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I.

Streszczenie i cele pracy

Zaproponowane w 1990 r przez Kurodę i później przez pracowników Mobil
w 1992 r. mezoporowate materiały krzemionkowe stworzyły możliwości,
nieosiągalne przez popularne ówcześnie zeolity. Większy rozmiar porów (2-30 nm)
sprzyja wykorzystaniu takich materiałów w selektywnej adsorpcji, liczne grupy
silanolowe

umożliwiają

zastosowanie

mezoporowatych

nanocząstek

krzemionkowych (MSN, Mesoporous Silica Nanoparticles) w katalizie, optyce,
elektronice, wytwarzaniu sensorów itp.. Przez ostatnie 30 lat materiały te były
intensywnie badane czego wynikiem jest ponad 20000 publikacji w czasopismach z
listy filadelfijskiej, ale zainteresowanie tą tematyką jest stale wysokie. Niniejsza praca
skupia się na wytwarzaniu nowych materiałów opartych na MSN, w szczególności
uzyskania materiału o potencjalnych zastosowaniach jako nanoreaktory chemiczne
m.in. do degradacji szkodliwych związków adsorbowanych w ograniczonym
przestrzennie środowisku mezoporów oraz prowadzenia fotosensybilizowanych
reakcji fotochemicznych.
Głównym celem niniejszej pracy doktorskiej było otrzymanie hybrydowych
materiałów polimerowo-nieorganicznych na bazie mezoporowatych cząstek
krzemionkowych z nieporowatym rdzeniem i wykorzystania ich w funkcji
wielofunkcyjnych

nośników

substancji

aktywnych

i

mikroreaktorów

fotochemicznych. Istotą badań, było wykazanie użyteczności

polimerowo-

nieorganicznych sferycznych struktur wynikającą z obecności ograniczonego
przestrzennie środowiska zapewnionego przez ułożone radialne i gęsto upakowane
cylindryczne pory. Pożądany materiał krzemionkowy jest transparentny dla światła,
co stwarza możliwość prowadzenia w nim procesów fotofizycznych i reakcji
fotochemicznych.
Na początku, w części teoretycznej, opisałem rys historyczny, klasyfikację materiałów
porowatych, oraz główne typy i wpływ różnych czynników na właściwości
otrzymanych materiałów. Następnie przedstawiono klasyfikację modyfikacji
chemicznych MSN oraz wynikające z nich możliwości zastosowania. W trzecim
rozdziale części teoretycznej można zapoznać się z teorią dotyczącą procesów
wykorzystywanych w pracy takich jak: Inicjowana Powierzchniowo Polimeryzacja
9

Rodnikowa z Przeniesieniem Atomu (SI-ATRP), Försterowskie Rezonansowe
Przeniesienie Energii (FRET), technika odkładania filmów warstwa po warstwie (ang.
layer-by-layer, LbL).
W niniejszej pracy zsyntezowano i scharakteryzowano materiały typu SCMS (Solid
Core Mesoporous Shell) wraz z ich kilkoma modyfikacjami. Zoptymalizowano szereg
parametrów mających wpływ na morfologię, średni rozmiar i dyspersję, kształt,
agregację oraz powierzchnię właściwą i średni rozmiar porów. Zbadano wpływ
temperatury

syntezy

na

wielkość

nieporowatego

rdzenia

oraz

grubość

mezoporowatej powłoki oraz czasu tworzenia na jej grubość. Wspomniany stały
rdzeń daje możliwość wydajnego wyizolowania z roztworu i zapewnia większą
trwałość mechaniczną nośników.
W kolejnym etapie wykorzystano mikrocząstki SCMS do stworzenia nanozbiorników
w wyniku wytworzenia termoczułych szczotek polimerowych (PNIPAM) na
powierzchni porów na drodze SI-ATRP. Tak otrzymane materiały pod wpływem
niewielkich zmian temperatury umożliwiają kontrolę transportu modelowych
barwniki do wnętrza porów. Układy te mogą zostać wykorzystane jako mikrorekatory
z kontrolowanym przepływem reagentów lub jako nośniki substancji aktywnych.
Niniejsza praca doktorska obejmuje również otrzymywanie fotoaktywnych
hybrydowych

nośników

trialkoksyorganosilanów.

metodą
Synteza

współkondensacji

tych

związków

i

modyfikowanych

oczyszczanie

zostały

zoptymalizowane, a zsyntezowane przy ich użyciu mikrocząstki SCMS wykazują
absorbcję i emisję pochodzącą od kowalencyjnie przyczepionego antracenu,
wprowadzonego do nich w procesie współkondensacji. Zaczepione kowalencyjnie
grupy chromoforowe posłużyły jako donory w procesach przeniesienia energii
(FRET) z hydrofobowymi i hydrofilowymi akceptorami (perylen, fluoresceina)
adsorbowanymi z roztworu. Rozwiązanie to pozwoliło osiągnąć pożądane cechy
mikrofotoreatorów zawierających fotosensybilizator wbudowany w strukturę
mezoporowatego nośnika.
Ostatni rozdział pracy opisuje modyfikację powierzchni SCMS przy pomocy techniki
LbL. Wytworzono trwałe warstwy polielektrolitów na bazie polisiloksanów na
powierzchni nanocząstek oraz wykazano różnice w przepuszczalności modelowych
barwników przez powłokę polimerową przy przejściu między stanem szklistym i
elastycznym.
10

Syntezy powyższych materiałów zostały wsparte obszerną charakterystyką przy
pomocy

metod

mikroskopowych

(SEM,

TEM,

STEM,

Cryo-TEM,

FLIM),

spektroskopowych (FT-IR, UV-VIS, MS, NMR, pomiary fluorescencji) oraz innych
takich jak termograwimetria, analiza elementarna, dynamiczne rozpraszanie światła,
metoda proszkowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego oraz pomiary sorpcji
azotu.
Praca posiada streszczenie w dwóch językach (polski i angielski), w celu lepszego
zrozumienia przedstawiono na początku pracy wykaz stosowanych oznaczeń i
skrótów. Na końcu przedstawiono spis rysunków i tabel oraz bibliografię i mój
dorobek naukowy.
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II.

Streszczenie i cele pracy w języku angielskim

Proposed in 1990 by Kuroda and later by Mobil employees in 1992, mesoporous silica
materials gave new possibilities unattainable by popular in that time zeolites. The
larger pore size (2-30 nm) favors such materials in selective adsorption while silanol
groups allow the use of mesoporous silica nanoparticles (MSN, Mesoporous Silica
Nanoparticles) in catalysis, optics, electronics, sensor manufacturing, etc. Over the
last 30 years, these materials have been extensively studied resulting in over 20,000
publications in journals on the Philadelphia list. However, interest in this topic is still
very high. This thesis work focuses on fabrication of a new material based on MSN, in
particular obtaining material with potential applications as chemical nanoreactors
designed for the degradation of harmful compounds adsorbed in a confined
environment of mesopores and for carry out photosensitized photochemical
reactions.
The main goal of this dissertation was to obtain hybrid polymer-inorganic materials
based on mesoporous silica particles with a non-porous core and to use them as
multifunctional carriers of active substances and photochemical microreactors. The
crucial point of this research was to demonstrate the utility of polymer-inorganic
spherical structures resulting from the presence of a space-limited environment
provided by arranged radially and densely packed cylindrical pores. The desired silica
material is transparent to light which makes it possible to carry out photophysical
processes and photochemical reactions.
At the beginning, in the theoretical part, I described the historical outline,
classification of porous materials, and the main types and influence of the most
important factors on the properties of obtained materials. Afterwards, the
classification of MSN chemical modifications and the resulting applications were
presented. The theory of crucial processes used in this work was explained in the
third chapter. It focuses on Surface Initiated Radical Atomic Transfer Polymerization
(SI-ATRP), Förster Resonance Energy Transfer (FRET), and layer-by-layer film
deposition technique.
In this work, SCMS (Solid Core Mesoporous Shell) materials with several
modifications have been synthesized and characterized. A number of parameters
12

have influence on morphology, average size and dispersion, shape, aggregation,
surface area and average pore size distribution have been optimized. The influence of
the synthesis temperature on the size of the non-porous core, the thickness of the
mesoporous shell, and the time of formation on its thickness were investigated.
Mentioned before, solid core gives the possibility of efficient isolation from the
solution and ensures greater mechanical durability of the carriers.
In the next stage, SCMS microparticles were used to create nanocontainers as a result
of grafting of thermosensitive polymer brushes (PNIPAM) on the surface of the pore
walls via the SI-ATRP route. Under the influence of small temperature, changes of
obtained materials in aqueous solution allow to control the transport of model dyes
into and out of the pores. These systems can be used as microrectors with controlled
flow of reagents or as carriers of active substances.
The thesis also includes the preparation of photoactive hybrid carriers by cocondensation of modified trialkoxyorganosilanes. The synthesis and purification of
these compounds have been optimized and the SCMS microparticles synthesized
using them show absorption and emission from covalently attached anthracene,
bonded into them in a co-condensation process. Covalently attached chromophore
groups served as donors in energy transfer processes (FRET) with hydrophobic and
hydrophilic acceptors (perylene, fluorescein) adsorbed from the solution. This
solution allowed to achieve the desired characteristics of micro-photoreactors
containing a photosensitizer built into the structure of the mesoporous carriers.
The last chapter of this work describes the surface modification of SCMS using the LbL
technique. Durable polyelectrolyte layers based on polysiloxanes on the surface of
SCMS nanoparticles and differences in the permeability of model dyes through the
polymer coating at the transition between the glassy and elastic state were
demonstrated.
Syntheses of the above materials were supported by extensive characteristics using
microscopic (SEM, TEM, STEM, Cryo-TEM, FLIM), spectroscopic (FT-IR, UV-VIS, MS,
NMR, fluorescence measurements) and other methods such as thermogravimetry,
elemental analysis, dynamic light scattering, X-ray powder diffraction method, and
nitrogen sorption measurements.

13

This thesis has an abstract in two languages (Polish and English), the list of symbols
and abbreviations are presented at the beginning of the work. At the end of the work,
a list of drawings and tables, bibliography and my scientific achievements are also
presented.
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III.

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ATRP – Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu
BET – Model adsorpcji wg Brunauera, Emmetta i Tellera
BJH – Model adsorpcji wg Barretta Joynera i Hallendy
CTAB – Bromek heksadecylotrimetyloamoniowy
DBTDL – Dilaurenian dibutylocyny
DDS – Układ kontrolowanego dostarczania leków
DDTAB – Bromek dodecyltrimetyloamoniowy
Fluo – Sól sodowa fluoresceiny
FRET – Försterowskie Rezonansowe Przeniesienie Energii
HPA – Antraceno-9-metanol
LbL – Technika odkładania warstwa po warstwie
LCST – Dolna krytyczna temperatura rozpuszczalności
MSN – Mezoporowate cząstki krzemionkowe
PMDETA - N,N,N',N'',N''-pentametylodietyloenetriamina
PMO – Periodyczna organokrzemionka
PQS – poli(chlorek hydroksy-N,N,N-trimetyloaminopropylosiloksanu)
RCF – Względna siła odśrodkowa
Rh6G – Rhodamina 6g
SC – Mikrocząstki typu: stały nieporowaty rdzeń
SCAMS – Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłoka ze
współkondensowanym TEOS-A
SCAMS 10% C – Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłoka ze
współkondensowanym TEOS-A o zawartości 10% TEOS-A/90% TEOS (mas.)
syntezowany w obniżonej temperaturze (15°C)
SCMS – Mikrocząstki typu: stały rdzeń i mezoporowata powłoka
SCMS-APTES - Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłoka pokryte
monowarstwą 3-(aminopropylo)trieoksysilanu
SCMS-BIBB - Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłowa pokryte
bromkiem 2-bromoizobutyrylu
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SCMS-BIBB(EX) - Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłowa pokryte
bromkiem 2-bromoizobutyrylu poddane ekstrakcji etanolem z kwasem solnym
SCMS-C – Kalcynowane mikrocząstki typu: stały rdzeń i mezoporowata powłoka
SCMS-C-LbL – Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłowa pokryte
techniką warstwa po warstwie czterema biwarstwami PQS i SPOS
SCMS-EX - Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłowa poddane
ekstrakcji etanolem z kwasem solnym
SCMS-PNIPAM(x) - Mikrocząstki typu stały rdzeń i mezoporowata powłoka pokryte
szczotkami z PNIPAM polimeryzowanymi x minut
SC-PNIPAM(x) - Mikrocząstki typu stały rdzeń pokryte szczotkami z PNIPAM
polimeryzowanymi x minut
SEM – Skaningowa mikroskopia elektronowa
SPOS – poli(kwas hydroksysulfonopropylosiloksanu)
Tg – Temperatura zeszklenia
TEA – Trietyloamina
TEM – Transmisyjna mikroskopia elektronowa
TEOS – Tetraetoksysilan
TEOS-A – (3-(Trietoksysililo)propylokarbaminian (antracen-9-ylo)metylu)
TEPI – izocyjanian trietoksy(3-propylowy)
TK - Temperatura Kraffta
TMSPDETA - N-(3-trimetoksysililopropylo)-dietylenotriamina
UV-VIS – Spektroskopia absorpcyjna w zakresie widzialnym i ultrafioletowym
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IV.

Część literaturowa

W części literaturowej zostały przedstawione najważniejsze informacje na temat
materiałów mezoporowatych i ich modyfikacji.. W pierwszym rozdziale została
omówiona tematyka mezoporowatych materiałów krzemionkowych.

W drugim

rozdziale można dowiedzieć się o chemicznych modyfikacjach materiałów
mezoporowatych takich jak grafting, współkondensacja i PMOs (periodyczna
organokrzemionka). W każdym z podrozdziałów zebrano kilka przykładów
modyfikacji, które nadały nowe, właściwości badanej krzemionce, z których wynikają
jej potencjalne zastosowania. Natomiast ostatni rozdział części teoretycznej przybliża
najważniejsze metod i procesy używane w części eksperymentalnej pracy.

1. Mezoporowate materiały krzemionkowe
Mezoporowate materiały krzemionkowe już od kilku dekad znajdują zainteresowanie
w wielu dziedzinach badawczych i aplikacyjnych, takich jak procesy adsorpcji,
kataliza, systemy kontrolowanego dostarczania leków (DDS). Unikatowe właściwości
mezoporowatych nanocząstek krzemionkowych (MSN) sprawiają, że materiały te od
początku lat 90 XX wieku są ciągle badane i rozwijane. Rys. 1. przedstawia stały
wzrost zainteresowania tą tematyką na przestrzeni ostatnich lat. Trend ten wskazuje
na rosnące zainteresowanie tematem z uwagi na potencjalne wykorzystanie tych
materiałów.
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Rys. 1. Przyrost liczby publikacji w tematyce mezoporowatej krzemionki w latach 19902018 (uwzględniono artykuły oryginalne i przeglądowe).
1.1.

Rys historyczny

W latach 60. XX wieku Werner Stöber [1] ustanowił swoją pracą umowny początek
(nano/mikro)materiałów krzemionkowych, które przez następne dziesięciolecia
były mocno rozwijane. Do dziś proponowana przez Stöbera metoda (z różnymi
modyfikacjami)

jest

najbardziej

popularną

(nano)mikrocząstek krzemionkowych.

„mokrą”

metodą

otrzymania

Otrzymane przez niego nieporowate

sferyczne cząstki miały rozmiary od 50nm do 2µm, a ich rozmiar był zależny od
używanych reagentów i parametrów formowania.

Stöber i współpracownicy

opisywali mechanizm ich powstawania, który składa się z hydrolizy, a następnie
homo- i heterokondensacji (opisz szczegółowy jest później). Głównym celem jego
badań było otrzymanie jednolitych sferycznych cząstek i ich kontrolowany wzrost.
Wspomina on także pracę Wagnera i Brunnera [2], którzy w 1960 roku opublikowali
metodę dotyczącą spalania czterochlorku krzemu w płomieniu wodoru, otrzymując
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nanometryczną krzemionkę o rozmiarach ok 100 nm. Ta jednak mocno agregowała
w duże nieregularne bryły, a używany do syntezy czterochlorek krzemu był bardzo
niebezpieczny. W roku 1956 Kolbe w swojej dysertacji [3] opisał to, jak w środowisku
zasadowym otrzymywał mikrosfery z tetraetylosilanu w rozpuszczalnikach
woda/etanol z zachowaniem bardzo czystych reagentów. Stöber i wsp. próbowali
powtórzyć eksperymenty Kolbego, ale spora część produktów żelowała i tylko w
nielicznych przypadkach byli w stanie zaobserwować powolne tworzenie się
elipsoidalnych cząstek nanometrycznej krzemionki. Stöber optymalizując warunki
syntezy we wspomnianym wyżej artykule, pokazał monodyspersyjny materiał, który
można otrzymać w czasie krótszym niż godzina. W roku 1988 i 1991 Bogush i wsp.
opublikowali dwie prace [4], [5], w których opisują parametry mające wpływ na
wzrost cząstek Stöbera takie jak czas reakcji, przewodnictwo, stężenie prekursora
krzemionkowego, stężenie amoniaku, ilość wody w układzie syntezowym itp.
Z czasem jednak zaczęto poszukiwać także porowatych materiałów krzemionkowych
o szerszych zastosowaniach – szczególnie w adsorpcji, katalizie i naukach
biomedycznych. W tamtych czasach popularne były zeolity – mikroporowate
materiały złożone głównie z glinokrzemianów. Wyróżnić można ok. 150
syntetycznych i 48 naturalnych zeolitów. Z czasem zrodziła się potrzeba syntezy
materiałów o nowych lepszych właściwościach, w szczególności lepszej stabilności
hydrotermalnej i mechanicznej. Zainteresowanie MSN pojawiło się także ze względu
na zbyt małe pory zeolitów, nieodpowiednich do sorpcji dużych molekuł. [6], [7].
Zalążki porowatych materiałów krzemionkowych syntezowanych na bazie
surfaktantów i prekursorów krzemionkowych typu TEOS opatentowano w 1971 roku
przez Chiolę i wsp. [8] Odkrycie to jednak musiało poczekać 21 lat, kiedy to w
renomowanych czasopismach (Journal of the American Chemical Society i Nature)
naukowcy z Centrum Badań i Rozwoju Mobil opublikowali dwie przełomowe prace
cytowane obecnie ponad 10000 razy każda [9], [10]. Prace dotyczyły syntezy i
charakterystyki

pierwszej

mezoporowatej

krzemionki

oraz

potencjalnego

mechanizmu procesu samoorganizacji zachodzącej podczas ich wytwarzania.
Otrzymany materiał nazwano MCM-41 (Mobil Composition of Matter) i miał on
heksagonalny układ kanałów. Później powstawały regularne MCM-48 i lamelarne
MCM-50, a cała rodzina tych krzemionek jest oznaczona w literaturze jako M41S.
Materiały z grupy M41S skupiły na sobie wiele uwagi z powodu rozmiaru
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posiadanych porów (2-50 nm), które były nieosiągalne dla używanych dotychczas
zeolitów.
Z kolei Francesco Di Renzo w swojej pracy z 1997 roku [11] zsyntezował materiały
zgodnie z opisem patentu Chioli i poddał je charakterystyce (XRD, TEM, Sorpcja N2).
Zwrócił uwagę na to, że odkrycie Kresge i wsp. z 1992 roku jest niczym odkrycie
Ameryki przez Kolumba. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, choć był przekonany, że
dopłynął do Indii. Odkrycie to jest sławne, ponieważ Kolumb ogłosił je światu w
swoim sprawozdaniu po powrocie w 1493 roku. Tak naprawdę Amerykę odkrył
prawdopodobnie Leif Eriksson ok. 400 lat wcześniej. Zostało to opisane w jednej z
normańskich sag, ale mało kto zwraca na ten fakt uwagę, gdyż odkrycie nie zostało
nagłośnione. Podobnie wydarzyło się z mezoporowatą krzemionką i mówi się o jej
początkach z 1992 roku, ale opatentowano ją w 1971 roku. Oczywiście fakt ten nie
deprecjonuje osiągnięć pracowników firmy Mobil i nie ulega wątpliwości, że są to
prace wybitne, ponieważ wyjaśniają mechanizm powstawania mezoporów i czytelnik
ma do dyspozycji pełną charakterystykę otrzymanych materiałów i obszerne
wyjaśnienia, których brak w patencie z 1971 roku.
Równie przełomowym odkryciem w tej tematyce była praca z roku 1990 Kurody i
wsp. [12] w której jako krzemionkowy prekursor zastosowano kanemit, co było
bardzo oryginalnym rozwiązaniem. Autorzy tej pracy pokazali, że można kontrolować
rozmiar porów już na etapie doboru surfaktantu. Im dłuższy łańcuch węglowy w
strukturze środka porotwórczego tym szersze są powstałe kanały. Otrzymany
materiał na bazie glinokrzemianów należy do rodziny FSM-16 (Folded Sheet
Material)
Drugim

zaraz

za

MCM-41 najbardziej

popularnym materiałem

z grupy

mezoporowatych krzemionek jest materiał określany jako SBA-15 (Santa Barbara
Amorphous) [13]–[15], który został po raz pierwszy zsyntezowany w 1998 roku
przez Zhao D. i wsp. Synteza cząstek przebiega w warunkach silnie kwasowych i
używa się jako matrycy porotwórczej surfaktantów niejonowych np. Pluronic,
składających się z polimerów tlenków etylenu i propylenu. Teoretyczna powierzchnia
właściwa tych materiałów jest kilka razy niższa od eksperymentalnej, co
spowodowane jest licznymi mikroporami, które znacznie zwiększają powierzchnię
właściwą, nawet do poziomu komercyjnych adsorbentów takich jak węgiel aktywny
czy żel krzemionkowy.
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Przy okazji rozwoju

MSN powstawały także inne rodzaje krzemionki. Warto

wspomnieć tutaj o koreańskim KIT-1 (pierwsza synteza – 1997 rok) [16], którego
synteza jest podobna do MCM-41, ale używa się tutaj również soli sodowej EDTA
(Na4EDTA). Nowością dla tego rodzaju krzemionki jest całkowicie nieuporządkowana
struktura porowata i bardzo duża powierzchnia właściwa, która umożliwia dyfuzję w
trzech kierunkach i lepszą niż MCM-41 stabilność hydrotermalną.
Na przestrzeni ostatnich 30 lat trendy w tej tematyce się zmieniają – dawniej
materiały mezoporowate miały być głownie wykorzystywane jako sita molekularne
z kanałami szerszymi od zeolitów. Obecnie spektrum zainteresowań i potencjalnych
zastosowań MSN się znacznie rozszerzyło. Nadawanie nowych właściwości, a co za
tym idzie nowe zastosowania jest możliwe dzięki modyfikacjom (grafting i
współkondensacja) lub też przez tworzenie hybrydowych struktur typu rdzeńpowłoka. Efektem stosowania wyszukanych ścieżek syntetycznych są

m.in.

drukowanie molekularne[17],[18], czy sterowane bodźcami nanozbiorniki i
nanoreaktory chemiczne, w których można uzyskać kontrolę nad transportem
reagentów i wykorzystywać efekt ograniczonego środowiska reakcji. (rodział 5,6,7).
1.2.

Definicja materiałów porowatych

Materiały, którymi się posługujemy w niniejszej pracy zostały sklasyfikowane i
zdefiniowane. Według międzynarodowej klasyfikacji Międzynarodowej Unii Chemii
Czystej i Stosowanej (IUPAC), porowate materiały to ciała stałe, które w swojej
budowie posiadają pory, szczeliny, jamy bądź kanały, których głębokość przewyższa
szerokość [19]. Wspomniany tutaj dokument to raport techniczny IUPAC, w którym
znaleźć można opis porowatych ciał stałych oraz metody, którymi można je
scharakteryzować.
Zgodnie z definicją porowatymi materiałami można nazwać m.in. zeolity, węgle
aktywne, żele krzemionkowe, mezoporowate materiały krzemionkowe i inne. Ze
względu na rozmiar porów możemy wyróżnić trzy grupy materiałów:


mikroporowate, których średnica porów jest mniejsza od 2 nm,



mezoporowate, których średnica porów mieści się w przedziale 2-50 nm,



makroporowate, których średnica porów przewyższa 50 nm.
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Każda z tych grup zalicza się do zbioru materiałów nanoporowatych. Tym terminem
możemy określić materiały, których średnica porów znajduje się w przedziale od 1 do
100 nm. Na rys. 2. przedstawiono jakie materiały mają określone rozmiary porów, a
co za tym idzie określoną funkcjonalność.

Rys. 2. Przykłady materiałów porowatych wraz z typowymi rozkładami rozmiarów ich
porów.
IUPAC również sklasyfikował pory, kanały i szczeliny występujące w materiałach
porowatych. Mogą mieć różny kształt i charakter. Na rys. 3. przedstawiono przekrój
porowatej cząstki i oznaczono literami a-g pory w zależności od dostępności dla
zewnętrznych płynów. Literą „a” oznaczono pory zamknięte, które to nie tworzą
powierzchni właściwej, ale wpływają na gęstość nasypową i właściwości
mechaniczne. Literką „b”, „c”, „d”, „e” i „f” oznaczono pory otwarte o różnym
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charakterze, które tworzą powierzchnię właściwą materiału. Ze względu na kształt
można wyróżnić pory cylindryczne „c”, pory w kształcie lejka „d”, oraz pory typu
kałamarza „b”. Pory otwarte podzielić można na otwarte z jednej strony jak „b” oraz
„f” lub otwarte z dwóch stron „e”. Podobnym parametrem do porowatości jest
szorstkość oznaczona jako „g”. Szorstkość nie może być klasyfikowana jako
porowatość, ponieważ nie jest tu spełniony warunek głębokości większej od
szerokości.

Rys. 3. Przekrój porowatej cząstki i występujące w niej różne rodzaje porów [19].

1.3.

Charakterystyka

najważniejszych

typów

materiałów

krzemionkowych
Można przyjąć różne kryteria klasyfikacji mezoporowatych materiałów:


ze względu na warunki syntezy: pH - kwasowe np. SBA-15 lub lekko zasadowe
np. MCM-41, rodzaj użytego surfaktantu – jonowy lub niejonowy, stosowana
temperatura przy syntezie, ilość wody w układzie syntezowym, itp.;



ze względu na kształt otrzymanych cząstek (sferyczne, prętopodobne, w
kształcie karamboli, jajowate);



ze względu na ułożenie struktury porowatej (heksagonalna, regularna,
lamelarna, nieregularna).
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Abstrahując od powyższych klasyfikacji, wśród najważniejszych materiałów
mezoporowatych, wyróżnić można kilka poniższych typów. Na rys. 4 przedstawiono
schematycznie kilka wybranych typów mezoporowatej krzemionki.

Rys. 4. Schematyczna ilustracja przedstawiająca różne typy mezoporowatej krzemionki
z uwzględnieniem symetrii porowatości [20].
MCM-41
Wspomniany został w rozdziale 1.1. MCM-41 (Mobil Composition of Matter nr 41) jest
pierwszym materiałem mezoporowatym o uporządkowanej strukturze oraz
najdokładniej zbadanym i najlepiej poznanym przedstawicielem rodziny związków
M41S. Materiał ten syntezuje się z udziałem substancji powierzchniowo czynnych, w
postaci czwartorzędowych soli amoniowych. Najczęściej stosowanym surfaktantem
jest bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (CTAB), który tworzy micele o dodatnim
ładunku powierzchniowym. Jako prekursor krzemionkowy najczęściej używa się
TEOS

(tetraetoksysilan).

MCM-41

charakteryzuje

heksagonalne

ułożenie

cylindrycznych porów o wąskim rozkładzie średnic oraz duża powierzchnia
właściwa. Większa średnica porów (1,5 nm do 10 nm), niż w przypadku zeolitów czy
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węgli aktywnych, czyni te materiały atrakcyjnymi jako adsorbenty, zwłaszcza dla
cząstek o większych rozmiarach,. Pomimo faktu, iż budowa ścian materiałów MCM41 jest amorficzna, mają one budowę krystaliczną, co wynika z ich uporządkowanej i
periodycznie powtarzającej się struktury. Można więc powiedzieć, że mamy tutaj do
czynienia

z

uporządkowaniem

o

charakterze

dwuwymiarowym,

a

nie

trójwymiarowym jak w klasycznych kryształach [21]. Klasyczna, najprostsza synteza
tego materiału opisana została przez Grüna [22]. Jedne z pierwszych badań adsorpcji
MCM-41 zostało zbadane przez Chena i wsp. [23]. Przedstawili oni w pracy z 1993
obszerną charakterystykę MCM-41 (XRD, Raman, Sorpcja N2, FT-IR, TEM, TGA itd.)
oraz badali adsorpcję w porach cykloheksanu oraz wody. Wykazano silny charakter
hydrofobowy badanych materiałów. Do dziś MCM-41 jest jednym z najczęściej
stosowanych typów MSN w adsorpcji, katalizie i kontrolowanym dostarczaniu leków,
sensorach i elektronice. Również materiał SCMS, który jest przedmiotem niniejszej
pracy, należy do grupy MCM-41.
MCM-48
Zsyntezowany został mniej więcej w tym samym czasie co MCM-41 przez
pracowników firmy Mobil.

Posiada trójwymiarową strukturę regularną (grupa

przestrzenna - Ia3d). Monnier [24] jako pierwszy zaproponował schemat struktury
wewnętrznej MCM-48, w której wewnętrzna przestrzeń podzielona jest na dwa
równolegle rozdzielone spiralne systemy porów. Do syntezy tego materiału używa się
wysokiego stosunku krzem/surfaktant (0,65-1,5). Oprócz surfaktantów używa się
innych związków organicznych, np. metanol, 2-metylopropan-2-ol. Jako źródło
krzemu stosowany jest TEOS. Porównując MCM-48 z MCM-41, można stwierdzić, że
podobna jest porowatość obu układów, powierzchnia właściwa oraz odporność
termiczna. Synteza obu materiałów jest łatwa i przebiega na ogół w lekko zasadowym
środowisku. Natomiast, analizując różnice należy zauważyć, że cząstki MCM-48
wykazują dużo lepszą organizację niż MCM-41 [25] i tworzą trójwymiarową sieć
kanałów, w przeciwieństwie do dwuwymiarowego MCM-41 widocznego na rys. 5.
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Rys. 5. Porównanie sieci kanałów w najpopularniejszych materiałach typu MCM.
(MCM-41 - układ heksagonalny, MCM-48 - układ regularny, MCM-50 - układ
lamelarny z nieusuniętym surfaktantem) [26].
MCM-50
Jest lamelarnym (warstwowym) przedstawicielem MCM. Stężenie surfaktantu jest
1,2 do 2 razy wyższe od prekursora krzemionkowego. Na dyfraktogramie XRD dla
MCM-50 otrzymanego bezpośrednio z syntezy, można zauważyć refleksy wskazujące
na uporządkowanie warstwowe materii, a odległości międzypłaszczyznowe są
stosunkowo małe (ok. 30 Å)[27]. Ze względu na swoją budowę materiał ten wykazuje
bardzo słabą odporność hydrotermiczną, a co za tym idzie w trakcie usuwaniu
templatu (surfaktant) następuje zapadanie się ścian krzemionki i finalny materiał ma
małą powierzchnię właściwą. Śledząc literaturę, można również zauważyć, że
tworzenie się MCM-50 jest wydajniejsze przez zastosowanie wyższych temperatur
syntezy, wydłużonych czasów reakcji, dłuższych łańcuchów alkilowych surfaktantów
i

wyższego

pH

mieszaniny

reakcyjnej

i

większych

stężeń

prekursorów

krzemionkowych w stosunku do MCM-41 [27], [28]. MCM-50 ma jednak ograniczone
zastosowanie i jego popularność aplikacyjna jest zauważalnie niższa.
SBA-15 i SBA-16 (Santa Barbara Amorphous)
Wspomniany w rozdziale poświęconej historii MSN (1.1.), Zhao D. był prekursorem
użycia polimerowych niejonowych surfaktantów w syntezach uporządkowanych
materiałów mezoporowatych różnego rodzaju w warunkach silnie kwasowych przy
pH < 1. SBA-15 (Santa Barbara Amorphous No.15), otrzymuje się używając amfifilowe
kopolimery triblokowe o różnym stosunku ilościowym tlenków etylenu (EO) do
tlenków propylenu (PO) typu PEO-PPO-PEO lub PPO-PEO-PPO. Tak zsyntezowany
SBA-15 stanowi krzemionkowo-polimerową fazę o heksagonalnej strukturze o
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symetrii p6mm. Na rys. 6. przedstawiono porównanie samoorganizacji dwóch
najbardziej popularnych materiałów MSN: MCM-41 i SBA-15. Należy zwrócić uwagę
na to, że niejonowy katalizator tworzy w heksagonalnej strukturze dodatkowe
mikropory, które znacznie zwiększają powierzchnię właściwą, która po usunięciu
matrycy porotwórczej sięga nawet do 1100 m2/g [29]. Dystrybucja porów SBA-15
zawiera się w rozmiarach od 5 do 30 nm, a ściany po usunięciu surfaktantu są grubsze
niż w przypadku MCM-41 i mieszczą się w granicach 3-7 nm. Należy podkreślić, że
istnieje możliwość kontroli rozmiarów porów oraz grubości ścian krzemionki
poprzez odpowiednie dobranie temperatury oraz czasu starzenia roztworu
reakcyjnego[14] Oprócz heksagonalnego SBA-15, Zhao poświęca sporo uwagi
regularnemu SBA-16, który zbudowany jest z klatek połączonych z innymi klatkami
przez osiem małych szczelin, co tworzy trójwymiarową sieć porów[13]. Tak
zbudowana wielokierunkowa struktura wiąże się z większą dostępnością porów dla
cząstek adsorbatu. To sprawia, że SBA-16 jest atrakcyjnym materiałem mogącym
znaleźć zastosowanie w adsorpcji, katalizie oraz immobilizacji biomolekuł. Stosunek
tlenku etylenu do tlenku propylenu w surfaktancie jest tutaj kluczowy do osiągnięcia
pożądanych symetrii. Dla SBA-16 udział tlenków etylenu (EO) jest dużo wyższy niż
tlenków propylenu (PO). Natomiast, gdy stosunek EO/PO jest niższy, finalny materiał
przybiera heksagonalną lub lamelarną postać.

Rys. 6. Porównanie struktur mezoporowatych poprzez użycie surfaktantów jonowych
(MCM-41) i niejonowych (SBA-15) [26].
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KIT-1 (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
KIT-1 został zsyntezowany po raz pierwszy w Korei w 1997 przez Ryoo i
współpracowników [16]. Jest to materiał podobny do MCM-41, jednakże posiadający
całkowicie nieregularną porowatość przedstawioną na rys. 7, w porównaniu do
heksagonalnego MCM-41. Cecha ta jest przedstawiana przez twórców jako pozytywna
i wpływa korzystnie na odporność hydrotermalną oraz na możliwość dyfuzji
wielokierunkowej adsorbatu. Synteza przebiega identycznie jak MCM-41 , z
wyjątkiem tego, że dodaje się soli sodowej kwasu etylenodiaminooctowego Na4EDTA.
W obszernej pracy z 2002 r Cassiers i wsp. badali właściwości mechaniczne i
hydrotermalne najbardziej popularnych krzemionek [30]. Właściwości mechaniczne
zbadano mierząc parametry teksturalne przed i po użyciu naprężenia o wartości 296
MPa. Okazało się, że KIT-1 i SBA-15 wykazały ponadprzeciętną wytrzymałość na
ściskanie. Ich powierzchnia właściwa, spadła o kilka procent, a innych materiałów o
wiele więcej.

Rys. 7. Zdjęcia TEM materiałów MCM-41 (a) oraz KIT-1 (b) [16].
FSM-16 (Folded Sheet Materials)
Oprócz wyżej opisanych materiałów krzemionkowych warto wspomnieć jeszcze o
FSM-16, syntezowany po raz pierwszy w 1990 na bazie kanemitu[12]. Stosowany w
syntezie jako prekursor krzemowy kanemit jest rodzajem minerału o wzorze
ogólnym NaHSiO2∙ 3H2O, ale można go otrzymać sztucznie. Jest zbudowany z warstw
tetraedrów SiO4 z kationami sodu pomiędzy warstwami. Kationy te w trakcie syntezy
są wymieniane na jony alkilotrimetyloamoniowe pochodzące od surfaktantu. Z kolei
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wprowadzenie tych kationów sprzyja kondensacji warstw krzemianów, a następnie
po usunięciu matrycy porotwórczej otrzymać można materiał mezoporowaty o
jednowymiarowym heksagonalnym ułożeniu kanałów i powierzchni właściwej
dochodzącej do 1000 m2/g. Takahashi i wsp. donoszą, że FSM-16 jest lepszym
nośnikiem do immobilizacją enzymów w porównaniu do MCM-41 i SBA-15 [30]
HMS (Hexagonal Mesoporous Silica)
HMS to mezoporowaty krzemian o heksagonalnej jednokierunkowej porowatości
otrzymany przy użyciu niejonowego surfaktantu jako matrycy porotwórczej. Materiał
ten posiada ściany grubsze niż MCM-41, dzięki czemu posiada też lepszą odporność
hydrotermalną. Pinnavia i wsp. jako pierwsi otrzymali HMS w procesie
wykorzystującym pierwszorzędowe aminy ( od C8 do C18) w środowisku wodnym i
w obecności etanolu jako rozpuszczalnika. [31] Należy również w tym miejscu
zasygnalizować zwiększoną łatwość usuwania matrycy porotwórczej w procesie
ekstrakcji. Co za tym idzie HMS mają większe stężenie grup hydroksylowych na
powierzchni w porównaniu z kalcynowanymi materiałami syntezowanymi w
przypadku jonowych surfaktantów. Materiał ten, nie zyskał jednak dużej
popularności do dnia dzisiejszego i literatura nie jest zbyt obfita w doniesienia o HMS.
Poza tymi materiałami, wśród klasycznych mezoporowatych materiałów, można
spotkać jeszcze inne (MMS, FDU-2, PCH, itp.) różniące się głównie najczęściej
rodzajem i stężeniem reagentów użytych do syntezy.
Oprócz

opisanych

wyżej

klasycznych

mezoporowatych

nanocząstek

krzemionkowych (MSN) można spotkać mezoporowate włókna krzemionkowe
(MSF). Syntezowane są one najczęściej metodą przędzenia (spinning), która w skrócie
polega na wyciąganiu włókien z roztworu zawierającego prekursor krzemionkowy
oraz surfaktant. Stosuje się również metodę spontanicznego wzrostu włókien w
roztworze dwufazowym (kwaśny roztwór surfaktantu oraz olejową warstwę
zawierającą prekursor krzemionkowy). Gotowe MSF mają długość kilku cm i średnicę
5-100 µm [32]. Tego typu materiały mogą znaleźć potencjalne zastosowanie w
konstruowaniu urządzeń optycznych[33].
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1.4.

Synteza i czynniki mające wpływ na otrzymane materiały

Metoda hydrotermalna
Najczęściej stosowaną metodą syntezy MSN jest metoda hydrotermalna. Z punktu
widzenia fizyko-chemicznego synteza mezoporowatych materiałów jest procesem
typu zol-żel i kilku towarzyszących mu etapów, takich jak starzenie, wirowanie,
suszenie.
Niezależnie od tego, który z opisanych w 1.3. typów jest syntezowany, większość
syntez jest oparta o podobny mechanizm samoorganizacji opisany bardziej
szczegółowo w 1.5. W trakcie dodawania prekursora krzemionkowego (np. TEOS) do
roztworu surfaktantu o stężeniu przekraczającym krytyczne stężenie micelizacji
CMC, prekursor zaczyna reagować z wodą w reakcji hydrolizy grup alkoksylowych,
dając w efekcie grupy silanolowe i cząsteczki alkoholu. Jako rozpuszczalnik stosuje
się alkohol i wodę. Stosunek wody do alkoholu nie może być zbyt wysoki, ponieważ
skutkuje to zbyt szybką hydrolizą i nanocząstki nie zdążą się samoorganizować.
Istotne jest tutaj pH roztworu i zastosowanie zasadowego lub kwasowego
katalizatora. Konsekwencje i mechanizmy użycia tych katalizatorów są opisane
poniżej. Po hydrolizie następuje homokondensacja i heterokondensacja produktów
hydrolizy. W przypadku heterokondensacji grupy silanolowe reagują z grupami
alkoksylowymi, a homokondensacji grupy silanolowe same ze sobą. Reakcje
zachodzące w mieszaninach reakcyjnych tworzących mezoporowate cząstki
przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Reakcje prowadzące do utworzenia sieci krzemionkowej, która tworzy strukturę
mezoporowatej krzemionki [21].
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Następnie następuje żelowanie – proces przechodzenia zolu lub roztworu
wielkocząsteczkowego w żel, czyli układ koloidowy, który utracił swoją pierwotną
płynność przez wzajemne oddziaływanie cząstek zolu ze sobą. Później w etapie
starzenia – produkt otrzymany w wyniku żelowania jest ciałem stałym, jednak jego
struktura wciąż nie jest stabilna, o czym może świadczyć zjawisko synerezy, czyli
wydzielania się ośrodka dyspersyjnego z żelu. Proces ten ma duży wpływ na teksturę
oraz porowatość produktu końcowego, dlatego ważne jest kontrolowanie warunków,
w jakich przebiega starzenie. Na końcu, po przemyciu i odwirowaniu, materiał należy
poddać suszeniu – w trakcie którego usuwane są pozostałości alkoholu, wody i
resztek prekursora krzemionkowego, który nie przereagował w trakcie syntezy [21].
Warunki zasadowe
Jeśli synteza MSN przebiega w warunkach zasadowych, to optymalne pH zawiera się
w przedziale 9,5-12,5. W takich warunkach polimeryzacja krzemionki na prętach
micelarnych

jest

krzemionkowym

odwracalna.
może

być

żel

W

warunkach

krzemionkowy,

alkalicznych
koloidalny

prekursorem
zol,

aerożele

krzemionkowe i oczywiście najbardziej popularne alkoksysilany (TEOS, TMOS).
Pośród różnych prekursorów krzemowych, najczęściej używany do syntezy MSN jest
TEOS [34]. Jako katalizator zapewniający odpowiedni odczyn, można stosować
wodorotlenek

sodu,

wodorotlenek

potasu,

amoniak,

wodorotlenek

tetrametyloamoniowy i wodorotlenek tetraetyloamoniowy. Te ostatnie dwie
czwartorzędowe zasady amonowe są dość drogie i ich zastosowanie jest raczej
ograniczone. Wartość pH po dodaniu prekursora krzemowego zmienia się w czasie.
Na początku samoorganizacji cząstek pH maleje wskutek hydrolizy i tworzenia grup
silanolowych i później nieznacznie wzrasta w związku z sieciowaniem krzemionki.
Kontrola morfologii MSN w warunkach zasadowych, jest trudniejsza niż w warunkach
kwasowych. Katalizator zasadowy prowadzi do szybkiej syntezy i kondensacji
krzemianów z wytworzeniem trójwymiarowych sieci krzemionkowych. Kuliste
cząstki są najczęstszym produktem takiego procesu.[35] Warto zasygnalizować, że
rozmiar krystalitów może być kontrolowany stężeniem katalizatora, a zatem pH
mieszaniny reakcyjnej wpływa na rozmiar otrzymanych materiałów. Varache i wsp.
donoszą na przykładzie syntezy MCM-41, że wzrost stężenia NaOH w układzie
powoduje otrzymanie większych cząstek (rys. 9) [36].
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Rys. 9. Zdjęcia TEM materiałów MCM-41 syntezowanych przy różnych stężeniach NaOH
(a) 5mM, (b) 10mM, (c) 15 mM, (d) 20 mM, (e) 25 mM [36].
Warunki kwasowe
Pierwsza synteza wykorzystująca kwasowe warunki syntezy MSN została
opublikowana w 1994. Zsyntezowano SBA-1 wykorzystując CTAB jako surfaktant i
TEOS jako prekursor krzemionki [34]. Synteza MSN jest przyspieszana przez
obniżenie wartości pH roztworu - zbyt wysokie stężenie kwasu prowadzi do
szybkiego wytrącania nieuporządkowanej krzemionki. Z drugiej strony kwasowy
katalizator o niskim stężeniu powoduje powolną kondensację grup silanolowych.
Najczęściej używa się HCl jako katalizatora, choć stosowane są również inne mocne
kwasy (H2SO4, HNO3, HBr, HI). Rzadko stosuje się słabe kwasy jak np. octowy lub
ortofosforowy(V) [37], gdyż otrzymane przy ich użyciu materiały są zwykle słabej
jakości (wysoka dyspersja, powolne strącanie – 48h).
32

Gdy HCl jest używany jako katalizator, optymalna wartość pH wynosi poniżej 1, a
optymalne stężenie zawiera się od 0,5 M do 4 M. Im wyższe jest stężenie jonów H3O+,
tym bardziej hydrofilowy jest blok kopolimeru (jeśli używamy tego typu
surfaktantów). Wynika to z tego, że ugrupowania PEO kopolimerów blokowych są
łatwo protonowane w silnie kwaśnym środowisku.
Kwaśny odczyn w syntezie MSN wpływa korzystnie na możliwość kontroli morfologii
otrzymanych materiałów przedstawionych na rys. 10. (włókna, sfery, opony, cylindry,
gyroidy itp.)[38]. Może to być związane z chemią dla przejść typu zol-żel krzemianów.
Liniowe oligomery krzemianowe są głównymi produktami hydrolizy krzemianów w
warunkach kwasowych, które sprzyjają różnym regularnym morfologiom.

Rys. 10. Wpływ warunków reakcji w kwaśnym środowisku z zastosowaniem
kopolimerów blokowych z blokami EO i PO jako środka porotwórczego.
Oznaczenie próbek to S15-x-y-z, gdzie S15 to skrót od SBA-15, x to
temperatura w °C, y to szybkość mieszania, a z to ilość merów tlenków etylenu
(domyślnie z wynosi 20 (EO20-PO70-EO20), a jedna próbka ma wartość: 30)
[39].
Warunki neutralne
Roztwory o pH pomiędzy 6 a 8,5 nie nadają się do tworzenia uporządkowanych
struktur krzemionkowych, ze względu na zbyt szybką polimeryzację i dużą szybkość
sieciowania krzemianów, co prowadzi do słabej kontroli na otaczaniem micel
surfaktantów przez cząsteczki krzemianów. Rozwiązaniem tego typu problemów
mogą być fluorkowe katalizatory, które umożliwiają tworzenie się mezoporowatych
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neutralnym)[40], [41].
Szybkość procesów
Przy zastosowaniu kationowego surfaktantu proces tworzenia produktu finalnego
jest szybki (3-5 min) i objawia zmętnieniem roztworu. W przypadku kopolimerów
blokowych (surfaktantów niejonowych) cały proces jest znacznie dłuższy - 30 min i
dłużej. W kwestii zastosowania prekursora krzemionkowego szybciej organizuje się
TMOS (tetrametoksysilan) niż TEOS (tetraetoksysilan). Jeszcze wolniej hydrolizuje
TBOS (tetrabutylosilan) [35].
Temperatura
Temperatura syntezy wpływa bardzo istotnie na szereg parametrów, takich jak ilość
zaokludowanego surfaktantu, wielkość cząstek, oraz parametry teksturalne takie jak
powierzchnia właściwa, dystrybucja rozmiarów porów. Wpływ temperatury syntezy
na

różne

parametry

został

dość

dokładnie

przestudiowany

w

części

eksperymentalnej niniejszej pracy. Odnosząc się do literatury, możliwa do realizacji
temperatura syntezy zawiera się w przedziale -10 do 130 °C, jednakże najlepsza dla
osiągnięcia najbardziej stabilnych i wytrzymałych materiałów jest temperatura
zbliżona do pokojowej. Dwa parametery są istotne w doborze temperatury syntezy
MSN. Pierwszym z nich jest tzw. temperatura Kraffta (TK, CMT), powyżej której mogą
się tworzyć micele w roztworze surfaktantu. Skokowa zmiana trendu wzrostu
przewodnictwa wraz ze wzrostem temperatury informuje o tym, jaka jest wartość Tk.
TK jest niskie dla surfaktantów kationowych (ok 10°C dla popularnego CTAB) i dla
nich nie ma potrzeby podgrzewać układ reakcyjny. Inna sytuacja występuje w
przypadku kopolimerów blokowych. Tk w przypadku niejonowych surfaktantów jest
wyższe niż jonowych, w związku z czym podczas syntezy np. SBA-15 układ się
podgrzewa, ale nie zawsze, ponieważ znane są próby niskotemperaturowego
syntezowania FDU-12 [42]. Niejonowe surfaktanty są również ograniczone przez
inny parametr wpływający na dobór odpowiedniej temperatury syntezy. Jest to tzw.
punkt zmętnienia (CP, ang. Cloud Point), który to parametr oznacza maksymalną
temperaturę roztworu surfaktantu, w której surfaktant jest rozpuszczalny w wodzie.
Powyżej tej temperatury roztwór staje się mętny, a surfaktant zaczyna się strącać. Jak
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donosi literatura, optymalną temperaturą, dla niejonowych surfaktantów, np Brij lub
Pluronic jest 35-40°C [13], [14].
Temperatura wpływa mocno na wielkość [43]–[47] i kształt [39] otrzymanych
cząstek, niezależnie od doboru surfaktantu. Dzieje się tak, ponieważ termodynamika
tworzenia fazy ciekłokrystalicznej środków powierzchniowo czynnych i kinetyka
hydrolizy prekursora krzemionkowego, a następnie kondensacja silnie zależą od
temperatury. Najczęstszy trend znaleziony w literaturze to malejąca wielkość
mikrocząstek, wraz z rosnącą temperaturą (rys.11.)[43], [44]. Jest to związane z tym,
że szybkość strącania rośnie z temperaturą, co można obserwować przez zmętnienie.
Z kolei niska szybkość zarodkowania w niskich temperaturach, daje możliwość
wzrostu większych obiektów. Ponadto, należy zasygnalizować, że synteza w
temperaturze pokojowej skutkuje najczęściej otrzymaniem materiałów bardzo
dobrze uporządkowanych i monodyspersyjnych. Jak widać na rys. 11, zwiększanie
temperatury syntezy prowadzi do otrzymania materiałów o ewidentnie gorszej
morfologii i większej dyspersji rozmiarów.
Są również doniesienia o tym, że niektóre materiały krzemionkowe, wykazują taką
naturę, że ich rozmiar rośnie wraz ze wzrostem temperatury [45], [46], oraz że
temperatura syntezy nie wpływa istotnie na wzrost [47].

Rys. 11. Zależność zmiany rozmiaru, dyspersji i morfologii od temperatury syntezy (a)
synteza w 20°C, (b) 40°C, (c) 80°C (pasek skali to 1 µm) [43].
Dobór surfaktantu
W tworzeniu mezoporowatych materiałów istotny jest dobór odpowiednich
surfaktantów, ponieważ od interakcji między surfaktantami i prekursorami
krzemionkowymi zależą właściwości i struktura finalnego materiału. Surfaktanty
tworzą klarowny wodny roztwór powyżej CMC, dzięki któremu można uzyskać
mezoporowate struktury po dodaniu krzemionkowego prekursora. Stosowane środki
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powierzchniowo czynne można podzielić na kationowe, anionowe i niejonowe. Do tej
pory w syntezie stosowano niewiele amfoterycznych środków powierzchniowo
czynnych.

Połączenie

oddziaływaniami

czynników

związanych

międzycząsteczkowymi

z

geometrią

molekularną,

(hydrofilowość/hydrofobowość,

oddziaływania kulombowskie, wiązania wodorowe) i zmianami entropii powoduje,
że roztwory surfaktantów tworzą układy koloidalne o różnej mikrostrukturze:
sferycznej, cylindrycznej, płaskiej, itp.
Środki powierzchniowo czynne są podzielone na różne typy w zależności od ładunku
powierzchniowego wszystkich związków tworzących rozpatrywany materiał
krzemionkowy, co przedstawiono na rys.12. Przypadek 1 przedstawia anionowy
surfaktant (S-), z ujemnie naładowanymi grupami głównymi np. karboksylan alkilu,
fosforan, siarczan, sulfonian itp. Przypadek 2 przedstawia kationowy surfaktant (S+),
z dodatnio naładowanymi grupami głównymi, w tym czwartorzędową solą amoniową
alkilu i to jest przypadek wykorzystywany w niniejszej pracy. Wydajność obudowania
micel krzemionką jest określone przez pH układu syntetycznego. W warunkach
kwasowych (pH<1,2) prekursory krzemionkowe biorące udział w tworzeniu
materiału są protonowane i naładowane dodatnio (I+), podczas gdy w warunkach
zasadowych prekursory krzemionki są naładowane ujemnie (I-).
Przypadek 3 i 4 jest związany z dodatkowymi jonami biorącymi udział przy
obudowywaniu układów micelarnych takimi jak aniony halogenkowe w warunkach
kwasowych (X-) czy kationy metaliczne w warunkach alkalicznych (M+). Surfaktant
niejonowy (S0) oznaczono cyfrą 5, z elektrycznie obojętnymi grupami funkcyjnymi np.
kopolimerami diblokowymi tlenku propylenu i tlenku etylenu, poliestrami
alkilowymi, alkiloaminami itp. W takich niejonowych układach zdarzają się również
mieszaniny prekursora nieorganicznego z solą nieorganiczną oznaczoną jako X
(przypadek 6). [35], [48]
Przy okazji doboru surfaktantu do syntezy MSN warto zasygnalizować, że wybór
niejonowych surfaktantów może być uzasadniony, gdy chcemy uzyskać większe
mezopory (powyżej 10 nm), przy czym kationowe surfaktanty typu CTAB są
ograniczone długościami łańcucha alkilowego z którego zbudowane są micele (2-10
nm).
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Rys. 12. Schemat przedstawiający różne mezoporowate układy, w zależności od
zastosowanego surfaktantu (S), prekursora krzemionki (I) oraz przeciwjonów
(M+) i (X-) [48].
Inne parametry syntezy
Wśród takich czynników można wyróżnić m.in. organiczne związki zwiększające
rozmiary porów, dodatki nieorganicznych soli, dodatki innych rozpuszczalników i
surfaktantów. Używanie takich dodatków wpływa głównie na morfologię
otrzymanych materiałów, która w przypadku ich użycia może być włóknista,
warstwowa, prętopodobna, sferyczna, pączkopodobna, czy dyskopodobna. Jako
dodatki

soli

używane

są

powszechnie:
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NaCl,

LiCl,

MgSO4

czy

Na2SO4.

Dimetyloformamid (DMF) oraz tetrafydrofuran (THF) są stosowane jako
współrozpuszczalniki, co wpływało znacząco na morfologię finalnego materiału.
Współsurfaktantem może natomiast być dodatek kationowego CTAB do syntezy
niejonowego SBA-15, dający w efekcie mikrometryczne sferyczne cząstki. [38], [49]
Środki zwiększające rozmiary porów (tzw. ekspandery) to dodawane na etapie
syntezy związki organiczne np.: trimetylobenzen czy węglowodory alifatyczne. Ich
używanie znalazło swoje uzasadnienie w zastosowaniach biologicznych [50], [51].
1.5.

Mechanizmy tworzenia się mezoporów

Oprócz ogólnego opisu syntezy podanego powyżej interesujący wydaje się
mechanizm tworzenia mezoporów. Przeprowadzono wiele badań w celu zbadania
tworzenia i agregacji mezoporowatych struktur na podstawie samoorganizacji
surfaktantów [7], [52], [53]. Pierwsze kroki w zbadaniu mechanizmu tworzenia
mezoporów postawili Kuroda i wsp., którzy byli znani z syntezy materiału FSM z
warstwowego kanemitu. W swoich pracach proponowali oni mechanizm „layer-tohexagonal” (heksagonalne pory stworzone z warstwy) [12], [54]. Mechanizm chociaż
dobrze wytłumaczony, jednakże nie jest uniwersalny, ponieważ materiałem
wyjściowym są prekursory warstwowe. Z kolei Davis i wsp. zaproponowali
mechanizm osadzania prętów krzemianowych (ang. silicate rod assembly)[55]. Dwie
lub trzy monowarstwy prekursora krzemionkowego osadzają się na pojedynczych
prętach micelarnych. Długie pręty pokryte wstępnie krzemionką spontanicznie
agregują, a następnie formują uporządkowany układ heksagonalny dalekiego zasięgu.
Mechanizm ten nie jest jednak przekonujący ze względu na trudność w tworzeniu
pojedynczych długich prętów.
Z czasem wyklarowały się dwie najbardziej popularne ścieżki obudowywania matryc
surfaktantowych monomerem krzemionkowym, które zostały przedstawione na rys.
13. Wśród nich wyróżnić można samoorganizację kooperacyjną i formowanie z
ciekłych kryształów. Ścieżki te zostały opisane na przykładzie najbardziej
powszechnego heksagonalnego ustawienia porów.
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Rys. 13. Proponowane ścieżki tworzenia mezoporowatej struktury porowatej: (A)
Kooperatywna agregacja (B) Formowanie z ciekłych kryształów [35].
Samoorganizacja kooperatywna (Cooperative Self-Organization)
Mechanizm samoorganizacji kooperatywnej został zaproponowany w 1994 przez
Stucky’ego i wsp. i został dość powszechnie zaakceptowana przez naukowców
badających MSN [34], [56]. W skrócie postuluje on, że polimeryzacja i siecowanie
krzemionki zachodzi na przypadkowo ułożonych prętach micelarnych, a następnie
utworzone cylindryczne agregaty porządkują się tworząc heksagonalne struktury,
które przybierają różne kształty. Mechanizm zakłada, że oligomery krzemianowe
oddziałują z dodatnio naładowanymi grupami w surfaktantach kationowych przez
siły Colombowskie. Otrzymaną trójwymiarową mezofazę charakteryzuje najniższa
energia powierzchniowa. Wspomniany mechanizm kooperatywnej organizacji
badano spektroskopią rezonansu magnetycznego 2H,

13C, 29Si,

SAXS (Small Angle X-

ray Scattering) oraz mikroskopii w świetle spolaryzowanym [57], [58]. Z kolei
kooperatywną samoorganizację micel surfaktantów niejonowych można badać
metodami „in situ” i jako jeden z pierwszych zrobił to Goldfarb i wsp. [59], [60]. We
wspomnianych artykułach mechanizm samoorganizacji materiału SBA-15 badano
technikami Cryo-TEM oraz EPR (Spektroskopia elektronowego rezonansu
paramagnetycznego).
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Micelarne ciekłe kryształy jako matryce (Liquid Crystal Templating)
W tym podejściu zakłada się, że pręty micelarne są ułożone heksagonalnie w formie
przypominającj ciekłe kryształy. Na nich następuje polimeryzacja, sieciowanie i
uporządkowanie krzemionki. Zostało to obrazowo przedstawione na rys. 13B. Attard
i wsp. [61] zsyntetyzowali mezoporowatą krzemionkę przy użyciu wysokich stężeń
niejonowych surfaktantów. Kondensacja prekursorów krzemionkowych poprawiła
się dzięki ograniczonemu wzrostowi wokół ciasno ułożonych prętów micelarnych.
Finalne struktury materiałów M41S (heksagonalne, regularne, lamelarne) naśladują
znane fazy ciekłokrystaliczne, co jest mocnym dowodem na poparcie tego
mechanizmu.
Do dziś, nie jest do końca wyjaśnione, co dokładnie się dzieje w roztworze surfaktantu
po dodaniu prekursora krzemowego. Niezależnie od zajętego stanowiska
dotyczącego mechanizmu tworzenia mezofazy jako etap finalny następuje eliminacja
templatu (materiał matrycowy) na drodze ekstrakcji lub kalcynacji.
1.6.

Usuwanie surfaktantu

Usuwanie templatu czyli ostatni etap syntezy mezoprowatych materiałów, umożliwia
rozwinięcie powierzchni właściwej. Mezoporowate materiały są otrzymywane
poprzez usunięcie surfaktantu metodą ekstrakcji lub kalcynacji. Dobór odpowiedniej
metody usuwania templatu powinien zapewnić stabilną strukturę z otwartymi
kanałami zawierającymi dużo grup silanolowych w porowatej strukturze. Duże
znaczenie w doborze odpowiedniej metody ma również niski koszt, krótki czas i
przyjazność dla środowiska. Należy zasygnalizować również, że około połowę masy
materiału MSN stanowi usuwany surfaktant. Po usunięciu templatu powierzchnia
finalnego materiału zmienia się z hydrofobowej na hydrofilową.

Najczęściej

usuwanie matrycy porotwórczej odbywa się przez kalcynację oraz ekstrakcjęW
niniejszej pracy, pokazano również, że usuwanie surfaktantu nie zawsze jest
pożądane – w szczególności w badaniach nad antracenowymi pochodnymi SCAMS.
Kalcynacja
Kalcynacja jest jedną z najbardziej popularnych metod usuwania matrycy
porotwórczej. Proces prowadzi się w obecności tlenu lub powietrza w wysokiej
temperaturze (ok. 550C). Ogrzewanie materiałów prowadzi do spalenia cząsteczek
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organicznych oraz niszczenia grup hydroksylowych na powierzchni materiału
krzemionkowego. Kalcynacja najdokładniej usuwa wszelkie organiczne pozostałości
z krzemionki, co niewątpliwie jest sporą zaletą w przypadku zastosowania jej jako
nośniki leków [62] . W atmosferze tlenu następuje głównie utlenianie do CO2, H2O czy
NOx, natomiast obecność gazu obojętnego powoduje rozpad węglowodorów. Podczas
kalcynacji tworzą się mostki siloksanowe powstałe w wyniku kondensacji niektórych
silanoli, co powoduje, że powierzchnia tak otrzymanej krzemionki ma właściwości
bardziej hydrofobowe. Kalcynacja jednak nie zawsze jest najlepszym wyborem.
Problem pojawia się, gdy nieorganiczna struktura wykazuje większą wrażliwość na
zmiany temperaturowe. Zdarza się, że finalny materiał kurczy się i uzyskane puste
pory zapadają się, znacznie ograniczając powierzchnię właściwą. Oprócz tego,
kalcynacja powoduje zmniejszenie liczby grup silanolowych w stosunku do innych
metod usuwania matrycy porotwórczej, co znacznie ogranicza możliwości
modyfikacji. Ponadto wszelkie układy krzemionkowo-organiczne nie mogą być
poddane kalcynacji, ponieważ wraz z masą usuwanego surfaktantu, usuwa się związki
organiczne modyfikujące MSN. Należy również powiedzieć, że kalcynacja jest
procesem długo trwającym (ok 5h). Spowodowane to jest ograniczeniami
temperatury, która nie może być za wysoka, gdyż materiał mógłby ulec degradacji. Po
usunięciu templatu powierzchnia finalnego materiału staje się hydrofilowa. W
literaturze można odszukać prace, w których badano wpływ kalcynacji na
właściwości otrzymanych materiałów na przykładzie krzemionek SBA-15 i FDU-1 czy
krzemionki całkowicie amorficznej [62]–[64]. Ponadto próbowano z powodzeniem
przeprowadzać szybkie kalcynacje [65], jak i takie z użyciem reaktorów
mikrofalowych [66].
Ekstrakcja
Ekstrakcja matrycy porotwórczej jest procesem niskotemperaturowym, nie
przekraczającym temperatury wrzenia etanolu lub tetrahydrofuranu w którym jest
prowadzona, chociaż najczęściej prowadzona jest w temperaturze pokojowej. Mały
dodatek stężonego kwasu solnego do ekstrahentu powoduje lepsze sieciowanie oraz
ogranicza negatywne efekty mogące mieć wpływ na strukturę układu, co zostało
opisane na przykładzie FSM-16 [50].

Dużym plusem ekstrakcji jest możliwość

odzyskania surfaktantu i ponownego wykorzystania[13]. Wszelkie negatywne efekty
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stosowania wysokich temperatur w procesie kalcynacji nie występują w tej metodzie.
Co za tym idzie można uzyskać większe pory niż korzystając z kalcynacji, gdzie
struktura ma tendencje do kurczenia się i zniekształcania. Ponadto po ekstrakcji
pozostaje na powierzchni dużo więcej grup silanolowych, co umożliwia łatwiejszą
modyfikację powierzchni. Należy jednak pamiętać, że ekstrakcja nie zawsze usuwa
100 % surfaktantu, co w niektórych zastosowaniach może być kluczowe i lepsza
będzie wtedy kalcynacja. Ze względu na dużo lepszą rozpuszczalność surfaktantów w
cieczach w stanie krytycznym, używa się do ekstrakcji także superkrytycznego
dwutlenku węgla (SC CO2) zamiast klasycznych rozpuszczalników [67]. Zdarza się
również, że ekstrakcję prowadzi się przy użyciu perhydrolu co nie jest jednak
popularną metodą, z uwagi na niebezpieczeństwo wynikające z używania silnych
utleniaczy [68].
Innym sposobem usuwania surfaktantu jest wykorzystywanie promieniowania
ultrafioletowego, które to rozwiązanie, w porównaniu do kalcynacji, daje w efekcie
lepsze uporządkowanie finalnej struktury [69].

2. Modyfikacje materiałów krzemionkowych
Bardzo istotne z punktu widzenia potencjalnych zastosowań są modyfikacje
chemiczne MSN, które są omówione w niniejszym rozdziale.
Chemiczną modyfikacje mezoporowatych materiałów krzemionkowych można
podzielić na trzy główne typy: grafting, współkondensację i otrzymywanie
periodycznej organokrzemionki (PMOs) . Na rys. 14. przedstawiono schematycznie
podział metod modyfikacji MSN. Połączenie właściwości materiałów organicznych i
nieorganicznych bloków budulcowych w obrębie jednego materiału jest szczególnie
atrakcyjne z punktu widzenia chemii materiałów i nanotechnologii. Dzięki temu
powstaje możliwość połączenia funkcjonalności związków organicznych z zaletami
stabilnego termicznie i wytrzymałego podłoża nieorganicznego. Dotyczy to
szczególnie

katalizy

heterogenicznej.

Łączenie

składników

organicznych

i

nieorganicznych prowadzi do materiałów, których właściwości znacznie różnią się od
właściwości ich pojedynczych, izolowanych składników. W części eksperymentalnej
tej rozprawy zostanie to pokazane na szeregu przykładach.
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.
Rys.

14.

Podział

chemicznych

modyfikacji

mezoporowatych

materiałów

krzemionkowych [70].
2.1.

Grafting

Grafting polega na post-syntetycznym kowalencyjnym przyczepianiu różnych
molekuł do powierzchni, w tym wypadku krzemionki. W reakcji biorą udział liczne
reaktywne grupy silanolowe obecne na powierzchni nośnika. Usuwanie templatu na
drodze ekstrakcji sprzyja otrzymaniu dużej liczby reaktywnych grup Si-OH na
powierzchni MSN. Proces zachodzi najczęściej przez reakcje organosilanów typu
(R’O)3SiR, rzadziej chlorosilanów ClSiR3 lub aminosilanów HN(SiR3)3 z reaktywnymi
grupami końcowymi -Si-OH, a schemat takiej reakcji został przedstawiony na rys. 16.
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Zaletą takiej modyfikacji jest to, że w stosowanych warunkach syntezy zwykle
zachowuje się mezostrukturę wyjściowej fazy krzemionkowej.

Rys. 15. Schematyczne przedstawienie graftingu. Modyfikacja mezoporowatych faz
krzemionkowych organosilanami typu (R'O)3SiR [70].
Jednym z ciekawszych przykładów wykorzystania metody graftingu był eksperyment
wykonany przez Mal i wsp.[71], którzy stworzyli fotochemicznie kontrolowany układ
do uwalniania związków, dzięki zakotwiczonej kumarynie w otworach porów
heksagonalnego MCM-41 (Rys. 16). Eksperyment polegał na tym, że przyłączono
kumarynę metodą graftingu do grup silanolowych znajdujących się na powierzchni
krzemionki. Następnie przeprowadzono ekstrakcję, podczas której została usunięta
matryca porotwórcza (C14TMABr). Celowo w takich przypadkach najpierw
przeprowadza się reakcję graftingu, a następnie usuwa się templat, ponieważ w
odwrotnej kolejności, mogłoby dojść do zatkania porów (w tym wypadku kumaryną).
Naświetlanie kumaryny światłem UV o długości fali większej niż 310 nm prowadziło
do dimeryzacji kumaryny, co z kolei powodowało zamknięcie porów. Natomiast
naświetlanie światłem UV o długości fali 250 nm prowadziło do rozszczepienia
dimerów i umożliwiało kontrolowaną dyfuzję znajdujących się wewnątrz substancji
aktywnych. Efekty tego typu eksperymentów są powiązane z jednym z celów
niniejszej pracy, nakierowanej na otrzymanie układ krzemionkowych wrażliwych na
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bodźce, umożliwiające uzyskanie kontroli nad wnikanie wybranych substancji do
mezoporów.

Rys. 16. Postsyntetyczna funkcjonalizacja faz krzemionkowych za pomocą kumaryny
jako układ do kontrolowanego uwalniania związków czynnych [70].
Juan L. Paris i wsp.[72] zaprojektowali i przygotowali układ reagujący na bodźce,
który wykorzystuje MSN będące nośnikami i polimery doczepione metodą graftingu
pełniące funkcję „nanozaworów” zmieniające swoją konformację pod wpływem
ultradźwięków. Połączenie korzystnych właściwości strukturalnych cząstek
mezoporowatej krzemionki z reagującym na ultradźwięki polimerem zapewnia
skuteczną strategię przygotowania stabilnego i bezpiecznego układu dostarczania
leków. Kopolimer składający się z metakrylanu (2-(2-metoksyetoksy)etylu oraz
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metakrylanu

2-tetrahydropiranylu

(p(MEO2MA-co-THPMA))

reagujący

na

ultradźwięki odczepienem części THPMA, o LCST na poziomie 26°C, został z
powodzeniem naszczepiony na powierzchni mezoporowatych cząstek krzemionki,
aby zamknąć pory, unikając przedwczesnego uwolnienia załadowanej substancji. Po
zastosowaniu ultradźwięków hydrofobowe grupy tetrahydropiranowe w łańcuchu
głównym polimeru odczepiają się prowadząc do hydrofilowego metakrylanu i
zwiększając LCST powyżej 37C. W konsekwencji kopolimer zmienił swoją
konformację w temperaturze fizjologicznej, a załadowane wcześniej cząsteczki
zostały uwolnione z nośników po zastosowaniu ultradźwięków. Te hybrydowe
nanocząstki nie są cytotoksyczne i mogą być również endocytowane przez komórki,
zachowując swoje właściwości odpowiedzialne za ultradźwięki, ponieważ mogą
uwalniać ładunek wewnątrz komórek po użyciu ultradźwięków. Co więcej, po
załadowaniu doksorubicyną hybrydowe nanocząstki krzemionki indukowały śmierć
komórek tylko wtedy, gdy były wystawione na działanie ultradźwięków, co
potwierdza poprawne otwieranie i zamykanie zaworów (Rys.17.). Tego typu układy
z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie jako układy do dostarczania leków (DDS,
ang. Drug Delivery System) na co wskazuje szereg innych przykładów [73]–[75].

Rys. 17. Schemat przedstawiający działanie układu porowatego wykorzystującego dwa
bodźce (temperatura, ultradźwięki) do sterowania uwalnianiem substancji z
porów [72].
Bardzo świeża praca opublikowana w czasopiśmie Langmuir przez Varache’a i wsp.
[76] opisuje jak funkcjonalizacja krzemionki polimerami PEI (polietylenoimina) i PEG
(poli(glikol etylenowy)) wpływa na enkapsulację i uwalnianie bardzo popularnego
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związku używanego w chemioterapiach nowotworowych – cisplatyny (CDDP). Z
pośród kilku modyfikacji krzemionki, modyfikacja przy użyciu roztworu PEI okazała
się najbardziej obiecująca pod względem uwalniania leku, ze względu na brak
gwałtownego uwalniania i przedłużone uwalnianie cisplatyny powyżej 72 h.
Grafting w niniejszej pracy był wykorzystywany w rozdziale poświęconym ATRP
(Polimeryzacja Rodnikowa z Przeniesieniem Atomu) termoczułego PNIPAM na
powierzchni nanocząstek. Stąd też potrzeba nawiązania do dotychczas zgromadzonej
wiedzy na temat polimerowo-nieorganicznych układów hybrydowych.
Jednym z pierwszych przykładów polimerów szczepionych w porach z
wykorzystaniem inicjowanej powierzchniowo polimeryzacji rodnikową jest praca
Choi i wsp.[77] z 2005 roku. Na rys. 18. przedstawiono materiał SBA-15, na
powierzchni którego najpierw zaczepia się cząsteczki monomeru, a później następuje
polimeryzacja rodnikowa. Monomerami używanymi w tej pracy są styren, metakrylan
metylu i ich chlorowcopochodne.

Autorzy są ukierunkowani na zastosowania

katalityczne, a przedstawione testy aktywności katalitycznej są obiecujące. Używano
materiału krzemionkowego SBA-15 ze spolimeryzowanym sulfonowanym styrenem.
W tym celu badano konwersję reakcji estryfikacji alkoholu benzylowego i kwasu
heksanowego.

Rys. 18. Schemat realizacji polimeryzacji wolnorodnikowej we wnętrzu porów na
przykładzie porowatej krzemionki SBA-15 [77].
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W literaturze można również znaleźć prace o kontrolowanej polimeryzacji
rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) [78]. Wu i wsp. zsyntezowali układ
krzemionki heksagonalnej, następnie zaczepili metodą graftingu inicjator na
powierzchni i później kolejno polimeryzowali na powierzchni termoczuły NIPAM, a
następnie wrażliwą na zmiany odczynu roztworu, 4-winylopirydynę (rys. 19). W
efekcie uzyskano dualny układ, który w zależności od warunków panujących w
roztworze zmienia swoją średnicę hydrodynamiczną, co zbadano metodą
dynamicznego rozpraszania światła DLS. (rys. 20). W kwestii zmiany pH układu w
zakresie 3,5 – 12, widać znaczną zmianę średnicy hydrodynamicznej z określonym
maksimum rozmiaru przy pH równym 5,5. Następnie wraz ze wzrostem pH
makrocząsteczki P-4VP kurczą się (spadek z 500 nm, do 320 nm). Efekt
temperaturowy obrazujący kurczenie i pęcznienie szczotek PNIPAM nie został tak
dobrze uchwycony – gdyż prawdopodobnie efekt kurczenia PNIPAM wraz ze
wzrostem temperatury został zrekompensowany przez pęczniejący w tym czasie
polimer P-4VP. Tego typu inteligentne układy, mogą tworzyć części do nanourządeń
np. w zastosowaniach nanoelektroniccznych.

Rys. 19. Schemat syntezy materiału składającego mezoporowatej krzemionki
opłaszczonej termoczułym PNIPAM i wrażliwym na zmiany pH P-4VP.
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Rys. 20. Zależność średnicy hydrodynamicznej cząstek SNPs-g-PNIPAM-b-QP4VP od
(A) pH oraz (B) temperatury.
Wykorzystanie materiałów krzemionkowych modyfikowanych graftingiem jako
nanoreaktorów chemicznych, również jest przedmiotem intensywnych badań.
Rohani i wsp.[79] przedstawili pomysł wykorzystania modyfikowanych mocznikiem
krzemionek z immobilizowanymi jonami palladu do katalizowania reakcji sprzęgania
Suzuki kwasu fenyloboronowego oraz halogenkowej pochodnej aromatycznej w
łagodnych warunkach i rozpuszczalniku (EtOH/H2O) (schemat na rys. 21). Autorzy
zwracają uwagę na bardzo wysoką wydajność prowadzonej reakcji (98%), krótki czas
(1h) oraz stosunkowo niską w porównaniu do innych prac temperaturę (70°C). Do
reakcji sprzęgania używano różnych podstawników w bromowej pochodnej
aromatycznej (m.in. grupy hydroksylowe, octanowe, aminowe oraz nitrowe) i
stosowano różne czasy prowadzonej reakcji. W każdym z rozpatrywanych
przypadków reakcje miały wydajności powyżej 70%. Autorzy donoszą również o
możliwości ponownego wykorzystania tych układów z uwagi na łatwą separację
poprzez filtrację – po 6-krotnym użyciu i separacji odnotowano spadek wydajności
reakcji o zaledwie kilkanaście procent. Prezentowany wydajny układ nanoreaktorów
wynika z charakteru zastosowanego wielofunkcyjnego ligandu mocznikowego, który
jest nie tylko z natury stabilnym ligandem odpornym na ekspozycje na powietrze i
wilgoć, ale także działa w kierunku stabilizacji aktywnych form palladu oraz chroni
przed aglomeracją nanocząstek palladu i tworzeniem się nieaktywnej czarni
palladowej.
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Rys. 21. Schemat reakcji sprzęgania Suzuki przy pomocy nanoreaktorów SBA-15/diurea/Pd.

2.2.

Współkondensacja

Współkondensacja w przypadku porowatych krzemionek jest procesem, w którym
otrzymuje

się

organicznie

zmodyfikowane

fazy

krzemionkowe

podczas

jednoetapowej syntezy. Opublikowano wiele prac opisujących mezoporowatą
krzemionkę

zmodyfikowaną

grupami

alkilowymi,

tiolowymi,

aminowymi,

izocyjanowymi, alkoksylowymi, aromatycznymi i innymi [80–84] (rys. 22.). Warto
zaznaczyć, że wbudowane w ten sposób grupy organiczne pozostają nienaruszone po
usunięciu surfaktantu (na drodze ekstrakcji). Syntetycznie współkondensacja
przebiega podobnie jak synteza klasycznego MSN, z tą różnicą, że dodawany jest
wybrany trialkoksyorganosilan wraz z prekursorem krzemionkowym. Dodatek ten
jest nie większy niż 40 % mol. ze względu na trudności w samoorganizacji takich
struktur. Cała reszta syntezy przebiega analogicznie. Materiały mezoporowate
otrzymane poprzez współkondensację posiadają ciekawe właściwości katalityczne i
adsorpcyjne właściwości, a poprzez kolejne chemiczne modyfikacje organicznych
grup znajdujących się na powierzchni porów, mogą być one związkiem wyjściowym
dla

kolejnych

organicznie

zmodyfikowanych

faz

krzemionkowych.

Współkondensowane układy mogą również umożliwiać kontrolowanie zwilżania
powierzchni, zmniejszone stałe dielektryczne lub zwiększoną adsorpcję jonów metali
w stosunku do układów jednoskładnikowych. W tej pracy współkondensacja jest
wykorzystywana do syntezy cząstek SCAMS w rozdziale 6 z wbudowaną w strukturę
antracenową pochodną TEOS.
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W

zależności

od

strategii

badawczej,

zdarza

się,

że

należy

usunąć

współkondensowane molekuły zostawiając luki dla selektywnie adsorbowanych
później cząsteczek, na przykład 2-naftolu [18] (rys. 23). Proces taki nazywa się
drukowaniem molekularnym (molecular imprinting) i jest mocno rozwijany w
ostatnich latach.

Rys. 22. Wybrane cząsteczki, które były współkondensowane w ścianach mezoporowatej
krzemionki [70].
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Rys. 23. Schemat syntezy współkondesowanych grup naftalenowych w: (a) klasycznej
współkondensacji, (b) PMOs [85].
Brinker i wsp. zsyntezowali folie nanokompozytowe zawierające fotoczułe grupy
azobenzenowe. Jako organiczny modyfikator do współkondensacji wykorzystano 4(3-trietoksysililopropyloureido)azobenzen utworzony w syntezie trietoksysililopropyloizocyjanianu i 4-fenyloazoaniliny. W wyniku działania promieniowania UV
następowała fotoizomeryzacja z formy trans do cis. Oczekiwano, że konsekwencją tej
reakcji będzie zmniejszenie rozmiarów porów do 6.8 Å, jednakże trudno było
eksperymentalnie potwierdzić tę zależność. Powrót grup azobenzenowych z formy
cis do trans możliwy był poprzez zastosowanie promieniowania o większej długości
fali, bądź podwyższenie temperatury, co przedstawiono na rys. 24. W badanym
układzie istnieje znacząca zmiana momentu dipolowego związana z izomeryzacją
trans-cis (0–3D), która może silnie wpływać na transport jonów. Kontrola optyczna
zarówno

wielkości

porów,

jak

i

momentu

dipolowego

w

mezoporach

krzemionkowych może prowadzić do powstania solidnych, syntetycznych kanałów
jonowych potrzebnych do konstrukcji układów sensorycznych [86].
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Rys. 24. Współkondensowany układ oparty na azobenzenie, którego konformacja
sterowana jest długością fali światła lub temperaturą [70].

W zastosowaniach adsorpcyjnych wykorzystujących współkondensację warto
wspomnieć pracę Ghorbaniego i wsp.[87]. Zsyntezowano i scharakteryzowano
heksagonalne

MCM-41,

do

których

trimetoksysililopropylo)-dietylenotriaminę

przyczepiono

kowalencyjnie

(TMSPDETA).

N-(3-

Przeprowadzono

doświadczenia w celu zbadania wpływu różnych parametrów sorpcji, takich jak pH,
dawka sorbentu, czas kontaktu, początkowe stężenie jonów Pb2+ i Ni2+ oraz
temperatura roztworu. Optymalne warunki eksperymentów sorpcji uzyskano w 20C
przy pH 6,0 i czasie kontaktu 60 min dla Pb2+ i 120 min dla Ni2+. Reasumując,
współkondensowany układ MCM-41 z TMSPDETA dobrze radzi sobie z adsorpcją
jonów metali ciężkich z roztworów wodnych. Na rys. 25 przedstawiono najbardziej
prawdopodobne mechanizmy sorpcji oparte na wymianie jonowej, adsorpcji
fizycznej lub kompleksowaniu.
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Rys. 25. Możliwe mechanizmy adsorpcji jonów ołowiu (II) i niklu (II) [87].

Omawiając współkondensację i grafting nasuwa się czytelnikowi pytanie, która
metoda daje lepsze materiały. Wszystko zależy od końcowego przeznaczenia. W
metodzie graftingu modyfikacja zachodzi na powierzchni, a we współkondensacji w
całej masie porowatej struktury. Ponadto grafting daje materiały lepiej
uporządkowane, natomiast współkondensacja daje możliwość modyfikacji, z
mniejszą

ingerencją

w

wielkość

powierzchni

właściwej.

O

porównanie

współkondensacji i graftingu w kontekście adsorpcyjnym postarali się Zambrano i
wsp. badając wpływ metody modyfikacji na właściwości finalnego materiału [88].
Porównali właściwości materiałów modyfikowanych APTES metodami SEM, XPS,
Sorpcja N2 oraz SAXS. Rezultaty potwierdzają, że w wyniku współkondensacji
otrzymano materiał bardziej amorficzny (SAXS), natomiast o większej powierzchni
właściwej (Sorpcja N2) niż metodą graftingu (rys. 26). Sposób funkcjonalizacji APTES
cząstek MCM-41 określa pozycję i liczbę grup aminowych osadzonych na materiałach
wpływając na szybkość adsorpcji oraz ilość RB5 (modelowy barwnik Reactive
Black5) zaadsorbowanego na funkcjonalizowanym grupami aminowymi MCM-41.
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Tego typu podstawowe badania pozwalają na odpowiedni dobór metod i materiałów
w zależności od potrzeb badań bardziej aplikacyjnych.

Rys. 26. Porównanie izoterm adsorpcji i powierzchni właściwej wg BET dla materiału
syntezowanego metodą współkondensacji (MSN-co-APTES) i zaczepionego
metodą graftingu (MSN-post-APTES).
Bardzo świeża praca [89] opublikowana w ACS Sustainable Chem. Eng. pokazuje, że
zainteresowanie współkondensacją nie maleje. Autorzy twierdzą, że zgodnie z ich
najlepszą wiedzą, jako pierwsi otrzymali współkondensowane układy krzemionkowe
z chiralnym trialkoksyorganosilanem. Praca skoncentrowana jest na syntezie nowych
związków chemicznych, nie mniej jednak mocno zostało zaznaczone, że
współkondensowane przez nich krzemionki mają duży potencjał w nanokatalizie. W
opisywanej pracy przygotowano mono- i bis-sililowane pochodne prolino-walinoamidy, i następnie współkondensowano z MSN.
Na rys. 27 przedstawiono przykładowe reakcje współkondensacji z otrzymanymi
pochodnymi aminokwasów.
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Rys. 27. Reakcja współkondensacji z udziałem chiralnej pochodnej aminokwasów
(proliny i waliny) (P2 jest bis-sililowanym odpowiednikiem P1).

2.3.

Periodyczna organokrzemionka (PMO)

Synteza organiczno-nieorganicznych materiałów przez hydrolizę

i reakcje

kondensacji zmostkowanych prekursorów typu (R’O)3Si-R-Si(OR’)3 jest znana od
dawna z chemii układów typu zol-żel. [90]. W przeciwieństwie do organicznie
modyfikowanych krzemionek, które otrzymuje się na drodze graftingu lub
współkondensacji, grupy organiczne w przypadku PMO są włączone do
trójwymiarowej struktury sieciowej matrycy krzemionkowej poprzez dwa wiązania
kowalencyjne, a zatem całkowicie jednorodnie rozmieszczone w ściankach porów
(rys.28.). Materiały te, otrzymywane jako porowate aero- i kserożele, mogą mieć dużą
wewnętrzną

powierzchnię

do

1800

m2/g,

wysoką

stabilność

termiczną,

nieuporządkowany układ porów oraz szeroki rozkład ich promieni. PMO można
syntezować zarówno w warunkach zasadowych jaki i kwasowych i używać
dowolnych surfaktantów. Warunkiem podstawowym są jednak użycie bissililowanych organicznych pochodnych zmieszanych z klasycznym prekursorem
krzemionkowym (np. TEOS).
W przeciwieństwie do amorficznych materiałów aerodynamicznych i kserożelowych,
PMO charakteryzuje się okresowo uporządkowanym układem porów i wąskim
rozkładem promieni porów. Pierwszy PMO został zsyntetyzowany w 1999 roku przez
trzy grupy badawcze działające niezależnie od siebie. Inagaki i wsp.[91] użył 1,2bis(trimetoksysilil)etanu jako prekursora do syntezy pierwszych PMO w
towarzystwie OTAC (chlorek oktadecyltrimetyloamoniowy) jako surfaktantu.
Zbadano, że materiał posiada bardzo dużą powierzchnię właściwą (1170 m2/g), a
wyniki

29Si

NMR wskazały, że wiązania Si-C nie uległy rozerwaniu, co potwierdza
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syntezę PMO. Ozin i wsp.[92] użył z kolei 1,2-bis(trietoksysilil)etenu i CTAB jako
surfaktantu, natomiast w tym samym roku Stein i wsp.[93] ulepszył metodę Ozina,
otrzymując materiał o powierzchni właściwej 2 razy wyższej (1200 m2/g).

Rys. 28. Schemat syntezy PMO. R = mostek organiczny. [70].

Bardzo ciekawy przykład PMO stosowanym do sekwestracji toksycznego bisfenolu
zaproponował

Ozin

i

wsp.[94].

Autorzy

zsyntezowali

mezoporowatą

organokrzemionkę metodą molekularnego drukowania (MIMO). Termicznie
odwracalne wiązanie kowalencyjne zastosowano do połączenia cząsteczki bisfenolu
A (BPA) z monomerem alkoksysilanu w dwóch punktach w celu wytworzenia
kowalencyjnie związanego prekursora (karbaminianu). Następnie stosując wysokie
temperatury (160°C) i DMSO wypłukano zaczepiony bisfenol, pozostawiając luki,
które mogą go później wyłapywać z roztworów wodnych (rys. 29). Autorzy w toku
charakterystyki porównywali materiały ze zmostkowanym bisfenolem (MIMO) z
materiałami nie wdrukowanymi (NIMO). MIMO usuwał z wody ponad 90% bisfenolu,
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a NIMO dużo mniej. Wyłapywanie bisfenolu z wody było możliwe dzięki wiązaniom
wodorowym między grupą -NH2 i –OH

Rys. 29. Schemat syntezy periodycznej organokrzemionki do wyłapywania bisfenolu
[94].

Kolejny przykład wykorzystania PMO jest związany z nanoreaktorami chemicznymi.
Tematyka niniejszej pracy skupia się na wykorzystaniu hybrydowych materiałów
krzemionkowo-organicznych na możliwości prowadzenia reakcji chemicznych z
lepszymi wydajnościami. H. Huo i wsp.[95] opublikowali niedawno pracę, w której
zsyntezowali podwójne pochodne sililowe hydrochinonu (HQ), bisfenolu A (BPA)
oraz 1,1’bis-2-naftolu (BN) . Na ich bazie zsyntezowali organokrzemionkę, która
wykazywała świetne zdolności katalityczne w rekcjach kaskadowych Knoevenagela i
Michaela, czego produktami są pochodne cyklopropanu. Wszystkie użyte
organokrzemionki, pozwoliły na uzyskanie wydajności analizowanych reakcji
powyżej 70 %, a najlepiej wypadła MC-HQ (Organokrzemionka z hydrochinonem),
gdzie odnotowano konwersję powyżej 90%, wydajność na poziomie ok 80 % oraz
selektywność ok 90%. Ponadto pokazano w cytowanej pracy możliwość
odzyskiwania użytego katalizatora, używając go pięciokrotnie po odzyskaniu. Dla
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porównania, opisywane reakcje bez użycia organokrzemionek miały znikome
wydajności ok 1 %.

3. Kluczowe procesy wykorzystywane w pracy
Rozdział ten zawiera opisy

najważniejszych procesów wykorzystanych przy

realizacji części eksperymentalnej niniejszej pracy.
3.1.

ATRP ( Polimeryzacja Rodnikowa z Przeniesieniem Atomu)

Bardzo istotnym celem chemii polimerów jest uzyskanie pełnej kontroli nad
procesem polimeryzacji prowadzącym do uzyskania polimerów o zadanej masie
cząsteczkowej, wąskim jej rozkładzie oraz pożądanej sekwencji merów i strukturze
makrocząsteczek. Michał Szwarc w 1956 r odkrył i opisał anionową polimeryzację
żyjącą i tym samym dał początek metodom polimeryzacji oferujący, kontrolę długości
łańcucha i architektury otrzymywanych makrocząsteczek. Z kolei w 1995 r. polski
naukowiec – Krzysztof Matyjaszewski na łamach prestiżowego czasopisma JACS [96]
zaproponował polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu (ATRP), co stało się
przełomowym odkryciem w dziedzinie polimerów o dobrze zdefiniowanej
architekturze i niskiej dyspersji mas cząsteczkowych. Co ciekawe, obecnie ponad 60
% prac o kontrolowanych polimeryzacjach stanowią prace o ATRP – co jest
wyznacznikiem popularności tej metody. Matyjaszewski i jego grupa od lat testują w
roztworze coraz bardziej wyszukane układy ATRP takie jak (ICAR-ATRP, ARGETATRP, sono-ATRP, e-ATRP, mechano-ATRP czy photo-ATRP i wiele innych [97] ).
ATRP w roztworze - mechanizm
Układ reakcyjny ATRP w roztworze składa się z metalu przejściowego (Mtm)
(najczęściej miedzi), który może zmieniać swój stopień utlenienia, ligandu zdolnego
do utworzenia kompleksu z centrum metalicznym (L), przeciwjonu, który tworzy
wiązanie z metalem przejściowym, monomeru (M), inicjatora z atomem halogenku
(Pn-X) oraz rozpuszczalnika. Schemat klasycznego ATRP został przedstawiony
na rys. 30A. Kompleks soli metalu przejściowego pełni tutaj rolę aktywatora, który
wywołuje homolityczny rozpad wiązania węgiel-halogenek w inicjatorze. Atom
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halogenku przenosi się na kompleks aktywacyjny (ze stałą szybkości kact), co
powoduje zwiększenie stopnia utlenienia metalu przejściowego (X-Mtm+1/L). Po
odszczepieniu na cząsteczce inicjatora wytwarza się reaktywny rodnik (Pn*), który
reaguje z cząsteczkami monomeru w etapie propagacji (ze stałą szybkości kp) lub
ulega procesom terminacji (ze stałą szybkości kt). W idealnym przypadku, po bardzo
krótkim

czasie

wynoszącym

kilka

milisekund,

propagujący

rodnik

jest

dezaktywowany (ze stałą szybkość kdeact), poprzez powrotne przeniesienie atomu
chlorowca z kompleksu aktywacyjnego i wytworzenie wiązania węgiel-halogenek.
Aktywacja i dezaktywacja są odwracalne i zachodzą bardzo szybko, przy czym stała
równowagi (KATRP = kact/kdeact) jest silnie przesunięta w stronę dezaktywacji łańcucha.
Proces odwracalnej aktywacji i dezaktywacji łańcucha oraz przyłaczania cząsteczek
monomeru jest wielokrotnie w układzie reakcyjnym powtarzany, co prowadzi do
wzrostu makrocząsteczki.

A

B

Rys. 30. Mechanizm klasycznej polimeryzacji ATRP (A) w roztworze, (B) inicjowanej z
powierzchni sferycznej (szczegóły w tekście) [97], [98].
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ATRP szczepione z powierzchni (SI-ATRP)
2 lata po pierwszym raporcie Matyjaszewskiego na temat ATRP, Huang i Wirth [99]
zaproponowali syntezę szczotek z poliakryloamidu w wyniku polimeryzacji
inicjowanej z powierzchni (SI-ATRP) porowatej krzemionki. Typowy układ do SIATRP (rys. 30 B), jest bardzo podobny do układu do polimeryzacji w roztworze.
Różnicę stanowi forma inicjatora, który w tym przypadku jest związany
kowalencyjnie

do

odpowiedniego

podłoża.

Ilość

używanego

inicjatora

powierzchniowego jest wielokrotnie mniejsza niż inicjatora w roztworze. Jeżeli do
układu wprowadzamy kompleks aktywacyjny Cu(I) oraz monomer i rozpuszczalnik,
to w trakcie prowadzonego procesu stężenie dezaktywatora (Cu(II)) powstałego na
skutek utleniania miedzi jest bardzo niewielkie. W związku z tym niskie stężenie
dezaktywatora utrudnia kontrolę nad wzrostem łańcucha. Pomocnym wówczas i
często stosowanym okazuje się dodanie do układu reakcyjnego jonów Cu(II). Kolejną
różnicą pomiędzy ATRP w roztworze a SI-ATRP jest stopień przereagowania
monomeru, który w przypadku syntezy z powierzchni płaskich jest minimalny ze
względu na małą masę wzrastających łańcuchów polimerowych w porównaniu do
polimeryzacji w roztworze. Stężenie monomeru jest na ogół wyższe od 15 % mas. i
tylko drobny promil ulega polimeryzacji na powierzchni. SI-ATRP jest podstawową i
jedną z najlepszych metod syntezy szczotek polimerowych ze względu na: swoją
kompatybilność z szeroką gamą monomerów oraz kompleksów aktywacyjnych,
wysoką odpornością na zanieczyszczenia, możliwość dostosowywania warunków do
konkretnego monomeru oraz duży wybór podłoża na którym można inicjować ją
prowadzić [99]. Tego typu szczepione z powierzchni ATRP wykorzystano w rozdziale
5 dotyczącym szczepienia termoczułych szczotek PNIPAM.
Zastosowania ATRP w nauce i przemyśle
Niektóre obecne i przyszłe zastosowania obejmują specjalne materiały do powłok,
dyspergatorów, uszczelniaczy, produktów zdrowotnych i kosmetycznych, a także
materiały wykorzystywane do optoelektroniki i biomedycyny. Nowe osiągnięcia w
dziedzinie ATRP powinny ułatwić transfer tych materiałów ze środowisk
akademickich do przemysłu. ATRP zostało już skomercjalizowane w USA, Europie i
Japonii [98]. Metoda ta ma jednak pewne wady i ograniczenia, które ograniczają
możliwość jej stosowania (szczególnie w kontakcie z układami biologicznych)
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Głównym problemem jest miedź, której trudno się w całości pozbyć ze
spolimeryzowanych łańcuchów, a która może być toksyczna lub katalizować
degradację polimeru.

3.2.

FRET (Förster Resonance Energy Transfer)

Försterowskie rezonansowe przeniesienie energii (FRET) jest bardzo ciekawym
zjawiskiem fotofizycznym odkrytym przez Förstera w 1948 r. [100]
Niezbędnym do realizacji FRET jest donor i akceptor – indywidua chemiczne
wykazujące absorpcję i emisję w odpowiednim zakresie długości fali. Jeżeli pasmo
fluorescencji donora pokrywa się w pewnym zakresie z pasmem absorbcji akceptora,
to przy odpowiednio małej odległości między nimi może dojść do transferu energii
wzbudzenia elektronowego. Takie bezpromieniste przeniesienie energii pozwala na
wzbudzenie cząsteczek akceptora i emisję światła o długości fali charakterystycznej
dla niego, podczas gdy zaabsorbowana energia pochodzi od donora.
Odległość między donorem i akceptorem można obliczyć na podstawie efektywności
transferu, zgodnie z poniższym równaniem:
𝐸=

1
1 + (𝑟/𝑅0 )6

(1)

gdzie:
r – odległość między donorem a akceptorem,
R0 – odległość donora od akceptora zwana odległością Förstera, dla której
efektywność przeniesienia energii wynosi 50% i dana jest poniższym równaniem
całkowym w funkcji długości fali (2):

𝑅06 =

2.07 𝜅 2 𝑄𝐷
∫ 𝐹𝐷 (𝜆)𝜖𝐴 (𝜆)𝜆4 𝑑𝜆
128𝜋 5 𝑁𝐴 𝑛4

gdzie:
NA – liczba Avogadro
κ2 – współczynnik orientacji dipoli (zawiera się w przedziale 0< κ2<4)
QD – wydajność kwantowa fluorescencji donora przy nieobecności akceptora
n – współczynnik załamania światła
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(2)

FD – Znormalizowana intensywność fluorescencji donora
ϵA – Molowy współczynnik absorbcji akceptora
Na podstawie równania 1, można łatwo wywnioskować, że efektywność
przeniesienia energii FRET jest odwrotnie proporcjonalna do szóstej potęgi
rozpatrywanej odległości miedzy donorem i akceptorem. Co za tym idzie, jest to
bardzo czułe zjawisko na zmiany odległości donora i akceptora. Na rys. 31
przedstawiono klasyczny przykład FRET, gdzie w zależności od odległości pomiędzy
chromoforami obserwujemy, bądź nie przeniesienie energii skutkujące emisją
fluorescencji akceptora, który został wzbudzony dzięki przekazaniu energii z donora.

Rys. 31. Przeniesienia energii według mechnizmu Förstera (FRET) obserwowane przez
pomiar widm fluorescencji na przykładzie protein znakowanych na niebiesko (CFP)
oraz na żółto (YFP) [101].
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Odległości Förstera są porównywalne do rozmiarów makrocząsteczek biologicznych,
najczęściej od ok. 30 do 60 Å. Z tego powodu FRET stosowany jest jako "linijka
spektroskopowa" do pomiaru odległości między różnymi miejscami w cząsteczkach
białek [102]. Odległości R0 przykładowych par donor–akceptor zestawiono na rys. 32.

Rys. 32. Odległości Forstera R0 dla przykładowych par donor-akceptor [103].

Zastosowania FRET znacznie się rozwinęły w ciągu ostatnich 25 lat, a technika ta stała
się podstawową techniką w wielu dziedzinach nauk biologicznych, biofizycznych i
chemicznych. FRET jest używany do pomiaru odległości i wykrywania interakcji
molekularnych w wielu układach. Można wykorzystać to zjawisko do pomiaru
odległości między domenami w pojedynczym białku, a tym samym do dostarczenia
informacji o konformacji białka[104]. FRET może także wykrywać interakcje między
białkami[105]. FRET wykorzystuje się również w warunkach in vivo do wykrywania
odpowiednich lokalizacji w cząsteczkach białek, interakcji genów i struktur
komórkowych, w tym białek błonowych i integryn[106]. W chemii coraz bardziej
popularnym zastostosowaniem FRET jest obserwowanie wzrostu nanocząstek[107].
3.3.

Technika odkładania filmów LbL (Layer-by-Layer)

Historia wytwarzania cienkich filmów o grubościach molekularnych sięga początku
drugiej połowy XX wieku, kiedy pojawiły się prace dotyczące warstw LangmuiraBlodgett, czy też samoorganizujących się monowarstwach (SAM, ang. Self-assembled
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Monolayers) np. alkilotioli na powierzchni złota oraz ich aplikacji np. biologicznych.
zdominowanych później przez Whitesides’a i wsp.. Powyższe metody miały jednak
swoje wady. Warstwy Langmuira-Blodgett wymagają dość drogiego sprzętu, a ich
wytwarzanie jest czasochłonne. Ograniczenia dotyczące monomolekularnych SAM
dotyczą mi.in. ograniczonej pojemność takich filmów dla przyłączania cząsteczek o
funkcjach biologicznych oraz często niezadawalająca stabilność w warunkach
fizjologicznych. W związku z tym poszukiwano lepszych metod radzących sobie z
wymienionymi wyżej problemami. I tak oto metoda wytwarzania filmów
polielektrolitowych „warstwa po warstwie” (LbL, ang. layer-by-layer)) została
zaproponowana w 1992r i później obszerniej wyjaśniona w 1997r przez Dechera
[108], [109]. Jest bardzo koncepcyjnie prosta i polega na naprzemiennej adsorpcji
przeciwnie naładowanych polielektolitów (lub innych naładowanych nanoobiektów)
na podłożu obdarzonym ładunkiem powierzchniowym.

Schemat tego procesu

przedstawiono na rys. 33. Często stosowanym podłożem jest krzemowy pokryty
natywną warstwą tlenku krzemu, ze względu na jego gładkość i dość wysoki ujemny
ładunek powierzchniowy dzięki obecności powierzchniowych kwasowych grup
hydroksylowych. Zgodnie z przykładem z rys 33. A., oczyszczone podłoże zanurza się
w roztworze wodnym polikationu w obecności niskocząsteczkowej soli na ok. 5-30
min, po czym przemywa się wodą, w celu odmycia nadmiaru słabo zaadsorbowanego
polimeru. W kolejnym kroku pokryta warstwą polielektrolitu próbka zanurzana jest
w roztworze przeciwnie naładowanego polielektrolitu, co prowadzi do jego adsorpcji
oraz odwrócenia znaku ładunku powierzchniowego.W ten sposób powstaje
biwarstwa filmu polimerowego. Proces można powtarzać tak długo, aż otrzyma się
żądaną grubość filmu, bądź liczbę biwarstw, a całość można monitorować np. przez
pomiar elipsometryczny grubości powstającego fimu.. Analogicznie procedura może
być realizowana w przypadku nano- lub mikrocząstek (rys. 33. B.). Pierwsze
mikrocząstki opłaszczano techniką LbL w 1995 roku [110], a kilka lat później udało
się to zrobić na nanocząstkach [111].
Substraty do odkładania filmów polimerowych to niekoniecznie polielektrolity.
Spotkać można również związki niskocząsteczkowe (organiczne, nieorganiczne),
białka, DNA, bądź koloidy. Przy odkładaniu filmów LbL należy zwrócić uwagę na
czynniki wpływających na ich grubość, gładkość powierzchni, itp. Wpływa na to
zarówno struktura i masa cząsteczkowa polielektrolitów, pH roztworów
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polielektrolitów, siła jonowa, temperatura, ale też sposób i czas prowadzenia procesu
[112], [113].
Jeżeli chodzi natomiast o praktyczne zastosowania to najczęściej wspominanym w
literaturze są biomimetyki w inżenierii tkankowej [114].
W przypadku naszych układów LbL opisanych w części eksperymentalnej niniejszej
pracy, właściwością, która może generować potencjalne zastosowania jest zmienna
przepuszczalność filmu w funkcji zmian temperatury blisko temperatury pokojowej.
Ta zmienność, wywołana niską temperaturą zeszklenia (Tg) biwarstwy PQS/SPOS,
może posłużyć do kontroli przepływu substratów do potencjalnego nanozbiornika
lub nanoreaktora. Temperatura zeszklenia jest parametrem, charakterystycznym dla
szkieł, polimerów i termoplastycznych tworzyw sztucznych w którym następuje
skokowa zmiana lepkości materiału. Wraz z ochładzaniem materiału w stanie
plastycznym po przekroczeniu Tg lepkość drastycznie wzrasta i materiał przechodzi
w stan szklisty zwykle o mniejszej przepuszczalności niż w stanie elastycznym
powyżej Tg.

Rys. 33. Schemat przedstawiający odkładanie filmów LbL na powierzchniach
płaskich(A) i sferycznych (B) [115].
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V.

Część eksperymentalna

W części eksperymentalnej niniejszej pracy zebrano najważniejsze wyniki badań
dotyczące materiałów krzemionkowych SCMS, ich charakterystyki oraz wpływu
różnych czynników na ich właściwości. Wątek ten został szczegółowo omówiony w
trzecim rozdziale i opublikowany w czasopiśmie Nanomaterials (IF=4,0).

W

czwartym rozdziale badano pokrycia polimerowe stosowane jako inteligentne
zawory na porowatych strukturach SCMS i nieporowatych SC. W piątym rozdziale
opisano współkondensację antracenowej pochodnej tetraetoksysilanu (TEOS-A) z
tetraetoksysilanem prowadzącą do otrzymania cząstki z chromoforową powłoką i
stałym rdzeniem (SCAMS – Solid Core Anthracene Mesoporous Silica), które później
służyły do realizacji procesów przenoszenia energii wzbudzenia. W ostatnim
rozdziale części eksperymentalnej cząstki pokrywano techniką warstwa po warstwie
parą przeciwnie naładowanych oligosiloksanów PQS/SPOS i badano wpływ
temperatury zeszklenia

na

przepuszczalność warstw.

Całość

badań

była

przeprowadzona na jednym typie materiału (SCMS) w celu zachowania spójności
prezentowanych wyników badawczych.

4. Synteza i charakterystyka mikrocząstek krzemionkowych ze
stałym rdzeniem i mezoporowatą powłoką (SCMS)
4.1.

Materiały i metody

Materiały:

Tetraetoksysilan

(TEOS,

98,

cz.d.a.),

bromek

heksadecyltrimetyloamoniowy (CTAB, 98%), bromek dodecyltrimetyloamoniowy
(DTAB, 98%) oraz polietylenoiminę (PEI, Mn= 10000 g/mol) zakupiono w Sigma
Aldrich (St. Louis, MS, USA). Rodamina 6g (Rh6G, 99%) została zakupiona w Acros
Organics (Geel, Belgia). Wodny roztwór amoniaku (NH4OH, 30%, cz.d.a.) oraz etanol
(96%, cz.d.a.) zakupiono w Chempur (Piekary Śląskie, Polska). Woda dejonizowana
była używana we wszystkich poniższych eksperymentach.
Metody: Badania sorpcji N2 przeprowadzono w temperaturze ≤ 196 °C przy użyciu
3Flex v1.00 (Micromeritics, Norcross, GA, USA) z automatycznym systemem adsorpcji
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gazu. Przed analizami próbki odgazowano pod próżnią w 350 °C przez 24 godziny.
Widma w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) były zarejestrowane przy
użyciu spektrometru FT-IR Nicolet iS10 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA,
USA) z przystawką ATR. Widma UV-VIS rejestrowano na spektrofotometrze Varian
Cary 50 (Palo Alto, CA, USA). Pomiary transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
przeprowadzono za pomocą FEI (Lausanne, Szwajcaria) Mikroskop Tecnai Osiris z XFEG Schottky emiterem pola działającym pod napięciem 200 kV. Przed analizą próbki
były ultradźwiękowo zdyspergowane w etanolu i osadzone na siatce miedzianej typu
Lacey (200 mesh) (Agar Scientific, Stansted, Wielka Brytania). Pomiary
przewodnictwa

przeprowadzono

za

pomocą

wielofunkcyjnego

miernika

komputerowego CX-741 (Elmetron, Zabrze, Polska). Zastosowano 0,01 M roztwór KCl
o znanym przewodnictwie właściwym, aby określić konkretne przewodnictwa
mierzonych roztworów. Wirowanie przeprowadzono na wirówce MPW-250 (MPW
Med. Instruments, Warszawa, Polska). Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)
Phenom Pro (Phenom World, Eindhoven, Holandia) został użyty do obrazowania
dystrybucji rozmiarów mikrocząstek. Spincoater Spin 150 (APT GmbH, Korbach,
Niemcy) został użyty do przygotowania próbek na waflach krzemowych do SEM.
Napylarka Cressington 208 HR (Cressington, Wielka Brytania) została użyta do
napylania złotem próbek do SEM. W napylarce zastosowano target: Au 3N/4N
(99.99% zawartości Au) (Mennica Metale Sp. z o.o, Polska). Proszkowa
dyfraktometria rentgenowska została zmierzona przy użyciu sprzętu Panalytical
X’pert PRO MPD. Ze względu na spodziewane małe kąty odbłysku zastosowano
geometrię Debye-Scherrera, a pomiar wykonywano w kapilarze.
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4.2.

Procedury eksperymentalne

4.2.1. Synteza

mikrocząstek

mezoporowatej

krzemionki

ze

stałym

rdzeniem (SC)
Synteza mikrocząstek mezoporowatej krzemionki ze stałym (litym) rdzeniem (SC)
opierała się na procedurze opisanej w literaturze [116], która została tutaj
zmodyfikowana. W pierwszym kroku przygotowano 5 zlewek o zawartości 100 ml
etanolu, 8 ml wody i 4 ml roztworu amoniaku (katalizator) i zmieszano w zadanej
temperaturze (8°C, 15°C, 22°C, 45°C i 60°C) pod przykryciem. Zadana temperatura
była utrzymywana przez cały czas trwania syntezy. Następnie dodano do każdej
zlewki 6 ml TEOS i mieszano przez 6 h, co doprowadziło do powstania zawiesiny
cząstek (lite rdzenie krzemionkowe, SC). Część otrzymanej zawiesiny odwirowano (5
min, 7900 RCF) i otrzymane cząstki przemyto etanolem i suszono w 50°C przez noc
pod ciśnieniem atmosferycznym. Powstałe cząstki zostały nazwane, wskazując na
temperaturę syntezy (np. 8°C-SC).

4.2.2. Synteza

mikrocząstek

mezoporowatej

krzemionki

ze

stałym

rdzeniem i mezoporowatą powłoką (SCMS)
W celu wytworzenia mezoporowatej powłoki na otrzymanych rdzeniach 100 ml
zawiesiny przygotowanej w pierwszym etapie rozcieńczono w 200 ml wody i 30 ml
roztworu środka powierzchniowo czynnego[116]. Roztwór ten składał się z CTAB lub
DDTAB (dla SCMS12 -wspomniane w rozdziale 4.3.2.) oraz etanolu i wody w stosunku
objętościowym 1:2. Całkowite stężenie CTAB lub DDTAB w mieszaninie reakcyjnej
było równe 0,01M. Po 30 minutach energicznego mieszania dodano 2,15 ml TEOS i
zawiesinę mieszano przez noc w zadanej temperaturze (takiej samej jak w przypadku
tworzenia się stałych rdzeni). Otrzymane w ten sposób mikrocząstki składające się z
rdzenia i powłoki zostały wyizolowane i oczyszczone w taki sam sposób jak cząstki
rdzeni i nazwane tak, aby wskazywały na temperaturę syntezy (np. 8°C-SCMS). Aby
usunąć matrycę porotwórczą powstałą z miceli surfaktantu, cząstki SCMS ogrzewano
w atmosferze powietrza w piecu muflowym w 550°C przez 4 h (szybkość
dogrzewania: 2 K/min), w wyniku czego powstały próbki SCMS-C (C - Calcined). Dla
próbek utworzonych w temperaturze pokojowej w innej niezależnej syntezie,
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dodatkowo zebrano 4 frakcje (100 ml) po 6, 12, 24 i 48 h tworzenia mezoporowatej
powłoki. Każdą frakcję po odwirowaniu i wysuszeniu podzielono na 3 części (EX –
ekstrahowane, C- kalcynowane, brak sufiksu – surowe). Próbki kalcynowane
traktowano jak powyżej. Próbki ekstrahowane były przez noc wytrząsane w
etanolowym roztworze kwasu solnego o stężeniu 0,37% (1ml stężonego kwasu
(37%) rozpuszczono w 99 ml etanolu). Stężenie mikrocząstek w takim układzie
wynosiło 3 mg/ml.

4.2.3. Badania adsorpcyjne z modelowym barwnikiem
Do adsorpcyjnych badań związanych z modelowym barwnikiem rodaminą 6G (Rh6G)
użyto 7,5 mg +/- 0,05 mg mikrocząstek SCMS-C syntezowanych w różnych
temperaturach. Dodano do każdej próbki 8 ml barwnika Rh6G (c=5mg/dm3,
absorbancja dla 529 nm: A= 0,84). Następnie wszystkie 5 próbek były sonikowane
przez 15 min, a później wytrząsane przy użyciu multi-vortex v32. Następnie próbki
odwirowano (5min, 7900 RCF) i zmierzono widmo w zakresie widzialnym (UV-VIS).
4.3.

Wyniki oraz ich opracowanie

Otrzymane w powyższy sposób materiały zostały scharakteryzowane przy użyciu
technik mikroskopowych (SEM, TEM) oraz spektroskopowych (FT-IR, UV-VIS, XRD).
Ponadto wykonano sorpcję azotu dla próbek kalcynowanych, aby sprawdzić wpływ
temperatury syntezy na powierzchnię właściwą.

4.3.1. Wpływ

temperatury

syntezy

na

rozmiar

i

właściwości

powierzchniowe cząstek SCMS
Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM)
Dla każdej próbki (8, 15, 22, 45, 60°C SC i SCMS-C) wykonano kilkanaście zdjęć SEM
w tym samym powiększeniu, po czym przeanalizowano je przy pomocy programu
graficznego Fiji w celu wyznaczenia rozmiarów otrzymanych cząstek i ich dystrybucji
(100 +/- 2 cząstki dla każdej próbki). Reprezentatywne zdjęcia (rys. 34-38 A i B) oraz
histogramy (C) przedstawiono poniżej. Średnie rozmiary wszystkich próbek wraz
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odchyleniami zebrano w tabeli 2. W oparciu o uśredniony rozmiar każdej z próbek,
wykonano wykres zależności rozmiaru mikrocząstek od temperatury syntezy oraz
dopasowano eksponencjalną funkcję. (rys. 39).

B

A

Rys. 34. (A) Zdjęcie SEM próbki 8°C SC, (B) Zdjęcie SEM próbki 8°C SCMS-C,
(C) Dystrybucja rozmiarów próbek 8°C SC oraz 8°C SCMS-C.
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A

B

Rys. 35. (A) Zdjęcie SEM próbki 15°C SC, (B) Zdjęcie SEM próbki 15°C SCMS-C,
(C) Dystrybucja rozmiarów próbek 15°C SC oraz 15°C SCMS-C.
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A

B

Rys. 36. (A) Zdjęcie SEM próbki 22°C SC, (B) Zdjęcie SEM próbki 22°C SCMS-C,
(C) Dystrybucja rozmiarów próbek 22°C SC oraz 22°C SCMS-C.
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A

B

Rys. 37. (A) Zdjęcie SEM próbki 45°C SC, (B) Zdjęcie SEM próbki 45°C SCMS-C,
(C) Dystrybucja rozmiarów próbek 45°C SC oraz 45°C SCMS-C.
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A

B

Rys. 38. (A) Zdjęcie SEM próbki 60°C SC, (B) Zdjęcie SEM próbki 60°C SCMS-C,
(C) Dystrybucja rozmiarów próbek 60°C SC oraz 60°C SCMS-C.
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Rys. 39. Zależność średniego rozmiaru mikrocząstek SC oraz SCMS-C od temperatury
syntezy.

Tabela 1. Średnie rozmiary mikrocząstek SC i SCMS-C oraz obliczona grubość
mezoporowatej powłoki.
temp [°C]

dsc [nm]

dscms-c[nm]

grubość powłokia [nm]

8

793±30

941±27

74

15

614±40

773±33

80

22

451±23

531±30

40

45

236±13

257±15

11

60

173±10

194±11

11

a

Została obliczona jako połowa różnicy pomiędzy uśrednionymi wielkościami

średnic porowatych SCMS-C i nieporowatych SC
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Okazuje się, że wraz ze wzrostem temperatury syntezy maleje rozmiar mikrocząstek
i to zgodnie z eksponencjalnym trendem. Taki trend generują warunki syntezy tj.
stosunek objętościowy rozpuszczalników (etanol/woda), pH, ilość TEOS i inne
czynniki. Jak widać na rys. 39 trend ten praktycznie nie zależy od tego czy otrzymuje
się lite cząstki (SC) czy też mezoporowate powłoki (SCMS). Taka zależność wielkości
cząstek od temperatury jest związana z termodynamiką procesu syntezy. Szybciej
poruszające się cząsteczki micel surfaktantu i krzemionkowego prekursora (TEOS) w
roztworze o wyższej temperaturze samoorganizują się w mniejsze sferyczne obiekty,
niż w przypadku chłodniejszych warunków syntezy. Grubość mezoporowatej
powłoki jest najwyższa dla syntezy w 15°C. Dla 8 °C grubość powłoki w cząstkach
SCMS-C jest niższa (mimo większych rozmiarów samych mikrocząstek) ze względu
na niemożność wytworzenia micel w takich warunkach, wskutek czego
samoorganizacja w drugim etapie syntezy jest zahamowana. Prześledzono ten proces
przez badanie zmian przewodnictwa wraz ze wzrostem temperatury dla roztworu
surfaktantu, o tych samych parametrach co w drugim etapie syntezy, jednak bez
krzemionkowego prekursora (TEOS). Wyniki przedstawiono na rys. 40. Z wykresu
wynika, że skokowa zmiana trendu przewodnictwa odbywa się dla 10 °C, co świadczy
o przekroczeniu krytycznego stężenia micelizacji (CMC), a w konsekwecji możliwości
tworzenia się agregatów micelarnych, które później biorą udział w tworzeniu
cylindrycznych, radialnych porów i zapewniają odpowiednią powierzchnię właściwą
finalnego materiału. Podsumowując, materiały z grupy SCMS uzyskane poniżej 10°C
mają słabo wykształconą strukturę porowatą, ze względu na niesprzyjające warunki
syntezy (wytrącony surfaktant).
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Rys. 40. Zależność przewodnictwa właściwego od temperatury dla roztworu
surfaktantu CTAB (0,01M).
Analiza sorpcji azotu
Zbadano również właściwości sorpcyjne

próbek otrzymanych w różnych

temperaturach. Na rys. 42 przedstawiono izotermy adsorpcji (A) oraz krzywe
dystrybucji porów wg teorii BJH (B). Charakterystykę strukturalną przeprowadzono
za pomocą sorpcji azotu dla kalcynowanych próbek rdzeń-powłoka (SCMS-C). Warto
na wstępie zaznaczyć, że nawet po długotrwałym ogrzewaniu w temperaturze 550 °C
cząstki zachowały swoje kuliste kształty

wskazując termiczną odporność

uformowanych struktur. Stwierdzono, że izotermy dla wszystkich próbek (rys. 42) są
typu IVb (wg. IUPAC) [117], czyli charakterystyczne dla mezoporowatych materiałów
o rozmiarach porów poniżej około 4 nm. Małą pętlę histerezy pod ciśnieniem
zbliżonym do atmosferycznego zaobserwowano tylko dla próbki syntetyzowanej w
najwyższej temperaturze (60°C-SCMS). Ten ledwo zauważalny efekt można wyjaśnić
tworzeniem się porów międzyziarnowych w porównaniu z innymi próbkami. Brak
pętli histerezy może również wskazywać na gęstsze upakowanie porów w
mezoporowatych powłokach, zwłaszcza w próbkach syntezowanych w niskich
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temperaturach. Wynikające z izoterm adsorpcji badanie powierzchni właściwej
wykazało najwyższy wynik dla próbek zsyntezowanych w temperaturze 15°C: SBET =
464 m2/g. Nie jest to wynik specjalnie wysoki dla tego typu materiałów, ale wynika to
z faktu obecności nieporowatych rdzeni (SC) w strukturze. Powierzchnia właściwa
opisywanych rdzeni otrzymanych przy użyciu metody zol-żel jest na poziomie kilku
m2/g dla cząstek o dużych rozmiarach, takich jak tutaj badane. W ten sposób możemy
zaniedbać wkład rdzeni w rozwinięcie powierzchni właściwej cząstek SCMS-C.
Próbka przygotowana w 8°C, temperaturze niższej niż TK, wykazuje około 25% niższą
powierzchnią, co wskazuje na to, że dalsze chłodzenie mieszaniny reakcyjnej
zmniejsza zdolność tworzenia prętów micelarnych, prawdopodobnie z powodu
niskiej rozpuszczalności CTAB w takiej temperaturze. Jednak wraz ze wzrostem
temperatury powyższej syntezy 15°C pole powierzchni właściwej uformowanych
cząstek również maleje: do 307 m2/g dla 45°C-SCMS-C i 345 m2/g dla 60°C-SCMS-C.
Taka obserwacja może być związana ze wzrostem CMC wraz ze wzrostem
temperatury. Tak więc, aby zmaksymalizować powierzchnię właściwą mikrocząstek
SCMS-C, temperatura syntezy powinna być jak najniższa, ale powyżej TK. Wniosek ten
może być dodatkowo poparty zależnością rozkładu wielkości porów dla różnych
temperatur syntezy (Rys. 42 B). Obliczone za pomocą modelu BJH rozkłady, okazały
się wąskie i zawierały się w zakresie 3–4 nm. Jest to typowy zakres dla podobnych
mezoporowatych

materiałów

[116],

[118].

Niższe

temperatury

syntezy

charakteryzują się średnim rozmiarem porów równym ok, 3,2 nm, a dla powłok
zsyntetyzowanych w 45 i 60°C średnia wielkość nieznacznie wzrosła do ok. 4,0 nm.
Najwyższy średni rozmiar porów obserwowany jest dla 60°C-SCMS-C, co jest
spowodowane tworzeniem się makroporów międzyziarnowych, które obserwowano
tylko dla tej próbki (rys. 41). Natomiast dystrybucja porów próbek otrzymanych w
temperaturach 45 i 60°C w zakresie mezoporów jest porównywalna z rozkładem
próbek w niższych temperaturach. Takie obserwacje można wytłumaczyć
tworzeniem się mniej uporządkowanych prętów micelarnych w wyższych
temperaturach.
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Rys. 41. Dystrybucja porów obrazująca efekt porowatości międzyziarnowej w próbce
60°C.
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Rys. 42. (A) Izotermy adsorpcji dla próbek SCMS-C, (B) Dystrybucja porów dla próbek
SCMS-C.
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FT-IR (Spektroskopia w podczerwieni)
Analizowane powyżej próbki SCMS-C nie wykazują w podczerwieni wielu
charakterystycznych pasm poza intensywnym pasmem pochodzącym od grypy Si-O
w obszarze 1040 cm-1. W związku z tym w toku badań sprawdzono próbki SCMS
(niekalcynowane) spektroskopią FT-IR (ATR). Matryca porotwórcza nie została
usunięta i okazuje się, że intensywność pików charakterystycznych dla drgań
walencyjnych C-H (2853 cm-1 oraz 2923 cm-1) jest różna dla poszczególnych
temperatur syntezy. Na rys. 43. przedstawiono znormalizowane widmo FT-IR
względem pasma Si-O (1040 cm-1). W zależności od temperatury syntezy okluzja
surfaktantu CTAB następuje w większym lub w mniejszym stopniu. Najbardziej
intensywne pasmo –CH występuje dla próbki syntezowanej w 15 °C. Dla próbki
syntezowanej w 8°C formowanie micel i osadzanie surfaktantu jest ograniczone przez
rozpuszczalność CTAB w takich warunkach. Z kolei dla próbek syntezowanych w
wyższych temperaturach struktur micelarnych jest mniej w układzie. Może to być
spowodowane rosnącą siłą odpychającą naładowanych polarnych grup w cząsteczce
surfaktantu ze względu na rosnący stopień dysocjacji przeciwjonu w badanej
mieszaninie syntetycznej. Wpływ również może mieć rosnące CMC wraz ze wzrostem
temperatury co zasygnalizował Akbas i współpracownicy w literaturze [119].

Rys. 43. Znormalizowane widma FT-IR (ATR) mikrocząstek SCMS wraz z
powiększonym zakresem od 3100 do 2700 cm-1.
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Badanie adsorpcji rodaminy w układach SCMS-C w zależności od temperatury
Zwieńczeniem

badań

wpływu

temperatury

na

właściwości

otrzymanych

mikrocząstek było badanie spadku absorbancji modelowego barwnika w
eksperymencie opisanym na końcu rozdziału 4.3.1
Rodamina 6g absorbuje światło widzialne w zakresie od 450 do ok. 550 nm. Ten fakt
został wykorzystany do pomiaru spadku absorbancji roztworu o znanym stężeniu
jako miara ilości zaadsorbowanej w strukturze porowatej krzemionki SCMS-C oraz na
powierzchni nieporowatego SC. Pomiar UV-VIS supernatantu po procesie adsorpcji
przez krzemionkę daje informację o tym ile barwnika adsorbowało się na krzemionce.
Wyniki tego eksperymentu zestawiono na rys. 44. Najmniejszy spadek, a zarazem
najmniejszą adsorpcję rodaminy zanotowano dla roztworu krzemionki 15°C SCMS.
Jest to związane z obecnością dodatnio naładowanego surfaktantu w porach, który
elektrostatycznie uniemożliwia adsorpcję dodatnio naładowanego barwnika. W
przypadku nieporowatej próbki 15°C SC ładunki cząstek i barwnika są przeciwne,
natomiast powierzchnia właściwa jest niewielka, więc adsorpcja jest nieefektywna.
Ciekawe obserwacje występują dla wszystkich kalcynowanych próbek. Największy
spadek adsorpcji barwnika Rh6G wykazują próbki 15°C SCMS-C (ok. 90%) – materiał
ten najbardziej efektywnie adsorbuje barwnik. Z kolei najmniejszy spadek
absorbancji zanotowano dla 60°C SCMS-C (ok. 70%).

Rys. 44. Widma UV-VIS roztworu bazowego Rh6G oraz supernatantów
reprezentatywnych próbek z grupy SCMS.
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Korelacje
W toku powyższych badań ważne obserwacje dotyczą znalezionych korelacji
pomiędzy

wybranymi

parametrami

syntezy

i

właściwościami

uzyskanych

materiałów. Pierwsza z nich przedstawiona na rys. 45. łączy intensywność piku
odpowiadającego za ilość surfaktantu w strukturze niekalcynowanej krzemionki z jej
powierzchnią właściwą BET. Obecność mniejszej ilości surfaktantu w cząstkach SCMS
wykryta przy pomocy FT-IR sygnalizuje mniej uporządkowaną strukturę porowatą,
która jest zdolna zaadsorbować mniej azotu w standardowym pomiarze sorpcyjnym.

Rys. 45. Porównanie otrzymanych wyników ze spektrofotometrii FT-IR ze
standardowym pomiarem sorpcji azotu w funkcji temperatury syntezy.

Również w przypadku adsorpcji barwnika Rh6G opisanego w poprzednim
podpunkcie udało się powiązać otrzymane wyniki ze standardowym pomiarem
sorpcyjnym azotu (rys. 46). Pomiar adsorpcji

barwnika Rh6G jest dużo mniej

precyzyjny i dotyczy adsorpcji dużo większej cząsteczki niż cząsteczka azotu.
Większość próbek dobrze koreluje w pomiarach adsorpcji rodaminy i azotu, z jednym
wyjątkiem. Dla próbki 60°C SCMS-C wyniki dla obu pomiarów przestają korelować.
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Być może wspomniana wcześniej obecność makroporów międzyziarnowych
ogranicza adsorpcję barwnika Rh6G.

Rys. 46. Skorelowane wartości spadku absorbancji roztworu Rh6G z powierzchnią
właściwą wg. BET w funkcji temperatury syntezy.

4.3.2. TEM (Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa)
Na początku badań nad mezoporowatą krzemionką typu SCMS sprawdzono wpływ
użytego surfaktantu na morfologię otrzymanych materiałów. W tym celu do
charakterystyki użyto transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Użyto dwóch różnych
surfaktantów (CTAB z 16 węglami w łańcuchu oraz DDTAB z 12 węglami w łańcuchu).
Zdjęcia pokazane poniżej (rys. 47 i 48) ewidentnie wskazują krzemionkę SCMS16 jako
tą lepiej samoorganizującą się. Charakterystyka przy pomocy HAADF-STEM i TEM
pokazuje bardzo dobrze granicę między powłoką i rdzeniem w mikrocząstkach. Na
rys. 49 na którym przedstawione są próbki SCMS16 widać bardzo dokładnie
prostopadłe do powierzchni pory powstałe przez obudowanie prętów micelarnych
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prekursorem krzemionkowym. Struktura SCMS12 w przeciwieństwie do SCMS16 jest
słabo uporządkowana i widać, że mezoporowata powłoka nie jest dobrze związana z
rdzeniem i nie jest stabilna. Yoon i współpracownicy przeprowadzali podobne
badania [116]. Autorzy publikacji używali jeszcze dwóch innych bliźniaczych
surfaktantów różniących się jedynie długością łańcucha węglowego i badali oni
wpływ długości łańcucha na grubość powłoki. Jest to związane z tym, że dłuższy
łańcuch alkilowy CTAB jest bardziej hydrofobowy i daje możliwość stworzenia
lepszych i stabilniejszych micel, co przekłada się na stabilność otrzymanych
mikrocząstek [120], [121]. W toku badań sprawdzono również jak kalcynacja ma
wpływ na morfologię otrzymanych materiałów. Okazało się, że kalcynacja nie ma
wpływu.

A

B

Rys. 47. Zdjęcia TEM próbek (A) SCMS12 oraz (B) SCMS16.
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A

B

Rys. 48. Zdjęcia STEM-HAADF próbek (A) SCMS12 oraz (B) SCMS16.

Rys. 49. Zdjęcie TEM próbek SCMS16 w dużym powiększeniu, pokazujące strukturę
porowatą.
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4.3.3. XRD (Rentgenowska Dyfraktometria Proszkowa)
W celu zbadania uporządkowania i odległości międzykanałowych w porowatej
strukturze próbek kalcynowanych zastosowano Rentgenowską Dyfraktometrię
Proszkową (XRD). Wykonano dyfraktogramy wszystkich próbek omawianych w tym
rozdziale (8, 15, 22, 45, 60°C). Spodziewając się małego kąta odbłysku zastosowano
pomiar w kapilarze z wykorzystaniem geometrii Debye-Scherrera. Dyfraktogramy
wykazały dla wszystkich próbek (rys. 51.) intensywne maksima dyfrakcyjne w niskim
zakresie kątowym zebrane w tabeli 1, z pozycji których obliczono średnie odległości
między kanałami (r). Zakładając model heksagonalnego ułożenia kanałów,
spodziewanego dla tego typu krzemionkowych materiałów można uznać, że pierwsze
maksimum dyfrakcyjne odpowiada odległości międzypłaszczyznowej (d) dla
płaszczyzny sieciowej (100) i na tej podstawie wyliczyć średnią odległość pomiędzy
sąsiednimi kanałami (r). Na dyfraktogramach są również słabo widoczne maksima
dla płaszczyzny sieciowej 110 i 200 w okolicy θ = 4-5°. Można powiedzieć, że
znalezione maksima potwierdzają do pewnego stopnia heksagonalny układ porów.
Ogólnie rzecz ujmując maksima dyfrakcyjne są szerokie w związku z czym
uporządkowanie tej fazy jest niskie. Nie można powiedzieć, że jest to faza
krystaliczna, ani też amorficzna. Jest to najpewniej faza o uporządkowaniu
dwuwymiarowym.
Do tabeli 1. dołączono w ostatniej kolumnie średnie rozmiary porów wyznaczone wg
teorii BJH. Dla próbek 8, 15, 22 oraz 45 °C SCMS-C rozmiary porów obliczone z
izotermy adsorpcji azotu są związane ze średnimi odległościami między kanałami.
Odległości (r) są średnio o 5 do 11 Å większe od średnich rozmiarów porów (l) wg
modelu BJH ponieważ uwzględniają grubości ścian krzemionkowej struktury. Zostało
to pokazane obrazowo na rys. 50. Zatem grubość ściany pojedynczej jednostki
heksagonalnej jest połową z 7 –11 angstremów, czyli 2,5 do 5,5 angstrema. Wynika z
tego, że pory są rozdystrybuowane w podobnych odległościach dla każdego
materiału, niezależnie od temperatury syntezy. Dla próbki 60°C SCMS-C wynik
średniego rozmiaru porów, uwzględniający makropory międzyziarnowe nie
odpowiada odległościom między kanałami wyliczonymi z dyfraktogramów XRD.
Jednakże, gdyby nie uwzględniać makroporów międzyziarnowych, które średnią
zawyżają i spojrzeć na wykres dystrybucji wielkości porów (rys. 42 B) to po
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obliczeniu grubości ścian dla tego przypadku również będzie ona się zawierać w
przedziale 3,8 do 4,5 angstremów dla pojedynczego kanału.

Rys. 50. Heksagonalny układ porów w materiałach typu SCMS z oznaczeniami
zgodnymi z tabelą 3.

Rys. 51. Dyfraktogramy XRD dla próbek SCMS-C.
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Tabela 2. Wyniki XRD obliczone z dyfraktogramów z rys. 51 oraz średnie rozmiary
porów wyznaczone z pomiarów sorpcyjnych.
temp [°C]

2θmax [°]

d*(odległość

r** (Średnia

l (Średni

t*** Średnia

międzypłasz-

odległość między

rozmiar porów

grubość ścian

czyznowa)[Å]

kanałami) [Å]

wg BJH) [Å]

[Å]

8

2,437

36,3

41,9 ≅42

32

10

15

2,458

35,9

41,5≅42

31

11

22

2,425

36,4

42,1≅42

33

9

45

2,201

40,1

46,4≅46

39

7

60

2,238

39,5

45,6≅46

41****

5****

𝑛𝜆

* 𝑑 = 2𝑠𝑖𝑛𝜃 , co wynika ze wzoru Bragga,
** 𝑟 =

2𝑑
√3

, co wynika ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego

*** 𝑡 = 𝑟 − 𝑙
**** Średnia BJH (60°C) jest zawyżona przez porowatość międzyziarnową, stąd
wyliczenie grubości ścian nie jest precyzyjne.

4.3.4. Badanie wpływu czasu syntezy mezoporowatej powłoki na rozmiar i
właściwości powierzchniowe
Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej zbadano również jak czas syntezy
wpływa na tworzenie się mezoporowatej powłoki na rdzeniach (SC). Szczegóły
eksperymentalne tych badań zostały opisane w rozdziale 3.2. Okazuje się, że już po 6
h syntezy otrzymuje się mikrocząstki o średniej średnicy na poziomie 650 nm i w
kolejnych frakcjach niewiele się różni. Temperatura w tym eksperymencie była
pokojowa, jednakże nie była ściśle monitorowana w trakcie syntezy. Z wykresu na
rys. 39 wynika, że synteza przebiegała w temperaturze ok. 18°C. Na rys. 52.
przedstawiono dystrybucję rozmiarów każdej frakcji. Krzywa Gaussa dobrze
obrazuje każdą z dystrybucji. Z poniższych rysunków wynika (rys. 53), że materiał
niezależnie od czasu (powyżej 6h) syntezy, ma bardzo podobne właściwości. Bardzo
podobna dystrybucja rozmiarów po 48 h świadczy o tym, że materiał jest stabilny i
nie rozpada się pod wpływem przedłużonego mieszania.
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Rys. 52. Zależność średniego rozmiaru mikrocząstek typu SCMS-C od czasu tworzenia
mezoporowatej powłoki.

Rys. 53. Histogramy przedstawiające dystrybucję rozmiarów dla czterech frakcji
SCMS-C od 6h do 48 h.
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Właściwości sorpcyjne sprawdzano przy pomocy klasycznego pomiaru adsorpcji
azotu dla trzech reprezentatywnych próbek o różnych czasach tworzenia powłoki
oraz w obrębie jednego czasu (24h) porównano próbki kalcynowane, ekstrahowane
oraz surowe. Izotermy adsorpcji wraz z powierzchnią właściwą (wg. BET)
przedstawiono na rys. 54. Pomiar próbek dotyczących różnych czasów tworzenia
powłoki wykonano dla próbek ekstrahowanych. Czas tworzenia się powłoki nie
wpływa na powierzchnię właściwą cząstek w znacznym stopniu, która dla wszystkich
próbek wynosi około 400 m2/g. Próbka 12h-SCMS-EX (SBET = 351 m2/g) mogła
zawierać nie do końca wyekstrahowany CTAB, co zniża wartość powierzchni
właściwej. Kształt izoterm dla wszystkich próbek (oprócz surowej 24h-SCMS) jest
taki sam (IUPAC – 4b) wskazując na klasyczne mezoporowate substancje. Próbka
24h-SCMS-C (kalcynowana) miała nieznacznie większą powierzchnię właściwą od
formy ekstrahowanej 24h-SCMS-EX. Wynika to zapewne z obecności resztek
surfaktantu utrudniających nieznacznie adsorpcję azotu. Próbka 24h-SCMS, zgodnie
z oczekiwaniami, charakteryzuje się niewielką powierzchnią właściwą ze względu na
pory wypełnione organiczną matrycą porotwórczą, w związku z czym można
powiedzieć, że materiał ten jest nieporowaty. Średni rozmiar porów z krzywej
desorpcji we wszystkich próbkach poza surową wg. modelu BJH wynosił 3,5-3,6 nm.
Powyższe badania (rozdział 4.3.) były wykonywane na początku studiów
doktoranckich i stanowią kompleksową charakterystykę oraz fundamenty do
dalszych prac nad mezoporowatą krzemionką typu SCMS.
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Rys. 54. Izotermy adsorpcji dla reprezentatywnych próbek SCMS.

4.4.


Wnioski

Otrzymano serię cząstek krzemionkowym ze stałym (litym) rdzeniem i porowatą
powłoką (SCMS) o średnicach submikrometrycznych.



Określono wpływ temperatury syntezy na podstawowe parametry materiałów
SCMS takie jak rozmiar, dyspersja, stężenie surfaktantu w porach, powierzchnia
właściwa, rozmiary i dystrybucja porów, odległości międzykanałowe i
możliwości sorpcyjne względem modelowego barwnika (Rh6G).



W toku badań stwierdzono, że najlepsza samoorganizacja SCMS następuje przy
temperaturze syntezy trochę wyższej od temp. Kraffta, ale niższej niż
powszechnie stosowanej w literaturze – pokojowej. Spośród pięciu próbek,
syntezowanych w różnych warunkach wyznaczono 15°C jako temperaturę, w
której materiał ma najwyższą powierzchnię właściwą (sorpcja N2), najwięcej
93

zokludowanego surfaktantu (FT-IR), najlepiej adsorbuje modelowy barwnik oraz
ma

najgrubsze

ściany

struktury

krzemionkowej.

Ponadto

grubość

mezoporowatego płaszcza, jest największa również dla 15°C, co świadczy o
lepszej organizacji badanych struktur.


Wielkość otrzymanych mikrocząstek zmierzona za pomocą SEM maleje
eksponencjalnie ze wzrostem temperatury syntezy zarówno dla litych rdzeni (SC)
oraz mikrocząstek typu rdzeń-powłoka (SCMS). Związane jest to z zależnością
szybkości nukleacji mikrocząstek od temperatury.



Wykazano pozytywne korelacje między intensywnością pasm FT-IR (dla wiązań
C-H pochodzących od cząsteczek surfaktantu) i powierzchnią właściwą SCMS.
Wskazuje to na zależność pomiędzy ilością wbudowanego surfaktantu a
powierzchnią właściwą. Zgodnie z przewidywaniami ilością zadsorbowanego
barwnika Rh6G jest ściśle skorelowana z powierzchnią właściwą SCMS.



Pokazano (obrazowanie TEM), że stabilność i uporządkowanie warstwy
mezoporowatej w SCMS są znacznie lepsze przy zastosowaniu surfaktantu
zawierającego 16 niż 12 atomów węgla w cząsteczce. Związane jest to z większą
trwałością micel opartych na surfaktancie o dłuższym łańcuchu alkilowym.



Wyniki dyfraktometrii proszkowej (XRD) pozwoliły na stwierdzenie, że
materiały typu SCMS-C mają uporządkowanie o charakterze dwuwymiarowym o
typie heksagonalnym. Po przeliczeniach ze wzoru Bragga udało się skorelować
odległości między kanałami z dystrybucją porów wg BJH uzyskując parametr
grubości ścian krzemionkowej struktury.



Zmiana czasu tworzenia mezoporowatej powłoki (6, 12, 24 i 48 h) nie wpływa na
jej właściwości adsorpcyjne i rozmiar. Wnioskować należy, że układy są stabilne
i wytrzymałe ponieważ długotrwałe mieszanie (48h) nie prowadzi do ich
niszczenia i degradacji.
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5. Synteza

i

charakterystyka

materiałów

polimerowo-

krzemionkowych SC-PNIPAM i SCMS-PNIPAM
Grupa prof. Zapotocznego od wielu lat skupia swoje zainteresowania badawcze wokół
szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni. W tym rozdziale wykorzystane
zostały

szczotki

polimerowe

jako

inteligentne

zawory

molekularne

na

mikrocząstkach SC i SCMS, które po takiej modyfikacji mogą służyć jako potencjalne
mikroreaktory chemiczne. Naszczepiany polimer PNIPAM wykazuje w roztworze
wodnym tzw. dolną krytyczną temperaturę rozpuszczalności (LCST), która wynosi
32°C [122]. Poniżej LCST polimer jest dobrze hydratowany i przez to dobrze
rozpuszczalny w wodzie, natomiast powyżej tej temperatury następuje rozerwanie
wiązań wodorowych co skutkuje zmniejszeniem hydratacji makrocząsteczek i
wypadnięciem ich z roztworu wodnego. W przypadku szczotek PNIPAM poniżej LCST
łańcuchy są rozprostowane i dobrze zwilżalne przez wodę, natomiast po
przekroczeniu LCST, łańcuchy skłębiają się, tworzą się wewnątrzcząsteczkowe
wiązania wodorowe, a cząsteczki wody wypychane są ze szczotek.
W pierwszym etapie prac nad szczotkami polimerowymi (PNIPAM) na cząstkach
SCMS badano czy w ogóle polimeryzacja ATRP zachodzi i czy długość naszczepionych
szczotek jest zależna od czasu. Polimeryzacja przebiega szybko (kilka minut), ale
jesteśmy w stanie kontrolować jej przebieg metodami TGA i AE.

Następnie

zastanawiało nas czy ewentualny transport reagentów do środka takich
mikroreaktorów jest efektywny i czy reagenty nie przyczepiają się do warstwy
polimerowej. Odpowiedź na te pytania uzyskaliśmy przeprowadzając dwie
równoległe polimeryzacje ATRP na nieporowatych rdzeniach (SC) i na porowatych
mikrocząstkach (SCMS). Aby porównywane układy były możliwie jak najbardziej
podobne, zadbaliśmy o rozmiar i syntezowaliśmy SCMS w temperaturze 35°C
przeanalizowaliśmy mikroskopią SEM i staraliśmy się tak dobrać

temperaturę

tworzenia rdzeni, aby średni rozmiar był jak najbardziej zbliżony. Optymalną
temperaturą tą było 25°C
5.1.

Materiały i metody

Materiały:

Tetraeetoksysilan

heksadecylotrimetyloamoniowy

(98%)

(98%)
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(CTAB),

(TEOS),

Bromek

(3-aminopropyl)trietoksysilan

(99%) (APTES), bromek α-bromoizobutyrylu (98%), bromek miedzi (I), Nizopropyloakryloamid (97%), Kwas chlorowodorowy (37%) zostały zakupione w
Sigma Aldrich. Trietyloamina (>99%), N,N,N',N'',N''-pentametylodietyloenetriamina
(>99%) (PMDETA) zakupiono w firmie TCI. Rodamina 6G (99%) (Rh6G) została
kupiona w Acros Organics, roztwór amoniaku (30 %, cz.d.a.), etanol (96%, cz.d.a.),
tetrahydrofuran (cz.d.a.) zakupiono w Chempur. Tetrahydrofuran osuszono na sitach
molekularnych kupionych w Sigma Aldrich. N-izopropyloakryloamid został
oczyszczony przez krystalizację przy pomocy dodania nadmiaru heksanu do
roztworu toluenu i pozostawiono pod przykryciem w lodówce. Reszta odczynników
była używana w postaci zakupionej, bez uprzedniego oczyszczania. W procedurach
używano wody dejonizowanej.
Metody:

Analiza termograwimetryczna (TGA) została wykonana na sprzęcie

TGA/SDTA 851e Mettler Toledo, z dokładnością do 10-6 g. Pomiar polegał na włożeniu
próbek do aluminiowego tygla, uruchomiono przepływ gazu obojętnego (argon)
(60cm3/min), następnie próbki ogrzewano od temperatury pokojowej do 900 °C ze
stałą szybkością dogrzewania wynoszącą 10°C/min (z przerwą 15 min po osiągnięciu
100°C dla każdej próbki). Analiza elementarna była wykonana na sprzęcie Vario
Micro

Cube

Elemental

Microanalyzer

(Elementar,

Niemcy).

Obrazowanie

kriogeniczną transmisyjną mikroskopią elektronową (Cryo-TEM) wykonano przy
pomocy urządzenia Tecnai F20 TWIN (FEI, USA) wyposażonym w działo elektronowe
pracujące pod napięciem przyspieszającym 200 kV. Przygotowanie próbek
przeprowadzono przez witryfikację roztworów wodnych na siateczkach węglowych.
Przed użyciem siatki aktywowano przez 15 sekund w plazmie tlenowej za pomocą
środka do czyszczenia plazmowego Femto (Diener Electronic, Niemcy). Następnie
przygotowano przez naniesienie kropli (3 µl) roztworu na siatkę, blotowanie bibułą
filtracyjną i szybkie zamrażanie w ciekłym etanie przy użyciu w pełni
zautomatyzowanego urządzenia do blottingu: Vitrobot Mark IV (FEI Company, USA).
Po przygotowaniu, zeszklone próbki trzymano w ciekłym azocie, dopóki nie zostały
wstawione do uchwytu kriogenicznego Gatan 626 (Gatan Inc., USA) i analizowane w
mikroskopie TEM w -178 ° C.

Widma FT-IR zmierzono przy pomocy

spektrofotometru Nicolet iS10 FT-IR z przystawką ATR. Widma UV-VIS zmierzono
przy pomocy spektrofotometru Varian Cary 50 UV-VIS. Stałą temperaturę 50°C
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zapewniono przez prowadzenie badań w piecu VWR 300N 28TH Model: 1400E-2.
Obrazowanie czasów życia fluorescencji (FLIM) przeprowadzono za pomocą aparatu
Microtime 200 od Picoquant (Berlin, Niemcy), obiektyw z powiększeniem 100×
(UApo N100 / 1.49, Olympus, Hamburg, Niemcy) i pulsacyjny laser diodowy (LDHDC-485, PicoQuant, Berlin, Niemcy), o długości fali wzbudzenia 485 nm. Dane
analizowano przy użyciu oprogramowania SymPhoTime (wersja 5.2.4.0, PicoQuant,
Berlin, Niemcy).
5.2.

Procedury eksperymentalne

5.2.1. Synteza mikrocząstek SCMS35 i SC25
Synteza SCMS35 przebiegała w sposób opisany w rozdziale 4. Temperatura 35°C była
utrzymywana przez cały czas syntezy, zarówno podczas syntezy rdzeni, jak i
porowatej powłoki. Średni rozmiar mikrocząstek w oparciu o ok. 100 analizowanych
obiektów wynosił 383 ± 21 nm. Mikrocząstki SC o rozmiarach 388 nm ± 22 nm tj. o
podobnej wielkości do mikrocząstek SCMS35 otrzymano w temperaturze 25°C i te
układy został wykorzystane do naszczepienia szczotek polimerowych (PNIPAM).

5.2.2. Synteza cząstek krzemionkowych z naszczepionymi termoczułymi
szczotkami (SCMS-PNIPAM i SC-PNIPAM)
Szczotki PNIPAM naszczepiono na SCMS i SC według nieco zmodyfikowanej
procedury opisanej przez Yanga i wsp. [123] przedstawionej na rys. 55.
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Rys. 55. Ścieżka syntetyczna SI-ATRP PNIPAM na cząstkach SCMS.
Przygotowanie SCMS-APTES i SC-APTES
Do reakcji z 2 g wysuszonego SCMS i SC użyto 6 ml APTES. Aby uniknąć hydrolizy
APTES przed reakcją z mikrocząstkami, reakcję przeprowadzono w 300 ml
bezwodnego THF w kolbie okrągłodennej. Mieszaninę włożono do łaźni
ultradźwiękowej na 15 minut, następnie przedmuchano argonem przez 15 minut,
później mieszano przez noc w temperaturze pokojowej. Końcowy produkt
odwirowano, przemyto metanolem (wytrząsanie 5 min i sonikacja 5 min) i na koniec
wysuszono w suszarce próżniowej w temperaturze pokojowej.
Przygotowanie SCMS-BIBB i SC-BIBB
Inicjator polimeryzacji: bromek 2-bromoizobutyrylu naszczepiono na powierzchni
SCMS-APTES i SC-APTES z powierzchniowymi grupami aminowymi, dyspergując
1,745 g każdej próbki w 300 ml osuszonego sitami THF i 15 ml trietyloaminy.
Mieszaninę poddano działaniu ultradźwięków przez 15 minut, przedmuchano
argonem przez 15 minut i ochładzano w łaźni z lodem, a następnie dodano
strzykawką 4,2 ml bromku 2-bromoizobutyrylu. Obie reakcje przebiegały przez noc
w temperaturze pokojowej. Otrzymane mieszaniny rozpuszczono w 1 l
dejonizowanej wody i energicznie mieszano. Po 1 godzinie otrzymane produkty
rozdzielono przez sedymentację. Zmodyfikowane cząstki SCMS-BIBB i SC-BIBB
przemyto kilkakrotnie acetonem i toluenem, a następnie wysuszono pod próżnią.
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Ekstrakcja templatu CTAB
Matrycę porotwórczą CTAB usunięto z 1,1 g SCMS-BIBB poprzez ekstrakcję kwaśnym
roztworem etanolu (250 ml 0,37% HCl w etanolu). Roztwór mieszano energicznie
przez noc w temperaturze pokojowej. SC-BIBB został pominięty na tym etapie,
ponieważ nie zawiera CTAB.
Polimeryzacja SI-ATRP szczotek PNIPAM
Etap polimeryzacji bazował na procedurze opracowanej przez dr Wolskiego [124].
Szczotki PNIPAM szczepiono z powierzchni mikrocząstek SCMS i SC metodą SI-ATRP.
Typowy układ reakcyjny składał się z czterech kolb stożkowych zamkniętych
gumowymi septami i połączonych z podwójnie obustronnie ostrymi igłami w celu
przeniesienia

roztworu

monomeru

w

atmosferze

argonu.

Mieszaninę

rozpuszczalników (metanol/woda: 4/1 obj/obj. , V = 30 ml) umieszczono w pierwszej
kolbie w celu przedmuchania całego układu reakcyjnego oparami rozpuszczalnika.
Mieszaninę roztworu monomeru w drugiej kolbie zawierającej NIPAM (7,14 g) i
PMDETA (1 ml) rozcieńczono w mieszaninie 28,5 ml metanolu i 7,2 ml wody. W
trzeciej kolbie umieszczono CuBr (95 mg) i mieszadło magnetyczne. Mikrocząstki SC
(m=0,86 g) lub SCMS (m=0,86 g) umieszczono w czwartej kolbie z mieszadełkiem
magnetycznym i poddano działaniu ultradźwięków przez 15 minut w mieszaninie 9,5
ml metanolu i 2,4 ml wody przed polimeryzacją. Układ następnie przedmuchano
argonem przez 15 minut. Odgazowaną mieszaninę monomeru (NIPAM) i ligandu
(PMDETA) z drugiej kolby przeniesiono za pomocą ciśnienia argonu poprzez stalową
rurkę do trzeciej kolby zawierającej CuBr. Mieszaninę mieszano w temperaturze
otoczenia przez 20 minut w celu rozpuszczenia CuBr. Otrzymany roztwór kompleksu
aktywacyjnego z monomerem przeniesiono do ostatniej kolby z SC i SCMS, aby
rozpocząć polimeryzację. Zebrano pięć frakcji - po 4, 8, 12, 20, 60 minutach za pomocą
strzykawki z grubą igłą pobierając jednorazowo około 10 ml roztworu. Wszystkie
frakcje przeniesiono do oddzielonych fiolek i szybko dodano nadmiar metanolu do
każdej fiolki w celu zatrzymania polimeryzacji. Otrzymane produkty oczyszczono z
niezwiązanego wolnego polimeru i soli resztkowych przez czterokrotne przemycie
zimną wodą (1 cykl = sonikacja 10 min, wytrząsanie 10 min, wirowanie 5 min,
7900 RCF). Końcowe produkty o nazwach SC-PNIPAM(x) i SCMS-PNIPAM(x) (gdzie x
to liczbę minut polimeryzacji) przechowywano w wodnej zawiesinie w lodówce.
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5.2.3. Adsorpcja w mezoporach modelowego barwnika (Rh6G)
Do badań adsorpcyjnych użyto modelowego barwnika Rh6G. Najpierw odważono
10,6 ± 0,5 mg SCMS-PNIPAM(x), SC-PNIPAM(x) i wyekstrahowanego SCMS. Do każdej
próbki dodano 2 ml wody, następnie poddano próbki działaniu ultradźwięków w celu
wstępnego wymieszania. Następnie dodano 10 ml wodnego roztworu Rh6G (c = 5 mg
/ l) i wytrząsano przez 1 godzinę za pomocą multi-vortex v32 w 22°C i osobno w 50°C.
Następnie zawiesinę ochłodzono w zlewce z wodą z lodem (aby zamknąć pory) i
odwirowano (5 min, 7900 RCF). Zmierzono widmo UV-VIS supernatantu. Zmierzono
również widmo UV-VIS roztworu bazowego (2 ml wody i 10 ml Rh6G) i nazwano
„Rh6G-wyjściowy”.

5.2.4. Uwalnianie modelowego barwnika(Rh6G) z mezoporów
Zważono 5 próbek po 5 mg +/- 0,05 mg SCMS-PNIPAM (4) (suchego) i oznaczono
odpowiednio 0%, 10%, 30%, 50%, 100%. Do każdej próbki dodano 1 ml wody do
wstępnego wymieszania i otrzymane zawiesiny poddano działaniu ultradźwięków
przez 5 minut. Dodano 5 ml Rh6G i wytrząsano przez godzinę w 50°C. Następnie
zawiesinę ochłodzono, aby zamknąć pory (5 minut w zlewce z lodem i wodą),
odwirowano (5 minut, 7900 RCF) i zmierzono widmo UV-VIS supernatantu.
Następnie każdą próbkę wysuszono przez noc pod zmniejszonym ciśnieniem, a
następnie dodano 6 ml roztworu woda/metanol i wytrząsano przez godzinę w
temperaturze pokojowej. Stężenie metanolu (v/v) oznaczono na każdej próbce w
procentach. Następnie próbki odwirowano jak uprzednio i zmierzono widma UV-VIS.
5.3.

Wyniki oraz ich opracowanie

W celu sprawdzenia użyteczności potencjalnych mikroreaktorów SCMS-PNIPAM
przeprowadzono charakterystykę zarówno SC-PNIPAM oraz SCMS-PNIPAM i
porównano z SCMS. Wykorzystano do tego spektroskopię w podczerwieni, analizę
elementarną, termograwimetrię, cryo-TEM oraz UV-VIS do badań adsorpcji barwnika
(schemat na rys. 56).
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Rys. 56. Schemat ideowy dotyczący badania adsorpcji barwnika w układach SCMS i SC
pokrytych szczotka polimerowych PNIPAM.
5.3.1. Spektroskopia FT-IR
SC-PNIPAM i SCMS-PNIPAM i ich pośrednie produkty scharakteryzowano za pomocą
spektroskopii FT-IR (rys. 57). Ścieżka reakcyjna (rys. 55) może okazać się pomocna w
zrozumieniu czym są półprodukty w prezentowanej polimeryzacji.

Rys. 57A.

przedstawia widmo w podczerwieni surowego nieporowatego materiału (SC) na
górze, a widma APTES, BIBB i PNIPAM są przedstawione poniżej. W próbkach
porowatych (SCMS) (rys. 57B.) jest przedstawione dodatkowe widmo pochodzące od
wyekstrahowanych próbek po naszczepieniu inicjatora. Wszystkie widma pokazują
bardzo intensywne pasma przy 1040 cm-1, charakterystyczne dla wiązań
Si-O. Pasmo przy 3422 cm-1 w widmach SC i SCMS odpowiada drganiom
rozciągającym O-H, podczas gdy pasmo przy 1634 cm-1 może pochodzić z wody
resztkowej. Monowarstwa APTES nie daje wyraźnych dodatkowych pasm, zapewne
z powodu małej zawartości cząsteczek APTES w porównaniu do masy mikrocząstek.
Po naszczepieniu inicjatora BIBB (niebieska krzywa w próbce SC-BIBB), nowe pasma
z drgań rozciągających C-H pojawiły się w zakresie między 2900 a 3000 cm-1. Widmo
IR próbki po polimeryzacji (fioletowa krzywa) pokazuje charakterystyczne pasma dla
PNIPAM, takie jak: amid I (C=O, drgania rozciągające) przy 1639 cm-1 i amid II
(drgania deformacyjne N-H) przy 1534 cm-1. Widma SCMS, wszystkie półprodukty i
finalna próbka SCMS-PNIPAM są przedstawione na rys. 57B. Silne pasma przy 2853
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cm-1 i 2923 cm-1 w widmie SCMS przypisuje się symetrycznym i asymetrycznym
drganiom rozciągającym -CH2- z surfaktantu CTAB. Z kolei pasmo przy 1475 cm-1
odpowiada drganiom deformacyjnym wskazującym na -NH3+ i -CH2-. Pasma te
zniknęły między (porównanie widma niebieskiego i zielonego) z powodu ekstrakcji
matrycy porotwórczej CTAB. Po polimeryzacji podobnie jak w przypadku serii SC,
pojawiły się charakterystyczne pasma grup amidowych I i II z PNIPAM, co potwierdza
udane przyłączenie szczotek do powierzchni SCMS.

5.3.2. Termograwimetria próbek SC-PNIPAM i SCMS-PNIPAM
Wyniki TGA dla SC-PNIPAM i SCMS-PNIPAM przedstawiono rys. 58. A i B. Próbki
ogrzewano ze stałą szybkością ogrzewania 10°C/min z przerwą 15 min przy
temperaturze 100°C, aby upewnić się, że cała woda została odparowana. Badano
próbki SC i SCMS przed i po polimeryzacji (najkrótszy i najdłuższy czas polimeryzacji
- 4 i 60 minut). Całkowite spadki masy dla SC i SCMS zmodyfikowanych przez BiBB
osiągnęły odpowiednio 8% i 15%. Świadczy to o udanym naszczepieniu inicjatora.
Różnica może być związana z pozostałością środka powierzchniowo czynnego w
porach próbki SCMS-BIBBex oraz większą ilością BIBB zaadsorbowanego w układach
porowatych. Spadek masy w próbkach pokrytych szczotkami wynosił 14-15% dla SCPNIPAM i 29-33% dla SCMS-PNIPAM. Różnica może być związana z częściowym
naszczepieniem PNIPAM wewnątrz porów i mniejszą masą (gęstością) wyjściowego
SCMS, co prowadzi do zwiększonego udziału masy polimeru w całkowitej masie
SCMS-PNIPAM. Interesująca jest również analiza nachylenia krzywych TGA dla
materiałów ze szczotkami. Stwierdzono, że nachylenie krzywej TGA dla SC-PNIPAM
zmienia się między 300°C a 400°C wskazując na degradację termiczną PNIPAM w tym
zakresie. W porowatym SCMS taki spadek jest bardziej rozszerzony w zakresie
temperatur. Rozpoczyna się w 200°C i kończy około 450°C. Jest to prawdopodobnie
związane z resztkowym surfaktantem CTAB, gdyż temperatura topnienia CTAB
wynosi 248-251°C. W literaturze znaleźć można pracę w której badano surowe
cząstki z CTAB przy pomocy TG i zmiana nachylenia wykresu spadku masy od
temperatury zaczyna się również w 200°C [125].
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Rys. 57. Spektroskopia FT-IR materiałów (A) SC-PNIPAM oraz (B) SCMS-PNIPAM oraz
produktów pośrednich.
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A

B

Rys. 58. Termograwimetria nieporowatych materiałów typu SC (A) i porowatych typu
SCMS (B).
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A

B

Rys. 59. Analiza elementarna próbek SC-PNIPAM (A) i SCMS-PNIPAM (B).
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5.3.3. Analiza elementarna próbek SC-PNIPAM i SCMS-PNIPAM
Skład pierwiastkowy otrzymanych materiałów określono na podstawie analizy
elementarnej i wykreślono na rys. 59A dla SC i rys. 59B dla SCMS. Zawartość węgla i
azotu zmierzono dla wszystkich frakcji polimeryzacji (4, 8, 12, 20, 60 minut) w celu
oszacowania ilości PNIPAM w badanych próbkach. Jak pokazano na rys. 59. A i B
zawartość węgla i azotu w obu próbkach osiągnęła prawie stabilną wartość po
zaledwie 4 minutach ATRP, wskazując na bardzo szybką polimeryzację. Tylko
niewielkie zmiany w składzie obserwowano między 4 a 60 min. ATRP. Jest to
prawdopodobnie związane z niskim stężeniem dezaktywatora (CuBr2) na początku
polimeryzacji, co prowadzi do szybkiej polimeryzacji i zakończenia części rosnących
rodników przez terminację. Proces terminacji prawdopodobnie spowodował
wytwarzanie pewnej ilości CuBr2 zmieniającej stałą szybkości (KATRP) w kierunku
dezaktywacji i zmniejszenia szybkości polimeryzacji. Dwukrotnie wyższą zawartość
węgla i azotu w materiałach SCMS można wyjaśnić przez częściowe naszczepienie
PNIPAM wewnątrz porów, co jest zgodne z wyżej opisanymi wynikami
termograwimetrycznymi.

5.3.4. Mikroskopia Fluorescencyjna Czasów Życia (FLIM)
Do pełnej charakterystyki polimerowo-krzemionkowych układów omawianych w
tym rozdziale wykonano badania czasów życia fluorescencji Rh6G w zależności od
ośrodka (w porach krzemionki, na powierzchni nieporowatej substancji, w roztworze
wodnym). Użyto do tego celu metody stosowanej często w biologii – mikroskopii
fluorescencyjnej czasów życia (FLIM). Badania wykonałem w trakcie 3-tygodniowego
stażu w Uniwersytecie w Siegen. Zbadano pięć poniższych układów:


Rh6G (roztwór(aq) o A = 0,04, c = 0,23 mg/dm3)



SCMS-PNIPAM (układ porowaty ze szczotkami PNIPAM(4))



SC-PNIPAM (układ nieporowaty ze szczotkami PNIPAM(4))



SCMS (układ porowaty bez szczotek)



SC (układ nieporowaty bez szczotek)

Na podstawie dopasowań zaników fluorescencji wykonanych dla reprezentatywnych
zdjęć z mikroskopu FLIM, w tabeli 3 przedstawiono czasy życia dla kilku wybranych
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układów SC i SCMS oraz roztworu barwnika jako odniesienie. Dla wszystkich układów
użyto tego samego stężenia barwnika (c = 0,23 mg/dm3). W przypadku gdy pomiar
czasów życia dotyczył barwnika w cząstkach, obszar poddawany analizie został
ograniczony do pojedynczej mikrocząstki, a tło zostało odcięte. Można to
zaobserwować na rys 39. Dla takich układów dominują potrójne i podwójne
eksponencjalne rozkłady czasów życia. Dla wszystkich próbek, obszary o czasach
życia fluorescencji na poziomie 100 [ps] zostaną pominięte w dalszych rozważaniach,
gdyż pochodzą od rozproszeń. Dzięki zmierzeniu na granicy faz szkło/powietrze
funkcji IRF (Impulse Response Function), można dość dokładnie określić w
analizowanych rozkładach udziały poszczególnych czasów życia za pomocą amplitud.
Funkcja IRF jest reprezentowana czerwoną krzywą na histogramach czasów życia
(rys. 61.)
Próbki SC nie udało się zmierzyć ani w roztworze, ani po wysuszeniu.
Prawdopodobnie zbyt mało barwnika osadziło się na nieporowatej powierzchni,
przez co detekcja mikrocząstek była utrudniona, a wręcz niemożliwa. Próbki SCMS i
SC-PNIPAM udało się zmierzyć tylko po wysuszeniu, ze względu na dużą migrację
cząstek i powolną sedymentację. Próbka SCMS-PNIPAM została zmierzona w obu
warunkach (na sucho i w roztworze) i wyniki były porównywalne, co świadczy
dobrze o dobranych parametrach i technikach pomiaru.
Analizując dane z tabeli 3, należy na początku stwierdzić, że czasy życia samego
barwnika pokrywają się z danymi w tablicach fizykochemicznych [126]. Pozostałe
próbki pokazują, że czasy życia barwników w różnych środowiskach istotnie maleją.
Czasy życia dla ośrodka porowatego ze szczotkami (SCMS-PNIPAM) wynoszą średnio
2,63 ns ± 0,17 oraz 0,91 ns ± 0,11. Odchylenia standardowe są mniejsze niż dla
układów nieoszczotkowanych z porami (SCMS), ale czasy życia są bardzo zbliżone
(2,62 ns ±0,25 oraz 0,8 ± 0,49). Próbki SCMS miały usunięty surfaktant na drodze
kalcynacji, tak więc, pory były otwarte. Wydaje się, że ograniczone środowisko (pory
o średnicach 3-4 nm) ma istotny wpływ na obniżenie czasów życia przebadanych
próbek, a obecność szczotek nie wpływa istotnie na same wyniki. Należy jednak
zasygnalizować, że ich obecność ułatwia znacząco pomiar w roztworze wodnym z
punktu widzenia technicznego (mikrocząstki z PNIPAM nie poruszają się). Próbka SCPNIPAM pokazuje, że czasy życia nie różnią się istotnie od tych dla roztworu. Z
eksperymentów związanych z adsorpcją rodaminy (rozdział 5.3.6.) wiadomo, że tylko
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nieznaczne ilości barwnika jest zaadsorbowane w szczotkach polimerowych. Średnie
czasy życia dla próbki SC-PNIPAM na poziomie 3,69 ± 0,08 ns dodatkowo wspierają
wnioskowanie, że dla próbek nieporowatych rodamina znajduje się na powierzchni
cząstek i czasy życia są zbliżone do wodnego roztworu barwnika, natomiast dla
próbek porowatych znaczne obniżenie (z 3,9 na 2,6 ns) sygnalizuje, że cząsteczki
Rh6G

znajdują się w warstwie porowatej powłoki (bez względu na obecność

szczotek). Dodatkowo na rys. 60 przedstawiono reprezentatywne zdjęcie FLIM dla
próbek SC-PNIPAM(4) oraz

na

rys.

61 zdjęcie

przedstawiające

rozkład

eksponencjalny czasów życia oznaczonego fragmentu (czyli rodaminy w obrębie
mikrocząstki).

Rys. 60.

Przykładowe

zdjęcie

FLIM nieporowatej

zaadsorbowanymi cząsteczkami barwnika Rh6G.
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próbki

SC-PNIPAM(4) z

Tabela 3. Czasy życia fluorescencji różnych próbek polimerowo-krzemionkowych.
Wyniki

pochodzą

z

dopasowania

(maksymalnie

3)

zaników

eksponencjalnych do wyników eksperymentalnych.
t1
Próbka
Rh6G

SCMSPNIPAM(4)

SCMS

SCPNIPAM(4)

Numer próbki
1
2
3
4
Średnie czasy życia
Odch. standardowe

I exp [ns]
3,91
3,92
3,93
3,926
3,92
0,01

Amp. I
6648
6631
2704
14695

1
2
3
4
5
6
7
Średnie czasy życia
Odch. standardowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Średnie czasy życia
Odch. standardowe

2,99
2,53
2,65
2,55
2,65
2,51
2,52
2,63
0,17
2,54
3,99
2,49
2,33
2,78
2,53
2,95
2,40
2,96
2,62
0,25

94,23
198,35
401,33
228,18
265,13
104,03
180,1

1
2
3
4
5
6
7
Średnie czasy życia
Odch. standardowe

3,58
3,61
3,77
3,71
3,79
3,68
3,67
3,69
0,08

171,34
4,96
95,2
217,63
308,22
183,06
110,79
1245,48
116,45

342,7
170,7
155,67
167,84
170,93
231,65
244,43
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t2
II exp
[ns]
0,08
0,11
0,14
0,12
0,11
0,02

Amp. II
5393
3485
1139
7541

1,09
1,04
0,84
0,83
0,82
0,83
0,90
0,91
0,11
0,26
1,12
0,53
0,27
1,12
0,64
1,36
0,65
1,54
0,80
0,49

369,76
870,26
6229,71
3380,32
4495,03
407,19
589,69

0,52
0,41
0,54
0,51
0,56
0,39
0,41
0,48
0,07

743,75
170,87
108,44
178,61
93,84
269,06
358,41

108,21
87,98
60,65
147,95
1620,51
105,95
1544,16
720,97
1419,56

t3
III exp
[ns]

Amp.
III

0,25
0,21
0,19
0,17
0,16
0,02
0,16
0,17
0,07

519,67
899,05
6882,30
4342,52
5817,36
4643,67
520,07

0,22

136,20

0,14

1816,43

0,21

1676,34

0,31
0,17
0,08

1080,93

0,04

1940,26

Rys. 61. Zdjęcie FLIM z opcją maskowania tła oraz eksponencjalny zanik fluorescencji
Rh6G dla reprezentatywnej próbki SCMS.

5.3.5. Cryo-TEM
Termograwimetria i analiza elementarna potwierdziły, że w badanym układzie
znajduje się PNIPAM i krzemionka, jednak te badania nic nie mówią o morfologii i
grubości warstwy szczotek polimerowych. Do bezpośredniego zobrazowania
zsyntezowanych

materiałów

polimerowo-krzemionkowych

wykorzystano

transmisyjny mikroskop elektronowy w trybie kriogenicznym. Warstwa szczotek
PNIPAM na SC-PNIPAM(4) ma grubość około 35 nm, (rys. 62.B) podczas gdy na SCMSPNIPAM(4) wynosi około 20 nm (rys. 62.A). Grubsze szczotki na SC wydają się być
związane z większą gęstością szczepienia PNIPAM w stosunku do SCMS.
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Prawdopodobne jest również, że w przypadku SCMS-PNIPAM łańcuchy polimerowe
wypełniają częściowo pory, przez co obserwowana w Cryo-TEM grubość warstwy
szczotek jest mniejsza niż dla SC-PNIPAM.
Synytska i wsp.[127] badali z użyciem cryo-TEM podobne układy krzemionkowopolimerowe, ale nie próbowali zobrazować próbki w stanie fizykochemicznym
powyżej LCST. W związku z tym w toku naszych badań przebadano również wpływ
temperatury na konformację szczotek PNIPAM metodą cryo-TEM (rys. 63). Zawiesinę
próbki polimeryzowanej przez 20 minut ogrzewano do 50°C przed pomiarem (SCPNIPAM(20)H). Grubość warstwy w próbce ogrzanej przed zamrożeniem SCPNIPAM(20)H jest porównywalna z próbką, która nie została podgrzana przed
pomiarem (SC-PNIPAM(20). Czas zamrażania podczas przygotowania jest bardzo
krótki (dzięki urządzeniu Vitrobot), ale być może jest zbyt długi, by uchwycić
skurczoną, hydrofobową konformację szczotek powyżej LCST. Obserwowane
pęcherzyki w warstwie szczotek wynikają z uwięzionej wody i/lub powietrza w
trakcie bardzo szybkiego przejścia fazowego. Ponadto ciekawą obserwacją jest fakt,
że dla próbki przygotowanej na ciepło (SC-PNIPAM(20)H) łatwiej jest uchwycić
granicę faz polimer/otoczenie, co wynika zapewne z mniejszej hydratacji szczotek w
podwyższonej temperaturze. Dla porządku przedstawiono również na rys. 64. próbki
surowe bez szczotek na powierzchni.
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B

A

Rys. 62. Zdjęcia Cryo-TEM dla: (A) SCMS-PNIPAM(4), (B) SC-PNIPAM(4).
B

A

Rys. 63. Zdjęcia Cryo-TEM: (A) SC-PNIPAM(20)H (podgrzane przed pomiarem do
50°C), (B) SC-PNIPAM(20).
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A

B

Rys. 64. Zdjęcia Cryo-TEM próbek bez szczotek: (A) SC25 i (B) SCMS35.

5.3.6. Adsorpcja rodaminy 6G
W rozdziale 4.3.1. badaliśmy zdolność niepokrywanych (kalcynowanych) układów
krzemionka rdzeń-powłoka do adsorpcji sondy fluorescencyjnej. Tutaj idziemy o krok
dalej badając rolę warstwy PNIPAM w kontrolowanej adsorpcji i desorpcji rodaminy
6g z mezoporów. Aby ocenić przydatność materiałów SCMS-PNIPAM do
kontrolowanego

transportu

reagentów

w

potencjalnym

mikroreaktorze,

przeprowadzono eksperyment, w którym badamy jak bardzo odbarwił się roztwór
rodaminy 6g podczas wytrząsania w obecności mikrocząstek SCMS-PNIPAM w
różnych temperaturach. Miarą efektywnego transportu sondy do wnętrza porów jest
wspomniane odbarwienie. Następnie bezskutecznie próbowano wypuścić rodaminę
regulując temperaturą (zmieniając konformację łańcuchów PNIPAM). Kluczem do
sukcesu wypuszczenia barwnika z wnętrza SCMS-PNIPAM, okazała się zmiana
rozpuszczalnika z wody na metanol.
Adsorpcja Rh6G w mezoporach
Na rys. 65. przedstawiono najważniejsze wyniki dotyczące ładowania sondy (Rh6G)
do oszczotkowanych porowatych SCMS-PNIPAM i nieporowatych SC-PNIPAM,
próbek z inicjatorem (SCMS-BIBB(EX)) oraz niepokrytych ekstrahowanych SCMS-EX.
Warto przeanalizować najpierw zachowanie materiałów pokrytych szczotkami
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(SCMS-PNIPAM oraz SC-PNIPAM). W temperaturze pokojowej adsorpcja rodaminy do
ujemnie naładowanej porowatej powierzchni krzemionki jest blokowana przez
spęczniałą konformację szczotek PNIPAM, podczas gdy zdolność adsorpcji
niepokrytego SCMS-EX jest najbardziej skuteczna w takich warunkach. W
podwyższonej temperaturze (50°C) szczotki polimerowe przyjmują postać
skurczoną, co umożliwia transport sondy do wnętrza mikrocząstek.

Rys. 65. Adsorpcja Rh6G w różnych układach mierzona jako spadek absorbancji
roztworu barwnika po godzinnym wytrząsaniu próbek mikrocząstek w tym
roztworze dla dwóch temperatur: poniżej (22°C) i powyżej (50°C) LCST dla
PNIPAM. Wartość w kolumnie to absorbancja supernatantu po wytrząsaniu;
wyjściowe stężenie jest oznaczone na pomarańczowo.
Zestawiono ze sobą mikrocząstki po najkrótszym (4 min) i najdłuższym (60 min)
czasie polimeryzacji PNIPAM. Jak przedstawiono na rys. 65. nie zaobserwowano
istotnych różnic w zdolności adsorpcji barwników między SCMS-PNPAM(4) i SCMSPNIPAM(60), wskazując na powstawanie wystarczająco grubej warstwy PNIPAM po
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zaledwie 4 minutach SI-ATRP. Porównując wyniki SC-PNIPAM z SCMS-PNIPAM,
wykazano również, że rodamina wchodzi do porów, ponieważ SC-PNIPAM
praktycznie się nie odbarwia, z czego można wywnioskować, że adsorpcja rodaminy
w szczotkach polimerowych jest zaniedbywalnie mała. Ogólnie podsumowując,
pokrycie szczotkami polimerowymi wpływa korzystnie na możliwość ładowania
rodaminy w podwyższonej temperaturze (powyżej 32°C = LCSTPNIPAM), a ogranicza w
niższej od 32°C. W materiałach niepokrytych szczotkami PNIPAM kontrola przepływu
barwnika jest ograniczona i nie jest zdefiniowana żadną graniczną temperaturą
roztworu. Ponadto zarówno w próbkach SCMS-BIBB(EX) jak i SCMS(EX) wpuszczanie
rodaminy jest bardziej efektywne w niższej temperaturze (22°C) niż w wyższej
(50°C), co jest spowodowane większą szybkością cząsteczek rodaminy w cieplejszym
roztworze i znaną prawidłowością, że adsorpcja jest bardziej efektywna wraz ze
spadkiem temperatury. Próbki SCMS-BIBB(EX) nie odbarwiają roztworu Rh6G tak
dobrze jak SCMS(EX), ponieważ inicjator (BIBB) może zatykać częściowo pory
tworząc wielowarstwy.
Wypuszczanie/desorpcja rodaminy z mezoporów
Rozpatrywaliśmy
reprezentatywnego

w

osobnym
układu

eksperymencie

uwalnianie

SCMS-PNIPAM(60).

rodaminy

Uwalnianie

Rh6G

z
z

SCMS-PNIPAM(60) okazało się nieefektywne przy zwiększeniu temperatury powyżej
LCSTPNIPAM. Ponieważ makrocząstki PNIPAM ulegają również przejściu fazowego w
wyniku dodatku metanolu do roztworu wodnego, wykorzystano taki układ do
uwalniania barwnika z mezoporów. Co istotne,

rozpuszczalność barwnika w

metanolu jest znacznie wyższa niż w wodzie, co powinno ułatwiać jego desorpcję z
powierzchni mezoporów (rys. 66.). Eksperyment przeprowadzono dla pięciu
identycznych próbek o masie 5±0,5 mg, a szczegóły eksperymentalne zamieszczono
w rozdziale 5.2.4 . Stwierdziliśmy, że 30% metanolu w wodzie pozwala na
rozładowanie ponad 50% zaadsorbowanego barwnika, podczas gdy najwyższą
wartość (73%) stwierdzono dla roztworu zawierającego 50% metanolu.
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Rys. 66. Zestawienie wyników dla procesów adsorpcji i desorpcji Rh6G dla próbek
SCMS-PNIPAM(60) w różnych mieszaninach woda/metanol. Czerwone kolumny
dotyczą adsorpcji i oznaczają różnicę między absorbancją wyjściowego
roztworu Rh6G i supernatantu. Niebieskie kolumny oznaczają absorbancję
roztworu, do którego zdesorbował barwnik (normalizacja do tej samej masy
użytych mikrocząstek).
5.4.


Wnioski

Opracowano syntezę i przebadano układy krzemionkowe z naszczepionymi na
ich powierzchni termoczułymi szczotkami polimerowymi PNIPAM (SC-PNIPAM
oraz porowaty SCMS-PNIPAM).



Proces inicjowanej powierzchniowo polimeryzacji ATRP przeprowadzono
analogicznie dla obu układów, a poszczególne etapy procesu śledzono stosując
spektroskopię FT-IR potwierdzając zamierzone modyfikacje w każdym z etapów.



Wyniki z termograwimetrii oraz analizy elementarnej próbek SCMS i SC przed i
po polimeryzacji potwierdziły utworzenie szczotek PNIPAM na powierzchni
mikrocząstek. Wyniki z analizy elementarnej (zawartość azotu i węgla) wskazują,
że polimeryzacja NIPAM zachodzi w badanych warunkach szybko prowadząc do
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wytworzenia szczotek już po 4 min, które tylko nieznacznie rosną w ciągu dalszej
polimeryzacji.


Na podstawie wyników z mikroskopii transmisyjnej w trybie kriogenicznym
(Cryo-TEM) można stwierdzić, że SCMS-PNIPAM(4) mają szczotki o długości
około 20 nm, podczas gdy dla SC-PNIPAM, pomimo mniejszej zawartości węgla i
azotu, szczotki są dłuższe (ok 30 nm). Jest to spowodowane tym, że znaczna część
masy polimeru wyrosła w porach SCMS-PNIPAM i/lub w trakcie polimeryzacji na
powierzchni porowatej szybciej zachodzi terminacja rosnących makrorodników
(zakrzywiona powierzchnia). Nie można również wykluczyć, że resztkowy
surfaktant CTAB w próbkach SCMS-PNIPAM wpływa na większą zawartość
procentową materii organicznej.



Przebadano powyższe układy pod kątem zdolności adsorpcyjnych modelowego
barwnika - rodaminy 6G. Ze względu na zmianę konformacji łańcucha PNIPAM
wraz ze zmianą temperatury w okolicach LCST polimeru możliwe jest otwieranie
i zamykanie wejścia do porów w SCMS-PNIPAM w odpowiedzi na zmianę
temperatury. Znalazło to potwierdzenie w badaniach adsorpcyjnych – adsorpcja
barwnika przebiegała efektywnie dla otwartych porów (50°C; łańcuchy PNIPAM
skurczone), natomiast nieefektywnie przy zamkniętych porach (22°C, łańcuchy
PNIPAM rozciągnięte). W przypadku cząstek niepokrytych szczotkami adsorpcja
jest efektywna tylko w niższej temperaturze (22°C), a w podwyższonej (50°C)
barwnik desorbuje. Tymczasem, desorpcja barwnika z wnętrza SCMS-PNIPAM
została pomyślnie przeprowadzona do mieszaniny wody i metanolu.



Porównano czasy życia modelowej sondy (Rh6G) zaadsorbowanej w badanych
układach. Znacznie niższe czasy życia rodaminy 6G (ok. 2,6 ns) w strukturze
porowatej SCMS i SCMS-PNIPAM wskazują, że barwnik adsorbuje się w porach.
Porównywalne czasy życia z barwnikiem w roztworze dla układu nieporowatego
SC-PNIPAM wskazują, że barwnik nie wchodzi w warstwę szczotek, ponieważ
wysoka gęstość szczepienia układu SC-PNIPAM to uniemożliwia.



Wyniki badań wskazują, że materiał SCMS-PNIPAM jest dobrym kandydatem na
mikroreaktor chemiczny z uwagi na uzyskaną kontrolę nad transportem
substancji z i do mezoporów.
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6. Synteza i charakterystyka fotoaktywnej współkondesowanej
krzemionki (SCAMS)
Kolejnym ważnym aspektem potencjalnego użycia krzemionkowych układów SCMS
jako

mikrorektorów

współkondensowanych

chemicznych
układów

jest

synteza

hybrydowych

i

charakterystyka

zawierających

chromofory

antracenowe. Układy takie były przez nas używane do procesów przeniesienia energii
(FRET),

jak

również

do

prowadzenia

we

wnętrzu

mezoporów

reakcji

fotochemicznych – takich jak na przykład fotoutlenianie perylenu.

6.1.

Materiały i metody

Materiały: Pochodzenie i czystość odczynników związanych z syntezą mikrocząstek
tj. TEOS, CTAB, Alkohol etylowy i amoniak zostały opisane w rozdziale 4.1 i 5.1.
Ponadto użyto 9-(hydroksymetylo)antracen (>98%) oraz tetracen (>97%) które
zakupiono w TCI (Belgia). Dilaurenian dibutylocyny (95%), silan trietoksy(3izocyjanatopropylowy) (95%), sól sodowa fluoresceiny (>97,5%) zakupiono w Sigma
Aldrich (Niemcy). Perylen (96%) zakupiono w firmie Koch-Light Laboratories
(Anglia). Wszystkie rozpuszczalniki o czystości cz.d.a. były zakupione w firmie
Chempur (Polska). W eksperymentach używano wody dejonizowanej.
Metody: Do pomiarów widm emisji i wzbudzeń oraz do fotodegradacji perylenu
używano spektrofluorymetru SLM-Aminco 8100 o typie optyki L, wyposażonego w
lampę ksenonową o mocy 450W jako źródło światła. Widma UV-VIS rejestrowano na
spektrofotometrze Varian Cary 50 (Palo Alto, CA, USA). Do uzyskiwania dobrze
zdyspergowanych zawiesin mikrocząstek używano Vortex firmy Dragon Lab oraz
sonikator firmy Polsonic. Widma FT-IR mierzono przy użyciu spektrofotometru
Nicolet iS10, firmy Thermo Scientific. Do solubilizacji perylenu, tetracenu i
fluoresceiny używano strzykawki Hamiltona 10 µl.
Inspiracją do prac nad wykorzystaniem współkondensacji w reaktorowych układach
krzemionkowych była praca w której drukowano molekularnie sililowe pochodne
naftalenu do selektywnej adsorpcji 2-naftolu [18]. Nasz układ wymagał
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zsyntezowania

niedostępnego

komercyjnie

związku,

którego

strukturę

przedstawiono na rys. 67. i nazwano TEOS-A (3-(trietoksysililo)propylokarbaminian
(antracen-9-ylo)metylu). Ponadto w przypadku naszego układu, w odróżnieniu do
pracy [122] organiczne grupy zakotwiczone w sieć krzemionkową nie zostały
usunięte, ponieważ mają one spełniać funkcję donora energii wzbudzenia w
sensybilizowanych reakcjach fotochemicznych.

Rys. 67. Wzór strukturalny TEOS-A.
6.2.

Procedury eksperymentalne

6.2.1. Synteza TEOS-A
Syntezę krzemoorganicznego modyfikatora przeprowadzono w reakcji addycji 9(hydroksymetylo)antracenu (HMA) i izocyjanianu trietoksy(3-propylowego) (TEPI)
z wykorzystaniem katalizatora dilaurenianu dibutylocyny (DBTDL), który jest
stosowany w przemyśle m. in. do produkcji poliuretanów z izocyjanianów i dioli.
Reakcję przedstawiono poniżej na rys. 68.

Rys. 68. Reakcja syntezy TEOS-A.
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Dokonano optymalizacji warunków syntezy, która skupiała się na podwyższeniu
temperatury

układu,

rozpuszczalnika.

długotrwałym

Finalnie,

mieszaniu

zastosowano

również

i

doborze
katalizator

odpowiedniego
-

dilaurenian

dibutylocyny. Jako rozpuszczalnik użyto dichlorometan (DCM). Reakcję nastawiono
pierwszego dnia i monitorowano przebieg reakcji przy użyciu chromatografii
cienkowarstwowej (TLC). Po kilku godzinach obserwowano zmniejszenie plamki
pochodzącej od substratu i pojawienie się poniżej nowej plamki. Reakcję
kontynuowano przez 4 doby, aż prawie całkowicie zanikła plamka od substratu.
Reagenty zmieszano

stechiometrycznie

z małym nadmiarem izocyjanianu

(HMA:TEPI = 1 : 1,1) i ich ilości wyniosły odpowiednio math-met = 1,04g Visocyj = 1,36ml.
Vkat = 0,3ml.

W celu wstępnego oczyszczenia mieszaninę reakcyjną poddano

dwukrotnej ekstrakcji z użyciem nasyconego wodnego roztworu węglanu sodu
(Na2CO3). W tym celu, do 60 ml mieszaniny reakcyjnej dodano 120 ml roztworu
Na2CO3 i wytrząsano przez 3 minuty. Fazę organiczną zlano z rozdzielacza, natomiast
do fazy wodnej dodano 20 ml DCM i ponownie wytrząsano 3 min. Następnie
połączono fazy organiczne i ekstrahowano kolejno wodą w rozdzielaczu. Również do
fazy wodnej dodano 20 ml DCM i wytrząsano. Po zlaniu i połączeniu faz organicznych
odparowano rozpuszczlanik za pomocą wyparki próżniowej otrzymując wstępnie
oczyszczony produkt (TEOS-A). Następnie poddano go oczyszczaniu na kolumnie
chromatograficznej.
Oczyszczanie na kolumnie chromatograficznej
Do uzyskania prawidłowego rozdziału wykonano 3 rozdziały na kolumnach
chromatograficznych. Jako pierwszy zastosowano eluent będący mieszaniną
dichlorometanu i heksanu (4:1, v/v). Kolumnę napełniono żelem krzemionkowym,
następnie przesypano do zlewki i dodano eluentu tak, aby uzyskać gęstą konsystencję.
Żel przeniesiono do kolumny i przelano kilkoma porcjami eluentu aby prawidłowo
ułożył się w kolumnie. Zanieczyszczony związek (TEOS-A) rozpuszczono w
minimalnej ilości eluentu, a następnie przy pomocy pipety Pasteura, ostrożnie by nie
naruszyć powierzchni żelu, przeniesiono po ściankach do kolumny. Frakcje zebrano
do

20

buteleczek.

Aby

zidentyfikować

pożądany

produkt

chromatografię TLC. Zdjęcia płytek zostały przedstawione na rys. 69.
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zastosowano

B

A

Rys. 69. Płytki TLC dla rozdziału zanieczyszczonego produktu TEOS-A. (A) frakcje od 19 i (B) od 10-20.
Po analizie TLC, stwierdzono, że produkt finalny znajdował się w buteleczkach 7-15.
Jednakże, w wyizolowanych frakcjach znajdowały się wciąż zanieczyszczenia
(prawdopodobnie od nieprzereagowanego substratu). Następnie widząc, że
pożądany produkt zostawał na starcie w TLC, wykonano kolumnę typu flash
wypełnioną w 1/3 adsorbentem. Zmieniono eluent na aceton : heksan (2:8, v/v) i
wykonano preadsorpcję na żelu krzemionkowym, ponieważ produkt nie rozpuszczał
się dobrze w tym eluencie. Na końcu wykonano trzecią doczyszczającą
chromatografię kolumnową, która miała podobne parametry do drugiej, jednakże
zastosowano całkowite wypełnienie kolumny adsorbentem. Za każdym razem, po
każdej kolumnie wybrane frakcje odparowywano na wyparce próżniowej. Finalny
oczyszczony produkt miał lekko kremowe zabarwienie i gumową konsystencję.
Zważono go i przygotowano próbki do pomiarów z użyciem spektroskopii masowej i
rezonansu magnetycznego 1H NMR, których wyniki przedstawiono w rozdziale 6.3.1.
Wydajność
Oczyszczony

produkt

zważono

i

obliczono

wydajność

otrzymywania

go.

Stechiometrycznie z 1,04 g użytego antraceno-9-metanolu można uzyskać przy
stuprocentowej wydajności 2,275 g TEOS-A. Po ekstrakcji i oczyszczaniu pozostało
0,909 g TEOS-A, co świadczy o 40 % wydajności całej procedury.

6.2.2. Synteza SCAMS
Po syntezie absorbującego promieniowanie organosilanu TEOS-A zsyntezowano
mikrocząstki SCAMS (Solid Core Anthracene Mesoporous Shell). Synteza polegała na
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dwuetapowej samoorganizacji analogicznej do SCMS, jednakże z antracenową
powłoką. Schemat ideowy syntezy SCAMS przedstawiono na rys. 70.
Zmieszano ze sobą 8 ml wodnego roztworu amoniaku (30%), 200 ml etanolu (96%)
oraz 16 ml wody, a następnie mieszano na mieszadle przez 30 minut (600 obr/min).
Po tym czasie dodano 12 ml TEOS i mieszano 6 godzin przy 400 obr/min. Proces
prowadzono w temperaturze pokojowej. W celu otrzymania mezoporowatych
mikrocząstek nastawiono 6 równoległych syntez. W pierwszym etapie rozpuszczono
odpowiednią ilość TEOS-A w TEOS w 1 ml etanolu, zgodnie z danymi zawartymi w
tabeli 5. Jako materiał odniesienia bez chromoforowej powłoki używano materiału
22°C SCMS z rozdziału 4 z nieusuniętym surfaktantem.
Tabela 4. Proporcje TEOS i TEOS-A stosowane w syntezie SCAMS
Lp.

Nazwa

T [oC]

TEOS-A [mg]

TEOS [ml]

ETANOL [ml]

1

SCAMS 1%

22

3,98

0,42

1

2

SCAMS 3%

22

11,87

0,41

1

3

SCAMS 5%

22

19,67

0,40

1

4

SCAMS 10%

22

39,44

0,38

1

5

SCAMS 10% C

15

39,30

0,38

1

6

SCAMS 20%

22

78,79

0,34

1

W 6 zlewkach odmierzono po 20 ml dyspersji rdzeni z pierwszego etapu (SC),
rozcieńczono dodając 40 ml wody i roztwor surfaktantu, który zawierał 6 ml wody 2
ml etanolu i 0,239 g CTAB. Następnie po 15 minutach mieszania do każdej ze zlewek
dodano roztwory TEOS-A, TEOS i EtOH, o składzie przedstawionym w tabeli 5.
Kolejnym krokiem było mieszanie 5 roztworów przez noc w temperaturze pokojowej
(22°C) oraz jednego roztworu [SCAMS 10% C) w nieco obniżonej temperaturze
(15°C). Roztwory odwirowano w wirówce przy 10000 obr/min. Gotowe materiały
suszono w temperaturze 50°C pod ciśnieniem atmosferycznym.
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Rys. 70. Schemat syntezy układów SCAMS i SCAMS-EX – mikrocząstek zawierających
chromofory antracenowe w mezoporowatej powłoce.

6.2.3. Eksperymenty związane z przeniesieniem energii wzbudzenia
elektronowego
Roztwór tetracenu składał się z 9,73 mg tetracenu na 25 ml THF – rozpuszczony w
kolbie miarowej i mieszany w sonikatorze. Roztwór perylenu przygotowano
mieszając 2,6 mg perylenu z 10 ml THF. Perylen nie wymagał sonikacji, gdyż dobrze
rozpuszcza się w THF. Wszystkie zawiesiny SCAMS używane w pracy składały się z
10 mg proszku zdyspergowanego w łaźni ultradźwiękowej w 10 ml wody lub w
przypadku eksperymentu z fluoresceiną buforu PBS lub THF w niektórych innych
przypadkach. W eksperymentach z fluoresceiną rozpuszczono 3,78 mg fluoresceiny
w 10 ml buforu PBS przygotowanego uprzednio z tabletki. Roztwory chromoforów,
były przechowywane w ciemności (buteleczki owijano folią aluminiową).
6.3.

Wyniki oraz ich opracowanie

6.3.1. Badania struktury TEOS-A
Spektroskopia masowa (MS)
Spektroskopia masowa potwierdziła masę molową otrzymanego produktu (rys. 71).
Najbardziej intensywny pik na widmie występuje przy 478,2 m/z. Wartość ta
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świadczy o obecności adduktu z sodem, ponieważ oczekiwana masa molowa TEOS-A
wynosi 455g/mol. Kolejną interesującą liczbą jest 933 m/z. Dzięki obecności piku
przy tej wartości można stwierdzić, że związek tworzy dimery w warunkach pomiaru
MS. Natomiast nieznaczny pik na poziomie m/z = 316 odpowiada zjonizowanemu
fragmentowi cząsteczki związku TEOS-A.

Rys. 71. Spektroskopia masowa dla TEOS-A.
Spektroskopia 1H NMR Otrzymane widma NMR (rys. 72.) również potwierdzają
strukturę i czystość związku. Warto zasygnalizować, że w rozpuszczalniku znalazły
się zanieczyszczenia etanolu co widać na nałożonych pasmach od grup –etoksy (1.17
oraz 3.75). Można również zaobserwować obecność śladowych ilości wody na
poziomie pentetu 1.62, wskutek czego integracja wynosi 3,7 zamiast 2.
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Rys. 72. Spektroskopia NMR 1H TEOS-A w CDCl3. (A) 0-3 ppm, (B) 3-6 ppm, (C) 6-8,7
ppm.
Wykonano analizę poszczególnych pasm i przyporządkowano piki do właściwych
protonów: 8.5 (s,1H,CArH), 8.4 (d,2H,CArH), 8.02 (d,2H,CArH), 7.52 (m,6ArH,CH), 6.14
(s,2H,CH2), 4.93 (t,1H,NH), 3.75 (q,6H,OCH2CH3), 3.2 (q,2H,NHCH2), 1.62
(p,2H,CH2CH2CH2), 1.17 (t,9H,OCH2CH3), 0.61 (m,2H,CH2Si).
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6.3.2. Ogólna charakterystyka mikrocząstek SCAMS
Po wysuszeniu mikrocząstek SCAMS, których syntezę opisano w 6.2.2. próbki
zważono na wadze analitycznej, a wyniki przedstawiono na rys. 73. Analizując próbki

Rys. 73. Wykres przedstawiający masę końcowych produktów syntezy SCAMS.

syntezowane w temperaturze pokojowej największą masę odnotowano dla
niemodyfikowanych SCMS (480 mg) i wraz ze zwiększaniem stosunku TEOS-A do
TEOS masa uzyskanej krzemionki malała i finalnie do SCAMS 20% wyniosła 415 mg.
We metodzie współkondensacji okazuję się, że wraz ze wzrostem stężenia (R'O)3SiR
(TEOS-A) maleje ilość otrzymanej organokrzemionki. Zależność ta jest powszechnie
znana i opisana w pracy przeglądowej dotyczącej modyfikacji materiałów
krzemionkowych[70]. Poprawne wbudowanie w strukturę krzemionki zapewnia
odpowiednie

stężenie

chromoforowego

modyfikatora,

które

nie

powinno

przekroczyć 40% mol. W naszym przypadku dla próbki o największej zawartości
TEOS-A (20 % wag.) zawartość molowa wynosi niewiele ponad 10 % mol. Próbka
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SCAMS 10% C wykazywała się lepszą samoorganizacją, dzięki nieznacznemu
obniżeniu temperatury syntezy (co było już rozważane w rozdziale 4.3.1), a co za tym
idzie – uzysk masowy był najwyższy. Jest również możliwe, że obniżenie temperatury
o kilka stopni wpłynęło negatywnie na wbudowanie antracenowego silanu w
strukturę krzemionki, dzięki temu uzysk był wyższy. Na rys. 74. przedstawiono
widmo zawiesin cząstek w THF o tych samych stężeniach i widać, że intensywność
pasm antracenu jest generalnie proporcjonalna do stężenia użytego TEOS-A w
procesie współkondensacji. Nie jest to jednak jeszcze dowód kowalencyjnego
wbudowania TEOS-A w strukturę mikrocząstek. Taki uzyskamy dopiero po zbadaniu
emisji zawiesin po podwójnej ekstrakcji surfaktantu z porów SCAMS, gdyż sporo
antracenu mogło się osadzić pomiędzy cząsteczkami surfaktantu i nie być związanym
z krzemionkową strukturą kowalencyjnie. Warto również w tym miejscu
zasygnalizować, że temperatura syntezy miała rzeczywiście wpływ na efektywność
wbudowania antracenu do mikrocząstek (rys. 75.), gdyż absorbancja próbki
syntezowanej w 15°C jest niższa niż analogiznej próbki syntezowanej w 22°C.

Rys. 74. Absorbancja zawiesin mikrocząstek SCAMS.
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Rys. 75. Widmo UV-VIS zawiesin SCAMS 10% oraz takich samych syntezowanych w
obniżonej (15 °C) temperaturze (SCAMS 10% c).
Kolejnym istotnym pomiarem, w ramach charakterystyki materiałów SCAMS była
analiza emisji pokazana na rys. 76. Maksimum intensywności fluorescencji
wykazywała próbka SCAMS 3%. Powyżej tego stężenia dochodziło prawdopodobnie
do wygaszania stężeniowego spowodowanego tworzeniem się ekscimerów, czego
oznaką jest charakterystyczne szerokie pasmo powyżej 450 nm. Wskutek wygaszania
stężeniowego intensywność fluorescencji malała. Podstawą do określenia czy na
pewno doszło do kowalencyjnego zakotwiczenia grup antracenowych w ściany
krzemionki jest pomiar emisji mikrocząstek SCAMS z usuniętym surfaktantem
(SCAMS-EX). Wykorzystano do tego dwukrotną ekstrakcję w etanolowym roztworze
kwasu solnego. Ze względu na usunięcie w procesie ekstrakcji niezwiązany
kowalencyjnie antracen pomiary dla ekstrahowanych próbek wykazywały też niższą
intensywność fluorescencji (inne ustawienia detektora fluorymetru). Wyniki emisji
SCAMS-EX przedstawione na rys. 78. są bardzo obiecujące. Intensywność
fluorescencji rośnie praktycznie liniowo wraz ze wzrostem stężenia TEOS-A, co
sugeruje proporcjonalne do wyjściowego stężenia wbudowywanie chromoforów
antracenowych w strukturę krzemionki.
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Rys. 76. Widma fluorescencji mikrocząstek SCAMS o różnych stężeniach TEOS-A w
mieszaninie reakcyjnej.

Rys. 77. Widma fluorescencji mikrocząstek SCAMS syntezowanych w temperaturze
pokojowej (SCAMS 10%) oraz obniżonej do 15°C (SCAMS 10% c).
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Rys. 78. Emisja mikrocząstek po podwójnej ekstrakcji (SCAMS-EX) z różnym stężeniem
TEOS-A.
Kolejnym aspektem wartym rozważenia jest wpływu obecności TEOS-A w strukturze
krzemionki na średni rozmiar mikrocząstek. Okazuje się bowiem, że średnia średnica
cząstek SCAMS 10% jest mniejsza o ok. 30 nm od tej dla kontrolnych próbek bez
TEOS-A (rys. 79). Odchylenie standardowe jest większe o ok. 15 nm dla SCAMS 10%
w stosunku do próbki kontrolnej SCMS, co obrazują dopasowane do obu populacji
krzywe Gaussa. Wyjściowa średnica rdzeni w przypadku obu próbek jest taka sama
(Dav = 427±31 nm). Przedstawione wyniki SEM, są elementem wspierającym tezę, że
współkondensacja zachodzi pomyślnie.
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Rys. 79. Histogram rozmiarów mikrocząstek po współkondesacji (SCAMS 10%) oraz
kontrolnych SCMS syntezowanych w temp. pokojowej.

6.3.3. Przeniesienie

energii

FRET

w

hydrofobowych

układach

SCAMS/tetracen oraz SCAMS/perylen
W toku badań sprawdzono czy mikrocząstki SCAMS z wbudowanym antracenem
mogą być efektywnym donorem energii wzbudzenia elektronowego w procesach
przeniesienia energii. Idea polegała na wprowadzeniu akceptora energii z roztworu
w pory o hydrofobowym charakterze i zaobserwowaniu efektu przeniesienia energii
FRET. Efekt ten polega na wzbudzeniu chromoforu A i bezpromienistym przekazaniu
energii wzbudzenia na chromofor B i emisji fluorescencji charakterystycznej dla B.
Schemat procesu, który zachodzi w układzie ograniczonego środowiska porów jest
przedstawiony na rys. 80. Przy podobnych stężeniach FRET nie zachodzi w roztworze,
ponieważ średnia odległość między donorem i akceptorem jest zbyt duża.
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Rys. 80. Schemat ideowy przeniesienia energii w mikrocząstkach SCAMS.
Na początku prac nad doborem akceptora do pary ze SCAMS, próbowano
solubilizować w porach cząsteczki tetracenu, którego zakres długości fal absorbcji
pokrywa się z długością fali emisji antracenu. Na rys. 81. przedstawiono wykres, w
którym po solubilizacji strzykawką Hamiltona kilku porcji roztworu tetracenu w THF
spada tylko intensywność emisji donora. Pojawia się szczątkowa fluorescencja
tetracenu, ale nie wynika ona z przeniesienia energii tylko z bezpośredniego
wzbudzenia, gdyż absorbuje on także falę wzbudzającą (330 nm). Po kilku próbach
modyfikacji warunków, zaniechano używania tetracenu i zastosowano perylen.
Wyniki okazały się być bardzo obiecujące. Na rys. 82. widać, że solubilizacja zaledwie
10 µl roztworu (THF) perylenu daje dużą emisję fluorescencji akceptora
pochodzącego od wzbudzenia donora, gdyż perylen absorbuje jedynie nieznacznie
przy długości fali wzbudzającej. Po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu i analogicznej
solubilizacji badano, jak sposób wprowadzania perylenu do wodnej zawiesiny
mikrocząstek wpływa na efektywność przeniesienia energii FRET (rys. 83). Jedną z
porcji perylenu dodano wolno (strzykawka Hamiltona, t=1min). Drugą wstrzyknięto
szybko pipetą i zamieszano. Okazuje się, że w pierwszym przypadku (czerwona
krzywa) perylen wykazuje dużo wyższą emisję niż w przypadku drugim.. Świadczy to
o wchodzeniu perylenu w pory o hydrofobowym charakterze (wypełnionymi CTAB)
w SCAMS zdyspergowanych w wodzie. Podczas szybkiego wstrzyknięcia część
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rozpuszczonego w THF perylenu wytrąca się w wodnej zawiesinie mikrocząstek
SCAMS. Ślepa próba (roztwór perylenu w THF o stężeniu równym temu co w próbce
ze SCAMS) pokazuje stosunkowo niską emisję perylenu, który znikomo absorbuje
promieniowanie o długości fali 330 nm.

Rys. 81. Emisyjne widma fluorescencyjne SCAMS 5% (λwzb = 330 nm) z różnym
dodatkiem roztworu tetracenu.

Rys. 82. Emisyjne widma fluorescencyjne SCAMS 5% (λwzb= 330 nm) oraz po dodaniu
10 µl roztworu perylenu.
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Rys. 83. Emisyjne widma fluorescencyjne układów SCAMS/perylen rozcieńczonych 10krotnie w stosunku do rys. 82. (λwzb= 330 nm).

Rys. 84. Widma wzbudzeń układów SCAMS/perylen oraz perylen w THF (roztwory z
rys. 83 (λem = 520 nm).
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Na rys. 84. przedstawiono widma wzbudzeń, które są potwierdzeniem przeniesienia
energii (FRET) w układzie SCAMS 5%. Błękitna krzywa pokazuje skąd pochodzi
emisja dla długości fali 520 nm tj. charakterystyczna dla perylenu (antracen nie
fluoryzuje w tym zakresie). Widzimy, że w większości emisja ta pochodzi od
wzbudzonego donora czyli antracenu zawartego w materiale SCAMS 5%. Widmo
wzbudzeń ślepej próby pokazuje, że emisja dla długości fali 520 nm pochodzi tylko od
wzbudzonego perylenu.
W toku badań zbadano również wpływ usuwania surfaktantu ze SCAMS na
przeniesienie energii wzbudzenia wykonując analogiczne pomiary dla SCAMS-EX.
Okazuje się, że zmiana charakteru porów z hydrofobowego na hydrofilowe powoduje
całkowity brak emisji wynikającej z bliskiego kontaktu donora i akceptora.
Solubilizacja perylenu do takich hydrofilowych porów nie może zachodzić efektywnie
i zapewne praktycznie cały perylen wytrącił się w zawiesinie wodnej mikrocząstek..
Na rys. 85. pokazano brak przeniesienia energii dla układów SCAMS-EX 20%, a
jedynie obniżenie intensywności emisji próbki po dodaniu perylenu.

Rys. 85. Emisyjne widma fluorescencyjne układów SCAMS-EX/perylen (λwzb= 330 nm).
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Do pełnej charakterystyki układów SCAMS 5% brakowało jeszcze sprawdzenia roli
ograniczonego przestrzennie środowiska mezoporów

na efektywność FRET.

Porowata struktura z nieusuniętym surfaktantem sprawia, że odległość pomiędzy
donorem

antracenowym

umiejscowionym

w

matryce

krzemionkowej

i

solubilizowanego akceptora jest odpowiednio mała i może zajść FRET. W ramach
ślepej próby (rys. 86) zbadano, czy przeniesienie energii jest możliwe w przypadku
dodania tej samej porcji perylenu w roztworze samego silanu TEOS-A
rozpuszczonego w THF. Mimo, iż wyjściowa intensywność fluorescencji antracenu
(ustalono tą samą absorbancję antracenu w roztworze TEOS-A i zawiesinie SCAMS)
była kilka razy wyższa niż dla SCAMS (rys. 82. i 83). nie zaobserwowano emisji
perylenu związanej ze wzbudzonym donorem tj. brak FRET w roztworze.
Oznacza to, że mikrocząstki SCAMS, są wydajnym i ciekawym układem, zdolnym do
realizacji efektywnego FRET pomiędzy wbudowanymi w strukturę porów
chromoforami, a solubilizowanymi w ich wnętrzu cząsteczkami zdolnymi do
przyjęcia energii wzbudzenia.

Rys. 86. Emisyjne widma fluorescencyjne układów TEOS-A/perylen (λwzb= 330 nm).
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6.3.4. Fotoutlenianie perylenu w mezoporach SCAMS fotosensybilizowane
przez wbudowane chromofory antracenowe
W toku badań postanowiliśmy wykorzystać przeniesienie energii FRET do
przeprowadzenia

fotoensybilizowanej

monochromatyczne

światło

degradacji

(λ=320nm)

perylenu

absorbowane

wykorzystując

przez

chromofory

antracenowe wbudowane w strukturę mezoporów SCAMS. Przygotowano wodny
roztwór mikrocząstek SCAMS i dodano 10 µl roztworu perylenu (0,26 mg/ml).
Następnie zmierzono widmo emisji charakterystyczne dla perylenu wzbudzając
długością fali 410 nm. Wykorzystując lampę ksenonową w spektrofluorymetrze
prowadzono

naświetlanie

próbki

monochromatycznym

promieniowaniem

ultrafioletowym o długości fali absorbowanej przez antracenu (320 nm). W
określonych odstępach czasu wykonywane były pomiary monitorujące intensywność
fluorescencji perylenu. Jako ślepą próbę wykorzystano opisaną wcześniej próbkę
SCMS bez antracenu w porowatej strukturze. Na rys. 87 i rys. 89 przedstawiono
widma emisji perylenu w układzie SCAMS/perylen po różnych czasach naświetlania
obrazujące proces fotodegradacji perylenu do niefluoryzujących perylenochinonów.
Zmniejszająca

się

fotosensybilizowanej

intensywność
degradacji

fluorescencji

perylenu.

Do

świadczy

o

postępie

przedstawionych

wyników

eksperymentalnych dopasowano funkcję eksponencjalną charakterystyczną dla
reakcji

o

kinetyce

pierwszego

rzędu

do

określenia

kinetyki

degradacji

SCAMS/perylen (rys. 88.) oraz funkcję liniową do określenia degradacji
SCMS/perylen (rys. 90). Wyniki potwierdzają przeniesienie energii z antracenu
obecnego w strukturze SCAMS na perylen dodawany do próbki zachodzenie
fotodegradacji perylenu. Perylen zsolubilizowany w SCMS i naświetlany znacznie
wolniej ulega degradacji Brak fotosensybilizatora w układzie powoduje mało
efektywną fotodegradację perylenu obecnego w porach , który sam słabo absorbuje
promieniowanie o długości fali 320 nm.
Zakładając proporcjonalność intensywności fluorescencji od stężenia w pewnym
zakresie można wnioskować, że w przypadku SCAMS/perylen reakcja przebiega
według kinetyki pierwszego rzędu (względem perylenu), podczas gdy w przypadku
SCMS/perylen według kinetyki rzędu zerowego. Kinetyka zerowego rzędu wskazuje
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na to, że szybkość tej reakcji w układzie SCMS zależy znacznie bardziej od
intensywności promieniowania niż od stężenia perylenu.
Na koniec wykonano analogiczny eksperyment jak z układem SCAMS/Perylen z tym,
że aby zwiększyć efektywność zdecydowaliśmy się natleniać próbkę przez 15 min
przez naświetlaniem. Wyniki przedstawiono na rys. 91. Okazuje się, że rozpuszczony
tlen w próbce wpływa korzystnie na degradację perylenu w próbce, ale tylko przez
pierwsze 10 min. Później szybkość degradacji znacznie zwalnia – do poziomu
SCAMS/perylen nienatlenianego (możliwa ucieczka gazów z układu).

Rys. 87. Widma fluorescencji (λwzb =410 nm) próbki SCAMS/perylen po różnych
czasach naświetlania promieniowaniem o długości fali λnaś =320 nm.
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Rys. 88. Zależność intensywności fluorescencji ( λwzb =410 nm, λem =446 nm) od czasu
naświetlania w układzie SCAMS/perylen wraz

z eksponencjalnym

dopasowaniem zależności.

Rys. 89. Widma fluorescencji (λwzb =410 nm) próbki SCMS/perylen po różnych czasach
naświetlania promieniowaniem o długości fali λnaś =320 nm.
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Rys. 90. Zależność intensywności fluorescencji (λwzb =410 nm, λem =446 nm) od czasu
naświetlania w układzie SCMS/perylen wraz

z liniowym dopasowaniem

zależności.

Rys. 91. Widma fluorescencji dla układu SCAMS/Perylen po 15 minutach natleniania i
różnych czasach naświetlania (λnaś =320 nm).
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6.3.5. Przeniesienie

energii

FRET

w

hydrofilowym

układzie

SCAMS/Fluoresceina
Pokazano w poprzednich rozdziałach, że mikrocząstki SCAMS umożliwiają
degradowanie hydrofobowych zanieczyszczeń z wody na przykładzie perylenu.
Uzupełnieniem

rozważań

nad

przeniesieniem

energii

FRET

w

układach

współkondensowanej krzemionki jest zastąpienie hydrofobowego perylenu
hydrofilową fluoresceiną. Sól sodowa fluoresceiny ma pasmo absorpcji przesunięte w
kierunku fal dłuższych w stosunku do perylenu (rys. 94), ale oba chromofory słabo
absorbują w zakresie absorpcji antracenu (tutaj 330 nm). Wydawać by się mogło, że
najlepszy układ, będzie z wyekstrahowanym hydrofobowym surfaktantem i pustymi
porami. Jednak również w tym przypadku surowe mikrocząstki SCAMS okazały się
być efektywne, co zostało przedstawione na rys. 92. Zmierzono również widma
wzbudzeń, które dowodzą, że emisja na poziomie 600 nm pochodzi w pewnym
stopniu z przeniesienia energii między SCAMS i fluoresceiną (rys. 93).

Rys. 92. Widma fluorescencji dla układu SCAMS 5%/Fluo (λwzb =330 nm).
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Rys. 93. Widma wzbudzeń dla układu SCAMS/Fluo (λem = 600nm).

Rys. 94. Widma absorpcyjne UV-VIS fluoresceiny i perylenu.
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6.4.


Wnioski

Pomyślnie zsyntezowano, oczyszczono i potwierdzono strukturę organosilanu
TEOS-A metodami spektroskopii masowej (MS) oraz magnetycznego rezonansu
jądrowego (1H-NMR). Wydajność reakcji określono na poziomie 40%.



Mikrocząstki SCAMS zsyntezowane metodą współkondensacji miały stały
nieporowaty rdzeń bez domieszki TEOS-A oraz porowatą powłokę, syntezowaną
w drugim etapie z domieszką TEOS-A do TEOS (stężenia wyjściowe TEOS-A: 1%,
3%, 5%, 10% oraz 20% wag). Zbadano po syntezie uzysk materiałów SCAMS. Jest
on tym mniejszy im wyższe jest stężenie TEOS-A w układzie.



Zastosowanie niższej temperatury syntezy w przypadku jednej próbki (zamiast
22 °C użyto 15°C) wpłynęło na mniejszą absorbcję, więc prawdopodobnie mniej
antracenu wbudowało się w strukturę w tych warunkach. Większa wydajność w
porównaniu do innych próbek również świadczy o tym, że współkondesacja
zachodzi z mniejszą efektywnością w niższej temperaturze.



Zastosowanie litego rdzenia w otrzymanych mikrocząstkach fotoaktywnych
SCAMS było istotne w kontekście potencjalnego ich zastosowania jako
mikrofotoreaktory. Dzięki zwiększeniu gęstości proszku, łatwiej go odwirować i
izolować z roztworu w porównaniu do mikrocząstek w całości mezoporowatych.
Nie odbywa się to kosztem zmniejszenia zdolności adsorpcyjnych układu, gdyż
potencjalne reagenty nie mają szans dyfundować głębiej niż wynosi grubość
warstwy mezoporowatej.



Zsyntezowane układy SCAMS (bez usuniętego templatu) wykazują efektywne
przeniesienie energii wzbudzenia pomiędzy chromoforami antracenowymi a
zsolubilizowanym w porach perylenem i fluoresceiną, co pokazuje uniwersalność
stosowania SCAMS jako mikrofotoreaktorów np. do fotodegradacji potencjalnych
hydrofilowych i hydrofobowych zanieczyszczeń w wodzie. Wszystkie materiały
SCAMS z usuniętym templatem nie wykazywały zdolności do przeniesienia
energii FRET. Wnioskować należy, że nieusunięty surfaktant tworzy zatem
hydrofobowe mikrośrodowisko, w którym molekuły antracenowe w SCAMS
(donor) i perylenu/fluoresceiny (akceptor) znajdują się w porach w
odpowiedniej odległości do zajścia efektywnego FRET.
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Porównano SCAMS i SCMS jako mikroreaktory w skuteczności fotodegradacji
perylenu promieniowaniem ultrafioletowym (320 nm). Dzięki antracenowi
obecnemu w układzie SCAMS pełniącemu rolę donora energii jest możliwe
efektywne fotosensybilizowane fotoutlenianie perylenu światłem, które
absorbuje donor (SCAMS) i energię wzbudzenia przekazuje na akceptor
(perylen).



Podsumowując, nowo zsyntezowane materiały SCAMS wykazują obiecujące
właściwości w kwestii stworzenia ograniczonego przestrzennie środowiska w
którym może zachodzić efektywne przeniesienie energii FRET już w niskich
stężeniach reagentów, a docelowo układy tego typu mogą znaleźć zastosowanie
jako mikroreaktory fotochemiczne w syntezie chemicznej, ale także np. w
oczyszczaniu wód.
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7. Synteza

i

charakterystyka

materiałów

krzemionkowych

pokrywanych cienką warstwą siloksanową SCMS-C-LbL
W celu uzyskania kontroli nad przepuszczaniem reagentów do i z mezoporów
mikrocząstek SCMS pełniących rolę mikroreaktorów zdecydowano się zastosować
pokrycie siloksanowe tych układów. Zdecydowano się wykorzystać jonowe
oligosiloksany tworzące cienkie filmy wielowarstwowe metodą „warstwa-powarstwie” (LbL, ang. layer-by-layer). Temperatura zeszklenia takich filmów jest
relatywnie niska (28 °C), w związku z czym przez stosunkowo niewielkie zmiany
temperatury w okolicach temperatury pokojowej można zmieniać stan fizyczny
takich powłok, co może wpływać na ich przepuszczalność dla modelowych
cząsteczek.
7.1.

Materiały i metody

Materiały:

Tetraetoksysilan

(TEOS,

98,

cz.d.a.),

bromek

heksadecyltrimetyloamoniowy (CTAB, 98%), sól sodową fluoresceiny (>97,5%)
zakupiono w Sigma Aldrich (St. Louis, MS, USA). Rodamina 6G (Rh6G, 99%) została
zakupiona w Acros Organics (Geel, Belgia). Wodny roztwór amoniaku (NH 4OH, 30%,
cz.d.a.) oraz etanol (96%, cz.d.a.) zakupiono w Chempur (Piekary Śląskie, Polska).
Chlorek sodu (cz.d.a.) zakupiono

w POCH (Gliwice, Polska). Polimery PQS

poli(chlorek hydroksy-N,N,N-trimetyloaminopropylosiloksanu) i SPOS (poli(kwas
hydroksysulfono-propylosiloksanu)) zostały zsyntezowane i oczyszczone przez
Agnieszkę Puciul-Malinowską [128]. Woda dwukrotnie destylowana była używana w
poniższych eksperymentach.
Metody: Pomiary wartości potencjałów dzeta wykonano przy użyciu aparatu
Malvern Nano ZS AP Instruments z wykorzystaniem lasera o długości fali 633 nm,
przy ustalonym kącie detekcji równym 173° i w temperaturze 22°C. Przedstawione w
niniejszej pracy wyniki uzyskano poprzez wykonanie trzech serii pomiarowych dla
każdej ze zmierzonych próbek składający się z co najmniej 10 powtórzeń. Badania
adsorpcji i desorpcji barwników badano przy pomocy spektrofotometru UV-VIS Varian Cary 50 (Agilent, USA) Do wirowania użyto wirówki MPW-351R (MPW Med.
Instruments). Badania adsorpcyjne wykonano przy użyciu wytrząsarki multi-vortex
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v32 firmy Biosan. Stałą temperaturę 40°C zapewniono przez prowadzenie badań w
piecu VWR 300N 28TH Model: 1400E-2. W celu wytworzenia zawiesiny cząstek w
roztworach stosowano wytrząsarki o ruchu okrężno-drgającym Vortex Genius 3.
7.2.

Procedury eksperymentalne

Pokrywanie mikrocząstek SCMS-C wielowarstwową powłoką z oligosiloksanów
metodą LbL
Mikrocząstki użyte w poniższych badaniach syntezowano identycznie jak w rozdziale
5.2. w temperaturze 15°C i poddano kalcynacji. Do pokrywania użyto roztworów
polimerów PQS i SPOS o stężeniach 1g/l w 0,25 M NaCl. Zważono 100 mg SCMS-C i
wprowadzono do 40 ml roztworu PQS i wytrząsano na wytrząsarce Vortex 3 min i
wkładano następnie do łaźni ultradźwiękowej na 20 min. W trakcie sonikacji
pilnowano aby nie przekroczyć temperatury zeszklenia filmu (28°C) schładzając
wodę w łaźni dodając lód. Mikrocząstki po odwirowaniu i zlaniu roztworu polimeru
do ponownego użycia oczyszczano przez dwukrotne dyspergowanie w wodzie
destylowanej i rozdzielano przez wirowanie. Następnie przed ostatnim wirowaniem
z wody w ramach oczyszczania mierzono potencjał dzeta. Po pomiarze zawiesinę
odwirowano i wlano 40 ml roztworu SPOS i postępowano analogicznie jak przy
adsorpcji PQS. Całą procedurę powtórzono czterokrotnie do wytworzenia 4 biwarstw
(8 warstw) oligosiloksanów. Próbki suszono w temperaturze pokojowej pod
zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymano 64 mg mikrocząstek SCMS-C-LbL z
wyjściowych 100 mg mikrocząstek.
Adsorpcja i desorpcja barwników
W badaniach adsorpcji/desorpcji wykorzystano roztwory dodatnio naładowanej
rodaminy 6G i ujemnie naładowanej fluoresceiny o stężeniach C = 0,012 mM.
Adsorpcja barwników odbywała się poprzez wytrząsanie 7mg SCMS-C-LbL w 4 ml
roztworu rodaminy 6G lub fluoresceiny. Tak przygotowano 6 próbek pokrytych
polimerem (4 dla rodaminy, 2 dla fluoresceiny ) oraz 4 próbki kontrolne SCMS-C
(niepokryte polimerami). Próbki wytrząsano przez 90 min w określonej
temperaturze (22°C lub 40°C) na wytrząsarce multivortex v32. Nazwy próbek oraz
opis postępowania z nimi zostały przedstawiony w tab. 6.
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Tabela 5. Zestawienie próbek, które były badane pod kątem adsorpcji i desorpcji
barwników rodaminy 6G i fluoresceiny.
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa próbki
SCMS-C-LbL-Rh6G-CC
SCMS-C-LbL-Rh6G-CZ
SCMS-C-LbL-Rh6G-ZC
SCMS-C-LbL-Rh6G-ZZ
SCMS-C-LbL-Fluo-C
SCMS-C-LbL-Fluo-Z
SCMS-C-Rh6G-CC
SCMS-C-Rh6G-ZZ
SCMS-C-Fluo-C
SCMS-C-Fluo-Z

Opis procedury
Adsorpcja i desorpcja rodaminy prowadzona w 40°C
Adsorpcja rodaminy prowadzona w 40, a desorpcja w 22°C
Adsorpcja rodaminy prowadzona w 22, a desorpcja w 40°C
Adsorpcja i desorpcja rodaminy prowadzona w 22°C
Adsorpcja fluoresceiny prowadzona w 40°C
Adsorpcja fluoresceiny prowadzona w 40°C
Adsorpcja i desorpcja rodaminy prowadzona w 40°C
Adsorpcja i desorpcja rodaminy był prowadzona w 22°C
Adsorpcja rodaminy prowadzona w 40°C
Adsorpcja fluoresceiny prowadzona w 40°C

Po skończonym wytrząsaniu w określonych warunkach, roztwór odwirowano (7900
RCF, 5 min), supernatant pobrano ostrożnie pipetą, a następnie zmierzono widmo UVVIS. Eksperymenty z desorpcją (dot. Rh6G) były prowadzone analogicznie również
w warunkach pokojowych lub podgrzanych (40°C). Użyto wysuszonego materiału po
procesie adsorpcji i wlano po 4 ml roztworu 0,25 M NaCl oraz wytrząsano w
określonej temperaturze przez 40 min. Następnie następowało wirowanie jak
uprzednio i pomiar UV-VIS.
7.3.

Wyniki i ich opracowanie

W toku prac sprawdzono najpierw czy filmy oligosiloksanów zostały wytworzone. Do
tego celu używano pomiaru potencjału dzeta dla każdej warstwy PQS lub SPOS.
Powszechnie uznawanym warunkiem stabilności układów koloidalnych (stabilizacja
elektrostatyczna) jest wartość modułu potencjału dzeta większa niż 30 mV. Na rys.
95. przedstawiono, jak zmienia się wartość potencjał dzeta (zaznaczone odchylenie
standardowe) po odkładaniu kolejnych warstw na powierzchni mikrocząstek.
Okazuje się, że mikrocząstki po pokryciu każdą warstwą wykazywała

dobrą

stabilność w zawiesinie, a po kolejnej adsorpcji polimeru następował odwrócenie
znaku potencjału dzeta. W związku z tym, można wnioskować, że opracowana
procedura pozwala na odkładanie stabilnych warstw PQS/SPOS na powierzchni
mezoporowatej krzemionki SCMS-C.
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Rys. 95. Wartości potencjałów dzeta dla kolejnych warstw materiału SCMS-C-LbL.
Wiedząc już, że kolejne warstwy zostały poprawnie naniesione tworząc
wielowarstwowy
oligosiloksanów

film

polielektrolitowy,

przepuszcza

modelowe

należało
substancje

zbadać
(Rh6G

jak
i

warstwa

fluoresceina).

Przepuszczalność warstwy PQS/SPOS powinna zależeć od temperatury układu, która
determinuje stan fizyczny wytworzonego filmu. Jest to związane z Tg(PQS/SPOS)
wyznaczonego eksperymentalnie na poziomie 28°C. W stanie szklistym (poniżej 28°C,
tutaj 22°C) materiał wykazuje mniejszą przepuszczalność dla roztworu rodaminy niż
w stanie plastycznym reprezentowanym tutaj przez próbki wytrząsane w 40°C.
Adsorpcja barwnika (Rh6G)
Na rys. 96. przedstawiono widma UV-VIS dla kolejnych supernatantów po godzinnym
procesie wytrząsania w określonej temperaturze. Podobnie jak w innych tego typu
eksperymentach przedstawionych w pracy, miarą adsorpcji jest różnica pomiędzy
absorbancją roztworu wyjściowego, a absorbancją supernatantu po wytrząsaniu. Na
rys. 97. przedstawiono wyniki na wykresie kolumnowym z maksimami zmierzonych
absorbancji. Taki sposób przedstawienia informacji może ułatwić interpretację
wyników. Pary próbek z indeksem CC i CZ oraz ZC i ZZ nie różnią się od siebie znacznie
wynikiem. Natomiast próbki ogrzewane do 40 °C pokryte polimerem, lepiej niż
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nieogrzewane adsorbują barwnik. Świadczy to o lepszej przepuszczalności warstwy
polimeru w podwyższonej temperaturze. Jest to kolejny przykład w tej pracy, że
nieznaczna zmiana temperatury zapewnia kontrolę przepływu masy do mezoporów
mikrocząstek. Kolejną obserwacją wynikającą z analizy rys. 97. jest to, że próbki
kontrolne działają odwrotnie niż próbki pokryte siloksanami. W temperaturze
pokojowej 7 mg SCMS-C jest w stanie zaadsorbować prawie cały barwnik do porów,
a w temperaturze 40°C, już to dużo mniejsza część. Taki skutek wnoszą tutaj
oddziaływania elektrostatyczne, ponieważ cząsteczki Rh6Gsą dodatnio naładowane,
a powierzchnia mikrocząstek SCMS-C - ujemnie. W podwyższonej temperaturze
(40°C) cząsteczki barwnika szybciej się poruszają, przez co trudniej jest im się
utrzymać w porach niepokrytych mikrocząstek (zwiększona szybkośc desorpcji).
Pokrycie filmami ogranicza desorpcję uprzednio zaadsorbowanych cząsteczek
barwnika.

Rys. 96. Widma absorpcji supernatantów próbek pokrytych oligosiloksanami (SCMS-CLbL) oraz kontrolnych próbek (SCMS-C) (barwnik – rodamina 6G)
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Rys. 97. Absorbancja dla długości fali 527 nm supernatantów próbek SCMS-C-LbL oraz
próbek kontrolnych SCMS-C (barwik - rodamina 6g).

Kolejny eksperyment dotyczył adsorpcji hydrofilowego barwnika - soli sodowej
fluoresceiny, której cząsteczki są ujemnie naładowana, podobnie jak powierzchnia
porów w mikrocząstkach. Wyniki z tego eksperymentu dla cząstek niepokrytych
filmami wskazują na niską efektywność adsorpcji fluoresceiny w porach (rys. 98 –
widma SCMS-C-fluo-Z oraz SCMS-C-fluo-C). Świadczy o tym również fakt, że po
zakończonym eksperymencie i odwirowaniu, mikrocząstki pozostają białe, a nie
różowe jak w poprzednim eksperymencie z rh6g. Ciekawym zjawiskiem jest wzrost
absorbancji (rys. 98) i przesunięcie pasma absorbcji w kierunku fal dłuższych o
kilkanaście nm dla próbek pokrytych filmami (LbL). W związku z tym, należy
domniemywać, że obecność filmów na mikrocząstkach wpływa na obecną w
roztworze formę jonową fluoresceiny. Występowanie różnych form fluoresceiny jest
silnie zależne od pH, stężenia [129] i trudno jest na podstawie wid, fluorescencyjnych
jednoznacznie określić proporcje konkretnych form w badanym układzie. Na rys. 99
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przedstawiono możliwe formy jonowe fluoresceiny (formy kationowe występują dla
niskich pH, a anionowe dla wysokich). Wydaje się, że charakterystyczne przesunięte
maksimum na poziomie 490 nm dla mikrocząstek SCMS-C-LbL wskazuje na
środowisko alkaliczne oraz przewagę fluoresceiny w formie dianionu. Natomiast w
przypadku cząstek niepokrytych siloksanami dominuje fluoresceina w formie anionu
karboksylanowego (KF-) z maksimum na poziomie 476 nm.
Dla mikrocząstek niepokrytych SCMS-C nastąpił niewielki spadek absorbancji, co
świadczy o małej adsorpcji barwnika w porach. Temperatura, w której prowadzono
proces nie ma w przypadku fluoresceiny znaczenia (SCMS-C-fluo-Z oraz
SCMS-C-fluo-C ma bardzo zbliżoną absorbancję.) Na tym etapie zaprzestano badań
nad przepuszczalnością fluoresceiny, uznając ten barwnik jako nieodpowiedni do
tego typu rozważań.

Rys. 98. Widma absorpcji supernatantów próbek pokrytych oligosiloksanami (SCMS-CLbL) oraz kontrolnych próbek (SCMS-C) (barwnik - fluoresceina).
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Rys. 99. Możliwe formy jonowe fluoresceiny [130].
Desorpcja rodaminy 6g
Po analizie procesu adsorpcji barwników w mezoporach przeprowadzono badania
desorpcji modelowego barwnika z SCMS-C-LbL. Efekty wypuszczania barwnika z
porów do czystej wody były, podobnie jak w przypadku mikrocząstek pokrytych
szczotkami PNIPAM, bardzo słabe i dlatego wybrano do tych badań roztwór soli
(chlorku sodu). Widma absorpcyjne zebrane na rys. 100. potwierdzają wysnute
wcześniej wnioski o przepuszczalności filmów i jej zależności od temperatury. Im
wyższa absorbancja supernatantu tym więcej rodaminy desorbuje się do roztworu
soli. W stanie szklistym (tutaj t = 22°C) siloksany wykazują słabszą przepuszczalność
(SCMS-C-LbL-rh6g-CZ (czarny) oraz –ZZ (czerwony)). Natomiast w stanie
elastycznym (tutaj t= 40°C) ewidentnie przepuszczalność filmów rośnie co widać na
rys. 100. (krzywe niebieska i zielona). Próbki niepokryte – reprezentowane tutaj
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przez krzywą różową oraz żółtą wykazują najsłabszą desorpcję do roztworu mimo, iż
najwięcej barwnika udało się zamknąć w pory. Same widma UV-VIS tutaj dają pewną
informację, jednak kluczowym wydaje się rys. 101. na którym przedstawiono
procentowe wydajności desorpcji uwzględniając ilości zaadsorbowane.

Rys. 100. Widma absorpcji supernatantów próbek pokrytych oligosiloksanami
(SCMS-C-LbL) oraz kontrolnych próbek (SCMS-C) (barwnik - rodamina)
(desorpcja Rh6G do 0,25 M NaCl).
Wykresy słupkowe na rys. 101. powstały w oparciu o wzór 3:

%𝑑𝑒𝑠 =

𝐴𝑑𝑒𝑠
∗ 100%
𝐴𝑟ℎ6𝑔 − 𝐴𝑎𝑏𝑠

(3)

gdzie:
Ades – absorbancja supernatantu po procesie uwalniania rodaminy do soli.
Arh6g – absorbancja roztworu wyjściowego używanego do adsorpcji
Aabs – absorbancja supernatantu po procesie adsorpcji rodaminy do układów
SCMS-C-LbL
Mianownik we wzorze (3) jest miarą ilości zaadsorbowanego barwnika w pierwszym
etapie eksperymentu. Porównując słupki dla niepokrytych nośników (14% i 15 %) z
próbkami pokrytymi filmami widać, że obecność filmów umożliwia z dobrą
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wydajnością zawrócić potencjalne reagenty do roztworu i można ten proces
kontrolować zmianą temperatury. Analizując wyniki dla pokrytych mikrocząstek w
temp. 40°C (SCMS-C-LbL-rh6g-CC (53%) oraz –ZC (77%)) oraz w temp. 22°C (SCMSC-LbL-rh6g-ZZ (58%) oraz –CZ (41%)) można stwierdzić, że znacznie więcej
barwnika uwalnia się w wyższej temperaturze. Zauważyć należy również, że więcej
rodaminy opuszcza układ, w którym była ona adsorbowana w temperaturze
pokojowej (-ZC 77% oraz -ZZ 58%) tj. dla powłoki w stanie szklistym. Jest to
prawdopodobnie związane z tym, że przy większych stężeniach rodaminy w porach
(adsorbowanej na ciepło) część barwnika przy adsorpcji zostaje na ściankach
naczynia po wirowaniu i nie bierze później udziału w procesie desorpcji. Nie jest to
do końca wyjaśnione i fakt ten wymaga jeszcze dodatkowych badań.

Rys. 101. Wydajność desorpcji barwnika (rodamina 6g) do roztworu soli,
uwzględniając procent zaadsorbowany.

154

7.4.


Wnioski

Wykorzystano

jonowe

oligosiloksany

PQS

i

SPOS

do

otrzymania

wielowarstwowych pokryć mikrocząstek SCMS, które mogą służyć do kontroli
transportu reagentów do i z mezoporów w wyniku zmian temperatury w
okolicach temperatury zeszklenia filmu.


Wypuszczanie i wpuszczanie rodaminy do mezoporów jest zdeterminowane
przez stan filmów na powierzchni mikrocząstek SCMS-C, co sprawia, że
sterowanie temperaturą układu zapewnia określoną przepuszczalność. W stanie
szklistym – poniżej 28 °C (tutaj 22°C) wspomniane filmy gorzej przepuszczają
Rh6G, a powyżej 28 °C, w stanie plastycznym (tutaj 40°C) lepiej o około 30-40%.



Wnioskować należy, że takie pokrycia jak PQS/SPOS są wysoce pożądane w
konstrukcji mikroreaktorów chemicznych umożliwiając kontrolę transportu
reagentów

pomiędzy

reaktorem,

a

zastosowaniu czynnika temperaturowego.
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środowiskiem

zewnętrznym

przy

VI.

Podsumowanie rozprawy

Podsumowując całą rozprawę, można stwierdzić, że udało się zoptymalizować
syntezę mikrocząstek krzemionkowych zawierających lity rdzeń oraz mezoporowatą
powłokę (SCMS), które w wyniku dalszych modyfikacji mogą z powodzeniem służyć
jako mikronośniki i mikroreaktory chemiczne. SCMS są stosunkowo łatwe w
modyfikacji, przyjazne środowisku, a w niniejszej pracy zostały one dodatkowo
zmodyfikowane albo na etapie wytwarzania (współkondensacja z modyfikowanym
chromoforem), albo poprzez pokrycie gotowych mikrocząstek szczotkami lub
filmami polimerowymi.
Czwarty rozdział otwiera część eksperymentalną. Określono w nim wpływ
temperatury syntezy na podstawowe parametry materiałów SCMS takie jak rozmiar,
dyspersja, stężenie surfaktantu w porach, powierzchnia właściwa, rozmiary porów i
możliwości sorpcyjne względem modelowego barwnika - rodaminy 6G. Znaleziono
pozytywne korelacje między zawartością użytego surfaktantu (intensywność
odpowiednich pasm w widmach FT-IR) oraz zdolnością do adsorpcji modelowego
barwnika, a powierzchnią właściwą. W dalszej części czwartego rozdziału materiał
SCMS zobrazowano elektronową mikroskopią transmisyjną TEM i porównano z
identycznym materiałem z dwunastoma atomami węgla w łańcuchu surfaktantu
(DDTAB). Wyniki wskazują na lepszą i bardziej stabilną strukturę SCMS
syntezowanego z CTAB (z 16. węglami). Używając rentgenowskiej dyfraktometrii
proszkowej (XRD) zbadano odległości między kanałami w materiale SCMS w
zależności od temperatury i skorelowano wyniki z średnim rozmiarem porów wg BJH,
uzyskując grubość ścian mezoporowatej struktury. Sprawdzono również jak czas
tworzenia mezoporowatej powłoki wpływa na właściwości adsorpcyjne i rozmiar.
Wyniki wskazują, że bez względu na czas tworzenia mezoporowatej powłoki, rozmiar
i powierzchnia właściwa istotnie się nie zmienia. Ponadto można stwierdzić, że
długotrwałe mieszanie (48h) nie powoduje degradacji struktury mikrocząstek. Tak
scharakteryzowany

materiał

posłużył

do

funkcjonalizacji,

które

zostały

zaprezentowane w rozdziałach 5 (grafting), 6 (współkondesacja) i 7 (LbL).
W rozdziale piątym opisano sposób otrzymania i charakterystykę materiałów
krzemionkowych pokrytych termoczułymi szczotkami PNIPAM, które pełniły funkcję
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molekularnych zaworów kontrolujących przepływ substancji do i z mezoporów.
Polimeryzację ATRP przeprowadzono analogicznie dla obu układów (nieporowaty
SC-PNIPAM oraz porowaty SCMS-PNIPAM), pobierając frakcje po różnych czasach
reakcji. Otrzymane materiały scharakteryzowano przy pomocy TGA, analizy
elementarnej, cryo-TEM oraz mikroskopią fluorescencyjną czasów życia (FLIM).
Wyniki potwierdzają wytworzenie szczotek PNIPAM, których wzrost jest stosunkowo
szybki. Cryo-TEM pozwolił na zobrazowanie tych szczotek w układach SC-PNIPAM
oraz SCMS-PNIPAM (grubość warstwy szczotek od 20 do 30 nm). W toku badań
przebadano i porównano czasy życia modelowej sondy (Rh6G) w różnych układach
wykazując efektywną adsorpcję barwnika w porach (niższe czasy życia fluorescencji)
oraz znikomą adsorpcję barwnika w szczotkach. Przebadano również powyższe
układy pod kątem zdolności adsorpcyjnych modelowego barwnika -

Rh6G,

wykazując kontrolę nad przepływem do i z mezoporów w zależności od temperatury
układu, co jest najistotniejszym osiągnięciem badawczym w tym rozdziale pracy.
Rozdział szósty opisuje syntezę siloksanowej pochodnej antracenu (TEOS-A) oraz
związaną z nim syntezę fotoaktywnych mikrocząstek SCAMS pełniących rolę
mikroreaktorów fotochemicznych. Mikrocząstki SCAMS miały stały nieporowaty
rdzeń krzemionkowy oraz porowatą powłokę domieszkowaną chromoforami
antracenowymi. Efektywną współkondensację TEOS-A potwierdzono poprzez
pomiary spektroskopii absorpcyjnej UV-VIS, fluorescencji oraz SEM. Co bardzo
istotne, SCAMS wykazują efektywne przeniesienie energii w układach z perylenem i
fluoresceiną (akceptory energii wzbudzenia), co pokazuje ich uniwersalność w
stosunku do potencjalnych zastosowań w zakresie degradacji hydrofilowych i
hydrofobowych zanieczyszczeń wody. Dzięki antracenowi obecnemu w układzie
SCAMS pełniącemu rolę donora energii, jest możliwe efektywne fotoutlenianie
perylenu światłem, które absorbuje donor (SCAMS) i energię wzbudzenia przekazuje
na akceptor (perylen). Brak ekstrakcji surfaktantu okazał się kluczowy dla osiągnięcia
ograniczonego przestrzennie środowiska, ponieważ materiały z wyekstrahowanym
surfaktantem (SCAMS-EX) nie wykazywały przeniesienia energii FRET. Stosowanie
litego rdzenia sprzyja zwiększeniu gęstości mikrocząstek, co ułatwia izolowanie ich z
roztworu, co nie ma negatywnego wpływu na efektywną powierzchnię właściwą,
która zajmowana jest przez cząsteczki reagentów.
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W rozdziale siódmym otrzymano metodą „warstwa po warstwie” pokrycia
mikrocząstek SCMS, które w zależności od temperatury otoczenia, są bardziej lub
mniej przepuszczalne dla modelowych substancji. Efektywność transportu Rh6G do
porów SCMS-C-LbL zdeterminowane jest przez stan fizyczny filmów (szklisty lub
elastyczny) na powierzchni mikrocząstek, co sprawia, że sterowanie temperaturą
układu zapewnia określoną ich przepuszczalność. Oznacza to, że tego typu układy
hybrydowe mogą służyć jako mikroreaktory chemiczne umożliwiające kontrolę
transportu reagentów, przy zastosowaniu czynnika temperaturowego.
Podsumowując, można stwierdzić, że cele niniejszej pracy zostały zrealizowane, a
uzyskane mikrocząstki na bazie krzemionki mogą z powodzeniem pełnić rolę
wielofunkcyjnych mikroreaktorów chemicznych do prowadzenia reakcji w
zawiesinach wodnych.
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