wytwarzania, regeneracji i  aktywacji, krótki czas 
życia, niską precyzję i selektywność, wąski zakres liniowości etc. Stąd za aktu-
alny i atrakcyjny kierunek badań należy uznać poszukiwanie prostych w wyko-
naniu i  niezawodnych w  działaniu czujników, o  cyklicznie odnawialnej war-
stwie receptora. 

1. Czujniki woltamperometryczne z odnawialną ele ktrodą roboczą
W  pracy opisano kilka oryginalnych konstrukcji elektrod roboczych dla wol-
tamperometrii, których cechą wspólną jest możliwość odnawiania powierzchni 
przed każdym pomiarem. Jest to  warunek konieczny aby czujnik pracował 
stabilnie, gdyż wartość sygnału odpowiedzi (tu prądu) zależy od rzeczywistej, 
a  nie geometrycznej powierzchni receptora, a  także od  jego elektrochemicz-
nej aktywności względem analitu i towarzyszących mu interferentów. W tym 
zakresie uwzględnić należy wszystkie procesy elektrodowe, zjawiska fizycznej 
i chemicznej sorpcji: substratów, produktów i interferentów, a także efekty „sta-
rzenia” warstwy receptora, towarzyszące polaryzacji elektrody. Prezentowane 
elektrody robocze to: a) mikroelektroda rtęciowa o kontrolowanym przyroście 
powierzchni kropli (µCGMDE); b) cienkowarstwowa elektroda amalgamatowa 
(Hg(Me)FE); c) metaliczna elektroda pierścieniowa (R(Me)ABE); d) elektroda 
ceramiczna (TiCABE). Opisy konstrukcji elektrod poparto przykładami ich 
aplikacji w praktyce laboratoryjnej.
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1.1. Mikroelektroda rtęciowa o kontrolowanym przyroście 
powierzchni kropli
Wśród czujników woltamperometrycznych kluczową rolę odgrywają kroplowe 
elektrody rtęciowe, o czym przesądziły specyficzne właściwości rtęci. Rtęć, jest 
metalem szlachetnym, ciekłym w warunkach normalnych, cechuje się idealnie 
gładką, doskonale zdefiniowaną i łatwą do wyznaczenia powierzchnią, wysokim 
nadnapięciem wydzielania wodoru oraz zdolnością akumulacji metali, z  któ-
rymi łatwo tworzy amalgamaty. Elektrody rtęciowe wykazują cechy czujników 

„idealnych” w katodowym zakresie napięć polaryzujących.
Konstrukcję pierwszej, tzw. kapiącej elektrody rtęciowej (Dropping Mer-

cury Electrode, DME) opisał J. Heyrovský w 1922 roku9. W kolejnych latach 
elektroda DME była wielokrotnie modyfikowana10. Pierwsze eksperymenty 
ze stacjonarną elektrodą rtęciową przeprowadził H. Gerischer w 1953 roku11, 
natomiast propozycje pierwszej wiszącej elektrody rtęciowej (Hanging Mercury 
Drop Electrode, HMDE) przedstawili Kemula z Kublikim w 1958 roku12. Znacz-
nie wygodniejszy i bardziej precyzyjny sposób wytwarzania elektrody HMDE, 
powszechnie stosowany w elektrodach kroplowych wyciskanych ręcznie, zapro-
ponował Kowalski13. Inne podejście do sposobu wytwarzania stacjonarnej elek-
trody rtęciowej (Static Mercury Drop Electrode, SMDE) zaproponowali Peterson 
i Novotny. Istotą obu wynalazków jest sposób w jaki kontroluje się wypływ rtęci 
z kapilary. Wg rozwiązania Petersona14 (EG&G PAR, USA) wypływ rtęci jest 
kontrolowany za pomocą uszczelki, która jest dociskana do odpowiednio zeszli-
fowanej kapilary, pokrytej półprzewodnikową warstwą tlenku SnO2. W rozwią-
zaniu Nowotnego15, (Metrohm, Szwajcaria), wypływ rtęci jest kontrolowany 
za pomocą elektrozaworu igłowego, który dopasowano do  lejkowatego wlotu 
kapilary.

Woltamperometryczny czujnik o  niepodważalnie najlepszych parametrach 
metrologicznych i  użytkowych to  elektroda o  kontrolowanym przyroście 
powierzchni kropli (Controlled Growth Mercury Electrode, CGME) wg pomysłu 
Kowalski i Osteryoung16 (BASi, USA). W tej konstrukcji (fot. 1A) wypływ rtęci 
jest kontrolowany za pomocą elektromagnetycznego zaworu, który domyka sta-
lową kapilarę osadzoną w kapilarze szklanej. Impulsy sterujące zaworem są pro-
gramowane, a przyjęty skokowy tryb generacji kropli krok po kroku zapobiega 
zaburzeniom roztworu. Ich synchronizacja z  impulsami polaryzującymi elek-
trodę umożliwia próbkowanie prądu w dowolnym momencie generacji kropli.

Główne wady elektrody CGME to: duża bezwładność elektrozaworu, nie-
korzystny stosunek wysokości do szerokości zbiornika rtęci, ograniczenie trybu 
generacji kropli do maksimum 16 kroków etc. Wymienione powyżej niedogod-
ności eliminuje konstrukcja elektrody μCGMDE17, w przypadku której kropla 
może być generowana nawet w kilkuset krokach, co przekłada się na doskonałą 
powtarzalność (odtwarzalność) jej powierzchni (0,05-0,2%, fot. 2).

μCGMDE wyposażono w wąski, wysoki zbiornik rtęci i skrócono kapilarę, 
dzięki czemu zminimalizowano wpływ ciśnienia zwrotnego, stąd masa kropli 
rtęci jest proporcjonalna do  liczby impulsów otwierających zawór. W  podob-
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Fot. 1. Elektrody rtęciowe: (A) CGME16; (B) CGME (EF-1400, BASi, USA); (C) 
μCGMDE.17

Fot. 2. (A) Konstrukcja zaworu elektrody μCGMDE; (B) Kropla rtęci u wylotu kapilary.

nych warunkach polaryzacji elektrody, masa kropli maksymalnej nie zależy 
od szybkości wypływu rtęci z kapilary, i co równie ważne, powierzchnia kropli 
generowanej skokowo jest identyczna bez- i w obecności substancji powierzch-
niowo-aktywnych. μCGMDE z kapilarą szklaną dł. 70 mm i śr. 20 μm umoż-
liwia generację elektrody o kształcie dysku (20 μm), półkuli lub kuli (średnicy 
max. 1,5 mm), z  dobrą precyzją (ok. 2%). W  ten sposób, dla rtęciowej elek-
trody dyskowej uzyskano efekt mikroelektrodowy, prąd graniczny (ig) prawie 
nie zależy od czasu elektrolizy, co znajduje uzasadnienie w znanym równaniu:18
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Praktycznym przykładem aplikacji μCGMDE są wyniki badań mikrodializa-
tów mózgowych oraz soku żołądkowego szczurów.19 Specyfiką tych badań były 
pomiary „in vivo” i  „in vitro” na próbkach, których objętość nie przekraczała 
20 μL.

W  obu przypadkach, tj. CGME i  μCGMDE kropla rtęci jest genero-
wana ciągiem jednostajnych impulsów otwierających zawór o  zadanej liczbie, 
n, i identycznym czasie: tp1= tp2=…= tpn, stąd przyrost powierzchni kropli rtęci 
jest proporcjonalny do  t2/3. W  pracy (17) zaproponowano po  raz pierwszy 
taki sposób generacji elektrody, który zapewnia liniowy przyrost powierzchni 
kropli po każdym, kolejnym impulsie otwierającym zawór. W tym przypadku, 
gdy tp1< tp2<… <tpn, operator zadaje liczbę impulsów, n, i ustala długość pierw-
szego impulsu, tp1, a  czasy kolejnych impulsów są  obliczane automatycznie 
z zależności:
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Elektroda rtęciowa z liniowo narastającą powierzchnią kropli została użyta 
do rozwiązania dwóch problemów analitycznych tj. rejestracji krzywych (i - t) 
i oznaczania śladów substancji powierzchniowo-aktywnych w oparciu o krzywe 
tensametryczne: (Cd - E) i (Cd - t).17

1.2. Cienkowarstwowa elektroda z odnawialnym filmem 
amalgamatu
Początkowo aby ograniczyć toksyczność par rtęci proponowano stosowanie cie-
kłych elektrod amalgamatowych, wytwarzanych w formie kropli podwieszonej 
u wylotu szklanej kapilary, lub nakładanych na dobrze zwilżalne przez rtęć pod-
łoże metaliczne20. Główne wady takich elektrod to: szybkie utlenianie amal-
gamatu, niska wytrzymałość mechaniczna, łatwość zatykania kapilary, utrata 
kontaktu elektrycznego etc.

W  dziedzinie konstrukcji ciekłych elektrod amalgamatowych na  uwagę 
zasługują szczególnie prace Yosypchuka i Novotnego21. Inne przykłady, to elek-
trody wytwarzane ze stałych amalgamatów i  łatwo formowalnych past, które 
wciska się mechanicznie w odpowiednio uformowany korpus, zwykle teflonowy. 
Najczęściej stosowane metody regeneracji takich elektrod to pocieranie o bibułę 
lub ścinanie elektrody, warstwa po warstwie, przy użyciu odpowiednio uformo-
wanego ostrza.

Jednak jedyne czujniki dorównujące parametrami HDME to  cienkowar-
stwowe (błonkowe) elektrody rtęciowe (Mercury Film Electrode, MFE), wytwa-
rzane przez mechaniczne bądź elektrolityczne naniesienie cienkiego filmu 
(błonki) rtęci, grubości od kilku do kilkudziesięciu nanometrów, na metaliczne 
(Ag, Au, Pt, Ir), amalgamatowe lub węglowe podłoże18. Teorię procesów elek-
trodowych na  MFE przedstawili de Vries i  van Dalen,22 natomiast Pęczek 
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ze Stojkiem opisali procesy na  błonkowych mikroelektrodach dyskowych23. 
Główne zalety MFE to: wysoki stosunek powierzchni do objętości rtęci nakła-
danej na  podłoże, ograniczony obszar dyfuzji metalu i  szerokie możliwości 
dostosowania kształtu i powierzchni elektrody do rozmiarów badanego obiektu 
i  stężenia analitu. Wady MFE to  m.in.: skomplikowane i  na  ogół nieodtwa-
rzalne procedury wytwarzania i regeneracji filmu rtęci, oraz ciągłe zmiany jego 
grubości i składu chemicznego, zwłaszcza gdy podłożem jest metal lub amalga-
mat. Jednak, najwięcej ograniczeń niosą za sobą metody nakładania i regeneracji 
filmu rtęci. I tak, metody elektrolityczne in situ wymagają stosowania roztwo-
rów o wysokim stężeniu jonów Hg(II), grubość nakładanego filmu prawie nigdy 
nie może być kontrolowana, a zatężanie analitu odbywa się wraz z osadzaniem 
rtęci, co  nie zawsze jest korzystne. Ponadto, utylizowane roztwory są  silnie 
toksyczne. W warunkach elektrolitycznego i mechanicznego nakładania filmu 
rtęci ex situ, jego grubość jest wypadkową wielu zmiennych, a kontakt elektrody 
z atmosferą skutkuje np. chemisorpcją tlenu. Ponadto czas od nałożenia filmu 
Hg na podłoże do uruchomienia pomiaru nie może być precyzyjnie kontrolo-
wany. W efekcie, każdy pomiar na MFE wytwarzanej ex situ jest praktycznie 
nowym eksperymentem.

Oryginalny sposób wytwarzania błonkowej elektrody rtęciowej o  podłożu 
srebra (BERpAg) i mechanicznej regeneracji filmu Hg zaproponował Kowalski 
w 1998 roku24. Polega on na przeciskaniu cylindrycznego podłoża Ag przez 
elastyczny O-ring, nad którym umieszczona jest kropla rtęci lub ciekłego amal-
gamatu Hg-Ag. Wnioski z użytkowania tej elektrody były następujące: a) pod-
łoże wykonane z drutu Ag o teksturze włóknistej i ciekły 1% w/w amalgamat 
srebra użyty jako receptor zapewniają, że elektroda BERpAg pracuje powta-
rzalnie i odtwarzalnie przez kilka miesięcy; b) odtwarzalność BERpAg zależy 
od metody przygotowania powierzchni drutu Ag przed pierwszym nałożeniem 
warstwy amalgamatu; c) cykliczne odnawianie filmu przed każdym pomiarem 
jest konieczne dla zapewnienia dobrej powtarzalności (RSD < 2%); d) po odno-
wieniu filmu elektroda wymaga elektrolitycznego kondycjonowania25.

W  roku 2006 Baś zaprezentował i  opisał własne rozwiązanie odnawialnej, 
błonkowej elektrody rtęciowej o podłożu srebra (Hg(Ag)FE, rys. 1)26. 

Powierzchnia elektrody Hg(Ag)FE jest precyzyjnie regulowana za pomocą 
mikrometrycznej śruby, jeden pełny obrót (o 360°) zwiększą ją lub zmniejsza o 1,8 
mm2, w zależności od kierunku obrotu śruby. Sprężyna umieszczona wewnątrz 
korpusu elektrody wspomaga jej obsługę i ustala położenie prowadnika, w któ-
rym zamocowano podłoże. Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, formowanie 
i ujednorodnienie filmu Hg-Ag zapewnia zespół uszczelek typu O-ring, które 
rozdzielono krążkiem srebrnej foli (gr. 0,05 mm) „wychwytującej” mikrokro-
pelki amalgamatu. Regeneracja Hg(Ag)FE polega na cyklicznym przesuwaniu 
podłoża elektrody pomiędzy komorą ciekłego amalgamatu (ok. 10 μL), a roz-
tworem w naczyniu próbki. Najwyżej położony O-ring domyka komorę amal-
gamatu i usuwa film Hg-Ag z podłoża. Trwałość Hg(Ag)FE zależy od składu 
chemicznego badanych roztworów, ale wymiany podłoża, zespołu uszczelek 
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i  amalgamatu dokonuje się zwykle po  ok. 5  000–10 000 cyklach regeneracji 
filmu. Elektroda Hg(Ag)FE była stosowana z powodzeniem przez zespoły Pie-
cha, Bobrowskiego, Korolczuka, Skrzypek, Brycht i  in. w  oznaczaniu śladów 
metali ciężkich (Cr, Co, Ga, Ge, Mn, Mo, Ni, Pd, Sb, Se, Sc, U, W, V), far-
maceutyków, pestycydów etc.27 Elektroda błonkowa Hg(Cu)FE o podłożu Cu, 
odświeżana w ciekłym amalgamacie Hg-Cu została użyta do oznaczania siarki 
elementarnej w paliwach płynnych.

Pomimo wielu zalet elektroda Hg(Ag)FE jest narażona na łatwe uszkodze-
nie na skutek odkształcenia, a nawet odłamania kruchego podłoża od prowad-
nika. Sprzyja temu długi czas kontaktu podłoża z ciekłym amalgamatem. Inne 
ograniczenia to: trwałe odkształcenie O-ringów, łatwość pułapkowania pęche-
rzyków powietrza i  argonu, a  także zasysanie roztworu do wnętrza elektrody. 
Udoskonalone rozwiązanie Hg(Ag)FE to odnawialna, pierścieniowa elektroda 
amalgamatowa (Renewable Silver Liquid Amalgam Film - Modified Silver Solid 
Amalgam Annular Band Electrode, AgLAF-AgSAE)28,29. W tym czujniku, pod-
łoże w kształcie pierścienia o geometrycznie zdefiniowanej powierzchni, wyko-

Rys. 1. Odnawialna elektroda błonkowa Hg(Ag)FE wg Baś.26 (A) Zasada odświeża-
nia filmu Hg-Ag.Elektroda Hg(Ag)FE: (B) w trakcie odświeżania filmu; (C) gotowa 
do pracy; (D) widok rzeczywisty elektrody. (1) śruba mikrometryczna; (2) podłoże elek-
trody; (3) O-ring; (4) folia Ag, gr. 0.05 mm; (5) kropla amalgamatu Hg-Ag (10 μL);  
(6) kontakt elektryczny.
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Rys. 2. Elektroda AgLAF-AgSAE wg B. i  S. Baś. (A) Sposób wykonania AgSAE:  
a) pierścień Me; (b) stalowy prowadnik; (c) żywica. (B) w trakcie odświeżania filmu. (C) 
gotowa do pracy. (1) elektroda AgSAE;(2,4) O-ring; (3) kropla amalgamatu (AgLA, 
ok. 40 μL); (5) element centrujący; (6) korpus elektrody;(7) elektromagnes; (8) kontakt 
elektryczny.

nane ze stałego amalgamatu srebra, jest przesuwane pomiędzy dwoma O-rin-
gami, pomiędzy którymi znajduje się ciekły, 1% w/w amalgamat Hg-Ag. Jako 
materiał podłoża może być użyty dowolny, rozpuszczalny w rtęci metal, wów-
czas przestrzeń pomiędzy O-ringami jest wypełniana ciekłym amalgamatem 
tego metalu. Sposób wykonania i działania elektrody AgLAF-AgSAE objaśnia 
rysunek 2.

Rys. 3. Wieloelektrodowy czujnik woltamperometryczny typu RAgLAFm-E. (A) spo-
sób wykonania,(B) widok rzeczywisty. (1) elektrody Ag, śr. 0.5 mm; (2) podłoże Ag;  
(3) żywica.
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Elektromagnes, zgodnie z algorytmem organizacji pomiaru, przesuwa elek-
trodę AgSAE z celki pomiaru do zbiorniczka amalgamatu (AgLAF), wówczas 
z  powierzchni elektrody usuwane są  zanieczyszczenia i  nakładana jest nowa 
warstwa amalgamatu, w  kierunku powrotnym usuwany jest nadmiar amalga-
matu, a  jego cienki film (AgLAF) jest formowany na  powierzchni podłoża 
(AgSAE). Krótki czas odświeżania filmu (ok. 0,2 s), sprawia że elektroda 
AgLAF-AgSAE spełnia również wymagania czujnika polarograficznego i ten-
sametrycznego.

Aktualnie testowany jest czujnik wieloelektrodowy (Refreshable Silver Liquid 
Amalgam Film multi-Electrode, RAgLAFm-E), który stanowi zespół sześciu 
odnawialnych elektrod błonkowych, rozmieszczonych symetrycznie wzdłuż 
cylindrycznego prowadnika (rys. 3)30.

1.3 Metaliczna elektroda pierścieniowa (R(Me)ABE)
Jedyny w pełni odnawialny czujnik woltamperometryczny o ściśle zdefiniowa-
nej, powtarzalnej i  odtwarzalnej powierzchni to  elektroda rtęciowa HMDE, 
jednak toksyczność par rtęci jest powodem wydanego zakazu wprowadzania 
do obrotu urządzeń pomiarowych zawierających rtęć.31 Stąd wszystkie aktual-
nie prowadzone prace badawcze nad nowymi czujnikami koncentrują się głów-
nie na poszukiwaniu alternatywnych materiałów elektrodowych i ich chemicz-
nej bądź elektrochemicznej modyfikacji.

Historia rozwoju elektrod stałych (metalicznych, węglowych, ceramicznych 
etc.) to  nieustające próby skutecznego odnawiania ich powierzchni i  elektro-
chemicznej aktywacji, korzystnie przed każdym pomiarem. Napotykane trud-
ności to przede wszystkim ciągłe zmiany powierzchni elektrody i jej struktury, 
wywołane przez chemicznie aktywne składniki badanych roztworów, sorpcję 
substancji powierzchniowo-czynnych, dyfuzję powierzchniową atomów pod 
wpływem przykładanego z  zewnętrz potencjału, a  także bliżej nieokreślony 
czas kontaktu elektrody z roztworem badanym – od jej aktywacji do pomiaru. 
W  efekcie, każdy interesujący proces elektrodowy przebiega wraz z  niepożą-
danym procesem elektrochemicznego formowania struktury powierzchni 
elektrody, ładowania/rozładowania warstwy podwójnej, adsorpcji/desorpcji 
względnie reakcji redoks interferentów. Stąd krzywe woltamperometryczne 
rejestrowane w tych samych warunkach, na tej samej elektrodzie, bardzo często 
różnią się w sposób znaczący.

Ze względów historycznych, w  dziedzinie elektrod stałych na  szczególną 
uwagę zasługują prace Kolthoffa i  Furmana,32 Vagramyana,33 a  także prace 
dotyczące mechanicznego i  elektrolitycznego polerowania34 oraz elektroche-
micznej aktywacji elektrod35. Sporo uwagi poświęcono strukturze metali i wła-
ściwościom elektrod mono- i  polikrystalicznych36. Pracą dobrze podsumowu-
jącym tą  dziedzinę badań jest przeglądowy artykuł Herzoga37. Jednak każdy 
sposób regeneracji proponowany w wspomnianej literaturze wymaga usunięcia 
elektrody z badanego roztworu, co skutkuje diametralną zmianą warunków eks-
perymentu i wyklucza jej aplikacje w rutynowej analizie chemicznej.
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Rys. 4. Przykład konstrukcji czujnika, bez celi pomiarowej (A) i z naczyniem przepływo-
wym (B). (1) korpus czujnika; (2, 6) elektrody pomocnicze Pt; (3, 7) elektrody odniesie-
nia Ag/AgCl; (4A, 4B) króćce wymiany elektrolitu wewnętrznego; (5A, 5B) podłączenia 
gazu odtleniającego; (8) pręt mieszalnika; (9A, 9B) króćce wymiany roztworu próbki; 
(10) O-ring; (11) stalowy prowadnik; (12) elektroda robocza (Ag); (13) żywica.

W  roku 2006, zespół Baś, Jakubowska, Kowalski opisał konstrukcję orygi-
nalnego czujnika z odnawialną pierścieniową elektrodą stałą, którego integral-
nym elementem jest miniaturowa celka aktywacji, ulokowana w jego korpusie38. 
W tej celi dokonuje się elektrochemicznej regeneracji i przechowuje elektrodę 
pomiędzy pomiarami, bez utraty cech nabytych w trakcie aktywacji. Co ważne, 
struktura części sztywnej warstwy podwójnej nie ulega istotnemu naruszeniu 
w  trakcie przeciskania elektrody przez O-ring separujący roztwory w  naczy-
niu pomiarowym i celi aktywacji. W efekcie, regenerowana w ten sposób elek-
troda stała wykazuje wiele cech specyficznych jedynie dla elektrod rtęciowych. 
Ponadto, czas kontaktu elektrody z badanym roztworem może być ściśle kon-
trolowany. 

Celka aktywacji może być zespolona z celą pomiarową (rys. 4A) lub stanowić 
integralną część czujnika, który zanurza się w naczyniu z roztworem badanym 
(rys. 4B).

Zgodnie z  przyjętą zasadą regeneracji, mechaniczne oczyszczanie 
powierzchni elektrody ma miejsce w trakcie jej przeciskania przez elastyczny 
O-ring, natomiast elektrolityczna aktywacja jest realizowana przy zadanym 
potencjale, w układzie trójelektrodowym, w odpowiednim elektrolicie, którym 
wypełniona jest cela aktywacji. Testy użyteczności, niezawodności i  skutecz-
ności regeneracji elektrody obejmowały miedzy innymi rejestrację krzywych: 
woltamperometrycznych (I - E), tensametrycznych (Cd - E) i (Cd - t) oraz krzy-
wych (I - t). Na ich podstawie wyznaczono wartości: współczynnika szorstkości 
(roughness factor, RF), w  roztworze HClO4 (rys. 5 i  6); potencjału zerowego 
ładunku (potential of zero-charge, Epzc), w  roztworze NaF (rys. 7) oraz powta-
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Rys. 5. Zasady wyznaczania współczynnika szorstkości (RF) z krzywych tensametrycz-
nych: RF=Arzecz./Ageom.=Cd,m/Cd,t, rzeczywista (Arzecz.) i geometryczna (Ageom.=0.08 cm2) po-
wierzchnia elektrody; mierzona (Cd,m) i  teoretyczna (Cd,t=28 μF·cm-2) wartość pojem-
ności różniczkowej warstwy podwójnej. Krzywe tensametryczne: Cd = f(E) i  Cd = f(t) 
zarejestrowane w odtlenionym 0.1 M HClO4, temp. 25°C.

Rys. 6. Zasady wyznaczania współczynnika szorstkości (RF) z  cyklicznych krzywych 
LSV: RF=Arzecz./Ageom.=Cd,m/Cd,t, mierzona (Cd,m=Ic·dt/dE) i teoretyczna (Cd,t=28 μF·cm-2) 
wartość pojemności różniczkowej warstwy podwójnej. Odtleniony 0.1 M HClO4, 
temp. 25°C.
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Rys. 7. Zasady wyznaczania potencjału zerowego ładunku (Epzc) z krzywych tensame-
trycznych Cd = f(E) i czasu całkowitego pokrycia elektrody z krzywych Cd = f(t). Wartość 
Epzc = 0.72 V wyznaczona przez D.C. Grahame (J. Am. Chem. Soc., 76 (1954) 4819.)

rzalności i  odtwarzalności sygnału (fali) redukcji tlenu w  roztworze NaClO4. 
Uniwersalna konstrukcja czujnika umożliwia stosowanie dowolnych materia-
łów elektrodowych, pod warunkiem, że można wykonać z nich odpowiednią 
kształtkę.

W  roku 2008 Baś zaproponował nowy czujnik woltamperometryczny 
z odnawialną pierścieniową elektrodą srebrną (Renovated Silver Ring Electrode, 
RSRE)39. Jego główne elementy to: specjalnej konstrukcji elektroda pierście-
niowa, blaszka srebrna użyta jako srebrna quasi-referencyjna elektroda odnie-
sienia i silikonowy O-ring, zamocowane w polipropylenowym korpusie (rys. 8). 
Pojedynczy cykl regeneracji i pomiaru obejmuje następujące czynności: a) wyco-
fanie elektrody pierścieniowej z roztworu badanego do celki aktywacji, wypeł-
nionej roztworem wewnętrznym; b) dołączenie stałego lub zmiennego poten-
cjału aktywacji; c) odłączenie potencjału aktywacji; d) przesunięcie elektrody 
do celki pomiarowej; e) rozpoczęcie pomiaru. Pomysł wykonania RSRE i spo-
sób regeneracji SRE jest analogiczny jak w przypadku odnawialnej elektrody 
błonkowej Hg(Ag)FE. Skuteczność działania RSRE i aktywacji potwierdziły 
wyznaczone wielkości RF, Epzc i Cd = f(t).

Zmodernizowana konstrukcja elektrody RSRE to hybrydowy czujnik z elek-
trodą pracującą i quasi-referencyjną elektrodą odniesienia Ag/AgCl (Renewa-
ble Metal Bulk Annular Band Electrode, RMeABE)40. Zintegrowanie elektrody 
pracującej z  quasi-referencyjną elektrodą, która pełni jednocześnie rolę elek-
trody pomocniczej, w  istotny sposób ułatwiło obsługę czujnika i  ograniczyło 
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możliwości zanieczyszczenia elementów układu pomiarowego przez produkty 
reakcji, materię organiczną i związki o charakterze powierzchniowo-aktywnym, 
obecne w roztworze próbki. Budowa tego czujnika jest przedmiotem patentu 
(PL 217599 B1). Na uwagę zasługuje projekt odnawialnej, pierścieniowej elek-
trody bizmutowej (RBiABE), którą zastosowano pomyślnie w elektroanalizie 
metali i pestycydów41-43.

1.4 Elektrody ceramiczne
Grupę tworzyw, potencjalnie użytecznych, jako nowe materiały elektrodowe dla 
elektrochemii stanowią tworzywa ceramiczne o wysokim przewodnictwie elek-
trycznym. Najbardziej obiecujące są tworzywa otrzymane metodą samorozwija-

Rys. 8. Budowa czujnika RSRE i zasada regeneracji powierzchni SRE.

Rys. 9. Sposób wykonania elektrody R(Me)ABE i  przykład oznaczania jonów 
Ni(II) i  Co(II) techniką katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingo-
wej. (a) kształtka Ag, Bi etc.; (b) stalowy pręt prowadnika; (c) koszulka termokurcz-
liwa PTFE; (d) kształtka Ag; (e) rurka stalowa; (f ) żywica. (1) elektroda MeABE;  
(2) elektroda AgAgCl; (3) O-ring; (4) korpus czujnika; (5) elektrolit wewnętrzny;  
(6) element centrujący.
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jącej się syntezy wysokotemperaturowej (Self-propagating High-temperature Syn-
thesis, SHS), którą jako pierwszy zaproponował Merzhanov w 1967r.44 Metoda 
SHS zapewnia szeroką różnorodność syntezowanych związków i wymaganą dla 
elektrochemii czystość.45

Badania wstępne to optymalizacja poszczególnych etapów procesu technolo-
gicznego (synteza, formowanie i spiekanie) w kierunku wytworzenia ceramicz-
nej kształtki przystosowanej do wykonania elektrody dyskowej i pierścieniowej. 
Napotkane problemy to przede wszystkim zbyt niska jakość (porowatość i zanie-
czyszczenie ceramiki) oraz czasochłonna i  kosztowna obróbka powierzchni 
(cięcie, szlifowanie, polerowanie). Tworzywa ceramiczne spełniające wymagania 
materiału elektrodowego to: TiCX (0,5≤X≤1,0), TiNX (0,7≤X≤1,0), TiB2, TiSi, 
Ti3SiC2, SiC, Cr4C, Mo2C1.0, Mo2C0.8, WC1,0, WC0,8 i WC-WC2 oraz two-
rzywa kompozytowe; SiC-TiB2, WC-WC2, (Ti,Zr)C0,8, WC-Co, TiC-VC-Co, 
TiC-WC i Ti-W-C.

Fizykochemiczne testy ww. tworzyw umożliwiły sformułowanie następują-
cych wniosków:

• ceramika węglikowa, wykazuje wiele cech wspólnych z metalami szla-
chetnymi

• zakres użytecznych potencjałów, prąd szczątkowy, czułość i  precyzja 
elektrod węglikowych to  parametry determinowane głównie przez 
teksturę węglika

• drobnokrystaliczna tekstura węglików, o  wysokim udziale procento-
wym węgla, sprzyja polaryzacji elektrody i  akumulacji analitu na  jej 
powierzchni

• wszystkie elektrody węglikowe wymagają odpowiedniej elektroche-
micznej aktywacji, inaczej nie ulegają polaryzacji,

• czujniki woltamperometryczne z  elektrodą ceramiczną nie mogą być 
standaryzowane, gdyż każda elektroda jest inna.

Woltamperogramy stripingowe z rysunku 10 ilustrują mechanizmy i efektyw-
ność zatężania jonów Pb(II) na  elektrodach ceramicznych: TiSi, Cr4C, SiC 
i WC, o powierzchni geometrycznej 8 mm2, w warunkach underpotential depo-
sition (UPD). 

Zatężanie i  rozpuszczanie metalu (Men+  +  ne  ↔  M0) na  elektrodzie cera-
micznej odbywa się w  dwóch etapach, w  efekcie, na  woltamperogramach 
cyklicznych widoczne są  dwa piki katodowe (Ck) i  dwa piki anodowe (Ca). 
Potencjały, Ck2 i Ca2, można wyznaczyć z równania Nernsta natomiast, Ck1 i Ca1, 
odpowiadają potencjałom UPD37. Jeżeli materiał elektrody wykazuje zdolność 
do akumulacji analitu wówczas, wysokość piku UPD wzrasta liniowo wraz ze 
wzrostem stężenia jonów analitu w roztworze lub z wydłużaniem czasu zatęża-
nia. Od momentu całkowitego pokrycia powierzchni elektrody monowarstwą 
atomów analitu wysokość piku UPD pozostaje stała, natomiast wzrasta wyso-
kość drugiego piku, którego położenie określa potencjał Nernsta. Czułość wol-
tamperometryczna i zdolność do akumulacji analitu okazała się być najlepsza 
dla elektrod wytwarzanych z węglika i azotu tytanu (TiC, TiN). Podjęto też 
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próby wyjaśnienia uprzywilejowanej elektrodepozycji Pb na  elektrodach TiC 
i TiN za pomocą techniki mikroskopii (SEM) i fluorescencji rentgenowskiej 
(XRF), jednak do tej pory nie przyniosły one oczekiwanej odpowiedzi.

W roku 2009 Baś z zespołem zaproponował nowy ceramiczny czujnik wol-
tamperometryczny z  odnawialną, pierścieniową elektrodą TiN, o  konstrukcji 
zbliżonej do  elektrody RSRE46. Jak dowiedziono, trwałość i  stabilność che-
miczna elektrody TiN jest istotnie lepsza niż elektrod wytwarzanych z metali 
szlachetnych (Pt, Au, Ag). Ponadto wielokrotne, mechaniczne polerowanie 
elektrody TiN za pomocą proszku Al2O3 (o uziarnieniu 0,05 - 3 μm) i płukanie 
w  myjce ultradźwiękowej nie narusza struktury jej powierzchni, stąd bardzo 
długo zachowuje swoje parametry. Podstawowa trudność wykonania pierście-
niowej elektrody TiN to uzyskanie cylindrycznej kształtki TiN o odpowiedniej 
jakości i małych gabarytach.

Badania nad nowymi czujnikami z ceramiczną elektrodą pracującą w sposób 
istotny przyczyniły się do opracowania cienkowarstwowej elektrody z filmem 
tlenku irydu (Anodically Electrodeposited Iridium Oxide Film, AEIROF) o wyjąt-
kowo korzystnych właściwościach akumulacji metali47. Jak zauważono parame-
try błonkowej elektrody AEIROF dorównują parametrom cienkowarstwowej 
elektrody rtęciowej.

Rys. 10. Cykliczne woltamperogramy LSV zarejestrowane dla dyskowych elektrod ce-
ramicznych: TiSi, Cr4C, SiC i WC (Ael. = 8 mm2) w odtlenionym roztworze: 5 mM 
HNO3, 15 mM KCl, 0.1 mM Pb2+ w warunkach underpotential deposition (UPD). Szyb-
kość polaryzacji, 25 mV·s−1.
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Podsumowanie
Jedyny woltamperometryczny czujnik, który niezależnie od  warunków oto-
czenia i  środowiska pracy zawsze spełnia warunek pełnej odnawialno-
ści powierzchni, przed każdym pomiarem, to  kroplowa elektroda rtęciowa 
(HMDE, ew. CGMDE), jednak: 

• opisane w pracy nowe sensory woltamperometryczne z odnawialną elek-
trodą pracującą, eliminują wiele niedogodności w zakresie przygotowa-
nia, użytkowania i wzorcowania elektrod błonkowych i stałych

• użytkowe i  metrologiczne parametry wyżej opisanych czujników 
są satysfakcjonujące, a ich analityczna przydatność została udowodniona

Badania finansowane w  ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Nr 2015/19/B/
ST5/01380.
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Eliminacja matrycy organicznej z wodnych próbek naturalnych 
w woltamperometrycznej procedurze oznaczania  
śladowych ilości Pb(II)
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Abstrakt
Problem zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi był i jest nadal aktu-
alny. Jednym z  najczęściej występujących i  niebezpiecznym ze zdrowotnego 
punktu widzenia metalem ciężkim jest ołów. Dlatego też ciągle istnieje zapo-
trzebowanie na  proste a  zarazem wiarygodne procedury umożliwiające bez-
pośrednie oznaczanie ołowiu w próbkach środowiskowych. W związku z tym 
opracowano procedurę oznaczania śladowych ilości ołowiu z wykorzystaniem 
jako metody pomiarowej anodowej woltamperometrii stripingowej a jako elek-
trodę pracującą zastosowano kroplową wiszącą elektrodę rtęciową. W wyniku 
optymalizacji szeregu parametrów ustalono, że najlepszą czułość uzyskano sto-
sując jako elektrolit podstawowy 0,1 mol L-1 CH3COOH oraz potencjał i czas 
nagromadzania, odpowiednio -0,55 V i 60 s. W celu wyeliminowania negatyw-
nego wpływu matrycy próbek rzeczywistych na  sygnał ołowiu wprowadzono 
wstępne mieszanie analizowanych wód z  żywicą o  właściwościach adsorbują-
cych. Okazał się to bardzo prosty i  efektywny sposób eliminacji interferencji. 
Opracowana procedura została z  powodzeniem zastosowana do  analiz wód 
z terenu Lubelszczyzny. 

1. Wstęp
Ołów jest pierwiastkiem szeroko stosowanym w przemyśle i ma on głównie 
zastosowanie przy produkcji akumulatorów, tworzyw sztucznych, w  przemy-
śle hutniczym, garbarskim, papierniczym itd. Tak powszechne wykorzystanie 
ołowiu sprawia, że dostaje się on  do  środowiska powodując jego zanieczysz-
czenie. Ważną cechą odróżniającą metale, w tym również ołów od innych zanie-
czyszczeń jest to, że nie ulegają one biodegradacji, i z tego powodu akumulują 
się zarówno w  środowisku jak i  w  narządach człowieka, wywierając narasta-
jące działanie toksyczne. Dlatego też ciągle istnieje zapotrzebowanie na proste 
a zarazem wiarygodne procedury umożliwiające bezpośrednie oznaczanie jak 
najniższych stężeń ołowiu w próbkach środowiskowych.

Anodowa woltamperometria stripingowa (ASV) jest jedną z  najczulszych 
elektrochemicznych metod umożliwiających oznaczanie śladowych ilości 
metali w  wodach naturalnych. Swoją czułość metoda ta  zawdzięcza wprowa-
dzeniu przed rejestracją sygnału etapu nagromadzania oznaczanego pierwiastka 
na  elektrodzie pracującej. Niestety podczas analizy próbek środowiskowych 
występująca w nich matryca organiczna może ulegać adsorpcji na powierzchni 
elektrody, blokując ją i przez to zmniejszając dostęp oznaczanego pierwiastka 
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do  elektrody. W  takich warunkach na  woltamperogramie sygnał analityczny 
oznaczanego pierwiastka maleje lub nawet całkowicie zanika. W  literatu-
rze opisanych jest wiele procedur ASV do  oznaczania ołowiu, jednak jed-
nym z  ich ograniczeń jest obecność w  wodnych próbkach środowiskowych 
substancji powierzchniowo czynnych i  związków humusowych. Dlatego też 
celem naszych badań było dokładne zbadanie jak związki organiczne obecne 
w  próbkach wód naturalnych wpływają na  woltamperometryczny sygnał oło-
wiu. Badania zostały przeprowadzone stosując związki powierzchniowo czynne 
o  ładunku kationowym, anionowym i  obojętnym jak i  substancje humusowe. 
Okazało się, że w większości przypadków nawet nieznaczne ilości wprowadzo-
nych substancji organicznych powodują zmniejszenie a  nawet zanik sygnału 
ołowiu. W  związku z  tym kolejnym wyzwaniem było wyeliminowanie tych 
interferencji wprowadzając do naczynka woltaperometrycznego żywicę o wła-
ściwościach adsorpcyjnych. Żywica taka zapewnia adsorpcję na jej powierzchni 
substancji organicznych a  jednocześnie ilościowe pozostawienie w  roztworze 
jonów ołowiu. Ważne było aby proces taki zachodził w środowisku elektrolitu 
podstawowego zapewniającego wysoką czułość woltamperometrycznych ozna-
czeń śladowych ilości ołowiu1.

2. Procedura pomiarowa
Wszystkie eksperymenty prowadzone były w  układzie trójelektrodowym, 
z wykorzystaniem wiszącej kroplowej elektrody rtęciowej (HMDE) jako elek-
trody pracującej, elektrody Ag/AgCl jako elektrody porównawczej i elektrody 
Pt jako elektrody pomocniczej. Pomiary metodą anodowej woltamperometrii 
stripingowej (ASV) prowadzone były z  wykorzystaniem elektroanalizatora 
chemicznego typu Autolab.
Przebieg pomiaru:
Do analizowanej próbki naturalnej lub próbki syntetycznej zawierającej okre-
ślone stężenie Pb(II) dodawano 1 mL 1 mol L-1 kwasu octowego i całość uzu-
pełniano wodą trzykrotnie destylowaną do 10 mL. Następnie dodawano 0,5 g 
żywicy Amberlite XAD-7 i  całość mieszano przez 5 minut z  jednoczesnym 
odtlenianiem za  pomocą gazowego azotu. Ponieważ usuwanie interferen-
tów poprzez ich adsorpcję na żywicy odbywa się w czasie odtleniania próbki 
całość pomiaru nie ulega wydłużeniu w  stosunku do  pomiaru klasycznego. 
Po  30  sekundowym nagromadzaniu na  elektrodzie rtęciowej przy potencjale 

-0,55 V rejestrowano woltamperogram techniką impulsową różnicową zmienia-
jąc potencjał w zakresie od -0,55 V do -0,2 V1.

3. Optymalizacja procedury

3.1. Dobór elektrolitu podstawowego
Bazując na danych literaturowych jednoznacznie można stwierdzić, że w proce-
durach oznaczania ołowiu techniką ASV stosowane jest środowisko kwaśne2-5. 
Dlatego optymalne warunki do nagromadzania jonów ołowiu ustalono testując 
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różne kwasy, takie jak: CH3COOH, H2SO4, HNO3 i HClO4. Pomiary prowa-
dzono stosując stężenia kwasów równe 0,1 mol L-1. Okazało się, że uzyskano 
podobne sygnały ołowiu w środowisku różnych kwasów, jedynie w przypadku 
kwasu H2SO4 pik ołowiu był nieznacznie niższy. Do dalszych badań wybrany 
został 0,1 mol L-1 CH3COOH jako elektrolit podstawowy.

3.2. Wpływ potencjału i czasu nagromadzania
Potencjał nagromadzania ołowiu na  elektrodzie HMDE zmieniany był 
w zakresie od -0,8 V do -0,45 V, co 0,05 V (rys. 1a). Na podstawie przeprowa-
dzonych eksperymentów stwierdzono, że największą wartość sygnału ołowiu 
osiągano w zakresie potencjałów nagromadzania od -0,6 V do -0,4 V, zaś przy 
niższych wartościach pik ołowiu ulega niewielkiemu, stopniowemu zmniejsze-
niu. W związku z tym wybrano potencjał -0,55 V jako optymalny w opracowa-
nej procedurze. 

Zbadano również jak na sygnał ołowiu wpływa czas nagromadzania w zakre-
sie od 0 do 120 s (rys. 1b). Pomiary prowadzono przy potencjale nagromadzania 

-0,55 V, przyjętym jako optymalny. Okazało się, że pik ołowiu wzrasta liniowo 
wraz z  wydłużeniem czasu nagromadzania do  60 s, jednak do  badań najczę-
ściej stosowano czas 30 s, aby ograniczyć całkowity czas pomiaru. W przypadku 
konieczności zwiększenia czułości oznaczeń czas nagromadzania może być 
odpowiednio wydłużony.
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Rys. 1. Wpływ potencjału (a) i czasu (b) nagromadzania na prąd piku ołowiu.
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3.3. Krzywa kalibracyjna, zakres liniowości
Stosując optymalne parametry tj.: 0,1 mol L-1 CH3COOH jako elektro-
lit podstawowy, potencjał nagromadzania -0,55 V i czas nagromadzania 30 s 
wyznaczono krzywą kalibracyjną i uzyskano liniowość w zakresie stężeń Pb(II) 
od 2 ∙ 10-9 do 2 ∙ 10-6mol L-1. W tych samych warunkach wyznaczono granicę 
wykrywalności i wyniosła ona 8,6 ∙ 10-10 mol L-1, zaś względne odchylenie stan-
dardowe dla roztworu o stężeniu 1 ∙ 10-8 mol L-1 Pb(II) było równe 3,4 %. Dla 
porównania, w tabeli 1 podano uzyskane granice oznaczalności i zakresy linio-
wości dla opublikowanych anodowych woltamperometrycznych stripingowych 
procedur oznaczania Pb(II) z wykorzystaniem różnych elektrod pracujących. 

Tab. 1. Porównanie parametrów procedur ASV oznaczania Pb(II) z  wykorzystaniem 
różnych elektrod pracujących.

Granica  
wykrywalności 

(czas  
nagromadzania)

[mol L-1]

Zakres liniowości
[mol L-1]

Elektroda 
 pracująca Literatura

< 10-8 (240 s) 2 ∙ 10-8 - 1.5 ∙ 10-6 drukowana elek-
troda złota 6

2 ∙ 10-9 (300 s) 2 ∙ 10-8 - 1 ∙ 10-7
modyfikowana 

błonkowa elektro-
da bizmutowa

7

1 ∙ 10-9 (200 s) 2,5 ∙ 10-9 – 
1,25 ∙ 10-6

modyfikowana 
elektroda z węgla 

szklistego
8

1 ∙ 10-9 (120 s) 5 ∙ 10-8 - 6 ∙ 10-7
modyfikowana 

błonkowa elektro-
da bizmutowa

9

1 ∙ 10-9 (120 s) 1 ∙ 10-8 – 7.5 ∙ 10-7
modyfikowana 

błonkowa elektro-
da bizmutowa

10]

8,6 ∙ 10-10 (30) 2 ∙ 10-9 - 2 ∙ 10-6 HMDE zaproponowana 
procedura

2,5 ∙ 10-10 (800) 2,5 ∙ 10-9 - 2 × 10-7
modyfikowana 

błonkowa elektro-
da bizmutowa

11

1,8 ∙ 10-10 (420 s) 5 ∙ 10-10 - 5 × 10-9
modyfikowana 

błonkowa elektro-
da bizmutowa

12
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4. Wpływ matrycy organicznej
W przypadku woltamperometrycznych oznaczeń w próbkach środowiskowych 
za pomocą ASV pojawia się problem związany z matrycą próbek. W związku 
z  tym celem opracowanej procedury było szczegółowe zbadanie i  eliminacja 
interferencji związanych z obecnością substancji organicznych, takich jak sub-
stancje powierzchniowo czynne i substancje humusowe.

Wpływ substancji powierzchniowo czynnych o  ładunku obojętnym, anio-
nowym i  kationowym zbadano poprzez prowadzenie ilościowych ozna-
czeń w  próbkach syntetycznych zawierających stałe stężenie Pb(II) równe  
5 ∙ 10-8molL-1 i różne stężenia odpowiednio Tritonu X-100, siarczanu dodecylo-
sodowego (SDS) i bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB). Stwierdzono, 
że już 0,5 mg L-1 Tritonu X-100, 1 mg L-1 SDS i 1 mg L-1 CTAB powodują 
całkowity zanik sygnału ołowiu.

Innymi składnikami matrycy organicznej próbek naturalnych są substancje 
humusowe, wśród których możemy wyróżnić kwasy fulwowe (FA), które sta-
nowią około 80 % rozpuszczalnych związków węgla i kwasy humusowe (HA), 
które stanowią pozostałe 20 %13. Po  zbadaniu ich wpływu na  sygnał ołowiu 
stwierdzono, że powodują one zanik sygnału ołowiu w stężeniu 4 mg L-1 FA 
i 2 mg L-1 HA.
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Rys. 2. Wpływ substancji organicznych na sygnał 1 × 10-7 mol L-1 Pb(II): HA (a), Tri-
ton-X100 (b), CTAB (c), SDS (d) i FA (e).

5. Eliminacja interferencji matrycy organicznej
W celu eliminacji interferencji powodowanych przez matrycę organiczną wyko-
rzystano adsorpcyjne właściwości żywicy Amberlite XAD-7. W tym celu bez-
pośrednio do  woltamperometrycznego naczynka zawierającego analizowaną 
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próbkę i elektrolit podstawowy wprowadzano 0,5 g żywicy na 10 mL roztworu. 
W  takiej sytuacji podczas odtleniania próbki substancje organiczne ulegają 
adsorpcji na żywicy zaś jony ołowiu pozostają ilościowo w roztworze. Następ-
nie po  etapie odtleniania przeprowadzano woltamperometryczny pomiar jak 
opisano w punkcie 2. Wpływ Tritonu X-100, CTAB, SDS, FA i HA na sygnał 
ołowiu w  przypadku stosowania wstępnego mieszania z  żywicą Amberlite 
XAD-7 przedstawiono na  rys. 2. Jak widać, wprowadzając etap mieszania 
próbki z żywicą można w znacznym stopniu wyeliminować negatywny wpływ 
substancji powierzchniowo czynnych i humusowych na woltamperometryczny 
sygnał ołowiu. 

6. Zastosowanie
Zaproponowana procedura została wykorzystana do  analizy wód z  terenów 
Lubelszczyzny, rzeki Bystrzycy i Zalewu Zemborzyckiego. Ponieważ zawartość 
Pb(II) w tych wodach była poniżej granicy wykrywalności zbadano jego odzysk 
dla różnych stężeń (1 × 10-8 i 2 × 10-8 mol L-1). Pomiary prowadzono metodą 
dodatku wzorca z wykorzystaniem żywicy XAD-7 do usuwania matrycy orga-
nicznej. W każdym przypadku uzyskano zadowalające rezultaty, z wartościami 
odzysków wahającymi się między 96,7 % i 98,6 % i RSD między 3,5 % i 5,1 %. 
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w procesie elektroredukcji Bi(III)
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Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczące procesu elektroredukcji jonów Bi(III) 
w 2 mol∙dm-3 roztworach chloranów(VII) oraz w obecności etioniny. Zbadano 
również wpływ zmian protonizacji substancji katalizującej na kinetykę procesu 
elektroredukcji jonów Bi(III). Wraz ze wzrostem ilości NaClO4 w roztworze 
elektrolitu podstawowego rośnie katalityczna aktywność etioniny. Natomiast 
wzrost ilości HClO4 w  roztworach chloranów(VII) nie powoduje dużych 
zmian w  kinetyce procesu elektrodowego w  obecności aminokwasu. Mecha-
nizm katalitycznego działania etioniny związany jest z  tworzeniem się kom-
pleksów aktywnych Bi–etionina w  specyficznych warunkach jakie istnieją 
na powierzchni elektrody. 

Wprowadzenie
Etionina jest aminokwasem niebiogennym, strukturalnie spokrewnionym 
z metioniną. Różnica w budowie obu aminokwasów polega jedynie na zmianie 
długości łańcucha o  grupę -CH2 w  szeregu homologicznym. Etionina zapo-
biega włączaniu się aminokwasów do białek oraz zakłóca prawidłowe działa-
nie trójfosforanu adenozyny (ATP) w  komórkach zwierzęcych i  roślinnych1. 
Wpływa bardzo destrukcyjnie na  wątrobę organizmów żywych i  działanie 
wielu enzymów. Jest zaliczana do metabolitów o działaniu silnie kancerogen-
nym, które to  odgrywają znaczącą rolę w  powstawaniu większości nowotwo-
rów człowieka2. Dlatego istnieje konieczność monitorowania tego aminokwasu 
oraz szukania nowych metod analitycznych, które pozwolą kontrolować poziom 
etioniny w różnych środowiskach. Należy zwrócić uwagę na fakt, że techniki 
elektrochemiczne należą do relatywnie tanich metod analitycznych ze względu 
na koszt zakupu aparatury jak i wykonania jednostkowej analizy.

Efekt „cap-pair’’ stwarza możliwość oznaczania jonów wielu depolaryzato-
rów w roztworach o słabych właściwościach kompleksotwórczych3-4, a pośred-
nio również substancji katalizujących. Wykazano, że zmiany struktury obszaru 
międzyfazowego spowodowane adsorpcją związków organicznych na  rtęci 
odgrywają istotną rolę w mechanizmie efektu „cap-pair”5-7. Odwracalność elek-
troredukcji jonów Bi(III) jest również ściśle związana ze zmianami aktywności 
wody8-9. 

Ustalono, że zmiana stosunku stężeń kwasu chlorowego(VII) do  chlo-
ranu(VII) sodu w  elektrolicie podstawowym wpływa na  strukturę akwajonu 
bizmutu oraz wybranego do badań aminokwasu, a co za tym idzie, na przebieg 
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Rys. 1. Analizator elektrochemiczny μAutolab III z modułem FRA (EcoChemie, Ho-
landia).

procesu elektrodowego. Zastosowanie szerokiego spektrum technik elektro-
chemicznych: polarografii stałoprądowej (DC), woltamperometrii cyklicznej 
(CV), techniki fali prostokątnej (SWV) oraz elektrochemicznej spektroskopii 
impedancyjnej (EIS), pozwoliło na wyznaczenie szeregu parametrów kinetycz-
nych: potencjału formalnego (Ef

0), katodowego współczynnika przejścia (α), 
standardowych stałych szybkości (ks) procesu elektroredukcji depolaryzatora 
oraz współczynniki dyfuzji (Dox), które wskazały na wielkość efektu katalitycz-
nego nieaktywnej polarograficznie etioniny w 2 mol∙dm-3 roztworach chlora-
nów(VII).

Część eksperymentalna
W  badaniach wykorzystano analizator elektrochemiczny μAutolab/GpES 
(wersja 4.9) firmy Eco Chemie (rys. 1) oraz programowalny statyw elektrodowy 
firmy mtm anko Kraków (rys. 2). Badania prowadzono w naczyniu trójelektro-
dowym termostatowanym w temperaturze 298+/- 0,1 K, zawierającym: 

• kapiącą elektrodę rtęciową CGMDE o  kontrolowanym wzroście 
powierzchni (0,014740 cm2), firmy mtm anko Kraków jako elektrodę 
pracującą, 

• elektrodę odniesienia, Ag/AgCl (3mol·dm-3 KCl (nas.)),
•  drut platynowy o średnicy Ø 0,7mm, jako elektrodę pomocniczą. 

Rys. 2. Statyw elektrodowy M165D, z elektrodą pracującą CGMDE i programowanym 
sterownikiem elektrody.
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Badania prowadzono w 2 mol∙dm-3 roztworach chloranów(VII) o stosunkach 
stężeń: HClO4:NaClO4 (1:1) roztwór A, (1:4) roztwór B, (1:9) roztwór C, (4:1) 
roztwór D, (9:1) roztwór E. Stężenie jonów Bi(III) wynosiło zawsze 1·10-3 
mol∙dm-3. Roztwory z  etioniną sporządzono bezpośrednio przed pomiarami. 
Badane roztwory odtleniano azotem o wysokiej czystości. 

Wyniki
Rysunek 3a wskazuje jednoznacznie na  wzrost prądu pików SWV elektrore-
dukcji jonów Bi(III) zarówno po wprowadzeniu etioniny do 2 mol∙dm-3 chlora-
nów(VII) o stosunkach A, B, C oraz ze wzrostem stężenia aminokwasu w roz-
tworach. Jednocześnie zmniejsza się szerokość pików w połowie ich wysokości, 
co wskazuje na wzrost odwracalności elektroredukcji jonów Bi(III) w obecności 
etioniny. Dalsza analiza danych pozwala stwierdzić, że dla zdecydowanie więk-
szej ilości HClO4 w 2 mol∙dm-3 chloranach (VII) (rys. 3), po wprowadzeniu 
etioniny wysokość piku SWV jest porównywalna i jest on słabo zdefiniowany. 
Wraz ze wzrostem stężenia aminokwasu w elektrolicie podstawowym obserwu-
jemy wzrost wysokości piku SWV elektroredukcji jonów Bi(III). Należy jed-
nak zaznaczyć, że jest to mniejszy wzrost w porównaniu do roztworów chlora-
nów(VII), w których przeważa ilość soli sodowej kwasu chlorowego(VII).

Rys. 3. Woltamperogramy SWV elektroredukcji 1∙10-3 mol∙dm-3 Bi(III) (—) 
w 2 mol∙dm-3 chloranach(VII) i w obecności etioniny w mol∙dm-3: 0 (•), 3∙10-4 (Δ), 1∙10-3 
(▲), 3∙10-3 (◊), 6∙10-3 (♦); gdzie stosunek HClO4:NaClO4 = 1:1 (D).
Rys. 3a. Woltamperogramy SWV elektroredukcji 1∙10-3 mol∙dm-3 Bi(III) (—) 
w 2 mol∙dm-3 chloranach(VII) i w obecności etioniny w mol∙dm-3: 0 (•), 3∙10-4 (Δ), 1∙10-3 
(▲), 3∙10-3 (◊), 6∙10-3 (♦); gdzie stosunek HClO4:NaClO4 = 1:1 (A).
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Rys. 4. Polarogram DC elektroredukcji 1∙10-3 mol∙dm-3 Bi(III) (•) w 2 mol∙dm-3 roztworach 
chloranów(VII) i w obecności 6∙10-3 mol∙dm-3 etioniny (♦), gdzie HClO4:NaClO4=1:1(A).

Rys. 5. Cykliczne krzywe woltamperometryczne elektroredukcji 1∙10-3 mol∙dm-3 Bi(III) 
w  2 mol∙dm-3 chloranach(VII), (•) i  w  obecności 3∙10-3 mol∙dm-3 etioniny (◊), gdzie 
HClO4:NaClO4=1:9(C).
Rys. 5a. Zależność różnicy potencjałów piku anodowego i katodowego od szybkości po-
laryzacji dla elektroredukcji 1∙10-3 mol∙dm-3 Bi(III) w 2 mol∙dm-3 chloranach(VII) oraz 
w obecności etioniny w mol∙dm-3: 0 (•), 3∙10-4 (Δ), 1∙10-3 (▲), 3∙10-3 (◊), 6∙10-3 (♦); gdzie 
HClO4:NaClO4 = 1:9 (C).
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Obecność etioniny w  badanych roztworach elektrolitów podstawowych 
powoduje zmianę obrazu fal polarograficznych DC elektroredukcji jonów Bi(III) 
(rys. 4). Obserwuje się przesunięcie potencjału półfali E1/2 w kierunku bardziej 
dodatnich wartości przy jednoczesnym wzroście ich nachylenia, co  sugeruje 
wzrost odwracalności procesu elektroredukcji jonów B(III) w 2 mol∙dm-3 chlo-
ranach(VII) w obecności etioniny. 

Wpływ etioniny oraz zmian stosunku stężeń HClO4:NaClO4 na odwracal-
ność procesu elektroredukcji jonów Bi(III) wynika także z przebiegu krzywych 
woltamperometrii cyklicznej CV (rys. 5, 5a).

Obecność 6·10-3 mol·dm-3 etioniny w roztworze elektrolitu podstawowego 
powoduje zmniejszenie odległości między pikiem anodowym i  katodowym 
(rys. 5) co świadczy o wzroście odwracalności procesu elektroredukcji Bi(III). 
Natomiast niewielkie zmiany ΔEa-k wraz ze zmianą szybkości polaryzacji elek-
trody (szczególnie przy niskich szybkościach polaryzacji (rys. 5a), we wszyst-
kich badanych roztworach elektrolitu podstawowego, wskazują, że etapem 
kontrolującym szybkość procesu elektroredukcji jonów Bi(III) w  obecności 
etioniny jest reakcja chemiczna4. Tą reakcją jest prawdopodobnie tworzenie się 
na powierzchni elektrody kompleksów aktywnych, które pośredniczą w prze-
niesieniu elektronów. Nie stwierdzono istnienia takich kompleksów w  roz-
tworach chloranów(VII) metodami spektrofotometrycznymi. Powstawanie 
tego kompleksu sprzyja adsorpcja etioniny na rtęci7. Można przypuszczać, że 
aktywne kompleksy Bi(III) – etionina zlokalizowane są  wewnątrz warstwy 
adsorpcyjnej (rys. 6)4,10.

Rys. 6. Mechanizm tworzenia się kompleksów aktywnych Bi-etionina na  elektrodzie 
rtęciowej.
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Tab. 1. Wartości: potencjałów formalnych (Ef
0), współczynników przejścia katodowego 

(α) oraz standardowych stałych szybkości (ks) elektroredukcji 1∙10-3 Bi(III) 2 mol∙dm-3 
w chloranach(VII) o stosunku stężeń HClO4 : NaClO4 (1:1) roztwór A, (1:4) roztwór 
B, (1:9) roztwór C, (4:1) roztwór D, (9:1) roztwór E oraz w obecności 6∙10-3 mol∙dm-3 
etioniny7.

Chlorany 
(VII)

2 mol⋅dm-3

Ef
0/V α 103ks /cm∙s-1

Bi(III) Bi(III) 
+ Et Bi(III) Bi(III) 

+ Et Bi(III)
Bi(III) 
+ Et
(CV)

Bi(III) 
+ Et
(EIS)

A 0,102 0,085 0,28 0,60 0,143 5,64 6,10

B 0,097 0,088 0,33 0,70 0,150 11,20 12,00

C 0,095 0,088 0,35 0,81 0,152 12,20 14,40

D 0,098 0,086 0,31 0,55 0,152 4,76 4,00

E 0,102 0,080 0,27 0,57 0,128 4,17 3,84

W oparciu o parametry krzywych CV oraz technikę impedancji faradajow-
skiej wyznaczono wartości parametrów kinetycznych, które wskazały na wiel-
kość efektu katalitycznego etioniny (tab. 1).

Wzrost stężenia etioniny we  wszystkich badanych roztworach chlora-
nów(VII) nie wpływa znacząco na zmiany wartości Ef

0 (tab. 1.) co potwierdza, że 
w roztworach nie powstają trwałe kompleksy jonów Bi(III) z etioniną4. Wzrost 
wartości współczynników przejścia α po wprowadzeniu etioniny do roztworu 
elektrolitu podstawowego wskazuje na  wzrost odwracalności procesu elektro-
redukcji jonów Bi(III). Należy również zauważyć, że efekt ten jest zdecydowa-
nie większy dla roztworów chloranów(VII) o przeważającej ilości soli sodowej 
kwasu chlorowego(VII) w porównaniu do ilości kwasu chlorowego(VII) (roz-
twór 2C). Wartości ks potwierdzają katalityczne działanie etioniny na elektro-
redukcję Bi(III) w 2 mol∙dm-3 roztworach chloranów(VII). Wartości stałych 
szybkości ks wyznaczone z  pomiarów woltamperometrii cyklicznej CV oraz 
impedancji faradajowskiej są w dobrej zgodności (tab. 1). Katalityczna aktyw-
ność etioniny wzrasta wraz ze wzrostem ilości NaClO4 w roztworze elektroli-
tów. Natomiast, wzrost ilości HClO4 w roztworach chloranów(VII) powoduje 
spadek szybkości procesu elektroredukcji jonów Bi(III) w obecności etioniny. 
Wskazuje to  na  różnorodność kompleksów aktywnych kompleksów pośred-
niczących w  przejściu elektronów4. Prawdopodobnie rozmieszczenie zaadsor-
bowanej etioniny na powierzchni elektrody rtęciowej7, ze względu na zmianę 
stopnia sprotonowania etioniny, odgrywa istotną rolę w tworzeniu aktywnych 
kompleksów Bi(III) – etionina, które są  substratem w  procesie elektroreduk-
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cji. Nieliniowość zależności lnkf = f(E) (rys. 7) potwierdza etapowy charakter 
mechanizmu elektroredukcji jonów Bi(III) we wszystkich badanych roztworach 
chloranów(VII). Ponadto wpływ etioniny na  przeniesienie pierwszego elek-
tronu jest znacznie większy niż na przejście pozostałych elektronów. To może 
być związane z  tworzeniem się wspomnianych kompleksów Bi(III)  – Et już 
przed przejściem pierwszego elektronu. Jest to etap najwolniejszy i determinuje 
szybkość całego procesu. Kompleksy aktywne uczestniczą również w przejściu 
kolejnych elektronów. Należy jednak zauważyć, że skład kompleksów aktyw-
nych po przejściu kolejnych elektronów ulega zmianie.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano katalityczny wpływ etioniny 
na elektroredukcję jonów Bi(III) w 2 mol∙dm-3 chloranach(VII) oraz w warun-
kach różnej jej protonizacji. Wieloetapowy mechanizm katalitycznego działania 
etioniny związany jest z  tworzeniem się kompleksów aktywnych w specyficz-
nych warunkach jakie istnieją na powierzchni elektrody. Aktywne kompleksy 
Bi  – etionina ułatwiają wymianę elektronów w  procesie elektrodowym. Naj-
większy efekt katalityczny etioniny zaobserwowano dla przeważającej ilości soli 
sodowej kwasu chlorowego(VII) (roztwór 2C). Najprawdopodobniej zróżnico-
wana aktywność katalityczna sprototonowanej etioniny zależy od składu kom-
pleksów aktywnych biorących udział w procesie elektrodowym.

Rys. 7. Zależności stałych szybkości kf elektroredukcji 1·10-3 mol∙dm-3 Bi(III) 
w 2 mol∙dm-3 chloranach(VII) w obecności etioniny w mol∙dm-3: 0 (•), 3∙10-4 (Δ), 1∙10-3 
(▲), 3∙10-3 (◊), 6∙10-3 (♦); gdzie HClO4:NaClO4 = 1:1(A).
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Woltamperometryczna charakterystyka uwalniania kofeiny 
z trójwymiarowych modeli implantów wytwarzanych techniką druku 
3D (FDM) 
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Abstrakt
W ramach pracy opisano sposób oraz warunki wytwarzania bioaktywnych, trój-
wymiarowych modeli implantów tkanek twardych, techniką druku 3D (Fused 
Deposition Modeling - FDM) z włókna polilaktydu (PLA) dotowanego kofeiną 
na poziomie 10% w/w. Efektywność i kinetykę uwalniania kofeiny z implantów 
badano metodą klasycznej spektroskopii UV-Vis oraz techniką impulsowej wol-
tamperometrii różnicowej (DPV) w środowisku wody destylowanej, 0,1 mol L-1 
roztworu soli fizjologicznej (PBS, pH 7,4) i 0,1 mol L-1 kwasu solnego. Kom-
pozytowy (PLA/CAF) filament (włókno) otrzymano z jednorodnej mieszaniny 
granulatu PLA i  kofeiny (CAF), przygotowanej w  stosunku masowym 9:1, 
w wytłaczarce ślimakowej typu Filastruder. Wirtualne, trójwymiarowe modele 
implantów zaprojektowano w  programie Blender. Proces wydruku zopty-
malizowano w  programie Sli3er, natomiast program Pronterface został użyty 
do  obsługi drukarki 3D RepRapPro Tricolour Mendel. Dla obu metod ana-
litycznych, określono optymalne warunki oznaczania kofeiny w wodzie desty-
lowanej i dichlorometanie, a następnie wyznaczono zakresy liniowości, czułość 
i  precyzje tych metod. Dokładność metod oszacowano na  podstawie badań 
odzysku. Czasowe profile wymywania kofeiny z implantów PLA/CAF objęły 
okres od 1 do 96 godzin. Wykazano, że technika DPV, w stosunku do metody 
spektroskopii UV-Vis, charakteryzuje się zdecydowanie wyższą czułością, pre-
cyzją, dokładnością i selektywnością oznaczania CAF.

1. Wstęp
Technika druku 3D polega na ciągłym topieniu i osadzaniu warstwa po war-
stwie termoplastycznego tworzywa, które formuje w ten sposób trójwymiarowy 
obiekt będący wierną kopią wirtualnego (Fused Deposition Modeling – FDM 
lub Fused Filament Fabrication - FFF)1. W  głowicy drukarki 3D, termopla-
styczne włókno ciągłe, tzw. filament ulega stopieniu i w formie płynnej, przez 
odpowiednio dobraną dyszę, jest precyzyjne dozowane na budowany element 
modelu. Średnica włókna jest standaryzowana i w zależności od modelu dru-
karki 3D wynosi 1,75 lub 3,00 mm. 

Technika druku 3D umożliwia stosowanie biodegradowalnych polimerów2 
do budowy implantów pełnych oraz szkieletów (rusztowań) o dowolnych roz-
miarach, kształcie i strukturze3. W zależności od konstrukcji i fizykochemicz-
nych właściwości znajdują one zastosowanie w chirurgii twardej i miękkiej jako 
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bierne, a nawet czynne elementy wspierające regenerację uszkodzonej tkanki. 
Z grupy biodegradowalnych polimerów najczęściej w technice druku 3D stoso-
wane są poliestry alifatyczne, a zwłaszcza w pełni biodegradowalny i biokom-
patybilny polilaktyd (polikwas mlekowy, ang. Polylactic Acid, Polylactide – PLA), 
pozyskiwany z  odnawialnych surowców naturalnych, takich jak np. mączka 
kukurydziana4. Modyfikacja składu kompozytu z udziałem polimerów o wła-
ściwościach zbliżonych do  PLA umożliwia funkcjonalizację podstawowych 
cech polilaktydu, który sam z siebie jest twardy i kruchy5. Zwykle modyfikacja 
fizycznych, chemicznych a także biologicznych właściwości gotowego modelu 
jest realizowana poprzez domieszkowanie tworzywa już na  etapie produkcji 
filamentu. Jako modyfikatory stosowane są  substancje pochodzenia nieorga-
nicznego i/lub organicznego odpowiednio spreparowane i stabilne termicznie 
w warunkach przetwórstwa polimeru. Przykładem takiej bioaktywnej substancji 
organicznej jest kofeina.

Kofeina (CAF, łac. Coffeinum, ang. Caffeine, wg IUPAC 1,3,7-trimetylo-
-1H-puryno-2,6(3H,7H)-dion) to związek organiczny zwany alkaloidem pury-
nowym, obecny m.in. w  ziarnach kawy oraz wielu innych surowcach roślin-
nych, w których pełni funkcję naturalnego pestycydu. Wzór sumaryczny CAF: 
C8H10N4O2; masa molowa: 194,19 g mol-1; gęstość: 1,230 g·cm-3; pH: 5,5-6,5; 
temperatura topnienia: 234-236,5°C; numer CAS: 58-08-2.

Kofeina została odkryta w 1820 roku przez Friedricha Ferdinanda Rungego, 
niemieckiego chemika, który jako pierwszy dokonał analizy chemicznej ziaren 
kawy. Zawartość kofeiny w porcji naparu kawy (200 mL) jest różna i mieści się 
w zakresie 27-282 mg, natomiast w analogicznej porcji naparu herbacianego 
zawiera się w zakresie 14-65 mg. Mechanizm działania kofeiny na organizm 
ludzki opiera się na blokowaniu receptorów adenozyny, w wyniku czego wpływa 
ona na zwiększenie wydzielania adrenaliny, dopaminy i serotoniny. Efektem jej 
działania jest pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, rozszerzenie naczyń 
krwionośnych oraz tachykardia, czyli przyspieszenie akcji serca. Ponadto kofe-

Rys. 1. Wzór strukturalny kofeiny (CAF).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowce_odnawialne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowce_naturalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kukurydza
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ina stymuluje pracę żołądka, gdyż wpływa na wydzielanie kwasu żołądkowego. 
Według niektórych źródeł CAF ma  również wpływ na metabolizm, efektem 
czego jest lipoliza tkanki tłuszczowej. Prawie w  całości ulega biotransforma-
cji w wątrobie. Szlak metaboliczny CAF obejmuje syntezę trzech metabolitów 
(dimetyloksantyn): a) paraksantyny (ok. 84% przyjętej dawki CAF), która inten-
syfikuje wydzielanie lipolizy, w efekcie wzrasta poziom glicerolu i wolnych kwa-
sów tłuszczowych we krwi; b) teobrominy (ok. 12% przyjętej dawki CAF), która 
silnie rozszerza naczynia krwionośne; c) teofiliny (ok. 4% przyjętej dawki CAF), 
która wykazuje działanie rozkurczające gładkiej tkanki mięśniowej oskrzeli, 
przez co znalazła zastosowanie w leczeniu astmy. Suplementacja CAF zmniej-
sza ryzyko demencji, pozytywnie wpływa na pamięć długotrwałą, nastrój i kon-
centrację, zwalcza uczucie zmęczenia, a w efekcie zwiększa sprawność fizyczną 
i umysłową. Stosowana jako dodatek do środków farmakologicznych wykazuje 
silny efekt synergistyczny. Z  paracetamolem działa przeciwzapalnie i  antyok-
sydacyjnie. Kofeina jest stosowana w leczeniu zapaści pochodzenia sercowego 
i naczyniowego, a także jako dodatek do leków wykrztuśnych i przeciwdycha-
wiczych. Typowa zawartość CAF w  lekach to  15-200 mg na  jedną tabletkę. 
Przyjęcie dawki CAF > 0,5 g wywołuje niemiarową, przyspieszoną pracę serca, 
pobudzenie psychoruchowe, nudności, drgawki i  niewydolność oddechową. 
Dawka śmiertelna dla osoby dorosłej to ok. 10 g.

Kofeina, ze względu na  specyficzne właściwości farmakologiczne i wysoką 
temperaturę topnienia (> 236°C) jest termicznie stabilna w temperaturze prze-
twórstwa polilaktydu (ok. 175°C). Nawet w  bardzo wysokich temperaturach 
przetwórstwa innych poliestrów (~250°C) nie obserwowano degradacji ter-
micznej CAF6. Ponadto od tworzyw kompozytowych stosowanych w technice 
druku 3D wymaga się, aby na każdym z etapów druku zachowały doskonałą 
jednorodność i  homogeniczność7. Taką cechę posiada kompozyt PLA/CAF 
wytwarzany nawet w stosunku wagowym 8:2.

Implanty bioaktywne, ze względów proceduralnych i  nie do  końca rozpo-
znanych skutków oddziaływania na  tkankę ludzką są  stosowane w  chirurgii 
sporadycznie, natomiast stanowią intensywnie eksplorowany obiekt badań 
na płaszczyźnie nauki, medycyny i  przemysłu. Główny nurt badań obejmuje 
zagadnienia dotyczące możliwości wytwarzania implantów dotowanych sub-
stancją bioaktywną, a  także jej uwalniania w  organizmie ludzkim. Pierwsze 
z zagadnień dotyczy technologii produkcji, drugie zdrowia, rozwoju i funkcjo-
nowania organizmu w warunkach celowanej farmakoterapii. W praktyce labo-
ratoryjnej do monitorowania efektów uwalniania substancji czynnej (kofeiny) 
z osnowy implantu stosowane są takie metody analizy instrumentalnej jak np. 
spektroskopia UV-Vis (metoda zalecana przez Farmakopeę Europejską)8-10, 
chromatografia gazowa11 i wysokosprawna chromatografia cieczowa12. Skłon-
ność CAF do elektrochemicznego utleniania i  redukcji została wykorzystana 
w elektroanalizie. Stosowane były takie metody elektrochemiczne, jak np. wol-
tamperometria13,14 czy amperometria15, w szczególności technika woltampero-
metrii cyklicznej (CV) i bardziej zaawansowana impulsowa woltamperometria 
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różnicowa (DPV). Metody elektrochemiczne charakteryzują się odpowiednio 
wysoką czułością, precyzją, dokładnością, relatywnie krótkim czasem i niskim 
kosztem pojedynczej analizy. Do oznaczeń kofeiny stosowano stałe elektrody 
węglowe i pastowe, przede wszystkim elektrody z węgla szklistego (Glassy Car-
bon Electrode - GCE) modyfikowane i niemodyfikowane15.

W  ramach pracy zaprojektowano i  przeprowadzono wszystkie etapy pro-
cesu produkcji implantów tkanek twardych na  bazie bioaktywnego, biozgod-
nego i w pełni biodegradowalnego kompozytu PLA/CAF techniką druku 3D. 
Stosowane substraty kompozytu to  granulat polilaktydu i  kofeina zmieszane 
w proporcji wagowej 9:1. Procentową zawartość CAF w filamencie PLA/CAF 
oznaczono techniką spektrometrii UV-Vis po rozpuszczeniu włókna w dichlo-
rometanie. Czasowe profile uwalniania kofeiny z  implantów, wyznaczono 
metodą spektrometrii UV-Vis – dopuszczoną przez Farmakopeę Europejską 
(Wydanie 9, Strasburg, Rada Europy, 2016)17 – oraz techniką impulsowej 
woltamperometrii różnicowej (DPV) z  użyciem niemodyfikowanej, węglo-
wej elektrody pracującej (GCE). Uwalnianie CAF monitorowano przez 96 
godzin w wodzie bidestylowanej, 0,1 mol L-1 roztworze soli fizjologicznej (PBS, 
pH 7,4) i 0,1 mol L-1 roztworze HCl. Dla obu metod analitycznych określono 
także optymalne warunki oznaczania CAF w wodzie destylowanej i dichloro-
metanie, ponadto wyznaczono zakresy liniowości, czułość i precyzje obu metod. 
Dokładność metod oceniono na podstawie badań odzysku. 

2. Część eksperymentalna

2.1. Stosowane odczynniki chemiczne
Do przygotowania roztworów wzorcowych kofeiny, elektrolitu podstawowego 
oraz mycia naczynek woltamperometrycznych i kwarcowych kuwet stosowane 
były następujące substancje (bez dodatkowego oczyszczenia): kofeina (CAF) 
o  czystości ≥99,0%, KCl, KNO3, NaCl, Na2HPO4 (Sigma-Aldrich), stężony 
98% m/V H2SO4 (Merck, dichlorometan i alkohol metylowy (POCH). Roz-
twory wzorcowe CAF o stężeniu 0,1 i 0,01 mol L-1 sporządzano codziennie 
bezpośrednio przed pomiarami w bursztynowych kolbkach miarowych i prze-
chowywano w  temperaturze 5°C. Granulat handlowy polilaktydu (PLA) 
do produkcji włókna ciągłego (filamentu) zakupiono w firmie Barrus Filaments 
(Holandia). Woda bidestylowana z  destylarki kwarcowej (>18 MΩ·cm) była 
stosowana do  przygotowania wszystkich roztworów oraz mycia naczyń i  ele-
mentów układów pomiarowych.

2.2. Urządzenia, aparatura pomiarowa i oprogramowanie
Na etapie przygotowania i tłoczenia włókien ciągłych (filamentu) z mieszaniny 
granulatu polilaktydu i kofeiny stosowano miniaturową wytłaczarkę ślimakową 
typu Filastruder v1.0 (Filastruder, USA). Konstrukcja tej prostej w obsłudze 
wytłaczarki umożliwia przetwarzanie niewielkich ilości granulatów z różnych 
polimerów termoplastycznych w  temperaturze do  260°C. Zasobnik surowca 
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jest przystosowany do  podawania mieszaniny kilku granulatów i  substancji 
pomocniczych. W zależności od średnicy użytej dyszy możliwe jest tłoczenie 
filamentów o standardowych i nietypowych przekrojach.

Implanty tkankowe wykonano za  pomocą drukarki 3D typu RepRapPro 
Tricolour Mendel (RepRapPro, Wielka Brytania). Drukarkę wg koncepcji 
RepRap zaprojektowano mając na  względzie niskie koszty jej produkcji, eks-
ploatacji i naprawy. Jest prosta w obsłudze, a  jej konstrukcja może być łatwo 
i  dalece modyfikowana przez użytkownika. Drukarka RepRapPro jest wypo-
sażona w  trzy niezależnie funkcjonujące głowice, w  efekcie drukowany war-
stwa po warstwie element może być budowany z  trzech różnych materiałów 
(kompozytów). Standardowa średnica dyszy to  0,5 mm, ale dopuszcza się 
również stosowanie dysz o innych, mniejszych lub większych średnicach. Prze-
strzeń robocza drukarki w kartezjańskim układzie współrzędnych ma wymiary 
210 x 190  x 140 mm. 

Pomiary woltamperometryczne wykonano za  pomocą wielofunkcyjnego 
analizatora elektrochemicznego model M161 (mtm-anko, Polska). W statywie 
elektrodowym model M164 (mtm-anko, Polska) mocowano celkę woltampero-
metryczną. Celkę stanowiło kwarcowe naczynko o objętości 10 mL, w którym 
umieszczono mieszalnik magnetyczny i trzy elektrody, tj. chlorosrebrową elek-
trodę odniesienia Ag/AgCl/3 mol L-1 KCl z dodatkowym płaszczem wypełnio-
nym 2,5 mol L-1 roztworem KNO3, pomocniczą elektrodę platynową wykonaną 
z drutu Pt o  średnicy 1 mm oraz pracującą dyskową elektrodę z węgla szkli-
stego (GCE, BASi, USA) o średnicy 3 mm. Przed każdą serią pomiarów, elek-
troda GCE była polerowana za pomocą proszku polerskiego 0,05 μm Al2O3 
(Buehler) na suknach polerskich (Buehler), a następnie płukana w silnym stru-
mieniu wody destylowanej i metanolu.

Widma absorpcji CAF w zakresie UV-Vis zarejestrowano za pomocą spek-
trometru Lambda XLS UV-Vis (Perkin-Elmer, USA). Szerokość szczeliny 
2 nm, grubość kwarcowej kuwety 1 cm. 

Zdjęcia mikroskopowe implantów wykonano za  pomocą mikroskopu 
optycznego Keyence VHX-900F (Keyence, Japonia). 

Laboratoryjny pH-metr CPI-505 (ELMETRON, Polska) został użyty 
do ustalenia pH roztworów, w których kondycjonowano implanty.

Pomiary spektroskopowe i elektrochemiczne przeprowadzono w temperatu-
rze pokojowej (~20ºC), natomiast kondycjonowanie implantów w roztworach 
ekstrakcyjnych prowadzono w  temperaturze zbliżonej do  temperatury ludz-
kiego ciała, tj. 36ºC.

Ogólnie dostępne, darmowe (licencja GNU GPL) oprogramowanie zostało 
użyte na etapie projektowania trójwymiarowych modeli implantów (program 
Blender), optymalizacji parametrów druku (program Sli3er) oraz do sterowania 
drukarki (program Pronterface). Program EAGRAPH był stosowany do obsługi 
analizatora M161, archiwizacji danych, przetwarzania sygnałów i interpretacji 
woltamperogramów.
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2.4. Zasady poboru próbek ekstraktów do analizy
Profile uwalniania kofeiny z  implantów sporządzono dla trzech serii próbek, 
w trzech różnych środowiskach. Próbki implantów kondycjonowano w wodzie 
bidestylowanej, 0,1 mol L-1 roztworze soli fizjologicznej (PBS, pH  7,4) 
i 0,1 mol L-1 roztworze HCl. Temperatura roztworów wynosiła 36°C. W her-
metycznie zamykanych polipropylenowych naczyniach umieszczano po  trzy 
badane implanty o  średniej masie 0,670 g i  zalewano je porcją 10 mL odpo-
wiedniego roztworu. Po czasie 1, 2, 4, 24, 48, 72 i 96 godzin zlewano ilościowo 
roztwór znad implantów i  ponownie zalewano je  świeżą porcją 10  mL roz-
puszczalnika. Roztwory ekstraktów ze względu na  niską trwałość nie były 
przechowywane tylko poddawane natychmiast analizie spektroskopowej 
i woltamperometrycznej. 

2.5. Procedura oznaczania kofeiny techniką impulsowej 
woltamperometrii różnicowej
W  celu wykonania oznaczeń woltamperometrycznych CAF, w  oparciu 
o dostępne dane literaturowe, jako elektrolit podstawowy wybrano 0,05 mol L-1 
kwas siarkowy(VI). Ponieważ CAF nie ulega akumulacji na powierzchni elek-
trody pracującej rejestrowano tylko pojedyncze krzywe woltamperometryczne 
w cyklu anodowym, w zakresie potencjałów od 1100 do 1450 mV. Dla każdej 
próbki i  każdego dodatku wzorca rejestrowano po  trzy krzywe woltampero-
metryczne, które następnie uśredniano. Po  odjęciu rzeczywistej linii bazowej, 
którą rejestrowano w  roztworze ślepej próbki, odczytywano wartości prądu 
pików. Jako technikę rejestracji woltamogramów zastosowano impulsową wol-
tamperometrię różnicową (DPV). Parametry techniki DPV: potencjał schodka 
Es = 3 mV, amplituda impulsu dE = 50 mV, czas wyczekiwania tw = 10 ms, czas 
próbkowania prądu tp = 10 ms.

3. Dyskusja wyników
3.1. Przygotowanie włókna filamentu z kompozytu PLA/CAF
Celem wytłoczenia włókna kompozytu PLA/CAF przygotowano na  wstę-
pie jednorodną, suchą mieszankę granulatu polilaktydu z kofeiną w stosunku 
masowym 9:1. Mieszankę dozowano małymi porcjami do  lejka zasypowego 
wytłaczarki ślimakowej Filastruder. Obracający się ślimak przesuwał mieszankę 
przez strefę grzewczą cylindra o  ustalonej na  185°C temperaturze, w  której 
dochodziło do upłynnienia polilaktydu. Na końcu cylindra zamontowano dyszę 
o średnicy 1,75 mm, przez którą wyciskana ruchem ślimaka płynna masa kom-
pozytu PLA/CAF formowała włókno filamentu. Temperatura strefy grzewczej 
cylindra została dobrana na drodze wielokrotnych prób. Zbyt wysoka tempera-
tura była powodem niskiej lepkości i powolnego zastygania włókna kompozytu, 
w efekcie obserwowano jego plastyczną deformację. Tym samym oczekiwana 
prostoliniowość i przekrój włókna były niesatysfakcjonujące. Stosowanie zbyt 
niskich temperatur skutkowało zrywaniem się włókna, jego rozwarstwianiem 
i  brakiem jednorodności. Optymalizując temperaturę wytłaczania włókna 
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należy mieć na  względzie temperaturę topnienia i  rozkładu zarówno poli-
meru, jak i  dotowanej substancji czynnej. Należy również wziąć pod uwagę, 
że materiał może być punktowo przegrzewany przy ściankach cylindra grzej-
nego. Komponując własną mieszankę PLA/CAF przeprowadzono na wstępie 
jej termograwimetryczną analizę, która wykluczyła jakiekolwiek przemiany 
fazowe do  temperatury 250°C. Obserwacja wzrokowa włókna dowiodła jed-
nak jego niejednorodności, dlatego włókno po pierwszym tłoczeniu zmielono 
i  ponownie przetłoczono. Etapy mielenia i  tłoczenia powtarzano trzykrotnie, 
aż do momentu uzyskania satysfakcjonujących parametrów włókna. Ostatecz-
nie średnica włókna, zmierzona suwmiarką wyniosła 1,64±0,07 mm przy stan-
dardowo wymaganej tolerancji wymiaru ±0,05 mm i dopuszczalnej ±0,10 mm. 
Gęstość włókna wyznaczono piknometrycznie na poziomie 1,271±0,009 g cm-3. 

3.2. Przygotowanie wirtualnego modelu implantu
Wirtualny model, który opisuje w kartezjańskim układzie współrzędnych trój-
wymiarową formę implantu zaprojektowano w  programie Blender. Przyjęty 
kształt zewnętrzny implantu to walec o wysokości 5,4 mm i średnicy 15,0 mm. 
Jego przestrzeń wewnętrzną stanowi część lita i część porowa. Pierwsza zbudo-
wana jest z dwóch wzajemnie zespolonych obwodów, druga z równoległych linii 
nakładanych naprzemiennie pod kątem 90° pomiędzy kolejnymi warstwami. 
Ostatecznie model tworzy 18 warstw, każda o wysokości 0,3 mm. Minimalną 
szerokość elementu, tj. obwodu i linii, determinuje szerokość ścieżki drukowa-
nego polimeru. W  identyczny sposób przygotowano cztery modele implan-
tów o  różnej porowatością, tj. 50 i  70%. Stosowane szerokości ścieżki druku 
to 0,5 i 1,0 mm. Projekty modeli zapisano w plikach z rozszerzeniem *.stl.

3.3. Optymalizacja parametrów druku 3D
Jakość implantu drukowanego metodą FDM w tym powtarzalność i dokładność 
odwzorowania wirtualnego modelu zależy od szeregu parametrów, które należy 
wstępnie zoptymalizować. Pierwszy i najważniejszy to temperatura dyszy, która 
determinuje płynność (lepkość) polimeru nakładanego na budowany element. 
Zbyt wysoka lub za niska temperatura dyszy jest przyczyną nierównomiernego 
nanoszenia polimeru, a  w  konsekwencji złej jakości druku. Również w  tym 
przypadku należy mieć na względzie temperaturę termicznego rozkładu poli-
meru i substancji czynnej, jeżeli taka została dodana. Drugi, równie ważny para-
metr to szybkość przesuwu głowicy, w której zamontowana jest dysza. Wolny 
przesuw głowicy istotnie wydłuża czas druku, natomiast zbyt szybki prowadzi 
zwykle do  zniekształcenia drukowanego elementu, który nie nadąża stygnąć 
za przesuwającą się głowicą. W tej pracy stosowano wyłącznie jedną szybkość 
przesuwu głowicy tj. 10 mm s-1, która gwarantowała satysfakcjonujące odwzo-
rowanie wirtualnych modeli implantów (rys. 2). Optymalne wartości parame-
trów druku 3D poddano konwersji na kod maszynowy, dane w tym formacie 
przesyłano do drukarki RepRapPro Tricolour Mendel i  zapisano w  formacie 

*.gcode programu Sli3er.
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Algorytmy sterowania drukarki zaprojektowano na  platformie programu 
Pronterface. Realizowane krok po kroku linie kodu maszynowego stanowiły ści-
sły algorytm obsługi napędu i  kontroli położenia głowicy drukarki w  trzech 
płaszczyznach jej pracy. Osiągnięty czas równoległego druku dwóch implantów, 
w zależności od stopnia skomplikowania modelu i założonej precyzji odwzoro-
wania, nie był krótszy niż 10 i dłuższy niż 17 minut.

3.5. Woltamperometryczna metoda oznaczania kofeiny techniką DPV
Woltamperometryczna metoda oznaczania analitów jak każda inna technika 
instrumentalna, wymaga optymalizacji warunków prowadzenia pomiarów. 
W  przypadku techniki DPV optymalizowane są  skład i  stężenie elektrolitu 
podstawowego oraz parametry rejestracji woltamogramów. Jeżeli depolaryza-
tor ulega chemicznej, fizycznej bądź elektrolitycznej akumulacji na powierzchni 
elektrody pracującej, optymalizuje się także czas i potencjał zatężania.

3.5.1. Skład elektrolitu podstawowego i instrumentalne parametry 
pomiaru
Z przeglądu dostępnej literatury wynika, że najczęściej stosowanym elektroli-
tem w przypadku oznaczania CAF był rozcieńczony roztwór kwasu siarkowe-
go(VI). Ze względu na specyficzną matrycę próbki w ramach pracy testowano 
roztwory: kwasu siarkowego(VI), kwasu azotowego(V), kwasu chlorowodoro-
wego oraz bufor octanowy w zakresie stężenia 0,01–0,1 mol L-1. Stężenie CAF 
w elektrolicie utrzymywano na stałym poziomie 6 μmol L-1. Przyjęte kryteria 
wyboru elektrolitu to: wysokość piku, powtarzalność prądu tła, stosunek sygnału 
do szumu, czułość i precyzja pomiaru oraz stabilność potencjału piku utleniania 
CAF na GCE. Wpływ stężenia kwasu siarkowego w zakresie 0,01–0,1 mol L-1 
na wysokość prądu piku utleniania CAF przedstawiono na rysunku 3A. Osta-
tecznie za najlepszy elektrolit, który spełniał prawie wszystkie założone kryteria 
uznano 0,05 mol L-1 roztwór H2SO4.

Optymalizacji poddane zostały również warunki zatężania CAF 
na  powierzchni elektrody GCE oraz parametry instrumentalne rejestracji 
woltamperogramów DPV. Potencjał zatężania (Ezat) testowano w  zakresie 
od 0,5 do 1,1 V, natomiast czas zatężania (tzat) od 0 do 30 sekund. Stwierdzono, 

Rys. 2. Fotografie wydrukowanych implantów o porowatości 50% (A) i 70% (B) uzyska-
ne przy 20-krotnym i 50-krotnym powiększeniu obrazu.
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że CAF nie ulega elektrolitycznej akumulacji na elektrodzie GCE, podobnie 
nie zaobserwowano jej adsorpcji.

Charakterystyczne dla techniki DPV parametry instrumentalne testowano 
w 0,05 mol L-1 roztworze H2SO4 z dodatkiem 6 μmol L-1 CAF w następują-
cych przedziałach: amplitudę impulsu (dE) w zakresie 10-60 mV (zarówno dla 
jej dodatniej i ujemnej wartości); potencjał schodka (Es) w zakresie 1-7 mV; 
czas impulsu (timp) w zakresie 10-40 ms. Czas impulsu (timp) to suma czasów 
wyczekiwania (tw) i próbkowania prądu (tp) - przyjęto, że w każdej kombinacji 
parametrów tw = tp. W efekcie zauważono, iż wzrost potencjału schodka nie 
prowadzi do wyraźnego wzrostu prądu piku utleniania CAF, natomiast istotnie 
wzrasta prąd szczątkowy elektrody, dlatego w  dalszych badaniach stosowano 
wyłącznie potencjał Es = 3 mV. Z kolei wzrost amplitudy impulsu prowadzi 
do liniowego wzrostu wysokości prądu piku utleniania CAF, co ilustruje rysu-
nek 3B. Liniowe równanie opisujące tą zależność w obu zakresach (tj. dodatnim 
i ujemnym) to: y[μA] = 0,048x[mV] + 1,37, R = 0,9991. Wraz z wydłużaniem 
czasu impulsu od 10 do 50 ms prąd piku CAF maleje liniowo o ok. 50% (rys. 3B). 

Ostatecznie na  etapie kalibracji metody oraz oznaczania CAF we  wszyst-
kich ekstraktach zastosowano następujące parametry pomiaru: Es = 3 mV, 
dE = 50 mV, timp = 20 ms, Ep = 1,1 V, Ek = 1,6 V. Elektrodę GCE aktywowano 
elektrochemicznie przed każdym pomiarem w  warunkach zalecanych przez 
producenta (BASi, USA).
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Rys. 3. Wpływ stężenia kwasu siarkowego(VI) (A) oraz amplitudy i szerokości impulsu 
(B) na wielkość rejestrowanego prądu piku utleniania 6 μmol L-1 CAF na elektrodzie 
GCE (BASi, USA, śr. 3 mm) dla techniki DPV. Potencjał schodka Es = 3 mV; potencjał 
aktywacji GCE Eact. = -0,2 V; czas aktywacji tact = 3 s.
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3.5.2. Parametry kalibracji CAF dla techniki DPV
Parametry kalibracji dla proponowanej metody oznaczania CAF za  pomocą 
elektrody GCE w  środowisku 0,05 mol L-1 roztworu H2SO4 wyznaczono 
w oparciu o uśrednione krzywe DPV z trzech kolejnych pomiarów dla każdego 
dodatku wzorca CAF. Zaprezentowane na  rys. 4A woltamperogramy otrzy-
mano po odjęciu linii bazowej od każdej z uśrednionych krzywych. Uzyskany 
zakres liniowości od 1.0×10-6 do 3.0×10-5 mol L-1 CAF wyraża równanie y[μA] = 
0,33±0,01x[μmol L-1] – 0,09±0,02, R = 0,9998. Osiągnięte wartości granicy 
wykrywalności (LOD) i  granicy oznaczalności (LOQ) to odpowiednio: 0,24 
i 0,72 μmol L-1, natomiast czułość oznaczenia wyniosła: 0,33±0,01 μmol μA L-1.

3.6. Spektrofotometryczna metoda oznaczania CAF  
w zakresie UV-Vis
Celem wyznaczenia kalibracji CAF w  wodzie destylowanej metodą spektro-
skopii UV-Vis zarejestrowano widmo absorbcji 5 μmol L-1 CAF w  zakresie 
240-340 nm w  temperaturze pokojowej (rys. 5A). Użyto kwarcowej kuwety 
o szerokości 1 cm, natomiast szerokość szczeliny wynosiła 2 nm. Maksimum 
absorbcji CAF w  wodzie destylowanej (A  = 0,447) zaobserwowano dla dłu-
gości fali λmax = 278 nm. Obliczony na podstawie równania Lamberta-Beera 
molowy współczynnik absorbcji wyniósł εmax = 17880 dm3 mol-1 cm-1. Osta-
tecznie dla fali λ = 278 nm wyznaczono krzywą kalibracji w zakresie 1,0×10-6 
do 1.0×10-5 mol L-1 CAF, którą opisuje równanie (rys 5B): 
 y = 0,094±0,001x[μmol L-1] – 0,006±0,001,   R = 0,9990.
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Rys. 4. Krzywe woltamperometryczne utleniania CAF dla GCE po odjęciu linii bazowej 
(A) Stężenia CAF: „ślepa próba”, 1, 2,5, 5, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5 i 30 μmol L-1. 
(B) krzywa kalibracji CAF. Technika DPV: Es = 3 mV, dE = 50 mV, timp = 20 ms, Ep = 
1,1 V, Ek = 1,6 V, Eact. = -0,2 V, tact. = 3 s.
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Rys. 5. Widmo absorbcji 5 μmol L-1 CAF w wodzie destylowanej, w zakresie UV-Vis dla 
szczeliny 2 nm i kuwety grubości 1 cm (A). (B) krzywa kalibracji CAF.
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Fig. 6. Profile uwalniania CAF zarejestrowane w wodzie destylowanej, 0,1 mol L-1 PBS 
(pH 7,4) i 0,1 mol L-1 HCl za pomocą spektrometrii UV-Vis (A) oraz impulsowej wol-
tamperometrii różnicowej (B). Średnia masa implantów: 0,65 g. Objętość jednej por-
cji rozpuszczalnika: 10 mL. Łączny czas kondycjonowania: 96 godzin. Odstępy czasu, 
po których pobierano próbki ekstraktów do analizy CAF: 1, 2, 4, 24, 48, 72 i 96 godzin.
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3.8. Wyznaczone profile uwalniania CAF z implantów 3D PLA/CAF
Czasowe profile uwalniania (ekstrakcji) CAF z przygotowanych implantów 3D 
(PLA/CAF, 9:1) zostały wyznaczone w  środowisku wody destylowanej oraz 
0,1  mol L-1 roztworach soli fizjologicznej (PBS, pH 7,4) i kwasu solnego metodą 
spektrometrii UV-Vis dla analitycznej długości fali λ = 278 nm oraz techniką 
woltamperometryczną DPV. Poszczególne próbki ekstraktów zostały pobrane 
w następujących odstępach czasu: 1, 2, 4, 24, 48, 72 i 96 godzin na zasadach 
opisanych w Rozdziale 2.4. Ponieważ dla każdego rozpuszczalnika wykonano 
po 3 powtórzenia, stąd uzyskano 9 próbek analitycznych. Ze względu na niską 
trwałość CAF w roztworze próbki ekstraktów nie były przechowywane tylko 
analizowane natychmiast po  pobraniu. Każda z  próbek bezpośrednio przed 
pomiarem była rozcieńczana wodą destylowaną lub elektrolitem podstawowym 
w  takiej proporcji, aby rejestrowany sygnał analityczny mieścił się w zakresie 
liniowości danej metody. Stężenie CAF w badanej próbce oznaczono w oparciu 
o  krzywą kalibracji (spektrometria UV-Vis) lub metodą 3-krotnego dodatku 
wzorca (technika DPV). Oznaczenie każdej z  próbek powtórzono 3-krotnie, 
uzyskane wyniki uśredniono i naniesiono na odpowiedni wykres (rys. 6). Rysu-
nek 6A ilustruje profile uwalniania CAF w testowanych środowiskach uzyskane 
metodą spektrometrii UV-Vis, natomiast rysunek 6B w  identycznych warun-
kach, ale techniką DPV.

Analiza zależności z  rysunku 6 prowadzi do  jednoznacznego wniosku, że 
w krótkim początkowym okresie (1-24 godziny) uwalnianie CAF zachodzi ze 
stałą i znaczną szybkością. W efekcie po 24 godzinach uwalniana jest, w zależ-
ności od  testowanego środowiska, masa 3,50-6,05% CAF, co  w  przeliczeniu 
na całkowitą zawartość CAF w implancie daje ubytek masy CAF na poziomie 
5,4-9,1%. Analizując profile uzyskane metodą UV-Vis (rys. 6A) można dojść 
do przekonania, że w 0,1 mol L-1 HCl proces uwalniania CAF zanika po 24 
godzinach, natomiast w przypadku 0,1 mol L-1 roztworu PBS i wody destylowa-
nej odpowiednio po 48 i 72 godzinach. Dla techniki DPV uzyskane profile (rys. 
6B) wskazują, że od 4 do 48 godziny kondycjonowania uwalnianie CAF prze-
biega ze średnią wydajnością ok. 3 mg h-1, natomiast później z wydajnością ok. 0,8 
mg h-1. Ponadto, biorąc pod uwagę różne rozpuszczalniki o identycznej objętości 
(10 mL), te same warunki ekstrakcji i zbliżone masy poszczególnych implantów 
(ok. 0,65 g) stwierdzono, że po 96 godzinach ich kondycjonowania do wody 
destylowanej, 0,1 mol L-1 roztworu PBS (pH 7,4) i 0,1 mol L-1 roztworu HCl 
uwalniane jest odpowiednio 1,03%, 0,75% i 0,65% początkowej zawartości CAF.

Podsumowanie
Praca jest przykładem zastosowania po  raz pierwszy techniki impulsowej 
woltamperometrii różnicowej (DPV) w  bioinżynierii, dokładniej w  bada-
niach stopnia i  efektywności uwalniania kofeiny z  implantów tkanki kostnej 
wytwarzanych techniką druku 3D. Opracowano i szczegółowo opisano między 
innymi metodologię tłoczenia włókien ciągłych z kompozytu PLA/CAF (9:1) 
oraz druku trójwymiarowych implantów zaprojektowanych w środowisku pro-
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gramu Blender z użyciem drukarki RepRapPro Tricolour Mendel. Co istotne, 
nawet dla 10% w/w  udziału CAF w  włóknie uzyskano doskonałą wierność 
odwzorowania drukowanego elementu. Uwalnianie kofeiny z implantów testo-
wano w wodzie destylowanej, w 0,1 mol L-1 roztworze soli fizjologicznej (PBS, 
pH 7,4) oraz 0,1 mol L-1 HCl. Stwierdzono, że technika DPV wykazuje zde-
cydowanie lepszą selektywność i czułość oznaczania CAF w stosunku do spek-
troskopii UV-Vis zalecanej i powszechnie stosowanej w bioinżynierii. Ponadto 
stwierdzono, że zakres liniowości dla techniki DPV jest blisko czterokrotnie 
szerszy, co istotnie ułatwia i przyspiesza procedurę przygotowania (rozcieńcza-
nia) próbek ekstraktów do analizy. Uniwersalność techniki DPV i możliwość 
efektywnego zatężania różnych leków na  powierzchni elektrody pracującej 
sprawia, że jest chętnie stosowana w ich analizie. Tym samym jest to przykład 
zastosowania znanych woltamperometrycznych procedur analizy leków w dzie-
dzinie bioinżynierii biologicznie aktywnych implantów.

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer: 2015/19/B/ST/01380.
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Porównanie właściwości adsorpcyjnych adeniny na elektrodzie 
rtęciowej w buforze octanowym o różnym pH

Dorota Gugała-Fekner
Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Abstrakt 
Pomiary pojemności różniczkowej warstwy podwójnej, potencjału ładunku 
zerowego oraz napięcia powierzchniowego przy tym potencjale, pozwoliły 
na określenie właściwości adsorpcyjnych adeniny na powierzchni rtęci, z buforu 
octanowego o pH 3, 4, 5 i 6. Wykazano, że cząsteczka adeniny adsorbuje się 
na elektrodzie rtęciowej w buforze o pH 4, 5 i 6 swoim ujemnym biegunem 
natomiast w buforze o pH 3 biegunem dodatnim. Różnice orientacji adsorbują-
cej się na rtęci adeniny przy pH 3 wynikają najprawdopodobniej z odmiennego 
oddziaływania elektrostatycznego sprotonowanej cząsteczki adeniny z ujemnie 
naładowaną powierzchnią elektrody rtęciowej. 

Wstęp 
Struktura elektrycznej warstwy podwójnej (PWE) ma istotny wpływ na kine-
tykę procesów elektrodowych i ściśle wiąże się z adsorpcją cząsteczek związków 
organicznych na  granicy faz elektroda/roztwór. Badania tych zjawisk dostar-
czają ważnych informacji o strukturze granicy faz, orientacji adsorbujących się 
nieaktywnych elektronowo cząsteczek oraz oddziaływań między nimi, a także 
umożliwiają określenie ich wpływu na szybkość i mechanizm reakcji elektrodo-
wych. Przykładem tego rodzaju substancji powierzchniowo aktywnych są zasady 
purynowe. Ze względu na  czasie szybki rozwój genetyki są one atrakcyjnym 
przedmiotem szczegółowych badań naukowców z różnych dziedzin1,2. Adenina 
(5-aminopuryna) jako pochodna puryny jest jedną z pięciu zasad azotowych 
wchodzących w  skład DNA, RNA oraz niektórych koenzymów np. NAD. 
Należy ona do związków heterocyklicznych, zawiera szkielet, w skład którego 
wchodzi pierścień pirymidynowy skondesowany z pierścieniem imidazolowym. 
Wybrana do badań adenina występuje w stanie wolnym w herbacie, drożdżach 
i  grzybach. Charakter aromatyczny adeniny wskazuje na  ewentualny mecha-
nizm adsorpcji na  powierzchni elektrody. Szczególnie przy niskich jej stęże-
niach należy oczekiwać płaskiej orientacji cząsteczki adeniny na powierzchni 
elektrody3. Z  kolei obecność grupy aminowej pozwala na  stwierdzenie kom-
pleksotwórczych właściwości adeniny (np. z flawiną)4.

2. Warunki Pomiarów 
2.1. Odczynniki i roztwory
Sporządzono serię roztworów adeniny bezpośrednio prze pomiarem w zakresie 
stężeń od 5.10-5 M do 2.10-3 M. Wykorzystywane do badań roztwory przygoto-
wano ze świeżo redestylowanej wody oraz odczynników firmy Fluka. Roztwory 
przed pomiarami odtleniano azotem o wysokiej czystości. Elektrolitem podsta-
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wowym był bufor octanowy, który dość słabo adsorbuje się na rtęci o pH = 3, 4, 
5 i 6. pH roztworów buforowych ustalono za pomocą pH-metru.

2.2. Aparatura Pomiarowa
Pomiary wykonywano za pomocą analizatora Autolab (Eco Chemie) pracujący 
z  oprogramowaniem GPES, w  termostatowanym naczynku w  temperaturze 
298±0,1K. Pomiary prowadzono w  układzie trójelektrodowym zawierającym 
kapiącą elektrodę rtęciową (HMDE)5 jako elektrodę pracującą o powierzchni 
kropli 0,009028cm2, elektrodę chlorosrebrowa Ag/AgCl jako elektrodę porów-
nawczą oraz spirale platynową jako elektrodę pomocniczą.

2.3. Metodyka badań
Adsorpcję na granicy faz metal/roztwór opisują następujące parametry: energia 
adsorpcji, stała oddziaływania oraz nadmiar powierzchniowy odzwierciedlający 
stężenie powierzchniowe adsorbatu. Wartości tych parametrów można obli-
czyć stosując dane eksperymentalne uzyskane kilkoma metodami. Do najczę-
ściej stosowanych oraz dających najwięcej informacji o strukturze PWE oraz 
o adsorpcji na granicy faz metal/roztwór elektrolitu należą pomiary: pojemności 
różniczkowej warstwy podwójnej, potencjału ładunku zerowego oraz napięcia 
powierzchniowego przy tym potencjale.

Do  wyznaczenia potencjału ładunku zerowego, Ez, zastosowano układ: 
strumieniowa elektroda rtęciowa-elektroda porównawcza6. Elektrodę strumie-
niową stanowiła kapilara wyciągnięta z rurki szklanej, której dolna część miała 
długość ok. 1cm i  średnicę 0,08-0,09 mm. Koniec kapilary był postrzępiony, 
dzięki czemu rtęć wypływała wieloma strumieniami. Stosowana rtęć nie może 
zawierać nawet śladowych ilości zanieczyszczeń, a  używane roztwory muszą 
być odtleniane co  najmniej przez 20 minut. Wykonanie pomiarów w  takich 
warunkach gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników. Wartość napięcia 
powierzchniowego, γz, przy potencjale ładunku zerowego wyznaczono metodą 
największego ciśnienia wewnątrz kropli z wykorzystaniem metody Schiffrina7. 
Są to najprostsze i najdokładniejsze metody wyznaczania wartości potencjału 
ładunku zerowego i napięcia powierzchniowego dla elektrody rtęciowej.

W celu ustalenia, czy w zakresie stosowanych stężeń substancji organicznych 
osiągana jest równowaga adsorpcyjna przeprowadzono pomiary pojemności 
różniczkowej w funkcji częstotliwości prądu zmiennego. We wszystkich bada-
nych układach stwierdzono dyspersje częstotliwościową i  dlatego otrzymane 
wartości pojemności różniczkowej ekstrapolowano do  częstotliwości zerowej 
z liniowego zapisu Cd=��ω, gdzie ω= 2лf [rad·s-1] jest częstotliwością kątową.

Całkowanie pojemności różniczkowej na podstawie zależności (1) pozwala 
na  obliczenie gęstości ładunku na  powierzchni elektrody. W  oparciu o  dwu-
krotne całkowanie krzywych pojemności różniczkowej można obliczyć wartości 
napięcia powierzchniowego zgodnie z równaniem (2).

 
  (1)CdEE

ZE∫=σ
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  (2)

Otrzymane wartości ładunku powierzchniowego wykorzystano do  wyzna-
czenia parametrów charakteryzujących maksimum adsorpcji: potencjału maksi-
mum adsorpcji, Emax i ładunku maksimum adsorpcji σmax.

Adsorpcję adeniny analizowano metodą opracowaną przez Parsonsa wyko-
rzystując wartości ciśnienia międzyfazowego przy E= const zależność (3).

 ΔФ = Δɤ=ɤ0- ɤ (3)

gdzie: ɤ0 –napięcie powierzchniowe elektrolitu podstawowego
ɤ - napięcie powierzchniowe roztworu zawierającego adeninę

Stałe izotermy Frumkina wyznaczono na podstawie równania (4)8.

 βx=[Θ/(1-Θ)]exp(-2AΘ)  (4)

gdzie: x – ułamek molowy adsorbatu
β – stała równowagi adsorpcji 
β = exp(-ΔG0/RT) 
ΔG0 –swobodna energia adsorpcji

Do opisu adsorpcji za pomocą izotermy Frumkina konieczna jest znajomość 
stopnia pokrycia Θ. Wyznacza się go z zależności opisanej równaniem (5).

  (5)

s – maksymalna wartość nadmiaru powierzchniowego 

Wyznaczono również powierzchnię zajmowaną przez jedną cząsteczkę Smax 
z zależności (6).

 S
NS A

max �
1

�
 (6)

NA – liczba Avogadro

W  celu potwierdzenia prawidłowości uzyskanych wyników z  izotermy 
Frumkina zastosowano izotermy wirialne równanie (7). Stosowanie izoterm 
wirialnych nie wymaga wyznaczania maksymalnych wartości nadmiarów 
powierzchniowych. Izotermy te  do  opisu adsorpcji substancji organicznych 
można stosować do niezbyt wysokich stężeń tych substancji, w głębi roztworu. 
W obecnej pracy te stężenia są niskie i ograniczone rozpuszczalnością adeniny.

  (7)

B – drugi współczynnik wirialny

CdEE
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Wyniki badań
Analiza przebiegu krzywych pojemności różniczkowej wskazuje na  całkowi-
cie odmienną zmianę pojemności różniczkowej w buforze octanowym o pH 3 
w porównaniu z pozostałymi buforami w nieobecności adeniny (rys.1). W bufo-
rze o pH 3 przy E=-0,5V występuje minimum pojemności różniczkowej nato-
miast w pozostałych buforach pojemność systematycznie maleje. We wszystkich 
buforach bez dodatku adeniny przy E>-0,8V wartości pojemności różniczkowej 
są praktycznie stałe. Odmienny przebieg krzywych pojemności różniczkowej 
bez dodatku adeniny dla pH 3 w stosunku do pozostałych buforów może być 
rezultatem silniejszej adsorpcji cząsteczek kwasu octowego w tym buforze (o pH 
3). Na pewno tez na przebieg krzywych pojemności różniczkowej w nieobecności 
adeniny ma wpływ różny skład buforu; w roztworze o pH 3 i 4 adsorpcja dotyczy 
głównie cząsteczek CH3COOH, zaś w pozostałych buforach, jonów octanowych 
CH3COO-. Porównując przebieg krzywych pojemności różniczkowej dla roz-
tworów o pH 4-6 zawierających wzrastające stężenie adeniny można wyróżnić 
zasadniczo dwa obszary potencjałów: -0,10V<E<-0,70V oraz -0,70V<E<-1,20V. 
W pierwszym obszarze następuje stopniowe obniżenie pojemności różniczkowej 
wraz ze wzrostem stężenia substancji organicznej. To obniżenie jest najsilniejsze 
w buforze octanowym o pH 6. Przy potencjale ok. -0,4V maksymalne stężenie 
adeniny obniża najsilniej pojemność różniczkową. Dalsza analiza wskazuje, że 
przy potencjale ok. -0,70V krzywe pojemności różniczkowej w buforach o pH 5 
i 6 przecinają się. W drugim obszarze wzrost stężenia substancji organicznej 
powoduje na  ogół znaczny wzrost wartości pojemności różniczkowej w  sto-
sunku do wartości otrzymanych dla samego elektrolitu podstawowego. W tym 
obszarze potencjałów dla najwyższych stężeń adeniny kształtuje się charakte-
rystyczny „garb”, którego wysokość rośnie ze wzrostem stężenia tej substancji. 
Wykształcenie się „garbu” związane jest z podwyższeniem pojemności różnicz-
kowej w obszarze potencjałów bardziej ujemnych. Występowanie tego pojemno-
ściowego „garbu” charakterystycznego dla silnie adsorbujących się anionów lub 
substancji polarnych, może być konsekwencją zmian we wzajemnych oddzia-
ływaniach, głównie elektrostatycznych, między zaadsorbowanymi molekułami. 
Te zmiany mogą powodować również zmianę orientacji zaadsorbowanych czą-
steczek organicznych. Niewątpliwie przy potencjałach, przy których występuje 

„garb” pojemnościowy cząsteczki adsorbatu związane są słabiej z powierzchnią 
elektrody niż przy potencjałach, przy których występuje obniżenie pojemności 
różniczkowej względem pojemności różniczkowej elektrolitu podstawowego.

Można zaobserwować, że w  roztworach buforowych o  pH 5 i  6 przebieg 
krzywych pojemności różniczkowej jest podobny jak dla adsorbatów organicz-
nych: przy potencjałach E>-0,5V wykształca się pik adsorpcji, który na rysun-
kach występuje w postaci szczątkowej, a przy potencjałach dostatecznie ujem-
nych pik desorpcji, który jest dosyć dobrze wykształcony dla najwyższych stężeń 
adeniny w roztworze buforowym o pH 6.

Termodynamiczny opis adsorpcji wymaga całkowania krzywych pojemności 
różniczkowej. Jeżeli te krzywe dla całego zakresu stężeń zbiegają się przy poten-
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cjałach dostatecznie ujemnych z  krzywą elektrolitu podstawowego, wówczas 
stałymi całkowania mogą być parametry wyznaczone dla tego elektrolitu przy 
ustalonym ujemnym potencjale. W badanym układzie brak jest tego zjawiska, 
dlatego też należało wyznaczyć wartości potencjałów ładunku zerowego, Ez, 
oraz napięcia powierzchniowego, γz, przy Ez jako stałe całkowania. Przy tym 
potencjale praktycznie nie występuje podwójna warstwa elektryczna, jeśli jony 
nie adsorbują się specyficznie.

Jak wynika z analizy danych zamieszczonych w Tabeli 1 wartości Ez w roz-
tworach buforów o wzrastającym pH nie zawierających adeniny przesuwają się 
w kierunku potencjałów ujemnych, co wiąże się z większym stężeniem anio-
nów octanowych. Wprowadzenie adeniny do elektrolitu podstawowego o pH 3 
powoduje przesunięcie Ez w kierunku potencjałów mniej ujemnych, natomiast 
w  pozostałych buforach octanowych w  kierunku potencjałów bardziej ujem-
nych. Takie zmiany wartości potencjału ładunku zerowego Ez ze wzrostem 
stężenia adeniny w buforach octanowych o pH 4-6 sugerują, że dipolowa czą-
steczka adeniny adsorbuje się na powierzchni rtęci ujemnym biegunem czyli 
pierścieniem aromatycznym.

W buforze o pH 3 cząsteczka adeniny jest silniej sprotonowana i adsorbuje 
się biegunem dodatnim do elektrody rtęciowej.

Wartości napięcia powierzchniowego wyznaczone przy potencjale ładunku 
zerowego pozostają w  zgodzie z  wartościami potencjału ładunku zerowego 
przedstawionymi w tabeli 1.

W celu uzyskania pełniejszego obrazu mechanizmu adsorpcji adeniny prze-
analizowano wartości stężeń powierzchniowych adeniny wyrażone za pomocą 
względnych nadmiarów powierzchniowych. Przedstawiono je na rysunku 2.

Przebieg zmian wartości względnych nadmiarów powierzchniowych Г’ 
w funkcji potencjału elektrody jest nieco inny dla buforu o pH 3. Najprawdopo-

Tab. 1. Zależność potencjału ładunku zerowego, -Ez [V], względem Ag/AgCl dla róż-
nych stężeń adeniny w elektrolicie podstawowym o różnych wartościach pH 

c /M pH 3 pH 4 pH 5 pH 6
0 0,376 0,406 0,416 0,422
5,0·10-5 0,395 0,397 0,387 0,425
1,0·10-4 0,393 0,399 0,397 0,425
3,0·10-4 0,387 0,395 0,397 0,431
5,0·10-4 0,384 0,396 0,398 0,438
8,0·10-4 0,379 0,400 0,417 0,448
9,0·10-4 0,378 0,401 0,419 0,454
1,0·10-3 0,377 0,405 0,419 0,460
2,0·10-3 0,374 0,408 0,414 0,474
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dobniej spowodowane jest to tym, że w buforze octanowym o pH 3 cząsteczka 
adeniny adsorbuje się do powierzchni elektrody rtęciowej biegunem dodatnim. 
Wzrost nadmiarów powierzchniowych adeniny w  kierunku potencjałów bar-
dziej ujemnych wskazuje na elektrostatyczne oddziaływanie sprotonowanej czą-
steczki adeniny z coraz to bardziej ujemnie naładowaną powierzchnią elektrody 
rtęciowej. W roztworach buforowych o pH 4-6 dipolowa cząsteczka adeniny 
adsorbuje się na powierzchni rtęci biegunem ujemnym. Kształt krzywych (lekko 

„dzwonowaty”) z zaznaczonym maksimum przypomina odpowiednie zależności 
dla szeregu związków alifatycznych, co świadczyłoby o fizycznym charakterze 
adsorpcji adeniny na rtęci. 

Dodatkowo przebieg krzywych może świadczyć o konkurencyjnych oddzia-
ływaniach elektrostatycznych między cząsteczkami adeniny, jonami octano-
wymi i dipolami wody.

Do opisu adsorpcji za pomocą izotermy Frumkina konieczna jest znajomość 
stopnia pokrycia Θ. Graniczny nadmiar powierzchniowy, Γs niezbędny do obli-
czenia stopnia pokrycia, wyznaczono przez ekstrapolacje prostych 1/Γ’ wzglę-
dem 1/c dla różnych wartości potencjałów elektrody do wartości 1/c=0. 

Uzyskane wartości S wskazują na coraz bardziej ukośną orientację zaadsor-
bowanej cząsteczki adeniny wraz ze wzrostem pH roztworu (tab. 2).

Tab. 2. Wartości granicznego nadmiaru powierzchniowego, Γs, i odpowiednie wartości 
powierzchni zajmowanej przez jedną cząsteczkę adeniny, S, w roztworach buforowych 
o różnych wartościach pH

pH 3 pH 4 pH 5 pH 6

Γs/mol·m-2 3,23·10-6 3,45·10-6 3,33·10-6 5,00·10-6

S/nm2·cząst.-1 0,51 0,48 0,49 0,33

Wartości stałej oddziaływania -AF w  buforach wskazują na  oddziaływa-
nie odpychające między zaadsorbowanymi cząsteczkami adeniny, przy czym 
w buforze o pH 3 to oddziaływanie jest coraz słabsze w kierunku potencjałów 
bardziej ujemnych natomiast w buforze o pH 4 oddziaływanie odpychające bar-
dzo wyraźnie nasila się w  kierunku potencjałów bardziej ujemnych. Zmiany 
w  odpychającym oddziaływaniu między zaadsorbowanymi cząsteczkami ade-
niny w niewielkim stopniu wpływają na zmianę energii adsorpcji. W buforach 
o pH 5 i 6 wartości parametru -AF wskazują na mały wpływ potencjału elek-
trody na  oddziaływanie odpychające między zaadsorbowanymi cząsteczkami 
adeniny (tab. 3).

Wartości swobodnej energii adsorpcji, w buforach o pH 3 i 4 są porównywalne, 
z ta tylko różnicą, że w buforze o pH 3 rosną (w sensie bezwzględnym) w kie-
runku potencjałów bardziej ujemnych, co potwierdza elektrostatyczne oddziały-
wanie sprotonowanej cząsteczki adeniny z powierzchnią elektrody. W buforze 
octanowym o pH 4 wartości te w niewielkim stopniu zależą od potencjału. 
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Rys. 1. Krzywe pojemności różniczkowej PWE ekstrapolowane do częstotliwości zero-
wej na granicy faz: Hg/bufor octanowy + różne stężenia adeniny wskazane na pierwszym 
rysunku.

Tab. 3. Stałe izotermy Frumkina dla układu zawierającego adeninę w elektrolicie podsta-
wowym o różnych wartościach pH

-E/V
ΔG0F/kJ mol-1 -AF

pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6
0,10 31,56 31,04 34,68 34,78 4,70 1,75 3,03 2,44
0,30 32,45 33,04 36,73 35,07 4,80 2,10 2,83 2,30
0,50 33,49 32,80 34,68 35,67 4,90 2,47 2,47 2,32
0,70 33,56 32,80 34,68 33,24 4,60 3,00 2,72 2,14
0,90 - 32,65 33,09 32,20 3,70 4,13 3,08 3,22
1,10 35,42 30,37 32,75 32,20 3,50 4,13 2,69 4,00
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Rys. 2. Zależność względnych nadmiarów powierzchniowych od potencjału elektrody 
dla różnych stężeń adeniny w elektrolicie podstawowym różnych wartościach pH.

Tab. 4. Stałe izotermy wirialnej dla układu zawierającego adeninę w elektrolicie podsta-
wowym o różnych wartościach pH.

-E/V
ΔG0V/kJ mol-1 B/nm2/molecula

pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6
0,10 109,2 108,6 112,4 113,6 2,52 1,08 1,66 0,95
0,30 110,2 111,1 115,1 119,2 2,52 1,30 1,77 0,96
0,50 110,7 110,6 112,4 113,7 2,52 1,43 1,46 0,91
0,70 111,0 110,2 112,4 112,0 2,38 1,55 1,56 0,86
0,90 112,3 109,4 110,6 110,7 2,12 1,91 1,59 1,12
1,10 113,7 107,4 110,6 110,7 2,06 1,77 1,52 1,37
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W buforach o pH 5 i 6 ze wzrostem potencjału elektrody wartości swobodnej 
energii rosną, co potwierdza mechanizm adsorpcji cząsteczki adeniny ujemnym 
biegunem skierowanym do powierzchni elektrody (tab. 3).

W  celu potwierdzenia prawidłowości uzyskanych wyników z  izotermy 
Frumkina zastosowano izotermy wirialne.

Przedstawione w tabeli 4 parametry adsorpcyjne uzyskane z izotermy wirial-
nej potwierdzają wartości parametrów adsorpcyjnych uzyskanych z  izotermy 
Frumkina (tab. 4). Na  ich podstawie można stwierdzić, że za większe warto-
ści Г’ dla adeniny w buforze o pH 6 odpowiedzialne są słabsze oddziaływania 
odpychające między cząsteczkami adeniny. Te słabsze oddziaływania odpycha-
jące mogą wynikać z ekranowania dodatnich biegunów dipolowych cząsteczek 
adeniny przez jony CH3COO-, których stężenie w buforze o pH 6 jest nieco 
wyższe niż w buforze o pH 5.

Podsumowanie
Zaprezentowane dane eksperymentalne oraz wyniki analizy termodynamicznej 
dotyczące adsorpcji adeniny na  elektrodzie rtęciowej umożliwiają sformuło-
wanie kilku prawidłowości. Krzywe pojemności różniczkowej dla adeniny nie 
pokrywają się z krzywymi pojemności różniczkowej dla elektrolitu podstawo-
wego. Stanowi to dowód występowania adsorpcji danego związku na elektro-
dzie rtęciowej w całym zakresie stosowanych potencjałów. W buforze o pH 3 
cząsteczka adeniny jest silniej sprotonowana i adsorbuje się biegunem dodatnim 
do elektrody rtęciowej. W buforach o pH 4, 5 i 6 wraz ze wzrostem stężenia 
substancji organicznej następuje przesunięcie potencjału ładunku zerowego 
w kierunku bardziej ujemnych potencjałów, co wskazuje, że cząsteczka adeniny 
adsorbuje się na  powierzchni elektrody biegunem ujemnym. Adsorpcja ade-
niny na elektrodzie rtęciowej ma charakter fizyczny- świadczy o tym możliwość 
wyznaczenia ładunku i potencjału maksymalnej adsorpcji a w przypadku bufo-
rów o pH 4, 5 i 6 również kształt zależności wartości względnych nadmiarów 
powierzchniowych w funkcji potencjału elektrody.
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Woltamperometryczne badanie i oznaczanie kwasu oksolinowego 
na elektrodzie z grafitu pirolitycznego modyfikowanej nanopłytkami 
grafenu

Kinga Konecka, Mariola Brycht, Sławomira Skrzypek
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet 
Łódzki, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

Abstrakt 
W  niniejszej pracy opisano nową, czułą i  selektywną procedurę woltampe-
rometrycznego oznaczania antybiotyku chinolonowego, kwasu oksolino-
wego (OxA ), techniką woltamperometrii fali prostokątnej (SWV) przy uży-
ciu elektrody z  grafitu pirolitycznego modyfikowanej nanopłytkami grafenu 
(GNPs/EPPGE). Badania dowiodły, że OxA jest związkiem elektrochemicznie 
czynnym i daje jeden sygnał utleniania w środowisku buforu Brittona–Robin-
sona (B–R, dla pH 2,0–8,0), w zakresie potencjałów od +1,2 do +1,5 V wzglę-
dem Ag/AgCl. Zoptymalizowano warunki pomiarów, tj. pH elektrolitu podsta-
wowego i parametry techniki SWV: amplitudę, częstotliwość i krok potencjału. 
Następnie wyznaczono liniową zależność natężenia prądów piku od  stężenia 
OxA dla GNPs/EPPGE (R2 = 0,9996). Wyniki wskazują, że możliwe jest 
oznaczanie OxA w zakresie stężeń: 3,0×10-7 – 9,1×10-6 mol L-1. Wyznaczono 
granicę wykrywalności (LOD) oraz granicę oznaczalności (LOQ), które wyno-
siły odpowiednio 5,2×10-8 mol L-1 i 1,7×10-7 mol L-1. Przeprowadzono także 
badania powtarzalności i  odtwarzalności, które są  satysfakcjonujące. Opra-
cowaną procedurę zastosowano do  ilościowego oznaczania OxA w  próbkach 
moczu dotowanych OxA metodą wielokrotnego dodatku wzorca uzyskując 
dobre wyniki. Dodatkowo, zbadano wpływ różnych interferentów obecnych 
w ludzkim moczu na wynik oznaczania OxA. Badania dowiodły, że opracowana 
metoda charakteryzuje się wysoką selektywnością.

1. Wstęp
Antybiotyki chinolonowe, znane również jako fluorochinolony, uważane 
są  obecnie za  najważniejszą grupę syntetycznych środków przeciwbakteryj-
nych1. Charakteryzują się wysoką aktywnością przeciwdrobnoustrojową, szcze-
gólnie w stosunku do bakterii Gram–ujemnych2. Do tej grupy leków zaliczany 
jest kwas oksolinowy (OxA, 5–etylo–8–okso–5,8–dihydro[1,3]dioksolo[4,5–g]
chinolino–7–karboksylowy, rys. 1.), który jest szeroko stosowany jako synte-
tyczny lek weterynaryjny. OxA wykazuje działanie lecznicze poprzez zaburzanie 
replikacji DNA i  hamowanie aktywności enzymu gyrazy DNA (topoizome-
raza typu II). Jest lekiem przeciwbakteryjnym stosowanym w leczeniu infekcji 
jelitowych i  układu moczowego, za  które odpowiedzialne są  bakterie Gram–
ujemne, takie jak: Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vul-
garis, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus3. OxA jest powszechnie stosowany 
w  leczeniu zwierząt, w  szczególności ryb, cieląt, świń i  drobiu4. Ze względu, 
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Rys. 1. Chemiczna struktura OxA.

iż  OxA przedostaje się do  środowiska w  wyniku wydalania przez zwierzęta 
hodowlane, gdzie migruje do gleb i wód gruntowych, istotny jest problem jego 
akumulacji w środowisku naturalnym, szczególnie w osadach dennych5. Bada-
nia wykazały, że okres półtrwania OxA w osadach rzecznych jest dłuższy niż 
150 dni6. Problem ten dotyczy nie tylko OxA, ale również innych antybiotyków 
chinolonowych, których pozostałości w  osadach zachowują aktywność prze-
ciwbakteryjną i sprzyjają rozwojowi oporności bakterii7. W celu ochrony ludz-
kiego zdrowia, Unia Europejska ustanowiła najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości (MRLs) dla OxA, który wynosi 100 μg kg-1 dla drobiu i owoców 
morza8. Dotychczas OxA oznaczany był głównie za  pomocą metod chroma-
tograficznych9-16. Jak dotąd nie opracowano woltamperometrycznej procedury 
oznaczania tego leku. 

Elektroda z  grafitu pirolitycznego (EPPGE, z  ang. edge plane pyroly-
tic graphite electrode) znalazła szerokie zastosowanie jako elektroda robo-
cza do badania mechanizmów i oznaczania związków biologicznie czynnych, 
a  przede wszystkim leków17-21. EPPGE otrzymywana jest z  wysoko zorga-
nizowanego grafitu pirolitycznego (HOPG, z  ang. highly ordered pyrolytic 
graphite) w efekcie cięcia płytek wzdłuż krawędzi HOPG22,23, dzięki czemu 
kinetyka reakcji jest szybsza i możliwe jest uzyskanie niższych granic wykry-
walności i oznaczalności8,9.

Nanopłytki grafenu (GNPs, z ang. graphene nanoplatelets) to nanostruktury 
węglowe zbudowane z arkuszy grafenowych o całkowitej grubości od jednego 
do kilkudziesięciu nanometrów26. GNPs wytwarza się poprzez termiczną eks-
foliację związków interkalacyjnych grafitu27. W  porównaniu z  innymi nano-
strukturami, np. z  nanorurkami węglowymi (CNTs), technologia produkcji 
GNPs jest prostsza i mniej kosztowna. Zastosowanie GNPs jako modyfikato-
rów powierzchni elektrod stałych skutkuje wzrostem powierzchni elektroak-
tywnej elektrod, zwiększeniem szybkości przeniesienia elektronów i w efekcie 
poprawą ich własności elektrochemicznych28-30.

Głównym celem pracy było opracowanie procedury woltamperometrycz-
nego oznaczania kwasu oksolinowego na  elektrodzie z  grafitu pirolitycznego 
modyfikowanej nanopłytkami grafenu (GNPs/EPPGE).
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2. Warunki pomiarów
2.1. Aparatura
Badania woltamperometryczne prowadzono z  wykorzystaniem potencjostatu 
EmStat USB z  oprogramowaniem PSTrace 4,22 (Palm Instruments B.V., 
Holandia), który połączono ze statywem elektrodowym M164 (MTM Anko 
Instruments, Kraków, Polska). Wszystkie pomiary woltamperometryczne pro-
wadzono w układzie trójelektrodowym, w którym elektrodą roboczą była nie-
modyfikowana i  modyfikowana elektroda z  grafitu pirolitycznego (EPPGE; 
o  średnicy 3 mm i o powierzchni geometrycznej 0,071 cm2, ALS Company 
Ltd., Japonia). Elektrodę odniesienia stanowiła elektroda chlorosrebrowa 
(Ag/AgCl/3,0 mol L-1 KCl, Mineral, Polska), a elektrodę pomocniczą drut pla-
tynowy (Pt, 99,99%, Mennica Państwowa S.A., Warszawa, Polska). Pomiary 
pH roztworów buforowych przeprowadzono pH–metrem Orion Star (Model 
A111, Thermo Scientific, Holandia) przy użyciu elektrody pH–metrycznej (typ 
Polilyte Lab, Hamilton, Szwajcaria). W celu uzyskania zawiesiny GNPs, pełnią-
cej rolę modyfikatora powierzchni EPPGE, użyto homogenizatora ultradźwię-
kowego (SONOPULS HD 2200, Niemcy).

2.2. Odczynniki
Roztwór wzorcowy OxA o stężeniu 1,0×10-3 mol L-1 przygotowano przez roz-
puszczenie odpowiedniej ilości wzorca analitycznego OxA (CAS: 14698-29-4, 
Sigma-Aldrich, Polska) w acetonitrylu (Avantor, Polska). W celu przygotowa-
nia zawiesiny nanopłytek grafenu, do GNPs (średnica płatka ~5 μm, grubość 
2–10 nm, ACS Material LLC, USA) dodano rozpuszczalnik organiczny dime-
tyloformamid (DMF, Avantor, Polska). Odczynniki niezbędne do przygotowa-
nia 0,04 mol L-1 buforu Brittona–Robinsona (B–R) w zakresie pH 2,0–8,0 to: 
kwas ortofosforowy (V), kwas borowy, kwas octowy oraz wodorotlenek sodu 
(wszystkie cz.d.a., Avantor). Kwas siarkowy (VI), chlorek potasu i heksacyjano-
żelazian (III) potasu to odczynniki czyste do analizy (Avantor, Polska). Jako 
potencjalne interferenty testowano: kwas askorbinowy, kwas moczowy, dopa-
mina, epinefryna oraz K+, Na+, Ca2+ i Mg2+ (Sigma–Aldrich), przygotowano 
poprzez rozpuszczenie odpowiedniej ilości substancji w  wodzie trójkrotnie 
destylowanej (stężenia roztworów wynosiły 1,0×10-3 mol L-1). 

2.3. Przygotowanie EPPGE modyfikowanej GNPs
Przed pomiarami, powierzchnię EPPGE polerowano na filcu przy użyciu wod-
nej zawiesiny 0,05 μm tlenku glinu (III) (Al2O3, Buehler, USA), następnie elek-
trodę dokładnie płukano wodą trójkrotnie destylowaną i osuszano. Dodatkowo, 
EPPGE czyszczono elektrochemicznie techniką woltamperometrii cyklicznej 
(CV) w zakresie potencjałów od –0,35 do +1,35 V w 0,1 mol L-1 roztworze 
kwasu siarkowego (VI) (n = 10). Homogeniczną zawiesinę GNPs przygoto-
wano przez zdyspergowanie odpowiedniej ilości GNPs (0,25, 0,35, 0,50, 0,75 
i  1,00 mg) w  1,0 mL DMF przy użyciu homogenizatora ultradźwiękowego 
i  częstotliwości pracy 5 kHz przez 5 minut. EPPGE modyfikowaną GNPs 
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przygotowano poprzez nakroplenie odpowiednich objętości zawiesiny GNPs 
(0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 i 3,5 μL) na powierzchnię EPPGE. Tak przygotowaną 
GNPs/EPPGE pozostawiano w temperaturze pokojowej na 30 minut w celu 
całkowitego odparowania DMF. Przygotowana w ten sposób GNPs/EPPGE 
była gotowa do pomiarów elektrochemicznych.

2.4. Procedura badań woltamperometrycznych
Wszystkie badania elektrochemiczne przeprowadzono z  użyciem EPPGE 
i GNPs/EPPGE techniką woltamperometrii cyklicznej (CV) i woltamperome-
trii fali prostokątnej (SWV). Pomiary CV dla OxA o stężeniu 1,0×10-4 mol L-1 
w roztworze elektrolitu podstawowego (B–R, pH 5,0) wykonywano w zakre-
sie potencjałów od 0 do +1,6 V, dla różnych szybkości skanowania (ν) od 10 
do 500 mV s-1. Optymalizację warunków pomiaru i wyznaczenie zakresu linio-
wości metody dokonano wg następującej procedury: w naczynku woltampero-
metrycznym z 10,0 mL elektrolitu podstawowego (B–R, pH 5,0) rejestrowano 
woltamperogram dla ślepej próby; następnie rejestrowano woltamperogramy 
dla OxA po  dodaniu do  naczynka odpowiednich objętości tego leku. Warto-
ści prądów zostały odczytane po korekcji linii bazowej. Granice oznaczalności 
(LOD) i wykrywalności (LOQ) obliczono na postawie wzorów (1) oraz (2)31:

  (1)

`  (2)

gdzie: SD – odchylenie standardowe współczynnika przesunięcia prostej wzor-
cowej, b – współczynnik kierunkowy prostej wzorcowej. 

3. Dyskusja wyników
3.1. Charakterystyka elektrochemiczna EPPGE i GNPs/EPPGE
Wstępne badania elektrochemiczne przeprowadzono na  niemodyfikowanej 
EPPGE i EPPGE modyfikowanej GNPs techniką woltamperometrii cyklicz-
nej (CV) stosując szybkość skanowania 50 mV s-1 w roztworze heksacyjano-
żelazianu (III) potasu (1,0×10-3 mol L-1) w 0,1 mol L-1 KCl. Zarejestrowane 
woltamperogramy przedstawiono na rysunku 2. Zaobserwowano dobrze zdefi-
niowaną parę redoks [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- dla obu elektrod, jednak prądy 
pików były wyższe dla GNPs/EPPGE w  porównaniu z  niemodyfikowaną 
EPPGE. Ponadto, różnica potencjałów pików katodowych i anodowych (ΔEp) 
wynosiła 190 mV dla EPPGE, 185 mV dla GNPs/EPPGE, co świadczy, że 
zastosowanie GNPs jako modyfikatora powierzchni EPPGE przyczynia się 
do poprawy odwracalności procesu redoks dla markera [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-. 
Następnie, w  celu wyznaczenia elektroaktywnej powierzchni elektrod, zareje-
strowano woltamperogramy cykliczne dla różnych szybkości skanowania od 10 
do 500 mV s-1 i sporządzono zależności natężeń prądów piku anodowego (Ipa) 
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od pierwiastka kwadratowego z szybkości skanowania (ν1/2). Na podstawie war-
tości nachylenia prostej Ipa = f(ν1/2) oraz równania Randlesa–Sevcika32, wyzna-
czono powierzchnie elektroaktywne EPPGE i GNPs/EPPGE, które wynosiły 
odpowiednio 0,042 cm2 i 0,136 cm2. Zastosowanie GNPs jako modyfikatora 
powierzchni EPPGE skutkuje 3,3–krotnym zwiększeniem powierzchni elek-
troaktywnej w porównaniu z EPPGE. 

3.2. Optymalizacja stężenia i objętości zawiesiny GNPs nakładanej 
na elektrodę
Ważnym etapem pracy było zbadanie wpływu oraz zoptymalizowanie stężenia 
i objętości zawiesiny GNPs nakraplonej na powierzchnię EPPGE. W tym celu, 
zarejestrowano woltamperogramy techniką SWV dla 5,0×10-5 mol L-1 OxA 
w buforze B–R o pH 5,0 stosując różne stężenia zawiesiny GNPs (w zakresie 
od 0,25 do 1,00 mg mL-1) modyfikującej powierzchnię EPPGE (każdorazowo 
nakraplano 3 μL zawiesiny). Zaobserwowano, że natężenie prądu piku OxA 
wzrasta wraz ze wzrostem stężenia GNPs do 0,5 mg mL-1, podczas gdy dla 
stężeń 0,75 i 1,00 mg mL-1 nieznacznie spada (rys. 3A). Stwierdzono, że naj-
wyższy sygnał OxA i najniższa wartość RSD (1,1%) są osiągane dla zawiesiny 
GNPs o stężeniu 0,50 mg mL-1, dlatego do dalszych badań wybrano stężenie 
modyfikatora 0,50 mg mL-1. 

W  następnym etapie zbadano wpływ różnych objętości zawiesiny GNPs 
nakraplanej na powierzchnię EPPGE, w zakresie od 0,5 do 3,5 μL (rys. 3B). 
Stwierdzono, że wraz ze wzrostem objętości GNPs, aż do 3,0 μL, natężenie 

Rys. 2. Woltamperogramy cykliczne (CV) zarejestrowane na  EPPGE (linia cią-
gła) i  GNPs/EPPGE (linia przerywana) dla 1,0×10-3 mol L-1 K3[Fe(CN)6]3-/4- 
w 0,1 mol L-1 KCl dla szybkości skanowania 50 mV s-1.
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Rys. 3. Zależności natężenia prądów piku utleniania OxA od  (A) stężenia zawiesiny 
GNPs na EPPGE oraz (B) objętości GNPs nakroplonych na EPPGE. Niepewności 
wyznaczone jako przedziały ufności dla prawdopodobieństwa 95% (n = 5); (C) Woltam-
perogramy zarejestrowane techniką SWV dla OxA o stężeniu 5,0×10-5 mol L-1 w bufo-
rze B–R o pH 5,0 na EPPGE (linia ciągła) i GNPs/EPPGE (linia przerywana).

rejestrowanego prądu piku systematycznie wzrasta. Zaobserwowano również, 
że zbyt duża objętość GNPs (powyżej 3 μL) nakraplana na  geometrycznie 
małą powierzchnię EPPGE skutkuje spadkiem natężenia prądu piku OxA oraz 
odpadaniem GNPs od powierzchni EPPGE. Dlatego w dalszych badaniach 
stosowano objętość zawiesiny GNPs równą 3 μL, którą uznano za optymalną. 
Warto również podkreślić, że w przypadku optymalnej modyfikacji obserwuje 
się trzykrotny wzrost wartości natężenia prądu piku OxA (rys. 3C), co sugeruje, 
że GNPs mają znaczący wpływ na odpowiedź elektrochemiczną utleniania OxA. 
Stąd dalsze badania woltamperometryczne prowadzono na EPPGE modyfiko-
wanej GNPs.

3.3. Badania charakteru procesu elektrodowego OxA  
na GNPs/EPPGE
W celu określenia charakteru procesu elektrodowego OxA na GNPs/EPPGE 
przeprowadzono badania techniką CV. Zarejestrowano woltamperogramy 
cykliczne dla OxA (5,0×10-5 mol L-1) w  buforze B–R o  pH 5,0 w  zakresie 
potencjałów od 0 do +1,6 V i szybkości skanowania (ν) 10–500 mV s-1 (rys. 4A). 
Na woltamperogramach cyklicznych zaobserwowano tylko jeden pik pochodzący 
od OxA (Ep około +1,5 V) w części anodowej, który świadczy o procesie utle-
niania OxA, natomiast nie zaobserwowano piku w cyklu katodowym, co suge-
ruje nieodwracalny charakter procesu elektrodowego. Stwierdzono przesuwanie 
się piku w stronę bardziej dodatnich potencjałów wraz ze wzrostem szybkości 
skanowania, co potwierdza nieodwracalność procesu elektrodowego. Ponadto 
zaobserwowano, że prąd piku (Ip) wzrasta liniowo wraz ze wzrostem pierwiastka 
z szybkości skanowania (ν1/2) (rys. 4B). Uzyskane wyniki świadczą, iż etapem limi-
tującym szybkość reakcji elektrodowej jest dyfuzja substancji elektrodowoczynnej 
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od/do powierzchni elektrody33. Dodatkowo, wykreślono liniową zależność loga-
rytmu dziesiętnego z prądu piku (log Ip) od logarytmu dziesiętnego z szybkości 
skanowania (log ν), a nachylenie prostej wynosiło 0,48 (wartość bliska wartości 
teoretycznej 0,5 dla procesów kontrolowanych dyfuzją). Wyniki te potwierdzają 
wcześniejsze założenia, iż w tym przypadku mamy do czynienia z dyfuzją sub-
stancji elektrodowoczynnej od/do powierzchni GNPs/EPPGE.

3.4. Optymalizacja pH elektrolitu podstawowego i parametrów 
techniki SWV
Ważnym etapem badań woltamperometrycznych jest dobór odpowiedniego pH 
elektrolitu podstawowego. W niniejszej pracy zbadano wpływ pH buforu Brittona–
Robinsona (B–R), w zakresie od 2,0 do 8,0, na sygnał OxA (5,0×10-5  mol  L-1) 
techniką woltamperometrii fali prostokątnej (SWV)  (rys  5A). Zaobserwowano, 
że utlenianiu OxA odpowiada jeden pik, niezależnie od pH buforu formowany 
w zakresie od +1,2 do +1,5 V. Stwierdzono, że prąd piku OxA wzrasta wraz ze 
wzrostem pH aż do pH 5,0, a następnie stopniowo maleje (rys. 5B). Ze względu 
na przyjęte kryteria, tj. kształt piku, jego wysokość i powtarzalność (RSD = 2,5%, 
n = 5), do dalszym badań wybrano bufor B–R o pH 5,0.

Istotnym etapem badań jest również optymalizacja parametrów techniki 
badawczej (w tym przypadku woltamperometrii fali prostokątnej) ze względu 
na fakt, że parametry pomiaru mogą mieć znaczący wpływ na kształt i wysokość 
rejestrowanego piku. Dlatego dokonano optymalizacji następujących parame-
trów techniki SWV: amplitudy (ESW), częstotliwości (f) i kroku potencjału (ΔEs) 
na sygnał OxA (5,0×10-5 mol L-1) w buforze B–R o pH 5,0 na GNPs/EPPGE. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 4. (A) Woltamperogramy cykliczne zarejestrowane na GNPs/EPPGE w buforze 
B–R o pH 5,0 dla OxA (5,0×10-5 mol L-1) dla różnych szybkości skanowania (ν): (a) 10, 
(b) 50, (c) 100, (d) 200, (e) 300, (f ) 400, (g) 500 mV s-1; (B) Liniowa zależność natężenia 
prądu piku OxA (Ip) od pierwiastka z szybkości skanowania (ν1/2).



ELEKTROCHEMIA I ANALITYKA CHEMICZNA

310

Rys. 5. (A) Woltamperogramy zarejestrowane techniką SWV na  GNPs/EPPGE dla 
OxA (5,0×10-5 mol L-1) w roztworach buforu B–R w zakresie pH 2,0–8,0; (B) Zależ-
ność natężenia prądu piku (Ip) od pH. Niepewności wyznaczone jako przedziały ufności 
dla prawdopodobieństwa 95% (n = 5).

Tab. 1. Badane i optymalne parametry techniki SWV. Wyniki uzyskane  
dla GNPs/EPPGE i 5,0×10-5 mol L-1 OxA w buforze B–R o pH 5,0

Parametr Zakres Wybrana wartość
amplituda (ESW) 10 – 100 mV 50 mV
częstotliwość (f) 10 – 100 Hz 40 Hz
krok potencjału (ΔEs) 1 – 10 mV 5 mV

3.5. Kalibracja metody
W  celu sporządzenia prostej wzorcowej przeprowadzono pomiary techniką 
SWV (5 serii pomiarowych) w optymalnych warunkach eksperymentu. Zareje-
strowano woltamperogramy na GNPs/EPPGE dla wzrastającego stężenia OxA 
i otrzymano zależność liniową natężenia prądu piku (Ip) od stężenia OxA (cOxA) 
(rys. 6A). Stwierdzono, iż  możliwe jest oznaczanie OxA na  GNPs/EPPGE 
w zakresie stężeń (LDR) od 3,0×10-7 mol L-1 do 9,1×10-6 mol L-1 (rys. 6B). 

Na  podstawie prostej wzorcowej przeprowadzono szczegółową statystykę 
uzyskanych danych (tab. 2.). Obliczono granicę wykrywalności (LOD) i granicę 
oznaczalności (LOQ), które wynosiły odpowiednio 5,2×10-8 mol L-1 i 1,7×10-7 
mol L-1, a także obliczono precyzję metody. Wartości RSD dla prądu pików (Ip) 
oscylowały w zakresie od 1,0% do 5,4%. Stwierdzono, że opracowana metoda 
z zastosowaniem GNPs/EPPGE charakteryzuje się stosunkowo wysoką czuło-
ścią (1,36 μA L μmol-1). 
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Tab. 2. Parametry metrologiczne wyznaczone na podstawie prostej wzorcowej  
dla GNPs/EPPGE techniką SWV w B–R o pH 5,0 (n = 5)

Parametr Wartość 

Zakres liniowości (LDR) [mol L-1] 3,0×10-7–9,1 ×10-6

Granica wykrywalności (LOD)[mol L-1] 5,2×10-8

Granica oznaczalności (LOQ) [mol L-1] 1,7×10-7

RSD Ip [%] 1,0–5,4

W  celach porównawczych, przeprowadzono także badania na  niemodyfi-
kowanej EPPGE. W  przypadku EPPGE, uzyskano dwa zakresy liniowości: 
5,0×10-6–2,0×10-5 mol L-1 i 2,0×10-5–6,3×10−5 mol L−1. Dla EPPGE wartość 
nachylenia prostej była znacznie niższa (0,049 μA L μmol−1) niż dla EPPGE 
modyfikowanej GNPs, co  wskazuje na  wyższą czułość metody w  przypadku 
elektrody modyfikowanej. Na  podstawie uzyskanych wyników można wnio-
skować, że opracowana procedura oznaczania OxA z wykorzystaniem EPPGE 
modyfikowanej GNPs charakteryzuje się wyższą czułością, zapewnia szerszy 
zakres liniowości, a  także odznacza się niższą wartością LOD niż niemodyfi-
kowana EPPGE.

3.6. Oznaczanie ilościowe OxA w próbce moczu
W  celu przeprowadzenia analizy ilościowej OxA w  próbce moczu ludzkiego 
z dodatkiem analitu zastosowano metodę wielokrotnego dodatku wzorca. W tym 
celu wykonano 3 serie pomiarowe. Badane próbki moczu pobrano od  trzech 

Rys. 6. (A) Woltamperogramy zarejestrowane techniką SWV na GNPs/EPPGE w bufo-
rze B–R o pH 5,0 dla wzrastających stężeń OxA: (1) 3,0×10-7, (2) 5,0×10-7, (3)7,0×10-
7, (4) 9,9×10-7, (5) 1,5×10-6, (6) 2,0×10-6, (7) 2,9×10-6, (8) 3,9×10-6, (9) 4,8×10-6,  
(10) 5,7×10-6 , (11) 6,5×10-6, (12) 7,4×10-6, (13) 8,3×10-6 oraz (14) 9,1×10-6 mol L-1; 
(B) Prosta wzorcowa. Niepewności wyznaczone jako przedziały ufności dla prawdopo-
dobieństwa 95% (n = 5).
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Rys. 7. (A) Woltamperogramy SWV zarejestrowane na GNPs/EPPGE dla OxA w prób-
ce moczu: (1) próbka moczu z dodatkiem analitu, (2) jako (1) + 2,0×10-6 mol L-1, (3) 
jako (1) + 3,9×10-6 mol L-1, (4) jako (1) + 5,7×10-6 mol L-1; (B) Krzywa metody wielo-
krotnego dodatku wzorca. Niepewności wyznaczone jako przedziały ufności dla praw-
dopodobieństwa 95% (n = 3).

zdrowych osób w  dniu pomiarów. W  pierwszej kolejności sprawdzono, czy 
w pobranych próbkach moczu są obecne substancje, które mogłyby interferować 
z oznaczanym OxA. W tym celu, do naczynka woltamperometrycznego wpro-
wadzono 0,4 mL moczu i 9,6 mL elektrolitu podstawowego i zarejestrowano 
woltamperogram dla ślepej próby. Ostatecznie, nie zaobserwowano w próbkach 
moczu obecności substancji mogących wpłynąć na oznaczenie OxA. W dalszej 
kolejności przygotowaną próbkę moczu z dodatkiem analitu (0,3 mL moczu, 
0,1 mL 1,0×10-4 mol L-1 OxA) wprowadzano do  naczynka elektrochemicz-
nego zawierającego 9,6 mL elektrolitu podstawowego (B–R, pH 5,0), po czym 
rejestrowano woltamperogram. Następnie dodawano kolejne dodatki roztworu 
wzorcowego (stężenia OxA w  naczynku wynosiły odpowiednio: 2,0×10-6, 
3,9×10-6 oraz 5,7×10-6 mol L-1), po  czym rejestrowano kolejne woltampero-
gramy (rys. 7A). Metodą wielokrotnego dodatku wzorca (rys. 7B) wyznaczono 
stężenie OxA w moczu. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 3. Dla wyko-
nanych oznaczeń OxA w próbkach moczu wartości RSD nie przekroczyły 1,9%, 
a odzysk wynosił 99,6%. Reasumując, można wnioskować, że elektroda z gra-
fitu pirolitycznego modyfikowana nanopłytkami grafenu może być zastosowana 
z powodzeniem do analizy ilościowej OxA w próbkach moczu techniką SWV.

Tab. 3. Precyzja pomiarów i wynik odzysku dla oznaczenia OxA na GNPs/EPPGE tech-
niką SWV w próbkach moczu z dodatkiem analitu (n = 3)

Badana 
próbka

cdekl

[mol L-1]
cwyl. 
 [mol L-1] RSD [%] Odzysk [%] [a]

mocz 1,00×10-6 (9,96 ± 0,47) × 10-7 1,9 99,6
[a] Odzysk = 100 % + [(cwyl. – cdekl.) / cdekl.] × 100 %
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3.7. Wpływ interferentów na wynik oznaczania OxA
W niniejszej pracy zbadano wpływ różnych substancji powszechnie obecnych 
w  ludzkim moczu (kwas askorbinowy, kwas moczowy, epinefryna, dopamina 
oraz kationy metali), które mogą potencjalnie interferować w trakcie woltam-
perometrycznego oznaczania OxA. W tym celu zastosowano następującą proce-
durę: 50 μL OxA wprowadzono do naczynka woltamperometrycznego z 10 mL 
roztworu B–R (całkowite stężenie OxA w naczynku wynosiło 5,0×10-7 mol L-1), 
po  czym zarejestrowano woltamperogram. Następnie do  naczynka zawierają-
cego OxA i  elektrolit podstawowy dodawano odpowiednie objętości interfe-
rentu o stężeniu: 5,0×10-7, 2,4×10-6 oraz 4,8×10-6 mol L-1 (stosunki różnych 
stężeń interferentów do stałego stężenia OxA wynosiły odpowiednio: 1:1, 5:1 
oraz 10:1), po  czym ponownie rejestrowano kolejne woltamperogramy. Nie 
zaobserwowano istotnego wpływu interferentów na  oznaczanie OxA (rys. 8). 
Tylko w  przypadku kwasu moczowego (10:1) oraz kationów wapnia (10:1) 
stwierdzono ich wpływ na  oznaczanie OxA. Stąd na  podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić, że opracowana procedura charakteryzuje się sto-
sunkowo wysoką selektywnością.

3.8. Odtwarzalność i powtarzalność wyników na GNPs/EPPGE
Przeprowadzono badania techniką SWV dla 5,0×10-5 mol L-1 OxA w buforze 
B–R o pH 5,0 w ciągu 7 dni mające na celu ocenę trwałości GNPs/EPPGE. 
Zaobserwowano, że wartości prądu pików OxA zmieniały się nieznacznie 
do 5 dni (RSD = 3,2%, n = 5), natomiast po tym czasie prądy pików utleniania 
OxA znacząco zmalały. W efekcie stwierdzono, że GNPs/EPPGE można sto-
sować do badań elektrochemicznych przez 5 dni, a po tym czasie konieczna jest 
ponowna modyfikacja ich powierzchni. 

W  celu scharakteryzowania powtarzalności pomiarów na  GNPs/EPPGE, 
w  tym samym dniu roboczym, w  odstępach czasu co  1 godzina, przeprowa-

Rys. 8. Wpływ interferentów na oznaczanie OxA.
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dzono badania (10 pomiarów) w buforze B–R o pH 5,0 dla OxA o stężeniu 
5,0×10-5 mol L-1. Wartość RSD wynosiła 2,6% (n = 10), co świadczy o dobrej 
powtarzalności opracowanej modyfikacji. 

Dodatkowo przeprowadzono badania odtwarzalności GNPs/EPPGE dla 
trzech EPPGE modyfikowanych GNPs. W tym przypadku uzyskano wartość 
RSD = 3,7% (n = 3). 

Podsumowanie
W  niniejszej pracy opisano nowy czujnik elektrochemiczny wytwarzany 
na bazie nanopłytek grafenu przeznaczony do woltamperometrycznego ozna-
czania kwasu oksolinowego. Procedura modyfikacji powierzchni EPPGE jest 
prosta i szybka, nie zajmuje więcej niż ok. 45 minut. Dodatkowo, zastosowana 
technika SWV umożliwia szybkie, czułe i  selektywne oznaczanie OxA przy 
zapewnionej niskiej granicy wykrywalności i  oznaczalności. Zastosowanie 
nanopłytek grafenu znacznie wpłynęło na  poprawę właściwości elektroche-
micznych elektrody oraz na odpowiedź elektrochemiczną utleniania OxA. Prze-
prowadzone badania wykazały, że GNPs/EPPGE charakteryzuje się znacznie 
lepszą czułością niż niemodyfikowana EPPGE. Ponadto zastosowanie technik 
woltamperometrycznych eliminuje czasochłonne etapy przygotowania próbki 
(ekstrakcja i  derywatyzacja), które zwykle są  konieczne w  przypadku analiz 
chromatograficznych. Elektroda z grafitu pirolitycznego modyfikowana nano-
płytkami grafenu może być z powodzeniem zastosowana jako czujnik do ozna-
czania OxA w laboratoriach analitycznych do analiz kontroli jakości i przemyśle 
farmaceutycznym. 

Badania finansowane z dotacji celowej Uniwersytetu Łódzkiego dla młodych naukowców 
(nr projektu: B1611100001291.02). 
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Podstawy metodyczne wykorzystania elektrod sitodrukowanych 
modyfikowanych anionowymieniaczem w oznaczaniu palladu – 
ocena krytyczna ich stosowalności

Beata Krasnodębska-Ostręga, Zuzanna Wojciechowska, Łukasz Tymecki, 
Monika Sadowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Abstrakt
Oznaczanie śladów Pd metodami spektralnymi stwarza liczne trudności. Alter-
natywą jest woltamperometria ze wstępnym zatężaniem. Zbadano możliwości 
analityczne elektrod sitodrukowanych: grafitowej (z  kontaktami grafitowymi 
lub srebrnymi) oraz grafitowej modyfikowanej Cellexem-T. 

1. Wstęp 
Platynowce znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Coraz większe 
zapotrzebowanie na te metale od 1970 roku spowodowało rosnące ich wydo-
bycie1. W latach siedemdziesiątych XX wieku wprowadzono obowiązek stoso-
wania katalizatorów samochodowych. Katalizatory mają za zadanie zmniejszać 
emisję tlenków azotu i  węgla oraz wielopierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych powodujących zanieczyszczenie powietrza. Jakkolwiek katalizatory 
przyczyniły się do redukcji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin, spowodo-
wały one emisję platynowców i akumulację ich związków w środowisku natu-
ralnym. Największe stężenia palladu odnotowano w glebie i pyłach drogowych 
pochodzących z terenów położonych w sąsiedztwie jezdni o dużym natężeniu 
ruchu2. Udział zanieczyszczeń rośnie w pobliżu sygnalizacji świetlnych i innych 
miejsc, przy których pojazdy często ruszają i zatrzymują się, przez co kataliza-
tory są  silniej zużywane. Wpływ na zawartość palladu ma również ukształto-
wanie terenu3. Z danych pochodzących z badań nad spalinami samochodów 
z silnikiem Diesla wiadomo, że emisja palladu sięga 27 – 217 ng km-1, nato-
miast w przypadku silników benzynowych wartość ta wynosi 12 – 264 ng km-1. 
Ostatecznie jednak stwierdzono, że pojazdy z  silnikami Diesla emitują więk-
sze ilości platynowców 4. Dodatkowo, w samych tylko Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, każdego roku w procesie złomowania marnuje się około 62 tony Pd1.

Platynowce w postaci metalicznej lub w formie trudno rozpuszczalnych tlen-
ków nie są dostępne dla organizmów żywych, jednak ulegając wielu przemia-
nom biochemicznym są pobierane ze środowiska i akumulowane przez rośliny, 
dlatego wiedza o aktualnym poziomie zanieczyszczeń tymi pierwiastkami jest 
bardzo istotna, szczególnie w przypadku Pd, który charakteryzuje się stosun-
kowo wysoką biodostępnością.

2. Właściwości palladu
Pallad jest metalem szlachetnym znajdującym się w 10. grupie i 5. okresie układu 
okresowego, a ze względu na jego chemiczne właściwości, zaliczany jest również 
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do grupy niklowców. Wykazuje wysoki potencjał zastosowania w szeregu nowa-
torskich rozwiązań5. W tabeli 1 zestawiono jego podstawowe właściwości.

Tab. 1. Właściwości fizykochemiczne palladu6,7
Liczba atomowa 46
Masa atomowa [u] 106,42
Konfiguracja atomowa [Kr] 4d10
Stopnie utlenienia II, IV
Stan skupienia Stały
Kolor Biało-srebrny

Właściwości mechanicznie Ciągliwy, daje się walcować na  zimno 
i gorąco

Temperatura wrzenia [°C] 2963
Temperatura topnienia [°C] 1554,9
Gęstość [g cm-3] 12,02

Rozpuszczalność
Rozpuszczalny w wodzie królewskiej, stę-
żonych ługach; nie rozpuszczalny w  roz-
puszczalnikach organicznych

2.1. Związki kompleksowe palladu
Najważniejszymi związkami kompleksowymi palladu są jego połączenia z chlo-
rem. Pierwszym etapem syntezy jest chlorek palladu (II) – PdCl2. Otrzymywa-
nie związku przebiega na kilka sposobów: rozpuszczenie metalu w wodzie kró-
lewskiej, rozpuszczanie w kwasie solnym, czy ogrzewanie w 500°C z udziałem 
chloru. Rozpuszczanie chlorku w kwasie solnym prowadzi do powstania jonu 
PdCl42-, utleniającego się przez działanie jonów ClO3- do PdCl6 2-8. Pallad łączy 
się również z  prostymi ligandami organicznymi tworząc kompleksy MX2L2, 
gdzie M – atom metalu, X – halogen, L – np. heterocykliczny związek organiczny. 
Zgodnie z teorią Pearsona, pallad należy do miękkich kwasów, łatwo tworząc 
kompleksy z  ligandami S-, N- i  O-donorowymi9. Najczęściej spotykanymi 
ligandami są ligandy N-donorowe, w tym: pirydyna, 2’2-bipirydyna, fenantro-
lina i pochodne. Nieskomplikowane w budowie kompleksy Pd(II) z relatywnie 
prostym ligandem, jakim jest np. pirydyna, mogą znaleźć zastosowanie na skalę 
przemysłową10. Szczególną uwagę poświęca się N-heterocyklicznym ligandom 
ze względu na ich wysoką aktywność katalityczną, wykorzystywaną w procesach 
polimeryzacji, karbonylowania oraz w reakcjach Suzuki-Miyaura czy Hecka11-13. 
Związki kompleksowe bywają źródłem interferencji podczas oznaczania palladu, 
w szczególności na etapie przygotowania próbek. Już w warunkach pH>1 roz-
poczyna się tworzenie kompleksów PdOH+ oraz nierozpuszczalnego Pd(OH)2 
z roztworów kwasu azotowego (V). Z tego powodu preferowanym reagentem 
do stabilizacji kompleksów palladu jest kwas solny.



319

PODSTAWY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ELEKTROD…

2.2. Biodostępność palladu 
Mobilność palladu jest porównywalna z  mobilnością cynku, lecz znacznie 
większa niż dla platyny i  rodu. Badania na  organizmach roślinnych i  zwie-
rzęcych pokazują, że pallad jest najbardziej biodostępnym metalem spośród 
PGM (Platinum Group Metals), których dostępność maleje zgodnie 
z  sekwencją Pd  >  Pt  >  Rh14. Zaobserwowano także hamowanie pobie-
rania innych metali przez organizm żyjący w środowisku bogatym w pallad. 
Organizmy roślinne pobierają i  akumulują rozpuszczalne związki platy-
nowców, przy czym procesy te zachodzą z największą wydajnością dla palladu. 
Miejscem akumulacji palladu są  podziemne części roślin, gdzie transpor-
towany jest on do tkanek wewnętrznych poprzez wiązanie przez atom siarki 
grup tiolowych cząsteczek organicznych15. Większa część pobranych metali 
nie ulega przemianom metabolicznym w  komórkach roślinnych, lecz jest 
magazynowana głównie we floemie, ksylemie i wakuolach. Akumulacja oraz 
metabolizm platynowców przez rośliny zależy od wielu czynników. Uprawy 
hydroponiczne prowadzą do  większej akumulacji platynowców, niż uprawy 
prowadzone na podłożu stałym16. W uprawach hydroponicznych platynowce 
przekształcane są  przez rośliny w  związki kompleksowe o  małych masach 
molekularnych (rzędu 1kDa), natomiast PGM pochodzące z  terenów przy-
drożnych, bogatych w produkty pochodzące z katalizatorów samochodowych, 
często tworzą połączenia z  białkami o  dużych masach molekularnych (ok. 
200kDa). Co  więcej, duży wpływ na  akumulację platynowców ma  gatunek 
rośliny. Wykazano, że rośliny dwuliścienne akumulują wyższe stężenia platy-
nowców, niż rośliny jednoliścienne17. Akumulacja i  wpływ palladu na  orga-
nizmy zwierzęce zostały dobrze opisane dla wielu gatunków, takich jak: 
ośliczka wodna (Asellus aquaticus), racicznica zmienna (Dreissena polymorpha), 
a także węgorza europejskiego (Anguilla anguilla), czy krogulca zwyczajnego 
(Accipiter nisus)18. Także i u tych organizmów odnotowano toksyczne działanie 
platynowców. W przypadku wyższych kręgowców, takich jak myszy, szczury, 
czy króliki, ekspozycja na pallad powoduje zaburzenia łaknienia, uszkodzenie 
nerek, układu sercowo-naczyniowego, dysfunkcje innych organów, a w konse-
kwencji śmierć. Na poziomie komórkowym dochodzi do lizy komórek, inhi-
bicji syntezy DNA, RNA oraz białek18. 

3. Metody oznaczania śladowych ilości palladu
Najczęściej stosowanymi metodami analizy śladowej platynowców są: ato-
mowa spektroskopia absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym (GF AAS – 
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy), neutronowa analiza akty-
wacyjna (NAA  – Neutron Activation Analysis), spektrometria mas sprzężona 
z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP MS – Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry) oraz woltamperometria z  adsorpcyjnym zatężaniem (AdSV – 
Adsorptive Stripping Voltammetry)19. Spośród wyszczególnionych metod jedynie 
NAA i AdSV mają wystarczająco niskie granice wykrywalności do bezpośred-
niego oznaczania palladu w próbkach środowiskowych. Oznaczanie platynow-
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ców często wymaga przygotowania próbki przed pomiarem, tj. wstępnego zatę-
żania lub oddzielenia analitu od matrycy9,19.

Z odmian atomowej spektrometrii absorpcyjnej jedynie metoda z wzbudze-
niem w piecu grafitowym (GF AAS) ma praktyczne zastosowanie w analizie 
palladu. Brajter i Słonawska podają wartości odzysku palladu w obecności róż-
nych interferentów (tab. 2)20,21. Do najważniejszych z nich należą cynk i kadm. 
Dodatnie błędy oznaczeń Pd w próbce może także powodować obecność tio-
mocznika. Sygnał pochodzący od  palladu może być nawet o  połowę wyższy 
w porównaniu z sygnałem uzyskanym dla roztworu niezawierającego tiomocz-
nika22,23. Ze względu na ograniczenia metody, niemal przed każdym pomiarem 
GF AAS wymagane jest przygotowanie próbki przez wstępne zatężanie9,19. 

Spektrometria mas sprzężona z plazmą indukcyjnie wzbudzoną jest metodą 
szeroko stosowaną przez laboratoria analityczne zajmujące się analizą śladową. 
Metoda ICP MS umożliwia oznaczanie analitu na  bardzo niskim poziomie 
stężeń, często rzędu 1 ng g-1. Nawet tak dobra metoda nie jest jednak wolna 
od  ograniczeń. W  przypadku analizy platynowców, duże cząsteczki obecne 
w  matrycy powodują najwięcej komplikacji. Warunki oznaczania palladu 
pogarsza także różnorodność wieloatomowych, izobarycznych oraz podwójnie 
naładowanych jonów. Interferentami w  przypadku 105Pd są  jony YO+, SrO+, 
RbO+, ArCu+, ArGa+. Najbardziej przeszkadzającymi podczas oznaczania Pd 
metodą ICP MS są duże ilości itru i miedzi, co wraz z brakiem możliwości 
poprawienia wyników poprzez korekcję matematyczną powoduje, że niemoż-
liwe jest oznaczenie palladu bez oddzielenia go od matrycy24. Spośród interfe-
rentów oznaczania spektralnego Pd w  próbkach środowiskowych największe 
znaczenie mają Cd, Cu oraz Zn. Wiele pierwiastków powodujących inter-
ferencje obecnych jest w kurzu ulicznym i przydrożnych glebach w znacznie 
większych stężeniach niż platynowce. Trudno sobie wyobrazić próbkę naturalną 
zawierającą Pd bez nadmiaru Cd czy Zn. Przeprowadzone dotychczas badania 
pokazują znaczące błędy w oznaczaniu Pd w próbkach z terenów przydrożnych, 

Tab. 2. Badanie interferencji palladu w metodzie GF AAS20,21

Interferujący metal
Odzysk Pd (%) w stosunku Me : Pd
100 : 1 1000 : 1

Fe 92 85

Cu 100 114

Ni 93 92

Mn 101 98

Co 110 154

Zn 102 107

*Stężenie palladu wynosiło 0,2 mg L-1
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dla których otrzymano ponad 200% odzysk, mimo zastosowania ekstrakcji 
do fazy stałej w celu oddzielenia analitu od matrycy25. W tabeli 3 zestawione 
są  uzyskane wyniki oznaczeń różnych izotopów Pd w obecności najistotniej-
szych interferentów (badania własne). Jako wzorzec użyto roztwór Pd w kwasie 
solnym. Roztwory Cd, Cu i Zn sporządzono przez odpowiednie rozcieńczenia 
wzorców tych metali. Zaobserwowano zarówno dodatnie, jak i ujemne błędy 
oznaczania czterech izotopów Pd. W przypadku Cd, każde jego stężenie powo-
duje otrzymanie dużego błędu oznaczania Pd, w szczególności ujemnego błędu 
oznaczania jego głównego izotopu – 105Pd oraz dodatnich błędów oznaczania 
izotopu 110Pd. Dodatkowo, im wyższe stężenie Cd, tym większe rozbieżności 
w wynikach uzyskanych na podstawie poszczególnych izotopów Pd. W porów-
naniu z Cu i Zn, w niniejszych pomiarach zastosowano dużo niższe stężenia Cd, 
co w świetle pozostałych obserwacji pozwala wysnuć wniosek, iż Cd jest naj-
silniejszym spośród badanych interferentów. Stosunkowo najmniejszy wpływ 
na  oznaczanie Pd ma  Cu, a  zaraz po  niej Zn. Nawet wysokie stężenia tych 
metali, przewyższające stężenie Pd o dwa, czy nawet trzy rzędy wielkości, nie 
powodują otrzymania ani dużych błędów, ani rozbieżności między wynikami 
dla poszczególnych izotopów. Wszystkie z badanych metali mają największy 
wpływ na  oznaczanie  110Pd. Uzyskany wynik waha się między 5 a  944 ppb, 
co obejmuje aż dwa rzędy wielkości. Największy rozrzut stężeń Pd oznaczonych 
na podstawie różnych izotopów powoduje obecność 500 ppb Cd.

Tab. 3. Wyniki badania odzysku w oznaczeniach palladu metodą ICP MS w obecności 
Cd, Cu i Zn

Skład roztworu
10 ppb Pd + …

Oznaczona zawartość Pd [ppb]
Pd 105 Pd 106 Pd 108 Pd 110

5 ppb Cd 6,29 6,95 6,65 17,2

50 ppb Cd 6,52 11,00 9,59 106

500 ppb Cd 5,92 52,30 38,30 944

500 ppb Cu 8,70 8,70 8,74 8,76

1 ppm Cu 9,70 9,79 9,60 9,47

5 ppm Cu 12,00 11,90 11,5 10,8

1 ppm Zn 9,64 9,76 9,76 9,6

5 ppm Zn 6,39 6,90 6,52 5,63

20 ppm Zn 11,1 11,5 11,3 10,6

Potrzeba stałego monitorowania zawartości platynowców w  środowisku 
oraz brak materiałów odniesienia z  certyfikowaną lub informacyjną zawarto-
ścią wymusza opracowanie metod analitycznych, innych, niż aktualnie obecne 
w literaturze, pozwalających na oznaczenie Pd na niskim poziomie stężeń. Dys-
ponowanie różnorodnością metod analitycznych jest bardzo ważne z punktu 
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widzenia poprawności analizy środowiska. Dlatego celem opisanych poniżej 
eksperymentów było poddanie ocenie potencjału aplikacyjności modyfikowa-
nych elektrod grafitowych do oznaczania Pd elektrochemicznie. Prostota oraz 
niski koszt elektrod sitodrukowanych jest kusząca alternatywą do  elektrod 
stałych czy błonkowych. W oparciu o podstawy metodyczne wydzielania Pd 
z  matrycy próbki z  wykorzystaniem celulozowych jonowymieniaczy, można 
zastosować chemiczne nagromadzanie analitu na powierzchni zmodyfikowanej 
chemicznie elektrody oraz wzmocnić ten efekt elektrochemicznym zatężaniem 
i  rejestracją niskich prądów. Najważniejsze jest jednak otrzymanie odtwarzal-
nej warstwy aktywnej i efektywne zatężenie Pd na powierzchni elektrody oraz 
wskazanie rozwojowego kierunku badań, dotyczących opracowania procedury 
elektrochemicznego oznaczania Pd, charakteryzującej się niższą granicą wykry-
walności i lepszą selektywnością, niż znane w literaturze.

3.1. Metodyczne ograniczenia związane z „chemią” palladu 
Platynowce wykazują tendencje do hydrolizy i oddziaływań między roztworem 
a ściankami naczyń, co powoduje straty analitu oraz jego przemiany podczas 
przechowywania i  zatężania. Hydroliza jonu Pd2+ zachodzi w  bardzo roz-
cieńczonych roztworach, z  utworzeniem kompleksów PdOH+ i  Pd(OH)2  19. 
Związki Pt i Pd osadzają się na ściankach naczyń, w których są przechowywane 
i ulegają tam redukcji26. Straty Pt(IV) zostały zaobserwowane już w ciągu jed-
nego dnia przechowywania w butelkach polietylenowych, pomimo obecności 
chlorków, zapewniających pH 2,3. Wyniki badań wpływu polietylenu o  róż-
nej gęstości, PTFE i polistyrenu wskazują, że tylko polistyrenowe pojemniki 
zapewniają dobrą trwałość roztworów Pt(IV). W  przypadku Pd(II), wyka-
zano 90% strat analitu po tygodniu przechowywania rozcieńczonego roztworu 
(25 ng mL-1) w pojemnikach polietylenowych i polietylenowo-polipropyleno-
wych. Straty analitu wynikające z  sorpcji były znikome w  naczyniach kwar-
cowych27. Odparowywanie roztworów Pd o  znanym stężeniu bezpośrednio 
w  tyglu z  węgla szklistego powoduje znaczne straty tego metalu. Wskazuje 
to  na  istnienie oddziaływań fizycznych, bądź chemicznych między analitem 
a tworzywem, z którego wykonany jest tygiel28. 

Należy podkreślić, że formy chemiczne platynowców po rozkładzie próbki 
i oddzieleniu od matrycy różnią się od form znajdujących się w roztworach wzor-
cowych. Procedury przygotowania próbek poddanych działaniu wody królew-
skiej muszą uwzględniać eliminację azotanów z roztworu (np. przez odparowanie 
w obecności kwasu siarkowego). Azotany palladu charakteryzują się dużą sta-
bilnością i zachowują się inaczej, niż kompleksy chlorkowe. Nie ulegają hydro-
lizie nawet w  gorących roztworach zasad. Zaleca się podwójne odparowanie 
z HCl w celu całkowitej konwersji platynowców w formy chlorkowe, jeśli próbka 
będzie rozdzielana na żywicach jonowymiennych26. Na każdym etapie procedury 
analitycznej kontaminacja prowadzi do poważnych interferencji, zaleca się więc 
stosowanie odczynników o wysokiej czystości27. Sposób przygotowania naczyń 
stosowanych w analizie Pd też narzuca dodatkowe etapy pracy. Mycie tygli kwar-
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cowych musi rozpocząć się od umieszczenia ich we wrzącym rozcieńczonym 
roztworze kwasu azotowego (V). W celu dokładnego usunięcia ewentualnych 
śladów platynowców, tygle przemyto następnie parami stężonego kwasu solnego 
o najlepszej dostępnej czystości, ustawiając je dnem do góry na specjalnie w tym 
celu skonstruowanym stojaku umieszczonym w naczyniu z HCl ustawionym 
na płycie grzejnej. Ostudzone tygle ponownie przemyto wodą dejonizowaną.

3.2. Metody elektrochemiczne
Woltamperometria z  adsorpcyjnym zatężaniem jest obecnie najczęściej stoso-
waną metodą elektrochemiczną do  oznaczania platynowców. Jest ona oparta 
na akumulacji analitu na odpowiednio dobranej elektrodzie pracującej poprzez 
adsorpcję kontrolowaną przyłożonym potencjałem, a  następnie elektroche-
micznej redukcji zatężonego kompleksu. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie 
monowarstwy kompleksu, co daje możliwość całkowitej jego redukcji i wzrostu 
czułości metody29. 

Elektrody w  układzie muszą być dobrane odpowiednio do  prowadzonych 
pomiarów, ponieważ wszystkie biorą udział w reakcjach elektrodowych, których 
produkty mogą zanieczyścić badany roztwór i  interferować z  analitem. Elek-
trodami odniesienia są  elektrody niepolaryzowalne, takie jak: chlorosrebrowa, 
kalomelowa i  siarczanowa. Jako elektrodę pomocniczą stosuje się elektrodę 
z drutu platynowego lub węgla szklistego. Do wysoce czułych pomiarów wol-
tamperometrycznych przy oznaczaniu śladów analitu potrzeba elektrody pola-
ryzowalnej o  odnawialnej powierzchni. Cechy te  spełnia kroplowa elektroda 
rtęciowa (HMDE – Hanging Mercury Drop Electrode). Rtęć jednak charakte-
ryzuje się wysoką toksycznością, zatem poszukuje się innych elektrod spełnia-
jących warunki oznaczania śladów Pd 30. Należą do nich m.in. zmodyfikowana 
amalgamatem srebra elektroda rtęciowa31, elektroda bizmutowa, którą już 
zastosowano do oznaczania Ni, Co i Pd metodą katodowej woltamperometrii 
adsorpcyjnej32, czy elektroda z węgla szklistego.

Cały układ trójelektrodowy może zostać wytworzony techniką sitodruku, 
co stwarza możliwość zastosowania go w metodzie AdSV. Elektrodą odniesie-
nia jest najczęściej chlorosrebrowa elektroda pseudoreferencyjna, zaś elektrodą 
pomocniczą – elektroda, której aktywnym elementem jest warstwa wykonana 
z  pasty grafitowej. Technikę sitodruku cechuje wiele zalet. Jest uniwersalna, 
co oznacza, że można uzyskać powtarzalny druk na różnorodnych powierzch-
niach, można uzyskać elementy o dokładnie zadanych wymiarach (wytwarzane 
warstwy mogą mieć wymiary 100 na 100 μm lub większe, a także grubość od kil-
kunastu do kilkudziesięciu μm) oraz dzięki addytywności techniki, minimali-
zowane są straty składników, co czyni ją wysoce ekonomicznym procesem34,35. 
Sitodruk znalazł zastosowanie w produkcji czujników, jako że składają się one 
ze współdziałających ze sobą warstw: części generującej sygnał analityczny, czę-
ści przenoszącej sygnał oraz obudowy. Dzięki wspomnianym zaletom, sitodruk 
idealnie spełnia wymagania metody wytwarzania czujników, w  szczególności 
czujników elektrochemicznych33,34,35. 
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Niezależnie od zastosowanej elektrody pracującej (vel roboczej), aby możliwe 
było wykonanie oznaczenia Pd metodą AdSV, analit musi zostać przeprowa-
dzony w formę kompleksu z ligandem chelatującym i zatężony na powierzchni 
elektrody. Produktem zatężania jest monowarstwa kompleksu, co  powoduje, 
że redukcja tego kompleksu na powierzchni elektrody jest bardzo efektywna, 
a  granica wykrywalności znacznie obniżona. Możliwe jest uzyskanie granicy 
wykrywalności poniżej 10-10 mol L-1 już po  minucie zatężania36. Analiza 
zachodzi dwuetapowo. W pierwszym etapie następuje wytworzenie kompleksu 
ligandu z analizowanym metalem i adsorpcja na powierzchni elektrody. Może 
to  przebiegać na  różne sposoby. Drugi etap obejmuje redukcję kompleksu 
metalu z ligandem, która również może przebiegać na dwa sposoby37,38. Ozna-
czanie Pd metodą AdSV w  zdecydowanej większości przebiega z  wykorzy-
staniem dimetyloglioksymu (DMG). Poza palladem, ligand ten tworzy połą-
czenia z  takimi metalami, jak: Ni, Pt, Bi, Rh, Pb, Cd, Cu, Fe(II), czy Co  39. 
Innymi potencjalnymi ligandami są: zieleń malachitowa w  buforze fosfora-
nowym40, α-(2-benzimidazolyl)-α’,α’’-(N-5-nitro-2-pyridylhydrazon)-toluen 
(BINPHT)41, a także hydroksyloamina i formaldehyd (formazon jako produkt 
kondensacji). Istnieje wiele przykładów badań, w  których do  oznaczania pal-
ladu wykorzystano DMG. W badaniach Wanga i Varughese z 1987 roku, jako 
elektrolitu podstawowego użyto buforu octanowego o pH 5,15 i zawierającego 
2·10-4 mol L-1 DMG. Zatężanie prowadzono na kroplowej elektrodzie rtęcio-
wej przez 10 minut przy potencjale -0,20 V. Autorzy uzyskali granicę wykry-
walności równą 20 ng L-1, pomimo obecności jonów interferujących w stęże-
niach pięciokrotnie przewyższających stężenie analitu. Interferentami były jony: 
Ca(II), Cd(II), Co(II), Fe(III), Mn(II), Ni(II), Pb(II), Ti(IV), Ag(I), Bi(III), 
Pt(II), Zn(II). 

3.2.1. Oznaczenia palladu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii 
inwersyjnej z wykorzystaniem kroplowej elektrody rtęciowej
W obecnie znanych pracach utrzymuje się przekonanie, iż wisząca kroplowa 
elektroda rtęciowa (HMDE), wykorzystywana w metodzie adsorpcyjnej wol-
tamperometrii inwersyjnej jest najlepszym narzędziem do elektrochemicznego 
oznaczania śladowych ilości palladu. Do  woltamperometrycznych oznaczeń 
platynowców metodą AdSV, do  tej pory nie opracowano elektrody mogącej 
konkurować z  kroplową elektrodą rtęciową. Rysunek 1 ilustruje krzywą wol-
tamperometryczną zarejestrowaną z zastosowaniem układu trójelektrodowego 
złożonego z  HMDE jako elektrody pracującej, chlorosrebrowej elektrody 
odniesienia (stężenie roztworu wewnętrznego 3 mol L-1 KCl) oraz elektrody 
pomocniczej – elektrody grafitowej. Rolę elektrolitu podstawowego pełnił 
bufor octanowy o pH 3,95. Jako roztwór ligandu kompleksującego Pd, umoż-
liwiającego zatężanie palladu z  roztworu wodnego na  powierzchni elektrody, 
użyto 10 μL 0,01 mol L-1 dimetyloglioksymu (DMG). Przedstawioną krzywą 
zarejestrowano po czasie zatężania wynoszącym jedynie 120 s. Pierwszy sygnał 
pochodzi od jonów zatężanych podczas etapu strippingu. W tej metodyce łatwo 
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to wyeliminować poprzez podwyższenie potencjału nagromadzania kompleksu 
na  elektrodzie, co  ilustruje rysunek 2. Sygnał Pd jest doskonale widoczny, 
dobrze zdefiniowany i wzrasta proporcjonalnie do wzrostu stężenia Pd w roz-
tworze. Analiza nie jest czasochłonna, najdłuższym etapem pomiaru jest zatę-
żanie, które może trwać do kilkunastu minut18.
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Rys. 1. Krzywa zarejestrowana metodą AdSV w roztworze buforu octanowego(pH 3,95), 
z dodatkiem DMG i 200 ng wzorca Pd; czas zatężania 120 s, potencjał zatężania -1,3 V, 
szybkość zmiany potencjału 20 mV s-1.
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Rys. 2. Krzywa zarejestrowana metodą AdSV w  roztworze buforu octanowego (pH 
3,95), z dodatkiem DMG i 100 ng, 200 ng i 300 ng wzorca Pd, czas zatężania 120 s, 
potencjał zatężania -0,375 V, szybkość zmiany potencjału 20 m+-1.
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3.3. Przygotowanie próbek do oznaczania palladu
Pallad, jako pierwiastek występujący w  śladowych ilościach w  skorupie ziem-
skiej, a  także w  materiałach o  skomplikowanej matrycy, wymaga zastosowa-
nia metod o szczególnie niskich granicach wykrywalności oraz restrykcyjnych 
warunków analizy. Najlepszym sposobem obniżenia granicy wykrywalności 
metody oraz zwiększenia prawdopodobieństwa oznaczenia rzeczywistego 
stężenia palladu w  próbce jest wprowadzenie do  procedury etapu zatężania 
i  wydzielenia Pd z  matrycy próbki. Do  metod zatężania i  wydzielania platy-
nowców należą:

• Ekstrakcja do fazy stałej z zastosowaniem stałych sorbentów (SPE)
• Ekstrakcja typu ciecz-ciecz (LLE)
• Strącanie i  współstrącanie, których produktami są  trudno rozpusz-

czalne sole, poddawane następnie hydrolizie i redukcji w celu otrzyma-
nia w ostatnim etapie metalicznej formy analitu 

• Wzbogacanie elektrolityczne prowadzące do  otrzymania metalicznej 
formy analitu na katodzie (SV)

• Procesy membranowe, których podstawą jest zastosowanie membran 
jonowymiennych

• Elektroforeza, w szczególności przy oznaczeniach połączeń z białkami. 
Ekstrakcja jest metodą rozdzielania mieszanin, której istotą jest podział 

składników między dwie niemieszające się fazy na  podstawie występowania 
powinowactwa między składnikami a fazami. Stosuje się ją najczęściej w dwóch 
przypadkach: w  celu wyodrębnienia danego składnika lub grupy składników 
z matrycy oraz w celu zatężenia składników42. Najbardziej znana oraz szeroko 
rozpowszechniona w chemii jest ekstrakcja ciecz-ciecz (Liquid-Liquid Extrac-
tion). Znajduje ona zastosowanie w usuwaniu matrycy i zatężaniu jonów metali. 
Nie wymaga specjalistycznej i drogiej aparatury, jednak wykorzystuje duże ilości 
odczynników o wysokim stopniu czystości, a także jest czasochłonna. Natura 
próbki oraz wspomniane czynniki skłaniają do  wykorzystania innej techniki 
ekstrakcji, jaką jest ekstrakcja do fazy stałej (Solid Phase Extraction), która nie 
ma takich ograniczeń jak LLE, tj. wykorzystuje niewielkie ilości odczynników, 
znacznie też skraca czas analizy i jest bezpieczniejsza dla środowiska. Istotą tej 
techniki ekstrakcji jest podział analitu w układzie ciecz-ciało stałe, co w prak-
tyce oznacza zatrzymywanie analitu na stałych sorbentach (retencji), podobnie 
jak dzieje się to w przypadku chromatografii43,44. 

Zatężanie śladowych ilości analitu wymaga zaadsorbowania na powierzchni 
stałego sorbentu. Zatężanie z wykorzystaniem SPE jest działaniem wieloeta-
powym. Pierwszym etapem procedury jest kondycjonowanie złoża rozpuszczal-
nikiem identycznym z rozpuszczalnikiem, jaki jest obecny w roztworze próbki. 
Jest to niekiedy najbardziej istotny punkt, gdyż zwilżenie złoża powoduje sol-
watację grup funkcyjnych w złożu i warunkuje retencję analitu. Ponadto, usu-
wane jest powietrze znajdujące się w przestrzeniach pomiędzy ziarnami złoża 
i  zostaje zastąpione przez cząsteczki rozpuszczalnika. Charakter chemiczny 
rozpuszczalnika zależy ściśle od  charakteru chemicznego używanego złoża43. 
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W  kolejnym etapie adsorbent oddziałuje z  analitem zatrzymując go, zaś roz-
twór jest przepuszczany przez całą objętość złoża. Mechanizmy retencji zależą 
od właściwości sorbentu i mogą obejmować adsorpcję, chelatowanie, tworzenie 
par jonowych, czy wymianę jonową43. Podczas tego etapu analit jest zatężany 
na złożu. Następnie kolumienka jest przemywana w celu usunięcia ewentual-
nych zanieczyszczeń, czy pozostałości matrycy. Analit wymywany jest ze złoża 
eluentem, który najczęściej jest mieszaniną odpowiednich rozpuszczalników 
organicznych43. 

3.3.1. Sorbenty stosowane do zatężania palladu
Wprowadzenie na  rynek w  latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku 
nowych sorbentów o  różnorodnych właściwościach spowodowało, że tech-
nika ekstrakcji do  fazy stałej stała się bardziej rozpowszechniona. Z  uwagi 
na podobne mechanizmy retencji w SPE i HPLC, w obu technikach stosuje 
się podobne sorbenty, które bazują na materiałach krzemionkowych i polime-
rowych. Należą do nich: żel krzemionkowy, tlenek glinu, florisil, krzemionka 
modyfikowana grupami alkilowymi (np. C18), fenylowymi i  inne. W  tech-
nice SPE wykorzystywane są  różnego rodzaju sposoby upakowania sorbentu, 
m.in. dyski, kartridże i kolumienki43. Dobór właściwego sorbentu jest kluczo-
wym punktem zatężania analitu. Z tego względu sorbent musi spełniać szereg 
wymogów, takich jak20:

•  możliwość ekstrakcji dużych ilości metali z roztworów o różnym pH
• duża powierzchnia sorpcji
• szybka i ilościowa adsorpcja i wymywanie
• możliwość regeneracji.

Do rozdzielania platynowców wykorzystywane są żywice aniono- lub katio-
nowymienne. Związki kompleksowe palladu wykazują różne powinowactwo 
do  tych grup sorbentów, np. kompleksy chlorkowe łatwiej i  silniej wiążą się 
z żywicami anionowymiennymi. Często opisywana w literaturze jest celuloza 
jonowymienna, tzn. celuloza modyfikowana poprzez utlenianie, estryfika-
cję oraz eteryfikację, która zachowuje włóknistą strukturę celulozy. Produkty 
modyfikacji nie rozpuszczają się, ani znacząco nie pęcznieją w rozcieńczonych 
roztworach kwasów, czy zasad. Posiadają dodatkowo zdolność bardziej efektyw-
nego zatrzymywania jonów metali, niż zwykła celuloza42. Modyfikowane sor-
benty celulozowe, takie jak Cellex-T, czy Callex-D posiadają wyjątkową włók-
nistą strukturę zawierającą słabe grupy anionowymienne (dietyloaminoetylowe 
oraz trietyloaminowe), która została z powodzeniem zastosowana w procesach 
rozdzielania palladu i  irydu20,21 oraz wstępnego zatężania i  rozdzielania pla-
tyny i  palladu23,45. Podobnie jak w  metodach oznaczania, także podczas eks-
trakcji wiele jonów może zaburzać proces. Do interferentów należą wszystkie te, 
które tworzą ujemnie naładowane kompleksy. Z tego względu ważne jest, aby 
w  całym układzie występowały takie formy analitu i  składników towarzyszą-
cych, aby możliwe było ich rozdzielenie.
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3.3.2. Badanie wydajności adsorpcji palladu na sorbencie Cellex-T 
i formy zatrzymywanego palladu metodą proszkowej dyfrakcji 
rentgenowskiej
Próbki naturalne, ze względu na ich złożony i zróżnicowany chemicznie skład, 
są wymagające tak na etapie oznaczania jednego z ich składników, jak i podczas 
wstępnego zatężania analitu. Podczas oznaczania platynowców jako anionit 
w ekstrakcji do  fazy stałej stosowany jest sorbent celulozowy Cellex-T, który 
w  badaniach na  wzorcach okazał się skuteczny w  zatrzymywaniu palladu44. 

W  celu opracowania nowej elektrody pracującej, modyfikowanej chemicznie 
dodatkiem anionitu, konieczne są badania wpływu innych składników próbek 
na zatrzymywanie palladu na takim złożu. Brajter i in. (1989) zbadali odzysk Pd 
po  wprowadzeniu do  kolumny wypełnionej Cellexem-T roztworu jonów Pd 
w obecności jonów Fe, Ni, Cu, Co, Mn i Zn 20. Istotna z punktu widzenia opra-
cowywania metod oznaczania Pd z wykorzystaniem Cellexu-T jest nie tylko ilość 
analitu, która została unieruchomiona, lecz także forma Pd zatrzymanego 
na danym sorbencie (w postaci jonu obecnego we wzorcu i/lub metalu). Ponie-
waż istnieje możliwość samoistnej redukcji palladu na złożu żywicy, w celu okre-
ślenia formy chemicznej Pd wykonano pomiary metodą proszkowej dyfrakcji 
rentgenowskiej (PXRD – Powder X-Ray Diffraction). Jest to  metoda oparta 
na zjawisku rozproszenia promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej badanej 
próbki. Analiza dyfraktogramu pozwala na uzyskanie informacji o strukturze 
i  kompozycji chemicznej sieci krystalicznej46,47. W  celu przeprowadzenia 
pomiaru wspomnianą metodą, przygotowano mieszaninę Cellexu-T z 0,1 mol L-1 
HCl, do której dodano wzorzec Pd (roztwór Na2PdCl4). Uzyskana mieszanina 
została przesączona przez sączek karbowany, osad pozostawiono do wyschnięcia 
na powietrzu, a następnie utarto w moździerzu agatowym. Otrzymane wyniki 
PXRD zaprezentowane są na rysunku 3. Metaliczny Pd z reguły daje trzy sygnały 

Rys. 3. Dyfraktogram samego Cellexu-T (wzorca – linia czarna) oraz Cellexu-T po prze-
myciu wzorcem Pd (linia szara) po odjęciu tła oraz zakres powiększony od 30° do 80° 
(wstawka).
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przy kątach rozpraszania 2Theta 40, 46 i 68 48. Na przedstawionych dyfrakto-
gramach nie zaobserwowano sygnałów pochodzących od  palladu (brak jest 
refleksów od jakiejkolwiek fazy krystalicznej), mimo że kolor próbki (pomarań-
czowy) pozwalał domniemywać o  jego obecności. Szeroki sygnał w  zakresie 
10-30 pochodzi od celulozy. Na podstawie otrzymanych wyników nie można 
jednoznacznie ustalić, czy w próbce znajdowała się jonowa forma palladu czy Pd 
metaliczny. Przyczyną takich obserwacji może być fakt, że celuloza tworzy dłu-
gie, pozwijane łańcuchy, zaś pallad zmieszany z modyfikowaną celulozą taką jak 
Cellex-T, zostaje zakotwiczony losowo w wolnych przestrzeniach między włók-
nami celulozy. W takim wypadku nie obserwuje się periodyczności, stąd też brak 
jest ostrych refleksów, a wynik pomiaru nie jest dokładny. 

3.4. Sitodrukowane elektrody grafitowe modyfikowane 
anionowymieniaczem Cellex-T
Elektrody sitodrukowane otrzymano w opisywanych badaniach poprzez nadru-
kowanie materiału elektrodowego na powierzchnię tworzywa sztucznego (folia 
poliestrowa). Czułość i  selektywność takiej elektrody można regulować zmie-
niając skład pasty użytej do  jej produkcji. Uniwersalność elektrod sitodruko-
wanych polega na możliwości ich modyfikacji przez dodanie do tuszu metali, 
enzymów, polimerów i związków kompleksujących49. Innym sposobem mody-
fikacji jest nakładanie filmów na powierzchnię wykonanych fabrycznie elektrod. 
Zastosowanie w budowie elektrod sitodrukowanych znajduje grafit, znany ze 
swoich dobrych właściwości przewodzących, jednak prac na  ten temat wciąż 
jest stosunkowo niewiele. Bobrowski34,35 i  inni autorzy50,51 w swoich pracach 
stosują podłoże z grafitu, choć często musi być ono modyfikowane. 

Przed rozpoczęciem pomiarów sprawdzono wytrzymałość chemiczną 
materiału polimerowego, na  którym nadrukowane zostały elektrody (kąpiel 
w  0,1  mol L-1 HCl i  etanolu). Pomiary prowadzono w  układzie trójelektro-
dowym, w którym elektrodą pracującą była sitodrukowana elektroda grafitowa 
z  grafitowymi kontaktami, odniesienia – elektroda chlorosrebrowa (stężenie 
roztworu wewnętrznego 3 mol L-1 KCl), zaś pomocniczą – elektroda z drutu 
platynowego. Okazało się jednak, że tak wykonana elektroda (z  kontaktami 
wykonanymi z  grafitu) charakteryzuje się zbyt wysoką opornością, przez 
co  rejestrowano szumy na  poziomie uniemożliwiającym uzyskanie sygnału 
analitycznego. Dlatego następnie wykorzystano sitodrukowane elektrody gra-
fitowe, których budowę zmieniono przez zastosowanie styków na bazie pasty 
srebrowej. Stan kontaktów podczas długotrwałych pomiarów uległ pogorszeniu, 
jednakże udało się zarejestrować dobrze ukształtowane analityczne sygnały dla 
Pd, przyrastające wraz z czasem akumulacji. Czas akumulacji wpływa na prąd 
piku i jego potencjał (rys. 4). Po upływie około 9 minut obserwowano względną 
stabilizację wysokości sygnałów rejestrowanych podczas bezpośrednio następu-
jących po sobie pomiarów.

Zadowalające efekty oznaczeń palladu z wykorzystaniem elektrod sitodru-
kowanych oraz skuteczność sorbentu Cellex-T w  zatężaniu Pd, pozwoliły 
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przypuszczać, że połączenie tych dwóch narzędzi, czyli skonstruowanie 
sitodrukowanej elektrody grafitowej modyfikowanej tym jonowymieniaczem, 
umożliwi oznaczenie jeszcze niższych zawartości Pd. Wykonano dwa rodzaje 
pasty do  modyfikacji powierzchni elektrody: pierwszą przygotowano przez 
odważenie 850-  mg Cellexu-T i  połączenie ze 150 mL wody destylowanej, 

zaś drugą przez odważenie takiej samej porcji Cellexu-T i dodanie do niego 
150  mL alkoholu etylowego. Pasta na  bazie alkoholu nie była wystarczająco 
spoista, aby mogła posłużyć do efektywnego pokrycia grafitowej powierzchni 
elektrod. Pastę na bazie wody skutecznie naniesiono na powierzchnię grafitu, 
a po wyschnięciu zastosowano jako elektrodę pracującą. Jako elektrolit podsta-
wowy zastosowano rozcieńczony kwas solny. Poza procesem tworzenia chlor-
kowych kompleksów Pd, spodziewano się aktywacji amonowych grup zako-
twiczonych w strukturze modyfikowanej celulozy – Cellexu-T – co powinno 
zwiększyć efektywność zatężania Pd na elektrodzie. Na rysunku 5 sygnał pal-
ladu widoczny jest przy potencjale około -0,35 V. Wszystkie otrzymane sygnały 
są powtarzalne i zadowalająco zdefiniowane. Ustalono, że najlepszym momen-
tem prowadzenia pomiaru jest czas między 1700 s a 1800 s, kiedy obserwuje 
się stabilizację sygnału, natomiast powyżej 2000 s elektroda ulega zniszczeniu. 
Można stwierdzić, że grafitowa elektroda sitodrukowana ze srebrnymi kontak-
tami i powierzchniowo naniesioną pastą z Cellexu-T spełnia funkcję elektrody 
pracującej do  woltamperometrycznego oznaczania Pd, ale charakteryzuje się 
niską trwałością. 

Metoda pozwala uzyskać sygnały już przy stosunkowo niewielkim stęże-
niu Pd w analizowanym roztworze i prowadzi do otrzymania powtarzalnych 
wyników. Czas analizy jest jednak długi ze względu na konieczność pozosta-
wania elektrod w  roztworze przez co najmniej 28 minut przed wykonaniem 
pomiarów elektrochemicznych. Uzyskane wyniki wskazały także, że domiesz-
kowanie pasty grafitowej Cellexem-T nie jest dobrym kierunkiem rozwoju 
metodyki przygotowania elektrody pracującej. Czułość układu pomiarowego 
zacznie spada, a opór elektrody wzrastał wraz ze wzrostem zawartości jonowy-
mieniacza w paście i wynosił odpowiednio: 123,5 Ω - pasta bez dodatku żywicy, 
135,2 Ω - 2,5% żywicy w paście i  150,5 Ω - 5% żywicy. Wzrost rezystancji 
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Rys. 4. Zależność wysokości i  potencjału sygnału od  czasu akumulacji kompleksu 
chlorkowego na  elektrodzie w  roztworze elektrolitu: 0,1  mol  L-1  HCl z  dodatkiem 
2000 ng Pd.
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elektrod powstałych z nadrukowania past zawierających Cellex-T wskazuje jed-
noznacznie na obecność Cellexu-T w końcowym produkcie, gdyż Cellex-T nie 
jest materiałem przewodzącym.

Podsumowanie
Analiza danych literaturowych i  badania własne wskazały wysoki potencjał 
aplikacyjny prostej w  wykonaniu sitodrukowanej elektrody grafitowej mody-
fikowanej jonowymieniaczem (elektroda grafitowa ze srebrnymi kontaktami 
i naniesioną powierzchniowo pastą zawierającą Cellex-T; GW = 20 ppb), jed-
nak chemia palladu, jak i  potrzeby analityczne (GW < X ppb) wskazują, że 
konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad elektrodami sitodrukowanymi. 
Należy ulepszyć ich konstrukcję i metodę modyfikacji powierzchni. Po opty-
malizacji metody możliwe jest obniżenie granicy wykrywalności oraz skrócenie 
czasu prowadzenia procesu.

Prace zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki SONATA nr 2016/23/D/
ST4/00836. Elektrody sitodrukowane otrzymano z  Instytutu Technologii Materiałów 
Elektronicznych w Warszawie dzięki uprzejmości mgr Elżbiety Zwierkowskiej. Autorzy 
dziękują mgr Patrykowi Rzepińskiemu z  Wydziałowego Laboratorium Zaawansowanej 
Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego, Wydział Chemii UW za pomoc w przygo-
towaniu i analizie dyfraktogramów.

Rys. 5. Krzywa woltamperometryczna zarejestrowana techniką AdSV w roztworze za-
wierającym 0,1 mol L-1 HCl i kolejno dodatek wzorca Pd: 0 ng (a), 200 ng (b), 300 ng 
(c), 400 ng (d); czas zatężania 120 s, szybkość zmiany potencjału 0,05 V s-1, potencjał 
zatężania 0,5 V.
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Abstrakt
W  niniejszej pracy sprawdzono możliwości zastosowania niemodyfikowa-
nej ultraśladowej elektrody grafitowej (UTGE) i  UTGE modyfikowanej 
powierzchniowo wielościennymi nanorurkami węglowymi (UTGE–MWC-
NTs) w badaniach pestycydu metobromuron, który do  tej pory nie był anali-
zowany przy użyciu technik woltamperometrycznych. Sygnał analityczny utle-
niania metobromuronu zarejestrowano przy potencjale ok. +1,25V na UTGE, 
natomiast stosując UTGE–MWCNTs zauważa się przesunięcie sygnału 
pochodzącego od analitu w stronę niższych potencjałów (ok. +1,17 V). Badano 
wpływ elektrolitu podstawowego (roztwór buforu Brittona–Robinsona (B–R) 
oraz kwas siarkowy (VI)) i  jego pH na kształt, wysokość i potencjał sygnału 
pochodzącego od  metobromuronu. Jako elektrolit podstawowy wybrano roz-
twór buforu B–R o  pH 2,0. Zoptymalizowano również parametry techniki 
woltamperometrii fali prostokątnej (SWV): amplitudę (40 mV), częstotliwość 
(70 mV) oraz krok potencjału (4 mV). Następnie wyznaczono liniowe zależ-
ności natężenia prądów piku od wzrastającego stężenia metobromuronu na obu 
elektrodach oraz obliczono granice wykrywalności (LOD) oraz oznaczalności 
(LOQ), a także sprawdzono selektywność opracowanej procedury. Dodatkowo, 
przeprowadzono charakterystykę mikroskopową za  pomocą mikroskopu sił 
atomowych (AFM) oraz elektrochemiczną badanych elektrod za pomocą wol-
tamperometrii cyklicznej (CV).

1. Wstęp
Ciągły rozwój przemysłu powoduje wprowadzanie do środowiska coraz większej 
ilości toksycznych związków organicznych i nieorganicznych, które przyczyniają 
się do globalnego zanieczyszczenia ekosystemu1. W związku z tym wymagania 
dotyczące analizy środowiska są  coraz bardziej restrykcyjne. Wynikiem tych 
działań jest dynamiczny wzrost liczby czułych i selektywnych metod analitycz-
nych. Woltamperometria jest techniką, za  pomocą której możliwe jest ozna-
czanie śladowych ilości substancji biologicznie czynnych. Obecnie najnowszym 
panującym trendem w badaniach elektrochemicznych jest zwiększanie czułości 
metody poprzez zastosowanie nanomateriałów jako modyfikatorów elektrod 
pracujących2,3. Jednym z  najczęściej stosowanych materiałów elektrodowych 
są nanorurki węglowe (CNTs), które mają postać cylindrycznie zwiniętych arku-
szy grafenowych. W zależności od liczby warstw grafenowych wyróżnia się trzy 
główne odmiany nanorurek, tj.: jednościenne (SWCNTs), dwuścienne (DWC-
NTs) oraz wielościenne (MWCNTs) nanorurki węglowe. W porównaniu z gra-
fitem, nanorurki węglowe wykazują większą przewodność cieplną, elektryczną 
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oraz wytrzymałość mechaniczną, a  także zwiększoną aktywność chemiczną 
i biologiczną ich powierzchni. Zastosowanie wielościennych nanorurek węglo-
wych jako modyfikatorów powierzchni elektrod pracujących prowadzi do zwięk-
szenia porowatości elektrod oraz ich powierzchni aktywnych, a uzyskane zmo-
dyfikowane czujniki odznaczają się zazwyczaj lepszą czułością i niższą granicą 
wykrywalności w porównaniu z elektrodami niemodyfikowanymi4. Ze względu 
na  powszechność stosowania, trwałość w  środowisku, a  także dużą zdolność 
do bioakumulacji, pestycydy należą do grupy jednych z najbardziej toksycznych 
substancji zanieczyszczających środowisko, dlatego tak ważne jest monitorowa-
nie oraz kontrola ich zawartości w otaczającym nas środowisku. Metobromuron 
(rys. 1) jest pestycydem zaliczanym do pochodnych fenylomocznika. Stosowany 
jest w rolnictwie do zwalczania chwastów jedno– i dwuliściennych w uprawach 
fasoli, ziemniaków, tytoniu pomidorów, buraków cukrowych i kukurydzy. Meto-
bromuron jest herbicydem pobieranym przez korzenie i liście chwastów, a jego 
działanie polega na hamowaniu fotosyntezy5. Pestycyd ten wykazuje niską tok-
syczność wobec ssaków, ptaków oraz większości organizmów wodnych, jednak 
charakteryzuje się on wysokim potencjałem bioakumulacji6.

W celu oznaczania pozostałości pestycydów, w tym także metobromuronu, 
zdecydowanie najczęściej stosowane są techniki separacyjne. Niemniej jednak, 
stosowanie tych technik wiąże się także z wysokimi kosztami aparatury oraz 
dużymi ilościami zużywanych rozpuszczalników, dlatego też poszukiwane 
są  tańsze i  szybsze metody analityczne o  porównywanej czułości. W  dzisiej-
szych czasach coraz powszechniej jako alternatywę do  technik separacyjnych 
stosuje się techniki elektrochemiczne. Do tej pory nie opracowano woltampe-
rometrycznej procedury oznaczania metobromuronu. 

Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania niemodyfikowanej 
ultraśladowej elektrody grafitowej (UTGE) i UTGE modyfikowanej powierzch-
niowo wielościennymi nanorurkami węglowymi (UTGE–MWCNTs) w bada-
niach woltamperometrycznych pestycydu metobromuron techniką woltampe-
rometrii fali prostokątnej (SWV).

2. Warunki pomiarów
2.1. Aparatura
Pomiary elektrochemiczne wykonano przy użyciu potencjostatu EmStat3 
(Palm Instruments B.V., Holandia) połączonego ze statywem elektrodowym 
typu M164D (MTM Anko Instruments, Kraków) w  klasycznym układzie 
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H
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Rys. 1. Wzór strukturalny metobromuronu.
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trójelektrodowym. Elektrodę pracującą stanowiła niemodyfikowana UTGE 
lub UTGE modyfikowana MWCNTs. Jako elektrodę odniesienia zastoso-
wano elektrodę chlorosrebrową (Ag/AgCl/3 mol L-1 KCl, Mineral, Warszawa), 
natomiast jako elektrodę pomocniczą użyto drut platynowy (99,99%, Mennica 
Państwowa S. A., Warszawa). 

Charakterystyka topograficzna elektrod została wykonana przy użyciu 
mikroskopu sił atomowych (AFM, Dimension Icon, Bruker, USA). Obrazo-
wanie prowadzone było w trybie przerywanego kontaktu (Tapping Mode) przy 
zastosowaniu sondy pomiarowej model TESPA–V2 (Bruker, USA) o nominal-
nej stałej sprężystości 42 N m-1 i częstotliwości rezonansowej 320 kHz.

2.2. Odczynniki i roztwory
Wielościenne nanorurki węglowe (czystość 95%, średnica 6–9 nm, długość 
5 μm) oraz wzorzec analityczny metobromuronu o czystości 99,5% zostały zaku-
pione w Sigma–Aldrich (Polska). Roztwór wzorcowy metobromuronu o stęże-
niu 1,0×10-3 mol L-1 przygotowywany był poprzez rozpuszczenie odpowiedniej 
ilości analitu w mieszaninie woda–metanol w stosunku objętościowym 1:1. Jako 
elektrolit podstawowy badany był bufor Brittona–Robinsona (B–R) w zakresie 
pH od 2,0 do 10,0 oraz kwas siarkowy (VI) w zakresie stężeń od 0,1 do 1,0 
mol L-1. Roztwory B–R o  różnym pH przygotowane były poprzez dodanie 
odpowiedniej objętości roztworu wodorotlenku sodu (0,2 mol L-1) do macierzy 
buforu B–R o stężeniu 0,04 mol L-1 zawierającej kwas octowy, kwas borowy 
oraz kwas ortofosforowy. W celu przygotowania roztworów kwasu siarkowego 
(VI), zastosowano procedurę rozcieńczania stężonego kwasu siarkowego (VI) 
(95,0%). Wszystkie odczynniki użyte do  przygotowania roztworów elektroli-
tów podstawowych zakupione były w Avantor (Polska).

2.3. Przygotowanie UTGE–MWCNTs
W celu przygotowania powierzchni UTGE do modyfikacji zastosowano dedy-
kowane tej elektrodzie specjalne taśmy polerujące, a następnie przeprowadzono 
czyszczenie elektrochemiczne za  pomocą woltamperometrii cyklicznej (CV) 
w 0,1 mol L-1 roztworze H2SO4 (n = 10). W kolejnym etapie elektrodę opłu-
kiwano wodą i  osuszano jej powierzchnię strumieniem argonu. W  celu spo-
rządzenia zawiesiny MWCNTs zastosowano następującą procedurę: odważono 
7,5 mg MWCNTs, a następnie dodano rozpuszczalnik organiczny, którym był 
dimetyloformamid (DMF) (15,0 mL). Uzyskaną mieszaninę sonifikowano 
falami ultradźwiękowymi o  częstotliwości 5kHz za  pomocą homogenizatora 
ultradźwiękowego (SONOPULS HD 2200, Bandelin, Niemcy) przez 5 minut. 
Ostatnią czynnością było naniesienie za pomocą mikropipety na powierzchnię 
UTGE zawiesiny MWCNTs o stężeniu 0,5 mg mL–1 (3 μL). Tak przygoto-
waną elektrodę pozostawiono na 3 godziny w temperaturze pokojowej w celu 
całkowitego odparowania rozpuszczalnika. Następnie elektrodę opłukiwano 
wodą i osuszano argonem w celu usunięcia niezwiązanych z powierzchnią elek-
trody MWCNTs. 



ELEKTROCHEMIA I ANALITYKA CHEMICZNA

338

2.4. Procedura badań woltamperometrycznych
Pomiary wykonywane w celu optymalizacji stężenia MWCNTs w zawiesinie 
były prowadzone z wykorzystaniem techniki CV przy szybkości skanowania 
100 mV s-1 w zakresie potencjałów od –0,35 do +1,6 V w roztworze buforu 
B–R zawierającym metobromuron o stężeniu 4,8×10-5 mol L-1.

W celu opracowania procedury woltamperometrycznego oznaczania meto-
bromuronu pierwszym etapem było dobranie odpowiedniego elektrolitu pod-
stawowego. W  tym celu przeprowadzono badania w  roztworze buforu B–R 
zawierającym badany analit o  stężeniu 4,8×10-5 mol L-1 z  wykorzystaniem 
techniki SWV przy zastosowaniu początkowych wartości parametrów techniki 
(krok potencjału 2 mV, amplituda 50 mV oraz częstotliwość 50 Hz). Kolejnym 
etapem była optymalizacja parametrów techniki SWV. Zmieniano wartość jed-
nego z parametrów, podczas gdy pozostałe wartości parametrów były stałe i tak 
kolejno optymalizowano każdy z  parametrów: amplituda, częstotliwość oraz 
krok potencjału. W celu sporządzenia krzywej kalibracyjnej do naczynka elek-
trochemicznego zawierającego 10,0 mL roztworu elektrolitu podstawowego 
(bufor B–R, pH 2,0) dodawano bezpośrednio wyjściowy roztwór metobro-
muronu o  stężeniu 1,0×10-3 mol L-1. Woltamperogramy rejestrowano zakre-
sie potencjałów od  –0,35 do  +1,6 V przy zastosowaniu zoptymalizowanych 
parametrów pomiarowych techniki SWV, takich jak: amplituda 40 mV, czę-
stotliwość 70 Hz oraz krok potencjału 4 mV. Granice oznaczalności (LOQ) 
i wykrywalności (LOD) wyliczono na podstawie krzywej kalibracyjnej w opar-
ciu o równania: LOQ = 10 SD/b oraz LOD = 3 SD/b, gdzie: SD to odchylenie 
standardowe (wyznaczone na podstawie czterech serii pomiarowych), b to war-
tość współczynnika nachylenia krzywej kalibracyjnej.

Zbadano wpływ wybranych substancji potencjalnie występujących w środo-
wisku, m.in. jonów (jony metali ciężkich, takich jak: ołów (II), żelazo (II), kadm, 
miedź (II) oraz jony azotynowei azotanowe) oraz innych pestycydów (broma-
cil, dikamba, dichlorofen, fenfuram, flumeturon, metfuroksam, nowaluon oraz 
tebufenpyrad), na sygnał pochodzący od metobromuronu. Zarejestrowano wol-
tamperogram dla metobromuronu o stężeniu 4,0×10-6 mol L-1 w buforze B–R 
o pH 2,0. Następnie do naczynka elektrochemicznego zawierającego elektro-
lit podstawowy i metobromuron dodawano interferent o tym samym stężeniu 
co analit, po czym zarejestrowano woltamperogram. 

3. Dyskusja pomiarów
3.1. Optymalizacja stężenia modyfikatora
Przeprowadzono badania dotyczące wpływu stężenia modyfikatora powierzchni 
UTGE, tj. zawiesiny nanorurek węglowych w  DMF, na  kształt i  wysokość 
rejestrowanego sygnału utleniania metobromuronu. Przygotowano zawiesiny 
w  zakresie stężeń MWCNTs od  0,1 do  1,0 mg mL-1. Pomiary wykonano 
techniką woltamperometrii cyklicznej (CV) dla metobromuronu o  stęże-
niu 4,8×10-5  mol L-1 w  roztworze B–R o  pH 2,0 przy szybkości skanowa-
nia 100 mV s-1. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż najwyższy 
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i najbardziej powtarzalny sygnał analityczny pochodzący od metobromuronu 
(n  =  3, RSD =  2,1%) uzyskano dla zawiesiny o  stężeniu 0,5 mg mL-1, dla-
tego też to stężenie zastosowano w dalszych badaniach do modyfikacji UTGE. 
Zaobserwowano wzmocnienie sygnału pochodzącego od  metobromuronu 
na UTGE modyfikowanej MWCNTs o około 1,6 razy w porównaniu z nie-
modyfikowaną UTGE.

3.2. Badania mikroskopowe
W celu uzyskania informacji dotyczących właściwości powierzchni elektrody 
UTGE raz UTGE–MWCNTs przeprowadzono badania z  wykorzysta-
niem mikroskopu sił atomowych (AFM). W  trakcie skanowania jednocze-
śnie rejestrowano obrazy topografii powierzchni oraz amplitudy dla obszarów 
5 μm × 5 μm (rys. 2). 

Obrazy AFM uzyskane dla niemodyfikowanej UTGE (rys. 2A–B), poka-
zują jednorodną i  drobnokrystaliczną strukturę powierzchni tej elektrody. 
Na obrazach C–D (rys. 2) wyraźnie widoczne są równomiernie rozmieszczone 
MWCNTs. Na podstawie zrejestrowanych obrazów mikroskopowych wyzna-
czono współczynnik chropowatości (RMS), który jest średnim kwadratowym 
odchyleniem między punktami leżącymi na  badanej powierzchni a  warto-
ściami punktów leżących na płaszczyźnie optymalnej. Wartość średnia RMS 
dla UTGE to 80,5 nm, podczas gdy dla UTGE–MWCNTs ta wartość wynosi 

 

Rys. 2. Obrazy AFM: topografia powierzchni (A i C) i amplituda (B i D) dla obszarów 
5 μm × 5 μm otrzymane dla elektrody UTGE (A i B) oraz UTGE–MWCNTs (C i D).
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29,6 nm. Na  podstawie wyznaczonych współczynników chropowatości obu 
badanych elektrod stwierdzono, że powierzchnia elektrody niemodyfikowanej 
uległa wygładzeniu wskutek nałożenia modyfikacji w postaci MWCNTs.

3.3. Charakterystyka elektrochemiczna modyfikowanej elektrody
W celu wyznaczenia charakterystyki elektrochemicznej UTGE oraz UTGE–
MWCNTs zastosowano technikę CV. Badania wykonano w 5,0×10-3 mol L-1 
roztworze [Fe(CN)6]3-/4- przy szybkościach skanowania w  zakresie 
od 10 do 400 mV s-1 (rys. 3). Na postawie analizy uzyskanych wyników stwier-
dzono, że widoczne są dwa dobrze zdefiniowane piki utleniania i redukcji na obu 
elektrodach. Dodatkowo natężenia prądów pików wzrastały liniowo wraz ze 
wzrostem wartości pierwiastka kwadratowego z  szybkości skanowania (v1/2) 
co świadczy o zachodzeniu procesów kontrolowanych przez dyfuzję. Uzyskane 
wyniki na obu badanych elektrodach przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Wyniki badania procesów elektrodowych techniką CV dla [Fe(CN)6]3-/4-.
Elektroda Ipa vs. v1/2 Ipk vs. v1/2

UTGE y = 5,49x + 5,38 
R2 = 0,9985

y = –4,70x – 8,29
R2 = 0,9967

UTGE–MWCNTs y = 10,56x + 0,10
R2 = 0,9990

y = –12,12x – 5,12
R2 = 0,9994

W  celu wyznaczenia powierzchni elektroaktywnej niemodyfikowanej 
i modyfikowanej UTGE zastosowano równanie Randlesa–Sevcika7 wykorzy-
stujące zależność Ipa vs. v1/2. Powierzchnie aktywne wynosiły 0,0482 cm2 dla 
UTGE oraz 0,0927 cm2 dla UTGE–MWCNTs. Uzyskane wyniki wskazują, 
że powierzchnia elektroaktywna UTGE modyfikowanej MWCNTs jest pra-
wie dwukrotnie większa niż powierzchnia elektroaktywna niemodyfikowanej 
UTGE.

3.4. Badania charakteru procesu elektrodowego
Zastosowanie techniki CV umożliwiło określenie charakteru procesu elek-
trodowego utleniania metobromuronu zachodzącego na  elektrodzie UTGE 
i  UTGE–MWCNTs. W  związku z  powyższym, zbadano wpływ szybkości 
skanowania na  wysokość sygnału metobromuronu (4,8×10-5 mol L-1). Zare-
jestrowano krzywe woltamperometryczne w roztworze buforu B–R o pH 2,0 
przy szybkości skanowania w zakresie od 10 do 300 mV s-1. Zaobserwowano 
dobrze zdefiniowany sygnał utleniania pochodzący od  metobromuronu bez 
analogicznego piku w części katodowej na obu elektrodach, a przesunięcie piku 
anodowego w kierunku bardziej dodatnich wartości wraz ze wzrostem szybko-
ści skanowania na obu elektrodach potwierdza nieodwracalny charakter procesu 
elektrodowego. Dodatkowo, zależności natężenia prądu piku (Ip) od  szybko-
ści skanowania (v) nie są  liniowe, podczas gdy zależności (Ip) od pierwiastka 
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z szybkości skanowania (v1/2) są liniowe, co sugeruje, że proces przeniesienia 
ładunku na obu elektrodach jest kontrolowany przez dyfuzję. W obu przypad-
kach wartości nachylenia prostych uzyskanych z zależności logarytmu z natę-
żenia prądu piku (log Ip) od logarytmu z szybkości skanowania (log v) (tab. 2) 
odbiegały od wartości teoretycznej 0,5 dla procesów, w których transport sub-
stancji od/do powierzchni elektrody odbywa się na drodze dyfuzji. Uzyskane 
wyniki sugerują więc mieszany charakter procesu elektrodowego utleniania 
metobromuronu z przewagą dyfuzji zarówno na niemodyfikowanej UTGE, jak 
i na UTGE modyfikowanej MWCNTs.

Tab. 2. Porównanie wyników badanie procesów elektrodowych techniką CV dla meto-
bromuronu.

Elektroda Ip vs. v Ip vs. v1/2 nachylenie prostej 
log Ip vs. log v

UTGE nieliniowa liniowa 0,57
UTGE–MWCNTs nieliniowa liniowa 0,68

3.5. Optymalizacja warunków pomiaru
Istotnym etapem analiz woltamperometrycznych związków biologicznie czyn-
nych jest optymalizacja warunków prowadzenia pomiarów, tj. dobór odpo-
wiedniego elektrolitu podstawowego, a  także jego pH, gdyż ma  ono wpływ 
na potencjał i  natężenie prądu piku, a  także na  jego kształt. W celu doboru 
optymalnego środowiska, zarejestrowane zostały woltamperogramy techniką 
SWV w roztworach buforu B–R w zakresie pH od 2,0 do 10,0 na obu elektro-
dach. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 4. Najwyższe sygnały analityczne 
utleniania metobromuronu zarejestrowano w  roztworze buforu B–R o  pH 
2,0 na niemodyfikowanej i modyfikowanej UTGE, jednakże zaobserwowano 
około 1,6 razy wyższy sygnał utleniania na UTGE–MWCNTs (rys. 4B). Prze-
prowadzono również badania w roztworach kwasu siarkowego (VI) w zakresie 

Rys. 3. Krzywe woltamperometryczne zarejestrowane techniką CV w 5,0×10-3 mol L-1 
roztworze [Fe(CN)6]3-/4- w zakresie szybkości skanowania od 10 do 400 mV s-1 na elek-
trodzie UTGE (A) oraz UTGE–MWCNTs (B).
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stężeń od  0,1 do  1,0 mol L-1. Badania wykazały, że sygnały zarejestrowane 
w  roztworach kwasu siarkowego (VI) były wyższe niż w  przypadku zastoso-
wania roztworu buforu B–R jako elektrolitu podstawowego, niemniej jednak 
współczynnik odchylenia standardowego (RSD) był wyższy niż 10% w przy-
padku zastosowania kwasu siarkowego (VI). W  związku z  tym, do  dalszych 
badań wybrano roztwór buforu B–R o pH 2,0.

W celu opracowania metody woltamperometrycznego oznaczania substan-
cji ważny jest również etap optymalizacji parametrów zastosowanej techniki 
badawczej, gdyż nieprawidłowo dobrane parametry mogą wpływać znacząco 
na odpowiedź analityczną. Parametry techniki SWV są ze sobą ściśle powiązane 
i mają połączony efekt działania na uzyskany w wyniku pomiarów prąd piku. 
W związku z powyższym, zbadano wpływ parametrów, takich jak: amplituda 
(Esw), częstotliwość (f) oraz krok potencjału (ΔE), na sygnał utleniania meto-
bromuronu o  stężeniu 4,8×10-5 mol L-1 w  roztworze buforu B–R o pH 2,0 
(rys. 5).

W  pierwszej kolejności optymalizowano amplitudę, której wartość zmie-
niano w zakresie od 10 do 100 mV. Podczas optymalizacji tego parametru prądy 
piku wzrastały wraz ze wzrostem wartości amplitudy aż  do  wartości 60 mV, 
a  tym samym sygnały stawały się coraz szersze. Biorąc pod uwagę wysokość 
sygnału analitycznego, a  także jego kształt, do  dalszych pomiarów wybrano 
amplitudę 40 mV jako optymalną wartość.

Rys. 4. (A) Wykres natężania prądu piku od pH skonstruowany na podstawie woltam-
perogramów zarejestrowanych na  elektrodzie UTGE (▲) oraz UTGE–MWCNTs 
(●) w roztworach buforu B–R o różnych pH zawierających metobromuron o stężeniu 
4,8×10-5 mol L-1; (B) Woltamperogramy SWV zarejestrowane na  UTGE (a) oraz 
UTGE–MWCNTs (b) w roztworze buforu B–R o pH 2,0 dla metobromuronu o stę-
żeniu 4,8×10-5 mol L-1.
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Kolejnym optymalizowanym parametrem była częstotliwość w  zakresie 
od 10 do 100 Hz. Zauważono liniowy wzrost natężenia prądu sygnału anali-
tycznego w badanym zakresie częstotliwości. Do dalszych badań wybrano 70 
Hz jako optymalną wartość częstotliwości, gdyż powyżej tej wartości sygnał nie 
był analityczny.

Ostatnim etapem było dobranie optymalnej wartości kroku potencjału, któ-
rego wartość zmieniano w zakresie od 1 do 10 mV. Wartości natężenia prądów 
zarejestrowanego piku wzrastały wraz ze wzrostem wartości kroku potencjału. 
Jako optymalną wartość wybrano 4 mV, gdyż powyżej tej wartości sygnały były 
zniekształcone.

3.4. Walidacja procedury analitycznej
Kolejnym etapem po zoptymalizowaniu warunków eksperymentalnych było 
zarejestrowanie woltamperogramów techniką SWV w  roztworze buforu 
B–R o  pH 2,0 zawierającym wzrastające stężenia metobromuronu na  nie-
modyfikowanej UTGE oraz UTGE–MWCNTs (rys. 6). Wykonano 4 serie 
pomiarowe na obu elektrodach. Na UTGE możliwe było oznaczenie meto-
bromuronu w  dwóch zakresach stężeń 8,0×10-7–2,0×10-6 mol L-1 oraz 
2,0×10-6–2,2×10-5 mol L-1. Zastosowanie UTGE modyfikowanej powierzch-
niowo MWCNTs pozwoliło na zarejestrowanie liniowej zależności natężenia 
prądów piku oznaczanego związku od  jego wzrastających stężeń w  jednym 
szerszym zakresie 5,0×10-7–3,4×10-5 mol L-1. Na podstawie sporządzonych 
prostych wzorcowych obliczono granice wykrywalności (LOD) oraz granice 
oznaczalności (LOQ) dla obu elektrod, a także wyznaczono precyzję (tab. 3). 
Uzyskane wyniki pokazują, że lepsze wyniki uzyskano na UTGE–MWCNTs.

Rys. 5. Zależności natężenia prądów piku w  funkcji optymalizowanych parametrów 
SWV uzyskanych w  roztworze buforu B–R o  pH 2,0 zawierającym metobromuron 
o stężeniu 4,8×10-5 mol L-1; (A) amplituda, (B) częstotliwość oraz (C) krok potencjału.
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Rys. 7. Histogram przedstawiający wpływ wybranych związków na sygnał analityczny 
pochodzący od metobromuronu (cmetobromuronu = cinterferentu = 4,0×10-6 mol L-1).

Tab. 3. Parametry analityczne woltamperometrycznego oznaczania metobromuronu 
na niemodyfikowanej UTGE oraz UTGE–MWCNTs w roztworze buforu B–R o pH 2,0.

Parametry analityczne UTGE UTGE-MWCNTs

Potencjał piku (Ep vs. Ag/AgCl) 
[V]  +1,25 +1,17

Zakres liniowości (LDR)  
[mol c] [a]

8,0×10-7 – 2,0×10-6
5,0×10-7 – 3,4×10-52,0×10-6 – 2,2×10-5

Granica wykrywalności (LOQ) 
[mol L−1] 4,4×10-7 3,7×10-7

Granica oznaczalności (LOD) 
[mol L−1] 1,3×10-7 1,1×10-7

Precyzja (RSD) [%] [b] 2,6 1,5
[a] liczba serii pomiarowych n = 4; [b] n = 10, c = 8,0×10-7 mol L−1 dla UTGE,  
c = 5,0×10-7 mol L−1 dla UTGE–MWCNTs.

Rys. 6. Woltamperogramy SWV zarejestrowane na elektrodzie UTGE (A) oraz UTGE–
MWCNTs (B) w roztworze buforu B–R o pH 2,0 (0) zawierającym wzrastające stęże-
nia metobromuronu: (A): (1–20) 0,8–22,0 μmol L-1, (B): (1–17) 0,5–34,0 μmol L-1. 
Wstawki na Rys A i B przedstawiają krzywe kalibracyjne. Niepewności wyznaczone jako 
przedziały ufności dla prawdopodobieństwa 95% (n = 4).
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3.4. Badanie wpływu interferentów
W  celu sprawdzenia selektywności opracowanej procedury oznaczania meto-
bromuronu techniką SWV na  UTGE modyfikowanej MWCNTs zbadano 
wybrane substancje, w tym pestycydy oraz jony, które mogą naturalnie wystę-
pować w środowisku wodnym i w glebie (rys. 7). Uzyskane wyniki wskazują, 
że istotny wpływ na analizę metobromuronu ma obecność fenfuramu, a także 
jonów kadmu. W przypadku ich obecności w stężeniu równym stężeniu ana-
litu analiza metobromuronu jest niemożliwa. Obecność pestycydu flumeturon 
powoduje wzrost sygnału metobromuronu o ok. 10%. Obecność jonów azotyno-
wych także wpływa na sygnał pochodzący od analitu powodując jego obniżenie 
o ok. 12%. Pozostałe substancje nie wpływały na wynik analizy metobromuronu. 
Uzyskane wyniki świadczą o  stosunkowo dobrej selektywności opracowanej 
procedury oznaczania badanego pestycydu na tym poziomie stężeń.

Podsumowanie
W niniejszej pracy po raz pierwszy przeprowadzono elektrochemiczne badania 
pestycydu metobromuron. Przygotowano UTGE modyfikowaną MWCNTs. 
Zoptymalizowano stężenie nanorurek węglowych w zawiesinie DMF, po czym 
przeprowadzono charakterystykę topograficzną elektrody modyfikowanej 
i niemodyfikowanej. Na podstawie wyznaczonych współczynników chropowa-
tości stwierdzono, że zastosowanie modyfikacji wygładza powierzchnię elek-
trody. Przeprowadzono również charakterystykę elektrochemiczną obu czujni-
ków wykorzystując równomolowy roztwór [Fe(CN)6]3-/4- jako marker redox 
za  pomocą techniki CV. Wyniki pokazały, że powierzchnia elektroaktywna 
elektrody modyfikowanej była dwukrotnie większa niż elektrody niemodyfi-
kowanej. Opracowano woltamperometryczne procedury oznaczania pestycydu 
metobromuron przy zastosowaniu niemodyfikowanej elektrody UTGE oraz 
modyfikowanej UTGE–MWCNTs techniką SWV. Dowiedziono, że oznacze-
nie metobromuronu na  elektrodzie UTGE jest możliwe w dwóch zakresach 
stężeń, natomiast zastosowanie modyfikacji umożliwia oznaczenie tego pesty-
cydu w  jednym szerszym zakresie stężeń. Przeprowadzone badania wpływu 
interferentów na  sygnał analityczny metobromuronu pokazały, że procedura 
ta  charakteryzuje się stosunkowo dobrą selektywnością. Badania charakteru 
procesu elektrodowego przeprowadzone techniką CV wykazały, że w  przy-
padku metobromuronu zarówno na niemodyfikowanej UTGE, jak i UTGE–
MWCNTs mamy do czynienia z nieodwracalnym procesem utleniania, gdzie 
transport od/do powierzchni elektrody odbywa się głównie na drodze dyfuzji. 

Badania finansowane z dotacji celowej Uniwersytetu Łódzkiego dla młodych naukowców, 
projekt nr B1711100001602.02. 
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Abstrakt
Zjawisko korozji to procesy niszczenia metali lub stopów pod wpływem che-
micznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Może ona wystę-
pować równocześnie na całej powierzchni lub tylko w pewnych jej miejscach 
i wówczas znacznie szybciej przenika w głąb, czyniąc metal porowatym. W śro-
dowisku jamy ustnej występuje korozja chemiczna, która jest prawie zawsze 
połączona z korozją elektrochemiczną. 

1.Wstęp
Metal jest materiałem często używanym w stomatologii, a szczególnie w pro-
tetyce stomatologicznej . Służy on  między innymi do  wykonywania protez 
szkieletowych, elementów retencyjnych protez częściowych, koron, wkładów 
koronowo – korzeniowych i konstrukcji metalowych mostów. Wszechobecne 
i  często używane metale posiadają niestety wiele wad. Nie są  dostatecznie 
twarde, ulegają ścieraniu, mają ograniczoną sprężystość, nie są biokompatybilne, 
powodują powstawanie alergii oraz ulegają korozji. Pomimo ciągłego postępu 
inżynierii materiałowej nadal nie opracowano stopu, który nie posiadałby tych 
niekorzystnych cech1. 

2. Korozja
Korozja jest zjawiskiem, któremu ulegają metale oraz ich stopy. Na rys.1 przed-
stawiono zjawisko korozji na powierzchni metalu. Korozją metali nazywa się 
procesy niszczenia stopów i metali wynikające z ich reakcji z otoczeniem, czyli 
środowiskiem korozyjnym. Korozję można podzielić biorąc pod uwagę mecha-
nizmy procesu korozji oraz charakter zniszczeń powstałych na metalu. Wyróż-
niamy:

1) korozję wodną (występującą w wodzie rzecznej lub morskiej), 2) korozję 
gazową (pojawiająca się przeważnie w  gorących i  suchych gazach),3) 
korozję mikrobiologiczną - tak zwaną biokorozję (zachodzącą pod wpły-
wem mikroorganizmów takich jak grzyby i bakterie a także pod wpływem 
produktów przemiany materii)

2) korozję ziemną (zachodzącą w glebie) 
3) korozję wywołaną prądami błądzącymi (występuje w miastach gdzie znaj-

duje się wiele uziemionych urządzeń elektrycznych, zachodzi tam prze-
pływ prądu). 

ELEKTROCHEMIA I ANALITYKA CHEMICZNA
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Ze względu na  mechanizmy procesów korozyjnych rozróżnia się korozję: 1) 
elektrochemiczną i 2)chemiczną. Korozja elektrochemiczna ma miejsce w śro-
dowiskach elektrolitów, w  wodzie morskiej i  słodkiej, w  glebie zawierającej 
wilgoć oraz w  wilgotnych gazach. Korozja chemiczna przeważnie zachodzi 
w  gazach suchych i  nieprzewodzących cieczach.Skutkiem procesu korozyj-
nego jest zniszczenie metalu, jest to widoczne na jego powierzchni w postaci 
nagromadzenia produktów reakcji np. tlenków, rdzy. W  przypadku gdy pro-
dukty reakcji odpadną od podłoża metalicznego można zaobserwować nierów-
ności i wżery powstałe na pierwotnie gładkiej powierzchni metali. Ze względu 
na charakter zniszczenia korozyjnego wyróżnić można kilka rodzajów korozji:

• korozja ogólna (nierównomierna lub równomierna) polega na niszczeniu 
i zaatakowaniu całej powierzchni. 

• korozja miejscowa, do której zaliczane są:
a.) korozja wżerowa – będąca jedną z najczęściej spotykanych rodzajów 

korozji lokalnych. Jej występowanie powiązane jest z obecnością agre-
sywnych anionów występujących w  środowisku korozyjnym. Proces 
anodowy zachodzi w  tym typie korozji na  niewielkich obszarach, 
a pozostałe części powierzchni metalu oraz stopu są w stanie pasyw-
nym. Temu rodzaju korozji ulegają metale i  stopy łatwo pasywujące 
się (np. Cr, Al., Ti i ich stopy). Korozja galwaniczna (inaczej nazwana 
stykową) powstaje na  wskutek zetknięcia dwóch metali lub stopów 
o różnych potencjałach w wyniku czego powstaje ogniwo galwaniczne. 
Skuteczność działania ogniwa powiększa się wraz ze wzrostem róż-
nicy potencjałów dotykających się ze sobą metali w środowisku koro-
zyjnym. Połączenie metali o  różnych potencjałach elektrochemicz-
nych z udziałem elektrolitu powoduje, że mniej szlachetny metal ulega 
intensywnemu rozpuszczeniu.

b.) korozja międzykrystaliczna – występuje ona głównie w  stalach nie-
rdzewnych wzdłuż granic ziaren. Przyczyną jej powstania jest che-
miczna segregacja pierwiastków np. chromu na granicy ziaren w trakcie 
obróbki cieplnej i spawania. Wydzielenia te tworzą obszary anodowe 
o mniejszej odporności korozyjnej, natomiast środek ziarna odgrywa 
rolę katody. Korozja naprężeniowa - powodowana przez naprężania 
wywarte siłami zewnętrznymi oraz naprężenia własne. Korozję tą cha-
rakteryzują silne rozgałęzienia ukierunkowane prostopadle do naprę-
żenia. Przejawia się powstaniem pęknięć.

c.) korozja szczelinowa – pojawia się w zagłębieniach i szczelinach kon-
strukcyjnych, pod główkami nitów, śrub, pod uszczelnieniami i  osa-
dami oraz w  różnego rodzaju pęknięciach. Powodem powstania tej 
korozji jest zanik warstwy pasywnej w  szczelinach, który z powodu 
utrudnionego napowietrzenia i zmniejszenia dopływu tlenu nie może 
się zregenerować. Związana z  korozją szczelinową korozja zmęcze-
niowa występuje w  skutek agresywnego współdziałania środowiska 
korozyjnego oraz naprężeń co prowadzi do pęknięć metalu. Oddzia-
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ływanie naprężeń powoduje naruszenie warstwy pasywnej czego skut-
kiem jest atakowanie obszaru nie ochronionego. Ten rodzaj korozji 
może powstawać w dowolnym środowisku wodnym.

Korozja elektrochemiczna jest zjawiskiem występującym również w  jamie 
ustnej. Procesy korozji elektrochemicznej powstają, gdy stop lub metal znajduje 
się w  elektrolicie, a  więc w  roztworach wodnych. Poprzez zetknięcie metalu 
z elektrolitem powstaje mikroogniwo. Efekt galwaniczny w tego typu ogniwie 
występuje, gdy różnica potencjałów jest wyższa niż 0,05 V. Od ogniw galwa-
nicznych mikroogniwa korozyjne wyróżnia to, iż pracują od razu po zetknięciu 
się z elektrolitem. Destrukcja metalu następuje w obszarze anodowym. W trak-
cie pracy ogniwa korozyjnego przez metal przepływa prąd. Bieguny ogniwa 
polaryzują się. Polaryzacja ta hamuje procesy anodowe i katodowe, tym samym 
powodując zatrzymanie procesu korozyjnego, co  jest zjawiskiem pożądanym. 
Niestety w  procesach korozji elektrochemicznej pojawiają się depolaryzatory 
np. tlen lub jony wodorowe. W  procesach korozyjnych znaczące są  reakcje 
katodowe1-3. Pierwszą z  nich jest depolaryzacja wodorowa, która opiera się 
na redukcji jonu wodorowego do wodoru gazowego.
  H+ + e- = Hads (1)

 Hads + Hads = H2 (2)

 2H+ + 2e- = H2 (3)
Ostatnia reakcja bardzo łatwo zachodzi w środowiskach kwaśnych a zdecy-

dowanie wolniej w alkalicznych i obojętnych.
Depolaryzacja tlenowa ( reakcja (4)) opiera się na reakcji tlenu cząsteczko-

wego, który rozpuszczony jest w elektrolicie, do wodorotlenkowego:
 O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- (4)

Produkty powstające w  procesie anodowym i  katodowym reagują ze sobą, 
gdy podczas tej reakcji powstaną produkty trudno rozpuszczalne dochodzi 
do  zahamowania procesu korozji. W ogniwach korozyjnych występuje nastę-
pujący przepływ elektryczności: elektrony znajdujące się w metalu poruszają się 
z obszarów anodowych do katodowych, a w elektrolicie dochodzi do przenie-
sienia ładunków elektrycznych. Procesy anodowe i katodowe są ze sobą ściśle 
sprzężone. 

Jama ustna pacjenta jest środowiskiem elektrolitycznym. To  właśnie 
tu poprzez powstanie różnicy potencjałów metali powstaje ogniwo galwaniczne, 
czyli chemiczne źródło prądu, w którym elektrodą są metalowe elementy, a ślina 
jest elektrolitem2. Negatywny aspekt korozji nie opiera się jedynie na  nie-
korzystnym wyglądzie skorodowanego uzupełnienia. Szczególne znaczenie 
posiada fakt, że korozja odpowiada za cytotoksyczne, alergizujące i  rakotwór-
cze działanie. Przeprowadzono więc wiele badań sprawdzających jak uniknąć 
powstawaniu tego niekorzystnego zjawiska dla pacjenta i  jakich materiałów 
używać do protez.
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2.1. Ślina
Zjawiska korozji występują w  środowisku jamy ustnej w  przypadku zastoso-
wania metalowych uzupełnień braków zębowych bądź części zębów, np. pro-
tezy lub wypełnienia. Proteza i uzupełnienia metalowe odgrywają rolę elektrody, 
podczas gdy elektrolit stanowi ślina. Ślina w 99% składa się z wody. Pozostały 
1% to substancje organiczne, do których między innymi zaliczamy: białka oraz 
inne związki azotowe, lipidy, związki nieorganiczne- takie jak kationy metali 
(czyli jony dodatnie Na+, K+, Ca2+, Mg2+), aniony (czyli jony ujemne Cl-, F-, 
HCO3-, CO32-, HPO42-)  3. O elektrolitycznych właściwościach śliny decyduje 
występowanie różnych jonów. Ślina posiada odczyn słabo kwaśny, pH < 7. Uła-
twia to powstawanie prądów galwanicznych zwłaszcza, że pH środowiska jamy 
ustnej może się zmniejszyć (kwasowość może się podwyższyć). Jest to spowo-
dowane spożywaniem niektórych pokarmów oraz procesem fermentacji zacho-
dzącym po  konsumpcji. Dodatkowo nie dochodzi do  powstania równowagi 
między elektrolitem a elektrodami. Przyczyną tego jest nieustanne wydzielanie 
śliny, ciągłe jej mieszanie oraz odpływ .

2.2. Metale
Do jamy ustnej wprowadzane zostają różne metale, na przykład podczas lecze-
nia protetycznego. Wykonywane są z nich między innymi korony, mosty, ele-
menty protez tymczasowych, protezy szkieletowe, wszczepy protetyczne. Stopy 
używane w protetyce dzieli się na wysoko szlachetne (zawierają co najmniej 60% 
metali szlachetnych w  tym przynajmniej 40% złota, często w  swym składzie 

Rys.1 Zjawisko korozji na powierzchni metalu.
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zawierają również oprócz złota: platynę, pallad, miedź, srebro, cynk, iryd, ind), 
szlachetne (posiadające minimum 25% metali szlachetnych, np. stopy na bazie 
palladu, stopy zawierające więcej miedzi i srebra niż stopy wysoko szlachetne) 
i stopy składające się w większości z nieszlachetnych metali (metale szlachetne 
stanowią mniej niż 25% tego stopu, np. stopy chromowo-niklowe, chromowo 
kobaltowe)4. Metale mają swoje zastosowanie również w  leczeniu chirurgicz-
nym, periodontologicznym, ortodontycznym, a  nawet zachowawczym, gdzie 
jako komponenty wypełnień stosowane są Ag, Sn, Cu, Zn, Hg, bądź czyste Au. 
Niewłaściwe użycie i opracowanie metali może spowodować powstanie ogniwa 
galwanicznego, co  w  konsekwencji prowadzi do  pojawienia się zjawisk elek-
trycznych oraz korozyjnych wywołujących elektrometalozy3.

2.3. Ogniwo galwaniczne
Ogniwo galwaniczne powstaje z  układu dwóch elektrod znajdujących się 
w elektrolicie. Reakcje chemiczne, które zachodzą między elektrolitem a elek-
trodami są wywołane przez różnicę potencjałów elektrod5. W środowisku jamy 
ustnej elektrodą są umieszczone tymczasowo bądź na stałe metale, a elektroli-
tem – ślina. 

Jedną z  chemicznych właściwości metali jest możliwość przechodzenia 
w  stan jonowy. Atomy metali oddają elektrony walencyjne, stając się wów-
czas kationami. Potencjały standardowe danych metali, powstające podczas 
uwalniania elektronów, mierzone są względem elektrody wodorowej, o poten-
cjale umownie przyjętym jako 0. Łatwość odczepiania elektronów umieszcza 
poszczególne metale w szeregu elektrochemicznym, określając ich aktywność 
chemiczną. Metale posiadające potencjał ujemny (zwłaszcza te, które znajdują 
się dalej od standardowej elektrody wodorowej), będące bardziej aktywne, czyli 
łatwiej oddające swoje elektrony walencyjne łatwiej ulegają korozji. Im wyż-
szy potencjał elektrochemiczny posiada metal, tym jest szlachetniejszy, trudniej 
uwalnia elektrony i ulega procesom elektrolitycznym, a co za tym idzie trudniej 
ulega korozji3,6. 

Stosowanie metali nieszlachetnych oraz równoczesne użycie metali lub 
stopów posiadających różny potencjał elektrochemiczny czy też niejednolitą 
strukturę prowadzi do  powstania ogniwa galwanicznego. Wysokość napię-
cia chemicznego źródła prądu zależy od  różnicy potencjałów między meta-
lami tworzącymi elektrody. Im jest większa, tym występuje większa tendencja 
do pojawienia się reakcji elektrochemicznych. Według Ciaputy siła elektromo-
toryczna ogniwa, która określa wysokość jego napięcia może wahać się od 0,08 
do 3,70V3. 

2.4. Rodzaje zjawisk elektrochemicznych oraz przyczyny  
ich powstawania
1. Do powstania ogniwa galwanicznego, które wytwarza prąd elektryczny może 

dojść, gdy do środowiska jamy ustnej wprowadzi się równocześnie dwa metale 
o różnym potencjale elektrochemicznym. Przykładem może być wypełnienie 
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amalgamatowe (będące w tym przykładzie anodą ulegającą korozji) i wkład 
zbudowany ze złota (będący katodą ulegającą matowieniu). 

2. W  przypadku wykorzystania w  jamie ustnej pacjenta jednego metalu lub 
stopu posiadającego niejednorodną budowę wewnętrzną, spowodowaną nie-
właściwą obróbką mechaniczną bądź cieplną. Dochodzi wówczas do powsta-
nia lokalnego ogniwa. Niejednorodność metalu dotyczy: budowy ziaren 
(gdzie część ziaren stanowi anodę, a  część katodę), bądź struktury stopu 
(dzieje się tak w  przypadku stopów eutektycznych, czyli nierozpuszczal-
nych w sobie nawzajem będąc w stanie stałym, przy czym ziarna stopu mają 
odmienny skład stanowiący przez część ziaren anodę, a przez część katodę). 
Poprzez homogenizację stopu można ujednolicić wewnętrzną strukturę 
metalu, co spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia korozji.

3. Różnice w naprężeniach mogą spowodować pojawienie się korozji. Miejsca, 
które szczególnie narażone są na naprężenia znacznie łatwiej ulegają korozji. 
Prowadzi to  do  mikropęknięć i  narastającego uszkodzenia materiału. Ten 
proces nazywany jest korozją zmęczeniową. 

4. Użycie lutowia posiadającego inny skład chemiczny niż elementy, które 
są nim połączone. Przykładem może być lutowanie składowych części mostu 
protetycznego. 

5. Metal lub stop poddany działaniu dwóch elektrolitów o  różnych składach 
chemicznych. Do  różnicy w  składzie elektrolitu może dojść u  pacjen-
tów zaniedbujących systematyczne wykonywanie zabiegów higienicznych 
w  jamie ustnej. Rozkładanie się resztek pokarmowych może spowodować 
zmianę chemicznego składu elektrolitu, czyli śliny. 

6. Zagłębienia na  powierzchni metalu spowodowane na  przykład niedokład-
nym wypolerowaniem powierzchni uzupełnienia protetycznego sprzyjają 
retencji bakterii i  resztek pokarmowych, a  zatem doprowadza do  redukcji 
stężenia tlenu w  stosunku do  pozostałego elektrolitu. Korozja ujawni się 
w miejscu będącym w kontakcie z częścią elektrolitu uboższą w tlen, powo-
dując porowatość wypełnienia. Gdy korozja pojawia się wskutek różnic 
w zawartości tlenu umiejscowionym w elektrolicie nazywana jest ogniwem 
stężeniowym typu oksydacyjnego3.

2.5. Pasywność
Pasywacja jest to  proces, podczas którego substancja aktywna chemicznie 
w  określonym środowisku wytwarza powłokę pasywną umiejscowioną na  jej 
powierzchni. Powłoka pasywna utworzona jest z produktów reakcji chemicz-
nej otoczenia tej substancji z nią samą. Najtrwalsza warstwa pasywna to war-
stewka tlenkowa. Termin ten odnosi się do  metali, które zajmują w  szeregu 
napięciowym aktywne miejsce, a  mimo tego korodują bardzo powoli. Metal 
pasywny pod względem elektrochemicznym zachowuje się jak metal szla-
chetny2. Do metali stabilnych w obecności elektrolitu zalicza się między innymi 
glin, chrom, tytan. Posiadają skłonność do pokrycia się warstewką tlenków bądź 
do absorbowania gazów, co powoduje wzrost ich potencjału. Tak więc ulegają 
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pasywacji zmniejszając szybkość rekcji elektrochemicznej w jamie ustnej. Pasy-
wacja nie zależy jedynie od składu metalu, bądź stopu, ale również od składu 
elektrolitu. Przykładem mogą być jony chlorkowe. Ich (Cl-) obecność zaburza 
powstawanie „błon” pasywnych3. 

2.6. Stop Co-Cr z powłoką SiC
Stopy Co-Cr cechują się stosunkowo niską odpornością na  korozję. Powo-
dują znacząco silniejszą odpowiedź biologiczną niż stopy metali szlachetnych 
i tytanu. Stopy na osnowie niklu i chromu czy kobaltu i chromu są powszechnie 
stosowane ze względu na swoją niską cenę, trwałość i wytrzymałość. Zastoso-
wanie systemów powłokowych na przykład z grupy zol-żel zwiększa odporność 
na korozję, tym samym zwiększa tolerancję biologiczną stopu. Stopień działania 
antykorozyjnego systemów powłokowych uzależniony jest głównie od  szczel-
ności powłok. Natomiast szczelność zależy od budowy i warunków wytwarzania. 

Badania przeprowadzone na stopach Co-Cr pokrytych powłokami węglika 
krzemu, osadzonymi metodą PDV doniosły, że zredukowanie wartości prądu 
korozyjnego, zmniejszenie wielkości prądów zakresu anodowego i  znaczny 
wzrost potencjału przebicia świadczą o działaniu ochronnym powłoki i ogra-
niczeniach korozji elektrochemicznej. Jednak z  powodu nieciągłości powłok 
może dojść do wystąpienia korozji lokalnej, która powoduje procesy niszczenia 
stopu. Dlatego konieczne jest zapewnienie szczelności i ciągłości powłok SiC, 
aby stanowiły pełną ochronę7.

2.6. Tytan a odporność korozyjna
Tytan jest metalem wyróżniającym się na tle innych materiałów stosowanych 
w protetyce. Posiada dobrą biozgodność, odporność na korozję, biotolerancję, 
korzystny stosunek wytrzymałości na  rozciąganie aż  do  granicy wytrzymało-
ści i wysoką wytrzymałość zmęczeniową. Dzięki szerokiej kombinacji swoich 
pozytywnych cech wytrzymałościowych, korozyjnych, i  szerokiej tolerancji 
w środowisku biologicznym, stopy tytanu oraz tytan jest bardzo często wyko-
rzystywany do  wytwarzania implantów. Jednak pomimo wielu pozytywnych 
cech tytanu trzeba zwrócić również uwagę na jego niewystarczającą twardość. 
Niska odporność na ścieranie obniża żywotność implantów. Niekorzystne jest 
również gromadzenie produktów tarcia w tkankach otaczających implant, gdyż 
może doprowadzić to do aseptycznego obluzowania się implantu8. Kolejna nie-
dogodność, występującą podczas stosowania stopów tytanu, to możliwość prze-
chodzenia składników stopu do otaczających go tkanek. Szczególnie groźne jest 
to zjawisko, gdy w stopie znajdują się takie pierwiastki jak: niob, wanad, mangan 
a  nawet glin9. Możliwością rozwiązania tego problemu jest zabieg uszlachet-
nienia powierzchni. Zalicza się do niego polerowanie, anodowanie, azotowanie, 
pasywacja, oraz nakładanie powłok hydroksyapatytowych lub diamentopodob-
nych8,10. Poprzez azotowanie stopu tytanu uzyskuje się warstwę powierzch-
niową różniącą się od struktury wewnętrznej. Wytwarzanie się na powierzchni 
materiału azotków tytanu, a  głębiej - warstwy dyfuzyjnej, w  znaczny sposób 
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wpływa na zwiększenie mikrotwardości próbki. Azotowanie wpływa również 
na zwiększenie odporności korozyjnej stopu tytanowego8,11.

Uszlachetnianie powierzchni metalowych azotkiem tytanu
Korozja pojawiająca się przy korzystaniu z metalowych uzupełnień protetycz-
nych jest niekorzystna dla pacjentów ze względu na działanie alergizujące, cyto-
toksyczne i rakotwórcze. Dlatego ważne jest ograniczenie negatywnego działa-
nia stopów metali poprzez nowoczesne metody uszlachetnienia ich powierzchni. 
Opracowane metody osadzania na stopach metali warstw tlenkowo-glinowych, 
hydroksyapatytowych i węglowych znalazło zastosowanie we wszczepach śród-
kostnych i endoprotezach1,12-15,19. Jednak uszlachetnianie uzupełnień protetycz-
nych powłokami elektrolitycznymi czy ceramicznymi (silicoater)1,16 okazały 
się nieskuteczne. Duże znaczenie dla metalowych powierzchni protez mają 
chemiczne (Chemical Vapour Deposition - CVD) i  próżniowo-plazmowe 
(Physical Vapour Deposition - PVD) metody osadzenia powłok technicznych, 
szczególnie powłok azotku tytanu. Metoda CVD polega na osadzaniu warstwy 
z fazy gazowej przy udziale reakcji chemicznej. Metoda ta  jest szeroko stoso-
wana w przemyśle światowym ( m.in. metalurgicznym, elektronicznym, budow-
lanym a  nawet spożywczym). Umożliwia wytwarzanie warstw powierzchnio-
wych takich jak: węglik tytanu TiC, tlenek glinu Al2O3, azotek tytanu TiN, 
azotek krzemu Si3N4, oraz powłok wielowarstwowych procesy wysokotempe-
raturowe. Tak wysoka temperatura jest konieczna do prawidłowego przebiegu 
reakcji chemicznej, lecz jest niekorzystna dla stopu. Pogarsza jego właściwo-
ści mechaniczne i  sprawia, że powłoki osadzane tą metodą nie są  odpowied-
nie dla stopów dentystycznych. W metodzie PVD osadzone warstwy powstają 
w próżni technicznej ( stanie wysokiego rozrzedzenia gazu). Jest to możliwe 
dzięki krystalizacji związków chemicznych utworzonych ze zjonizowanych 
par metalu oraz gazu na podgrzanym do temperatury 200-500°C lub zimnym 
podłożu metalowym. Powstające powłoki to głównie związki metali z nieme-
talami (azotki, tlenki, węgliki, krzemki, borki,) bądź metale czyste (aluminium) 
oraz niemetale (węgiel). Metody PVD umożliwiają osadzenie powłok wielo-
warstwowych i wieloskładnikowych. Istnieje bardzo dużo odmian i modyfika-
cji tych metod. Jednak we wszystkich następują te  same zjawiska (uzyskanie 
par stopów i metali, jonizacja elektryczna dostarczonych gazów oraz uzyskanie 
par metali, krystalizacja związków w stanie gazowym lub metalu z otrzymanej 
plazmy, kondensacja poszczególnych składników plazmy na zimnym podłożu, 
ewentualne wspomaganie fizyczne lub chemiczne zachodzących procesów). 
W metodach CVD i PVD wykorzystywane są procesy niskotemperaturowe, ale 
również wysokotemperaturowe (do  600°C). Podwyższenie temperatury przy-
spiesza reakcję wytwarzania się osadzonego związku oraz zwiększa przyczepność 
powłoki do podłoża. Z technicznych powłok, które zostają osadzone metodami 
PVD najczęściej są wykorzystywane azotki (związki chemiczne azotu z meta-
lami). Z  azotków hafnu, cyrkonu i  tytanu właśnie TiN (azotek tytanu) jest 
najlepszy do  pokrywania metalowych powierzchni uzupełnień protetycznych 
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poprzez swoje złociste zabarwienie i metaliczny połysk. Powłoki azotku tytanu 
osadzone metodami PVD i CVD tworzą regularną sieć typu NaCl. Powłoki 
te posiadają polikrystaliczną strukturę. Właściwości i struktura powłok zależą 
od rodzaju metody oraz warunków w jakich przeprowadzony został proces (np. 
od ciśnienia cząsteczkowego gazu, temperatury podłoża). Osadzona powłoka 
wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe gdy stosunek faz Ti2N : 
TiN jest 1:1. Aby uzyskać dużą twardość powłok proces musi być prowadzony 
w temperaturze wyższej niż 300°C oraz przy odpowiedniej ilości azotu. Wraz 
ze zmianą stężenia podawanego azotu, bez względu na  metodę osadzania 
powłok, występują zmiany zabarwienia. Powłoka TiN osadzona na  podłożu 
metalowym posiada barwę złotą o odcieniu, który zmienia się wraz z zawarto-
ścią azotu, od jasnożółtego do jasnobrązowego. Powłoka ta, jak i inne powłoki 
azotku tytanu posiadają odporność chemiczną na działanie dużej liczby zasad 
i kwasów. Poddają się jedynie działaniu silnych utleniaczy1.

Azotek tytanu coraz częściej stosuje się do pokrywania powierzchni wszcze-
pów wśródkostnych, endoprotez i  konstrukcji protetycznych. TiN umieszcza 
się na metalowych elementach protez szkieletowych, mostów i koron, a nawet 
na akrylowych płytach całkowitych protezach osiadających. Ich zadaniem jest 
zwiększenie kosmetyki uzupełnień, które zostały wykonane ze stopów metali 
nieszlachetnych, poprawienie tolerancji biologicznej i przedłużenie czasu użyt-
kowania protez. W kompleksowych badaniach dotyczących powłok TiN dużą 
uwagę zwrócono na  wytrzymałość, odporność korozyjną, zużycie, oddziały-
wanie biologiczne i  szczelność. Laboratoryjne i  kliniczne badania wykazały 
sporą wytrzymałość na zużycie, zwłaszcza w stopach Co-Cr-Mo oraz stalach 
szlachetnych. Stopy Ag-Pd i  Ti-6Al-4V pokryte powłokami TiN posiadały 
mniejszą wytrzymałość. W przypadku elastycznych deformacji, którym ulegać 
mogą metale pokryte azotkami, możliwe jest przerwanie ciągłości powłoki TiN. 
W badaniach wykazano, że zagięcia klamer, czyli elementów częściowych pro-
tez zębowych, wywołują pęknięcia powłoki TiN, zmniejszenie jej szczelności 
i korozję wżerową. Duża pasywność TiN czyni tę powłokę odporną na korozję. 
W  badaniach wykazano, iż  pokryte powłoką azotku tytanu metalowe części 
uzupełnień protetycznych posiadają większą odporność korozyjną. Nie jest 
to  jednak całkowita ochrona, gdyż powłoki osadzone metodą PVD posiadają 
defekty strukturalne oraz niepełną szczelność. Również miejscowe zadrapanie 
i  starcie, czyli utrata ciągłości powłoki, sprzyja powstawaniu korozji (korozja 
szczelinowej)1.

W protetyce jednymi z często używanych stopów są Heraenium i Wironit. 
Badania wykazały, że po pokryciu TiN w dużym stopniu wzrasta odporność 
korozyjna stopu NiCrMo (Heraenium) w  porównaniu ze stopem CoCrMo 
(Wironit). Niestety brak całkowitej szczelności osadzonych powłok nie zapew-
nia pełnej ochrony antykorozyjnej żadnemu ze stopów. Powłoki azotków 
tytanu mogą mieć różną grubość. Te o większej grubości (5μm) oraz powłoka 
dwuwarstwowa znacznie ograniczają korozję CoCrMo i  NiCrMo w  porów-
naniu z powłokami tlenku azotku o mniejszej grubości (2μm). Niestety żadna 
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z  powłok nie jest w  pełni antykorozyjna. Stop Heraenium o  piaskowanej 
powierzchni, w porównaniu z polerowanym stopem, po pokryciu powłokami 
TiN wykazuje obniżoną odporność na korozję. Ilość jonów wydzielanych przez 
stopy CoCrMo i NiCrMo w środowisku śliny zależna jest od grubości i rodzaju 
zastosowanej powłoki ochronnej. Wraz ze wzrostem grubości powłok azotku 
tytanu powiększa się liczba uwalnianych jonów tytanu w roztworze śliny17,18. 

2.7. Negatywne skutki korozji elektrochemicznej
Korozja należy do niepożądanych zjawisk występujących w jamie ustnej. Jej skut-
kiem jest nie tylko obniżenie estetyki stopu, powstałe na wskutek zmatowienia 
powierzchni metalu. Postępujące uszkodzenie materiału w istotny sposób nega-
tywnie wpływa na organizm człowieka. Duża szkodliwość tego zjawiska wynika 
z występowania reakcji elektrochemicznej, w toku której wytwarzany jest prąd 
elektryczny przepływający przez jamę ustną. Szkodliwa dla organizmu jest rów-
nież obecność jonów metali, które są produktami wspomnianych reakcji3.

Powstawanie prądów galwanicznych powiązanych z  procesami korozji 
w  jamie ustnej zakłóca fizjologiczne czynności tkanek żywych, doprowadza-
jąc do powstania zmian chorobowych nazywanych elektrometalozami. Objawy 
przeważnie mają charakter miejscowy. Występuje jako zapalenie tkanek przy-
zębia, zapalenie języka, nieżyt błony śluzowej w jamie ustnej, leukoplakia (rogo-
waceniem białym), suchości w jamie ustnej, odczyny alergiczne ( rys. 2 i 3) oraz 
skłonności do występowania owrzodzeń w jamie ustnej. Schorzeniom występu-
jącym przy elektrometalozach mogą towarzyszyć takie odczucia jak metaliczny 
posmak w ustach, pieczenie bądź kłucie języka lub błony śluzowej policzków 
i dziąseł, neuralgie i nieprzyjemne doznania szczególnie występujące podczas 
użytkowania metalowych sztućców. Ponadto uwolnione podczas korozji jony 
nieszlachetnych metali mogą wywołać niekorzystne objawy ogólnoustrojowe. 
Zalicza się do  nich podrażnienia przewodu pokarmowego, nadmierne ślinie-
nie, zaburzania wynikające ze strony układu krążenia, zawroty i  bóle głowy, 
podwyższenie temperatury ciała, zaburzenia koncentracji, reakcje alergiczne3. 
Wystąpienie, jak również stopień nasilenia wyżej wymienionych objawów 
zależne są od natężenia prądu elektrycznego oraz wrażliwości organizmu. 

Natężenie prądu elektrycznego jest zależne od rodzaju metali, które zostały 
użyte, przy występującej między nimi różnicy potencjałów elektrochemicznych 
oraz odległości znajdującej się między metalami tworzącymi elektrody ogniwa 
galwanicznego. Najczęściej pojawienie się prądu niższego niż 50mV w  jamie 
ustnej nie powoduje wystąpienia żadnych objawów klinicznych3. Reaktywność 
organizmu jest związana z jego ogólnym stanem zdrowia, który zależy na przy-
kład od wieku, zawartości witamin w diecie, stanu odżywienia, oraz osobniczych 
wrażliwości ustroju. Oznacza to, że procesy elektrochemiczne choć szkodliwe, 
nie zawsze muszą objawiać się zauważalnymi objawami klinicznymi. 

Najbardziej wzmożone nasilenie objawów występuje wówczas, gdy dochodzi 
do krótkotrwałego, lecz częstego kontaktu metali posiadających różne poten-
cjały elektrochemiczne. Przykładem takiego zjawiska może być bezpośrednie 
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zetknięcie korony metalowej z wypełnieniem amalgamatowym znajdującym się 
w przeciwstawnym łuku zębowym. 

2.8. Zapobieganie zjawiskom galwanicznym
Aby zapobiec pojawianiu się korozji elektrochemicznej w jamie ustnej pacjenta, 
do uzupełnienia braków zębowych powinno się wykorzystywać jedynie metale 
szlachetne, takie jak złoto, pallad, platyna, wysokokaratowe stopy złota, bądź 
stopy ulegające pasywacji, takie jak stopy chromowo-kobaltowe, stal nierdzewna. 
Związki te są stosunkowo odporne na korozję. Metale i stopy nieszlachetne .nie 
pokryte powłokami zmniejszającymi ich zdolność do korodowania nie powinny 
być umieszczane w środowisku jamy ustnej. 

Należy pamiętać, iż  jednoczesne umieszczanie w  środowisku jamy ustnej 
dwóch składowych posiadających różne potencjały elektrochemiczne może spo-
wodować pojawienie się ogniwa galwanicznego, a co za tym idzie wystąpienie 
korozji. Oprócz doboru odpowiedniego materiału bardzo ważna jest również 
odpowiednia, prawidłowa obróbka mechaniczna i cieplna. Ujednolicona w ten 
sposób struktura wewnętrzna stopu bądź metalu eliminuje zjawisko korozji. 
Podczas łączenia konstrukcji metalowych należy wykorzystywać lutowie o tym 
samym składzie chemicznym, co stop bądź metal lutowany, na przykład złoto  
o tej samej karatowości. Nie powinno się lutować elementów stalowych, gdyż 
nie ma do nich lutowia o odpowiednim składzie chemicznym i strukturze3. Bar-
dzo ważne jest również prawidłowe i dokładne wykończenie. Dobrze wypolero-
wane elementy są bardziej odporne na korozję i zjawiska elektryczne. Natomiast 
systematyczne zabiegi higieniczne chronią przed retencją resztek pokarmowych, 
które mogą sprzyjać miejscowym zmianom składu śliny, a  w  konsekwencji 
wystąpieniu korozji. 

Rys. 2. Mapowaty język – odczyn alergiczny.
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3. Podsumowanie
Potrzeba uzupełniania braków zębowych wynika ze względów estetycznych jaki 
i zdrowotnych. Wprowadzenie różnych metali oraz stopów, z których wykony-
wane są protezy stomatologiczne nie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta. 
Silne właściwości korozyjne wynikające z obecności śliny i płynów ustrojowych, 
środowiska biologicznego, związane z występowaniem bardzo dużej ilości jonów 
chlorkowych, enzymów i białek powodują, iż żaden z podstawowych i ulegają-
cych pasywacji stopów metali nie może uniknąć w 100% korozji. Korozja roz-
poczyna się uszkodzeniem fragmentu warstwy pasywnej i wnika w głąb stopu 
niszcząc jego strukturę7.

Korozja występująca na takich konstrukcjach stomatologicznych jak: korony, 
mosty, zaczepy, wypełnienia, wkłady koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe 
zasługuje na  szczególną próbę jej wyeliminowania, ponieważ może doprowa-
dzić do wielu niekorzystnych zjawisk. Może spowodować na przykład osłabie-
nie konstrukcji metalu prowadząc do jej pęknięcia. Ważne jest to w przypadku 
pęknięć brzegowych amalgamatu, pęknięcia mostów w obszarze łączenia oraz 
pęknięć zaczepów. Korozja może powodować plamy i odbarwienia, pojawianie 
się wtórnej próchnicy, a nawet zapalenia dziąseł i leukoplakii oraz przewlekłych 
owrzodzeń. Liszaje i leukoplakia (9% przypadków) mogą ulec zezłośliwieniu20. 
Etiologia wymienionych schorzeń jest mocno związana z  elementami meta-
lowymi, ponieważ często obserwowana jest remisja po  wyeliminowaniu tych 
elementów. W  momencie posiadania metalowych elementów w  jamie ustnej 
może pojawiać się ból, metaliczny posmak oraz ogólne złe samopoczucie. Jest 
to syndrom nazwany galwanozą.

Bardzo ważne jest więc zapobieganie powstawaniu korozji i jej negatywnym 
skutkom poprzez stosowanie stopów szlachetnych, albo jeśli nie jest to możliwe, 
pokrywanie stopów nieszlachetnych powłokami chroniącymi przed korozją. 

Rys. 3. Biały nalot na języku – odczyn alergiczny.
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Abstrakt 
W  niniejszym komunikacie omówiono wybrane strategie modyfikacji 
powierzchni elektrod pracujących oraz wynikające z  tego działania korzyści 
w kontekście woltamperometrycznych oznaczeń jonów metali i związków orga-
nicznych. 

1. Wstęp 
Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z globalnych problemów, z którym 
na co dzień mierzy się współczesna społeczność. Zjawisko to wynika z wpro-
wadzania do gleby, wód oraz powietrza substancji stałych, ciekłych oraz gazo-
wych, których obecność wpływa niekorzystnie na  zdrowie człowieka, klimat 
oraz przyrodę ożywioną. Wyróżnia się dwa źródła zanieczyszczeń środowiska: 
naturalne, tj. erupcje wulkanów, pożary lasów, erozja skał, pył kosmiczny, czy też 
proces wypłukiwania soli, substancji organicznych oraz drobnoustrojów ze skał 
i gleb oraz sztuczne (antropogeniczne) – bezpośrednio spowodowane działal-
nością człowieka. Wraz z  rozwojem przemysłu, rolnictwa, gospodarczej dzia-
łalności człowieka oraz rozbudowy dużych aglomeracji miejskich, coraz więk-
sza ilość substancji szkodliwych jest emitowana do środowiska. Są to głównie 
odpady komunalne zawierające przede wszystkim związki organiczne (węglo-
wodany, białka, tłuszcze) oraz odpady przemysłowe, które uwalniają do środo-
wiska szkodliwe substancje organiczne (fenole, węglowodory aromatyczne) oraz 
nieorganiczne jony (głównie toksyczne jony metali ciężkich). 

Za  względu na  zagrożenia jakie stwarza postępujące zanieczyszczenie śro-
dowiska naturalnego, istnieje konieczność monitoringu jego stanu. W związku 
z tym poszukuje się technik analitycznych pozwalających na przeprowadzanie 
szybkich, tanich, czułych oraz rutynowych analiz zawartości toksycznych sub-
stancji w próbkach środowiskowych. Do analizy próbek środowiskowych wyko-
rzystywane są głównie metody chromatograficzne oraz spektrometrii atomowej. 
Metody te  posiadają wiele zalet, jednakże charakteryzują się skomplikowaną 
i kosztowną aparaturą, wysokim kosztem samej analizy, często długotrwałym 
procesem przygotowania próbki do analizy oraz brakiem możliwości miniatu-
ryzacji aparatury. Metodą alternatywną do tych metod jest woltamperometria. 
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Ze względu na swoją wysoką czułość i selektywność pomiarów, jest szczególnie 
przydatna do  analizy substancji na  śladowym poziomie stężeń oraz przepro-
wadzania pośredniej analizy specjacyjnej pierwiastków. Zdolność do  jedno-
czesnego oznaczania wielu związków, prosta w obsłudze aparatura i  jej niski 
koszt sprawiają, że woltamperometria jest szczególnie przydatna w oznaczaniu 
metali ciężkich i związków organicznych w próbkach środowiskowych. Istotną 
zaletą tej metody jest również możliwość miniaturyzacji układów pomiarowych. 
Przenośne analizatory polowe oraz miniaturowe czujniki elektrochemiczne 
umożliwiają przeprowadzanie szybkiej, rutynowej analizy ilościowej w miejscu 
pobrania próbki. Sam proces przygotowania próbki do analizy nie zawsze jest 
niezbędny, co dodatkowo skraca całkowity czas analizy. 

W  woltamperometrii sygnał rejestrowany jest w  postaci zależności prądu 
otrzymanego w  wyniku przebiegu reakcji elektrodowej (utleniania, redukcji, 
desorpcji) od  przyłożonego do  elektrody pracującej potencjału. W  naczynku 
elektrochemicznym umieszcza się roztwór badanej próbki, w  której zanurza 
się trzy elektrody: pracującą, na której zachodzą interesujące analityka procesy, 
odniesienia o stałym potencjale oraz pomocniczą, przez którą przepływa prąd1. 
Na  rys. 1. przedstawiono schemat klasycznego naczynka elektrochemicznego 
z układem trójelektrodowym. 

Wybór odpowiedniej elektrody pracującej ma  wpływ zarówno na  czułość 
jak i selektywność pomiarów. Wykorzystywane od wielu lat elektrody rtęciowe 

Rys. 1. Schemat klasycznego naczynka elektrochemicznego z  układem trójelektrodo-
wym: a) elektroda pomocnicza, b) elektroda pracująca, c) elektroda odniesienia, d) mie-
szadło magnetyczne.



363

ELEKTRODY MODYFIKOWANE METALEM…

charakteryzują się wysoką powtarzalnością i  szerokim zakresem potencjałów. 
Z tego powodu były szeroko stosowane do oznaczania jonów metali oraz szero-
kiej gamy substancji organicznych. Jednak w ostatnich latach, ogranicza się sto-
sowanie elektrod rtęciowych ze względu na potencjalną toksyczność i  lotność 
rtęci oraz jej soli, doprowadzając tym samym do opracowania alternatywnych 
elektrod, które wykazują analogiczne parametry elektrochemiczne i równocze-
śnie niższą toksyczność. W 2000 roku jako substytut elektrody rtęciowej, po raz 
pierwszy zaprezentowana została elektroda bizmutowa (BiFE) opracowana 
przez Wang’a i jego współpracowników, wykazujących jej zastosowanie do ana-
lizy jonów metali2. Od czasu ich prezentacji, przyjazne dla środowiska elektrody 
bazujące na bizmucie stały się cenną, atrakcyjną i szeroko stosowaną alternatywą 
dla popularnych elektrod rtęciowych, posiadając jednocześnie najbardziej zbli-
żone do nich cechy. W 2005 roku wprowadzono do oznaczeń metodą adsorp-
cyjnej woltamperometrii stripingowej błonkową elektrodę ołowiową (PbFE)3. 
Z wykorzystaniem tego sensora do tej pory opracowano szereg bardzo czułych 
i selektywnych woltamperometrycznych procedur oznaczania śladowych stężeń 
jonów metali i związków biologicznie aktywnych, takich jak np. Ni(II), Co(II), 
U(VI), kwas foliowy, rutyna. W celu opracowania nowych materiałów elektro-
dowych, w 2007 roku Hocevar i współpracownicy wprowadzili błonkowe elek-
trody antymonowe (SbFE) do  oznaczania jonów metali4. Charakteryzują się 
one ciekawymi cechami, takimi jak: korzystny ujemny nadpotencjał wydziela-
nia wodoru, szeroki zakres potencjału roboczego, możliwość pracy w kwaśnych 
roztworach o pH = 2 lub niższych (korzystniejsze niż w przypadku BiFE) oraz 
bardzo mały sygnał samego antymonu. Pomimo faktu, że ołów i antymon nie 
należą do grupy „zielonych pierwiastków”, toksyczność ich jest wyraźnie niższa 
niż rtęci5. Należy dodać, że w literaturze oprócz elektrod bizmutowych, ołowio-
wych i antymonowych można odnaleźć szereg prac opisujących zastosowanie 
innych metali jako modyfikatorów powierzchni elektrod pracujących, np. złota, 
miedzi, cyny. 

Błonkowe elektrody metaliczne mogą być przygotowywane na różnych pod-
łożach. Najpopularniejsze z nich to podłoża węglowe, takie jak: pasta węglowa, 
węgiel szklisty, diament domieszkowany borem, węglowe elektrody sitodru-
kowane, nanomateriały węglowe: grafen, nanorurki i  nanowłókna. Ponadto, 
elektrody mogą być wykonane ze złota, czy platyny. Różnorodne materiały 
elektrodowe, liczne substancje modyfikujące podłoże i sposoby przygotowania 
elektrod dają bardzo szeroki zakres możliwości ich zastosowania w analizie śro-
dowiskowej.

2. Modyfikacja powierzchni elektrody metalem
Jednym ze sposobów modyfikacji elektrody jest pokrycie jej powierzchni błonką 
metalu. Rozwiązanie to znacząco wzmacnia i poprawia sygnał analityczny oraz 
obniża tło w stosunku do sygnału pochodzącego od elektrody niemodyfikowanej. 

Istnieje kilka sposobów nanoszenia metalu na powierzchnię elektrody, jed-
nak procedury wyglądają podobnie dla poszczególnych metali. Błonkę metalu 
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można nanosić metodą in-situ, w  której elektroda jest zanurzana bezpośred-
nio w roztworze próbki zawierającym jony metalu błonki, które są następnie 
osadzone elektrochemicznie na powierzchni elektrody podczas analizy. Innym 
sposobem jest osadzanie ex-situ: elektroda jest zanurzana w roztworze zawie-
rającym jony metalu błonki, które po przyłożeniu odpowiedniego potencjału 
zostają zredukowane do  postaci metalicznej. W  kolejnym etapie elektroda 
pokryta błonką metalu zostaje zanurzona w roztworze badanej próbki. Kolejna 
metoda modyfikacji elektrody za pomocą metalu odbywa się na etapie przygo-
towania elektrody i obejmuje przygotowanie mieszaniny pasty węglowej i pre-
kursora metalu, który jest później elektrochemicznie redukowany do  postaci 
metalicznej przy wybranym potencjale. Inny sposób to  metoda napylania: 
cienką warstwę metalu otrzymuje się poprzez napylanie go na odpowiednim 
podłożu. Do  zalet tego rozwiązania można zaliczyć możliwość masowej pro-
dukcji mikroczipów o powtarzalnych parametrach5. W tabeli 1 i 2 pokazano 
szeroki wachlarz możliwości aplikacyjnych elektrod modyfikowanych metalem, 
na przykładzie procedur z wykorzystaniem SbFE. 

3. Modyfikacja metalem z zastosowaniem mediatora 
Modyfikacja powierzchni elektrod pracujących błonką metalu zarówno na spo-
sób ex-situ jak i in-situ jest prostym sposobem rozwinięcia aktywnej powierzchni 
elektrody. Jednakże wśród analityków obserwuje się dążenie do ciągłego obni-
żania granic wykrywalności. Zwiększanie czułości metody pozwala na oznacza-
nie substancji na coraz to niższych poziomach stężeń, ale także na zmniejszanie 
objętości próbki wprowadzonej do naczynka elektrochemicznego. 

Jednym ze sposobów poprawy elektrochemicznych właściwości elektrod 
modyfikowanych metalem jest proces osadzania błonki z użyciem metalicznego 
mediatora. W tym przypadku do roztworu elektrolitu, z którego prowadzi się 
proces osadzania błonki metalu, wprowadza się także jony innego metalu-me-
diatora. Pierwszy etap nakładania błonki polega na przyłożeniu tak dobranego 
potencjału, aby na powierzchni elektrody redukcji ulegały jony metalu, którym 
modyfikowana jest elektroda oraz jony metalicznego mediatora. W kolejnym 
etapie do  elektrody pracującej przykładany jest potencjał bardziej dodatni, 
powodujący utlenienie mediatora podczas jednoczesnego, dalszego osadzania 
metalu-modyfikatora. Tak przeprowadzony proces nakładania błonki pozwala 
na  dodatkowe rozwinięcie powierzchni elektrody, zwiększenie miejsc aktyw-
nych na elektrodzie i w konsekwencji zwiększenie czułości oznaczeń. 

Elektrody z  powierzchnią modyfikowaną błonką metalu, osadzaną z  uży-
ciem mediatora stosowano przede wszystkim w  celu prowadzenia oznaczeń 
jonów metali. Elektrodę z węgla szklistego (GCE) modyfikowano błonką oło-
wiu i  stosowano do analizy jonów Ni(II)21, czy błonką bizmutu do oznaczeń 
Sn(IV)22. W obu pracach błonkę metalu osadzano z zastosowaniem metalicz-
nego mediatora, którego funkcję pełnił cynk. Metal ten posiada niższy potencjał 
utleniania od ołowiu i bizmutu, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie etapu 
jego usuwania z powierzchni elektrody poprzez utlenianie przy jednoczesnym 



365

ELEKTRODY MODYFIKOWANE METALEM…

Tab. 1. Przykłady jonów metali oznaczanych za pomocą elektrod modyfikowanych błon-
ką antymonu

Elektroda
Oznacza-
ne jony 
metali

Tech-
nika 

Granica 
wykrywal-
ności
[ppb]

Zakres 
liniowy
[ppb]

Zastosowanie Lit.

SbF/GCE
Pb(II)

ASV
0,47

0-100 Próbki moczu 6
Cd(II) 0,78

SbF/GCE
Pb(II)

ASV
0,6 2,28–

559,4 Woda  
kranowa 7

Cd(II) 0,17 6,63–
331,6

SbF/GCE Hg(II) ASV 0,39 2,5–80,0 Woda  
gruntowa 8

SbF/GCE Ni(II) AdSV 0,11 2–20 -- 9

SbF/GCE

Cd(II)

ASV

0,06 5–100

Woda  
deszczowa 10

Pb(II) 0,7 2–100
Zn(II) 1,0 2–100
Tl(I) 3,8 20–200
In(III) 1,4 10–100
Cu(II) 0,5 2-50

SbF/GCE Sn(II) ASV 0,5 10-120
Soki  
owocowe 
w puszkach

11

SbF/CPE Bi(III) ASV 1,55 10–110 Woda  
rzeczna 12

SbF/CPE
Cu(II)

ASV
9,73 25–150 Woda  

gruntowa 13
Hg(II) 0,052 0,5–5,0

SbF/SPE
Cd(II)

ASV
5,0 16,8–62,6

Woda  
gruntowa 14Pb(II) 3,4 11,5–72,4

Cu(II) 1,6 5,3–99,8
SbF/SPE Ni(II) AdSV 0,9 3,1–197,0 Ścieki 15
SbF/GCE – elektroda z węgla szklistego modyfikowana błonką antymonu;  
SbF/CPE – pastowa elektroda węglowa modyfikowana błonka antymonu;  
SbF/SPE – elektroda sitodrukowana modyfikowana błonką antymonu; ASV – anodowa 
woltamperometria stripingowa; AdSV – adsorpcyjna woltamperometria stripingowa
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dalszym osadzaniu ołowiu, czy bizmutu. W  pracy Tyszczuk-Rotko i  współ-
pracowników23 opisano także możliwość zastosowania Cd jako metalicznego 
mediatora w  etapie osadzania błonki antymonu na  elektrodzie z węgla szkli-
stego. Tak przygotowaną elektrodę z powodzeniem zastosowano do oznaczania 
jonów Hg(II). Nie tylko w  przypadku elektrody z  węgla szklistego możliwa 
jest modyfikacja powierzchni metalem z  zastosowaniem mediatora. Metodę 
tę  wykorzystano także w  przypadku sitodrukowanych elektrod węglowych 
(SPCE) modyfikowanych: ołowiem do  oznaczania Cd(II)24 oraz bizmutem 
do jednoczesnego oznaczania Cd(II) i Pb(II)25. Możliwość oznaczania związ-
ków organicznych na elektrodach przygotowanych z zastosowaniem mediatora 
sprawdzono także na przykładzie kwasu foliowego. Wówczas elektrodę GCE 
modyfikowano osadzaną ex-situ błonką ołowiu z wykorzystaniem mediatora 
(Zn)26. W  tabeli 3 zestawiono najważniejsze parametry opracowanych proce-
dur: granice wykrywalności (LOD), zakres liniowy krzywej kalibracyjnej. 

4. Jednoczesna modyfikacja błonką polimeru i metalem
Wielu elektrochemików, w  celu uzyskania pożądanych parametrów analitycz-
nych woltamperometrycznych oznaczeń, decyduje się na  jednoczesną mody-

Tab. 2. Przykłady związków organicznych oznaczanych za pomocą elektrod modyfiko-
wanych błonką antymonu

Elektroda Oznaczana 
substancja

Tech-
nika 

Granica 
wykry-
walności 
[mol L-1]

Zakres 
liniowy 
[mol L-1]

Zastosowa-
nie Lit.

SbF/GCE Pantoprazol SWV 9,1 × 10-7 9,0 × 10-6 –  
2,0 × 10-4 

Preparaty far-
maceutyczne 16

SbF/GCE Sulfasalazyna SWV 7,8 × 10-7 3,6 × 10-6 –  
2,5 × 10-4

Preparaty far-
maceutyczne 17

SbF/GCE

Kwas askorbi-
nowy

DPV
6,7 × 10-7 2,6 × 10-6 –  

1,2 × 10-3 
Preparaty far-
maceutyczne

18
Dopamina 1,5 × 10-7 6,8 × 10-7 –  

1,3 × 10-2 
Zastrzyki 
z dopaminą

SbF/SPE

Czerwień 
Allura

DPV 3,0 × 10-7 1,0 × 10-6 – 
5,0 × 10-6

Cukierki, 
galaratka, 
chrupki 
kukurydzia-
ne, napoje 
izotoniczne

19
Tartrazyna

SbF/GCE Trifluralina DPV 1,3 × 10−8 1,0 × 10−6 –  
1,0 × 10−4

Woda 
rzeczna 20

SWV – woltamperometria fali prostokątnej; DPV – woltamperometria pulsowo-różnicowa; CV – 
woltamperometria cykliczna
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fikację powierzchni elektrod polimerem i  metalem np. ołowiem, bizmutem, 
antymonem, złotem. Strategia ta posiada liczne zalety, które zostaną omówione 
na  przykładzie elektrod modyfikowanych błonką Nafionu (syntetycznego 
kopolimeru tetrafluoroetenu i perfluorowanego eteru oligowinylowego zakoń-
czonego silnie kwasową resztą sulfonową) i różnymi metalami.

Doniesienia literaturowe dotyczące stosowania Nafionu do  modyfikacji 
powierzchni elektrod pracujących sięgają lat 80. XX wieku27,28. Brak rozpusz-
czalności w  wodzie i  aktywności elektrodowej oraz kationowymienne właści-
wości czynią go atrakcyjnym dla elektrochemików polimerem29. Główne zalety 
wynikające z  jednoczesnej modyfikacji powierzchni elektrod błonką Nafionu 
i metalem zostały schematycznie przedstawione na rys. 2.

Nafion może pełnić funkcję bariery ograniczającej adsorpcję surfaktantów 
na powierzchni błonkowych elektrod bizmutowych30 i rtęciowych31, co pozwala 
np. na oznaczanie jonów metali (Pb(II), Cd(II), Zn(II)) w próbkach środowisko-
wych zawierających substancje powierzchniowo czynne tj. Triton32. Wykazano 
również, że modyfikacja Nafionem błonkowych elektrod rtęciowych w znaczący 
sposób przyczynia się do minimalizacji interferencji pochodzących od kwasów 
humusowych, które mogą utrudniać np. woltamperometryczne oznaczanie 
zawartości Pb(II) w próbkach wód naturalnych32. Ponadto, polimer ten może 
minimalizować wpływ innych substancji organicznych np. dopaminy i kwasu 
askorbinowego na  sygnały analityczne ołowiu i  kadmu rejestrowane na błon-

Tab. 3. Parametry woltamperometrycznych metod oznaczania substancji na elektrodach 
modyfikowanych błonką metalu z zastosowaniem metalicznego mediatora

Elektroda 
(mediator)

Oznaczana 
substancja/ 
jon

Technika LOD  
[mol L-1]

Zakres 
liniowy  
[mol L-1]

Lit.

PbFE (Zn) Ni(II) SWV 3,9 × 10-11 1,0 × 10-10 
– 2,0 × 10-9 21

BiFE (Zn) Sn(IV) SWV 1,8 × 10-8 5,0 × 10-8 – 
5,0 × 10-6 22

SbFE(Cd) Hg(II) SWV 1,5 × 10-9 5,0 × 10-9 – 
2,0 × 10-5 23

PbF/SPCE 
(Zn) Cd(II) SWV 6,6 × 10-9 5,0 × 10-8 

–5,0 × 10-6 24

BiF/SPCE 
(Zn)

Cd(II)
Pb(II) SWV 1,4 × 10-9

1,4 × 10-10

1,0 × 10-8 – 
2,0 × 10-6
2,0 × 10-9 – 
2,0 × 10-7

25

PbFE/ (Zn) Kwas foliowy SWV 5,0 × 10-10 2,0 × 10-9 – 
2,0 × 10-7 26

PbF/SPCE - sitodrukowana elektroda węglowa modyfikowana błonką ołowiu;  
BiF/SPCE - sitodrukowana elektroda węglowa modyfikowana błonką bizmutu.
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kowej elektrodzie antymonowej z elektrolitu podstawowego o pH = 233. Innym 
przykładem może być minimalizacja interferencji pochodzących od  kwasu 
askorbinowego w  przypadku woltamperometrycznych oznaczeń dopaminy 
w elektrolicie podstawowymo pH>734,35. W tym przypadku, dopamina oddzia-
łuje z ujemnie naładowaną warstwą polimeru na  skutek przyciągania elektro-
statycznego, a obdarzone ładunkiem ujemnym cząsteczki kwasu askorbinowego 
są odpychane od powierzchni elektrody. Z drugiej strony, w warstwie Nafionu 
utworzonej na powierzchni elektrody mogą wstępnie zatężać się anality obda-
rzone ładunkiem dodatnim, co  umożliwia uzyskanie niższych granic wykry-
walności. Tego typu zależność obserwuje się, m.in. podczas oznaczania kofe-
iny w środowisku kwaśnym36-38, czy dopaminy34,35 lub parakwatu (herbicydu)39 
w środowisku zasadowym, w którym substancje te występują głownie w formie 
kationów. Proces wstępnego zatężania w warstwie Nafionu warunkowany jest 
głównie przez elektrostatyczne oddziaływania pomiędzy dodatnio nałado-
wanymi cząsteczkami analitu i  grupami sulfonowymi polimeru, rzadziej zaś 
przez oddziaływania hydrofobowe40. Analogiczne zjawisko ma miejsce podczas 
oznaczania kationów metali np. Cd(II) i  Pb(II) na  elektrodzie modyfikowa-
nej Nafionem i  elektrochemicznie osadzanym bizmutem w  środowisku kwa-
śnym27,32,41,42. W kontekście oznaczania substancji organicznych i jonów metali, 
dodatkowa modyfikacja powierzchni elektrochemicznie osadzanymi drobi-
nami metalu może prowadzić do rozwinięcia powierzchni aktywnej elektrody, 
jak również poprawy wymiany ładunku, czy uzyskania efektu katalitycznego, 
a w konsekwencji jeszcze mocniejszego wzmocnienia sygnałów analitycznych 
oznaczanych substancji35,41,43-45. Przykładem może być oznaczanie metylopa-
rationu na elektrodzie z węgla szklistego modyfikowanej błonką Nafionu oraz 
nanocząstkami złota43. Nanocząstki złota przedostają się do warstwy polimeru 
polepszając jego przewodność jonową i  elektryczną. Ponadto, wykazują one 
wysoką elektrokatalityczną aktywność w stosunku do metyloparationu, dzięki 
czemu możliwe jest obniżenie granicy wykrywalności tej substancji. Efekty 
elektrokatalityczne są również obserwowane podczas oznaczania formaldehydu 

Rys. 2. Zalety modyfikacji powierzchni elektrod błonką Nafionu i metalem.
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na  elektrodzie z  węgla szklistego modyfikowanej błonką Nafionu oraz nano-
cząstkami palladu i platyny44, czy jednoczesnego oznaczania kwasu askorbino-
wego, epinefryny i kwasu moczowego na elektrodzie modyfikowanej funkcjo-
nalizowanymi, wielościennymi nanorurkami węglowymi, błonką Nafionu oraz 
nanocząstkami platyny i złota (pH elektrolitu podstawowego <7)45. 

Modyfikacja polimerem może również przyczynić się do  poprawy stabil-
ności błonki metalu osadzanej na  pokrytej Nafionem powierzchni elektrody. 
Wykazano, że Nafion może poprawiać adhezję rtęci na powierzchni elektrody, 
co  ma  przełożenie na  poprawę stabilności sygnałów analitów oznaczanych 
na  błonkowych elektrodach rtęciowych28,46,47. W  literaturze można odnaleźć 
również prace donoszące o poprawie mechanicznej stabilności błonek bizmutu29 
i  ołowiu48 utworzonych na  błonce Nafionu. Przykładem może być poprawa 
powtarzalności sygnałów analitycznych paracetamolu i kwasu askorbinowego 
oznaczanych na elektrodzie modyfikowanej Nafionem i elektrochemicznie osa-
dzanymi drobinami ołowiu48.

Podsumowanie
Dynamiczny rozwój cywilizacji wymusza na analitykach poszukiwanie nowych 
rozwiązań aparaturowych i  metodycznych umożliwiających oznaczanie coraz 
to niższych stężeń wielu substancji w próbkach o złożonym składzie matrycy. 
W przypadku metod woltamperometrycznych na wartości uzyskiwanych granic 
wykrywalności wpływa przede wszystkim rodzaj zastosowanej elektrody pra-
cującej. Błonkowe elektrody rtęciowe i  wisząca kroplowa elektroda rtęciowa 
były tradycyjnie stosowane w  woltamperometrii ze względu na  ich znako-
mitą odtwarzalność i  czułość. Jednakże ze względu na  toksyczność rtęci i  jej 
soli, dąży się do zastąpienia tych elektrod innymi o niższej toksyczności. Nowe 
alternatywne materiały elektrodowe są  więc wysoce pożądane. Modyfikacja 
powierzchni elektrochemicznie generowanymi błonkami metali jest strategią 
pozwalającą nie tylko na otrzymywanie nowych elektrod pracujących, ale rów-
nież na poprawę parametrów analitycznych (obniżenie granic wykrywalności, 
rozszerzenie zakresu selektywności, poprawa rozdzielenia sygnałów analitycz-
nych) woltamperometrycznych oznaczeń.
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Abstrakt
W  pracy wykazano użyteczność i  uniwersalności metod analizy termicznej 
(TG/DTG/DTA) i  kalorymetrycznej (DSC) do badań procesów i  przemian 
fazowych zachodzących w wybranych krzemionkowych układach porowatych 
o dużej różnorodności. 

1. Wstęp
Wśród otaczających nas materiałów prawie wszystkie są porowate. Zgodnie 
z klasyfikacją IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 
materiały porowate to  ciała stałe posiadające jamy, pory, kanały lub szcze-
liny, których szerokość jest mniejsza niż głębokość1. Do  grupy tej zaliczyć 
można m.in. zeolity, węgle (warstwy grafenu, sadze, węgle aktywne, fulereny, 
nanorurki węglowe), tlenki (m.in. tlenek tytanu, krzemionka czy tlenek glinu), 
naturalne lub syntetyczne materiały polimerowe a  także różnego typu dwu- 
lub wielofazowe materiały hybrydowe, składające się z różnych tlenków i/lub 
fazy węglowej. Wzrost zainteresowania takimi materiałami wynika z szerokich 
możliwości ich zastosowań, a  ich wyjątkowe cechy związane są  z właściwo-
ściami powierzchni a  także rozwiniętą strukturą porowatą. Na powierzchni 
materiałów porowatych stale zachodzą procesy, których przebieg związany jest 
ze zjawiskami zachodzącymi na granicy faz. Do zjawisk tych należą: dyfuzja 
adsorbatu i  cząsteczek rozpuszczalnika w  kierunku powierzchni, adsorpcja, 
solwatacja i  rozpuszczanie ciał stałych, topnienie i  krystalizacja oraz wiele 
innych procesów. Dostępne metody badawcze są źródłem istotnych i uzupeł-
niających się wzajemnie informacji dotyczących złożonych zjawisk między-
fazowych. Do metod tych należą, m.in. różnicowa kalorymetria skaningowa 
(DSC), analiza termiczna (TG), spektroskopia magnetycznego rezonansu 
jądrowego (NMR), spektroskopia w podczerwieni (FTIR), UV-VIS, statyczne 
i dynamiczne metody adsorpcyjne, dyfrakcja rentgenowska (XRD) oraz wiele 
innych. 

Jedno z najbardziej istotnych prezentowanych zagadnień dotyczy procesów 
zachodzących w  ograniczonej przestrzeni porów badanych materiałów (tzw. 
efekt ograniczonej przestrzeni, ang. confined space effect)1. W  takim obsza-
rze pewne właściwości tych materiałów stają się dość nietypowe, co jest ważne 
z punktu widzenia zachowań adsorbatów na granicy faz. Wiedza o przebiegu 
zjawisk zachodzących w ograniczonej przestrzeni umożliwia również wnikliwą 
analizę procesów zachodzących w  układach biologicznych. Siły powierzch-
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niowe i  skutki ograniczenia przestrzeni są  najbardziej istotne na  poziomie 
nanoskali, zwłaszcza dla silnie ustrukturyzowanych nanomateriałów lub adsor-
batów o silnej konkurencyjności w stosunku do miejsc aktywnych znajdujących 
się na powierzchni porów2-4. W związku z  coraz powszechniejszym stosowa-
niem nanomateriałów należy spodziewać się pewnych konsekwencji na pozio-
mie „nanoskali”, które mogą ujawniać się w  różnych obszarach technologii, 
środowiska i ochrony zdrowia ludzkiego5. Ewentualne zagrożenia wynikające 
z istnienia metali, tlenków, węgla lub innych materiałów w postaci nanocząstek 
nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Należy zauważyć, że w  takich układach 
zjawiska międzyfazowe odgrywają niezwykle ważną rolę ze względu na bardzo 
rozwiniętą powierzchnię tego typu materiałów. 

Efekt ograniczenia przestrzennego jest ściśle związany z porowatością mate-
riału, która określa ilość i wielkość pustych przestrzeni wewnętrznych. Pośród 
ogromnego zróżnicowania otaczających nas materiałów porowatość może 
wynikać, np. z  obecności wolnych przestrzeni pomiędzy pojedynczymi glo-
bulami amfoterycznych krzemionek. Niekiedy globule krzemionki łączą się 
w luźne skupiska zwane agregatami lub w jeszcze większe, sztywne aglomeraty. 
Wówczas, oprócz wolnych przestrzeni pomiędzy agregatami i  aglomeratami, 
wewnątrz takich skupisk kreowana jest dodatkowa porowatość. W przypadku 
żeli krzemionkowych są  to  głównie pory cylindryczne. Kształt tworzonych 
przestrzeni i kanałów zależy od warunków syntezy i modyfikacji danego adsor-
bentu. W  materiałach węglowych porowatość związana jest głównie z  wiel-
kością i wzajemnym ułożeniem krystalitów grafitowych tworzących strukturę 
turbostratyczną. W  takich układach stosunkowo łatwo jest wykreować, np. 
mikropory w kształcie szczelinowym. Jednakże, jeśli materiałem wyjściowym 
jest porowaty polimer syntetyczny, kształt powstających porów będzie związany 
z  uporządkowaną strukturą materiału wyjściowego, a  powstające pory będą 
miały raczej kształt cylindryczny. Analizując natomiast materiały hybrydowe, 
należy uwzględniać właściwości wszystkich faz składowych. 

Wewnątrz wolnej przestrzeni, ze względu na możliwość tworzenia rozbudo-
wanych klasterów zaadsorbowanych substancji i silną zależność ich właściwości 
od  lokalizacji oraz charakterystyk ciał stałych, adsorbaty tracą swoją homoge-
niczność. Ich niejednorodność strukturalna jest szczególnie istotna dla cieczy 
silnie zasocjowanych, np. dla wody. Wszechobecna woda jest najpowszechniej-
szym adsorbatem - zarówno ta objętościowa jak i obecna na granicy faz. Wia-
domo, że z powodu swojej struktury posiada ona niezwykłe właściwości, jednak 
zaadsorbowanie jej w  ograniczonej przestrzeni powoduje drastyczne zmiany 
tych właściwości. Jest to niezwykle ważne ze względu na udział wody praktycz-
nie we wszystkich działaniach technologicznych i procesach życiowych. Z tego 
względu zainteresowania badawczy skupiają się, między innymi, na  analizie 
zachowań różnych adsorbatów w obszarach ograniczonych przestrzeni wybra-
nych adsorbentów i obiektów biologicznych. Taka analiza możliwa jest, między 
innymi, dzięki zastosowaniu metod analizy termicznej: Termograwimetrii (TG) 
oraz Różnicowej Kalorymetrii Skaningowej (DSC). Zakres cytowanych poniżej 
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badań obejmował obszar niskich (DSC od -170 do 250°C) oraz wysokich (TG 
od 20 do 1200°C) temperatur. 

Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC) dostarcza szczegółowych infor-
macji dotyczących ciał stałych oraz zjawisk zachodzących na granicy faz. Metoda 
ta stosowana w obszarze niskich temperatur może być wykorzystywana do ana-
lizy miękkich jak również twardych materiałów w swoim stanie naturalnym, bez 
procedury wstępnego suszenia i odgazowania, wymaganych przy użyciu innych 
metod. Ma to istotne znaczenie podczas badań materiałów silnie uwodnionych, 
zwłaszcza takich jak biomateriały hydrożelowe i kriożele, oraz obiektów biolo-
gicznych, które wskutek suszenia mogą całkowicie zmieniać swoje właściwo-
ści. W cytowanych badaniach zastosowano różnicową kalorymetrię skaningową 
DSC jako metodę termoporometryczną, której założenia oparte są na analizie 
przemian fazowych (zmian temperatur zamarzania/topnienia) różnych cieczy 
wewnątrz materiałów porowatych, co jest ściśle związane rozmiarem ich porów.

Równie istotne informacje na  temat struktury badanych materiałów uzy-
skano prowadząc analizy w zakresie wysokich temperatur. W trakcie realizacji 
cytowanych badań metodę termograwimetryczną (TG) wykorzystano do  cha-
rakterystyki materiałów krzemionkowych wyjściowych oraz modyfikowanych 
różnymi metodami. Efekty obserwowane przy wykorzystaniu TG związane 
są z procesami zachodzącymi w strukturze badanego materiału, a także na jego 
powierzchni i wewnątrz porów. Przy liniowej zmianie temperatury pośrednio 
uzyskiwane mogą być również informacje o hydrofilowo-hydrofobowych wła-
ściwościach powierzchni, a  także o  zachodzących procesach adsorpcji, odwo-
dornienia materii węglowej i następującej po tym kondensacji warstw grafeno-
wych, zakończonej niekiedy spaleniem materii węglowej. 

Wiadomo, że właściwości powierzchniowe i  sorpcyjne materiałów zależą 
w znacznym stopniu od ich uwodnienia. Wiele badań wskazuje, że woda znaj-
dująca się w  porach zmienia swoje właściwości fizykochemiczne ze względu 
na  oddziaływania z  powierzchnią ciała stałego6. Możliwości badania takich 
zjawisk, poza wspomnianą już metodą niskotemperaturowej termoporometrii 
DSC, dostarcza również analiza termograwimetryczna prowadzona w zakresie 
wysokich temperatur w warunkach quasi-izotermicznych7-9. 

Zajmując się analizą adsorbentów porowatych i zjawiskami, które zachodzą 
na powierzchni i w porach takich materiałów nie można zapominać o innych 
układach, które również charakteryzują się pewną porowatością oraz różnorod-
nością obszarów i struktur międzyfazowych. Należą do nich wszelkiego rodzaju 
adsorbenty i  katalizatory, makrocząsteczki biologiczne (białka, DNA, lipidy, 
itd.), komórki (komórki drożdży, czerwone ciałka krwi, komórki szpiku kost-
nego), nasiona, naturalne włókna (len, bawełna), tkanki (kości, mięśnie) oraz 
inne bioobiekty4.

Celem badań opisanych w niniejszej publikacji było wykazanie użyteczności 
i uniwersalności metod analizy termicznej (TG/DTG/DTA) i kalorymetrycz-
nej (DSC) do  badań różnych procesów i  przemian fazowych zachodzących 
w  wybranych krzemionkowych materiałach porowatych o  dużym zróżnico-
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waniu. Wspomniane materiały otrzymywano poprzez zastosowanie różnych 
procedur modyfikacji, np. mielenie mechanochemiczne (MChT) lub mody-
fikacja hydrotermalna (HTT) powodujące transport masy krzemionki. Takie 
badania dostarczają istotnych informacji o zachowaniu się różnego typu adsor-
batów wewnątrz porów badanych materiałów, w  obszarze ograniczonej prze-
strzeni, na różnych granicach faz. Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla wody, 
która jako substancja wszechobecna w  środowisku bierze udział praktycznie 
we wszystkich procesach technologicznych i życiowych. 

2. Analiza termiczna i kalorymetryczna materiałów krzemionkowych
Krzemionka to jeden z najbardziej popularnych materiałów tlenkowych, wystę-
pujący w  postaci porowatych cząstek (żele krzemionkowe, uporządkowane 
krzemionki mezoporowate) lub też silnie rozproszonych, nieporowatych nano-
krzemionek (aerosile) o luźnym upakowaniu cząstek pierwotnych, skupionych 
w  agregatach i  aglomeratach SiO2. Chemiczna struktura powierzchni mate-
riałów krzemionkowych jest determinowana głównie przez powierzchniowe 
grupy siloksanowe ≡Si-O-Si≡ oraz terminalne pojedyncze ≡SiOH i/lub bliź-
niacze =Si(OH)2 grupy silanolowe10,11, które z punktu widzenia procesów che-
micznych i  adsorpcyjnych wykazują bardzo różną aktywność. Szeroka gama 
zastosowań materiałów krzemionkowych wynika z  ich dużej wytrzymałości 
mechanicznej i  termicznej, rozwiniętej powierzchni właściwej oraz dobrze 
zdefiniowanych parametrów strukturalnych i  chemii powierzchni10,12. Jedno-
cześnie, ciągle istnieje konieczność preparowania na bazie krzemionek nowych 
materiałów o  odmiennych, zróżnicowanych właściwościach powierzchnio-
wych. Jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej skutecznych metod regu-
lowania parametrów teksturalnych i  strukturalnych powierzchni krzemionek 
oraz innych adsorbentów i  katalizatorów jest modyfikacja hydrotermiczna 
(HTT)13-19. Istotą modyfikacji hydrotermicznej jest poddawanie badanego 
materiału działaniu wody (w formie ciekłej lub w postaci pary wodnej) w tem-
peraturze powyżej 100°C, pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne. Żele 
krzemionkowe są szczególnie podatne na działanie pary wodnej w takim ukła-
dzie14-16. W tych warunkach woda zmienia swoje właściwości fizykochemiczne, 
powodując zwiększanie zdolności rozpuszczania mniejszych globul krzemionki 
i depolimeryzację do postaci kwasu ortokrzemowego, po czym następuje jego 
rekondensacja (ponowna kondensacja) na cząstkach większych (transport masy 
krzemionki). W przypadku SiO2 procesy te zachodzą zgodnie z reakcją: 

 (SiO2)n + n H2O ↔ (SiO2)n-1 + Si(OH)4 

Wyniki procesu HTT zależą od  struktury wyjściowego materiału oraz 
warunków prowadzenia procesu, takich jak rodzaj fazy (gazowa lub ciekła), 
temperatura, czas czy też pH użytego medium8-19. W  wyniku modyfikacji 
zmianie ulegają zarówno powierzchnia właściwa, rozmiar i  struktura porów, 
jak też charakter chemiczny powierzchni. Wnikliwa analiza skutków mody-
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fikacji hydrotermicznej umożliwia przewidywanie zmian właściwości adsor-
bentów i  katalizatorów, które zachodzą podczas procesów technologicznych 
prowadzonych w wysokich temperaturach, często w obecności wody. Ponadto 
krzemionka, zawierająca na swojej powierzchni związaną, zaadsorbowaną wodę 
stanowi ciekawe połączenie, którego właściwości odgrywają istotną rolę w przy-
rodzie i życiu człowieka. 

2.a. Wpływ modyfikacji hydrotermicznej na właściwości strukturalne 
i termiczne modyfikowanych żeli krzemionkowych
Zmiany struktury porowatej i  właściwości powierzchniowych żelu krzemion-
kowego pod wpływem HTT (rozpuszczające właściwości H2O) powodują 
zmiany w  dostępie i  charakterze oddziaływań cząsteczek wody lub innych 
mediów (o  zróżnicowanej polarności) z  powierzchnią modyfikowanych krze-
mionek. Do badania tego typu oddziaływań bardzo pomocne okazały się różni-
cowa kalorymetria skaningowa (DSC) oraz termograwimetria (TG). W pracy20 
opisano wykorzystanie wspomnianych metod do badań nad wpływem sposobu 
obróbki hydrotermicznej na  właściwości strukturalne i  termiczne modyfiko-
wanych żeli krzemionkowych. Jako materiał wyjściowy wykorzystany został 
mezoporowaty żel krzemionkowy Si-60 o  średnicy ziaren d = 0,3–0,5 mm 
(SBET = 464,5 m2/g, Vp = 0,85 cm3/g, Rśr = 3,6 nm). Modyfikacja hydroter-
miczna prowadzona była pod warstwą wody ciekłej lub w atmosferze nasyconej 
pary wodnej, w  klasycznym stalowym autoklawie lub w  reaktorze mikrofalo-
wym (NaNo 2000, Plazmatronika, Polska). Szczegółowe parametry procesów 
modyfikacji HTT przedstawiono w pracy19. 

W  omawianych badaniach20 różnicową kalorymetrię skaningową zastoso-
wano jako metodę termoporometryczną. Wykorzystanie różnicowej kaloryme-
trii skaningowej (DSC) do  badania zachowania cząsteczek wody lub innych 
mediów wewnątrz ograniczonej przestrzeni porów badanych materiałów 
dostarcza istotnych informacji na temat ich struktury porowatej4,21-27. Założe-
nia metody oparte są na obserwacjach zmian temperatur zamarzania/topnienia 
różnych cieczy w ograniczonej przestrzeni porów w stosunku do tych tempe-
ratur dla cieczy objętościowych, badanych poza układem porowatym26. Metodę 
tę po  raz pierwszy wprowadził Brun i współpracownicy27, ustalając termody-
namiczne podstawy kalorymetrycznego oznaczania struktury porowatej mate-
riałów na podstawie efektów cieplnych związanych z przemianami fazowymi 
(zamarzanie/topnienie) cieczy w  ich porach. Termoporometria przy wykorzy-
staniu DSC zakłada, że Tmax (temperatura maximum piku) odpowiada tempe-
raturze, w której przemiana fazowa zachodzi w porach o promieniu średnim Rśr, 
natomiast w temperaturze początku piku Tonset przemiany fazowe zachodzą 
w porach o promieniu minimalnym Rmin. Dane DSC uzyskane w wyniku top-
nienia lodu zawartego w porach wykorzystano także do określenia rozmiarów 
klasterów wody związanej wewnątrz porów badanych materiałów. W badaniach 
uwzględnia się fakt, że woda zawarta w  porach materiałów porowatych pod 
wpływem niskich temperatur może występować w dwóch postaciach:
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a  - jako woda zamarzająca w  porach i  tworząca w  wyniku tego procesu 
kryształki lodu, niezwiązana lub słabo związana z powierzchnią porów oraz 
b - woda niezamarzająca czyli ta, która nie może ulec przemianie fazowej 
podczas procesów zamarzania lub topienia, silnie związana z powierzchnią 
porów. 

Stąd wynikają różnice w  obserwowanych efektach termicznych (Tmax,  
Tonset) i cieplnych (ΔH) podczas zamarzania wody ciekłej i topnienia kryszta-
łów lodu wewnątrz porów. 

Matematycznie proces ten opisuje równanie Gibbsa-Thomsona (GT), 
uwzględniające zależność obniżenia temperatury topnienia lodu wewnątrz 
porów cylindrycznych od wielkości ich promienia Rp23:

 Rp = 0,68 – [kGT / (Tm - Tm0)] (1)

gdzie Tm i  Tm0 oznaczają odpowiednio temperaturę topnienia lodu zawar-
tego w porach oraz poza nimi, kGT – stała Gibbsa-Thomsona. Wielkość efektu 
cieplnego związanego z  przemianą fazową jest odzwierciedleniem objętości 
porów o danym promieniu Rp. Zatem krzywa rozkładu objętości porów (dV/
dR) może być wyznaczona z termogramu DSC topnienia lodu4:

 dV/dR = [dq/dt (Tm - Tm0)2] / [kGT ρ β m ΔH(T)] (2)

gdzie dq/dt, ρ, β, m i ΔH(T) oznaczają odpowiednio przepływ ciepła, gęstość 
wody, szybkość zmian temperatury, masę wody oraz entalpię topnienia lodu 
w  danej temperaturze. Dla wody wartość ΔH w  zależności od  temperatury 
może być obliczona z zależności28:

 ΔH(T) = 332 + 11,39(Tm-Tm0) + 0,155(Tm-Tm0)2 (3)

natomiast zależność gęstości wody od temperatury opisuje równanie23,25:

 ρ(T) = 0,917(1,032 − 1,17 × 10-4 T)  (4)

Opisane w pracy20 nasycone wodą hydrotermicznie modyfikowane żele krze-
mionkowe zostały poddane działaniu niskich temperatur (do -40°C), a następ-
nie ogrzewane do temperatury 20°C (rys. 1). 

Silne oddziaływania cząsteczek wody z  hydrofilową powierzchnią krze-
mionki wyjściowej, a także obecność wąskich mezoporów (Rśr 3,6 nm) spowo-
dowały znaczne obniżenie temperatury topnienia lodu zawartego w  ich wnę-
trzu względem tej temperatury dla lodu objętościowego (0°C). Dla wyjściowego 
żelu krzemionkowego Si-60 przemiana związana z  topnieniem lodu (Tonset) 
rozpoczęła się w  temperaturze -17°C, natomiast maksimum (Tmax) zostało 
osiągnięte w  temperaturze -10°C. W  przypadku próbek modyfikowanych 
hydrotermicznie kształty uzyskanych termogramów były bardziej złożone, 
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co świadczy o odmiennym przebiegu procesu topnienia lodu w obrębie bada-
nych próbek, zaś temperatury dyskutowanych przemian były przesunięte w kie-
runku wyższych wartości w  stosunku do  temperatur rejestrowanych dla wyj-
ściowego żelu Si-60. Było to spowodowane zwiększeniem rozmiarów porów tej 
krzemionki wskutek jej obróbki hydrotermicznej. Potwierdzeniem przebudowy 
struktury porów modyfikowanych hydrotermicznie krzemionek są  również 
obrazy uzyskane przy wykorzystaniu skaningowej mikroskopii elektronowej 
SEM (rys. 2). 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane materiały krze-
mionkowe charakteryzują się szerokim rozkładem porów według ich promienia. 
Analiza termoporometryczna DSC wykazała, że wskutek modyfikacji hydroter-
micznej w reaktorze mikrofalowym otrzymano materiały o stosunkowo homo-
genicznej strukturze, zawierające pory o  promieniu Rśr ok. 1,5 oraz 30  nm. 
W tym przypadku wykazano korzystny wpływ zastosowanej energii mikrofalo-
wej do  modyfikacji powierzchni i  struktury adsorbentów. Promieniowanie 
mikrofalowe powoduje powstawanie ciepła wewnątrz modyfikowanej próbki 
(grzanie in situ), co  zapewnia brak gradientu temperatury, a w konsekwencji 
równomierne jej ogrzewanie w  całej objętości. Z  kolei podczas modyfikacji 
w autoklawie klasycznym wykreowane zostały pory o bardziej zróżnicowanej 

Rys. 1. Termogramy topnienia lodu w porach żeli krzemionkowych modyfikowanych 
w reaktorze mikrofalowym w obecności wody ciekłej. 
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strukturze i rozmiarach. W takim układzie próbka ogrzewana była od zewnątrz 
co  nie zapewniało równomiernego nagrzewania cząstek w  całej objętości 
i w rezultacie spowodowało to występowanie gradientu temperatury w ziarnach 
krzemionki. Jednakże w przypadku zastosowania obydwu typów modyfikacji 
zaobserwowano tendencję do zwiększania rozmiarów porów Rśr wraz ze wzro-
stem czasu trwania procesu modyfikacji hydrotermicznej (HTT)20. Wyniki 
badań struktury porowatej testowanych adsorbentów uzyskane metodą DSC 
potwierdziły rezultaty otrzymane na  podstawie danych niskotemperaturowej 
adsorpcji/desorpcji azotu. 

2.b. Wpływ hydrofobizacji krzemionki na jej oddziaływania z wodą
W  celu zmiany właściwości powierzchniowych materiałów krzemionkowych 
powszechnie stosuje się chemiczną modyfikację ich powierzchni za  pomocą 
alkilosilanów lub innych związków krzemoorganicznych, w tym zawierających 
różne grupy funkcyjne29-32. Jest to  istotne z punktu widzenia możliwości kre-
owania różnorodnych oddziaływań pomiędzy powierzchnią i  adsorbatami 
o zróżnicowanej polarności w celu uzyskania ich selektywnej adsorpcji czy też 

  

  
Rys. 2. Obrazy SEM dla wyjściowego żelu krzemionkowego Si-60ini oraz dla żeli mo-
dyfikowanych w klasycznym autoklawie w atmosferze pary wodnej (Si-6a-vap) oraz pod 
powierzchnią wody ciekłej (Si-6a-liq).
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rozdziału chromatograficznego złożonych mieszanin substancji organicz-
nych29,31. Jednakże dane otrzymywane przy wykorzystaniu spektroskopii IR 
i NMR wskazują33,34, że takie materiały nadal zawierają znaczne ilości zaadsor-
bowanej wody, ponieważ ze względów sterycznych (geometria układów) nie 
wszystkie grupy hydroksylowe ulegają silanizacji jednocześnie. W pracach33,34 
zaprezentowano wyniki badań wskazujące, że woda zaadsorbowana z powietrza 
na powierzchni mezoporowatych szkieł modyfikowanych heksametylodisilaza-
nem (HMDS) występuje w porach w postaci małych klasterów o średniej licz-
bie cząsteczek około 2. W innych układach mogą powstawać nie tylko dimery 
lecz również większe struktury. Te klastery połączone są ze szczątkowymi gru-
pami silanolowymi (Si-OH) obecnymi pomiędzy grupami trimetylosililowymi 
(TMS). Silanizacja powierzchni krzemionki różnymi związkami krzemoorga-
nicznymi powoduje zmiany właściwości modyfikowanej powierzchni jako cało-
ści, zależnie od ilości przyłączonych grup funkcyjnych 29-31, 35-37. W pracy38 pod-
jęto próbę wykorzystania analizy termicznej do  charakterystyki częściowo 
hydrofobowej krzemionki pirogenicznej, aerosilu A-380 o  kontrolowanej 
zawartości grup TMS (od 0,09 – próbka SM1 do 0,79 mmol/g – próbka SM6). 

Przedmiotem badań były silanizowane krzemionki w różnym stopniu nasycone 
parą wodną (p/po = 0,8; czas nasycania wynosił 24, 48 i 72 godz.). Celem badań 
było ustalenie zależności pomiędzy charakterystykami modyfikowanej krze-
mionki i  właściwościami wody związanej. W  trakcie prowadzonych badań 
wykazano, że krzemionki o różnym stopniu pokrycia grupami TMS charakte-
ryzują się nieliniowymi zmianami parametrów strukturalnych i adsorpcyjnych. 
Dzięki zastosowaniu metody analizy termicznej wykazano, że wzrost stężenia 
grup TMS prowadzi do zmian w oddziaływaniach z wodą (rys. 3). 

W  przypadku badanej serii adsorbentów wzrost zawartości grup TMS 
(0,42 – SM5 i 0,79 – SM6 mmol/g) spowodował systematyczne zmniejszanie 
ilości wody zaadsorbowanej z otoczenia, co prowadziło do stopniowego zmniej-

  
Rys. 3. Krzywe TG (a) i DTG (b) otrzymane dla wyjściowej krzemionki A-380 oraz 
modyfikowanych krzemionek o wzrastającej zawartości grup TMS (SM1 – SM6).
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szania intensywności pierwszego minimum na krzywej DTG (obserwowanego 
w temperaturze T < 200°C). Dzieje się tak, ponieważ modyfikacja powierzchni 
za  pomocą HMDS powoduje zmniejszenie ilość grup silanolowych (hydro-
fobizacja), które są  centrami adsorpcji wody. Jednakże przy małym stopniu 
pokrycia powierzchni krzemionki grupami TMS (0,09 do 0,23 mmol/g) nie 
zaobserwowano zmniejszania ilości zaadsorbowanej wody. Wynika z  tego, że 
zmiany te mogą być związane nie tylko ze wzrostem hydrofobowości ale rów-
nież ze zmianami przestrzennej struktury powierzchni krzemionki chemicznie 
zmodyfikowanej silanami, które prawdopodobnie tworzą charakterystyczny 
przestrzenny układ (architektoniczny) centrów adsorpcyjnych. Na  podstawie 
wyników badań mikrokalorymetrycznych przeprowadzonych dla omawianych 
adsorbentów wynika, że wzrost stężenia grup TMS na powierzchni krzemionki 
może prowadzić do  znaczącego przegrupowania wtórnych cząstek piroge-
nicznej krzemionki w agregatach i aglomeratach. Takie cząstki są niestabilne 
w zawiesinie wodnej i pod wpływem różnego typu obróbki (mieszanie, uciera-
nie lub działanie ultradźwięków) ulegają przegrupowaniu38. 

2.c. Wpływ dodatku TiO2 na charakterystyki warstewek 
zaadsorbowanej wody
Znacznym osiągnięciem lat 90-tych XX wieku w dziedzinie syntezy nowych 
materiałów porowatych było opracowanie metod otrzymywania uporządkowa-
nych krzemionek mezoporowatych z wykorzystaniem surfaktantów jako matryc 
supramolekularnych39. Takie materiały charakteryzują się dużą powierzchnią 
właściwą oraz dobrze rozwiniętą strukturą przestrzenną z  uporządkowanym 
i wąskim rozkładem wielkości porów. W zależności od zastosowanej metody 
syntezy mogą one posiadać mniej lub bardziej złożoną strukturę zarówno 
w swojej masie jak i w warstwie powierzchniowej. Wiele uwagi poświęca się 
także metodom modyfikacji takich materiałów, na przykład poprzez wprowa-
dzanie do ich sieci metali przejściowych w formie pierwiastków, jonów lub tlen-
ków (w szczególności tytanu)40-32, które mogą kreować dodatkowe, specyficzne 
właściwości adsorpcyjne i katalityczne43-46. 

Na  aktywność ciał stałych w  różnych procesach adsorpcyjnych i  kata-
litycznych wpływa wiele czynników, m.in. struktura porowata, ilość i  cha-
rakter powierzchniowych grup funkcyjnych oraz ich topografia. Właściwo-
ści powierzchniowe i  sorpcyjne takich materiałów zależą w  znacznej mierze 
od stopnia uwodnienia, ponieważ woda znajdująca się w porach zmienia swoje 
właściwości fizykochemiczne ze względu na oddziaływania z powierzchnią ciała 
stałego47. Zatem badając przemiany fazowe wody związanej na  powierzchni 
różnych adsorbentów można uzyskać dodatkowe informacje o strukturze poro-
watej takich materiałów i  chemicznym charakterze ich powierzchni. Wyniki 
takich badań uzyskane dla materiałów tytano-krzemionkowych (STM) zapre-
zentowano w pracy48. Adsorbenty tytano-krzemionkowe otrzymano zgodnie 
z procedurą opisaną w pracy42. Charakteryzowały się one zróżnicowaną zawar-
tością TiO2; wynoszącą odpowiednio 1% (ST1), 15% (ST15), 30% (ST30), 50% 
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(ST50) i  70% (ST70). Przed rozpoczęciem badań próbki wstępnie wysycano 
wodą w atmosferze pary wodnej (20°C, 72 godz.). Desorpcję wody prowadzono 
przy wykorzystaniu analizy termicznej w warunkach quasi-izotermicznych. Jest 
to sposób dostarczający danych pozwalających na charakterystykę energetyczną 
i strukturalną powierzchni adsorbentów. 

Procedura analizy termicznej w warunkach quasi-izotermicznych Q-TG polega 
na  ogrzewaniu próbki ze stałą szybkością (tu: β0 = 2,5°C/min) aż  do  „tem-
peratury przemiany”, w  której szybkość straty masy spowodowana desorpcją 
badanej cieczy osiągnie określoną wartość, np. > 0,1 mg/min. Po osiągnięciu 
takiego stanu próbki utrzymywane są w warunkach quasi-izotermicznych, tzn. 
zachowana jest minimalna szybkość strat masy przy utrzymaniu stałej tempera-
tury. Po zakończeniu tego etapu temperatura wzrasta ponownie, o ile szybkość 
desorpcji nie przekroczy zadanej wartości (np. 0,1 mg/min.), aż do temperatury 
rozpoczęcia następnej przemiany. Desorpcja wody wypełniającej pory i zaadsor-
bowanej na powierzchni zachodzi zwykle do temperatury T < 200°C. Zakłada 
się, że takich warunkach właściwości strukturalne badanych materiałów pozo-
stają niezmienione, a  rejestrowane zmiany masy wynikają jedynie z desorpcji 
ciekłego medium zawartego wewnątrz porów. 

Wykazano, że w prowadzonych eksperymentach adsorpcja wody znacząco 
przyczynia się do zmian swobodnej energii wody. Obniżenie swobodnej energii 
zaadsorbowanej wody ΔG = f(CH2O) można ustalić na podstawie temperatury jej 
desorpcji w warunkach quasi-izotermicznych. Desorpcja wody z powierzchni 
rozpoczyna się, gdy jej energia swobodna staje się równa energii swobodnej 
pary wodnej w danej temperaturze. Energia swobodna pary wodnej jest znana 
w szerokim zakresie temperatur i zwiększa się praktycznie liniowo ze wzrostem 
temperatury zgodnie z równaniem6: 
 ΔG = 0,197(T - T0) (5)
gdzie T0 oznacza temperaturę wybraną jako standardową w prowadzonym eks-
perymencie.

Wykorzystując powyższe równanie można wyznaczyć zmiany energii swo-
bodnej zaadsorbowanych cząsteczek wody w T > 25°C. Zależności te są podobne 
do tych wykorzystywanych w pracach4,7,8, w których opisano m. in. zastosowa-
nie spektroskopii 1H NMR do  charakteryzowania różnorodnych materiałów 
porowatych.

Jeśli założymy, że w badanych materiałach występują pory o kształcie cylin-
drycznym, to  swobodna energia powierzchniowa kropli wody (G) w  takich 
porach i  jej stężenie (CH2O), mogą być wyrażone odpowiednio za  pomocą 
poniższych równań7,8:
 G = γ 4 π r2 (6)
oraz

 CH2O = 4/3 π r3 ρ (7)
gdzie γ – oznacza napięcie powierzchniowe wody (72 mJ/m2), ρ – gęstość wody,  
r – efektywny promień parującej kropli. 
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Zmiana wartości d(ΔG) podczas desorpcji określonej ilości wody (dCH2O) 
z powierzchni adsorbentu jest związana z wielkością promieni porów, z których 
następuje odparowanie wody, poprzez zależność7: 

 dΔG / dCH2O = K2 / r (8)
gdzie K2 – współczynnik skali. 

Analiza kształtu eksperymentalnych krzywych termodesorpcji wody (Q-TG) 
z powierzchni badanych adsorbentów tytano-krzemionkowych48 wykazała, że 
proces ten przebiega w dwóch lub trzech etapach, w zależności od zawartości 
TiO2 (Fig. 4). W przypadku adsorbentów o większej zawartości TiO2 proces 
termodesorpcji wody jest dwuetapowy, a termodesorpcja wody słabo związanej 
z powierzchni i porów takich próbek zachodzi w niższej temperaturze w sto-
sunku do tego parametru dla adsorbentów o mniejszej zawartości TiO2. Najin-
tensywniej proces przebiega w temperaturze T ~ 110°C. Pozostała część wody 
(silnie związana) ulega desorpcji z powierzchni w sposób jednostajny. W przy-
padku adsorbentów o mniejszych zawartościach TiO2 (ST1 i ST15) ilość słabo 
związanej wody jest znacznie niższa niż ilość wody silnie związanej, której 
desorpcja zachodzi w temperaturze powyżej 110°C (rys. 4). 

Takie wyniki sugerują, że TiO2 w preparowanych STM tworzy dodatkowe 
centra aktywne zdolne do adsorpcji wody oraz wspomaga tworzenie w bada-
nych materiałach szerszych porów. Analiza parametrów struktury porowatej 
z  wykorzystaniem metody niskotemperaturowej adsorpcji-desorpcji azotu 
wykazała, że ST1 i ST15 posiadają głównie pory wąskie, adsorbujące wodę sil-
niej, niż jest to obserwowane dla próbek o większej zawartości TiO2, charakte-
ryzujących się szerszymi porami. Te  obserwacje są  zgodne z  danymi uzyska-
nymi przy pomocy metody DSC w  zakresie niskich temperatur (rys. 5). 
Na  podstawie analizy termogramów DSC stwierdzono, że woda zawarta 
w porach STM ulega klasteryzacji przy coraz większych stopniach zapełnienia 
wraz ze wzrostem zawartości TiO2. Temperatura zamarzania wody silnie zależy 
od ich struktury porowatej. W przypadku adsorbentów wąskoporowatych (ST1, 
ST15) zamarzanie wody w  mikroporach zachodzi dopiero w  temperaturze 

  
Rys. 4. Przykładowe krzywe TG i DTG dla adsorbentów tytano-krzemionkowych o mi-
nimalnej (1%, próbka ST1) i maksymalnej (70%, próbka ST70) zawartości TiO2. 
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ok. -42°C, podczas gdy woda zawarta w porach próbek mezoporowatych (ST50, 
ST70) zamarza już przy -22°C. Proces zamarzania wody ma przebieg wieloeta-
powy, co świadczy o złożonej strukturze porowatej badanych adsorbentów. 

Na  podstawie badań Q-TG48 określono także zmiany energii swobodnej 
zaadsorbowanych warstewek wody podczas ich desorpcji z powierzchni bada-
nych materiałów oraz zależność efektywnego promienia odparowującej kropli 
od stężenia zaadsorbowanej wody. Teoretyczne podstawy tej metody przedsta-
wiono w pracach8,9. Z badań wynika, że ze wzrostem zawartości TiO2 w bada-
nych STM rosną konsekwentnie wartości całkowitej swobodnej energii 
powierzchniowej (ΔGΣ) na granicy faz adsorbent/woda oraz liczba statystycz-
nych monowarstw zaadsorbowanej wody (rys. 6). 

Rys. 5. Termogramy DSC zamarzania wody w porach adsorbentów tytano-krzemionko-
wych o wzrastającej zawartości TiO2, odpowiednio ST1 (1%), ST15 (15%), ST30 (30%), 
ST50 (50%) i ST70 (70%). 

Rys. 6. Zależności całkowitej swobodnej energii powierzchniowej (ΔGΣ) na granicy faz 
adsorbent/woda oraz liczby statystycznych monowarstw zaadsorbowanej wody dla ad-
sorbentów tytano-krzemionkowych o zróżnicowanej zawartości TiO2.
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2.d. Wpływ obróbki mechanochemicznej na parametry strukturalne 
i charakterystyki termiczne krzemionki pirogenicznej
Obecnie dużo uwagi poświęca się „zielonym” metodom syntezy nowoczesnych 
materiałów. W badaniach opisanych w pracy49 pirogeniczną krzemionkę Aerosil 
A-300 (ρ ≈ 0,05 g/cm3, SBET = 330 m2/g, Vp = 0,826 cm3/g) przed zaplanowaną 
obróbką modyfikowano przy wykorzystaniu procedury mechanochemicznej. 
Działania takie prowadzono w celu zmniejszenia pylistego charakteru wyjścio-
wej nanokrzemionki oraz w celu zmiany właściwości teksturalnych. Materiał 
poddano wstępnej aktywacji mechanochemicznej w  obecności wody. Otrzy-
mano zagęszczoną nanokrzemionkę oznaczoną jako Densil (Ds, SBET = 328 m2/g, 
Vp = 1,325 cm3/g, ρ ≈ 0,21 g/cm3). Pomimo zasadniczych zmian tekstualnych 
Densil pozostał w formie pudru. 

W  wyniku zastosowania obróbki mechanochemicznej Aerosilu zaszły 
intensywne zmiany w organizacji cząstek wtórnych nanokrzemionki (Densil) - 
powstały bardziej gęste agregaty nanocząstek i skupiska agregatów (aglomeraty). 
Analiza termiczna (TG/DTA/DTG) wykazała, że doprowadziło to do zmiany 
w wielkości adsorpcji wody. Przeprowadzono dokładną analizę strat masy wody 
w różnych zakresach temperatur dla krzemionki wyjściowej i Densilu. Straty 
masy wody dla wyjściowej krzemionki A-300 wynosiły 1,48% (w zakresie tem-
peratur od 20°C do 120°C), 1,63% (20-150°C) i 2,84% (20-970°C). Wartości 
te dla krzemionki modyfikowanej Ds były dużo wyższe i wynosiły odpowiednio 
14,34; 15,44 i 15,69%. Wynika z  tego, że adsorpcja wody z powietrza na Ds 
wzrasta o około rząd wielkości w porównaniu z A-300, z powodu zagęszcze-
nia wtórnych cząstek krzemionki w wyniku obróbki mechanochemicznej wyj-
ściowej krzemionki. Stwierdzono, że w przypadku Densilu reakcje z udziałem 
powierzchniowych grup hydroksylowych i  związanej wody podczas oddzia-
ływań z zaadsorbowanymi cząsteczkami glukozy mogą wystąpić przy niższej 
energii aktywacji niż przy wykorzystaniu A-30049.

Podsumowanie
Zastosowanie metod analizy termicznej oraz różnicowej kalorymetrii skanin-
gowej do  badań krzemionkowych materiałów porowatych pozwoliło rozsze-
rzyć wiedzę o ich właściwościach (morfologia, struktura, chemia powierzchni) 
i  mechanizmie procesów zachodzących na  ich powierzchniach. Wykazano 
znaczną użyteczność i  uniwersalność zastosowanych metod do  badania sze-
roko pojętych właściwości i zachowania się wybranych materiałów w różnych 
warunkach i środowiskach. Uzyskane wyniki wzajemnie się uzupełniają dając 
pełniejszy obraz niekiedy bardzo złożonych układów i  zachodzących w  nich 
procesów fizycznych i chemicznych. Jest to o tyle ważne, że metody te obejmują 
swoim zakresem badania w obszarze zarówno niskich (DSC) jak i wysokich 
(TG) temperatur.

Wykazano, że modyfikacja hydrotermiczna materiałów krzemionkowych 
spowodowała całkowitą przebudowę powierzchni i  struktury porów. Badania 
DSC wykazały silne oddziaływania cząsteczek wody z hydrofilową powierzch-
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nią krzemionki Si-60 powodując obniżenie temperatury topnienia lodu zawar-
tego we wnętrzu porów w porównaniu z  tą  temperaturą dla lodu objętościo-
wego (0°C). Modyfikacja HTT spowodowała zwiększenie rozmiarów porów, 
czego skutkiem było przesunięcie charakterystycznych temperatur przemian 
fazowych wody w kierunku wyższych temperatur w stosunku do parametrów 
obserwowanych dla Si-60. 

Dzięki zastosowaniu analizy termicznej w warunkach quasi-izotermicznych 
wykazano, że ze wzrostem zawartości TiO2 w materiałach tytano-krzemionko-
wych (TSM) zwiększają się wartości całkowitej swobodnej energii powierzch-
niowej (ΔGΣ). Na podstawie termogramów DSC wykazano, że wraz ze wzro-
stem zawartości TiO2 woda zawarta w porach TSM ulega klasteryzacji przy 
coraz większym stopniu zapełnienia porów. Temperatura zamarzania wody 
silnie zależy od struktury porowatej adsorbentu. Ze względu na rozbudowaną 
strukturę porowatą badanych materiałów proces zamarzania wody ma przebieg 
wieloetapowy.

W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że mechanochemiczna mody-
fikacja pirogenicznej krzemionki spowodowała intensywne zmiany w  orga-
nizacji jej cząstek wtórnych tworząc tzw. zagęszczoną krzemionkę (Densil) 
i prowadząc do powstania agregatów nanocząstek i ich skupisk (aglomeratów). 
W przypadku Densilu reakcje z udziałem powierzchniowych grup hydroksylo-
wych i związanej wody podczas oddziaływań z zaadsorbowanymi cząsteczkami 
glukozy mogą wystąpić przy niższej energii aktywacji niż przy wykorzystaniu 
wyjściowego aerosilu A-300.
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Polieteroeteroketon - nowy nurt współczesnej implantologii. 
Modyfikacja i charakterystyka powierzchni
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,  
Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Abstrakt
Dużym wyzwaniem dla współczesnej farmakologii jest opracowanie tanich, 
nietoksycznych i  skutecznych systemów kontrolowanego dostarczania leków 
do  ustroju, jak również wysoce biokompatybilnych materiałów kościozastęp-
czych. Celem badań było dokonanie charakterystyki powierzchni (pod wzglę-
dem jej hydrofilowych właściwości) modyfikowanego polieteroeteroketonu 
(PEEK) – polimeru wykorzystywanego do produkcji implantów. W celu akty-
wacji powierzchni nośnika oraz jej sterylizacji użyto niskotemperaturowej pla-
zmy powietrznej. Osadzenie warstwy bakteriostatycznego chitozanu, immuno-
supresyjnej cyklosporyny A i/lub stabilizujących fosfolipidów na powierzchni 
PEEK, pozwoliło na  uzyskanie ciekawych modeli układów substancji biolo-
gicznie aktywnych immobilizowanych na biokompatybilnym podłożu polime-
rowym o dużym potencjale aplikacyjnym w chirurgii rekonstrukcyjnej.

1. Wstęp
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwuje się gwałtowny rozwój różno-
rodnych działów medycyny i  farmacji, w których wykorzystuje się ulepszone 
materiały i  wdraża nowocześniejsze technologie, zastępując już przestarzałe. 
Dziedziny te  korzystają z  odkryć nauk pokrewnych takich, jak biotechnolo-
gia, chemia, czy fizyka. Obecnie współczesna implantologia stawia coraz 
większy nacisk na wytworzenie wysoce kompatybilnych, trwałych i  bezpiecz-
nych materiałów kościozastępczych, a  także na  modyfikowanie i  udoskona-
lanie już znanych i  funkcjonujących w organizmach pacjentów1. Przykładem 
takiego materiału jest polieteroeteroketon (PEEK), który jest półkrystalicznym, 
wysoko sprawnym polimerem termoplastycznym z  rodziny poliaryloketonów. 
Jego biokompatybilność odkryto już w  latach 80-tych XX wieku, a pierwsze 
zastosowanie jako implantu dysku lędźwiowego kręgosłupa miało miejsce 
w latach 90-tych XX wieku. Do najważniejszych cech PEEK-u należą: wysoka 
odporność chemiczna i  mechaniczna, stabilność termiczna, radiacyjna, oraz 
już wspomniana biokompatybilność względem tkanek żywych. Ponadto jest 
on podatny na modyfikacje w całej swojej objętości np. nanocząstkami węgla, 
szkła, czy hydroksyapatytem, jak i modyfikacje powierzchniowe np. aktywacja 
plazmą niskotemperaturową2. Obecnie w transplantologii medycznej dąży się 
do wycofania materiałów opartych na  stopach tytanu, czy platyny. Spowodo-
wane jest to wysoką ceną tych materiałów w porównaniu do ich polimerowych 
odpowiedników, występowaniem u  wielu pacjentów nadwrażliwości na  tytan, 
oraz możliwością wytworzenia wysoce precyzyjnych implantów polimerowych 
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z  wykorzystaniem najnowszych technologii druku 3D. Materiały kościoza-
stępcze wykonane ze stopów tytanu charakteryzują się wysokimi wartościami 
modułu sprężystości rzędu ok. 120 GPa, co  powoduje kumulacje naprężeń 
w  przypadku zastosowania ich w  implantach kręgosłupa, wówczas pacjent 
odczuwa dyskomfort. PEEK charakteryzuje się bardzo małą wartością modułu 
sprężystości w zakresie od 3 do 4 GPa, dla porównania wartość tego parame-
tru dla ludzkiej kości to ok. 18 GPa (w zależności od wieku). W przypadku 
implantów polimerowych obrazowanie pooperacyjne jest dla lekarza specjalisty 
znacznie ułatwione (rys. 1), ponieważ nie pochłaniają one promieniowania ren-
tgenowskiego w przeciwieństwie do materiałów metalowych3.

Rys. 1. A) Zdjęcie rtg implantu wykonanego ze stopu tytanu, B) zdjęcie implantu wyko-
nanego z PEEK – widoczny marker radiologiczny (metalowa obwódka wokół implantu)4.

Różnorodność właściwości mechanicznych, jakie można otrzymać modyfiku-
jąc polimer, odporność chemiczna oraz biokompatybilność jaką posiada PEEK 
i jego kompozyty czynią go atrakcyjnym materiałem do produkcji implantów 
stosowanych w medycynie, co umożliwia zastąpienie implantów wykonanych 
ze stopów metali praktycznie w każdym przypadku. Warto dodać, że materiały 
wykonane z  PEEK-u  do  celów medycznych można sterylizować za  pomocą 
wielu technik takich jak: sterylizacja parą wodną pod wysokim ciśnieniem, 
tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma oraz z  wykorzystaniem technik 
plazmowania. W przypadku polimeru PEEK technika plazmowania nie tylko 
sterylizuje powierzchnie pod względem mikrobiologicznym, ale także aktywuje 
ją  zwiększając własności adhezyjne oraz jej nanochropowatość5. Przytoczone 
właściwości powierzchni PEEK pozwoliły na  rozpoczęcie badań nad immo-
bilizowaniem substancji pomocniczych i terapeutycznych na powierzchni tego 
polimeru, a  także umożliwiły planowanie i  rozpoczęcie badań podstawowych 
nad nowymi systemami dostarczania oraz uwalniania leków z modyfikowanych 
powierzchni polimerowych.
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Celem prezentowanych badań było uzyskanie i  scharakteryzowa-
nie powierzchni monowarstw 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny 
(DPPC) – cyklosporyny A (CsA) i cholesterolu (Chol) oraz monowarstw mie-
szanych DPPC-CsA i  Chol-CsA, osadzonych na  następujących nośnikach: 
PEEK-u, PEEK-u aktywowanym niskotemperaturową plazmą powietrzną 
oraz PEEK-u aktywowanym plazmą, na który naniesiono warstewkę chitozanu 
(Ch). DPPC oraz cholesterol wykorzystane zostały jako stabilizatory mono-
warstw CsA (rys. 2). Warto również zaznaczyć, że oba te związki są głównymi 
składnikami błon biologicznych, co może wpływać na polepszenie parametru 
zgodności tkankowej otrzymanych materiałów. 

Rys. 2. Wzory strukturalne A) Cholesterolu, B) Cyklosporyny A, C) Chitozanu, D) 
Fosfolipidu DPPC.

Cyklosporyna A – główny składnik biologicznie aktywny osadzany na 
powierzchni PEEK została wybrana z powodu swoich właściwości immunosu-
presyjnych. Jest to lek szeroko obecnie stosowany w transplantologii i implan-
tologii, który hamując humoralne i komórkowe reakcje immunologiczne zapo-
biega autoagresji układu odpornościowego pacjenta wobec wszczepianych ciał 
obcych. Aktywacja PEEK za  pomocą plazmy powietrznej pozwoliła na  osa-
dzenie na jego powierzchni filmu chitozanu, biopolimeru, który charakteryzuje 
się właściwościami bakterio- i grzybostatycznymi, zwiększa biokompatybilność 
powierzchni PEEK, a także znacznie przyspiesza gojenie się ran.

2. Metodyka
Wszystkie płytki PEEK o wymiarach 20 mm x 30 mm do przeprowadzonych 
modyfikacji zostały przygotowane według stałej ściśle określonej procedury, 
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która obejmowała: płukanie w wodzie (otrzymanej z systemu MilliQ) o prze-
wodności właściwej 18,2 MΩcm (w dalszej części artykułu nazywanej wodą) 
z dodatkiem ekstranu neutralnego (1 mL na 100 mL wody), płukanie w meta-
nolu, oraz trzykrotne płukanie w  wodzie. Podczas każdego etapu płukania 
zlewka z próbkami przebywała 15 minut w łaźni ultradźwiękowej. Następnie 
płytki były suszone w suszarce próżniowej w temperaturze pokojowej przez 24 
godziny i kolejno przenoszone do eksykatora.

Odpowiednio przygotowane matryce polimerowe zostały poddane proce-
sowi aktywacji niskotemperaturową (20°C) i niskociśnieniową (0,2 mbar) pla-
zmą powietrzną o mocy 460 W. Czas aktywacji ustalono na 60 sekund, przy cią-
głym przepływie powietrza wynoszącym 22 sccm (ang. standard cubic centimeters 
per minute). Bezpośrednio po procesie aktywacji, na powierzchnie polimerowe 
nanoszono roztwory badanych związków.

W celu otrzymania samoorganizujących się monowarstw na odpowiednich 
powierzchniach PEEK wykorzystano roztwory DPPC, cholesterolu i  CsA 
o stężeniu 1 mg/mLw etanolu. Sporządzono również mieszaniny DPPC – CsA 
oraz Chol – CsA o całkowitym stężeniu 1mg/mL i zmieniającym się ułamku 
molowym XCsA, który wynosił 0,25; 0,5 i 0,75. Określone objętości roztworu 
podstawowego rozcieńczano etanolem do 0,5 mL, nanoszono na nośnik pipetą, 
a po odparowaniu rozpuszczalnika utworzyła się monowarstwa. Roztwór chi-
tozanu, który był używany do  modyfikacji aktywowanej powierzchni PEEK 
(0,5 mL o stężeniu 0,1mg/mL), został otrzymany przez rozpuszczenie 10mg 
chitozanu w 100mL 0,1% kwasu octowego. Roztwory były przygotowywane 
bezpośrednio przed użyciem. Przy omawianiu wyników zastosowano następu-
jące oznaczenia:

• θa – wstępujący kąt zwilżania wody (kropla o objętości 6 μL),
• θr – cofający kąt zwilżania wody (kropla o objętości 4 μL),
• DPPC – 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina,
• Chol – cholesterol,
• CsA – cyklosporyna A,
• CsA X – film molekularny, w którego skład wchodzi DPPC lub cho-

lesterol i cyklosporyna A, gdzie X oznacza jej zmienny ułamek molowy, 
wynoszący odpowiednio: 0,25; 0,5; 0,75 w zależności od monowarstwy,

• EtOH – bazowa powierzchnia polimeru (PEEK, PEEKp, PEEKp/
chitozan), wykorzystana do immobilizacji warstewek substancji lipido-
wo-białkowych, na którą naniesiono 0,5 mL etanolu do odparowania 
w celu otrzymania układu odniesienia.

Monowarstwy DPPC, cholesterolu, CsA, monowarstwy mieszane 
DPPC-CsA i Chol-CsA oraz film chitozanu otrzymano wykorzystując tech-
nikę rozpływania. Do tego celu używano stabilnej platformy z poziomicą oraz 
pipety automatycznej. Na podstawie przebiegu izoterm Π-A (zależność zmiany 
ciśnienia od powierzchni przypadającej na jedną cząsteczkę związku) dobrano 
ilość cząsteczek tak, aby na  danej powierzchni nośnika utworzyły one samo-
organizującą się monowarstwę. Po odparowaniu etanolu, próbki umieszczano 
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w  suszarce próżniowej w  celu całkowitego pozbycia się rozpuszczalnika. Tak 
przygotowane układy poddawane były analizom w czasie nieprzekraczającym 
24 godzin. Schemat procesu tworzenia warstewek z wykorzystaniem techniki 
rozpływania przedstawiono poniżej (rys. 3).

Rys. 3. Tworzenie filmu na powierzchni ciała stałego z wykorzystaniem techniki roz-
pływania.

Analizy otrzymanych powierzchni dokonano na podstawie pomiarów kątów 
zwilżania wody o dobrze zdefiniowanej wartości napięcia powierzchniowego 
oraz jego składowych. Do  tego celu użyto zestawu do  pomiaru kąta zwilża-
nia (GBX, Francja). Podczas pomiarów zachowana była stała temperatura 
komory pomiarowej, jej wilgotność, nachylenie, a  do  jej wnętrza dodatkowo 
tłoczono gaz obojętny – azot. Na  odpowiednio przygotowane powierzchnie 
PEEK-u za pomocą mikrostrzykawki dozowano kolejno sześciomikrolitrowe 
krople cieczy pomiarowej i  mierzono wstępujący kąt zwilżania korzystając 
z  programu WinDrop++. Następnie odciągano 2 μL cieczy i  dokonywano 
pomiaru cofającego kąta zwilżania kropli wody.

3. Dyskusja wyników
Scharakteryzowano warstewki DPPC, cholesterolu, cyklosporyny A oraz ich 
filmów mieszanych DPPC-CsA lub Chol-CsA z  rosnącą zawartością CsA 
w  monowarstwie osadzonych metodą rozpływania na  powierzchni polietero-
eteroketonu (PEEK) niemodyfikowanego, aktywowanego plazmą powietrzną 
(PEEKp) oraz aktywowanej powierzchni PEEK z utworzoną warstewką chi-
tozanu (PEEKp/Ch). Na  podstawie pomiarów kąta zwilżania wody o  wyso-
kiej czystości, badano jak zmienia się charakter powierzchni polimeru PEEK 
w  zależności od  jego modyfikacji, jak również składu jakościowego i  ilościo-
wego osadzonych warstewek biologicznych. Na potrzeby badań przygotowano 
układy bazowe, dla których uzyskane wartości kąta zwilżania wody przedsta-
wiono na poniższym rysunku 4.

Średnia wartość wstępujących kątów zwilżania wody na  powierzchni 
PEEK-u niemodyfikowanego jest wysoka i wynosi 87,5 stopnia, co świadczy 
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o  hydrofobowej naturze powierzchni tego polimeru. Jak dowodzą badania5, 
działanie niskotemperaturowej plazmy powietrznej powoduje aktywację 
powierzchni PEEK. Powstają nowe, wysokoenergetyczne grupy funkcyjne, 
które zwiększają nanochropowatość polimeru (świadczą o tym parametry topo-
graficzne, nie prezentowane w tej pracy) oraz poprawiają jego właściwości adhe-
zyjne. Przejawia się to w spadku wartości kątów zwilżania wody do 36,4°, czyli 
ponad dwukrotnie. Dzięki plazmowej obróbce polieteroeteroketonu możliwe 
jest trwałe osadzenie filmu chitozanu na jego powierzchni5 i wytworzenie wią-
zań matryca – polisacharyd. Obecność warstewki chitozanowej na powierzchni 
polimeru powoduje ponowny wzrost wartości kątów zwilżania wody do 73,8°, 
w porównaniu do aktywowanej powierzchni PEEK (36,4°).

W  kolejnej części omówiono uzyskane wyniki dotyczące wpływu doboru 
matrycy (podłoża): PEEK, PEEKp lub PEEKp/Ch na  zachowanie filmów 
DPPC-CsA lubChol-CsA oraz zmiany charakteru hydrofobowo- hydrofilo-
wego otrzymanych powierzchni. Najwyższe wartości średnich kątów zwilżania 
wody otrzymano na warstewce DPPC-CsA osadzonej na niemodyfikowanym 
nośniku PEEK. Wynosiły one od 60,5° dla DPPC i rosły wraz ze zwiększają-
cym się ułamkiem molowym CsA w monowarstwie (XCsA = 0,25; 0,5; 0,75), 
aż do wartości 80,2° w układzie DPPC-CsA (o ułamku molowym cyklospo-
ryny równym 0,75) (rys. 5). Uformowanie warstewki DPPC na powierzchni 
PEEK spowodowało wzrost polarności polimeru, co  jest zauważalne poprzez 
obniżenie wartości kątów zwilżania wody o  7,4° w  porównaniu do  układu 
odniesienia (EtOH). Modyfikacja powierzchni PEEK warstewką, w  której 
skład wchodzi DPPC i  CsA o  rosnącym ułamku molowym (wynoszącym 
odpowiednio XCsA = 0,25; 0,5; 0,75) powoduje zredukowanie polarności 
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Rys. 4. Średnie wartości kątów zwilżania wody na trzech różnych powierzchniach PEEK.
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powierzchni, widoczne na wykresach w postaci wzrostu wartości kątów zwilża-
nia wody (rys. 5). Otrzymane zależności można tłumaczyć specyficzną orienta-
cją i/lub reorientacją składników monowarstw wraz ze zmianą ułamka molo-
wego i  wzrostem przyciągania cząsteczek w  warstewce, wówczas film 
molekularny staje się bardziej zwarty i  mniej przepuszczalny dla cząsteczek 
wody. 

Natomiast układ Chol-CsA osadzony na tym samym nośniku PEEK cha-
rakteryzuje się odwrotną zależnością zmian charakteru hydrofilowo-hydrofo-
bowego w funkcji wzrostu ułamka molowego CsA w monowarstwie. W tym 
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Rys. 5. Zwilżalność powierzchni PEEK z naniesionymi warstewkami A) DPPC-CsA 
i B) Chol-CsAo ułamku molowym cyklosporyny wynoszącym XCsA = 0,25; 0,5; 0,75; 1
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Rys. 6. Zwilżalność powierzchni PEEK modyfikowanej plazmą powietrzną z naniesio-
nymi warstewkami A) DPPC-CsA i B) Chol-CsA o ułamku molowym cyklosporyny 
wynoszącym XCsA = 0,25; 0,5; 0,75; 1 

przypadku wraz ze wzrostem ilości cząsteczek cyklosporyny A w filmie jego 
polarność również rośnie, co przekłada się na stopniowe zmniejszanie się mie-
rzonych wartości kątów zwilżania wody, które dla 100% warstwy cholesterolo-
wej wynoszą 64,7°, jest to wartość zbliżona do tej uzyskanej dla monowarstwy 
DPPC (60,5°) i  kolejno obserwowany jest ich spadek do  wartości 45,7° dla 
układu Chol-CsA (XCsA = 0,75; rys. 5).W tym przypadku cząsteczki chole-
sterolu i  cyklosporyny A  wzajemnie się odpychają i  orientują hydrofilowymi 
częściami struktur w kierunku fazy gazowej w monowarstwie.
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Układy DPPC-CsA i Chol-CsA osadzone na powierzchni polimeru PEEK 
aktywowanego niskotemperaturową plazmą powietrzną wykazywały najniższe 
wartości kątów zwilżania, co oznacza, że otrzymane powierzchnie były najbar-
dziej hydrofilowe. Uformowanie warstwy DPPC na  aktywowanym nośniku 
PEEK spowodowało jeszcze większą hydrofilizację powierzchni, w  stosunku 
do układu odniesienia (EtOH), a średnie wartości kątów zwilżania wody wyno-
siły 20,1° (DPPC) i 31,8° (EtOH) (rys. 6). Na tej podstawie można wniosko-
wać, że warstewka DPPC jest luźno upakowana, cząsteczki mogą lokować się 
w zagłębieniach mikrostruktury powierzchni i/lub układać się w sposób bardziej 
płaski. Wówczas ciecz ma  dostęp do  niepokrytej, aktywowanej powierzchni 
PEEK i do hydrofilowej części DPPC (głowy). 

Odmienny efekt uzyskano po zastosowaniu modyfikacji powierzchni chole-
sterolem. Utworzenie warstwy cholesterolowej na aktywowanym nośniku PEEK 
skutkowało hydrofobizacją powierzchni polimeru przejawiającą się we wzroście 
kątów zwilżania wody z wartości 31,8° zmierzonych na układzie odniesienia 
(EtOH) do wartości 40,5° na warstewce cholesterolu (rys. 6). 

Analogiczne pomiary zwilżalności mieszanych warstw DPPC lub choleste-
rolu ze zmieniającym się ułamkiem molowym cyklosporyny przeprowadzono 
na powierzchni PEEK modyfikowanej plamą powietrzną z osadzonym filmem 
chitozanowym. Otrzymane wartości kątów zwilżania wody na tych powierzch-
niach przedstawiono na rys. 7.

Obecność filmu chitozanowego na  aktywowanej powierzchni PEEK skut-
kowała wzrostem jej hydrofobowości, co wywnioskowano na podstawie wzrostu 
wartości kątów zwilżania wody z 31,8° na PEEKp/EtOH (rys. 6) do wartości 
66,5° na  PEEKp/Ch/EtOH (rys. 7). Natomiast obecność warstewki DPPC 
na powierzchni chitozanu spowodowała redukcję kątów zwilżania wody o 18,2° 
(rys. 7). Świadczy to o zwiększeniu polarności badanej powierzchni, co może 
wynikać z orientacji hydrofilowych główek fosfolipidu DPPC na powierzchni 
chitozanu w kierunku fazy gazowej. Utworzenie warstewki DPPC-CsA o ści-
śle określonym ułamku molowym cyklosporyny (XCsA = 0,25; 0,5; 0,75; 1) 
na  powierzchni chitozanu powoduje wzrost hydrofobowości powierzchni 
widoczny we wzroście kątów zwilżania wody o kolejno: 6,5°; 4,9° i 7,4° w porów-
naniu do ich wartości na warstewce DPPC bez dodatku CsA (48,3°). Kąty zwil-
żania wody mierzone na warstewce cholesterolowej utworzonej na powierzchni 
PEEKp/Ch wynosiły średnio 62,5° (rys. 7) i były o 22° wyższe od zbadanych 
na warstewce Chol immobilizowanej na nośniku aktywowanym (rys. 6). Doda-
tek CsA do warstewki Chol, podobnie jak w przypadku omawianego poprzed-
nio układu PEEK/Chol-CsA (rys. 5) powoduje stopniowe obniżenie kątów 
zwilżania wody z  wartości 62,5° (Chol) do  wartości odpowiednio 54,3° dla 
warstwy o XCsA = 0,25; 42,2° dla warstwy o XCsA = 0,5 i 44,5° dla warstwy 
o XCsA = 0,75 (rys. 7).
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4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy otrzymanych wartości kątów zwilżania 
wody dla badanych powierzchni PEEK przed i  po modyfikacji plazmą i/lub 
biologicznej można stwierdzić, że właściwości powierzchniowe naniesionych 
warstewek są ściśle powiązane z  ich upakowaniem oraz orientacją cząsteczek 
w monowarstwie. Warstwy jednoskładnikowe (DPPC, Chol, CsA) oraz dwu-
składnikowe (DPPC-CsA, Cho-CsA) modyfikują film chitozanowy na akty-
wowanej powierzchni PEEK zmieniając charakter i  wielkość oddziaływań 
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Rys. 7. Zwilżalność powierzchni PEEK modyfikowanej plazmą powietrzną i  filmem 
chitozanu z naniesionymi warstewkami A) DPPC-CsA i B) Chol-CsA o ułamku mo-
lowym cyklosporyny wynoszącym XCsA = 0,25; 0,5; 0,75; 1
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z  wodą. Średnie wartości kątów zwilżania wody zmierzone na  warstewkach 
substancji biologicznie aktywnych, które zostały otrzymane na  aktywowa-
nym nośniku PEEK z immobilizowanym filmem chitozanu były wartościami 
wypadkowymi pomiędzy najwyższymi wartościami otrzymanymi na niemody-
fikowanej matrycy PEEK, a najniższymi otrzymanymi na nośniku aktywowa-
nym. Bezpośrednio na tej podstawie można wysnuć kolejny wniosek, że mody-
fikacje podłoża mają znaczący wpływ na sposób organizowania się i orientacji 
cząsteczek w warstwie immobilizowanej, co obserwowano w zmianach wartości 
kątów zwilżania wody. W trakcie wykonywania badań otrzymano interesujące 
zależności redukcji lub wzrostu hydrofilowości powierzchni wraz ze wzrostem 
zawartości cyklosporyny A  w  dwuskładnikowej monowarstwie w  zależności 
od rodzaju drugiego składnika (DPPC lub cholesterol).

Uogólniając, badane powierzchnie można uznać za ciekawe modele układów 
substancji biologicznie aktywnych immobilizowanych na wysoce biokompaty-
bilnym podłożu polimerowym o  korzystnych właściwościach fizykochemicz-
nych i mechanicznych. Biorąc pod uwagę opisywane już w literaturze systemy 
dostarczania leków oparte na chitozanie6, niewykluczone, że bardziej zaawan-
sowane badania i modyfikacje tego typu układów pozwoląw przyszłości uwal-
niać substancje o działaniu immunosupresyjnym (CsA lub analogiczne) bezpo-
średnio z powierzchni implantów polimerowych.
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Nanostruktury Si na wyspach kwantowych Pb 

Agnieszka Stępniak-Dybala, Mariusz Krawiec
Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Abstrakt
Silicen, krzemowy odpowiednik grafenu, jest nowym dwuwymiarowym mate-
riałem o strukturze atomowej typu plastra miodu i charakterystycznej liniowej 
dyspersji elektronowych pasm energetycznych. Jedynym sposobem wytwarza-
nia silicenu jest epitaksja na odpowiednie podłoże, gdyż nie istnieje w przyro-
dzie żadna alotropowa forma krzemu o strukturze warstwowej. 

Praca dyskutuje ewolucję procesu tworzenia się struktur Si na  wyspach 
kwantowych Pb wytwarzanych na powierzchni Si(111)6×6-Au. Badania sku-
piły się na wpływie temperatury na powstawanie struktur Si w procesie samo-
organizacji atomów. Pomiary wykonane przy pomocy skaningowej mikroskopii 
tunelowej sugerują, że w niskich temperaturach tworzą się klastery Si i trójwy-
miarowe nanostruktury, a przy wyższych temperaturach atomy Si wbudowują 
się w powierzchnię.

1. Wstęp 
Odkrycie fascynujących właściwości grafenu1,2, zainspirowało badaczy 
do  poszukiwań podobnych materiałów z  dwuwymiarową (2D) strukturą pla-
stra miodu, zwłaszcza wśród pierwiastków z  IV grupy układu okresowego3-6. 
W szczególności silicen, krzemowy odpowiednik grafenu, przyciąga wzrastające 
zainteresowanie, ze względu na swoją kompatybilność z istniejącą już techno-
logią półprzewodników7-11.

Istnienie silicenu zostało przewidziane teoretycznie po raz pierwszy ponad 
20 lat temu12-14 i  mimo ogromniej liczby eksperymentów wytworzenie tego 
materiału nadal jest wyzwaniem. Jak dotąd nie udało się wytworzyć warstwy 
swobodnej, zatem musi zostać wybrane odpowiednie podłoże. Dotychcza-
sowe badania pokazują, że silicen może zostać wytworzony jedynie na  kilku 
powierzchniach takich jak: Ag(110) i  Ag(111), ZrB2, Ir(111)15-20, czy ostat-
nio na graficie21. Najbardziej intensywnie badany jest silicen na Ag(111). Oka-
zuje się, że w  zależności od  temperatury, szybkości osadzania krzemu, różne 
nadstruktury, tj. 4×4, 2√3×2√3, czy √13×√13 (w  stosunku do  sieci Ag(111)) 
są obserwowane15-17,22. 

Ponieważ nie jest możliwe wyprodukowanie silicenu poprzez eksfoliację, 
oddziaływanie silicenu z  wybranym podłożem ma  niezaniedbywalny wpływ 
i w konsekwencji może drastycznie zmieniać właściwości tego materiału. Rze-
czywiście, w przypadku Ag, silne oddziaływanie pomiędzy silicenem, a podłożem 
niszczy charakterystyczną dla silicenu liniową dyspersję. Z drugiej strony zbyt 
słabe oddziaływanie z podłożem może uniemożliwić wzrost silicenu i w konse-
kwencji obserwuje się tworzenie klasterów. Znalezienie nowych, odpowiednich 
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podłoży jest zatem kluczowe w przypadku tworzenia tego materiału. Teoretycz-
nie został przewidziany cały szereg materiałów jawiących się jako potencjalni 
kandydaci do  wzrostu silicenu23-26. Ostatnim zaproponowanym teoretycznie 
potencjalnym materiałem wspierającym wzrost silicenu jest ołów26. Obliczona 
energia wiązania silicenu do Pb(111) jest trzy razy mniejsza niż w przypadku 
Ag(111) i ponad rząd wielkości większa niż w przypadku energii wiązania silicenu 
do typowych słabo-oddziałujących podłoży izolatorowych. W rezultacie linowa 
dyspersja pasm energetycznych jest zachowana. Dodatkową zaletą Pb(111) 
są jego właściwości elektronowe. W niektórych metalach, m.in. Pb, obserwuje 
się kwantowy efekt rozmiarowy (QSE). Wykorzystanie tego zjawiska kwanto-
wego może pomóc w formowaniu silicenu. Znany jest bowiem fakt, że QWE 
wpływa na właściwości cienkich warstw metali i ma także wkład do wielkości 
związanych ze strukturą atomową, a także właściwościami elektronowymi27-30.

W  pracy tej zostaną pokazane wyniki badań struktur krzemu na  kwanto-
wych studniach Pb, na powierzchni Si(111) z rekonstrukcją 6×6-Au. Praca dys-
kutuje ewolucje procesu tworzenia się struktur Si na wyspach kwantowych Pb 
wytwarzanych na powierzchni Si(111)6×6-Au. Badania skupiły się na wpływie 
temperatury na powstawanie struktur Si w procesie samoorganizacji atomów. 
Pomiary wykonane przy pomocy skaningowej mikroskopii tunelowej sugerują, 
że w niskich temperaturach tworzą się klastery Si i trójwymiarowe nanostruk-
tury, a przy wyższych temperaturach atomy Si wbudowują się w powierzchnię. 
Możliwość wytworzenia silicenu wydaje się być bardzo utrudniona, ale obecne 
badania nie wykluczają istnienia wąskiego okna temperaturowego, w którym 
może powstawać dwuwymiarowa struktura Si – silicen.

2. Układ eksperymentalny i preparatyka próbek
Wszystkie eksperymenty dotyczące przeprowadzonych badań zostały wyko-
nane w  ultra wysokiej próżni (UHV - Ultra High Vacuum). Głównym ele-
mentem komory próżniowej jest niskotemperaturowy mikroskop tunelowy 
(LT-STM, Omicron), pracujący także w  trybie mikroskopu sił atomowych 
(AFM). Układ STM połączony jest śluzą z  komorą preparacyjną wyposa-
żoną w dyfraktometr wysokoenergetycznych elektronów RHEED (Reflection 
of High Energy Electron Diffraction), działo jonowe do  czyszczenia próbek, 
komórki efuzyjne różnych materiałów oraz wagę kwarcową do określania gru-
bości nanoszonych warstw. Ponadto do  układu dołączony jest układ umożli-
wiający wymianę próbki i ostrzy bez konieczności zapowietrzania całego sys-
temu. Transfer próbek pomiędzy komorą preparacyjną a komorą STM odbywa 
się za  pomocą długiego manipulatora. Na  rysunku rys. 1 przedstawiona jest 
fotografia całego systemu UHV. Komora próżniowa pozwala na  utrzymanie 
bardzo niskiego ciśnienia gazów resztkowych na poziomie p = 3.0 ∙ 10−11 mbar 
w LT-STM oraz p = 1.0 ∙ 10−10 mbar w komorze preparacyjnej. Możliwe to jest 
dzięki zestawowi pomp mechanicznych, jonowych i sublimacyjnych.

Pomiary STM wykonywane są w  temperaturze 4,5 K, którą otrzymuje się 
za pomocą ciekłego 4He. Jest to tzw. mikroskop zalewowy, zbudowany ze zbior-
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nika na ciekły hel o pojemności 6 l otoczonego kriostatem na ciekły azot o pojem-
ności 20 l. Taka konstrukcja umożliwia stabilne pomiary w najniższej tempera-
turze 4,5 K przez 48 godzin, po czym ponownie musi być uzupełniony 4He. 

Do  pomiarów używane są  ostrza wolframowe, otrzymywane na  drodze 
elektrochemicznego trawienia w roztworze NaOH. Średnica drutu W wynosi 
0,4 mm, natomiast długość gotowego ostrza nie przekracza 5,3 mm. W celu 
usunięcia resztek wody i  zaadsorbowanych gazów, ostrza przed włożeniem 
do głowicy STM wygrzewane są w manipulatorze w warunkach wysokiej próżni. 
Dalsze czyszczenie odbywa się już podczas pracy mikroskopu, kiedy do ostrza 
przykłada się krótkie impulsy wysokiego napięcia (maksymalnie 10 V). 
Czyszczenie próbek oraz osadzanie warstw różnych metali odbywa się w komo-
rze preparacyjnej, gdzie możliwe jest przygotowanie próbek w  zakresie tem-
peratur 20–2000K. Możliwe jest to dzięki specjalnej konstrukcji manipulatora, 
który posiada dwa miejsca na próbki: jedno służące do grzania (Heating Stage), 
a drugie do chłodzenia (Cooling Stage) kryształów. Niskie temperatury otrzy-
muje się poprzez pompowanie ciekłego azotu lub helu przez kriostat znajdujący 
się wewnątrz manipulatora. Wygrzewanie natomiast odbywa się za  pomocą 
standardowego grzania oporowego (Direct Heating), grzania radiacyjnego lub 
też grzania elektronowego (Electron Beam Heating). 

W  komorze zamontowane są  również źródła metali. Komórki efuzyjne 
wykonane są w postaci wydrążonych ceramicznych i molibdenowych walców 
owiniętych wolframowym drutem. Ceramiki izolują elektrycznie drut od tygla. 
Krzem natomiast osadzany jest bezpośrednio z  płytki Si, która jest grzana 
oporowo. Każde ze źródeł osłonięte jest ponadto molibdenowym ekranem. 

Rys. 1. Fotografia układu pomiarowego: komory skaningowego mikroskopu tunelowego 
połączonego z komorą preparacyjną. Transfer próbek odbywa się za pomocą długiego 
manipulatora. Na fotografii zaznaczono wymiary aparatury. 
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Geometria i konstrukcja wszystkich źródeł par jest tak dobrana, aby osiągnąć 
temperatury umożliwiające sublimację danego rodzaju materiału i  uzyskać 
odpowiednie natężenie oraz optymalny rozkład przestrzenny strumienia par 
danego pierwiastka. 

Ilość osadzanego materiału mierzona jest za pomocą kwarcowego miernika 
grubości (Quartz Crystal Monitor). Głównym elementem miernika jest płytka 
kryształu kwarcu z naniesionymi po obu stronach złotymi elektrodami. Metoda 
pomiaru wykorzystuje piezoelektryczne własności kwarcu. W wyniku osadza-
nia materiału następuje zmiana masy rezonatora, powodując zmianę częstości 
rezonansowej kryształu kwarcu. Zmiana ta następnie jest kalibrowana na gru-
bość osadzanego materiału.

Przedstawione w pracy wyniki pomiarów dotyczą próbki, która jest przygoto-
wywana w kilku krokach. Dla jasności poszczególne etapy preparatyki przedsta-
wione są na schemacie rys. 2 (a)-(e). Czysty kryształ Si(111), otrzymywany jest 
poprzez kilkukrotne, ale krótkie (2 s) grzanie do 1400 K a następnie grzanie przez 
ok. 10 s w 850 K. W ten sposób otrzymuje się rekonstrukcje powierzchni 7×7. 
Rekonstrukcja 7×7 oznacza, że wektor sieci na powierzchni jest równy 7×a0, gdzie 
a0 jest równy długości stałej sieci niezrekonstruowanej powierzchni i w przy-
padku Si(111) wynosi 3,84 Å. Następnie na czysty kryształ nakłada się złoto, 
rys. 2 (b). Aby utworzyła się nadstruktura złota 6×6, na powierzchnię Si(111)-7×7 
osadza się około 2 monowarstwy (ML) Au i próbkę wygrzewa do ok. 950 K przez 
kilka sekund, a następnie powoli schładza do temperatury pokojowej (RT)31,32. 1 
ML liczona jest tutaj w jednostkach monowarstwy Si(111) i zawiera 7,84 ∙ 1014 at/
cm2. W  wyniku osadzenia 2 ML, otrzymujemy odpowiednią rekonstrukcje, 
oraz niewielki nadmiar Au na strukturze 6×6-Au, który w STM widoczny jest 
jako klastery atomów. Nadmiar tych atomów tworzy później struktury Au-Pb 
na powierzchni grubej warstwy Pb, rys. 2 (d). Będzie to dyskutowane później. 

Rys. 2. Schemat przygotowania próbek. Na  czysty kryształ Si(111) (a) jest osadzane 
a następnie odpowiednio wygrzewane Au (b), po wygrzaniu i utworzeniu struktury 6×6-
Au, w pokojowej temperaturze parowany jest Pb – (c). Rysunek (d) przedstawia wygrza-
ne podłoże Au-Pb, na które parowany jest Si – (e). 
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Gruba warstwa Pb (10-15 ML) nanoszona jest na wcześniej przygotowane 
podłoże, schłodzone do temperatury pokojowej. Następnie próbka jest wygrze-
wana w 420 K, aby nadmiar atomów złota przemieścił się pod powierzchnię 
i stworzył stop Au-Pb. Inną możliwością utworzenia takiej struktury jest osa-
dzenie Au na  przygotowaną wcześniej warstwę Pb33,34. W  obu przypadkach 
dostajemy taką samą strukturę. Na  koniec na  próbkę nanoszony jest krzem, 
rys. 2 (e). Podczas osadzania materiału podłoże trzymane jest w różnych tem-
peraturach: 77 K, RT lub 420 K. Wyniki pomiarów zostaną opisane poniżej. 

3. Wyniki pomiarów i dyskusja
3.1. Powierzchnia Au-Pb
Na rysunku rys. 3 (a) i (b) przedstawione są obrazy topografii STM powierzchni 
Pb-Au/Si(111). Profil liniowy pokazujący wysokość mierzoną w STM przed-
stawiony jest na rys. 3 (c) i zaznaczony na rys. (b) czarną linią p1. rysunek 3 (a) 
pokazuje obraz topografii STM dużego (500 nm) wycinka powierzchni, która 
zbudowana jest z tarasów o szerokości powyżej 100 nm. Są to tarasy kryształu 
Si(111). Krawędzie tarasów podłoża ułożone są najczęściej równolegle do sie-
bie. Badana powierzchnia Au-Pb lub też wyspy Pb tworzą się na  tych tara-
sach, ale niekoniecznie równomiernie pokrywają całą ich powierzchnię. Stąd 
też obserwuje się płaskie, duże obszary o różnie zorientowanych krawędziach 
tarasów, tak jak jest to pokazane na rys. 3 (a). Ponadto mają one różną wysokość 
równą odległości jednej lub dwóch płaszczyzn międzyatomowych w Pb(111), 
jak pokazane jest na profilu liniowym (b). Na tarasach tych widoczne są dwie 
rożne struktury: jedna z nich z wyraźną nadstrukturą - A i drugi - B, bez zauwa-
żalnego uprządkowania. Obszar B jest to prawdopodobnie czysty Pb, gdzie nie 
utworzył się stop Au-Pb. Z racji tego, że osadzona jest gruba warstwa Pb, powi-
nien on przyjmować strukturę kryształu Pb(111), jednak z powodu dużej gęsto-
ści stanów elektronowych w  metalach, uzyskanie rozdzielczości atomowych 
na takich powierzchniach w STM bywa bardzo trudne. W przypadku obszaru 
zaznaczonego jako A, widać nadstrukturę ze średnią okresowością równą 
58 Å. Struktury pomiędzy którymi obserwowana jest ta odległość zaznaczone 
są czarnym rombem na rysunku rys. 3 (c). Pomiary topografii STM z atomową 
rozdzielczością pokazane są we wstawce na rys. 3 (c). Romb o przerywanych 
liniach pokazuje komórkę elementarną powierzchni o długości boku ok. 5.9 Å, 
co odpowiada rekonstrukcji √3×√3-Pb (w skrócie √3-Pb). Widać tutaj, że war-
stwa ta  jest ciągła i  pokrywa równomiernie obszary tarasów. Oznacza to, że 
struktury widoczne jako jasne punkty z  odległościami 58 Å są  dudnieniami, 
czyli wzmocnieniami niektórych obszarów powstałych w  wyniku nałożenia 
dwóch sieci o  różnych stałych sieciowych, bądź też sieci obróconych wzglę-
dem siebie (tzw. wzory Moiré) 35. W tym przypadku wzory Moiré tworzone 
są pomiędzy najbardziej górną warstwą √3-Pb, a leżącymi poniżej warstwami 
stopów Au-Pb (Au2Pb lub AuPb2)33,34,36. Ze względu na duże uporządkowa-
nie powierzchni (brak defektów, duże - powyżej 100 nm - płaskie atomowo 
obszary), została ona wybrana jako podłoże do wytwarzania struktur Si.
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3.2. Si na powierzchni Au-Pb 
W celu zoptymalizowania warunków wzrostu krzemu na powierzchni Pb-Au 
testowaliśmy różne wartości temperatur podłoża podczas nanoszenia Si. 
W rozdziale tym zostaną przedstawione wyniki badań dla 77 K, temperatury 
pokojowej oraz próbki grzanej w 420 K. We wszystkich przypadkach pokrycie 
Si wynosi poniżej 1 ML. 

Na  rysunku rys. 4 (a) i  (b) przedstawione są  obrazy topografii STM 
powierzchni Au-Pb pokrytej atomami Si, które osadzane są na podłoże utrzy-
mywane w  temperaturze ciekłego azotu. Podłoże Au-Pb jest niezmienione 

Rys. 3. (a), (c) i  (d) Obrazy topografii STM różnych obszarów struktury Au-Pb 
na  powierzchni próbki płaskiej Si(111). Są  to  obszary odpowiednio 500×500 nm2 –  
(a) i 50×50 nm2 - (c) i (d), wstawka przedstawia obszar 5×5 nm2 zmierzony na obszarze 
zaznaczonym białym kwadratem. Romby zaznaczone ciągłą i przerywaną linią oznaczają 
charakterystyczne odległości na powierzchni - szczegóły opisane w tekście. Napięcia po-
laryzacji i prądy tunelowe przy jakich mierzono topografię STM wynoszą odpowiednio: 
a) U = -1.9 V, I = 0.1 nA; c) U = -1.5 V, I = 0.1 nA; wstawka 0.5 V, 0.2 nA; (d) -1.5 V, 
0.1 nA. Rys. (b) jest to profil liniowy pokazujący wysokości mierzone w STM w funkcji 
odległości, zebrany wzdłuż czarnej linii p1 na rys. (a).
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i na obrazie STM (c) jest widoczne jako ciemne obszary. Tak samo jak w przy-
padku powierzchni nie pokrytej Si (rys. 3), również obserwuje się szerokie 
tarasy o różnych wysokościach. Natomiast Si, jak jest przedstawione na obra-
zach i profilu liniowym, utworzył małe, nieregularne wysepki i klastery o roz-
miarach mniejszych niż 10 nm. Wszystkie wysepki mają bardzo zbliżone wyso-
kości równe około 2×dSi(111), gdzie dSi(111) jest odległością między płaszczyznami 
(111) w krzemie i wynosi 3,13 Å. Obszary widoczne na obrazie topografii STM 
(rys. 4 (a)) jako ciemniejsze, niżej położone miejsca, są gęściej pokryte klaste-
rami Si i różnią się znacznie od obszarów jaśniejszych. Związane jest to z róż-
nymi obszarami powierzchni: Si inaczej rośnie na Au-Pb, a inaczej na Pb. Mogą 
też pojawiać się odsłonięte obszary ze strukturą 6×6-Au. Jednakże na żadnym 
z  tych obszarów nie jest to  warstwa. Wszystko wskazuje na  to, że w  niskiej 
temperaturze dla atomów Si, niezależnie od podłoża, korzystniej energetycznie 
jest utworzenie wysp czy klasterów, niż ciągłej pojedynczej warstwy. Nawet póź-
niejsze wygrzanie takiej próbki nie zmienia topografii powierzchni, co świadczy 
o  stabilności wysp Si. Zatem od  razu wymagana jest wyższa temperatura 
podłoża.

Rys. 4. Obrazy topografii STM powierzchni Au-Pb pokrytej Si. Temperatura podłoża 
podczas parowania Si wynosi 77 K. Rysunek (a) obszar 100×100 nm2, zmierzony przy 
napięciu polaryzacji U = -1.6V i prądzie tunelowym I = 0.1 nA ; (b) obszar 50×50 nm2, 
U = -2.0V, I = 0.1 nA. Profil liniowy (c) zmierzony jest wzdłuż struktur zaznaczonych 
na obrazie (b) białą strzałką p2. 
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Jak się okazuje naparowanie Si w temperaturze pokojowej również nie zmie-
nia diametralnie sytuacji. Pomiary topografii STM przedstawione są na rysunku 
rys. 5. Przede wszystkim nadal widoczna jest struktura heksagonalna √3×√3-Pb 
podłoża. Nadal obserwuje się klastery i wysepki Si zamiast ciągłych warstw. Jak 
wcześniej, obserwuje się obszary z  różną gęstością klasterów/wysp Si, jednak 
można zauważyć, że krawędzie tarasów nie są  już proste. Przykładowe takie 
miejsca zaznaczone są przerywanymi strzałkami na rys. 5 (a). Może to oznaczać, 
że część atomów Si wbudowuje się w  krawędzie tarasów. Nie obserwuje się 
jednak w tych miejscach żadnej rekonstrukcji. Ponieważ na powierzchni próbki 
występują obszary czystego Pb, jak to było opisane wcześniej, może się również 
zdarzyć, że część atomów Si jest przykrywana przez ołów. Pb jest materiałem, 
który charakteryzuję się dużą mobilnością atomów37. Stąd też już w pokojowej 
temperaturze może zamieniać się miejscami z atomami Si, przez co utworzenie 
warstw Si na czystym podłożu Pb może być trudne. 

Sprawdziliśmy również tryb wzrostu krzemu na tej powierzchni w wyższej 
temperaturze. Krzem osadzany był w  temperaturze 420K. Wyniki pomiarów 
topografii STM przedstawione są na rysunku rys. 6 (a)–(c). Nadal bez zmian 
pozostaje podłoże Au-Pb z  wyraźną strukturą heksagonalną Pb – rys.  6  (b). 

Rys. 5. Obrazy topografii STM powierzchni Au-Pb pokrytej Si. Podczas parowania 
krzemu podłoże trzymane w temperaturze pokojowej. Rysunek (a) obszar 500×500 nm2, 
zmierzony przy napięciu polaryzacji U = -2.0 V i prądzie tunelowym I = 0.1 nA ; (c) 
obszar 25×25 nm2, U = -1.0V, I = 0.1 nA. Profile liniowe (b) i (c) zmierzone są wzdłuż 
struktur zaznaczonych na obrazie (a) i (c) białymi strzałkami p3 i p4, odpowiednio. 
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Obserwuje się ciągle różne obszary powierzchni podłoża, ale struktury Si 
na nich powstałe mają bardzo podobną topografię. We wszystkich przypadkach 
gęstość i wysokość powstałych struktur jest zbliżona. Niestety nie są to jednak 
płaskie wyspy. Nie obserwuje się żadnej rekonstrukcji na ich szczytach. Wyso-
kość tych struktur widoczna w STM wynosi ok. 1,5 Å, co jest pokazane na pro-
filu liniowym (c). Jest to trochę zaskakujące, ponieważ wartość ta jest mniejsza 
niż dla przypadku pojedynczych płaszczyzn Si(111), czy nawet Pb(111). Podej-
rzewamy, że Si pod wpływem temperatury zaczął się wbudowywać w podłoże. 
Podobny efekt był już wcześniej obserwowany na  powierzchni √3×√3-Pb/
Si(111)38,39. Bardzo prawdopodobnie, że tak jak w przypadku wielowarstw sili-
cenu na Ag, istnieje bardzo wąskie okno temperaturowe (ok 20-30K), w którym 
może powstać silicen40, stąd też nadal nie jest widoczna struktura heksagonalna.

Podsumowanie
Praca dyskutuje ewolucję procesu tworzenia się struktur Si na wyspach kwan-
towych Pb, wytwarzanych na  powierzchni Si(111)6×6-Au. Badania skupiły 
się na  wpływie temperatury na  powstawanie struktur Si w  procesie samoor-
ganizacji atomów. Pomiary wykonane przy pomocy skaningowej mikroskopii 

Rys. 6. Obrazy topografii STM powierzchni Au-Pb pokrytej Si. Podczas parowania 
krzemu podłoże grzane do 420 K. Rysunek (a) obszar 100×100 nm2, zmierxzony przy 
napięciu polaryzacji U = -1.7 V i prądzie tunelowym I = 0.1 nA ; (b) obszar 20×20 nm2, 
U = -1.7V, I = 0.1 nA. Profil liniowy (c) zmierzony jest wzdłuż struktur zaznaczonych 
na obrazie (b) białą strzałką p5. 
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tunelowej sugerują, że w niskich temperaturach tworzą się klastery Si i trójwy-
miarowe nanostruktury, a przy wyższych temperaturach atomy Si wbudowują 
się w  powierzchnię. Możliwość wytworzenia silicenu wydaje się być bardzo 
utrudniona, ale obecne badania nie wykluczają istnienia wąskiego okna tempe-
raturowego, w którym może powstawać dwuwymiarowa struktura Si – silicen. 

Badania zostały przeprowadzone w  ramach grantu z  Narodowego Centrum Nauki  
nr DEC-2014/15/B/ST5/04244. 
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