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Cel pracy

1 Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest opracowanie materiału opakowaniowego o dużej
aktywności

biobójczej,

właściwościach

sorpcyjnych

i

katalitycznych.

Założeniem jest zastosowanie zeolitów, jako wypełniaczy masy papierowej,
które posiadałyby w swej strukturze srebro w minimalnej możliwej ilości
w stanie uwięzionym w komorach lub kanałach. Celem jest również
opracowanie metody preparatyki materiału o wskazanych powyżej cechach.

2 Motywacje

Podstawową motywacją do powstania tej pracy był projekt SPB MNiSW pt.:
„Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów
i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością
poprzez

wykorzystanie

zeolitowej

do

nanocząstek

powlekania

lub

srebra

rozproszonych

wypełniania

papieru”,

SPB

w

matrycy
811/N

-

COST/2010/0 do COST FA0904. realizowany w ramach akcji COST FA0904:
Eco-sustainable

Food

Packaging

based

on

Polymer

Nanomaterials

Założeniem projektu, a zarazem tej rozprawy, było poszukiwanie
inteligentnych i wielofunkcyjnych materiałów opakowaniowych do różnych
zastosowań. Opakowania w zależności od przeznaczenia, na przykład
opakowania żywności, środków medycznych lub archiwaliów i dzieł sztuki,
powinny spełniać szereg wymogów. Należą do nich zdolność sorpcyjna
zarówno produktów ich degradacji, jak i zanieczyszczeń powietrza,
aktywność mikrobójcza i możliwie katalityczna w stronę utylizacji
lotnych

związków

organicznych,

a

także

nietoksyczność.

Z

projektowaniem tak zdefiniowanych materiałów wiąże się również ich
określona

trwałość,

w

przypadku

opakowań

nie

zawsze

duża,

oraz

wytrzymałość mechaniczna. Ze względu na powszechność wykorzystania
papieru, jako materiału opakowaniowego, jego wybór jako materiału
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wyjściowego do badań jest oczywisty. Pozostaje zatem do rozstrzygnięcia
wybór dodatków do papieru, które miałyby zadane funkcjonalności. Jednym
z możliwych do rozważenia składników jest srebro w postaci nanocząstek lub
jonów. Srebro w takiej postaci zapewnia właściwości mikrobójcze i być może
katalityczne.
W istocie nanocząstki srebra cieszą się dużą popularnością w wielu
dziedzinach przemysłu i są stosowane w szerokiej gamie produktów
wykorzystywanych przez człowieka, jak na przykład. w odzieży, kosmetykach
i lekach. Trwające w chwili obecnej spory na temat toksyczności nanosrebra,
zmuszają badaczy i technologów do zwiększenia uwagi na możliwe działania
niepożądane w aspekcie zdrowia i życia człowieka, a także środowiska
naturalnego

[1].

Odpowiedź

na

pytanie

czy

stosowanie

nanocząstek

metalicznych jest toksyczne dla komórek wyższych organizmów mogą
dostarczyć

badania

nad

mechanizmem

interakcji

nanocząstek

z mikroorganizmami lub nawet bezpośrednio z komórkami ludzkimi [2].
Jeżeli rozważamy srebro, jako medium mikrobójcze, to pojawia się
pytanie, czy można zminimalizować jego ilość w materiale opakowaniowym
i trwale związać go ze strukturalną matrycą. Tu potencjalnym materiałem do
badań mogą być zeolity. Zauważmy, że zastosowanie zeolitów, jako
wypełnienia papieru zapewnia oczekiwane właściwości sorpcyjne dla lotnych
związków organicznych. Kwestia, która pozostaje do rozstrzygnięcia to to, czy
kationy

srebra

podstawione

w

strukturze

zeolitu

mają

właściwości

mikrobójcze i czy kationy takie są trwale związane z matrycą w zadanych
warunkach odpowiadających warunkom przechowywania danego produktu?
Jest to ważne z punktu widzenia toksyczności otrzymywanych materiałów.
Idea badań wychodzi w ten sposób poza obszar i skalę nanotechnologii
i zmierza do uzyskania aktywności srebra w skali atomowej, która
zapewniona będzie przez jego wiązanie w strukturze zeolitu. Pracy przyświeca
zatem

przeprowadzenie

metodycznych

badań

wpływu

warunków

prowadzenia syntezy materiałów zeolitowych wymienionych srebrem na
właściwości uzyskiwanych materiałów. Będą to zarówno zeolity ze srebrem
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rozproszonym w postaci kationów, jak i ze srebrem w postaci zredukowanej.
W tym celu wykorzystano sonochemię oraz przebadano wpływ parametrów
pola ultradźwiękowego na skład i strukturę syntezowanych materiałów.
Pomysł na wypełniacz papieru w postaci zeolitów wywodzi się z ich
niezwykłej nanostruktury opartej o system kanałów i komór. Dodatkowym
atutem struktury zeolitu jest zdolność zarówno do wymiany jonowej
protonów z grup -OH (w formie protonowej zeolitów), jak i szczepienia
nanocząstek na jego powierzchni. Zeolity w istocie można traktować jako
materiał składający się wyłącznie z powierzchni. Uzasadnia to ich wybór w
kontekście właściwości sorpcyjnych. Strukturę można dobrać celowo do
określonych sorbowanych cząstek. Podstawienie kationów (wymiana jonowa)
lub

zaszczepienie

na

powierzchni

nanocząstek

srebra

ma

zapewnić

materiałowi funkcje katalityczne (utleniania lotnych związków organicznych
z otoczenia materiału), a także funkcje antyseptyczne i biobójcze.
Motywacja tej pracy jest była tylko praktyczna, ale również poznawcza.
Badania

zmierzały

stosowanego

do

zeolitu,

ustalenia
formą

korelacji

występującego

pomiędzy
w

nim

strukturą
srebra

i

właściwościami materiału, a także w miarę możliwości do ii) określenia
mechanizmu, który wyjaśnia określone w założeniach funkcjonowanie.
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3.1 Zeolity
Zeolity na przestrzeni ostatnich dekad odegrały wielką rolę w wielu
dziedzinach chemii i stały się obiektem zainteresowania naukowców oraz
inżynierów materiałowych. Intensyfikację badań nad zeolitami notuje się
w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat – od tego czasu zsyntezowano lub
odkryto około 200 różnych struktur [3], które w mniejszym lub większym
stopniu znalazły praktyczne zastosowanie w przemyśle chemicznym. Studia
nad

ich

strukturą

zainteresowanie
porowatymi,

i

zastosowaniem

nowoczesnymi

które

są

wpisują

się

we

wciąż

nanokompozytowymi

wykorzystywane

do

rosnące

materiałami

kontrolowania

procesów

chemicznych i technologicznych, takich jak na przykład oczyszczanie wody
czy też katalityczny kraking węglowodorów. Spośród ogromnego katalogu
znanych

obecnie

zeolitów

dwa

z nich

zasługują

na

szczególne

zainteresowanie w kontekście badań wykonywanych w ramach niniejszej
pracy - zeolit typu Y oraz ZSM-5.
Wybór tych właśnie zeolitów wynika z ich powszechnego zastosowania
w ogólnie pojętym przemyśle chemicznym, co powoduje, że są to materiały
bardzo dobrze scharakteryzowane i opisane [4]. Jest to zatem solidna
podstawa do przygotowania materiałów opartych na zeolitach o zadanej
funkcjonalności.
Zeolity

są

związkami

chemicznymi

występującymi

naturalnie

w środowisku. Zeolitami określa się także bardzo dużą grupę syntetycznych
związków. W pewnym momencie liczebność struktur zeolitowych powstałych
w laboratoriach chemicznych przewyższyła tę odnoszącą się do zeolitów
występujących

naturalnie.

Próba

stworzenia

definicji

zeolitów

była

podejmowana i dyskutowana wielokrotnie. Na przykład definicja podana
przez Heya (1930) mówiąca, że „zeolity są zbudowane z glinowo-krzemowej
sieci, która jest stabilizowana przez jony metali. Cząsteczki wody okupują
pozycje pozasieciowe. Stosunek tlenku glinu do tlenków metali przejściowych
4
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musi wynosić jeden - Al2O3/(Ca, Sr, Ba, Na2, K2)O=1 oraz O/(Si + Al)=2
w

empirycznym

i eliminowała

wzorze

zbyt

wiele

chemicznym”
struktur

okazała

wykazujących

się

zbyt

restrykcyjna

właściwości

zeolitów.

Obecnie obowiązuje definicja podana przez International Mineralogical
Association najszerzej ujmująca wielorakość struktur zeolitów [5]:
„Zeolity to substancje krystaliczne posiadające strukturę zbudowaną
z jednostek tetraedrowych połączonych ze sobą, z których każdy posiada
cztery atomu tlenu w narożach oraz atom centralny, którym może być glin lub
krzem. Struktura zeolitu zawiera sieć kanałów i komór, o różnej wielkości i
rozłożeniu w zależności od typu zeolitu. W przestrzeniach pozasieciowych
znajdują się cząsteczki wody i jony metali, które w drodze wymiany jonowej
mogą być wymieniane. Kanały i komory zeolitów są na tyle duże, że istnieje
możliwość, aby w nich mogły adsorbować się cząsteczki (odpowiednio
mniejsze). Co więcej, w sieci zeolitów mogą występować ugrupowania –OH lub
–F, jednakże te są zlokalizowane tylko w wierzchołkach tetraedrów
niepołączonych

z

innymi

jednostkami

budulcowymi

(sąsiadującymi

tetraedrami)”.

3.1.1 Występowanie i synteza

Zeolit typu Y występuje w środowisku naturalnym pod nazwą fojazyt.
Początkowo był on przypisywany do grupy minerałów z rodziny Apofilitu.
Dopiero w 1842 r. Damour wprowadził obowiązującą do tej pory nazwę.
Termin wprowadzony przez Damoura miał być uhonorowaniem francuskiego
geologa i wulkanologa Barthelemy’a Faujasa de Saint Fond, który był
zaangażowany w badania skał z wygasłych wulkanów [6]. Wówczas nazwa ta
odnosiła się jedynie do jednego związku chemicznego. Ta sytuacja uległa
zmianie dopiero w 1997 roku, kiedy to Coombs wraz ze współpracownikami,
podnieśli znaczenie tego terminu do określenia całej serii minerałów [5]. W jej
skład wchodzą minerały przedstawione w Tabeli 1.
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Tabela 1. Rodzaje zeolitów z grupy fojazytów z zaznaczeniem głównych obszarów
występowania [5], [7].

Lp.

Nazwa

Wzór chemiczny

1

Fojazyt - Na

[(Na, Ca0,5, Mg0,5, K)x][Alx, Si12-x,
O24]

2

Fojazyt - Ca

[(Ca0,5, Na, Mg0,5, K)x][Alx, Si12x, O24]

3

Fojazyt - Mg

[(Mg0,5, Ca0,5, Na, K)3,5][Al3,5,
Si8,5, O24]

Fojazyt

można

pochodzenia

znaleźć

wulkanicznego

w

Właściwości
fizykochemiczne i
morfologiczne

Występowanie
(złoża
najbardziej
bogate w
przytoczony
skład)*

Twardość:
4.5 – 6,
gęstość: ok. 1.93
[g/cm3]
Barwa: od białej do
szarej

Sasbach,
Niemcy
Ilbeshausen,
Vogelsberg,
Hessen, Niemcy
Sasbach,
Kaiserstuhl,
Niemcy

przeobrażonych

(skały

typu

skałach

bazaltowych

wylewnego),

materiałach

piroklastycznych lub hydrotermalnie przeobrażonych granitach, czy też
innych skałach metamorficznych. Jeżeli chodzi o miejsca występowania
fojazytu,

w

literaturze

można

znaleźć

doniesienia,

w

których

jego

występowanie zostało potwierdzone. Są to:


kamieniołomy w Niemczech (Sabasch, Kaiserstuhl, Baden). Forma
sodowa została odnaleziona w pęknięciach Limburgitów (skała
magmowa typu bazaltowego z prakryształami oliwinu i augitu),
natomiast forma wapniowa była obecna w tego samego rodzaju
skałach w Attenburgu, Annerodzie oraz Haingrabenth.



Oahu,

Hawaje

–

forma

sodowa

została

odnaleziona

w przeobrażonych skałach bazaltowych. Wraz z innymi zeolitami
forma ta była obecna w wierzchnich warstwach gleby, po czym
można wnosić, że jego źródłem jest wypłukiwanie przez opady
atmosferyczne

zeolitu

z

obecnych

tam

skał

bazaltowych.

Identyczną sytuację zaobserwowano w Kalifornii (San Bernardino).


Jordan (Tell Rimah, Jabal Aritayn, Jabal Hannoun) – forma sodowa
oraz wapniowa wykryta w tufach na skutek wymywania przez
wodę.
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pojedyncze

przypadki

formy

sodowej

fojazytu

były

także

odnajdywane w odwiertach i kopalniach na terenie Kostaryki oraz
Stanów Zjednoczonych [7].
Synteza zeolitu typu Y, tak jak i innych zeolitów, oparta jest na
surowcach zawierających glin i krzem. Do tego celu są wykorzystywane takie
prekursory jak glinian sodu i krzemian sodu. Znane są również metody
syntezy, w których wykorzystywane są prekursory obu metali – np. kaolin.
Reagenty używane w syntezie zeolitów są rozpuszczane w zasadowym
środowisku. Najczęściej stosuje się wodny roztwór wodorotlenku sodu. W tak
przygotowanej zawiesinie następuje krystalizacja zeolitu, która może być
prowadzona w zakresie temperatur od 70 – 300 °C w zależności od
procedury. Najczęściej jednak jest to 100 °C. W wyniku syntezy otrzymuje się
formę sodową zeolitu. Ta nie charakteryzuje się wysoką stabilnością, więc
jest często wymieniana jonami amonowymi. Forma amonowa wykazuje
wyższą stabilność, ponadto prowadzenie wymiany jonowej w tym przypadku
jest łatwiejsze. Co ważne, formę amonową zeolitu w wyniku kalcynacji, w
której jony NH4+ są usuwane, można przekształcić w formę zawierającą
centra kwasowe odpowiedzialne za właściwości katalityczne. W zależności od
stosunku atomów glinu do krzemu fojazyt dzieli się na dwa typy – zeolit typu
Y oraz zeolit typu X. Stabilność zeolitów wzrasta wraz ze zwiększającym się
stosunkiem Si/Al [6]. Dla zeolitu Y przyjmuje się, że stosunek Si/Al zawiera
się w przedziale 1.5 – 3.0 [8]. Do stabilizacji struktury w trakcie syntezy
używane są często związki o skomplikowanej budowie przestrzennej, dzięki
którym możliwe jest uzyskanie odpowiedniej geometrii zeolitu. Zaliczamy do
nich

tetraetoksysilan

(TEOS)

oraz

wodorotlenek

tetrametyloamoniowy

(TMAH). W przypadku tych ostatnich ważnym aspektem jest kontrolowanie
takich parametrów jak pH roztworu oraz stosunek wagowy reagentów
używanych do syntezy. Udowodniono, że zmiany przytoczonych warunków
syntezy powodują różnicę w rozmiarach otrzymywanych krystalitów [9].
Wybór samych reagentów też nie jest bez wpływu na finalny produkt syntezy
zeolitów – nie tylko typu Y, ale i innych również, bowiem uzależniony od
niego jest czas syntezy, wielkość i morfologia krystalitów. Różnice są
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znaczne, więc w celu otrzymania wymaganej struktury, aspekt ten nie może
być

pominięty

[10]–[12].

Wartym

podkreślenia

jest

również

wpływ

zanieczyszczeń, zwłaszcza metalami, na strukturę zeolitów. Ponieważ metale
te mogą się wbudowywać w sieć, używanie odczynników o nieodpowiedniej
czystości może skutkować tzw. wtrąceniami, czyli występowaniem jonów tych
metali w miejscach gdzie w przypadku zeolitu występują jony glinu lub
krzemu [9].
Zeolit ZSM-5 występuje w przyrodzie niezwykle rzadko. Został
odnaleziony na Antarktydzie, w pęcherzykach i pęknięciach diabazu
pochodzącego z czasów epoki jurajskiej. Niektórzy naukowcy twierdzą, że tak
rzadkie występowanie tego typu zeolitu związane jest z jego strukturą.
Przypuszczalnie związane jest to z bardzo szybkim wychłodzeniem układu
podczas wzrostu kryształów, co ze względu na klimat możliwe jest właśnie na
Antarktydzie (niezbędne było oczywiście powstawanie w tak srogim klimacie
skał pochodzenia wulkanicznego) [7].
Zeolit typu ZSM-5 jest jednym z najpowszechniej syntezowanych
zeolitów do wykorzystania w przemyśle, ze względu na możliwości jego
zastosowania w różnego rodzaju procesach katalitycznych i sorpcyjnych [13]–
[18]. Tak jak i w przypadku zeolitu typu Y, sposób syntezy zeolitów typu
ZSM-5 jest bardzo zróżnicowany w zależności od stosowanych reagentów, ich
stężeń, a także warunków procesu. W odniesieniu do techniki stosowanej
w niniejszej pracy konieczne jest zwrócenie uwagi na to, że większość syntez
oparta jest na stosowaniu związków organicznych mających na celu
wspomaganie formowania się pożądanej struktury. Stosowanie organicznych
reagentów powoduje znaczący wzrost kosztów syntezy, co jest niekorzystne
z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego, konieczne jest poszukiwanie
rozwiązań, w których synteza oparta byłaby na powszechnie dostępnych
związkach [19]. Niestety ze względu na skomplikowaną strukturę samych
zeolitów, a także uzależniony od warunków mechanizm tworzenia się
struktury zeolitów, konieczne jest kontrolowanie bardzo wielu parametrów
syntezy. Aktywność katalityczna i zdolności sorpcyjne są w znacznym
stopniu uzależnione od geometrii zeolitów, ich rozmiarów oraz charakteru
9
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powierzchni krystalitów. Te zaś mogą się różnić, niekiedy dość znacznie
między sobą [20]. Na strukturę oraz wielkość krystalitów mają wpływ takie
parametry syntezy jak:
 źródłowe reagenty zawierające glin i krzem [21],
 zawartość glinu w mieszaninie reakcyjnej [22],
 temperatura procesu [22],
 zawartość wody [22],
 obecność zarodków krystalizacyjnych [22],
 stosunek

stężenia

związków

wspomagających

do

stężenia

krzemu [22].
W ostatnich latach w Zespole Kinetyki Reakcji Heterogenicznych na
Wydziale Chemii UJ, w którym powstała niniejsza praca wykorzystywano
metodę syntezy zeolitu ZSM-5 bez zastosowania związków organicznych
nadających strukturę [23]. Synteza oparta jest na zastosowaniu krystalitów
ZSM-5

do

nadania

struktury

kryształom

otrzymywanym

z

glinowo-

krzemowych prekursorów.
Jak wykazano w niniejszym podrozdziale synteza zeolitów jest
wymagająca, jednakże daje możliwość tworzenia materiałów o różnorodnych
właściwościach, w tym katalitycznych. Każdy etap syntezy powinien być
monitorowany pod kątem otrzymywanych produktów. Jednym ze sposobów
upewnienia się, czy finalny produkt rzeczywiście jest zeolitem o wymaganej
strukturze są badania z wykorzystaniem dyfraktometrii rentgenowskiej XRD.
Te powinny być przeprowadzane w przypadku każdej nowej syntezy, bez
względu na to jak dokładnie odwzorowano jej procedurę.
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3.1.2 Struktura
3.1.2.1 Zeolit Y

Struktura fojazytu (wg. IZA – Structure Commission zaliczana do FAU)
zbudowana jest z komór glinokrzemianowych, które połączone są za pomocą
heksagonalnych pryzm (struktura typu D6R). Takie rozwinięcie struktury
powoduje obecność porów rozłożonych równolegle do siebie (por. Rys. 1.)
o rozmiarze 7.4 Å zbudowanych z 12-członowych pierścieni. Wewnętrzne
komory mają średnicę 12 Å. Pod względem krystalograficznym, fojazyt
posiada strukturę o komórce elementarnej w postaci prostopadłościanu.
Rozmiar komórki to 24.7 Å [6]. Dla zobrazowania na rys.1. przedstawiono
strukturę zeolitu typu Y.

Rysunek 1. Struktura zeolitu typu Y [3].

W przypadku naturalnie występujących zeolitów skład chemiczny sieci
jest mało zmienny. Współczynnik zapełnienia krzemu, TSi dla wszystkich
znanych struktur waha się od 0.725 do 0.680, poza jednym, gdzie wynosi
0.644. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku struktur zsyntezowanych.
Tutaj, współczynnik zapełnienia krzemu wynosi od 0.57 do nawet 0.75. Dla
składu pozasieciowego dominującymi kationami są sód i wapń, znajdowane
w większości odkrytych zeolitów. Istnieje forma, w której dominującym
11
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kationem jest magnez, jednakże jak do tej pory występuje ona tylko w
jednym przypadku zeolitu – próbka pochodząca z kamieniołomu w Sabach,
Niemcy. Zawartość innych pierwiastków w zdecydowanej większości jest
bardzo niska lub zerowa. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć potas,
stront oraz bar [7].
3.1.2.2 Zeolit ZSM-5

Struktura zeolitu (wg. IZA – Structure Commission zaliczana do MFI) jest
taka sama jak dla zeolitów syntezowanych. Co więcej, w przypadku
naturalnego zeolitu, zaobserwowano wyższą zawartość glinu. Struktura
oparta

na

bryle

pentansilu

może

być

przedstawiona

za

pomocą

równoległoboku. Dzięki takiej budowie w zeolicie ZSM-5 można wyodrębnić
dwa rodzaje sieci kanałów (porów). Jedna z nich to zestaw równoległych
kanałów 10-członowych (równoległych do kierunku [010] – oś y) oraz druga,
na którą składają się sinusoidalnie równoległe kanały (równoległe do
kierunku [100] – oś x). Opisana struktura została przedstawiona na Rys. 2.
Ze względu na małe odległości pomiędzy atomami centralnymi i tlenem
(1.587 – 1.618 Å) rozłożenie atomów glinu i krzemu nie jest tak równomierne
jak w przypadku zeolitu typu Y. Stąd też dla syntezowanych zeolitów możliwe
jest osiąganie stosunku glinu do krzemu w bardzo szerokim zakresie. W
odniesieniu do składu chemicznego współczynnik Tsi wynosi 0.883, z
zastrzeżeniem że dla zeolitów syntetycznych wartości te mogą ulegać zmianie
i być wyższe od tej dla zeolitu naturalnego [7].
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Rysunek 2. Struktura zeolitu typu ZSM-5 [3].

3.1.3 Wymiana jonowa srebra – centra „Ag+”

Jak już wielokrotnie wspominano w poprzednich rozdziałach zeolity ze
względu na swoją budowę wykazują zdolności sorpcyjne i jonowymienne.
Jony znajdujące się w przestrzeniach pozasieciowych mogą w łatwy sposób
w środowisku wodnym być wymieniane na jony znajdujące się w roztworze –
oczywiście w przypadkach termodynamicznie uzasadnionych. Zeolity stają
się coraz częściej wykorzystywanymi środkami do oczyszczania wód, a nawet
zrzutów ściekowych. Konkurują one z żywicami, które uznaje się za bardzo
dobre wymieniacze jonowe o wysokiej stabilności i odporności na działanie
agresywnych czynników chemicznych. Z drugiej strony jednak należy
zauważyć, że zeolity wykazują wyższą selektywność sorpcji od żywic, co jest
ich

wielką

zaletą.

Ponadto

ich

odporność

na

działanie

substancji

agresywnych również jest wysoka. Zeolity nie powodują negatywnych
skutków w środowisku naturalnym będąc jego składnikiem (gleba). Mogą one
również być poddane procesowi desorpcji zaadsorbowanych na nich jonów,
co jest ich zaletą w aspekcie działania biobójczego.
Wymiana jonowa srebra prowadzona w toku tworzenia opisywanego
w niniejszej pracy materiału jest przykładem izotermy wymiany jonów
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z ośrodka wodnego. Charakter takiej wymiany opiera się na kinetyce
i równowadze reakcji chemicznych. Izoterma wymiany jonowej (zwana dalej
izotermą) jest to wykres obrazujący proces, w którym następuje przeniesienie
pomiędzy, co najmniej dwoma fazami dwóch lub więcej jonów ze względu na
różnice w wiązaniu tychże z każdą z tych faz. Wymiana jonowa jest z reguły
reakcją równowagową, znane są jednak przypadki, w których ten proces jest
nieodwracalny (stała równowagi przesunięta skrajnie w kierunku tworzenia
się produktów). Rejestrowanie wymiany jonowej (m.in. ubytek jonów
z roztworu

z

którego

prowadzona

jest

wymiana)

pozwala

na

scharakteryzowanie danego wymieniacza jonowego w kierunku określenia
jego przydatności w przypadku konkretnego jonu. Maksymalna ilość
zaadsorbowanego jonu odniesiona do masy wymieniacza definiowana może
być jako pojemność sorpcyjna zeolitu. Parametr ten jest przydatny
w projektowaniu wymieniaczy jonowych, a także w dobieraniu stężeń
roztworów, z których następuje sorpcja gdy rzecz dotyczy projektowania
materiałów

o

określonym

składzie.

Znajomość

pojemności

sorpcyjnej

(podkreślmy zależnej od temperatury i stężenia roztworu) nie jest jednak
wystarczająca

do

projektowania

układów,

które

nie

byłyby

w

pełni

wymienione. Do tego konieczna jest znajomość zależności zawartości
zaadsorbowanych jonów w materiale w funkcji czasu. Nie do pominięcia jest
również rola tzw. selektywności, czyli większej tendencji do adsorpcji jednego
jonu w stosunku do innych. Selektywność ta oparta jest na równowadze (sile
wiązania) jonu z fazą stałą oraz fazą ciekłą, która może się różnić w
zależności od rodzaju jonu. W przypadku zeolitów pod uwagę należy wziąć
jeszcze jeden parametr, a mianowicie geometrię przestrzenną wewnątrz
zeolitu. Może bowiem okazać się, że ze względu na rozmiar, dany jon nie
będzie mógł dostać się do miejsca wiązania (centrum sorpcji) lub nie będzie
zachowana

elektroobojętność

układu

związana

z

brakiem

możliwości

kompensacji przez sieć zeolitu ładunku jonu. Równanie chemiczne izotermy
wymiany jonowej może w sposób ogólny być zapisane w następującej postaci:
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gdzie:
- m i n to ładunek jonów M i N,
- c – określa fazę ciekłą,
- z – określa centra sorpcji w zeolicie.
Na

rysunku

3.

pokazano

przykładowe

izotermy

wymiany

jonów

na

strukturach zeolitowych. Zależności te określają stężenie jonów znajdujących
się w równowadze z fazą ciekłą
w równowadze z siecią zeolitów

, w funkcji stężenia jonów będących
.

Rysunek 3. Izotermy sorpcji d) nieselektywnej, e) selektywnej oraz f) z pętlą histerezy.
Rysunek przygotowany na podstawie odnośnika [24].

Na Rysunku 3. pokazany jest kierunek sorpcji (strzałki) wraz z
kształtem izotermy. W pierwszym przypadku (d) zeolit nie wykazuje żadnej
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selektywności. Wraz ze wzrostem stężenia jonów w fazie ciekłej, ich wymiana
do fazy stałej wzrasta wolno dla małych stężeń, by przyspieszyć dla stężeń
wyższych osiągając maksimum. Dla linii znajdującej się pod diagonalną
wykresu (e) uwidaczniają się odstępstwa związane z selektywnością. Istnieje
większe powinowactwo jonu do fazy stałej niż ciekłej. W przypadku obecności
innego jonu, mającego mniejsze powinowactwo do fazy stałej, jego zawartość
w fazie ciekłej będzie się zmieniała nieznacznie, podczas gdy dla jonu
preferowanego przez centra sorpcji jego ubytek będzie widoczny. Wykres (f)
pokazuje sytuację, w której w zależności od kierunku wymiany jonowej
zachowanie zeolitu jest różne, a kierunek procesu ma znaczenie dla
zawartości jonów w zeolicie i roztworze [24]. Innym sposobem przedstawienia
izotermy sorpcji (na którym nie są uwidocznione wspomniane powyżej
zjawiska) to określenie stężenia zawartości jonów w zeolicie w zależności od
czasu sorbowania. Na Rys. 4. pokazano przykładową izotermę uzyskaną w
wyniku wymiany jonów srebra z wodnego roztworu azotanu(V) srebra [25].

Rysunek 4. Izoterma wymiany jonów srebra (w funkcji czasu) [25].
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Z rysunku 4. wynika, że wymiana jonów z wodnego roztworu asymptotycznie
dąży do wartości maksymalnej.
Poza znajomością izotermy wymiany ważna jest znajomość miejsc oraz
formy srebra wiązanych przez podłoże. W celu zobrazowania miejsc
aktywnych na Rysunku 5. przedstawiono strukturę zeolitu typu Y z
zaznaczonymi „srebrowymi” centrami aktywnymi [26].

Rysunek 5. Struktura zeolitu typu Y z zaznaczonymi centrami aktywnymi dla srebra [26].

Srebro może występować w strukturze zeolitu w postaci jonowej lub
zredukowanej (klastery metaliczne, nanocząstki) [26]. W zależności od tego
z jakim rodzajem srebra oddziałuje sieć zeolitu oraz jak zmodyfikowana jest
sama sieć (forma, uwodnienie, stosunek Si/Al, itp.) rozmaite miejsca sorpcji
są preferowane. W literaturze można znaleźć doniesienia o selektywnym
sorbowaniu się różnych form srebra na różnych centrach aktywnych. Srebro
jonowe Ag+ może okupować (patrz rys. 5.) miejsca I oraz II w przypadku
próżniowo odwodnionych zeolitów. Również ok. 1/3 pozycji I’ jest zajęta przez
jony srebra. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy jonami srebra jest słabe ze
17
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względu na odległość jonów od siebie. Tutaj wynosi ona 3.24 Å i jest większa
niż odległość Ag-Ag w metalu. Niektóre jony srebra mogą ulegać redukcji
w przypadku kontaktu z odczynnikami organicznymi np. alkoholami lub
alkilobenzenami. W wyniku takiego działania

otrzymuje się

klastery

o wielkości 15 – 30 nm, które pojawiają się na zewnętrznych powierzchniach
krystalitów zeolitu. Redukcję jonów srebra powoduje również tlenek węgla(II)
w podwyższonej temperaturze (623 K). Należy pamiętać jednak, że istnieje
możliwość utlenienia wcześniej zredukowanych ugrupowań i otrzymanie
ponownie jonowo wymienionego zeolitu Ag+-Y. Jony srebra mogą być również
redukowane za pomocą wodoru, zarówno w niskich, jak i wysokich
temperaturach. Redukcja ta może być związana z tworzeniem się klasterów
srebra

w wewnętrznych przestrzeniach komór zeolitu. Taka droga

redukcji ma jednak ograniczenia związane z migracją jonów [26]. Co więcej,
w temperaturze powyżej 623 K były odnajdowane duże ugrupowania
klasterowe na zewnętrznych powierzchniach krystalitów zeolitu. Tak wysoka
temperatura

reakcji

powstawania

tych

ugrupowań

przypisywana

jest

trudności w migracji cząstek Ag0 z pryzm heksagonalnych na zewnątrz.
Założenie obecności ugrupowań na zerowym stopniu utlenienia jest zgodne
z innymi badaniami prowadzonymi w tym aspekcie. Stwierdzono bowiem, że
jony srebra znajdujące się wewnątrz przestrzeni sieci zeolitowej (pozycja I)
ulegają autoredukcji (powyżej 623 K), co uwidacznia się na dyfraktogramach
rentgenowskich badanych próbek [26]. W pełni wymienionych zeolitach
(osiągnięcie wartości pojemności sorpcyjnej) mogą pojawiać się „polijonowe”
ugrupowania

[27]. Powstawanie takich ugrupowań zostało również

potwierdzone w badaniach nad wpływem promieniowania gamma na
wymienione srebrem zeolity typu Y [28]. W przypadku większych ugrupowań
duże znaczenie ma wielkość porów znajdujących się w zeolitach. Dla
przykładu dla ugrupowań typu

, najbardziej odpowiednie okazały się pory

o średnicy mieszczącej się w przedziale 0.63 – 0.67 nm. Dla szerszych porów
(pow. 0.7 nm) powstawanie tych klasterów zostało stwierdzone tylko dla
niskich temperatur reakcji, zatem można powiedzieć, że im większa średnica
porów tym mniejsza temperatura, w której ośmioatomowe klastery znikają
[29].
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Jak wykazano srebro, które w procesie wymiany jonowej zostało
wprowadzone do struktury zeolitów może występować w niej w wielu
formach. Poza jonami, które zajmują pozycje jonowymienne w strukturze
mogą

tworzyć

się

ugrupowania

bardziej

skomplikowane.

To

jakie

ugrupowania będą preferowane zależy w dużym stopniu od takich czynników
jak stopień zapełnienia czy geometria komór zeolitów. Dla porównania, dla w
pełni wymienionych zeolitów typu Y głównymi ugrupowaniami są klastery
liniowe zbudowane z trzech atomów srebra.
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3.2 Srebro

Srebro

jest

jednym

z

podstawowych

(choć

rzadkich)

pierwiastków

występujących w środowisku naturalnym, głównie w postaci soli lub formy
metalicznej. Jako metal charakteryzuje się dużą ciągliwością i kowalnością,
a także wykazuje największe spośród wszystkich metali przewodnictwo
cieplne oraz elektryczne [1]. Do środowiska może przedostawać się na skutek
wymywania ze skał lub złóż ród, a także w wyniku działalności człowieka:
przemysł

chemiczny,

elektroniczny

oraz

energetyczny

(spalanie

paliw

kopalnych). Jako pierwiastek w związkach może przyjmować cztery stopnie
utlenienia Ag0, Ag+, Ag2+ oraz Ag3+. Najbardziej trwałe są pierwsze dwa stany,
a głównymi formami występowania w przyrodzie są związki srebra na
zerowym i pierwszym stopniu utlenienia [1]. Srebro jonowe występuje w
środowisku (jako wolne jony) w postaci Ag+. W wodzie rozpuszczalne są sole
srebra takie jak np. azotan(V) srebra. W przyrodzie można również znaleźć
ugrupowania typu polimerowego w połączeniach z siarką [30].
Związki srebra oraz nanocząstki są powszechnie używane w wielu
dziedzinach przemysłu. Ich właściwości katalityczne i biobójcze są powodem,
że są one komponentem bardzo wielu materiałów. Przykładowe zastosowania
podano w Tabeli 2. [1].
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Tabela 2. Wykorzystanie srebra przez człowieka.

Związki srebra

Srebro metaliczne
lub stopy srebra

Fotografia

Biżuteria

Baterie

Sztućce

Środki bakteriobójcze

Styki elektroniczne

Katalizatory

Nadprzewodniki

Medykamenty

Środki bakteriobójcze

Zasiewanie chmur

Amalgamaty – w dentystyce

Lubrykanty

Łożyska

Powlekanie luster i okien

Połączenia lutownicze

Zabezpieczanie kwiatów (antyseptyczne)

Radiatory

Kosmetyki

-

Odkażanie wody – baseny, woda do

-

picia etc.

Spośród

ogromu

potencjalnych

zastosowań

najważniejszymi

w

odniesieniu do niniejszej pracy są właściwości katalityczne i biobójcze, jakie
wykazuje srebro zarówno w postaci jonowej (głównie Ag+), jak i nanocząstek
osadzonych na nośnikach porowatych.
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3.2.1 Właściwości katalityczne Ag0 i Ag+

Aktywność katalityczna ugrupowań zawierających srebro w postaci jonów
lub nanocząstek jest szeroko opisywana w literaturze. Główne zastosowania
to redukcja tlenków azotu rozumianych jako mieszanina tlenku azotu(II) i
tlenku azotu(IV) – NOx, opisywana na przykład w odnośnikach [31]–[33], w
reakcjach katalitycznego usuwania lotnych związków organicznych [34] oraz
izomeryzacji związków organicznych [35], czy nawet dopalania metanu [36].
Usuwanie NOx dotyczy źródeł stacjonarnych (elektrownie, generatory
mocy)

i

mobilnych

(spalanie

paliw

w

transporcie)

[32].

Komercyjne

katalizatory do selektywnej redukcji tlenków azotu (deNOx) oparte są na
tlenku wanadu czy też na zeolitach wymienionych jonowo miedzią lub
żelazem

[37]–[39].

Podstawowym

ograniczeniem

tych

materiałów

katalitycznych jest dość wąskie okno temperaturowe, w którym pracują.
Katalizatory oparte na zeolitach wymienianych jonami srebra są również
badane w tym kontekście [32], ponieważ jony srebra pod wpływem tlenu nie
oddzielają się od matrycy zeolitowej. To w połączeniu z centrami kwasowymi
BrØnsteda, które znajdują się w sieci zeolitowej podwyższa ich aktywność w
redukowaniu tlenków azotu.
Podobnie w przypadku utleniania lotnych związków organicznych
(LZO), których usuwanie jest bliższe założeniom wytyczonym w tej rozprawie,
ugrupowania zawierające srebro mogą być z powodzeniem stosowane [40].
Utlenianie LZO może być realizowane za pomocą katalizatorów w szerokim
zakresie stężeń. Obecnie stosowane są katalizatory oparte bądź na tlenkach
metali

przejściowych

bądź

na

metalach

szlachetnych.

Nawet

metale

szlachetne wykazujące w dopalaniu LZO największą aktywność, wykazują
pewne niepożądane cechy, takie jak: nietrwałość termiczna w przypadku
przegrzań reaktora i nieodporność na zakoksowanie.
Najpowszechniejszymi

nośnikami

katalizatorów

używanymi

do

dopalania LZO są nośniki

tlenkowe (Al2O3, SiO2, TiO2) [36], [41], [42].

W dopalaniu

jest,

LZO

ważne

by
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hydrofobowym, ponieważ woda pochodząca z atmosfery oraz pojawiająca się
jako produkt w wyniku spalania związków organicznych w mniejszym
stopniu wiąże się z podłożem, dzięki czemu nie może zamykać drogi
reagentów do centrów aktywnych. Takie właściwości są szczególnie pożądane
w przypadku prowadzenia reakcji w niskich temperaturach. Adsorpcja na
centrach

aktywnych

wody

oraz

reagentów

są

zatem

zjawiskami

konkurencyjnymi, przez co wydajność właściwej reakcji jest obniżana [43],
[44].
Zeolity, w coraz szerszym stopniu wykorzystywane do utleniania LZO
posiadają ogromną zaletę w stosunku do nośników tlenkowych. W ich
strukturze znajdują się kationy H+ z grup -OH głównie połączonych z
kationem Al3+, bądź Na+ (postać sodowa zeolitu). Kationy te w prosty sposób
mogą być zastąpione kationami metali, które będą spełniać funkcję centrów
aktywnych. Dzięki specyficznej budowie zeolitów wnętrza kanałów stanowią
rozbudowaną powierzchnię aktywną, co zapewnia dużą liczebność centrów
aktywnych, ich atomową dyspersję i dostępność dla reagentów. Co więcej, ze
względu na ładunek sieci, centra aktywne są w sieci stabilizowane, a zatem
mają mniejszą tendencję do agregacji i migracji poza sieć zeolitu. Ta
właściwość sprawia, że projektowanie katalizatorów o wysokiej aktywności, a
co równie ważne selektywności, może być w większym stopniu kontrolowane.
Mimo wskazanych zalet zeolitów, nie można jednak zapominać o tym, że są
to struktury bardzo różnorodne, co determinuje wspomniane właściwości
[44].
Jako

modelowy

reprezentant

lotnych

związków

organicznych

w niniejszej pracy charakteryzowany jest aldehyd octowy ze względu na jego
możliwe powstawanie podczas degradacji produktów spożywczych, papieru
czy roślin. Sorpcja i dopalanie LZO możliwe jest na ugrupowaniach
zawierających

metale.

Przykładem

może

być

użycie

zeolitu

ZSM-5

dotowanego jonami kobaltu do dopalania octanu etylu [45] lub dotowanych
srebrem zeolitów do sorpcji octanu butylu [46], cząsteczek dużo większych
od wybranej cząsteczki acetaldehydu. Można wnioskować, że dużo mniejsze
cząsteczki, takie jak na przykład CO będą również ulegać dopalaniu. W
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literaturze nie znaleziono opracowań dotyczących dopalania acetaldehydu na
zeolitach

wymienianych

jonami

srebra,

znaleźć

natomiast

można

wykorzystanie porowatych nośników tlenkowych do katalitycznego dopalania
aldehydu octowego [47]. We wspomnianej pracy autorzy, jako nośników użyli
tlenków cyrkonu, cyny oraz ceru, które na drodze impregnacji wzbogacili
metalami szlachetnymi (Pt, Pd). Wyniki badań wskazują, na to że dotowany
palladem tlenek cyrkonu zaczął wykazywać aktywność katalityczną wobec
acetaldehydu poniżej 100 °C (aktywność była niska, ponieważ konwersja
aldehydu do CO2 wynosiła 5%), jednakże w niskich temperaturach, ze
względu na brak jakiejkolwiek aktywności większości katalizatorów, wartość
ta jest obiecująca).
Jak pokazano w pracy Wonga i współpracowników [34] srebro może
wpływać na oba parametry w równaniu Arrheniusa kształtujące aktywność
katalityczną. Co więcej, wyniki pokazały, że zeolit typu Y wykazuje lepsze
właściwości niż ZSM-5, co jest kolejną przesłanką do wykorzystania go do
spełnienia zadań stawianym opracowywanemu w ramach niniejszej pracy
materiału.

3.2.2 Właściwości biobójcze Ag0 i Ag+

Ze względu na posiadanie właściwości biobójczych, nanocząstki srebra są
coraz

częściej

inkorporowane

do

materiałów

powszechnego

użytku.

W literaturze wciąż żywa jest dyskusja zarówno na temat mechanizmów
rządzących interakcją pomiędzy srebrem a żywymi komórkami, jak i co
zatem idzie, wpływem nanocząstek na środowisko i ekosystemy. Zagadnienie
to można omówić w następujących aspektach:
- wpływ jonów srebra na komórki żywe,
- wpływ nanocząstek metalicznych na komórki żywe.

24

Wstęp
3.2.2.1 Jony srebra

Prace nad badaniem wpływu jonów srebra na organizmy żywe są prowadzone
na świecie [48]–[50]. Zainteresowanie badaczy wynika m.in. z tego, że jonowe
srebro wykazuje wysokie działanie antybakteryjne przy odkażaniu wody
przeznaczonej do spożycia. Nie powoduje ono zmiany w smaku, koloru czy
nawet zapachu wody. Jak do tej pory nie jest udowodnione, aby jony srebra
powodowały zmiany chorobowe zagrażające życiu ludzkiemu (krótkotrwałe
narażenie na niskie stężenia). Owszem długotrwałe wprowadzanie jonów
srebra może powodować alergię, a w niektórych przypadkach nieodwracalne
zaciemnienie skóry, jednakże nie potwierdzono by jony srebra miały realny
negatywny wpływ na życie ludzi. Jako potwierdzenia, choć zaznaczyć trzeba
nienaukowego, można dopatrywać się w braku regulacji zakazujących
używania jonów srebra w różnego rodzaju filtrach czy medykamentach [51].
W tym miejscu w celu odróżnienia jonów srebra od nanocząstek, zaznaczyć
trzeba, że dla tych ostatnich badania nad ich działaniem wykazały pewną
toksyczność w stosunku do komórek wątrobowych ludzi, więc i przypadku
jonów srebra należy być ostrożnym.
Jony

srebra

mogą

wpływać

na

fizjologię

i

funkcjonowanie

mikroorganizmów według różnych mechanizmów. Jednym z nich, najszerzej
poznanym, jest interakcja z grupami tiolowymi w L-cysteinie, która powoduje
utratę

właściwości

enzymatycznych

zawierających

ją

białek,

poprzez

zaburzenie trzeciorzędowej struktury. Ta dysfunkcja uniemożliwia komórce
dalsze

prawidłowe

funkcjonowanie

[51].

Jony

srebra

mogą

również

przyłączać się do cząsteczek DNA i RNA tworząc z nimi kompleksy niezdolne
do kodowania odpowiednich białek. W zależności od stosunku jonów Ag+ do
cząsteczek DNA miejsce przyłączenia jest inne, a co za tym idzie inne zmiany
strukturalne są tym przyłączeniem wywoływane. Jedną z możliwości
dezaktywacji DNA jest zmiana struktury geometrycznej. Głównym miejscem
przyłączania jonów srebra są zasady azotowe znajdujące się w cząsteczce
DNA [52]. Jony srebra mogą również zaburzać gospodarkę elektrolitów w
komórce. Powodują utratę jonów potasu, bez których komórka nie jest w
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stanie egzystować. W niektórych przypadkach np. dla Pseudomonas
aeruginosa jony srebra wstrzymują podział komórkowy [53].
Nieco

mniej

poznanym

mechanizmem

jest

oddziaływanie

silnie

utleniających rodników generowanych wewnątrz komórki powodowanych
przez jony srebra. Zaliczmy do nich ugrupowania ·OH, 1O2, O2-, a także H2O2.
Pojawienie się zbyt dużych ilości tych utleniaczy sprawia, że komórka jest
poddawana dużemu stresowi, przez co jej zdolności, zwłaszcza obronne
obniżają się. Komórka narażona na działanie zbyt dużych stężeń oksydantów
nie ma możliwości się ich pozbyć, pomimo że jest wyposażona w odpowiednie
mechanizmy ich utylizacji. Głównymi zniszczeniami jakie można wymienić
to: uszkodzenie DNA, białek, wstępne utlenienie lipidów [54]. Spośród
wszystkich opisanych mechanizmów ostatni jest najbardziej zbliżony do
działania antybiotyków na mikroorganizmy [55].
Jak wykazano jony srebra posiadają właściwości silnie antybakteryjne
co

jest

głównym

powodem

zainteresowania

badaczy

i

technologów

w implementacji ich jako środków antyseptycznych i biobójczych.

3.2.2.2 Nanocząstki srebra

Dokładny

mechanizm

opisujący

działanie

nanocząstek

na

komórki

mikroorganizmów nie jest jeszcze poznany. Obecnie trwa debata naukowa
w tym zakresie. Istnieje kilka hipotez, które opisują drogę dostawania się
nanocząstek

do

komórki,

ich

akumulację

oraz

wpływ

na

działanie

poszczególnych organelli, a także toksyczność wobec wyższych organizmów,
w tym ludzi.
Nanocząstki srebra mają tendencje do przyczepiania się do ściany
komórkowej i w następstwie jej penetrację [56]. Ze względu na ich
akumulację w ścianie komórkowej zachwiane zostają jej niektóre właściwości
m.in.

przepuszczalność.

Akumulacja

srebra

powoduje

powstawanie

swoistego rodzaju kanałów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do
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zachwiania równowagi pomiędzy wnętrzem komórki a środowiskiem [56].
Nanocząstki srebra, które przyczepiają się do ściany komórkowej mogą też
być źródłem powstawania wolnych rodników. Te w wyniku reakcji z
komponentami ściany komórkowej powodują jej zniszczenie, co nieodzownie
wiąże się ze śmiercią komórki. W literaturze można znaleźć badania
wykonane

za

pomocą

dowodzące

pojawianiu

elektronowego
się

rodników

rezonansu
podczas

paramagnetycznego

kontaktu

bakterii

z

nanocząstkami [57]. Nanocząstki, znajdujące się w środowisku wodnym
mogą utleniać się, powodując uwalnianie się jonów srebra do wnętrza
komórki, te zaś jak już opisano, powodują zniszczenia wewnątrz niej [58],
[59].
Na Rys. 6., przygotowanym na podstawie odnośnika [59] zobrazowano
możliwe drogi przedostawania się mikroorganizmów do wnętrza komórki,
a także sposób jej niszczenia.

Rysunek 6. Możliwe mechanizmy działania nanocząstek srebra na komórkę.
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3.3 Sonikacja

Niniejszy rozdział poświęcony jest sonikacji, technice wykorzystanej w
ramach przedstawianych w tej pracy badaniach, w celu osiągnięcia redukcji
srebra w matrycy zeolitowej dla ewentualnego zwiększenia aktywności
mikrobiologicznej i katalitycznej materiałów i polepszania warunków do
równomiernej dyspersji zeolitów w strukturze papieru. Technika ta, warta
jest opisania, ponieważ jej wykorzystanie jest alternatywą do stosowania
drogich bądź szkodliwych czynników stabilizujących i redukujących, przez co
spełnia założenia minimalizowania wpływu procesów technologicznych na
środowisko.
Sonikacja jest terminem, który odnosi się do efektów, jakie wywołuje
pole

ultradźwiękowe

w

środowiskach

ciekłych.

Jest

podstawą

zainteresowania sonochemii - działu chemii fizycznej zajmującym się
reakcjami chemicznymi i procesami fizykochemicznymi zachodzącymi w
ośrodku ciekłym pod wpływem fal akustycznych [60]. Fala akustyczna jest
cyklicznym zaburzeniem w ośrodku powodującym oscylacje ciśnienia, które
propaguje z prędkością dźwięku. Na Rysunku 7. przedstawiono graficzną
interpretację fali dźwiękowej [61].
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Rysunek 7. Graficzna interpretacja fali akustycznej [61].
Legenda: pmax – maksymalna amplituda fali, patm – ciśnienie atmosferyczne.

Część a) rysunku przedstawia zagęszczenia i rozrzedzenia powodowane
w ośrodku przez falę akustyczną, natomiast część b) odpowiada graficznemu
odwzorowaniu

zmian

ciśnienia

powodowanych

przez

falę

akustyczną

w powietrzu, w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego. Takie zachowanie
występuje również w środowisku wodnym, z tym założeniem, że fala
rozchodzi się wewnątrz cieczy.
Rysunek 8. obrazuje zależność długości fali od częstotliwości, na
podstawie której oparta jest definicja akustycznej fali ultradźwiękowej [61].
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Rysunek 8. Graficzna interpretacja długości fali w odniesieniu do jej częstotliwości [61].

Fala ultradźwiękowa jest to fala akustyczna, której częstotliwość
przekracza 20 kHz – co odpowiada 20 000 oscylacji ciśnienia występujących
w jednej sekundzie [62]. Z przyczyn praktycznych (zwłaszcza w odniesieniu
do cieczy) fale, których częstotliwość przekracza 10 kHz są również zaliczane
do fal ultradźwiękowych [63]. Kiedy fala akustyczna rozchodzi się w
środowisku wodnym, może dojść do sytuacji, w której amplituda tej fali
osiąga wartość ciśnienia otoczenia (z reguły jest to ciśnienie atmosferyczne,
ponieważ proces sonikacji jest prowadzony w otwartych naczyniach). W
takim przypadku chwilowe ciśnienie w obszarach rozrzedzenia ośrodka (por.
rys.

7)

uzyskuje

wartości

negatywne.

Przez

negatywne

ciśnienie

(podciśnienie) rozumie się siłę, jaka działa na powierzchnię ośrodka, w
którym rozchodzi się fala ultradźwiękowa powodując zwiększenie jego
objętości. Dobrym przykładem, który może to zobrazować jest cylinder
wypełniony wodą, wyposażony w mobilny tłok, znajdujący się na powierzchni
wody. W momencie, gdy tłok zostanie pociągnięty w górę (zakładając, brak
nieszczelności na granicy tłok – cylinder) wówczas objętość cieczy nieco się
powiększy – mówimy wtedy, że na ciecz działa negatywne ciśnienie [64], [65].
Jeżeli lokalne ciśnienie powodowane przez rozchodzącą się falę akustyczną
przewyższy wartość ciśnienia otoczenia, wówczas zaczynają się tworzyć
pęcherzyki, które przerywają ciągłość ośrodka. Jest to spowodowane tym, że
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w takich warunkach rozpuszczalność gazów, występujących w wodzie, spada
do zera. W warunkach podciśnienia gazy nie mogą być w formie
rozpuszczonej w cieczy [66], [67]. W normalnych warunkach pęcherzyki
cieczy formują się wtedy, gdy ciśnienie pary nasyconej przekracza wartość
ciśnienia zewnętrznego. Jednakże, w takich warunkach nie dochodzi do
zjawiska kawitacji, tylko wrzenia. Różnica, makroskopowo niedostrzegalna,
tkwi w sposobie tworzenia i zanikania pęcherzyków. W przypadku wrzenia
pęcherzyki nie zapadają się, lecz uchodzą ze środowiska. Pęcherzyki
generowane przez fale ultradźwiękowe powstają w regionach rozrzedzenia
środowiska i zapadają się w rejonach jego zagęszczenia. Takie powstawanie i
zapadanie się pęcherzyków odbywa się z szybkością propagacji różnic w
ciśnieniu, które są proporcjonalne do częstotliwości rozchodzącej się fali
ultradźwiękowej. Ze względu na wysoką częstotliwość fal ultradźwiękowych,
proces zapadania pęcherzyków w cieczy można traktować jako „quasiadiabatyczny” – występuje przekazywanie części ciepła pomiędzy wnętrzem
pęcherzyka, a jego otoczeniem na drodze przewodnictwa cieplnego. Należy
podkreślić, że temperatura wewnątrz pęcherzyka wzrasta do tysięcy
kelwinów, a ciśnienie do milionów paskali w końcowym momencie jego
zapadania [68]. Dodatkowym elementem różnicującym te dwa typy zjawisk,
jest fakt powstawania fali wtórnej zaraz po zapadnięciu się pęcherzyka (ang.
shock waves) [69]–[71]. W wyniku działania tak drastycznych warunków,
jeżeli wewnątrz pęcherzyka znajdują się tlen lub para wodna, to ulegają one
dysocjacji. Do środowiska wodnego dostają się rodniki takie jak OH·, O·, czy
nadtlenek wodoru H2O2 [72]. Cząsteczki te mogą doprowadzić do reakcji
(utlenienia)

związków

znajdujących

się

roztworze,

w którym

zachodzi

kawitacja. Jako przykład można podać reakcję utleniania jodku potasu w
wodnym roztworze, która zachodzi według następującego równia [73]:

Symbol „)))” jest używany w sonochemii przy zapisie równania reakcji
zamiast strzałki, by podkreślić, że reakcja zachodzi na skutek działania
ultradźwięków.
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Sposób powstawania i zanikania pęcherzyków ma istotne znaczenie dla
zachodzących
stabilnością

reakcji.
i

Istnieją

wzrostem

[74].

dwa

mechanizmy,

Nadal

jednak

które

trwa

rządzą

debata,

ich

który

z

zaproponowanych mechanizmów i powodów niestabilności powierzchni
pęcherzyków jest dominujący. Mechanizmy te są badane w celu pogłębienia
zrozumienia wpływu mocy i amplitudy fali akustycznej na tworzące się
pęcherzyki [75], [76].
Ważniejszym, z punktu widzenia tej pracy, jest poznanie możliwości
zastosowania sonochemii w przemyśle chemicznym do syntezy związków
o zadanych właściwościach i strukturze lub katalizowania reakcji. Kinetyka
i termodynamika

reakcji

biegnących

w

środowisku

rozpuszczalnika

(wodnym) jest z reguły wieloparametrowa. Już podczas oddziaływania pola
ultradźwiękowego na medium, w którym reakcja jest przeprowadzana,
można

wyodrębnić

wiele

pojedynczych

pęcherzyków,

które

podlegają

wzajemnej interakcji. Mogą się one wzajemnie łączyć, powodować zaburzenia
w rozchodzeniu się fal akustycznych poprzez ich osłabianie lub rozpraszanie,
generować tzw. pęcherzyki wtórne (ang. daughter bubble) poprzez rozpad
większych pęcherzyków. Wszystkie te procesy są zatem nieliniowe [77]–[79].
Podejściem do problemu wyjaśniającym, jak w skali mikro pęcherzyki
wpływają na przebieg reakcji może być uproszczony model oparty na
przemianach pojedynczego pęcherzyka. Rozpatrując pojedynczy pęcherzyk
oraz jego otoczenie można wyodrębnić trzy strefy, a mianowicie: wnętrze
pęcherzyka, warstwę ośrodka bezpośrednio przylegającą do pęcherzyka oraz
wnętrze cieczy. Na Rysunku 9. pokazano poglądowy schemat z zaznaczeniem
wymienionych stref [62].
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Rysunek 9. Schemat pęcherzyka znajdującego się w cieczy [62].

Z punktu widzenia reakcji chemicznych interesujące są dwie strefy. Pierwsza
z nich to wnętrze cieczy. Tu panuje temperatura otoczenia, a reagenty o
długim czasie życia dyfundujące ze strefy styku na granicy faz pęcherzyka i
roztworu, takie jak na przykład nadtlenek wodoru, mogą reagować z jego
składnikami. Natomiast we wspominanej strefie granicznej mogą zachodzić
reakcje na tyle szybkie, by produkt powstał przed zapadnięciem się
pęcherzyka. Do takich można zaliczyć reakcje rodnikowe. Rodniki typu OH·,
czy O· mogą reagować z cząsteczkami rozpuszczalnika lub substancji
rozpuszczonych,

a

także

rekombinować

ze

sobą.

Dodatkowo

można

zauważyć, że surfaktanty, które będą preferowały ten obszar, również mogą
ulegać reakcjom rodnikowym lub zmieniać swoją strukturę chemiczną w
wyniku

działania

wysokiej

temperatury

(sonoliza

surfaktantów)

[80].

Niektórzy sugerują, że w tej strefie może pojawiać się woda w stanie
nadkrytycznym [81]. W strefie kontaktu, jak już wspomniano, panuje wysoka
temperatura, ze względu na występujące przewodnictwo cieplne pomiędzy
wnętrzem pęcherzyka a cieczą, jednakże sposób pomiaru lub obliczeń
temperatury panującej w omawianym obszarze wymaga dalszych badań [82]–
[84].
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W ostatniej omawianej strefie, czyli wewnątrz pęcherzyka, mogą
pojawiać się lotne związki, które wyparowały ze strefy kontaktu. Tam,
w wyniku bardzo wysokiej temperatury będą dysocjować, co z kolei może
spowodować pojawienie się nowych ugrupowań rodnikowych w roztworze po
zapadnięciu się pęcherzyka [85].
Ze względu na szczególne warunki panujące w środowisku, na które
działa

pole

ultradźwiękowe

oraz

mechanizm

interakcji

cyklicznie

pojawiających się pęcherzyków powoduje, że sonikacja znajduje szerokie
zastosowanie

w

wielu

dziedzinach

chemii.

Dziedzina

wykorzystująca

sonikację do prowadzenia procesów chemicznych nosi nazwę sonochemii i
obejmuje swym zasięgiem elektrochemię, termochemię syntezę organiczną
i nieorganiczną [86].
Opisanie wszystkich zastosowań sonochemii do syntezy nowych
sfunkcjonalizowanych materiałów wykraczałoby daleko poza obszar badań
opisywanych w niniejszej rozprawie, dlatego w tym miejscu skupić należy się
na syntezie nieorganicznych nanostrukturalnych materiałów. Możliwości
wykorzystania

w

chemii

nanocząstek

syntezowanych

za

pomocą

ultradźwięków przedstawiono na Rys 10. [87]. Jeżeli nawet ograniczymy pole
zainteresowania do syntezy nieorganicznej to ilość możliwości jest duża.
Zeolity

wymienione

jonami

srebra,

badane

w

niniejszej

pracy,

w przedstawionej systematyce mogą być zaliczone do grupy katalizatorów
dotowanych nanocząstkami metalicznymi lub jonami.
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Rysunek 10. Możliwe zastosowania ultradźwięków w syntezie nieorganicznej.

Nanostrukturyzowane materiały wykazują bardzo często zupełnie inne
właściwości od tych, które są zbudowane z jednolitej materii. Jest to
związane

głównie

z

tym,

że

ugrupowania

zredukowanych

cząstek

metalicznych (nazwane klasterami), posiadają szczególny stan energetyczny.
W klasterach stany energetyczne są gęsto upakowane, ale nie na tyle by
tworzyć ciągłe pasmo energetyczne, jak w przypadku ciał stałych [88], [89].
Zainteresowanie klasterami, ze względu na ich odmienne właściwości,
spowodowało rozwój wielu technik syntezy z wykorzystaniem różnych zjawisk
fizycznych (np. osadzanie z fazy gazowej) [90] i chemicznych (wykorzystanie
związków redukujących i powierzchniowo czynnych stabilizatorów) [91], [92].
Równolegle rozwijała się technika oparta na traktowaniu reagentów falami
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ultradźwiękowymi,

pozwalając

na

uzyskiwanie

różnorodnych

układów

zawierających nanocząstki, począwszy od nanocząstek pojedynczego metalu,
poprzez układy bimetaliczne, tlenkowe aż po porowate amorficzne struktury
[93]–[98].
Opisane w poprzednim rozdziale zeolity wymienione kationami srebra,
których syntezę również można wspomagać ultradźwiękami [99], mogą stać
się strukturyzowanym materiałem nanokompozytowym wykazującym inne
właściwości niż zeolity niepoddane temu procesowi. Jednym z interesujących
typów zeolitu jest wykorzystywany w tej pracy zeolit typu Y. Przykładem
pracy nad szczepieniem nanocząstek w jego strukturze z wykorzystaniem
ultradźwięków jest odnośnik [100]. Co więcej, jako materiał porowaty
wyposażony w pryzmy heksagonalne oraz komory, zeolit typu Y może
stabilizować tworzące się nanocząstki (klastery), co jest niezmiernie ważne
w przypadku tak reaktywnych pierwiastków, jak metale przejściowe. Za
pomocą ultradźwięków, nie jest łatwo kontrolować kształt i rozmiar
nanocząstek. W układach zeolitowych zarówno kształt jak i rozmiar może być
narzucany przez przestrzenną budowę zeolitu [101]. Stąd też działanie
redukujące fal akustycznych, będzie kontrolowane za pomocą fizycznego
układu

kanałów

i

komór,

eliminując

w

ten

sposób

konieczność

wykorzystywania drogich, a czasem nawet szkodliwych stabilizatorów.
Mechanizm redukowania jonów do nanocząstek nie jest jednoznaczny [102].
Jak do tej pory w literaturze tematu obowiązują trzy ścieżki reakcji według,
których redukcja może przebiegać:


przez

powstające

atomy

wodoru

w

wyniku

sonikowania

rozpuszczalnika,


przez wtórne rodniki, powstające w wyniku oddziaływania ugrupowań
·OH lub atomów wodoru z organicznymi cząsteczkami dodawanymi
w celu zwiększenia liczby prekursorów ugrupowań rodnikowych,



w wyniku działania wtórnych rodników, powstających poprzez pirolizę
organicznych dodatków w obszarze kontaktu pęcherzyka z roztworem.
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Bez względu na przyjęty mechanizm uznaje się, że w całym układzie
najbardziej redukującym czynnikiem są wolne atomy wodoru, które ze
względów energetycznych będą dążyć do oddania elektronu [102].
W planowaniu eksperymentów należy pamiętać, że na charakter oraz
wydajność

powstających

nanocząstek

ma

wpływ

wiele

parametrów.

Najważniejszymi z nich są amplituda i częstotliwość fali akustycznej, czas
sonikowania, rozmiar reaktora, w którym prowadzi się proces, temperatura
roztworu, rodzaj roztworu, gęstość zawiesiny, rodzaj dodatków organicznych,
czy też w końcu rodzaj gazu jakim jest przepłukiwany układ oraz czas
takiego przepłukiwania [103]–[105].
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W niniejszej części przedstawiono stosowane w pracy materiały i opisano
procedury analityczne wykorzystywane na równych etapach opracowywania
tych materiałów. Część przedstawionych w tym rozdziale danych stanowi
wyniki pracy. Jednak konsekwentnie w następnych rozdziałach (4,5)
przedstawiona zostały wyniki pracy, do których zalicza się preparatyka,
charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych materiałów i ich właściwości
badane w kontekście określenia podstawowych korelacji pomiędzy strukturą
i składem materiałów, a zakładaną funkcjonalnością, zgodnie z wytyczonymi
celami pracy.

4.1 Materiały wyjściowe i próbki referencyjne
Wszystkie odczynniki wykorzystywane w ramach badań były dobrane w ten
sposób,

aby

zminimalizować

wpływ

nieznanych

parametrów

(skład,

zanieczyszczenia, zmiany struktury) na otrzymywane wyniki. Na każdym
etapie badań wszystkie roztwory były przygotowywane na nowo, by
zagwarantować jak najwyższą powtarzalność przeprowadzanych testów.
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Wszystkie odczynniki i przygotowywane materiały były przechowywane
w warunkach

stałej

temperatury

i

wilgotności

względnej.

Do

badań

wykorzystano następujące odczynniki chemiczne oraz materiały referencyjne:


forma sodowa zeolitu Y (Zeolyst International - CBV100),



forma sodowa zeolitu ZSM-5 (zsyntezowany – procedura opisana
w pracy),



forma sodowa materiału mezoporowatego MCM-56 – próbki własne,



azotan(V) srebra (bezwodny) CZDA („STANLAB” ul. K. Olszewskiego 12,
20-481 Lublin, Polska, CAS: 7761-88-8),



sól dwusodowa kwasu etylenodiaminatetraoctowego (Na2EDTA) cz.d.a.,
(POCH S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, Polska, CAS 6381-926),



chlorek sodu >99.55– (Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30,
61-626 Poznań, CAS: 7647-14-5),



roztwory buforowe o pH = 9.00; 7.00; 4.00 (POCH: 766185179,
765937173, 765575176),



pirydyna (Sigma Aldrich, CAS:110-86-1),



tetrahydrofuran (Sigma Aldrich CAS: 109-99-9),



izocyjanian fenylu (Sigma Aldrich CAS:103-71-9),



metanol (Sigma A. CAS: 67-56-1),



filtry strzykawkowe PTFE Teknokroma 0.45 um.,



woda dejonizowana

- dejonizator firmy MILLIPORE „Simplicity 185”

z kolumną Simpak®1, przewodność elektryczna 0,054 µS/cm),


papier filtracyjny Whatman – papier filtracyjny celulozowy.
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4.1.1 Nazewnictwo próbek

Na całość badań realizowanych w ramach niniejszej pracy składa się
obszerna baza próbek, testowana wieloma technikami analitycznymi. Ze
względu na dużą ilość zmiennych koniecznych do opisania badanych próbek
w całej pracy w tym podrozdziale przedstawiono sposób ich oznaczania, w
celu ułatwienia ich identyfikacji.
Próbki są oznaczone wg kodów, które zawierają w sobie informację
o rodzaju materiału oraz sposobu ich modyfikacji. Stanowią one połączenie
liter i liczb oddzielonych od siebie symbolem „_”. Ogólny zapis można
przedstawić następująco:

gdzie:
P – papier
Z – zeolit typu Y, w przypadku zastosowania innych zeolitów podano
konkretnie ich symbole w nazwie
Ag – srebro na różnych stopniach utlenienia
i – stopień utlenienia srebra

+

lub 0 (po sonikacji)

MM – sposób modyfikacji
00 – warunki modyfikacji
SS – medium modyfikujące

Przy kodowaniu próbek konieczne w niektórych przypadkach było
stosowanie większej lub mniejszej liczby symboli, jednak zawsze były one
spójne z tym ogólnym wzorem i pojawiały się w odpowiedniej kolejności.
W celu ułatwienia rozszyfrowania oznaczeń pod tabelami i rysunkami, tak
gdzie dany rodzaj oznaczeń odbiegający od podanego powyżej pojawia się po
raz pierwszy jest on wyjaśniony w postaci legendy.
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4.2 Metody analityczne
W ramach testowania przygotowywanych materiałów i próbek referencyjnych
do

oceny

ich

właściwości

fizykochemicznych,

a

także

aktywności

katalitycznej, sorpcyjnej i mikrobiologicznej wykorzystano szereg technik
analitycznych.
W niniejszym rozdziale zostały przedstawione procedury przeprowadzania
pomiarów. Wspomniane techniki zostały podzielone ze względu na informację
jaką otrzymano w wyniku analiz.

4.2.1 Analizy mikroskopowe

Badania wykonano w celu określenia dyspersji ziaren zeolitu na różnych
etapach preparatyki oraz oceny dystrybucji ziaren srebra w materiale.
4.2.1.1 AFM

Badania AFM zostały wykonane za pomocą mikroskopu sił atomowych firmy
Park Systems, model XE100. Ze względu na proszkową postać próbek,
wymagały one uprzedniego przyklejenia do podłoża. W tym celu niewielką
ilość próbki przeniesiono na szkiełko zegarkowe, po czym zalano kilkoma
kroplami acetonu. Następnie za pomocą bagietki szklanej próbkę mieszano
do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Za pomocą pipety Pasteura pobrano
kroplę próbki i umieszczono na niewielkiej (0.5 x 0.5 cm), niekalcynowanej
blaszce kantalowej. Tak przygotowaną blaszkę pozostawiono do wysuszenia
w warunkach otoczenia i przeniesiono do płytki wielodołkowej.
4.2.1.2 SEM EDX

Badania

SEM

EDX

zlecono

Pracowni

Mikroskopii

Instytutu

Nauk

Geologicznych UJ (Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii). Badania
wykonane były za pomocą mikroskopu firmy HITACHI S-4700 z systemem
mikroanalizy „NORAN Vantage” w powiększeniu od 5000 – 30000 razy.
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Mikroskop wyposażony w detektor elektronów wstecznie rozproszonych
(BSE) typu YAG.
4.2.2 Badania dyfrakcyjne

Badania dyfrakcji rentgenowskiej XRD wykonane w celu określenia różnic
strukturalnych

pomiędzy

badanymi

próbkami

zeolitu.

Modyfikowane

materiały zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „preparatyka”, w postaci
proszkowej

zostały

rentgenowskiej,

XRD

poddane
(Philips

badaniom
X’Per

Pro

metodą

MD.

Lampa

dyfraktometrii
Cu

Kα1

oraz

monochromator Ge <111>. Użyto standardowej geometrii Bragg-Brentano
(krok 0.008° i zakres 5 - 60°).
4.2.3 Analizy spektroskopowe materiałów zeolitowych
4.2.3.1 FTIR

Badania

prowadzono

na

spektrometrze

FTIR

(Thermo

Nicolet

6700,

wyposażonym w przystawkę ATR typu Golden Gate, ZnSe). Warunki
pomiaru: widma rejestrowano w zakresie 4000 – 650 cm-1, uśredniano po 32
rejestrowane

widma,

korekcja

ATR,

rozdzielczość

4

cm-1.

Pomiary

wykonywano w Pracowni Badań Katalizatorów na Wydziale Chemii UJ
Prócz analiz ATR, wykonano analizy sorpcji CO metodą in situ IR w
celu

określenia

pojemności

sorpcyjnej

zeolitu

oraz

oznaczenia

ilości

wymienionego srebra (spektrometr FTIR firmy BRUKER IFS 88, rozdzielczość
4 cm-1, komora reakcyjna własnej produkcji). Ponieważ zeolit typu Y, w
przypadku opisywanych badań nie nadaje się do analizy sorpcji cząsteczki
CO

w temperaturze

ciekłego

azotu

adsorpcja

była

prowadzona

w

temperaturze pokojowej. Przed pomiarem próbka była sprasowana do postaci
pastylki. Z próbki odpędzana była woda poprzez zastosowanie wysokiej
próżni
(10-5 Torr). Powodem, dla którego nie ma możliwości pomiaru ilości
sorbowanego CO w temperaturze ciekłego azotu jest fakt, że dla zeolitu
typu Y pasmo pochodzące od CO zaadsorbowanego na jonie Ag+ pokrywa się
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z pasmem pochodzącym od CO zaadsorbowanego na jonie Na+. Oczywiście
możliwa jest aktywacja zeolitów w podwyższonej temperaturze (standardowo
450 °C, przepływ He), w tym przypadku jednak dochodzi do całkowitej
redukcji srebra, co skutkuje całkowitym zanikiem pasm od Ag+-CO. Co
więcej, próbki już na etapie aktywacji czernieją, co wskazuje na redukcję
srebra, a tym samym zmianę struktury zeolitu, już na etapie przygotowania
próbek. W związku z powyższym jedyną możliwością określenia ilości jonów
Ag+ było przeprowadzenie badań na odwodnionej próbce, co umożliwiło
sorpcję cząsteczek CO na centrach srebrowych Ag+. Pomiary wykonywano w
pracowni FTIR na Wydziale Chemii UJ pod kierunkiem dr hab. Barbary Gil.

4.2.3.2 NMR

Badania wykonane (spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego NMR
firmy Bruker 400 MHz do ciała stałego) w celu określenia zmian
strukturalnych

wynikających

z

traktowania

próbek

zeolitowych

wymienionymi jonami srebra roztworem EDTA. Próbki, po uwodnieniu w
eksykatorze
i rozdrabniano w moździerzu. Następnie próbki umieszczono w rotorze
(w przypadku badanych materiałów zeolitowych były to rotory o średnicy
4 mm). Po umieszczeniu próbki w rotorze, rotor zamykano za pomocą czapki
polimerowej. Tak przygotowany rotor ważono na wadze analitycznej.
Procedura pozwalająca na poprawną interpretację ilościową widm glinowych
NMR

wymaga

zastosowania

impulsu

powodującego

tylko

niewielkie

wychylenie wektora magnetyzacji ze stanu równowagi (kilka stopni).
Stosowano impuls o czasie trwania 0.2 ms i mocy 150 W (dla przykładu
przeprowadzając kalibrację na wzorcu, azotanie(V) glinu, jest to kąt
o wychyleniu 3 - 4 stopni). Czas relaksacji zastosowany w przypadku
wszystkich próbek to ½ sekundy. Wzorcem jest azotan(V) glinu, dla którego
ustawia

się

przesunięcie

chemiczne
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otrzymanych

widm

przeprowadzono

analizę

ilościową

intensywność integralną pasma pochodzącego od glinu.
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4.2.3.3 ASA

Analizy metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej (ASA) wykonywano
w celu oznaczenia związków glinu pochodzącego z potencjalnej dealuminacji
zeolitów traktowanych roztworami EDTA. Pomiary wykonywano z użyciem
spektrometru absorpcji atomowej z polaryzacją Zeemana (Z 2000, HITACHI)
w Zespole Technologii Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie.
4.2.3.4 XPS

Analizy powierzchni zeolitów za pomocą spektroskopii fotoelektronów
dokonano w celu identyfikacji powierzchniowych niezwiązanych z zeolitem
związków srebra (tlenki, wodorotlenki) powstałych w procesie wymiany
jonowej, a następnie usuwanych za pomocą EDTA. Analizy wykonywano
w pracowni Spektrometrii Fotoelektronów ESCA na Wydziale Chemii UJ na
spektrometrze XPS (spektrometr ESCA Prevac). Do sprawdzenia ilości srebra
wybrano pasmo pochodzące od srebra w zakresie energii wynoszącej 540 eV.
Badania wykonano w pracowni Spektrometrii Fotoelektronów ESCA na
Wydziale Chemii UJ.

4.2.3.5 XRF

Pomiary wykonano za pomocą spektrometru ED-XRF (Quant’x Thermo).
Analizy wykonywano w Pracowni Badań nad Degradacją i Trwałością Papieru
na Wydziale Chemii UJ. Parametry pomiaru: t = 60 s, pomiar w atmosferze
powietrza, filtr miedziowy gruby, duży kubek pomiarowy, kolimator o
średnicy jednego centymetra, w świetle wiązki zastosowano folię polimerową.
Do oznaczeń została wybrana linia emisyjna Kα dla srebra (całkowana z
odcięciem tła w zakresie 21.46 - 22.60 keV). Badaniom poddane zostały
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zarówno osady zeolitowe po odwirowaniu, jak i przygotowane roztwory po
wypłukaniu.
4.3 Opracowanie metodyki analiz ilościowych XRF zawartości srebra
4.3.1 Testowanie stabilności detektora

Ze względu na długi czas oznaczania srebra w próbkach za pomocą
spektroskopii XRF sprawdzono wydajność detektora. W przypadku tego typu
długotrwałych pomiarów należy sprawdzić jak funkcja aparaturowa będzie
zmieniała się w czasie oraz czy ewentualna zmiana będzie miała realny
wpływ na uzyskiwane wyniki. W tym celu przeprowadzono szereg testów
urządzenia rejestrując sygnał od składowych widma mających realny wpływ
na wartość intensywności integralnej, która z kolei w dalszym etapie
procedury oznaczania była wykorzystywana do sporządzania krzywych
kalibracyjnych
materiałach.

i określenia
Na

całkowitej

poniższych

zawartości

rysunkach

srebra

przedstawiono

w

badanych
zachowanie

poszczególnych składowych sygnału w długookresowych stanach obciążenia
detektora.
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Rysunek 11. Zależność szerokości połówkowej pasma Kα srebra od czasu.

Szerokość połówkowa pasma K dla srebra ulega znaczącym zmianom
w czasie pracy detektora. W okresie 900 minut zmiany tego parametru
plasowały się na poziomie ok. 30 j.u. co stanowi ok. 15% rozrzutu wyników
(rys. 11.). Wartość ta nie jest duża, jeżeli weźmie się pod uwagę procedurę
określania powierzchni integralnej pasma. Granice całkowania pasma K
srebra są stałe dla każdego z pomiarów (całkowanie przeprowadzono
w granicach energii 21.46 – 22.36 z odcięciem tła), a 15% zmiany szerokości
połówkowej nie powinny wpłynąć znacząco na całkowitą liczbę zliczeń, o ile
położenie pasma nie ulega zmianie podczas pomiaru. Te dwie składowe są
addytywne i jako suma mogą zmienić wynik całkowania. Dlatego w kolejnym
kroku sprawdzono zmianę położenia maksimum pasma Kα srebra w czasie
pomiaru. Wyniki pokazane są na rysunku 12.

Rysunek 12. Położenie centrum pasma fluorescencji w trakcie pomiaru.
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Pokazane dane (rys. 12.) jednoznacznie wskazują, że położenie pasma
w trakcie pomiaru jest bardzo stabilne (odchylenie od wartości średniej
poniżej jednego promila). Zmiany te są zatem tak małe, że nie mają żadnego
wpływu na otrzymywane wyniki. W trakcie analizy stwierdzono, że położenie
pasma jest stabilne, co umożliwia ustawienie stałych granic całkowania dla
wszystkich pomiarów, a to z kolei pozwoliło na wyeliminowanie czynnika
ludzkiego podczas procedury obliczania sygnału analitycznego na podstawie
pasma pochodzącego od linii K dla srebra.
W celu uzupełnienia kontroli procedury analitycznej przeanalizowano
również całkowitą liczbę zliczeń dla interesującego pasma oraz całkowitą
liczbę fotonów docierającą do detektora w trakcie pomiarów. Wyniki zostały
przedstawione odpowiednio na Rysunkach od 13. do 16.

Rysunek 13. Liczba zliczeń przypadająca na pasmo K dla srebra.
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Dane przedstawione na powyższym rysunku odpowiadają liczbie zliczeń
przypadających na pasmo K srebra po odcięciu tła w ustalonych granicach
całkowania (oś energii). Wynik zatem pokazuje, jak zmieniała się wartość
sygnału analitycznego, na podstawie którego prowadzono analizę zawartości
srebra. Zmiany sygnału pozwoliły na wyliczenie odchylenia standardowego
pojedynczego pomiaru, liczonego w sposób ciągły (w odniesieniu do otoczenia
punktu pomiarowego). Takie przedstawienie odchylenia standardowego
pozwoliło uwypuklić chwilowe odstępstwa od wartości średniej, co z kolei
dało informację na temat możliwości wystąpienia chwilowych gwałtownych
zmian czułości detektora. Dane przedstawione na poniższym rysunku
pokazują, że sygnał analityczny nie odbiegał od wartości średniej więcej niż
2%.

Rysunek 14. Względne odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru w stosunku do
wartości średniej dla liczby zliczeń przypadającej na pasmo Kα srebra.
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Rysunek 15. Całkowita
jednostkowego pomiaru.

liczba

fotonów zarejestrowana

przez

detektor

w czasie

Rysunek 16. Błąd względny pomiaru całkowitej liczby fotonów zarejestrowanych podczas
jednostkowego pomiaru.
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Błąd pomiaru całkowitej liczby fotonów (Rys. 16.) był liczony w ten sam
sposób, jak w przypadku pojedynczego pasma, z tą różnicą że w tym
przypadku zliczane były wszystkie fotony docierające do detektora (cały
obszar widmowy).
Zarówno w przypadku całkowitej liczby zliczeń, jak i tej odpowiadającej
analizowanemu pasmu, z całą stanowczością można stwierdzić, że sygnał
jest stabilny w czasie. Jedno- lub dwugodzinne pomiary nie są obarczone
dużym błędem pomiarowym.
4.3.2 Kalibracja

W celu sprawdzenia wskazań urządzenia w warunkach pomiaru wykonano
pomiary ilościowe jonów srebra w referencyjnych roztworach azotanu(V)
srebra. Odpowiednie stężenia otrzymano poprzez rozcieńczenie roztworu
podstawowego za pomocą strzykawkowej pipety automatycznej. Roztwór
podstawowy stanowił 0.1 M AgNO3. Wyniki w postaci krzywej kalibracyjnej
przedstawiono w tabeli 3. Pomiary wykonano za pomocą spektrometru
ED-XRF (Thermo Quant’X): czas analizy – 100 s, średnica kolimatora – 1 cm,
filtr – miedziany, gruby („thick Cu), w drodze wiązki wykorzystano folię
polimerową.

Tabela 3. Krzywa kalibracyjna oznaczania srebra w roztworach za pomocą XRF.
Oznaczeni
e

Stężeni
e

R1

0.1000

1831500 1796400

R2

0.0666

1268000 1259000

R3

0.0500

1047100 1035200

R4
R5
0
x1

0.030
0
0.025
0
0.000
0
0.05

Sygnał
1.

Sygnał
2.

Sygnał
3.

180600
0
126200
0
102420
0

65063
0
36350
0

Średnia

Odchyleni
e

RDS
[%]

1811300

18134

1.00

1263000

4469

0.35

1035500

11463

1.11

664390

14462

2.18

364800

6474

1.77

679460

663070

371800

359100

670

580

570

610

60

9.41

102380
0

102550
0

97208
0

100710
0

30363

3.01
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Rysunek 17. Krzywa kalibracyjna oznaczania srebra w roztworach za pomocą XRF.

Stężenia wyliczone na podstawie krzywej kalibracyjnej przedstawionej na
Rys. 17 wyniosły odpowiednio 0.0534 i 0.0535 mol/dm3, co odpowiada
błędom względnym na poziomie 6.8%.
W celu polepszenia procedury analitycznej wprowadzono w niej kilka
zmian wynikających z warunków i możliwości prowadzenia pomiarów:
 zmiana folii pomiarowej (folia polimerowa umieszczana na dnie
kubeczka pomiarowego na drodze wiązki promieniowania, w celu
utrzymania materiału do badań) oraz procedury wypełniania kubeczka
pomiarowego – normalizacja objętości roztworu poddanej analizie,
 zastosowanie dwóch różnych stężeń podstawowych AgNO3 (jedno
wysokie i jedno niskie),
 przygotowanie większej liczby ślepych prób (w celu sprawdzenia
odchylenia

standardowego

otrzymywanych

średnich),
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 określenie wpływu matrycy na oznaczenie analitu w roztworach
zawierających jony srebra, po wyekstrahowaniu ich z zeolitów użytych
podczas tworzenia krążków papierowych

–

optymalizacja czasu

odwirowywania ekstraktów,
 wydłużenie czasu analizy ze 100 do 200 s,

Procedurę oznaczania srebra powtórzono po przeprowadzeniu ww. testów.
Wyniki zostały zaprezentowane w Tabeli 4.

Tabela 4. Krzywa kalibracyjna oznaczania srebra w roztworach za pomocą XRF.
Oznaczenie

stężenie

sygnał 1

sygnał 2

sygnał 3

średnia

odchylenie

RDS
[%]

R1

0.1000

1814000

1809000

1814000

1813000

2828

0.15

R2

0.0660

1297400

1271800

bd

1285000

18076

1.40

R3

0.0500

1048000

1055000

1059000

1054000

5787

0.55

R4

0.0300

652600

659700

bd

656100

5019

0.76

R5

0.0250

511800

509800

bd

510800

1380

0.27

ŚP

0.0000

240

229

31

167

235

140

x

0.0500

bd

966500

2652

0.27

964600 968300

Uwaga! Pomiary wykonywane były według algorytmu probabilistycznego.

Na podstawie danych zawartych w Tabeli 9. wykreślono kolejną krzywą
kalibracyjną (Rys. 18.) i na podstawie jej równania obliczono stężenie jonów
srebra w próbce roztworu o znanym stężeniu (przygotowanym przez
odważenie stałego azotanu(V) srebra).
Stężenie obliczone z niniejszej krzywej wynosi 0.04952 ± 0.0001
mol/dm3, podczas gdy stężenie teoretyczne (wyliczone na podstawie
przygotowanego rozcieńczenia) wynosi 0.05 mol/dm3. Różnica w oznaczeniu
oznaczenia wynosi więc ok. 1%. W wyniku uzyskania zadowalających
wyników procedurę oznaczania srebra uznano za dopuszczalną i stosowano
konsekwentnie w dalszych etapach pracy.
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Rysunek 18. Krzywa kalibracyjna dla wodnych roztworów azotanu(V) srebra (po ulepszeniu
procedury).

Zmiany w procedurze analitycznej przyczyniły się do poprawienia
wyników analiz. Istotną korzyścią wynikającą z optymalizacji warunków
pomiaru XRF był zmniejszony względny błąd procentowy (RDS) dla każdego
z punktów uwzględnionych przy wykreślaniu krzywej kalibracyjnej. Co
więcej, dopasowanie liniowe charakteryzowane przez współczynnik korelacji
R2 było dokładniejsze.
Analiza wyników pomiarów doprowadziła również do wykrycia pewnego
dryftu sygnału w czasie. Ma on charakter sinusoidalny w dłuższych okresach
(900 min) w przypadku pomiarów dla srebra. Takie zachowanie nie zostało
zaobserwowane dla pierwiastków lekkich (Z<20). Sytuacja ta zmusiła do
zastosowania modelu probabilistycznego w pomiarach, co poprawiło zarówno
precyzję, jak i dokładność pomiarów.
Oznaczenie

zawartości

srebra

oparte

było

na

wyznaczeniu

intensywności integralnej pasma pochodzącego od przejścia Kdla srebra.
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Na Rysunku 19. przedstawiono widma XRF dla zeolitu wymienionego
i niewymienionego jonami srebra (w przypadku pozostałych nośników
porowatych uzyskano zbliżone wyniki, stąd zrezygnowano z ich prezentacji).

Rysunek 19. Widmo XRF dla próbek zeolitów Y oraz ZSM5 poddanej i niepoddanej wymianie
jonowej. kationami srebra.

Jak pokazano na powyższym rysunku stosunek sygnału do szumu jest
bardzo wysoki. Jest to związane z bardzo wysoką czułością metody XRF w
stosunku do pierwiastków ciężkich (w tym Ag). Dało to możliwość, po
pierwsze na bardzo dokładne określenie zawartości srebra w ekstraktach z
próbek zeolitowych, których masa nie przekraczała często kilkunastu do
kilkudziesięciu miligramów.
Drugim bardzo ważnym aspektem było sprawdzanie w osadach
poekstrakcyjnych
poekstrakcyjne

zawartości

były

wynikiem

pozostałego

w

niecałkowitego

gorącym stężonym kwasie azotowym(V).
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4.3.3 Postęp wymiany jonowej

W kolejnym kroku preparatyki materiału wyznaczano izotermy wymiany
jonów srebra na wybranej matrycy zeolitowej. Do tego celu wykorzystano
materiały wzorcowe, w których zawartość srebra była wyznaczona za pomocą
spektroskopii w podczerwieni (z użyciem cząsteczek sond). Metoda ta jest
szeroko opisywana w literaturze i daje zadowalające wyniki [106]. Do
standaryzacji metody oznaczania srebra (co z kolei umożliwia wyznaczenie
izotermy wymiany) wybrano zeolit ZSM-5, który impregnowano roztworem
AgNO3. W kolejnym kroku za pomocą spektroskopii w podczerwieni
określono stopień wymiany jonowej w badanych próbkach.
Procedura oznaczania polegała na roztwarzaniu odważki materiału
referencyjnego we wrzącym kwasie azotowym(V) przez okres 15 minut.
Następnie otrzymana zawiesina była ochładzana do temperatury otoczenia
i odwirowywana. Roztwór znad osadu był przenoszony ilościowo do kolby
miarowej, a osad przemywany wodą destylowaną. Po każdym przepłukiwaniu
(docelowo pięciokrotne przemywanie próbki) roztwór był dodawany do tej
samej kolby miarowej, co roztwór pierwotny. Po dopełnieniu do kreski,
otrzymany roztwór był traktowany, jako wystandaryzowany roztwór analitu,
a ilość srebra w roztworze stanowiła całkowitą ilość srebra w próbce. Takie
założenie było uzasadnione ze względu na nie wykrycie istotnych (poniżej
0.5%) ilości srebra w osadach po płukaniu. Na Rysunku 20. przedstawiono
wyznaczoną izotermę sorpcji srebra dla referencyjnych materiałów.
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Rysunek 20. Izoterma wymiany jonowej srebra dla materiałów odniesienia (zeolit ZSM5
wymieniony jonami srebra, których zawartość była wcześniej wyznaczona za pomocą
spektroskopii FTIR) – procent zawartości srebra odnosi się do całkowitej liczby jonów srebra
przypadających na komórkę elementarną.

W wyniku analizy opartej o krzywe kalibracyjne (zoptymalizowane już
na wcześniejszym etapie badań) wyznaczono ilość srebra wymienionego
w materiale zeolitowym zgodnie z izotermą wymiany. Skorygowana izoterma
wymiany została przedstawiona na Rysunku 21.
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Rysunek 21. Izoterma wymiany kationów srebra na materiale odniesienia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że stosowanie metody XRF do
określenia izotermy wymiany sprawdza się i jest zgodne z założeniami
teoretycznymi. Asymptotyczne osiąganie maksymalnego wysycenia jonami
jest normą [107]. Również dla zeolitu Y i ZSM-5 taka zależność jest
oczekiwana. Co więcej, określenie zawartości srebra w przypadku procedury
wymywania jonów srebra przed oznaczeniem, jak pokazują wyniki, nie
wpływa na końcowy efekt analizy, którym jest izoterma wymiany.
Przeprowadzone na tym etapie badania pozwoliły na wyznaczenie
możliwości określenia izotermy wymiany, której znajomość jest konieczna
w procesie

optymalizacji

sposobu

przygotowania

finalnego

materiału.

Znajomość czasu wymiany jonowej z wodnego roztworu azotanu(V) srebra,
niezbędnego do połowicznego zapełnienia miejsc aktywnych zeolitu jonami
srebra, pozwoliła na powtarzalne przygotowywanie materiału do badań.
Pomimo wysokiej powtarzalności uzyskiwanego stopnia wymiany, za każdym
razem materiał zeolitowy po wymianie był analizowany na zawartość srebra.

57

Metodyka badawcza
4.3.4 Walidacja
4.3.4.1 Metoda Volharda

Technika XRF jest techniką, która może być wykorzystywana zarówno
w analizie jakościowej jak i ilościowej. W przypadku tej drugiej, ze względu
na dość nietypową matrycę w jakiej znajdował się analit, a także
niestabilność sygnału w czasie należało całą procedurę analityczną poddać
walidacji. W przypadku oznaczania srebra w roztworach można wykorzystać
metody

spektroskopowe

przypadku

walidację

(użycie

organicznych

przeprowadzono

wskaźników).

opierając

się

na

W

tym

metodzie

miareczkowej. Wykorzystano do tego celu zmodyfikowaną metodę oznaczania
chlorków metodą Volharda [108]. W Tabeli 5. przedstawiono wyniki
miareczkowania roztworu azotanu(V) srebra.
Przygotowano

0.1

M

roztwór

azotanu(V)

srebra

jako

roztwór

referencyjny. Z roztworu referencyjnego pobrano próbkę o objętości 20 cm3
i przeniesiono ilościowo do kolby Erlenmayera. Próbkę rozcieńczono przez
dodanie 70 cm3 wody destylowanej. Całość zakwaszono poprzez dodanie 5
cm3 HNO3 (ok. 30%). Do oznaczanego roztworu dodano 10 cm3 10% ałunu
żelazowo-amonowego. Całość miareczkowano za pomocą 0.1 M roztworu
tiosiarczanu sodu (odważka analityczna), do zmiany barwy na ceglasto
czerwoną.

Miareczkowanie

powtórzono

trzykrotnie.

Ten

sam

oznaczono również za pomocą XRF – metoda krzywej kalibracyjnej.
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Tabela 5. Wyniki miareczkowania 0.1 M roztworu azotanu(V) srebra.

Lp.

Objętość
titranta
[cm3]

1

20.05

2

20.05

3

20.00

Objętość
średnia
[cm3]

Odchylenie
standardowe
średniej
[cm3]

Wyznaczone
stężenie
[mol/dm3]

20.03

0.02

0.1002

Wyniki przedstawione w powyższej tabeli dowodzą wysokiej precyzji wybranej
metody. Wyznaczone w ten sposób stężenie było traktowane jako stężenie
odniesienia w oznaczeniu za pomocą XRF. W tym celu drugą część roztworu
podstawowego poddano analizie XRF stosując metodę krzywej kalibracyjnej.

Rysunek 22. Krzywa kalibracyjna – szeroki zakres.
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Rysunek 23. Linia kalibracyjna – zakres prostoliniowy.

Zgodnie z danymi zilustrowanymi na Rysunkach 22. i 23, oznaczenie
srebra metodą XRF może odbyć się w zakresie prostoliniowym krzywej
kalibracyjnej. Takie zachowanie krzywa przyjmuje do stężenia 0.20 mol/dm3.
Powyżej występują ujemne odstępstwa od liniowości. Skorelowanie procedury
ekstrakcji i oznaczania srebra spowodowało, że zakres stężeń nie przekraczał
wartości 0.01 – 0.2 mol/dm3, co umożliwiło prowadzenie badań w obszarze
liniowym krzywej kalibracyjnej. Co więcej, współczynnik R2 wynosi 0.9999,
co wskazuje na wysoką powtarzalność metody.
Na podstawie porównania wyników oznaczeń w obu metodach
określono błąd oznaczenia dla stężenia 0.1 mol/dm3 na poziomie 4%.
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4.3.4.2 Oznaczenia innych metali

Pomimo określenia stabilności układu pomiarowego, w celu walidacji
metody, a także określenia możliwości wykorzystania
przypadku

innych

metali

i

nośników

mogących

być

aparatury w
potencjalnie

wykorzystanych, jako alternatywa do badanego układu, wykonano pomiary
ilościowe dla różnych nośników i materiałów aktywnych. Do tego celu
wybrano układy z zastosowaniem tlenku glinu jako nośnika oraz takich
metali jak cer, pallad i kobalt. Procedura sorpcji była prowadzona tak, jak w
przypadku

srebra

przez

godzinę

z

wodnych

roztworów

azotanów(V)

odpowiednich metali. Procedura roztwarzania i płukania była identyczna jak
w przypadku srebra. Odpowiedni opis można znaleźć w sekcji w rozdziale
„preparatyka”. Procedura oznaczania analitu w tym przypadku również była
odniesiona do krzywej kalibracyjnej. Do wykonania pomiarów wykorzystano
drugi spektrometr ED-XRF znajdujący się również na Wydziale Chemii UJ.
Pomiary wykonywane były w całości przez inną osobę niż w przypadku serii
pierwszej.
Tabela 6. Wyniki walidacji metody w przypadku zastosowania innych nośników i materiałów
aktywnych.
Spektrometr

A

B

Próbka

Ce [%wag.]

Co [%wag.]

Pd [%wag.]

Ag [%wag.]

Co1 Al2O3

-

15.56 ± 0.3

-

-

Co1Pd0.001
Al2O3
Co1Ce1
Al2O3
Pd0.001
Al2O3

-

8.26 ± 0.17

0.30 ± 0.01

-

30.1 ± 0.5

8.7 ± 0.2

-

-

-

-

0.80 ± 0.18

-

Ag0.01 ZY

-

-

-

8.42 ± 0.04

Co1 Al2O3

-

16.50 ± 0.3

-

-

-

6.38 ± 0.13

12.9 ± 0.258

-

27.7 ± 0.04

8.39 ± 0.17

-

-

-

-

2.52 ± 0.05

-

Co1Pd0.001
Al2O3
Co1Ce1
Al2O3
Pd0.001
Al2O3
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Ag0.01 ZY

-

-

-

8.01 ± 0.04

Wyniki badań pokazane w tabeli 6. pokazują, że wybrana technika nadaje się
do stosowania w przypadku innych niż zeolit nośników i innych niż srebro
metali.
4.3.5 Oznaczania pierwiastków zawartych w mikroorganizmach

W celu określenia możliwości wykrywania pierwiastków w organizmach
żywych,

których

inokulację

przeprowadzono

na

testowane

materiały,

wykonano analizę pierwiastkową metodą XRF. Takie sprawdzenie było
konieczne z punktu widzenia bilansu masowego srebra w układzie organizm
– materiał aktywny – pożywka. W przypadku, gdy srebro (lub inny metal) nie
było uwalniane do otoczenia, było możliwe przeprowadzenie badań na
materiale, który był użyty w testach mikrobiologicznych. W przypadku utraty
pewnej ilości metalu deponowanego w materiale, konieczne było wyznaczenie
wspomnianego bilansu. Określenie bilansu materiałowego było uzasadnione
z punktu

widzenia

unormowań,

co

do

stosowalności

materiałów

zawierających nanocząstki w opakowywaniach produktów żywnościowych.
Analiza pierwiastkowa była prowadzona na wszystkich elementach układu tj.
bakteriach, materiale oraz pożywce. Organizmy zostały przetestowane
w kierunku zawartości jonów miedzi natomiast pożywka i materiał w
kierunku zawartości jonów srebra (rys. 24 i 25). Zróżnicowanie wynikało z
braku, na tym etapie badań mikroorganizmów, które w znaczącej liczbie
namnożyłyby się na testowanym materiale, co jednak z punktu widzenia
czułości metody nie ma najmniejszego znaczenia. W Tabeli 7. pokazane są
wyniki analizy.
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Tabela 7. Sprawdzenie bilansu materiałowego w układzie organizm – materiał aktywny –
pożywka.

Próbka

Organizm

Pożywka

Materiał

Opis
Próbki mikroorganizmów,
które
w
wyniku
metabolizmu
są
wzbogacone
w
miedź.
Masa próbki była na
poziomie
miligramowym.
Próbka
zmierzona
w
pojemniku pomiarowym po
wyizolowaniu
jej
od
pożywki.
Próbka pożywki, na której
rozwijały
się
mikroorganizmy.
Próbka
została
przebadana
za
pomocą spektrometru XRF
umożliwiającego
pomiar
bez
poboru
próbki
(Brucker Artax).
Próbki materiału zostały
zbadane zarówno w formie
gotowego kompozytu, jak
również po roztworzeniu.
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Wynik analizy

Na widmach XRF
widoczne
pasmo
charakterystyczne
dla linii Kα miedzi.

Na
widmach
nie
widać
charakterystycznych
pasm dla srebra.

Na widmach widać
charakterystyczne
dla srebra pasma.
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Rysunek 24. Widmo XRF dla punktu pomiarowego dla pożywki w obszarze pod materiałem
aktywnym.
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Rysunek 25. Widmo XRF dla punktu pomiarowego dla pożywki w obszarze w sferze
zahamowania wokół materiału aktywnego.

Dla pełniejszego zobrazowania metodologii pomiarowej w przypadku
badania pożywki agarowej na Rysunku 26. przedstawiono graficznie punkty
pomiarowe, dla których przeprowadzono analizę.

Rysunek 26. Schematyczny rysunek wykonanego pomiaru dla pożywki za pomocą
spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej.

Jak wynika z testów opisywanych w niniejszym rozdziale wybór techniki
XRF jako głównego narzędzia analitycznego do oceny zawartości materiałów
aktywnych w syntezowanych materiałach, jak również ich migracji do
otoczenia, był trafny. Metoda okazała się być czuła na tyle, że praca
z miligramowymi próbkami materiału oraz mikroorganizmów była precyzyjna
i dokładna. Technika ta będzie mogła być również stosowana w przypadku
testowania alternatywnych materiałów porowatych. Jest to głównie związane
z tym, że materiał aktywny zalicza się do grupy pierwiastków ciężkich,
doskonale widocznych w analizie XRF, podczas gdy, matryca na której
osadzane są materiały aktywne jest głównie zbudowana

z pierwiastków

lekkich. Te ostatnie, ze względu na niską wydajność fluorescencji w zakresie
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niskich liczb atomowych są niewidoczne albo dają bardzo niski sygnał.
Prowadzi to do tego, że separacja sygnału pochodzącego od materiału
aktywnego jest prosta. Walidacja metody pokazała, że otrzymywane wyniki
zawartości materiału aktywnego są zgodne z rzeczywistymi. Poza tym
stosowanie tej metody jest szybkie i nie przysparza większych problemów, co
jest istotne z punktu widzenia kontroli jakości na linii produkcyjnej, co może
być atutem przy ewentualnych pracach o charakterze wdrożeniowym.
4.4 Analizy trwałości arkuszy papierowych
Wszystkie pomiary w tej części pracy wykonano w Pracowni Badań nad
Trwałością i Degradacją Papieru na Wydziale Chemii UJ.
4.4.1 Warunki starzenia

Próbki kondycjonowano według normy ASTM D685 w 23 °C i przy
wilgotności względnej równej 50% [109]. Sztuczne postarzanie próbek zostało
wykonane zgodnie z procedurą opisaną w normie ASTM D6819-02 [110].
Starzenie przeprowadzono w komorze klimatycznej HCP 246 firmy Memmert,
w 90 °C i przy wilgotności względnej 59%. Czas starzenia próbek wynosił
12 dni. Starzono zarówno papier wykonany z czystej celulozy, jak i papier z
zeolitem.
4.4.2 Kwasowość

Pomiary pH próbek papierowych wykonano za pomocą płaskiej elektrody
(Flatrode Hamilton, 809 Titrando - Metrohm). Z przygotowanych arkuszy
papierowych wycięto próbki, na których umieszczano kroplę wody. Następnie
płaską elektrodę przykładano do próbki i mierzono pH, aż do osiągnięcia
stabilizacji (nie mniej niż 120 s). Próbki były pobierane w różnych miejscach
arkuszy papierowych w celu zagwarantowania reprezentatywnych wyników.
Pomiary były wykonane zgodnie z normą TAPPI 529-om88 [111].
4.4.3 Zawartość wody

Tak jak w przypadku samych zeolitów wyznaczono zawartość wody
w gotowych arkuszach papierowych za pomocą wagosuszarki (HR83 - Mettler
Toledo).
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4.4.4 Stopień polimeryzacji

Do określenia stopnia polimeryzacji celulozy w przygotowanych arkuszach
papierowych

wykorzystano

chromatografię

wykluczania

molekularnego

(ang. size exlusion chromatography). Technika ta jest metodą wyznaczania
masy cząsteczkowej polimerów, a w przypadku celulozy wręcz długości
łańcuchów polimeru, czyli stopnia polimeryzacji materiałów. W tym celu
wyznaczono stopień polimeryzacji średni wagowo (DPw) celulozy w formie
trifenylokarbaminianu

celulozy

(CTC).

Analizę

rozkładów

mas

cząsteczkowych przeprowadzono w tetrahydrofuranie, z podwójną detekcją:
wielokątowego rozpraszania światła (MALLS) i refraktometryczną (RI). Oba
detektory pracowały przy długości fali światła 658 nm. W pomiarach
używano wartości specyficznego inkrementu współczynnika załamania
światła
0.162

równej
cm3/g,

wyznaczonej

eksperymentalnie

na

zestawie

chromatograficznym, na którym były wykonywane późniejsze pomiary
rozkładów mas cząsteczkowych materiału.
Materiał celulozowy z zeolitem poddawano typowej dla papieru
procedurze przygotowania próbki. Zeolit był oddzielany od roztworu CTC
poprzez filtrację roztworu przez teflonowy filtr strzykawkowy o średnicy
porów wynoszącej 0.45 μm. Przefiltrowany roztwór poddawano dalszej
analizie za pomocą SEC.
Papier z jonami/nanocząstkami srebra oraz jonami/nanocząstkami
srebra i zeolitem przed derywatyzacją przepłukiwano w celu usunięcia
jonów/nanocząstek

srebra,

by

uniknąć

kontaminacji

kolumny

chromatograficznej. Próbki papieru zawierające srebro i zeolit rozwłókniano
w zlewce

w

50

cm3

wody

dejonizowanej

ultradźwiękami).
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Rysunek 27. Próbki arkuszy papierowych przygotowanych do badania za pomocą SEC.

Rysunek 28. Roztwory materiału celulozowego (po oddzieleniu zeolitu).

Z każdego rodzaju materiału pobrano po trzy próbki dla których
przeprowadzono po trzy pomiary DPw, co dało 9 pomiarów jednostkowych na
każdy z badanych arkuszy.
4.4.5 Własności mechaniczne

Ze względu na charakter otrzymanych materiałów oraz ilość próbki
konieczną do wykonania badań wytrzymałości mechanicznej z grupy metod
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takich jak siła zerwania, siła przedarcia oraz odporność na zginanie, możliwe
było wykonanie tylko pomiarów siły zerwania przy zerowym wpięciu.
Uniemożliwiło to uzyskanie kompletu wyników opisujących wszystkie
aspekty wytrzymałości. Jednakże siła zerwania odnosi się do wytrzymałości
włókien celulozowych.
Pomiary były wykonane zgodnie z normą TAPPI 273 pm-95 [112].
Próbki zostały pobrane z arkuszy poprzez wycięcie z nich pasków o rozmiarze
20.0 x 110.0 mm. Paski arkuszy papierowych były wycięte w ten sposób, aby
siła działająca na nie była skierowana wzdłuż kierunku włókien w arkuszu.
Sprawdzenie średniego ułożenia włókien było określone na podstawie
wartości siły zerwania w obu kierunkach arkusza. Z dominującym
kierunkiem włókien mamy do czynienia w przypadku, gdy wartość siły
zerwania jest największa.

4.4.6 Topografia powierzchni

Topografię powierzchni wyznaczono za pomocą mikroskopu optycznego
(Leica DM2000) wyposażonego w kamerę cyfrową. Obrazowanie wykonano w
dwóch trybach: w świetle odbitym i przechodzącym. Próbki arkuszy
papierowych były obrazowane w co najmniej pięciu różnych obszarach po
obu stronach, by uzyskać całościowy obraz materiału. Ważnym elementem
było

takie

przeprowadzenie

obrazowania,

by

określić

ewentualną

niejednorodność gotowych arkuszy papierowych.
4.4.7 Światłotrwałość

W celu określenia światłotrwałości użyto blaknościomierza - nowatorskiego
urządzenia umożliwiającego pomiar tego parametru w czasie rzeczywistym
z jednoczesnym

rejestrowaniem

zmian

parametrów

kolorymetrycznych

(L,a,b), który został opracowany w Zespole. Z przygotowanych arkuszy
papierowych pobrano po trzy próbki (wycięte krążki o średnicy ok. 0.5 cm).
Tak przygotowane próbki umieszczano na stoliku pomiarowym, który
umożliwiał regulację odległości próbki od głowicy naświetlającej, co z kolei
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umożliwiało

skupianie

wiązki

na

powierzchni

próbki.

Po

uzyskaniu

maksymalnego sygnału dla światła odbitego, przeprowadzono standaryzację
polegającą na określeniu barwy białej i czarnej. W pierwszym przypadku jako
wzorca bieli użyto sprasowanego siarczanu(VI) glinu. Ten w przybliżeniu
odbija 100% światła w zakresie widzialnym (odbicie stałe w całym zakresie
długości fal). W celu określenia barwy czarnej, a więc takiej w przypadku
której, światło powinno być pochłonięte w całości, w drodze optycznej
umieszczono przeszkodę uniemożliwiającą światłu dotarcie do detektora.
Dla każdego z arkuszy pomiar był wykonywany trzykrotnie przez okres
20 minut. Długość pomiaru optymalizowana była w oparciu o kształt krzywej
postarzania, a ściślej mówiąc o moment, w którym na krzywej postarzania
obserwowano osiągnięcie wartości maksymalnej, tzw. plateau. Zasada
pomiaru

oraz

przykładowe

krzywe

postarzania

można

znaleźć

w następujących pracach [113]–[115]

4.4.8 Barwa

Przeprowadzono badania kolorymetryczne gotowych arkuszy papierowych na
różnych etapach preparatyki. Celem badania było określenie zmiany barwy
papieru po 3 miesięcach. Można zauważyć, że papier wypełniony zeolitem ze
srebrem ciemnieje wraz z upływem czasu, co uzasadniało przeprowadzenie
analizy zmian parametrów kolorymetrycznych w czasie. Określenie zmian
barwy było oparte na równaniu zgodnym z CIE Lab 2000.
Pomiary

wykonano

za

pomocą

kolorymetru

ColourQuestXE

(HunterLab). Warunki pomiaru: powierzchnia pomiarowa Ø = 9.5 mm,
obserwator 2⁰, iluminant D65, tryb wyłączonego odbicia zwierciadlanego.
Jako próbkę odniesienia wykorzystano arkusz papieru bez dodatków.
Bezpośrednio po uformowaniu testowych arkuszy papieru, niezależnie od
składu wypełniacza, różnice barwy nie były zauważalne gołym okiem, co
wskazuje na ich podobieństwo makroskopowe i uzasadnia pomiar barwy po
procesie sztucznego postarzania temperaturowego.
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4.5 Właściwości katalityczne i sorpcyjne
4.5.1 Dopalanie aldehydu octowego

W

celu

określenia

katalityczne

aktywności

przygotowanych

katalitycznej

próbek

w

przeprowadzono

kierunku

dopalania

testy

aldehydu

octowego, jako przedstawiciela lotnych związków organicznych. Badania
wykonano w przedziale temperatur 25 – 350 °C. Ponieważ aldehyd octowy
wykazuje wysoką lotność, układ reakcyjny wyposażony był w saturator w
którym umieszczono czysty aldehyd octowy. Przez aldehyd przepuszczono
hel, jako gaz nośny z szybkością 20 cm3/min. Gaz wysycony w pary
aldehydu podawano następnie na reaktor (Harrick).
Temperaturę
w objętości

kontrolowano

reaktora.

Zakres

za

pomocą

pomiarowy

termopary

wynosił

4000

umieszczonej
–

650

uśrednienie z 32 widm, krok próbkowania 4 cm-1.
Procedura pomiarowa obejmowała następujące kroki:
1. Maksymalizowanie sygnału w detektorze dokonywane na próbce,
2. Pomiar tła na lusterkach kalibracyjnych,
3. Pomiar widma dla próbki przed wygrzewaniem,
4. Wygrzewanie próbki w 110 °C w przepływie helu przez 30 minut,
5. Chłodzenie układu do temperatury 25 °C,
4. Pomiar widma dla próbki po wygrzaniu,
5. Przepuszczanie acetaldehydu przez reaktor z próbką przez 30 min,
6. Przepuszczanie powietrza przez reaktor,
7. Pomiar widma dla próbki w zakresie temperatury 20 – 350 °C.
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4.5.2 Sorpcja aldehydu octowego

Tak

jak

w

w poprzednim

przypadku

określenia

podrozdziale,

do

aktywności

wyznaczenia

katalitycznej
zdolności

opisanej

sorpcyjnych

przygotowanych materiałów wykorzystano spektroskopię w podczerwieni. Do
tego celu wykorzystano celę reakcyjną wyposażoną w przystawkę DRIFT
(ang.

Diffuse

Reflectance

InfraRed

Transform)

dedykowaną

do

ww.

spektrometru.
Zasada pomiaru zasadniczo nie różniła się od aktywności katalitycznej.
Również w tym przypadku użyty został saturator jako źródło sorbentu.
Aldehyd podawany był na arkusze papierowe znajdujące się w komorze
reakcyjnej przez 30 min (sorpcja), w kolejnym etapie temperatura była
stopniowo

podnoszona

przy

jednoczesnym

zbieraniu

widm.

Zakres

pomiarowy wynosił 4000 – 650 cm-1, uśrednienie z 32 widm, krok
próbkowania 4 cm-1.
1. Maksymalizowanie sygnału w detektorze dokonywane na próbce,
2. Pomiar tła na lusterkach kalibracyjnych,
3. Pomiar widma dla próbki przed wygrzewaniem,
4. Wygrzewanie próbki w 110 °C w przepływie helu przez 30 minut,
5. Chłodzenie układu do temperatury 25 °C,
4. Pomiar widma dla próbki po wygrzaniu,
5. Przepuszczanie acetaldehydu przez reaktor z próbką przez 30 min,
6. Przepuszczanie helu przez reaktor,
7. Pomiar widma dla próbki do momentu zaniku pasm od sorbowanego
acetaldehydu.
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4.6

Właściwości mikrobiologiczne

4.6.1 Klasy mikroorganizmów

Wszystkie mikroorganizmy użyte w ramach niniejszej pracy były wybrane tak
by odwzorować w jak najwyższym stopniu warunki, w jakich mógłby być
używany finalny materiał stosowany do różnego typu opakowań. W testach
wykorzystano zarówno grzyby, jak i bakterie według poniższej specyfikacji.
4.6.1.1 Analiza jakościowa

Badania wykonano stosując następujące organizmy testowe:
1. Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) – jeden z głównych
patogenów powodujących tzw. choroby szpitalne. Jest on również
odpowiedzialny za wiele chorób w środowisku pozaszpitalnym. Dla
przykładu badania prowadzone w Wielkiej Brytanii pokazały, że jest on
drugim (zaraz po szczepie E. Coli) organizmem wyizolowanym z krwi
osób zakażonych w szpitalach. Może namnażać się na żywności,
powodując realne zagrożenie zakażeniem [116];
2. Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) – bakteria żyjąca głównie w jelicie
grubym człowieka i innych stałocieplnych zwierząt. Jest patogenem
wielu chorób układu trawiennego i moczowego. Powoduje ostre
zatrucia w przypadku zakażenia. Po dostaniu do środowiska wykazuje
duży współczynnik przetrwania, stąd może stanowić potencjalne
zagrożenie zakażenia m.in. żywności [117];
3. Bacillus cereus (laseczka woskowa) – bakteria powodująca zatrucia
pokarmowe. Może występować i namnażać się na

produktach

żywnościowych pochodzenia zbożowego, w szczególności na ryżu [118];
4. Aspergillus flavus (kropidlak żółty) – szczep grzyba namnażający się na
produktach pochodzenia roślinnego. Szczególnie zagrożone są orzechy
oraz produkty pochodzenia zbożowego. Dla jego rozwoju optymalna
temperatura to 12 – 48 °C, stąd środowisko wewnątrz organizmu
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ludzkiego z punktu widzenia temperatury jest optymalne. Dlatego też
zakażenie tym patogenem jest szczególnie niebezpieczne, mogąc
powodować wiele chorób o podłożu alergicznym [119],
5. Penicillium chrysogenum – szczep grzyba lubiący ciepłe i wilgotne
środowisko. Namnaża się np. w budynkach zalanych wodą. Może
zakażać produkty żywnościowe, które często zawierają duże ilości
wilgoci. W tym aspekcie może być również niebezpieczny dla dzieł
sztuki, archiwaliów znajdujących się w zawilgoconych pomieszczeniach
lub zalanymi w wyniku katastrof naturalnych np. powódź. [120],
6. Fusarium – szczep grzyba powodujący zakażenie szeregu roślin od zbóż
po

rośliny

korzenne.

Po

zakażeniu

organizmu

człowieka

może

powodować reakcje alergiczne. Ponadto może namnażać się na
paznokciach [121].

4.6.1.2 Analiza ilościowa

Badania wykonano stosując następujące organizmy testowe:
1.

Escherichia coli (por. analiza jakościowa)

2.

Serratia marcescens (pałeczka krawawa) – bakteria namnażająca

się w szczególności na zbożach I produktach mącznych (np. chleb). Jej
nazwa jest wynikiem charakterystycznej czerwonej barwy. Może być dla
ludzi wykazujących niską odporność [122];
3.

Bacillus subtilis – (laseczka sienna) – bakteria namnażająca się

na produktach piekarniczych. Namnaża się również na nasionach
powodując ich fermentację [123];
4.

Bacillus megatherium – bakteria odpowiedzialna za zatrucia

pokarmowe, których objawem jest biegunka, która może trwać nawet do
24 godzin. Drugim objawem po spożyciu zakażonego pożywienia może być
pojawienie się nudności i wymiotów pojawiających się po ok 1-5 godz.
[124];
5.

Trichoderma viride

– szczep grzyba atakującego materiały

celulozowe. Ze względu na wytwarzanie charakterystycznych enzymów
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powoduje enzymatyczną hydrolizę celulozy. Może zaatakować zbiory
muzealne i archiwistyczne doprowadzając do nieodwracalnych zmian
[125];
6.

Chaetomium globosum – szczep grzyba namnażający się na

roślinach ziarnistych. Jest odpowiedzialny za szereg chorób zwierząt
hodowlanych

karmionych

paszami

zawierającymi

np.

kukurydzę

(C. M. CHRISTENSEN, 1966).
7.

Aspergillus

niger

(kropidlak

czarny)

–

pomimo

wielu

przemysłowych zastosowań np. produkcja enzymów, kwasu cytrynowego,
czy też w oczyszczaniu ścieków, jego namnażanie na produktach
żywnościowych przeznaczonych do spożycia jest niepożądane. Ten szczep
grzyba namnaża się na zielonych częściach roślin [127];
8.

Cladosporium cladosporioides – jeden ze szczepów grzybów,

namnażający się szczególnie w warunkach przechowywania żywności
powodujący duże straty przemyśle spożywczym [128]

Badania mikrobiologiczne wykonane zostały w dwóch laboratoriach –
w Katedrze

Mikrobiologii

na

Wydziale

Towaroznawstwa

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie (prowadzący badania: dr Barbara Błyskal) oraz
w Instytucie Nauk o Środowisku (INOŚ) Uniwersytetu Jagiellońskiego
(prowadzący badania: prof. dr hab. Katarzyna Turnau). Oba ośrodki
dysponowały

własnymi

kulturami

mikroorganizmów,

różna

tez

była

metodologia prowadzenia prób. Zmiana laboratorium prowadzącego testy
mikrobiologiczne pozwoliła na wykonanie pomiarów ilościowych (pomiar
stężenia ATP), określających skuteczność opracowywanego materiału.
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4.6.2 Procedury analizy jakościowej

Dla

pierwszych

prób

badania

mikrobiologiczne

próbek

materiału

opakowaniowego przeprowadzono w UE Kraków:
Próbki poddane badaniom:


P0 (papier);



PAg (papier + srebro);



P Z0 (papier + zeolit);



PZ1 (papier + zeolit + srebro – 87 mg Ag/g papieru);



PZ2 (papier + zeolit + srebro – 71 mg Ag/g papieru);



PZ3 (papier + zeolit + srebro – 46 mg Ag/g papieru)



PZ4 (papier + zeolit + srebro – 10 mg Ag/g papieru)



PZ5 (papier + zeolit + srebro – 1 mg Ag/g papieru)

4.6.2.1 Badanie aktywności antybakteryjnej

Do wyznaczenia aktywności antybakteryjnej próbek wybrano trzy gatunki
bakterii, tj. Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Bacillus cereus.
Zawiesiny komórek bakterii wszystkich badanych szczepów przygotowano na
podstawie

24

godzinnych

hodowli

odpowiednich

mikroorganizmów.

Zawiesiny mikroorganizmów uznano za odpowiednie w momencie osiągnięcia
przez nie stężenia 1.5 · 108 CFU/cm3. Przygotowane zawiesiny posiewano na
płytkach z podłożem TSA (ang. Tryptic Say Agar). Na zaszczepione podłoża
mikrobiologiczne nakładano pojedynczo próbki materiału (każda próbka
w trzech powtórzeniach). Hodowle prowadzono w temperaturze 37 °C i RH
90%

przez

24

godziny.

Po

przeprowadzonej

procedurze

namnażania

mikroorganizmów obserwowano wzrost ilości bakterii wokół i pod próbką,
dokonywano

pomiaru

stref

zahamowania

antybakteryjny.
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4.6.2.2 Badanie aktywności przeciwgrzybicznej

Do wyznaczenia aktywności przeciwgrzybowej wybrano trzy gatunki grzybów
pleśniowych, tj. Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum i Fusarium
culmorum. Zawiesiny komórek grzybów wszystkich badanych szczepów
przygotowano z 14 dniowych hodowli. Zawiesiny mikroorganizmów uznano
za odpowiednie w momencie osiągnięcia przez nie stężenia 1 · 106 cm-3.
Przygotowane zawiesiny posiewano na płytki z podłożem PDA (ang. Potato
Dextrose Agar). Na zaszczepione podłoża mikrobiologiczne nakładano
pojedynczo próbki materiału (każda próbka w trzech powtórzeniach).
Hodowle prowadzono w temperaturze 28 °C i RH 85% przez dwa tygodnie. Po
hodowli

płytki

poddawano

obserwacji

okiem

nieuzbrojonym

i

pod

mikroskopem stereoskopowym oceniając wzrost grzybów pleśniowych.

4.6.3 Procedury analizy ilościowej

Wszystkie szczepy wykorzystane w analizie ilościowej przechowywane były na
pożywkach w Laboratorium Zespołu Interakcji Roślin z Mikroorganizmami,
Instytut Nauk o Środowisku, UJ (Kraków) i używane były do badań
porównawczych po wyszczepieniu ich na odpowiednich pożywkach.
Do testu użyto próbki materiałów przygotowanych na Wydziale Chemii
UJ. Próbki te wysterylizowano na papierze Whatman’a w szalkach Petriego
przed użyciem w doświadczeniu.
Bakterie (por. klasy mikroorganizmów - szczepy 1-4) naniesiono na
powierzchnię agaru (NA) i rozprowadzono za pomocą głaszczki jednorazowej
(pojedyncza głaszczka stosowana była dla danego szczepu). Dla każdego ze
szczepów i każdego typu próby papieru stosowano po 3-5 powtórzeń
(niektóre z powtórzeń odrzucono z powodu nierównomiernego nałożenia
materiału, co widoczne jest po kilku dniach od czasu wykonania badania;
minimalna liczba dni to 3). Na każdą szalkę Petriego z bakteriami nałożono
78

Metodyka badawcza

pojedynczy krążek papieru. Kultury utrzymywano w temperaturze 32 °C
przez okres trzech dni, a następnie temperatura była obniżana do 25 °C na
kolejne kilka dni. Codziennie obserwowano rozwój mikroorganizmów.
Grzyby (por. klasy mikroorganizmów - szczepy 5-9) wprowadzono na
szalki Petriego zawierające pożywkę PDA oraz nałożone centralnie po trzy
filtry
z każdego typu. W każdym przypadku założono po trzy powtórzenia. Szczepy
wprowadzano w formie krążka agaru z grzybnią w odległości 2 cm od
środkowego krążka. Ze względu na różne tempo wzrostu grzybni konieczne
było prowadzenie testu przez dłuższy czas (około 2 tygodni). Każdy z
badanych szczepów wykazywał nieco inne problemy w trakcie obserwacji
(por. wyniki pomiarów – analiza mikrobiologiczna).
W

celu

zobrazowania

procedury

wyznaczania

aktywności

mikrobiologicznej poniżej przedstawiono poszczególne jej etapy. Poniższa
procedura

została

zobrazowana

dla

przykładowej

bakterii

(E.

Coli).

W przypadku grzybów ze względu na konieczność przedstawienia zdjęć do
całościowego wyjaśnienia aktywności mikrobiologicznej, zdjęcia zostały
przedstawione w części traktującej o wynikach analizy.

Rysunek 29. Próbki arkuszy papierowych umieszczonych na pożywkach z zaszczepionymi
mikroorganizmami.

Na Rysunku 29. Przedstawiono sposób umieszczenia próbek papierowych na
szalkach Petriego. Każdy rodzaj papieru był umieszczany na innej szalce
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w celu zapewnienia autonomicznych warunków dla każdej z próbek.
Na Rys. 30 natomiast pokazano zbliżenie na krążki papierowe. Badane
próbki, ze względu na procedurę wyznaczania aktywności mikrobiologicznej
miały co najmniej 2 tygodnie. Co więcej, znajdowały się w warunkach
podwyższonej temperatury i wilgotności. Można zauważyć po pierwsze
zmianę barwy krążków zawierających srebro, po drugie w tym przypadku
widoczne jest namnażanie się jednego z rodzajów mikroorganizmów na
krążku papierowym.

+
Rysunek 30. Próbki arkuszy papierowych umieszczonych na pożywkach z zaszczepionymi
mikroorganizmami - zbliżenie.

W celu pobrania materiału do badań za pomocą głaszczki jednorazowej, była
ona przyciskana do krążka papierowego. W ten sposób mikroorganizmy
zaczepione na głaszcze były przenoszone do roztworu wywołującego. Tak
przygotowany

roztwór

w

kolejnym

etapie

poddawany

był

analizie

w lumitesterze (Rys. 31. i 32.). Jako wynik otrzymywano liczbę zliczeń
fotonów, która jest wprost proporcjonalna do liczby bakterii, choć podkreślić
należy, że nie są one sobie równe. W badaniach porównawczych w stosunku
do próbek referencyjnych takie postępowanie jest jednak poprawne.
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Rysunek 31. Pobieranie
fluorescencyjnego.

materiału

do

badań

oraz

Wywoływanie

odczynnika

Rysunek 32. Umieszczanie odczynnika w lumitesterze i dokonywanie odczytu wartości
luminescencji.
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Badania przedstawione w niniejszym rozdziale dają dobre rezultaty i są
z powodzeniem używane w tego typu analizach, również w ocenie czystości
(tutaj zawartości bakterii i grzybów) w żywności [129], [130].
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5 Preparatyka materiałów

Preparatyka materiału obejmowała cztery główne etapy:
a. wymiana matrycy zeolitowej jonami srebra(I),
b. zmodyfikowanie budowy i składu matrycy – usunięcie klasterów srebra
lub tlenku srebra z powierzchni zeolitu,
c. redukcja srebra za pomocą sonikacji,
d. przygotowanie modelowych arkuszy papierowych
5.1 Wymiana jonowa zeolitów
5.1.1 Optymalizacja procesu

Podstawowym

zeolitem używanym do badań był zeolit Y, dla którego

przeprowadzono optymalizację procedury wymiany jonowej przedstawioną
poniżej. Do badań zastosowano również próbki zeolitów porównawczych
ZSM-5 i MCM-56.

5.1.1.1 Zawartość wody w zeolitach

Pomiary pokazały, że zawartości wody w próbkach jest prawie niezmienna
(rozrzut wyników 2.5%), zatem wyniki odniesiono do masy w temperaturze
pokojowej. Oznaczenie zawartości wody wykonano za pomocą wagosuszarki
(HR83 - Mettler Toledo) – patrz Tab. 8.
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Tabela 8. Czas sorpcji i masa próbek zeolitów po wymianie jonowej zeolitu Y .

Lp.

Oznaczenie*

Czas wymiany [h]

Masa [g]

Zawartość wody
w 200 °C [%]

1

YAg_0.1_1

1

0.54340

14.92

2

YAg_0.1_2

240

0.49940

15.09

3

YAg_0.1_3

3

0.50600

15.45

4

YAg_0.1_20

2020

0.46201

15.00

5

YAg_0.1_29

2840

0.48436

14.88

6

YAg_0.1_39

39

0.45303

14.60

7

YAg_0.1_92

92

0.53920

15.77

* YAg_0.1_1 – zeolit Y traktowany roztworem AgNO3 o stężeniu 0.1 mol/dm3 przez
1 godzinę. Opracowanie procedury wymiany.

5.1.1.2 Procedury wstępne

Pierwsza procedura wymiany zastosowanie roztworu azotanu(V) srebra
o zadanym nadmiarowym stężeniu.
W

pierwszym

etapie

wymiany

wyznaczono

izotermę wymiany jonowej srebra z 0.1 M wodnego
roztworu azotanu(V) srebra. W tym celu odważono po
0.50 ± 0.01 g zeolitu Y_100 i przeniesiono ilościowo do
kolby Erlenmeyera, a następnie zalano (100 cm3)
wcześniej

przygotowanym

0.1 M

roztworem

azotanu(V) srebra. Zawiesinę wytrząsano z prędkością
300 obr./min w temperaturze 23.5 °C (por. fotografia
obok), po czym przesączono na lejku jakościowym
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(sączek papierowy). Osad przemyto 150 cm3 wody destylowanej i wysuszono
w

temperaturze

60

°C.

Procedura

analityczna

zawierała

operację

jednostkową polegającą na standaryzacji masy zeolitu w stosunku do suchej
masy w temperaturze 200 °C. W drugim etapie przemywano osad w celu
usunięcia nadmiarowego azotanu(V) srebra stężonym kwasem azotowym(V).
W tym celu wysuszony wcześniej osad zeolitu wymienionego jonami srebra
przeniesiono ilościowo do zlewki i zalano 10 cm3 stężonego kwasu
azotowego(V), podgrzano do wrzenia i utrzymywano w temperaturze wrzenia
przez

20

minut.

Zawiesinę

ostudzono

do

temperatury

pokojowej,

przeniesiono do gilzy i odwirowano (szybkość - 2000 obr./min, czas
wirowania - 4 min) za pomocą wirówki (MPW-223e). Roztwór znad osadu
przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 25 cm3. Osad w gilzie
zalano wodą destylowaną (ok. 3 cm3), wytrząsano ręcznie przez 30 sekund,
po czym powtórzono procedurę wirowania (5-krotnie), za każdym razem
przenosząc roztwór znad osadu do tej samej kolbki miarowej, co za
pierwszym razem. Roztwór dopełniono do kreski (Vr-ru= 25 cm3). Osad
pozostały

w

gilzie

wysuszono

i

zabezpieczono

celem

sprawdzenia

efektywności wypłukiwania srebra. Efektywność sprawdzono również za
pomocą XRF, śledząc intensywność linii przejścia pochodzącej od srebra przy
każdym przepłukiwaniu osadu.
W procedurze drugiej wymiany wprowadzono zmiany , tak by była ona
z założenia bardziej ekonomiczna, a zużycie kosztownego odczynnika
mniejsze. Druga procedura zakładała zatem zmniejszenie ilości azotanu(V)
srebra. Ustalenie minimalnego stosunku zeolitu do azotanu oparto na
określeniu zawartości srebra w materiale zeolitowym, stosując zmniejszające
się objętości azotanu, determinującej całkowitą zawartość srebra w roztworze
(z którego była przeprowadzana wymiana) względem masy zeolitu, przy
zachowaniu nadmiaru jonów srebra w stosunku do możliwości sorpcyjnych
zeolitu (po 1 godz. 87 mgAg/gzeolitu). Końcowy stosunek ilości srebra w
roztworze do zeolitu wyniósł dla pierwszej metody: 220 mgAg/gzeolitu a dla
drugiej - 110 mgAg/gzeolitu, co oznacza, że zużycie srebra zmniejszono o
połowę.
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Po zmianie procedury przygotowania próbek dokonano pomiaru
zawartości srebra w zeolicie przygotowanym obiema metodami za pomocą
spektroskopii XRF celem sprawdzenia czy zmiana warunków miała wpływ na
przebieg izotermy wymiany dla zeolitu typu Y. Przygotowano dwie próbki
zeolitów wymienionych jonami srebra (każda inną metodą), a następnie
dokonano pomiaru zawartości srebra w otrzymanych próbkach za pomocą
XRF (metoda krzywej kalibracyjnej). W obu przypadkach izotermy wymiany
były podobne.
5.1.1.3 Czas wymiany

Jak wynika z izoterm wymiany jonowej srebra w zeolicie proces ma charakter
asymptotyczny. Pozwoliło to na wybranie optymalnych czasów wymiany,
w taki sposób by zapewnić krótsze odstępy pomiędzy kolejnymi pomiarami
w celu otrzymania izotermy wymiany, szczególnie w zakresie szybkiego
wzrostu krzywej. W obszarze, w którym izoterma sorpcji srebra jest gładka,
odstępy czasu pomiędzy kolejnymi próbkami były systematycznie wydłużane.
W Tabeli 9. przedstawiono wyniki oznaczeń XRF ilości srebra
wprowadzanego do zeolitu typu Y, które pozwoliły na wyznaczenie izotermy
wymiany.
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Tabela 9. Wyniki badań zawartości srebra w roztworach po płukaniu zeolitu po wymianie
jonowej za pomocą gorącego HNO3. Przedostatnia pozycja w nazwie próbki (0.1 oznacza
stężenie srebra w roztworze, AgNO 3 z którego dokonano wymiany), ostatnia pozycja w nazwie
oznacza czas wymiany jonowej

Oznaczenie

Czas wymiany
jonowej [h]

Liczba zliczeń

Zawartość
srebra
[mg Ag/ g
zeolitu]

YAg_0.1_1

1

280 000

94.0

YAg_0.1_2

2

429 500

263

YAg_0.1_3

3

422 800

253

YAg_0.1_20

20

396 006

246

YAg_0.1_29

29

423 700

265

YAg_0.1_39

39

374 800

225

YAg_0.1_92

92

439 200

254

Dane do krzywej kalibracyjnej
Stężenie
roztworu
AgNO3
[mol/dm3]

-

-

-

0.1

-

681 900

-

0.05

-

430 100

-

0.033

-

365 600

-

298 100

-

0.025
-

-

-

wyznaczone
stężenie
[mol/dm3]

Ślepa próba
0.05

-

424 900

0.0475
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Odpowiednie zawartości srebra przeliczone na masę zeolitu wyliczono
w odniesieniu do krzywej kalibracyjnej (rys 23.). Współczynnik korelacji dla
krzywej wynosi 0.982.
Ze względu na niezadowalającą wartość współczynnika, w celu
sprawdzenia dokładności oznaczenia przygotowano roztwór odniesienia
(0.05 M) poprzez odpowiednie rozcieńczenie roztworu wzorcowego (0.1 M),
a następnie wykonano pomiar przy tych samych parametrach, co w
przypadku analizowanych próbek. Na podstawie wyznaczonego błędu
oznaczenia wynoszącego 5% (wartość nominalna stężenia 0.05 M w stosunku
do oznaczonej dla roztworu AgNO3), można powiedzieć, że otrzymano wyniki
mają

zadowalającą

dokładność,

ponieważ

jak

wykazała

opisana

we

wcześniejszych etapach pracy procedura walidacyjna, jest to błąd mieszczący
się w zakresie uzyskiwanych odchyleń wynikających ze specyficznej matrycy.
Błąd wnoszony jest również poprzez niekompletne wymywanie srebra
z zeolitu za pomocą gorącego HNO3. W tabeli 10. przedstawiono wyniki
pomiarów zawartości srebra w osadach po płukaniu HNO3. Dla zeolitu
wymienionego srebrem i niepłukanego sygnał wynosił nieco ponad milion
zliczeń. Wynika z tego, że w stosunku do niepłukanego zeolitu różnica
sygnału pochodzącego od spreparowanego zeolitu wynosi ok. 5%. Wynik ten
pokazuje, że błąd ten nie ma wpływu na kształt izotermy wymiany srebra,
natomiast zdecydowanie ma udział w błędzie oznaczenia zawartości srebra w
zeolicie.
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Tabela 10. Wyniki pomiarów XRF dla próbek osadów zeolitowych po wypłukiwaniu srebra
z zeolitu za pomocą gorącego stężonego HNO3.

Oznaczenie*

Czas wymiany
jonowej przed
wymywaniem, [min]

Liczba zliczeń

YAg_0.1_1_HNO3

1

12 300

YAg_0.1_2_HNO3

2

12 900

YAg_0.1_3_HNO3

3

59 400

YAg_0.1_20_HNO3

20

22 300

YAg_0.1_29_HNO3

29

14 400

YAg_0.1_39_HNO3

39

20 800

YAg_0.1_92_HNO3

92

28 200

* HNO3 – oznacza, że próbka była traktowana gorącym kwasem azotowym(V).
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Rysunek 33. Izoterma wymiany jonów srebra przygotowana na podstawie analizy ilościowej
wykonanej za pomocą XRF.

Izoterma sorpcji wyznaczona za pomocą XRF pokazało, że połowiczną
wymianę zeolitu jonami srebra w opisanych warunkach uzyskuje się po ok.
1 h (Rys. 33.). Zeolit wybrany jako komponent materiału wysyca się jonami
srebra po dwóch godzinach wymiany z 0.1 M roztworu AgNO3 przy
warunkach zawartych w opisie procedury, a izoterma wymiany jonów srebra,
podobnie jak w przypadku innych metali [131], [132] dąży asymptotycznie do
wartości maksymalnej. Dalsze prowadzenie wymiany (powyżej 2 h) nie
przynosi zwiększenia zawartości srebra w zeolicie, a kolejne wyniki mieszczą
się

w granicy

błędu

oznaczenia.

Pomiary

zawartości

wody

w

zaprezentowanych wcześniej próbkach (tabela 8.) pokazały, że ilość ta jest
praktycznie niezmienna (rozrzut wyników 2.5%).
Podobną sytuację uzyskano dla referencyjnego zeolitu typu ZSM-5.
Izotermy nie różniły się co do kształtu, a jedynie nieznaczne różnice można
było zaobserwować w szybkości wymiany jonowej całej objętości zeolitu.
Całkowite zapełnienie było uzyskiwane już po jednej godzinie.
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Tabela 11. Czas wymiany jonowej i masa próbek zeolitów po wymianie jonowej (ZSM-5).

Lp.

Oznaczenie*

Czas sorpcji [h]

Masa [mg]

1

ZSM-5Ag_0.1_0.5

0.5

63.5 ± 0.1

2

ZSM-5Ag_0.1_1

1

93.8 ± 0.1

3

ZSM-5Ag_0.1_2

2

77.9 ± 0.1

4

ZSM-5Ag_0.1_5

5

97.2 ± 0.1

5

ZSM-5Ag_0.1_10

10

101.1 ± 0.1

6

ZSM-5Ag_0.1_15

15

62.1 ± 0.1

7

ZSM-5Ag_0.1_24

24

85.2 ± 0.1

8

ZSM-5Ag_0.1_72

72

97 ± 0.1

* ZSM-5Ag_0.1_1 – zeolit ZSM-5 traktowany roztworem AgNO3 o stężeniu 0.1 mol/dm3
przez 1 godzinę

Nowa procedura wymiany polegała na tym, że zmniejszono ilości
używanych

reagentów

(zeolit,

HNO3),

zawiesina

zeolitu

w

roztworze

azotanu(V) srebra była przepłukiwana na drodze wytrząsania, a nie
przesączania.
Czynności wykonywane podczas wymiany były następujące:
Po umieszczeniu 50 mg zeolitu w 10 cm3 0.1 M wodnego roztworu
AgNO3, tak przygotowane zawiesiny wytrząsano z prędkością 300 obr/min.
Wytrząsanie przebiegało w warunkach bez dostępu światła. Po założonym
czasie sorpcji zawiesinę wirowano z prędkością 2000 obr/min. Wirowanie
zgodnie z przeprowadzoną optymalizacją prowadzono 5-krotnie. Osady po
wypłukaniu wysuszono w temperaturze

120 °C. Wysuszone osady po

kondycjonowaniu przez 24h zważono z dokładnością do 0.1 mg. Próbki
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umieszczono w zlewce, a następnie zalano 5 cm3

65% roztworu kwasu

azotowego(V). Zawiesinę podgrzewano do wrzenia i utrzymywano w tej
temperaturze przez okres 15 minut. Po schłodzeniu zawiesinę odwirowano
(2000 obr/min), a roztwór znad osadu przeniesiono ilościowo do kolby
miarowej o pojemności 25 cm3. Pozostały na dnie probówki osad zalano
wodą dejonizowaną i wytrząsano do momentu utworzenia na nowo
zawiesiny, którą następnie odwirowano. Roztwór znad osadu przeniesiono do
kolby miarowej, w której znajdował się roztwór po pierwszym odwirowaniu.
Procedurę tę powtórzono łącznie 5 razy. Osad wysuszono i zbadano w
kierunku zawartości ewentualnie pozostającego w nim srebra. Roztwór w
kolbie dopełniono wodą dejonizowaną do 25 cm3. Tak przygotowany roztwór
srebra (odpowiadający początkowej zawartości srebra w zeolicie) był
analizowany za pomocą XRF z wykorzystaniem metody krzywej kalibracyjnej.

5.2 Usuwanie niezwiązanego srebra za pomocą EDTA
5.2.1 Dealuminowanie

Przed zastosowaniem procedury usuwania jonów srebra z zewnętrznych
powierzchni ziaren zeolitu sprawdzono wpływ przemywania za pomocą EDTA
na stopień dealuminacji próbki. Próbki referencyjne surowego zeolitu
Y przemywano 0.01 M wodnym roztworem EDTA.
Procedura składała się z trzech etapów:
a) przemywanie zeolitu na lejku (papierowy sączek) 150 cm3 EDTA
(temperatura pokojowa),
b)

wypłukiwanie

w

temperaturze

wrzenia

200

cm3 EDTA

(czas

utrzymywania – 1 h),
c) przemywanie 0.1 M roztworem EDTA (na zimno).
Przesącze zostały odwirowane (4000 obr./min, 4 min), po czym wykonano
oznaczenia za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
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Oprócz analiz ASA wykonano również pomiary NMR. Preparacja
próbek obejmowała najpierw próbkę przed pomiarem

27Al

MAS NMR, którą

uwodniono w eksykatorze wypełnionym nasyconym roztworem azotanu(V)
magnezu. Jest to warunek konieczny, by glin był widoczny na widmie NMR.
W celu określenia, czy dealuminacja miała miejsce, modyfikowane
materiały zostały przebadane za pomocą metod ASA i NMR. Wyniki
przedstawiono w Tabeli 12.
Tabela 12. Wyniki oznaczenia glinu w przesączach po przemywaniu EDTA.

Metoda NMR
procentowy
ubytek glinu
z sieci*

Oznaczenie

Sposób traktowania

Metoda ASA
[j.u.]

ZAg+_
0.01_T25

Na zimno 150 cm3 0.01 M
EDTA

1 (nie wykryto)

0.05

ZAg+_0.01
T100

Ogrzewane przez godzinę w
0.01 M EDTA

33

3.80

ZAg+_0.1
T25

Przemyte 150 cm3 0.1 M
EDTA

1 (nie wykryto)

6.10

* wyniki odniesione do wystandaryzowanych co do masy suchych osadów zeolitów,
pobranych po procesie opisanym w kolumnie drugiej tabeli. Oznaczenia T25 i T100
odnoszą się do temperatury odpowiednio 25 i 100 °C

Wyniki przedstawione w tabeli 12. dowodzą, że traktowanie zeolitów
zimnym 0.01 M roztworem EDTA nie powoduje wymywania glinu ze
struktury. Jako próbkę odniesienia, wybrano zeolit ogrzewany w roztworze
wodnym EDTA przez 1 godzinę, w przypadku którego dealuminacja miała
miejsce.
W tym przypadku w przesączach wykryto glin metodą ASA. Jednak nie
wykrycie

glinu

w

pozostałych

roztworach

nie

jest

jednoznacznym

potwierdzeniem braku dealuminacji w sieci zeolitu, stąd analizy materiału
zostały rozszerzone o metodę

27Al

MAS NMR używaną do określania stopnia

dealuminacji [133], [134]. W tym celu wysuszone osady po przemywaniu
wodnym roztworem EDTA przebadano w kierunku zmian sygnału NMR
pochodzącego od glinu. Przeprowadzono normalizację widm NMR względem
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pola

powierzchni

głównego

sygnału

dla

glinu

tetraedrycznego

niemodyfikowanego wyjściowego zeolitu Y (A = 1.0000). Wartości dla
zmierzonych próbek zostały umieszczone w Tabeli 12. Otrzymane wyniki
wskazują że wybrany sposób przepłukiwania nie powoduje dealuminacji, co
udowodniło tezę, że po obróbce chemicznej (przemywanie 0.01 M EDTA)
zeolit nie zmienia struktury sieci krystalicznej. Zauważmy, że w przypadku
ogrzewania zeolitu w roztworze EDTA lub stosowania wyższego stężenia
EDTA zmiany strukturalne występują. Dla przepłukiwania 0.1 M EDTA
ubytek wyniósł 6%.

5.2.2 Procedury wstępne

Dokonano oceny potencjalnej możliwości wypłukiwania jonów srebra przez
roztwór wodny Na2EDTA oraz wodę dla zeolitów Y i ZSM-5. W przypadku
płukania zeolitu za pomocą soli EDTA chodziło o usunięcie niezwiązanego
z zeolitem srebra w postaci ziaren lub krystalitów jego tlenku osadzonych na
zewnętrznych powierzchniach ziaren zeolitu. Woda była rozpuszczalnikiem
referencyjnym. Jednak w przypadku płukania wodą pojawia się również
kwestia,

czy

podczas

przygotowywania

pulpy

papierowej

z zeolitem wymienionym srebrem może dochodzić do ubytku srebra.
Procedura przemywania osadów wymienionych zeolitów roztworem
EDTA zakładała następujące czynności. Osad przepłukiwano tymi samymi
ilościami 0.1 M roztworu EDTA w porcjach po 10 i 50 cm3, analogicznie jak
w

przypadku

przemywania

wodą.

Osady

po

przemyciu

wysuszono

w temperaturze 80 °C . Do sprawdzenia ilości srebra wybrano pasmo
pochodzące od srebra w zakresie energii wynoszącej 540 eV. Próbkę
odniesienia stanowił zeolit wymieniony jonami srebra, wysuszony i nie
przepłukiwany żadnym medium.
Podczas badania wpływu wody materiał zeolitowy wymieniony jonami
srebra znajdujący się na lejku papierowym był przemywany wodą . Zeolit był
przemywany porcjami wody (po 10 i 50 cm3). Po każdej porcji przesącz
zadawany był 0.1 M roztworem chlorku sodu.
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Przemywanie

było

prowadzone

do

momentu

braku

zmętnienia

w roztworze świadczącym o obecności jonów srebra. Każda z prób była
również poddawana analizie za pomocą XRF. W tym przypadku przesącz w
ilości 2 cm3 umieszczano w kubku pomiarowym i poddawano analizie w
warunkach pokojowych wyznaczając intensywność integralną linii Kα srebra
(ROI: 21.36 – 22.76). Pomiary efektywności wymywania srebra były
uzupełnione o analizę za pomocą spektroskopii fotoelektronów w zakresie
promieniowania X (XPS).

5.2.3 Optymalizacja płukania

W celu optymalizacji czasu i krotności płukania materiałów zeolitowych
wymienianych srebrem za pomocą EDTA w celu kompleksowania jonów
srebra znajdujących się na zewnętrznych powierzchniach krystalitów zeolitu
przeprowadzono analizę XRF przesączy po przemywaniu (lub roztworów po
odwirowaniu zawiesin).
Tabela 13. Analiza ilościowa XRF - intensywności linii przejścia dla srebra przy kolejnych
płukaniach EDTA dla próbki ZAg+ zeolitu Y po procesie wymiany jonowej (wytrząsanie) .

Krotność płukania (objętość r-ru
V=krotność · 10 cm3)

Sygnał analityczny dla srebra
[keV]

1

1 710 009

2

224 776

3

13 700

4

3 134

5

2 215

6

2 731

Powyższe wyniki otrzymane były dla świeżo przygotowanej próbki
zeolitu po wymianie jonowej. Jak pokazuje analiza wyników zawartych w
Tabeli 13. dostateczne wypłukanie zeolitu z jonów niezwiązanych ze
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strukturą uzyskuje się po 5-krotnym płukaniu kiedy to sygnał srebra plasuje
się na stałym minimalnym poziomie (nie prowadzono badań nad wpływem
płukania na jony związane w matrycy). Stopień wymycia srebra z zeolitu w
porównaniu z przepłukiwaniem za pierwszym razem wynosi prawie 100%,
natomiast stopień wymycia pomiędzy 4 i 5 płukaniem jest mniejszy od 0.1%
więc

praktycznie

nie

ma

utraty

materiału

aktywnego

(z

pewnym

przybliżeniem, dlatego że dla świeżych materiałów, bardzo ciężko uzyskać
taką strukturę, która by całkowicie była odporna na płukanie wodą). Ze
względu na taki wynik uznano, że 5-krotne przemywanie za pomocą wody
jest wystarczające z punktu widzenia wymywania srebra, jednocześnie stoi w
zgodzie z założeniami optymalizacji płukania, które miało zapewnić dobrze
zdefiniowaną strukturę materiałów o minimalnej ilości srebra wyłącznie
związanego z matrycą zeolitu.
Dodatkowo podobne analizy przeprowadzono dla zwiększających się
objętości stosowanego roztworu EDTA. W tym celu taką samą masę zeolitu
wymienionego jonami srebra przemywano kolejnymi porcjami wody po 50
cm3. Z tak przygotowanego przesączu pobierane były 2 cm3 roztworu i
analizowane za pomocą XRF. Jak wynika z danych podanych w Tabeli 14. w
tym przypadku również uzyskiwano niskie wartości sygnału pochodzącego
od srebra (stosunek ostatniego do pierwszego wyniku wynosi 0.13% ).
W obu procedurach wypłukiwania (Tab. 14. i 15.) uzyskano tą samą
stabilność materiału w środowisku wodnym po pewnym czasie stosowanych
zabiegów. Warto jednak zauważyć, że do osiągnięcia takiego samego stanu
potrzeba 3-krotnie więcej wody w przypadku drugim, a czas przemywania
wydłuża się z ok. 30 minut do 1.5 godziny.
Tabela 14. Analiza ilościowa XRF - przemywanie próbki zeolitu Y
srebra ZAg+ za pomocą wody - lejek.

wymienionego jonami

Suma objętości porcji wody [cm3]

Sygnał analityczny dla srebra* [keV]

0

1 047 293

50

51 722
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100

3 019

150

1 393

* sygnał wystandaryzowany co do masy próbki i objętości badanego przesączu.

W Tabeli 15. przedstawiono wyniki dla próbki zeolitu wymienionego
jonami srebra, a następnie przemytego roztworem EDTA kolejno porcjami po
10 cm3. Wnioski są tożsame z tymi wyciągniętymi na podstawie Tabeli 17.
W części dotyczącej stosowalności EDTA do wypłukiwania srebra ze
struktury zeolitu.
Tabela 15. Analiza XRF - przemywanie próbki zeolitu Y wymienionego jonami srebra ZAg+ za
pomocą EDTA.

Suma objętości EDTA [cm3]

Sygnał analityczny dla srebra [-]

10

41 311

20

33 758

30

22 293

40

15 772

50

15 218

60

15 126

70

15 035

Zastosowanie roztworu EDTA jest, jak wykazano, dobrym sposobem
minimalizacji ilości srebra w próbkach do poziomu srebra związanego
z matrycą zeolitową. Ma to z założenia zapobiec migracji srebra do otoczenia,
w szczególności żywności, która często cechuje się wysoką wilgotnością.
Warte zauważenia jest również to, że po przepłukaniu 40 cm3 EDTA uzyskuje
się stabilny poziom wymycia (tabela 15). Stopień wymywania jednak nie
zmniejsza się tak jak w przypadku wody. Ewidentnie roztwór EDTA po
skompleksowaniu wszystkich jonów słabo związanych ze strukturą zeolitu
może mieć dostęp do związanych jonów srebra wymienionych w zeolicie.
Świadczyć o tym może stała wartość wymytych jonów na jednostkę objętości
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EDTA. Ta stałość może być związana z ustalaniem się równowagi pomiędzy
zeolitem – jonami srebra – EDTA. Powyższe skłania też do konstatacji, że
ilość użytego EDTA do przemywania nie może być za duża a optymalizacja
ilości EDTA musi być oparta nie tyle o sam poziom wymywania, co o moment
uzyskania stałej jego wartości.
Na

kolejnym

etapie

optymalizacji

zbadano

stabilność

gotowych

wymienianych zeolitów jonami srebra w roztworach wodnych (tym razem już
po wcześniejszym wysuszeniu próbek – materiał wyjściowy). Co więcej
porównano stopień wymywania jonów srebra przez wodę i EDTA. Wyniki
znajdują się w tabeli 16.
Tabela 16. Przemywanie tej samej próbki zeolitu ZAg+ Y wymienionego jonami srebra (ZAg+) za
pomocą wody, a następnie EDTA.W wynikach zaprezentowanych w tabelach xx i xx
stosowano tę samą próbkę podzieloną na części.

Suma objętości wody w kolejnym
przepłukiwaniu porcjami po 10 cm3 [cm3]

Sygnał analityczny XRF
dla srebra [-]

10

2 129

20

737

30

561

40

399

50

<LOD

Suma objętości EDTA w kolejnym
przepłukiwaniu porcjami po 10 cm3
10 EDTA

150 045

20 EDTA

55 039

30 EDTA

23 001

40 EDTA

22 100

Wyniki zaprezentowane w Tabeli 16. pokazują, że wypełniacz zeolitowy
w środowisku wodnym traci nieznaczące ilości srebra. Prócz tego, po
przepłukaniu

porcją

poekstrakcyjnych

50

cm3

plasowała

wody

się

zawartość

poniżej

srebra

granicy

w

roztworach

oznaczalności.

Tak

wypłukaną próbkę przepłukano następnie roztworem EDTA kolejno porcjami
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po 10 cm3 (zielony obszar w Tabeli 16). Skuteczność wymywania jonów
srebra roztworem EDTA jest znacznie większa niż dla wody od 150 do 200 i
rośnie wraz ze zwiększeniem objętości roztworu. W momencie gdy woda już
nie była w stanie dalej wypłukiwać jonów srebra, dla roztworu EDTA
uzyskano duży sygnał pochodzący od srebra.
Dodatkowo optymalizację stężenia i ilości roztworu EDTA stosowanego
do przemywania próbek zeolitów podstawianych kationami Ag+ wykonano na
podstawie analiz powierzchni metodą XPS dla pasma Ag+ o energii wiązania
432 eV w widmie (Rys. 34.). W Tabeli 17. pokazano wyniki analizy ilościowej
próbek modyfikowanego zeolitu (symbole oznaczają

odpowiednio: ZAg+

oznacza zeolit podstawiony jonami srebra nieprzepłukiwany, ZAg+_H2O zeolit

podstawiony

jonami

srebra

przepłukiwany

wodą

dejonizowaną,

_Ag+_0.01M_EDTA_150 - zeolit podstawiony jonami srebra przepłukiwany
150 cm3 0.01 M EDTA oraz wodą, ZAg+_0.01M_EDTA_150 - zeolit
podstawiony jonami srebra przepłukiwany 150 cm3 0.1 M EDTA oraz wodą,
ZAg+_0.01M_EDTA_300 - zeolit podstawiony jonami srebra przepłukiwany
300 cm3 0.01 M EDTA oraz wodą.
Wyniki pokazują, że zwiększenia stężenia EDTA z 0.01 M na 0.1 M dla
próbek

odpowiednio

ZAg+_0.01M_EDTA_150

i

_Ag+_0.1M_EDTA_150

powoduje dalsze wypłukiwanie srebra z powierzchni krystalitów zeolitu.
W celu

minimalizacji

ilości

srebra

do

dalszych

prób

przemywania

zastosowano bardziej stężony roztwór EDTA. Z kolei wzrost ilości roztworu
używanego do przemywania z 150 na 300 cm3 dla próbek odpowiednio
ZAg+_0.1M_EDTA_150 i ZAg+_0.1M_EDTA_300 nie
dającego

się

tą

metodą

wykryć

wypłukiwania

powoduje dalszego

srebra

a

różnice

w

wyznaczonych ilościach Ag+ mieszczą się w granicach błędu pomiarowego.
Wyniki analizy XPS są zgodne tymi otrzymanymi za pomocą XRF. EDTA po
wypłukaniu jonów słabo związanych ze strukturą (ok. 40 – 50 cm3), nadal
jest

wstanie

wypłukiwać

srebro

ze

struktury,

wypłukiwania jest na niskim i stałym poziomie.
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Rysunek 34. Przykładowe, przeglądowe widmo XPS z zaznaczonym pasmem Ag+ o energii
wiązania 432 eV, na którym oparto optymalizację wypłukiwania srebra dla próbki
ZAg+_EDTA.
Tabela 17. Wyniki ilościowe XPS
przemywaniu EDTA.

dla srebra na powierzchni krystalitów zeolitu po

Stężenie EDTA
[mol/dm3]

Przemywanie
[cm3]

Próbka
1

2

Sygnał dla srebra po
normalizacji [j.u.]

ZAg+

-

-

-

1.05

ZAg+_H2O

-

150 H2O

150
H2O

1.19

ZAg+_0.01M_EDTA_150

0.01

150
EDTA

150
H2O

1.25

ZAg+_0.1M_EDTA_150

0.1

150
EDTA

150
H2O

0.29

ZAg+_0.1M_EDTA_300

0.1

300
EDTA

150
H2O

0.31

Przeprowadzona w niniejszym rozdziale optymalizacja wypłukiwania
próbek materiałów wyjściowych, pokazała że zastosowana preparatyka
pozwala na uzyskanie stabilnych materiałów o minimalnej ilości srebra
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mocno związanego z matrycą zeolitu, które mogą być stosowane w dalszych
etapach badań.
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5.3 Sonikacja
5.3.1 Procedura sonikacji w roztworach

Syntezę nanocząstek metalicznych, jako próbek referencyjnych, prowadzono
w wodnym roztworze AgNO3 (0.1 M). Pierwszym etapem było sprawdzenie,
czy w trakcie procesu powstają nanocząstki, jakiego są rozmiaru i na ile są
stabilne. Do syntezy używano generatora ultradźwięków o mocy 20 000 kHz.
W

pierwszym

etapie

badano

możliwość

syntezy

nanocząstek

srebra

w roztworze AgNO3 bez dodatków. W kolejnych etapach zmieniano procedurę
w ten sposób, że dodawano coraz większe ilości etanolu (max. 5 cm3) do
roztworu. Ostatnim etapem było zastosowanie przedmuchu gazu obojętnego
(argon) przez 60 minut przed włączeniem ultradźwięków, a także mieszaniny
redukującej (H2/He – 5/95 %vol.) w trakcie procesu sonikacji.
5.3.2 Procedura sonikacji w zawiesinie zeolitu

Nanocząstki srebra syntezowano również w matrycy zeolitowej. W tym celu
przygotowywano naważki 1.00 g zeolitu Y 100 i umieszczano w zlewce. Zeolit
zalano 150 cm3 wody destylowanej i przepłukano argonem (czas 15 minut).
Proces sonikacji prowadzono za pomocą generatora ultradźwięków (QSonica
S-4000, głowica o średnicy ½”, Pchwilowe = 90 W, Ecałk. = ok. 97000 J (po 30
min) przez okres zgodny z danymi w tabeli 18. Warunki sonikacji – średnia
moc 90 W, temperatura roztworu – poniżej 60 °C. W końcowej fazie
stosowano przedmuch zawiesiny zeolitowej przez godzinę oraz w trakcie
sonikacji mieszaniną redukującą.
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Tabela 18. Czas sonikacji próbek zeolitu.

Lp.

Oznaczenie*

Czas sonikacji [min]

1

Y_son_0

0

2

Y_son_10

10

3

Y_son_20

20

4

Y_son_30

30

* Y_son_10 – zeolit typu Y sonikowany przez 10 minut
5.3.3 Wpływ sonikacji na strukturę zeolitów

Podstawowym pytaniem, jakie pojawia się na tym etapie preparatyki
materiałów to w jaki sposób i w jakim stopniu sonikacja modyfikuje
strukturę zeolitów i czy ma na nią działanie destrukcyjne.
5.3.3.1 Kontrola zanieczyszczenia srebrem

Ze względu na to, że tę samą głowicę sonikującą używano w przypadku
roztworów

jonów

srebra

oraz

zeolitów

wymienionymi

jonami

srebra,

w początkowej fazie należało sprawdzić, czy głowica ta nie będzie wtórnym
źródłem jonów srebra. W tym celu w przygotowanych próbkach określono
ilość srebra poprzez sprawdzenie obecności sygnału linii Kα srebra.
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Rysunek 35. Widma XRF dla próbek sonikowanego zeolitu.Y_ref. – czysta próbka zeolitu,
Y_son_10 – próbka zeolitu sonikowanego przez 10 min, Y_son_20 – próbka zeolitu
sonikowanego przez 20 min, Y_son_30 – próbka zeolitu sonikowanego przez 30 min.

Z widma przedstawionego na Rys. 35. wynika, że próbka sonikowana przez
20 minut była zanieczyszczona srebrem, zanieczyszczenie to było jednak
bardzo małe (574 zliczenia). Przy linii Kα srebra czułość przyrządu jest duża
i dla wymienionych zeolitów liczba zliczeń plasuje się na poziomie ok.
1 000 000, jednakże ze względu na dostateczną liczbę próbek, opisywana
próbka

została

odrzucona

i

nie

była

wykorzystywana

do

dalszych

eksperymentów. Uwidocznione pasmo odpowiadające przejściu Kα cyrkonu
jest artefaktem i nie pochodzi od próbki. W przypadku niewielkich ilości
materiału umieszczanego w kubeczku pomiarowym przyrządu o danej
powierzchni promieniowanie X wywołuje fluorescencję wewnętrznej części
obudowy aparatu. Dla potwierdzenia wykonano analizę czystego zeolitu,
w którym nie wykryto tego pierwiastka.

104

Preparatyka materiałów
5.3.3.2 Zmiany dyspersji zeolitów
powierzchnia - krawędzie
ziaren (error map)
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topografia

Y_
re
f.

Y
_s
o
n
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Rysunek 36. Obrazy AFM (pierwszy obraz dla każdej z próbek) i rozkład krawędzi krystalitów
zeolitów widziany w metodzie bezkontaktowej (drugi obraz dla każdej z próbek) poddanych
procesowi sonikacji.

Badania wykonano za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM).
Z obrazów przedstawionych na Rys 36. wynika, że wraz ze wzrastającym
czasem

sonikacji

zmienia

się

rozdrobnienie

próbek.

W

przypadku

sonikowanej próbki przez 30 minut można zauważyć drastyczny spadek
uziarnienia. Szacując rozmiar ziaren można zauważyć, że zmieniają się one
od ok. 2-3 µm w kierunkach x, y i z (próbka Y_ref.). Dla wysokości z (listwa
barw obok mapy) wielkości te sięgają nawet 4-5 µm. Dla próbki Y_son_10
wielkości są odpowiednio ok. 10-krotnie mniejsze, by w końcu dla próbki
Y_son_30 zejść do granicy rozdzielczości techniki. Wyniki korelują z
obserwacjami poczynionymi podczas preparatyki. W przypadku dłuższego
czasu sonikowania, otrzymane próbki ciężko było przesączyć, gdyż nie
osadzały się na sączku i przedostawały się do przesączu (stąd konieczne było
odwirowanie tych próbek). Ma to znaczący wpływ na sposób postępowania z
materiałem – trudności w zatrzymaniu materiału aktywnego w matrycy
celulozowej. Niemniej, ze względu na brak zmian w charakterze materiału
wybrano czas sonikacji równy 30 minut, rozważając zmianę procedury
odsączania materiału, dla tej konkretnej próbki.
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5.3.3.3 Zmiany w strukturze zeolitów

Rysunek 37. Dyfraktogramy próbek poddanych działaniu ultradźwięków.

Badania XRD wykonano dla wyjściowych (niewymienionych) próbek
zeolitu Y poddanego sonikacji (Tabela 18). Na dyfraktogramach (Rys. 37) nie
stwierdzono różnic, a więc na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że traktowanie próbek zeolitów ultradźwiękami nie wpływa na ich
skład fazowy. Wyniki przedstawione mają charakter porównawczy, stąd
identyfikacja wszystkich refleksów nie wydaje się być konieczna. Można
jednak zidentyfikować charakterystyczne refleksy związane ze strukturą
zeolitu typu Y – m.in. 7.42, 10.05, 11.93, 20.40, 37.73 [135] [136].

108

Preparatyka materiałów
5.3.3.4 Analiza dystrybucji srebra na powierzchni zeolitów

Wszystkie

obrazy

SEM

otrzymano

w

świetle

elektronów

wstecznie

rozproszonych w celu wyodrębnienia krystalitów srebra, o atomach o
większej masie niż atomy glinu i krzemu z matrycy zeolitowej. Obrazowanie
służyło również określeniu struktury powierzchni (topografii) otrzymanych
wypełnień do papieru, a także określeniu dystrybucji srebra i innych
pierwiastków
w matrycy zeolitowe. Poniżej zestawiono obrazy SEM wraz z komentarzem.

10 000 x
próbka

30 000 x
(za wyj.

ZAg+)

ZAg+

ZAg0_son_30

ZAg0_son_30_EDTA
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Próbka

nie

poddana

sonikacji

(ZAg+)

wykazuje

budowę

krystaliczną

z agregatami ziaren o wielkości ok. 3 µm zbudowane z mniejszych ok. 1 µm
krystalitów. Dane te są zgodne z prezentowanymi wcześniej wynikami
obrazowania AFM. Obrazowanie wraz z analizą pierwiastkową (tutaj srebro)
pokazują, że na po wymianie jonowej na powierzchni zeolitów występują
krystality zawierające srebro.
Następne

zdjęcia

próbek

poddanych

sonikacji

i ZAg0_son_30_EDTA pokazują krystality srebra w

ZAg0_son_30

postaci metalicznej,

tlenków lub innych związków, które tworzą odrębne krystality obecne
również na powierzchni zeolitu po wymywaniu EDTA. Po sonikacji zwiększyła
się znacząco dyspersja ziaren do ok. 0.5 µm. Na zdjęciu próbki wymywanej
EDTA zdecydowanie widać krystality srebra o wymiarach ok. 100-200 nm.
Oczywiście metoda SEM nie zobrazuje srebra rozproszonego atomowo
w matrycy zeolitu, a jedynie większe ugrupowania niewbudowane w
strukturę zeolitu. Zastanawia również regularna struktura krystaliczna
powstałych

związków

srebra,

która

mogłaby

być

przypisywana

krystalicznemu chlorkowi srebra lub agregatom srebra metalicznego lub
form tlenkowych srebra. Ten pierwszy nie powinien powstawać, ze względu
na konsekwentne używanie wody podwójnie destylowanej. Analiza została
wzbogacona o analizę pierwiastkową EDX oraz XRF i w przypadku obu nie
zarejestrowano sygnałów pochodzących od chloru i siarki. W przypadku
próbek przemywanych roztworem EDTA nie zaobserwowano jonów srebra na
powierzchniach

zewnętrznych.

Na

zdjęciach

zlokalizowano

natomiast

krystality, które zawierają srebro.

Równocześnie

z

rejestracją

obrazów

SEM

wykonano

analizę

pierwiastkową przedstawianych materiałów za pomocą sondy rentgenowskiej
(EDS).
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Rysunek 38. Mapa rozłożenia pierwiastków w krysztale zeolitu ZAg0_son 10 (wymienionego
srebrem i sonikowanego przez 10 minut).

Rysunek 39. Mapa rozłożenia pierwiastków w krysztale zeolitu ZAg0_son 30 (wymienionego
srebrem i sonikowanego przez 30 minut).
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Na Rysunkach 38. oraz 39. przedstawiono rozkład pierwiastkowy dla
próbek ZAg0_son 10 i ZAg0_son 30, które zostały poddane sonikacji przez
okres odpowiednio 10 i 30 minut. Ze względu na różnice w przekrojach
czynnych analizowanych pierwiastków (Al, Si, Ag) porównania ilościowe map
EDX pomiędzy nimi

nie mają większego sensu. Można z nich natomiast

wnioskować o sposobie dystrybucji pierwiastków w materiale, a dokładniej,
że nie następuje agregacja srebra w większe klastery osadzające się na
zewnętrznych

powierzchniach

krystalitów

wraz

z

wydłużeniem

czasu

sonikacji. Oznaczona na podstawie wyników ilość srebra w materiałach
pokazuje również, że różnice w ilości srebra dla różnych czasów sonikacji są
znikome (23.23% dla 30 minut i 23.04% dla 10 min).
Za pomocą analiz EDX wstępnie oszacowano zawartość srebra
w badanych próbkach w zależności od sposobu preparatyki. Wyniki
pomiarów

pokazują,

że

przemywanie

roztworem

EDTA

prowadzi

do

wymywania srebra. Zawartość srebra pozasieciowego spada o ok. 5% dla
badanych

próbek

(Tabela 19).
Tabela 19. Wyniki SEM-EDX dla próbek zeolitów wymienionych jonami srebra i poddanymi
kolejnym modyfikacjom (sonikacja, przemywanie EDTA).

Próbka zeolitu

Zawartość [% mas.]

ZAg+

23.70

ZAg+_son_10

23.04

ZAg+_son_30

23.23

ZAg+_son_30_EDTA

17.03

PZAg+_EDTA

22.47
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5.4 Ilość i forma srebra
Celem tej części badań było określenie składu i ilości otrzymanego materiału
nanokompozytowego oraz różnic występujących pomiędzy dotowanymi
i referencyjnymi materiałami wytworzonymi na bazie zeolitu. Do badań
wykorzystano technikę spektroskopii w podczerwieni. Pomiary wykonano
dwoma sposobami:
(1) pomiar w podwyższonej temperaturze, z wykorzystaniem przystawki
ATR z podgrzewanym stolikiem,
(2) pomiar widma FTIR po adsorpcji CO w temperaturze pokojowej.

Na Rysunku 36. przedstawiono widma FTIR próbek zeolitów uzyskane
techniką ATR. Na widmach widać charakterystyczne pasma głównie od grup
OH obecnych w zeolitach. Nie ma jednak różnic w widmach pomiędzy
poszczególnymi próbkami materiałów poddanych analizie.
Sorpcja tlenku węgla(II) w temperaturze pokojowej była wykonana
celem określenia stosunku ilościowego pomiędzy atomami srebra na
pierwszym i zerowym stopniu utlenienia (CO nie jest adsorbowany na
metalicznym srebrze??). Wyniki przedstawiono na Rysunku 42. Analizy
pokazują, że zarówno proces sonikacji, jak również przemywanie podczas
preparatyki materiałów wodnym roztworem Na2EDTA wpływa znacząco na
ten stosunek (obniżenie zawartości Ag+). Przemywanie roztworem EDTA
miało na celu wymycie pozasieciowych (niewymienionych z zeolitem) jonów
srebra, co ma odzwierciedlenie w mniejszej ilości zaadsorbowanego CO
względem próbki odniesienia. Zgodnie z przeprowadzoną wymianą jonową
(Rys. 4. izoterma wymiany) czas wymiany jonowej gwarantuje połowiczną
wymianę jonów sodu jonami srebra. Wyznaczony czas wymiany oraz rodzaj
zeolitu

(tutaj

Si/Al=2.5)

determinują

zatem

całkowitą

liczbę

jonów

przypadającą na komórkę elementarną zeolitu równą 27. Przeprowadzona
analiza

pokazuje,

że

w przypadku zeolitu wymienionego jonami srebra, liczba jonów przypadająca
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na komórkę jest prawie 2 razy mniejsza i wynosi 15.5 jonów/komórkę. Część
jonów srebra może być redukowana, bądź znajdować się w miejscach
niedostępnych dla tlenku węgla(II). Aktywacja próbek (opisana w rozdziale
dotyczącym

metod

analizy

–

Rozdział

4.)

przeprowadzona

została

w dwóch temperaturach - pokojowej i w 80 °C. Pomiary w temperaturze 80
°C były wykonane w celu sprawdzenia czy możliwe jest usunięcie wody z
zeolitu przez jej odparowanie, przy jednoczesnym zachowaniu intensywności
pasma pochodzącego od sorbującego się tlenku węgla(II) umożliwiającej
analizę próbek. Dla zeolitu typu Y pasmo to przypada na 2175 cm-1 i jest
przypisywane

ugrupowaniu

monokarbonylowemu

Ag+(CO)

[137].

Jak

pokazano na rysunku 42. (w części b) tylko w przypadku próbek
aktywowanych

próżniowo

w temperaturze pokojowej uzyskano wystarczającą intensywność pasma. Dla
aktywacji temperaturowej pasmo to praktycznie zanika zarówno dla
temperatury 80 °C, jak i 450 °C. Dlatego jako marker zawartości srebra(I)
w

zeolitach

wybrano

pasmo

zarejestrowane

po

aktywacji

próżnią

w temperaturze pokojowej przy 2175 cm-1. Zastosowanie próżni umożliwiło
desorpcję wody z zeolitu ze strefy koordynacyjnej srebra, co umożliwia
ilościową

interpretację

wyników

sorpcji

CO

na

centrach

Ag+,

nie

wprowadzając przy tym błędów oznaczenia.
Wyniki uzyskane po aktywacji próbek zeolitów wymienionych srebrem
w

temperaturze

pokojowej

pokazują,

że

istnieje

duża

możliwość

występowania srebra(I) w pryzmach heksagonalnych, ze względu na mniejszą
niż w zeolitach niepodmienionych ilość grup –OH. Aktywacja w podwyższonej
temperaturze (80 °C) pozwala na stwierdzenie, że w zeolicie występuje
migracja i redukcja srebra, co z kolei związane jest z pojawieniem się grup –
OH, które muszą teraz bilansować ujemny ładunek sieci, czego nie mogą
robić metaliczne ugrupowania srebra.
Zauważmy dodatkowo, że w próbkach sonikowanych wciąż obecne są
kationy srebra. Stopień redukcji srebra jest większy dla próbki sonikowanej
krócej (ZAg+_son_10> ZAg+_son_10). W przypadku próbki sonikowanej przez
30 min i dodatkowo wypłukanej EDTA (ZAg+_son_30_EDTA) obserwowane
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jest

wypłukiwanie

kationów

srebra

o

efekcie

porównywalnym

do

niesonikowanej próbki (ZAg+_EDTA).
b

a

Rysunek 40. a) Widma IR tlenku węgla(II) adsorbowanego na jonach Ag+ w badanych
próbkach zeolitu. b) Porównanie warunków aktywacji zeolitu.

Tabela 20. Liczba jonów srebra przypadających na komórkę elementarną w zeolicie.

Próbka

Ag+/kom. el.

ZAg+

15.5

ZAg+_EDTA

6.4

ZAg0_son_10

8.5

ZAg0_son_ 30

14.0

ZAg0_son_30 _EDTA

5.0

Przedstawione wyniki badań są komplementarne z badaniami XPS oraz XRF.
Przemywanie za pomocą roztworu EDTA powoduje zmniejszenie ilości jonów
srebra (ok. 3-krotnie). Co więcej, proces sonikacji prowadzi do redukcji jonów
srebra (powstanie grup –OH), co było celem prowadzenia tego procesu.
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5.5 Próbki zeolitów porównawczych

Przygotowano różne materiały zeolitowe, mające inną strukturę niż badany
zeolit Y. Wybrano dodatkowo zeolity ZSM-5 oraz MCM-56. Syntezę
materiałów srebrowych przeprowadzono z 0.1 M roztworu azotanu(V) srebra.
Czas wymiany wynosił jedną godzinę i prowadzony był przy zastosowaniu
wytrząsania (300 obr/min). Podczas wytrząsania zeolity zostały przemyte
pięciokrotnie za pomocą wody destylowanej (zawartość srebra w przesączu
poniżej 1%), wysuszone i zważone.
Próbki zeolitu umieszczono ilościowo w zlewce i zalano 5 cm3 65%
kwasu azotowego(V). Zawiesinę utrzymywano w temperaturze wrzenia przez
okres 15 min, po czym przemyto wodą destylowaną (5-krotnie) odwirowując
osad. Roztwór znad osadu za każdym razem przenoszono do kolby miarowej
o pojemności 25 cm3. Całość dopełniono do kreski. Tak przygotowane
roztwory

wzorcowe

były

przeznaczone

do

pomiarów

ilościowych

z

wykorzystaniem spektroskopii XRF.
Tabela 21. Próbki materiałów porównawczych.

Lp

Próbka*

Masa [mg]

1

YAg+_son

30.17 ± 0.01

2

YAg+_EDTA

30.05 ± 0.01

3

YAg+

30.74 ± 0.01

4

ZSM-5Ag+_son

0.19 ± 0.01

5

ZSM-5Ag+_EDTA

3.93 ± 0.01

6

ZSM-5Ag+

30.49 ± 0.01

7

MCM-56Ag+_son

30.15 ± 0.01

8

MCM-56Ag+_EDTA

14.20 ± 0.01

9

MCM-56Ag+

25.90 ± 0.01

* YAg+_son – zeolit Y wymieniony jonami srebra poddany procesowi sonikacji, EDTA –
przemyty 0.01 M roztworem EDTA
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5.5.1 Synteza ZSM-5

Zeolit ZSM-5 syntezowano we własnym zakresie w oparciu o procedurę
opracowaną w Zespole [23]. Stosunek Si/Al2O3 wynosił 25 – 30.
Przygotowanie półproduktów:
1. Rozpuszczono 1.58 g roztworu Na-Al w 16.9 g wody a następnie
dodano 2.3 g 50% roztworu NaOH.
2. Zmieszano odczynnik Ludox (krzemionka) z 80 g wody i mieszano do
uzyskania klarownego roztworu.

Oba przygotowane roztwory zmieszano ze sobą, z tym że roztwór 1.
dodawano małymi porcjami do roztworu 2. mieszając przy tym intensywnie
powstający hydrożel. Mieszanie jest konieczne, ponieważ podczas łączenia
obu roztworów może zajść koagulacja, co uniemożliwiłoby dalsze mieszanie
roztworów. Roztwór miesza się przez 15 minut, tak by uzyskać jednorodność
po czym dodaje się 0.3 g ZSM-5 jako prekursora. Uzyskaną zawiesinę miesza
się jeszcze przez okres 5 minut. Całość umieszczono w autoklawie (Reaktor
wysokociśnieniowy prod. PAAR, model 5500). Reakcję prowadzono w 170 °C
przez 36 godzin (warunki mieszania). Temperatura końcowa była uzyskiwana
z zastosowaniem przyrostu temperatury równemu 1 °C/min. Po każdym
30 godzinnym etapie pobierano z autoklawu próbkę w celu sprawdzenia
poprawności reakcji. W tym celu za pomocą pipety Pasteura pobierano ok.
2-3

cm3

zawiesiny,

przemywano

wodą

destylowaną

pięciokrotnie

i przekazywano do analizy rentgenograficznej. W przypadku potwierdzenia
struktury, syntezę przerywano, zawiesinę odsączano i przemywano wodą
destylowaną. Osad suszono w temperaturze 120 °C przez 10 godz. Jeżeli
wyniki

XRD

nie

potwierdzały

zakładanej

struktury,

kontynuowana do momentu uzyskania zeolitu ZSM-5.
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5.6 Przygotowanie arkuszy papierowych

Próbki arkuszy papierowych zostały przygotowane przez dezintegrację
4.00 g bibuły filtracyjnej Whatman w 400 cm3 wody destylowanej za pomocą
homogenizatora

(IKA

T18

Ultra-Turrax).

W

zależności

od

rodzaju

przygotowanej próbki, do tak sporządzonej masy papierowej dodawano
odpowiednio przygotowany materiał aktywny w postaci zeolitów (Tabela 7).

Tabela 22. Sposób preparatyki modelowych próbek materiału opakowaniowego.
Oznaczenie*

Materiał aktywny

Sposób przygotowania materiału aktywnego
– dodatek do masy papierniczej

P

brak

nie dotyczy

PAg+

jony srebra

0.51 g azotanu(V) srebra, co odpowiada 0.003
mol Ag w objętości materiału

PZ0

zeolit Y

1.77 g niemodyfikowanego zeolitu Y

PAg0

nanocząstki srebra

0.51 g azotanu(V) srebra, po czym wraz z
masą papierniczą mieszanina została poddana
procesowi sonikacji przez 10 minut (A=100%)

PZAg+

zeolit Y wymieniony
jonami srebra

1.77 g zeolitu wymienionego jonami srebra
zgodnie z opisaną metodologią.

PZAg0

zeolit Y z
nanocząstkami
srebra

1.77 g zeolitu Y wymienionego jonami srebra
zgodnie z opisaną metodologią, poddanego
procesowi sonikacji przez 10 minut (A=100%)

PZAg+_EDTA

zeolit Y wymieniony
jonami srebra przemyty EDTA

1.77 g zeolitu Y wymienionego jonami srebra
przemytego 300 cm3 0.1 M roztworu EDTA
oraz 150 cm3 wody destylowanej

PZAg0_EDTA

zeolit Y wymieniony
jonami srebra,
przemyty EDTA i
poddany sonikacji

1.77 g zeolitu Y wymienionego jonami srebra
przemytego 300 cm3 0.1 M roztworu EDTA
oraz 150 cm3 wody destylowanej i poddanego
procesowi sonikacji przez 10 minut (A=100%)

* opis w tabeli
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Rysunek 41. Fotografia próbek gotowego materiału przeznaczonego do dalszych badań
(otrzymane porzuconą później metodą z użyciem lejka Büchnera).

Przygotowaną masę papierniczą zgodnie z opisem przedstawionym w Tabeli
22 uformowano w arkusze papierowe za pomocą lejka Büchnera lub stolika
podciśnieniowego. Jako element podtrzymujący odsączaną masę papierniczą
wykorzystana została hydrofobowa tkanina. Suszenie arkuszy odbywało się
na szybie w atmosferze pokojowej. Z wysuszonych arkuszy papierowych
zostały wycięte próbki w postaci krążków o średnicy 6 mm. Próbki zostały
zabezpieczone przez umieszczenie w kopertach papierowych. Dezynfekcja
próbek nastąpiła na etapie badań mikrobiologicznych.
Poza prowadzeniem wymiany jonowej srebra zeolitów wybranych jako
materiał aktywny dodawany do arkuszy papierowych, niezbędne było
wypracowanie odpowiednich procedur przygotowania arkuszy wypełnionych
zeolitem.
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5.6.1.1 Procedura pierwotna

W procedurze pierwotnej wytwarzania arkuszy w środowisku wodnym
materiał aktywny (tutaj zeolit Y) był mieszany z masą papierową rozproszoną
w wodzie dejonizowanej. Na początku optymalizacji procedury do formowania
krążków

papierowych

używano

lejka

Büchnera.

Takie

postępowanie

powodowało, że masa papierową (przypomnijmy, o objętości 400 cm3)
musiała być odsączona na obszarze o średnicy ok. 25 mm. Konieczne było
zatem powolne przelewanie masy papierniczej przez zaadoptowaną do tego
celu tuleję. Po wysuszeniu krążki różniły się w wyglądzie w zależności od
strony krążka (spód lub wierzch na tkaninie filtracyjnej). Ze względu na te
różnice, krążki zbadano w kierunku określenia homogeniczności rozłożenia
materiału aktywnego w objętości arkusza. Krążki papierowe zbadano za
pomocą spektroskopii XRF, każdą ze stron, na zawartość srebra. Wyniki dla
wszystkich poddanych arkuszy pokazały, że istnieją znaczne różnice w ilości
(do 10%) srebra w zależności od strony próbki. Taka różnica mogłaby
wpłynąć na analizę aktywności mikrobiologicznej ponieważ wyniki zależałyby
od sposobu ułożenia krążków papierowych na pożywce. Zaobserwowane
różnice w dystrybucji materiału zeolitowego wynikały zapewne z rozdzielenia
komponentów materiału w wyniku sączenia. Zauważmy dodatkowo, że
w przypadku grubych próbek papieru rzędu 3 mm zaczyna mieć znaczenie
tzw. współczynnik tłumienia promieniowania X wchodzącego do próbki (ang.
mass attenuated coefficient) związany z osłabieniem sygnału XRF [138].
W takim przypadku analizowana jest tylko pewna warstwa materiału do
której dociera promieniowanie X. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas sączenia
i formowania arkuszy papieru dochodzi do segregacji srebra (zeolit
sedymentuje szybciej niż masa papierowa). można w ten sposób zmierzyć
zawartość srebra jedynie w warstwie papieru w nie wzbogaconej, a nie w
całej próbce i odwrotnie. Należało zatem zmienić sposób wytwarzania
arkuszy

papierowych

w

ten

sposób

rozłożenie materiału aktywnego.
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5.6.1.2 Procedura zmodyfikowana

W procedurze zmodyfikowanej wykorzystano stolik podciśnieniowy, dzięki
któremu

możliwe

było

tworzenie

arkuszy

papierowych

o

rozmiarze

ok. 15 – 20 cm. Na tak dużej powierzchni, przy jednakowej sile ssącej, czas
sączenia

skrócił

się

nieporównywalnie.

Arkusze

pozbywały

się

wody

praktycznie w tym samym momencie, w którym masa papiernicza pojawiała
się na tkaninie filtracyjnej. Arkusze, zdejmowano z tkaniny filtracyjnej
i umieszczano na szybie (płaska powierzchnia) do wysuszenia. Z tak
przygotowanych arkuszy pobierano próbki do badań (teraz o średnicy
ok. 6 mm). W celu określenia, czy występują różnice w zawartości stężenia
w zależności od strony arkuszu, wykonano analizę XRF, jak w poprzednim
przypadku. Otrzymane wyniki pokazały, że nie ma różnicy w ilości srebra
w zależności

od

strony

arkusza

próbki

(różnice

poniżej

odchylenia

standardowego). Arkusze papierowe wykonane nową metodą były traktowane
jako próbki modelowe w badaniach fizykochemicznych oraz wyznaczaniu
aktywności sorpcyjnej, katalitycznej i mikrobiologicznej.
5.6.1.3 Utrata materiału aktywnego podczas formowania arkuszy

Pomimo zoptymalizowania procedury wytwarzania arkuszy papierowych, tak
by zachowana była jego jednorodność, konieczne było określenie stopnia
utraty materiału aktywnego. Wynika to z tego, że wymieniony zeolit był
umieszczany

w

środowisku

wodnym,

w

którym

mogło

następować

wymywanie srebra ze struktury zeolitu. Ponadto istniało niebezpieczeństwo,
że część zeolitu (zwłaszcza w przypadku próbek sonikowanych – por. wpływ
sonikacji na strukturę zeolitu opisany w dalszej części pracy), mogła zostać
wymyta
w procesie sączenia. Taka możliwość pojawiała się zwłaszcza w pierwszych
momentach sączenia, kiedy to zeolit miał bezpośredni kontakt z bibułą
filtracyjną i mógł przez nią przechodzić. W celu weryfikacji układ do
formowania arkuszy wyposażono w płuczkę, w której zbierał się przesącz.
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Przesącz następnie poddawano analizie XRF w kierunku wykrycia jonów
srebra. Uzyskane wyniki wskazują na to, że formowanie arkuszy wiązało się
z utratą srebra. Analizę oparto o linię Kα dla srebra. Podkreślić należy
jednak, że była to analiza półilościowa. Ze względu wielkość układu i
problem
z ilościowym pobraniem całego przesączu analiza ilościowa nie miała sensu.
W związku z wykryciem srebra w przesączach i problemem z wykonaniem
ilościowych pomiarów zawartości srebra, finalne arkusze papierowe były
badane na zawartość srebra osobno. Procedura oznaczania była identyczna,
jak w przypadku zeolitów, z tym że zamiast zeolitu roztwarzana była próbka
papieru. Stosowny opis można znaleźć w rozdziale preparatyka oraz metody
analizy.
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6 Właściwości papieru wypełnionego zeolitem

Charakterystyka przygotowanych materiałów oprócz poznania struktury
samych wypełniaczy papieru musiała zostać rozszerzona o zbadanie
właściwości fizykochemicznych gotowych arkuszy papierowych. W tym celu
przeprowadzono szereg analiz opisanych w niniejszym rozdziale. Z punktu
widzenia trwałości papieru istotne są parametry chemiczne, takie jak
kwasowość, wilgotność czy długość łańcuchów celulozy i właściwości
użytkowe

związane

wytrzymałością

z

jednorodnością

mechaniczną.

Z

próbek,

punktu

światłotrwałością

widzenia

czy

zastosowania

przygotowanych materiałów do opakowań konieczne było przeprowadzenie
testów

aktywności

katalitycznej,

pojemności

mikrobiologicznej.
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6.1 Właściwości chemiczne
6.1.1 Kwasowość papieru

Rysunek 42. Wartości pH arkuszy papierowych wykonanych metodą stykową.

Wyniki przedstawione na Rys. 42. wskazują na występowanie pewnych
różnic kwasowości finalnych arkuszy papierowych w stosunku do papieru
niemodyfikowanego.

Papier

wyjściowy

charakteryzuje

się

odczynem

zasadowym (pH > 8). Pozostałe arkusze, za wyjątkiem papieru wypełnionego
samym zeolitem, wykazują pewne zakwaszenie (pH=4), przy czym materiały
przemywane EDTA wykazują odczyn zbliżony do obojętnego. Jest to ważne
w przypadku stosowania tych materiałów do zabezpieczania papierowych
dzieł sztuki, dla których kwaśne środowisko nie jest zalecane, a materiały
opakowaniowe stosowane do przechowywania powinny być również trwałe.
Można zatem stwierdzić, że wymycie srebra z zewnętrznych powierzchni
krystalitów

zmniejsza

kwasowość

arkuszy.

Jako,

że

podobne

efekty

odkwaszenia próbek papierowych obserwuje się po sonikacji (PZAg0)
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zakwaszenie może być powodowane obecnością jonów azotanowych, które
wypłukiwane są przez stosowane roztwory.
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6.1.2 Zawartość wody

Zawartość wilgoci w samym materiale ma znaczenie w przypadku użycia
opakowań do przechowywania materiałów wrażliwych na zmiany wilgotności.
Dobrze byłoby gdyby opakowanie nie wprowadzało zmian w mikroklimacie,
które

mogłyby

doprowadzić

do

pogorszenia

stanu

zachowania

przechowywanych w nim produktów. W tym celu określono zmiany
w zawartości wilgoci w gotowych arkuszach papierowych. W tabeli poniżej
przedstawiono procent masowy wody w gotowych arkuszach. Można
zauważyć, próbki różnią się między sobą, jednak zmiany te nie są duże.
W porównaniu z czystym papierem różnice w zawartości wody mieszczą się
w przedziale 2%. Zmiany takie nie będą powodowały znaczącej zmiany
w mikroklimacie wewnątrz opakowania. W celu zachowania jednakowych
warunków

przechowywania

wystarczy

jedynie

przed

zapakowaniem

wykondycjonować opakowanie pozwalając mu na pochłonięcie lub oddanie
odpowiedniej ilości wody.
Tabela 23. Zawartość wody w finalnych arkuszach opakowaniowych.

Lp.

Nazwa próbki

Zawartość wody [% mas.]

1

P

6.39

2

PAg+

6.10

3

PAg0

6.98

4

PZ0

8.27

5

PZAg+

7.61

6

PZAg0

8.00

7

PZAg+_EDTA

4.50

8

PZAg0_EDTA

7.61
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6.1.3 Stężenie jonów srebra

W trakcie optymalizacji zawartości srebra w finalnym materiale analiza
ilościowa

była

zsynchronizowana

z

analizą

mikrobiologiczną

w

celu

określenia minimalnej ilości srebra w papierze gwarantującej odpowiednią
aktywność

biobójczą.

W

Tabeli

24.

przedstawiono

aktywność

mikrobiologiczną
w stosunku do testowanych organizmów modelowych dla różnych zawartości
srebra w próbach papieru wypełnianych zeolitem.
Tabela 24. Aktywność mikrobiologiczna materiałów papierowych o różnej zawartości srebra
dla wybranych organizmów testowych – próbki PZAg+.

Zawartość srebra mg
Ag/g papieru

Bakterie

Grzyby

87

+

+

71

+

+

46

+

+

10

+

+

1

+

+/-

Zawartość

srebra

była

oznaczona

wg

następującej

procedury:

odważono 0.02 g papieru, zalano ok. 7.5 cm3 65% kwasu azotowego(V) i
doprowadzono do wrzenia. Zawiesinę utrzymywano w temperaturze wrzenia
przez 15 minut przy jednoczesnym mieszaniu. Zawiesinę przeniesiono
ilościowo do probówki i odwirowano z prędkością 4000 obr./min. Roztwór
znad osadu przeniesiono ilościowo do kolbki miarowej o pojemności 25 cm3.
Osad w probówce zalano wodą destylowaną, wymieszano do uzyskania
zawiesiny,

po

czym

ponownie

odwirowano.

Procedurę

powtarzano

czterokrotnie. Roztwór w kolbce (po zakończeniu procedury) dopełniono do
kreski. Roztwory te stanowiły podstawę oznaczenia srebra za pomocą XRF.
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Stężenie srebra w przygotowanych próbkach zostało wyznaczone
metodą XRF z krzywej kalibracyjnej. Wyniki zostały przedstawione na
Rysunku 43, a skład procentowy zaprezentowano w Tabeli 25.

Rysunek 43. Stężenie srebra w finalnym materiale i w próbkach referencyjnych.
Tabela 25. Zawartość procentowa srebra w finalnym materiale i w próbkach referencyjnych.

Próbka

Zawartość mg
Ag /g papieru

Zawartość % srebra w papierze

PAg+

2.69

0.3

PAg0

4.54

0.5

PZAg0

30.4

3.0

PZAg+

14.9

1.5

PZAg0_EDTA

5.73

0.6

PZAg+_EDTA

10.9

1.1

Ze względu na sposób przygotowania arkusze papierowe różnią się co
do zawartości srebra. Różnice wynikają z utraty materiału aktywnego
(srebra)

129

Właściwości papieru wypełnionego zeolitem

w drodze formowania arkuszy. Z teoretycznej zawartości na poziomie 80 mg
(wyliczone na podstawie sposobu przygotowania) rzeczywiste zawartości
wahają się od ok. 30 do 3 mg srebra przypadających na gram papieru.
Wyznaczone zawartości srebra, zwłaszcza dla najaktywniejszych materiałów
stanowią 1% masowy.
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6.1.4 Stopień polimeryzacji

Próbki poddane analizie to próbki papieru wyjściowego oraz papieru
starzonego

w

warunkach

podanych

w

rozdziale

„Testy

starzeniowe”

niepoddanego modyfikacji i wypełnionego zeolitem z wymienonymi jonami
srebra poddanemu różnym zabiegom preparatywnym. Zestaw przebadanych
próbek umieszczono w tabeli 26.
Tabela 26. Wagowe stopnie polimeryzacji DPw modelowych próbek papierowych (SD –
odchylenie standardowe), starzenie – 12 dni.

Oznaczenie

Rodzaj materiału

DPw

SD

P

Celuloza niestarzona

1228

8

P_S12

Celuloza starzona 12 dni

918

95

PZ0

Celuloza z zeolitem - niestarzona

1238

82

PZ0_S12

Celuloza z zeolitem - starzona

1285

44

PAg+

Celuloza z jonami srebra - niestarzona

1288

7

PAg+_S12

Celuloza z jonami srebra - starzona

115

3

PZAg+

Celuloza z jonami srebra i zeolitem- niestarzona

1077

38

PZAg+_S12

Celuloza z jonami srebra i zeolitem- starzona

423

14

PAg0

Celuloza z nanocząstkami srebra - niestarzona

1357

61

PAg0_S12

Celuloza z nanocząstkami srebra - starzona

190

5

PZAg0

Celuloza z nanocząstkami srebra i zeolitem niestarzona

1341

17

PZAg0_S12

Celuloza z nanocząstkami srebra i zeolitem starzona

287

6

PZAg0_EDTA

Celuloza z nanocząstkami srebra i zeolitem,
przemywana EDTA - niestarzona

1259

28

PZAg0_EDTA_
S12

Celuloza z nanocząstkami srebra i zeolitem,
przemywana EDTA - starzona

514

37

PZAg+_EDTA

Celuloza z jonami srebra i zeolitem, przemywana
EDTA -niestarzona

1362

33

PZAg+_EDTA_

Celuloza z jonami srebra i zeolitem, przemywana

591

13
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EDTA - starzona

S12
Stopień

polimeryzacji

średni

wagowo

został

policzony

na

podstawie

rozkładów mas cząsteczkowych badanych próbek uzyskanych metodą SEC
z wykorzystaniem detektora wielokątowego rozpraszania światła (MALLS).

Rysunek 44. Rozkład mas cząsteczkowych dla celulozy z próbek przed starzeniem.
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Rysunek 45. Rozkład mas cząsteczkowych próbek po starzeniu.

Rozkłady pokazują, że dodatki do masy papierowej w postaci zeolitu lub
srebra powodują przesunięcie maksimów w stronę niższych wartości w
porównaniu z próbkami celulozy niedotowanej. Starzenie próbek wyrównuje
rozkłady mas cząsteczkowych bez względu na skład papieru.
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Rysunek 46. Stopień polimeryzacji dla otrzymanych materiałów przed i po testach
starzeniowych.

Porównując próbki przed starzeniem względem DPw, można stwierdzić,
że pomimo pewnego
wypełniacza
wykazuje

spadku stopnia polimeryzacji poprzez dodatek

zawierającego

najmniejszy

jony

spadek

srebra

finalny

polimeryzacji

w

produkt
stosunku

PZAg+_EDTA
do

próbki

niestarzonej. Dodatkowo dla próbki niestarzonej zaobserwowano niewielki
wzrost

DPw

w porównaniu z wyjściową próbką papieru. Podobne wnioski wyciągnąć
można dla próbki sonikowanej zawierającej częściowo zredukowane srebro.
Występuje tutaj korelacja z pomiarami pH. Tylko w przypadku papieru
wypełnionego zeolitem arkusz wykazywał odczyn bardziej zasadowy niż
próbka referencyjna. Można zatem wnioskować, że zwiększenie stopnia
polimeryzacji związane jest zarówno ze zmniejszeniem kwasowości papieru.
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6.2 Właściwości użytkowe
6.2.1 Topografia powierzchni

Rysunek 47. Obraz materiału celulozowego z zeolitem PZ0 (światło odbite) w mikroskopii
optycznej.
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Rysunek 48. Obraz finalnego materiału celulozowego PZ0 (światło przechodzące) w
mikroskopii optycznej.

Z przedstawionych obrazów wynika, że otrzymano materiał zwarty
i jednorodny. Wypełniacz zeolitowy jest równomiernie rozłożony w objętości
materiału. Same arkusze wykazują zwartą budowę, makroskopowo jednolitą,
co ma zapewnić jednakową aktywność mikrobiologiczną i sorpcyjną na całej
powierzchni.

Pokazane

obrazy

dowodzą

również,

że

zaproponowana

procedura wypełniania masy papierniczej, a także formowania arkuszy jest
trafna
i prowadzi do otrzymania jednorodnego materiału.
6.2.2 Światłotrwałość
Tabela 27. Wyniki zmian parametrów kolorymetrycznych (światłotrwałości) dla arkuszy
papierowych.

Nazwa próbki

dE

dL

da

db

P

2.9

-2.8

-0.7

0.9

PAg+

4.6

-4.4

-2.0

1.6

PAg0

1.3

-7.2

-2.6

2.2

PZ0

2.0

-3.1

-1.5

1.4

PZAg+

4.3

-1.9

-0.4

4.7

PZAg+_EDTA

0.9

-3.4

-1.1

2.9

PZAg0

2.9

-2.1

-0.3

2.3

PZAg0_EDTA

2.7

-0.3

-0.8

2.9

Wyniki przedstawione w powyższej tabeli pokazują, że otrzymane materiały
zmieniają swoją barwę w wyniku postarzania świetlnego. Można jednak
zauważyć, że w przypadku arkuszy zwierających w swojej strukturze zeolit
z jonami srebra (nietraktowane EDTA, czy też polem ultradźwiękowym),
wykazują mniejszą światłotrwałość od niemodyfikowanego papieru. Próbka
sonikowana

wykazuje

taką

samą

światłotrwałość

co

papier

niemodyfikowany, natomiast próbka przemywana roztworem EDTA jest dużo
bardziej odporna na działanie światła (różnica w dE na poziomie dwóch
jednostek). Analizując wartości samych parametrów kolorymetrycznych,
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można stwierdzić, że barwa nie zmienia się znacząco w płaszczyźnie odcień –
natężenie. W przypadku wszystkich próbek, największe zmiany występują w
ich jasności, czyli prościej mówiąc wszystkie ciemnieją pod wpływem światła.
6.2.3 Barwa

Rysunek 49. Wyniki pomiarów zmian całkowitej barwy próbek

Przedstawione wyniki badań wskazują, że próbka papieru zawierająca
niewymieniony zeolit ma barwę najbardziej zbliżoną do próbki referencyjnej.
Próbka była nieco ciemniejsza (różnica wartości L wyniosła jedną jednostkę).
Wszystkie próbki, które zawierały srebro w swojej strukturze po upływie
3 miesięcy znacząco pociemniały. Zmiana barwy nie jest związana tylko
z działaniem światła (pomiary światłotrwałości pokazały, że próbki są w
miarę stabilne świetlnie), ale również środowiskiem, w którym arkusz się
znajduje.
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6.2.4 Własności mechaniczne

Rysunek 50. Siła zerwania przy zerowym wpięciu.

Jak pokazano na powyższym rysunku siła zerwania nie różni się istotnie od
próbki papieru referencyjnego. Na podstawie otrzymanych wyników nie
można mocno wnioskować o tym, że dodanie materiału aktywnego do
papieru ma wpływ na wytrzymałość materiałową (jeżeli chodzi o rozerwanie).
Duży błąd pomiarowy widoczny na powyższym wykresie wynika z samej
metody pomiarowej, nie zaś ze sposobu przygotowywania pomiarów. Testy
mechaniczne w przypadku takich materiałów jak papier są obarczone dużym
błędem

pomiarowym.

Można

natomiast

zauważyć,

że

przemywanie

roztworem EDTA papieru wypełnionego zeolitem wymienionym srebrem
zarówno przed jak i po sonikacji zasadniczo polepsza wytrzymałość
mechaniczną papieru.

138

Właściwości papieru wypełnionego zeolitem

6.3 Pojemność sorpcyjna

Badania pojemności sorpcyjnej przeprowadzono dla przedstawiciela lotnych
związków organicznych, jakim jest aldehyd octowy. Odpowiednia procedura
została opisana w rozdziale traktującym o metodach analizy.
Badaniom poddano finalne materiały zeolitowe ZAg+_EDTA oraz
ZAg0_EDTA,

a

także

gotowe

arkusze

papierowe

PZAg+_EDTA

oraz

PZAg0_EDTA. Pary aldehydu octowego były bezpośrednio podawane na
próbkę znajdującą się w reaktorze. Po sorpcji, a przed włączeniem programu
termicznego, próbka była omywana gazem obojętnym (hel). Badanie było
przeprowadzone

w

celu

określenia

zdolności

sorpcyjnej

w

niskich

temperaturach, a także sprawdzenia czy na katalizatorze samoczynnie (bez
udziału tlenu z powietrza) może dochodzić do utlenienia aldehydu octowego.
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Rysunek 51. Widma IR (DRIFT) produktów aktywności sorpcyjnej dla próbki
zeolitu ZAg+_EDTA.
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Rysunek 52. Widma IR (DRIFT) produktów aktywności sorpcyjnej dla próbki
papieru ZAg0_EDTA
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Wyniki przedstawione na rysunkach 51. i 52. pokazują, że próbki
ZAg+_EDTA i ZAg0_EDTA wykazują aktywność sorpcyjną. Acetaldehyd
zaadsorbował się na próbkach o czym świadczą pojawiające się pasma po
procesie sorpcji (nieobecne w przypadku próbki referencyjnej). Pojawiające
się pasma odpowiadają drganiom następujących ugrupowań:


2987 cm-1 - νas CH3 [139],



2920 cm-1 - νs CH3 [140],



2870 cm-1 - 2ν5 fermi CH3 [141],



2752 cm-1 - 2δs OH (od zaadsorbowanego CH3OH) [140], lub nadton
pochodzący od pozapłaszczyznowego drgania grupy CH [142]



1728, 1680 cm-1 - ν C=O [141], [142]



1411 cm-1 - δas CH3 [141]



1350 cm-1 - δs CH3 (δ CH) [141]

Dodatkowo w zakresie drgań od grup karbonylowych aldehydu występuje
pasmo 1642 cm-1

od drgań zginających cząsteczek H2O w zeolicie [143],

[144].
Analizując ewolucję widm wraz ze wzrostem temperatury można
zauważyć, że w temperaturze 80 °C pojawia się nowe pasmo przy 1680 cm-1
(1660 cm-1 dla próbki ZAg0_EDTA), które można przypisać drganiom grup
karboksylowych [142]. W pierwszym etapie aldehyd octowy adsorbuje się na
katalizatorze, a następnie wraz ze wzrostem temperatury następuje jego
utlenianie do kwasu octowego. W zadanym zakresie temperatur nie
stwierdzono istotnych zmian w intensywności pasma pochodzącego od
dwutlenku węgla, co świadczy o niecałkowitym utlenieniu aldehydu. W
temperaturze 200 °C dla próbki ZAg0_EDTA oraz 300 °C dla próbki
ZAg+_EDTA

aldehyd

octowy

i/lub

produkty

utlenienia

desorbują

z

powierzchni zeolitu, co potwierdza zanik charakterystycznych pasm. Widma
w temperaturach powyżej 200 C są takie same jak przed sorpcją
acetaldehydu, z tą różnicą, że zanikło pasmo przy 1642 cm-1, co jest
związane z utratą wody z zeolitu. Wyniki zatem pozwalają na stwierdzenie, że
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zarówno próbka zawierająca srebro w formie utlenionej i zredukowanej
wykazują podobne właściwości sorpcyjne i utleniające. Ponadto, biorąc pod
uwagę fakt, że materiał bez dostępu tlenu (przepłukiwanie gazem obojętnym)
wykazuje działanie utleniające wskazuje, że mechanizm reakcji jest typu
Mars–van Krevelena, gdzie do utlenienia adsorbatu zużywany jest tlen
sieciowy [145].
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Rysunek 53. Widma IR (DRIFT) produktów aktywności sorpcyjnej dla próbki
papieru PZAg+_EDTA.
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Rysunek 54. Widma IR (DRIFT) produktów aktywności sorpcyjnej dla próbki
papieru PZAg0_EDTA.

W przypadku sorpcji aldehydu octowego na próbkach finalnego
materiału papierowego zarówno w przypadku użycia zeolitu wymienionego
jonów, jak i zawierającego obie formy srebra wykazywały podobną aktywność
sorpcyjną. Acetaldehyd był wiązany w materiale w temperaturze 25 °C.
Wniosek taki można wysnuć na podstawie charakterystycznych pasm (2920,
1728, 1640 cm-1) pochodzących od acetaldehydu, choć w tym przypadku
widma są uboższe, ze względu na przesłanianie pasm pochodzących od
zeolitu przez pasma pochodzące od celulozy.

6.4 Aktywność katalityczna

Aktywność katalityczna była określona dla aldehydu octowego. Dla pełnego
opisu aktywności katalitycznej badania prowadzono w zakresie temperatur
25 – 450 °C.
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Rysunek 55. Zbiór widm IR (DRIFT) obrazująca aktywność katalityczną
względem aldehydu octowego dla próbki ZAg+_EDTA (w przepływie) a) pełny
zakres pomiarowy, b) powiększenie.
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Rysunek 56. Zbiór widm IR (DRIFT) obrazująca aktywność katalityczną

względem aldehydu octowego dla próbki ZAg+_EDTA
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Rysunek 57. Zbiór widm IR (DRIFT) obrazująca aktywność katalityczną
względem aldehydu octowego dla próbki ZAg0_EDTA

Wyniki badań aktywności katalitycznej są zbieżne z wynikami badań
sorpcji aldehydu octowego. W przypadku prowadzenia reakcji w warunkach
quasi-stacjonarnych (zaadsorbowanie aldehydu na zeolicie i następnie
przepłukiwanie powietrzem z jednoczesnym podnoszeniem temperatury)
następuje utlenienie aldehydu octowego, najpierw do kwasu karboksylowego
(wzrost intensywności pasma występującego przy 1670 cm-1 kosztem pasma
występującego przy 1710 cm-1) już w temperaturach powyżej 80 °C. W
wyższych temperaturach powyżej
aldehydu

do

CO2,

co

objawia

300 °C, następuje całkowite utlenienie
się

wzrostem

intensywności

pasma

występującego przy 2350 cm-1.
Dla

pełniejszego

przeprowadzono

testy

zobrazowania

dynamiczne

aktywności

podczas

ciągłego

katalitycznej
przepływu

par

acetaldehydu przez próbkę (Rys. 55.). W tym przypadku katalizator wykazał
się aktywnością katalityczną w temperaturze powyżej 100 °C w kierunku
utleniania aldehydu do kwasu octowego do kwasu (ewolucja pasm
pochodzących

od

temperatury 250

C=O).

Całkowite

dopalenie

aldehydu

uzyskano

od

°C, co potwierdza znaczny wzrost intensywności pasma

pochodzącego od CO2 (2350 cm-1).
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6.5 Aktywność biobójcza
6.5.1 Bakterie
6.5.1.1 Analiza ilościowa

Ilościowe wyniki aktywności mikrobiologicznej przedstawiają się następująco:


próbki P0 i PZ0 nie wykazały aktywności przeciwdrobnoustrojowej
(liczba zliczeń 9000),



próbki P_Ag, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 oraz PZ5 (gdzie oznaczenia Z1 do
Z5 odpowiadają kolejnym stężeniom wykazanych w Tabeli 24.)
wykazały działanie antybakteryjne w porównywalnym stopniu.

Rysunek 58. Jakościowa ocena aktywności przeciwbakteryjnej wytworzonych materiałów.

Jak pokazano na Rysunku 58. próbka zawierająca najmniejszą ilość srebra
wykazywała aktywność przeciwdrobnoustrojową w kierunku bakterii. Ta
sama próbka nie posiadała

natomiast aktywności w kierunku grzybów -

aktywność ta była niewystarczająca (por. analiza jakościowa – grzyby).
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6.5.1.2 Rodzaj zeolitu i ilość srebra a aktywność mikrobójcza

Rysunek 59. Aktywność mikrobiologiczna przeciwko bakteri E.Coli w przypadku różnych
materiałów zeolitowych (próba kontrolna 9000 zliczeń)

Pierwszym etapem analizy ilościowej aktywności mikrobiologicznej było
przetestowanie serii zeolitów, które potencjalnie mogłyby być zastosowane
w nanokompozytowych opakowaniach. Do badań stosowano zeolity typu Y
(fojazyt),

ZSM-5

(pentozil)

i

sita

molekularne

MCM-56

(materiał

mezoporowaty). Materiały te zostały wymienione kationami srebra podobnie
jak to opisano dla zeolitu Y w poprzednich rozdziałach.
Wszystkie badane materiały wykazywały aktywność przeciwbakteryjną.
Zauważmy,

że

bez

materiału

zeolitowego

(próba

kontrolna)

bakterie

namnażały się na poziomie 9000 zliczeń. Najgorzej w rankingu zeolitów
plasują się sita molekularne MCM-56. Aktywności mikrobiologiczne zeolitów
Y i ZSM-5 są zbliżone bez względu na stan srebra w próbce (próbki z Ag+
i sonikowane z Ag0). Spośród wszystkich materiałów najlepszy jednak okazał
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się zaproponowany w tej pracy zeolit typu Y preparatyka zgodna z opisaną
w niniejszej

pracy)

dla

którego

uzyskano

niemal

100%

aktywność

przeciwbakteryjną w kierunku tak groźnej bakterii jak Echerichia Coli.
Dalszym etapem oznaczania aktywności było przeprowadzenie testów
na gotowych arkuszach papierowych. Do testu użyto próbki materiałów
przygotowanych na Wydziale Chemii UJ zgodnie z procedurą opisaną
w rozdziale ”Przygotowanie arkuszy papierowych”. Próbki te wysterylizowano
na papierze Whatman’a w szalkach Petriego przed użyciem w doświadczeniu.
Bakterie

(szczepy

1-4)

naniesiono

na

powierzchnię

agaru

(NA)

i rozprowadzono za pomocą głaszczki jednorazowej (pojedyncza głaszczka
stosowana była dla danego szczepu). Dla każdego ze szczepów i każdego typu
próby papieru stosowano po 3-5 powtórzeń (niektóre z powtórzeń odrzucono
z powodu nierównomiernego nałożenia materiału co widoczne jest po kilku
dniach od czasu wykonania badania; min. N=3). Na każdą szalkę Petriego
z bakteriami nałożono pojedynczy krążek papieru. Kultury umieszczono
w temperaturze 32 °C na trzy dni, a następnie temperaturę obniżono do
25 °C

na

kolejne

kilka

dni.

Codziennie

obserwowano

rozwój

mikroorganizmów. Nie stwierdzono wytworzenia strefy braku wzrostu wokół
materiału

krążków

w żadnym z badanych przypadków.
Dalszą część doświadczenia przeniesiono do komory laminarnej
(warunki sterylne). Stwierdzono znaczne obniżenie wzrostu bakterii pod
krążkami z dodatkiem srebra (w każdej formie). Każdą z szalek Petriego
otwierano, na odwrocie szalki górnej umieszczano za pomocą sterylnej pęsety
krążek papieru odwracając go dołem do góry i eksponując w ten sposób
część, która przylegała do agaru. Do oceny liczebności bakterii zastosowano
test LuciPac Pen (ATP + AMP Hygiene Monitoring test kit firmy Kikkoman
Corp. code 60331) postępując według zaleceń z drobnymi innowacjami.
Wymazówkę ustawiano prostopadle do krążka w części centralnej i opierając
końcówkę w pozycji „wkrętowej śrubokręta” przekręcano o 360o. Wynik
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określający względną zawartość ATP + AMP odczytywano następnie na
czytniku lumitestera.

Rysunek 60. Ilościowa analiza skuteczności biobójczej arkuszy papierowych przeciw
bakteriom.

6.5.2 Grzyby

Rysunek 61. Próbka Z3, TSA – działanie przeciwgrzybowe.
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6.5.2.1 Analiza ilościowa

Wyniki

półilościowej

analizy

przeciwgrzybicznej

przedstawiają

się

następująco:


próbki P0 i PZ0 nie wykazały aktywności przeciwdrobnoustrojowej,



próbki PAg, PZ1, PZ2, PZ3 oraz PZ4 (gdzie oznaczenia Z1 do Z4
odpowiadają kolejnym stężeniom wykazanych w tabeli 24) wykazały
działanie przeciwgrzybiczne w porównywalnym stopniu,



próbka

PZ5

(Tab.

24)

nie

wykazywała

działania

przeciwgrzybicznego.

Rysunek 62. Ilościowa analiza skuteczności biobójczej arkuszy papierowych przeciw grzybom.
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Grzyby (szczepy 5-9) wprowadzono na szalki Petriego zawierające
pożywkę PDA oraz nałożone centralnie po trzy filtry z każdego typu. W
każdym przypadku założono po trzy powtórzenia. Szczepy wprowadzano w
formie krążka agaru z grzybnią w odległości 2 cm od środkowego krążka. Ze
względu na różne tempo wzrostu grzybni konieczne było prowadzenie testu
przez dłuższy czas (około 2 tygodni). Każdy z badanych szczepów wykazywał
nieco inne problemy w trakcie obserwacji.
Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną wraz z opisem
wyników. Nie tylko bowiem liczebność mikroorganizmów na próbkach
modelowych ma znaczenie, ale także sposób ich zachowania. Dotyczy to
w szczególności grzybów, które zachowują się nieco inaczej niż bakterie. Opis
zachowania kolonii grzybów podano w Tabeli 28.
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6.5.2.2 Aspergillus Niger

Rysunek 63. Fotografia hodowli Aspergillus.

Tabela 28. Opis wyników badań aktywności przeciwgrzybiczej próbek papierowych.

Próbka

Aspergillus

P

Konidiofory pokrywają krążki.

PZ0

Konidiofory pokrywają krążki.

PAg0

Nieliczne konidiofory pojawiają się na krążkach.

PAg+

Nieznaczne porośnięcie na krążkach.

PZAg+

Brak konidioforów na krążkach.

PZAg+-EDTA

Brak konidioforów na krążkach.

PZAg0

Brak konidioforów na krążkach.

PZAg0-EDTA

Brak konidioforów na krążkach.
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Szczep dobrze nadaje się do szybkich testów, chociaż w miarę upływu testu
na powierzchni krążków ze srebrem pojawiały się zarodniki uwolnione
z otaczających konidioforów, co nieco utrudniało analizy, jednak konidia
takie nie kiełkowały w takich miejscach, chociaż prawdopodobnie żywotność
zachowywały.
6.5.2.3 Trichoderma viride

Rysunek 64. Fotografia hodowli Trichoderma viride
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Tabela 29. Opis wyników badań aktywności przeciwgrzybiczej próbek papierowych

Trichoderma viride
P

Brak różnic, konidiofory na kolkach, BSO

PZO

Brak różnic, konidiofory na kolkach, BSO

PAgO

Konidiofory wrastają nieznacznie na papier, BSO

PAg+

wrastają nieznacznie na papier, bzo

PZAg+ (II)*

wrastają nieznacznie na papier bzo

PZAg+_EDTA

jest jaśniejszy obrąbek dookoła

PZAgO(II)

jest jaśniejszy obrąbek dookoła

PZAgO_EDTA

jest jaśniejszy obrąbek dookoła



(II) oznacza powtórzoną próbę ze względu na zniszczenie próbki pierwotnej

Szczep tworzył kolonie z zarodnikami w obszarze kolistym zewnętrza kolonii;
w niektórych przypadkach krążek wypadał niewłaściwym miejscu, co
utrudniało

obserwacje.

W kilku

przypadkach

obserwowano

opóźnienie

dojrzewania konidów w postaci jasnozielonych lub żółtych konidioforów (poza
tym obszarem konidia o zabarwieniu niebieskozielonym).
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6.5.2.4 Cladosporium cladosporioides

Rysunek 65. Fotografia hodowli Cladosporium cladosporioides
Tabela 30. Opis wyników badań aktywności przeciwgrzybiczej próbek papierowych

P

zarośnięte

PZO

częściowo zarośnięte

PAgO

brak strefy wokół

PAg+

brak strefy wokół

PZAg+ (II)

brak strefy wokół

PZAg+_EDTA

mała strefa

PZAgO(II)

większa strefa

PZAgO_EDTA

większa strefa
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Gatunek cechujący się stosunkowo wolnym wzrostem; konieczne było
ponowne naniesienie inokulum na szalki, aby przyspieszyć moment
osiągnięcia krążków przez grzybnię; zaletą tego gatunku jest wytwarzanie
czarnej grzybni widocznej w obrębie krążków papieru w przypadkach, gdzie
do kolonizacji papieru dochodziło.
6.5.2.5 Chaetomium globosum

Rysunek 66. Fotografia hodowli Chaetomium globosum
Tabela 31. Opis wyników badań aktywności przeciwgrzybiczej próbek papierowych

P

Próbki zarastają.

PZ0

Widoczna strefa zahamowania.

PAg0

Widoczna strefa zahamowania.

PAg+

Widoczna strefa zahamowania.

PZAg+

Widoczna mała strefa zahamowania.

PZAg+_EDTA

Widoczna strefa zahamowania.

PZAg0

Widoczna strefa zahamowania.

PZAg0_EDTA

Widoczna strefa zahamowania.
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Dla tego gatunku tworzenie owocników było generalnie opóźnione na
powierzchni zastosowanych prób papieru gdzie prawdopodobnie aktywność
grzybni koncentrowała się na rozkładzie papieru, podczas gdy owocowanie
jest oznaką braku związków pokarmowych.

6.6 Dyskusja wyników i podsumowanie rozdziału

Wyniki pokazują, że papier wypełniony zeolitem Y podstawionym kationami
srebra PZAg+EDTA ma zbliżone właściwości bakterio- i grzybobójcze do jego
sonikowanego ekwiwalentu PZAg0-EDTA (rys. 50 i 52). Zauważmy, że
zdolność sorpcyjna w stosunku do CO jest mniejsza dla materiału
sonikowanego (Rys.40), podobnie jak podczas sorpcji CH3CHO (rys. 54).
Aktywność katalityczna również była mniejsza dla tego typu materiału .
Biorąc

pod

uwagę

trzy

dodatkowe

parametry:

zawartość

srebra

w

preparatach papierowych (rysunek 39, tabela 25), trwałość papieru (rys. 45),
liczba etapów podczas preparatyki optymalny materiał to papier wypełniony
zeolitem podstawianym kationami srebra PZAg+EDTA. Dodatkowo warto
nadmienić, że jest to preparat o zoptymalizowanej, najniższej zawartości
srebra (1 % wag. na masę materiału, por. Tab. 24), dla której zaobserwowano
aktywność biobójczą w stosunku do wszystkich testowanych organizmów.
Literatura przedmiotu przedstawiona we wstępie do niniejszej pracy,
wskazuje

na

to,

że

nanocząstki

srebra

mają

właściwości

zarówno

biostatyczne, jak i biobójcze, przy jednocześnie kwestionowanej toksyczności
(w porównaniu do innych metali przejściowych) wobec organizmów wyższych.
Podstawowym problemem w wykorzystaniu właściwości biobójczych srebra
jest

migracja

jego

nanocząstek

do

chronionego

obiektu

(żywności,

organizmów). Szkodliwość nanocząstek dla biosfery jest wciąż przedmiotem
dysput

naukowych,

a zawartość nanocząstek srebra w żywności oraz opakowaniach nie jest w

157

Właściwości papieru wypełnionego zeolitem

tym momencie regulowana w Unii Europejskiej, ani też w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Wobec luki na rynku inteligentnych materiałów opakowaniowych
o złożonych funkcjach biostatycznych, sorpcyjnych i katalitycznych toczą się
badania nad opracowaniem nowych materiałów spełniających podane
powyżej założenia. W literaturze opracowania na ten temat pochodzą głównie
z patentów. Podobne wynalazki do opracowanego wykorzystujące zeolity
wymienione srebrem zaprezentowane są w międzynarodowych patentach
[146]–[150]. Patent [146] opisuje zeolit biobójczy oraz żywicę zawierającą
zeolit lub zeolit biobójczy. Ujęte zostały wszystkie naturalne i syntetyczne
zeolity, które wymienione są jonami srebra (0.1-15%), jonami miedzi i/lub
cynku
(0.1-8%) oraz jonami amonowymi (0.5-15%). Z kolei międzynarodowa
publikacja

ujawnia

[150]

sposób

częściowego

podstawiania

(w

ilości

2-40 %wag.) atomów metalu (M) zeolitu o wzorze M2/n*Al2O3*xSiO2*yH2O
przez metale z grupy III, IV oraz Mg, Ti, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Ag na zasadzie
wymiany

jonowej.

Zeolit

wymieniony

srebrem

jest

przedstawiony

w

wynalazku [147] wypełniającym żywicę. W patencie [148] opisywany jest
również

zeolit

podstawiany

srebrem

i

miedzią

o

właściwościach

mikrobójczych, a modyfikacja polega na optymalizacji stosunku Si do Al.
oraz zastosowaniu dodatków strukturalnych w postaci fosforanu cyrkonu i
substancji żelujących. Podobny wynalazek opisany jest w chińskim patencie
[149]

dotyczącym

otrzymywania

materiału

zeolitowego

wymienionego

srebrem i miedzią o modyfikowanej strukturze poprzez dodatki popiołu,
fosforanu

cyrkonu

i zaprawy

ogniotrwałej

oraz

poprzez

optymalizację

stosunku Si do Al w samym zeolicie.
Prezentowane badania bazują na komercyjnie dostępnym zeolicie typu
fojazytu (Y). Nowością w porównaniu z zaprezentowanymi wynalazkami jest
opracowanie sposobu eliminacji niezwiązanego z zeolitem srebra za pomocą
roztworu soli Na2EDTA, co wyeliminowało niebezpieczeństwo migracji srebra
na zewnątrz materiału. Nowością jest również opracowanie sposobu
preparatyki materiału papierowego wypełnianego srebrem. Dodatkowym
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walorem przedstawionych badań jest uzyskanie za pomocą sonikacji
w określonych

warunkach,

materiału

o

hybrydowym

stanie

srebra

związanego w matrycy zeolitu – w postaci kationów i nanocząstek
metalicznego srebra. Wyniki zostały przedstawione do dwóch patentów,
zgłoszonych do Polskiego Urzędu Patentowego.
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7 Podsumowanie i wnioski
W

ramach

niniejszej

nanokompozytowy

rozprawy

oparty

na

doktorskiej
celulozie

opracowano

wypełnianej

materiał

mineralnym

wypełniaczem (zeolitem) podstawianym jonami srebra, charakteryzujący się
tym, że wypełniacz mineralny stanowi zeolit typu Y, jony srebra zaś
występują w formie związanej z matrycą zeolitową w postaci kationów, a
zawartość srebra zawiera się w przedziale od 1 do 2% wagowych. Materiał
ten wykazuje jednocześnie właściwości sorpcyjne, katalityczne oraz biobójcze
i biostatyczne. Opracowano także oryginalny sposób wytwarzania tego
materiału. Szczególnym obszarem zastosowania nowego materiału może być
opakowywanie roślin, żywności i środków farmaceutycznych, karmy dla
zwierząt, dzieł sztuki i zabytków. Możliwym sposobem zastosowania
materiału są również warstwy izolacyjne.
Ideą przewodnią pracy było opracowanie materiału o podanych
właściwościach, jednak o strukturze zapewniającej minimalną ilość srebra
związanego trwale z matrycą zeolitową. Ostatnie doniesienia literaturowe,
dowodzą bowiem szkodliwości srebra w postaci nanocząstek dla organizmów
żywych. Nie jest to zaskakujące, gdyż srebro w tej postaci wykazuje
właściwości biobójcze. Pytaniem, które zadano sobie w niniejszej pracy było
to, czy srebro w postaci kationów wymienionych w strukturze zeolitu również
posiada oczekiwane właściwości i czy można ilość stosowanego srebra
zmniejszyć w porównaniu z dodatkami biobójczymi w postaci nanocząstek.
O sorpcyjnych własnościach zeolitów wiadomo, dlatego badania w tym
zakresie sprowadziły się do sorpcji cząsteczek sond (aldehydu octowego,
tlenku węgla(II)), które pozwoliły oznaczyć ilość i formę srebra zawartego
w strukturze zeolitów. Właściwości katalityczne zeolitów podstawianych
kationami metali również są znane. Pozostało sprawdzić, czy potwierdzą się
dane literaturowe o aktywności katalitycznej zeolitu podstawianego srebrem
w dopalaniu lotnych związków organicznych w niskiej temperaturze (70 °C).
Okazało się, że przygotowane materiały wykazywały aktywność katalityczną
w dopalaniu acetaldehydu w temperaturze już pomiędzy 50 a 100 °C.
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Walorem tej pracy, być może wartym podkreślenia jest to, że badania
prezentowane w niej mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia
z takich dziedzin jak kataliza, chemia analityczna, chemia konserwatorska
(ochrona dzieł sztuki), sono- i fotochemia, mikrobiologia czy nawet
biotechnologia. Wyniki tej pracy mogą posłużyć do dalszych prac o
charakterze wdrożeniowym, a także naukowym. Biologiczna ocena wpływu
materiału, z którego podkreślić należy do mikroorganizmów nie przedostają
się jony srebra, może stać się przyczynkiem do podjęcia badań nad
mechanizmem oddziaływania na mikroorganizmy, który do tej pory nie był
jeszcze badany.

7.1 Struktura materiałów
7.1.1 Zeolity podstawiane srebrem

Do badań zastosowano zeolit typu Y (materiał mezoporowaty o strukturze
fojazytu), a także zeolit ZSM-5, jako materiał odniesienia oraz sita
molekularne MCM-56.
Podczas wymiany jonowej formy sodowej zeolitów kationy sodu
podstawiane były kationami srebra (stan związany srebra). Jednak podczas
wymiany jonowej możliwe jest również osadzenie krystalitów tlenku srebra
na powierzchni zewnętrznej zeolitu (stan niezwiązany srebra). Zatem po
traktowaniu roztworem soli srebra w zeolicie występowała zarówno forma
związana srebra w postaci kationów, co udowodniono za pomocą analiz in
situ FTIR z wykorzystaniem cząsteczki sondy (CO), jak i forma niezwiązana
w postaci krystalitów (klasterów) jego tlenku, co pokazano za pomocą analiz
EDX w mikroskopie SEM. W toku badań opracowano metodę eliminacji
srebra w postaci klasterów z powierzchni zeolitu za pomocą roztworu EDTA
do otrzymania czystego zeolitu podstawionego kationami srebra, czyli
materiału ze srebrem w stanie związanym. W efekcie zredukowano ryzyko
zanieczyszczenia srebrem opakowywanych produktów oraz środowiska
zewnętrznego. Alternatywnie tak preparowane materiały były modyfikowane
za pomocą sonikacji w zoptymalizowanych warunkach, w celu redukcji
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kationów srebra. Otrzymano w ten sposób materiał zawierający srebro
w stanie związanym w zeolicie w dwóch stanach: kationowej i zredukowanej.
Używanie agresywnych odczynników chemicznych (EDTA) oraz pola
ultradźwiękowego do modyfikacji zeolitów wiąże się z możliwymi zmianami
w ich strukturze. Dealuminowanie zeolitów sprawdzono za pomocą metod
ASA i NMR. Uzyskane wyniki dowiodły, że dla zastosowanego stężenia EDTA
dealuminacja nie zachodzi.
Z kolei sonikacja może prowadzić do zmian w strukturze zeolitu, co
sprawdzano za pomocą metod XRD, AFM, SEM i XRF. Wyniki XRD
dostarczyły

dowodów

na

to,

że

struktura

zeolitu

w

zastosowanych

warunkach sonikacji jest zachowana. Wyniki AFM pokazały, ze podczas
sonikacji dochodzi do znaczącej dyspersji ziaren zeolitu. Natomiast wyniki
XRF pokazały, że podczas sonikacji srebro nie migruje poza matrycę
zeolitową.
Osiągnięciem pracy jest opracowanie metody preparatyki zeolitów
z wymienionym srebrem w postaci związanej (kationów w matrycy zeolitu).
W tym celu zoptymalizowano proces wypłukiwania zeolitów przy użyciu soli
sodowej EDTA, która miała za zadanie skompleksowanie pozasieciowych
kationów srebra (tlenkowe formy srebra(I)). Próbki na różnych etapach
preparatyki były analizowane ilościowo za pomocą spektroskopii XRF
w oparciu o opracowaną metodę kalibracji, a także pod kątem stopnia
utlenienia i formy srebra za pomocą metod XPS, FTIR i in situ FTIR
z wykorzystaniem CO jako cząsteczki sondy dla kationów srebra na
zerowym. Analizy umożliwiły ustalenie warunków preparatyki zeolitu z
wymienionym w postaci kationów srebrem(I) do otrzymania materiału o
zadanej strukturze z minimalną ilością kationów srebra. Wykazano również,
że proces sonikacji prowadzi do redukcji kationów srebra wewnątrz kanałów
i komór zeolitu.
Przeprowadzone badania

in situ FTIR wykazały dodatkowo, że

w przypadku zeolitu typu Y wymienionego kationami srebra(I) i płukanego
roztworem EDTA, liczba jonów przypadająca na komórkę jest prawie dwa
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razy

mniejsza

niż

w

przypadku

formy

sodowej

zeolitu

i

wynosi

15.5 jonów/komórkę. Nie można wyeliminować możliwości, że część jonów
srebra

może

zredukowana

być

(bądź

znajdować

się

w

miejscach

niedostępnych dla tlenku węgla(II)).
7.1.2 Papier wypełniany zeolitem

Ostateczny

materiał

opakowaniowy

zaprojektowano

z

wykorzystaniem

papieru. Opracowano metodę formowania arkuszy papierowych z masy
papierowej z dodatkiem zeolitu wymienionego kationami srebra zarówno
wypłukanego EDTA, jak i sonikowanego. Zoptymalizowano procedury
preparatyki w celu otrzymania jednorodnych materiałów o określonej
trwałości. Arkusze tak otrzymanego papieru zostały poddane testom
starzeniowym w celu sprawdzenia wpływu dodatku zeolitu na stopień
polimeryzacji

celulozy,

zakwaszenie

(pH),

a

także

światłotrwałość

i wytrzymałość mechaniczną. Stwierdzono, że dodatki do papieru w postaci
zeolitu o zoptymalizowanej zawartości kationów srebra w najmniejszym
stopniu

wpływają

na

jego

trwałość

wyrażoną

jako

spadek

stopnia

polimeryzacji po standardowych testach starzeniowych. Dodatki zeolitu
powodują również zmniejszenie kwasowości, co również podwyższa trwałość
papieru (kwasowa hydroliza wiązań glikozydowych). Stwierdzono również, że
dodatek zeolitu do papieru nie zmienia lub polepsza właściwości użytkowe
papieru wyrażone, jako zmiana barwy i zrywalność włókien.

7.2 Właściwości materiałów
7.2.1 Aktywność mikrobiologiczna

Udowodniono
materiałów

właściwości
papierowych.

mikrobójcze
Badania

i

biostatyczne

mikrobiologiczne

opracowanych

prowadzono

we

współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku UJ (prof. Katarzyna Turnau) na
wybranych koloniach bakterii i grzybów reprezentatywnych dla żywności,
roślin, magazynów archiwalnych, a mianowicie Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Bacillus cereus, Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum,
Fusarium, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Bacillus megatherium,
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Trichoderma viride, Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Cladosporium
cladosporioides. Badania wykazały, że papier wypełniony zeolitem AgY
i AgZSM-5 z wymienionym kationami srebra o minimalnej zawartości (EDTA)
ma najlepsze właściwości biobójcze spośród szeregu analizowanych próbek
referencyjnych, a w tym próbek zawierających nanocząstki srebra. Podobne
właściwości posiadały zarówno próbki z kationami srebra, jak i próbki
sonikowane, co dowodzi, że zarówno kationy, jak i zredukowane srebro ma
właściwości biobójcze lub też, że mechanizm ich działania na poziomie
komórkowym sprowadza się do podobnej ścieżki poprzez kationy srebrowe.
Najmniejszą aktywność spośród badanych próbek bakterii zaobserwowano
dla Bacillus Megaterium i dla grzybów rodzaju Aspergillus.
7.2.2 Właściwości sorpcyjne i katalityczne

Właściwości

sorpcyjne

materiałów

papierowych

zostały

potwierdzone

w testach sorpcji aldehydu octowego oraz w testach sorpcji CO. W pierwszym
przypadku wykazano, że papier wypełniony zeolitem posiada pojemność
sorpcyjną aldehydu octowego oraz dla tlenku węgla(II). Jednocześnie
wykazano, że zarówno zeolit podstawiany kationami srebra, jak i sonikowany
adsorbuje tlenek węgla(II) (in situ FTIR).
•

Właściwości katalityczne materiałów badano dla próbek zeolitów

podstawianych kationami srebra o zoptymalizowanej ilości oraz próbek
odniesienia badanych w reakcji testowej utleniania aldehydu octowego, jako
przedstawiciela lotnych związków organicznych i jednocześnie możliwego
produktu degradacji żywności lub roślin. Postawioną tezą było sprawdzenie
niskotemperaturowej aktywności katalitycznej, a dokładniej weryfikacja
danych literaturowych o aktywności katalitycznej zeolitu podstawianego
srebrem w dopalaniu lotnych związków organicznych w temperaturze 70 °C.
Okazało się, że przygotowane materiały wykazywały aktywność katalityczną
w dopalaniu acetaldehydu w zakresie temperatur już pomiędzy 50 a 100 °C.
•

Opracowane materiały wykazują taką aktywność nawet w

przypadku braku tlenu w fazie gazowej, co wskazuje na mechanizm
utleniania Mars–van Krevelena. Jest to bardzo korzystna okoliczność z
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punktu widzenia zastosowania materiałów zeolitowych do opakowań. W nich
działanie katalityczne zeolitów dla śladowych ilości produktów degradacji
żywności, czy dzieł sztuki można wykorzystać nawet w warunkach z
ograniczonym dostępem powietrza lub nawet przy jego odcięciu (pakowanie
próżniowe).
7.2.3 Funkcjonalność materiałów

Opracowany w toku realizacji pracy doktorskiej materiał to papier, w którym
jako wypełniacz mineralny wykorzystano zeolit, do którego struktury
wprowadzono (na drodze wymiany) jonowe srebro, tak by jego zawartość była
jak najmniejsza i był ono trwale związany z zeolitem przy zachowaniu
oczekiwanych funkcjonalności. Opracowany materiał jest aktywny zarówno
wobec bakterii, jak i grzybów (zahamowanie wzrostu mikroorganizmów).
Dodatkowo materiał charakteryzuje je się właściwościami sorpcyjnymi
i katalitycznymi wobec lotnych związków organicznych (LZO) – tutaj
reprezentowanymi przez aldehyd octowy.
W

wytworzonych

materiałach

50%

miejsc

aktywnych

(centrów

jonowymiennych) w zeolicie może być zajmowanych przez jony srebra. Te
z kolei w zależności od rodzaju materiału mogą być redukowane in situ
poprzez ultradźwięki (sonikację). Zastosowanie ultradźwięków do produkcji
in situ nanocząstek jest przykładem tzw. zielonej chemii, ponieważ proces ten
eliminuje potrzebę stosowania procesów wysokotemperaturowych, czy też
potencjalnie toksycznych substancji redukujących. Co więcej, właśnie
zastosowanie ultradźwięków stwarza możliwość redukcji jonów srebra
wewnątrz sieci zeolitowej, w której wiele odczynników redukujących miałoby
ograniczony dostęp. Proces sonikacji stosowany do redukcji in situ srebra
oraz w celu utworzenia nanocząstek charakteryzuje się dodatkową korzyścią
w postaci ograniczania agregacji oraz redukcji rozmiaru cząstek zeolitu,
ułatwiając tym samym włączanie zeolitu do porów i pustych przestrzeni
wewnątrz włókien celulozowych. To z kolei eliminuje potrzebę stosowania
dodatkowych substancji, które pomagałby zatrzymać zeolity zawierające
nanocząstki srebra w obrębie struktury otrzymywanego materiału.
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Jako materiał podstawowy wybrano masę celulozową, która może być
z łatwością przygotowana w dużych ilościach (podobnie jak dla przemysłu
papierniczego) oraz formowana w dwu- i trójwymiarowe obiekty takie jak:
arkusze papieru, kartony, pojemniki itp. poprzez różne procesy przemysłowe,
lub zawieszona w cieczy i nakładana w formie spreju, a także suszona
i wdmuchiwana w izolowane przestrzenie. Włókna celulozowe posiadają
mikro- i mezopory oraz puste przestrzenie, a także polarną powierzchnię – te
właściwości pozwalają związać i utrzymać cząstki zeolitu.
Wybór zeolitów również podyktowany był ich dostępnością. Zeolit typu
Y - fojazyt - jest minerałem dość rzadkim, jednak na dużą skalę
syntezowanym w przemyśle. Podstawową zaletą zeolitu ZSM-5 stosowanego
w niniejszej pracy była jego synteza przeprowadzona w naszym laboratorium
bez zastosowania kosztownych związków organicznych wspomagających
nadanie struktury. Zeolity te były wykorzystane jako nośniki kationów
srebra i w zasadzie miały podobne właściwości biobójcze.
W toku pracy opracowano metodę preparatyki materiałów zeolitowych
charakteryzujących się na tyle stabilną strukturą, by niemożliwa była
migracja jonów srebra do otoczenia. Co więcej, sama metoda wyznaczania
zawartości srebra w zeolitach oraz ich otoczeniu (w przypadku kontaktu z
nim zeolitu) oparta na spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej okazała się
wspaniałym

instrumentarium

do

oznaczania

metali

w

materiałach

porowatych na drodze ekstrakcji. Analiza fizykochemiczna materiałów
zeolitowych

oraz

gotowych

znalezienia

odpowiedzi

na

arkuszy
pytanie

papierowych
jaki

jest

przyczyniła
wpływ

się

do

wypełnienia

podstawianych zeolitów na wytrzymałość papieru, jego strukturę, a nawet
barwę i niebadaną do tej pory światłotrwałość.
Bardzo ważnym elementem niniejszej pracy było uzyskanie aktywności
mikrobiologicznej

przygotowanych

arkuszy

papierowych

wypełnianych

zeolitem typu Y wymienionym kationami srebra o zminimalizowanej ilości
i trwale związanymi z matrycą zeolitu. Liczba wybranych szczepów
mikroorganizmów oraz rodzajów materiałów aktywnych dała pokaźną bazę
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wyników, dając dość szeroki wgląd w opisywane zagadnienia aktywności
materiałów zeolitowych/arkuszy papieru.
Opracowany materiał wykazuje zdolność sorpcji gazów i okazał się
skuteczny

jako

składnik

innych

produktów,

pełniąc

rolę

materiału

zmniejszającego stężenie lotnych związków organicznych (LZO) i innych
gazów związanych z przykrymi zapachami, np. powstającymi w wyniku
degradacji przechowywanych materiałów. Dodatkowo srebro wewnątrz
zeolitów może być katalizatorem reakcji utleniania LZO.
Ze względu na swoją użyteczność opisywany materiał wpisuje się jako
nowość,

która

może z powodzeniem

zaistnieć na

rynku aktywnych

wielofunkcyjnych i inteligentnych materiałów opakowaniowych. W związku
z tym rysują się wyraźne pola, na których prezentowany materiał mógłby
znaleźć zastosowanie. Rynek aktywnych materiałów wielofunkcyjnych jest
rynkiem wzrastającym.
Można wyobrazić sobie kilka różnych zastosowań przedstawianego
wynalazku w obszarze zabezpieczania dzieł sztuki, zabytków i archiwaliów.
Opracowany materiał może być częścią elementów kartonowych mających
kontakt z dziełem sztuki, w szczególności w przypadku opraw, które będą
wchodziły w kontakt ze ścianami zewnętrznymi budynków. Podczas zimy
ściany zewnętrzne, zwłaszcza w słabo izolowanych budynkach, takich jak
zabytkowe domy i kościoły, mogą mieć niską temperaturę, czego efektem jest
wytworzenie
szczególnie

wilgotnego

mikroklimatu

niebezpieczna

sytuacja

w

we

wnętrzu

budynku.

przestrzeniach

za

i

Jest

to

pomiędzy

interesującymi nas obiektami, gdzie zwiększa się ryzyko wzrostu pleśni.
Przedstawiony materiał przygotowany w formie kartonu i zastosowany jako
podpora montażowa lub jako tylna ściana dla obiektu w ramie, może służyć
jako profilaktyczne narzędzie ograniczające wzrost pleśni. W wyniku
zwiększonej wilgotności utworzą się mostki wodne pomiędzy płytą kartonową
i naszym obiektem, co powinno jeszcze wzmocnić efekt biostatyczny. Innym
zastosowaniem w tej grupie może być materiał do owijania materiałów
pochodzenia organicznego (tkanina, skóra, pergamin, papier, drewno,
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skamieniałości,

itp.),

drobnoustrojów.

które

Papier

również

bibułowy

mogą

może

być

być

podatne

również

na

atak

przygotowany

i dostarczony jako gotowy zestaw do użycia na wypadek katastrofy takiej jak
powódź lub zalanie. W przypadku tego typu katastrof lub awarii mokre
przedmioty są często pakowane w bibułę i owijane w chusteczki przed
pakowaniem

próżniowym.

W

następnym

etapie

przedmioty

są

przechowywane w niskiej temperaturze, co powstrzymuje lub znacząco
ogranicza wzrost mikrobiologiczny. Przedstawiony wynalazek dodałby w tym
przypadku możliwość dodatkowej ochrony przeciwdrobnoustrojowej. We
wszystkich przedstawionych przypadkach również właściwości sorpcyjne
prezentowanego wynalazku mają znaczenie. Do przechowywania archiwaliów
lub zbiorów bibliotecznych można wykorzystać pudła lub koperty o tych
właśnie sorpcyjno-biobójczych właściwościach.
W zabezpieczaniu dzieł obiektów o wartości kulturowej konieczne jest
odcięcie ich od wpływu gazowych szkodliwych zanieczyszczeń powietrza
takich jak np. kwasowe gazy obecne w dużym stężeniu w aglomeracjach
miejskich (NOx, SO2, CO2), a także usunięcie z atmosfery otaczającej obiekt
gazowych produktów jego degradacji, które również często mają działanie
niszczące na obiekt. Niepożądane działania mikroorganizmów (pleśni i
bakterii) na dzieła sztuki jest znane i wielokrotnie opisywane w literaturze
tematu.
Jako opakowanie zabezpieczające obiekty zabytkowe i archiwalne,
przedstawiony materiał jest jedynym obecnie znanym produktem, który
posiada jednocześnie antygrzybiczne i antybakteryjne właściwości biobójcze
a także

biostatyczne

i

jednocześnie

posiada

właściwości

sorpcyjne.

Właściwości stabilizacyjne, wielofunkcyjność, zastosowanie odnawialnych
materiałów, proste i skalowalne metody produkcji oraz podejście zgodne
z nurtem „zielonej chemii” odróżniają go od innych produktów dostępnych
komercyjnie na rynku.
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8 Short description of the thesis

A nonocomposite material based on cellulose filled with mineral-based filler
(zeolite) exchanged with silver ions was prepared. A Y-type zeolite was used
as a mineral filler in which the silver cations content ranged from 1 to 2% by
weight. The nanocomposite material prepared in this way indicates sorption,
catalytic, biocidal and bacteriostatic properties. A new method of preparing
such active material was developed. Developed material can be use in a wide
range of applications including: wrapping plants, food and pharmaceuticals,
pet food and finally works of art. Another possible use of the material is for
insulating layers.
The main idea of this work was to develop a material with properties
listed above and structure that would provide minimum amount of silver
permanently associated with the zeolite matrix. Recent literature reports
have proven that silver in the form of nanoparticles shows harmful effects on
living organisms. It is not surprising since silver nanoparticles have biodical
properties. Principal questions posed in this study were whether silver
cations in zeolite structure also had expected properties and if the amount of
silver could be reduced in comparison to silver nanoparticles biocidal
additives. Zeolite sorption properties are well known and that is why
research in this field was limited to testing sorption properties (probes:
acetaldehyde, carbon monoxide) which allowed us to determine the amount
and form of silver in in the zeolite structure. Catalytic properties of zeolites
exchanged with metal cations have also been

known. However, it was

necessary to confirm literature data about zeolite exchanged with silver in
volatile organic compounds combustion at low temperature (70 °C).
Worth mentioning advantage of this work is that the presented
research is interdisciplinary and connects issues in such areas as catalysis,
analytical chemistry, conservation chemistry (conservation of artefacts),
sono- and photochemistry, microbiology and biotechnology. The results of
this dissertation may be used to further implementation as well as in writing
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scientific publications. Biological evaluation of the material impact on the
environment i.e. the fact, that silver ions do not penetrate microorganisms
interior may become a contribution to undertake research on the impact on
microorganisms mechanism, which until now has not been studied.

8.1 Structure of the material
8.1.1 Zeolites exchanged with silver

The Y-type (a mesoporous material of faujasite structure) and ZSM-5
zeolites were used for the study. MCM-56 was used as a reference material of
molecular sieves. During the ion exchange of the zeolite in a sodium form,
sodium cations are substituted with silver ions However, the deposition of
silver oxides crystallites on the outer zeolite surfaces is also possible during
the process. Thus, after zeolite treatment with silver salt solution there
appeared both types of silver. An appearance of silver bounded with zeolite
as cations was proved with in situ FTIR analysis with probe molecule (CO).
Crystallites of silver oxides (clusters) were evidenced to appear by EDX-SEM
analysis. In this study, the elimination method of silver clusters from zeolite
surface was developed. In the method, EDTA solution was used to remove
silver cations from the outer surfaces of zeolite crystals. As a result, the risk
of packed food and the surrounding environment contamination with silver
was reduced. Alternatively, such materials are prepared by sonication
method under optimized condition in order to reduce silver cations. In this
way resulted material contained in zeolite bounded silver in two states:
cationic and reduced.
Aggressive chemicals (EDTA) and ultrasonic field used for zeolite
modification may be associated with changes in their structure. Possibility of
dealumination was checked by NMR and ASA spectroscopies. Obtained
results clearly show that dealumination in the case of applied in the work
EDTA concentration does not occur.
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On the other hand, sonication may lead to changes in zeolite
structure. It had to be checked by research techniques such as XRD, AFM,
SEM and XRD

and it revealed that the structure was maintaned under

sonication condition. A significant dispersion of zeolite particles was proven
by AFM technique, while XRF results indicated silver does did not migrate
outside the zeolite matrix.
One of the main achievements of the work was developing zeolite
preparation with exchanged silver in bonded state (cations in the zeolite
matrix) method. For this purpose zeolite washing process with EDTA sodium
salt solution was optimized. The solution was used to complex silver cations
form outside the framework (silver in form of silver oxide). Samples at
various

preparation

stages

were

quantitatively

analyzed

using

XRF

spectroscopy based on the developed calibration method. Silver oxidation
state and its form were monitored by XPS, FTIR spectroscopies and in situ
FTIR (with CO adsorption). The CO probe molecule was used for
differentiation

between silver cations and silver at basic oxidation state.

Those analyses allowed us to determine synthesis conditions to obtain
material with predetermined structure based on zeolite with a minimal
amount of silver cations. It also showed the sonication process led to silver
cations reduction inside zeolite channels and chambers.
Further in situ FTIR studies showed that in case of the Y-type zeolite
after exchanging with silver cations and washed with EDTA solution the
number of ions per cell is almost two times smaller than in the case of zeolite
in sodium form (15.5 ions/unit cell). The possibility of partial silver ions
reduction (some of them may also be located in inaccessible places for
carbon monoxide) could not be completely eliminated.

8.1.2 Paper filled with zeolite

The final packaging material based on paper was designed. The new method
for forming sheets of paper from paper pulp containing zeolite both after
replacing with silver ions and washed with EDTA and after sonication was
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optimized. The procedure was optimized to obtain a homogeneous material
with a specified durability. Paper sheets obtained in this way were subjected
to aging tests in order to monitor impact of zeolite addition on the
polymerization degree of cellulose, acidity (pH) as well as lightfastness and
mechanical resistance. It was found that zeolite additives with optimized
silver cation content in paper had only little impact on paper stability
expressed as a decrease in cellulose polymerization degree after standard
aging tests. Zeolite additives also reduced the acidity which had positive
impact on paper stability (acid hydrolysis of glycosidic bonds). It was also
found that zeolite addition in the paper did not alter or improve paper
properties reflected in color change or fibers breaking.

8.2 Material properties
8.2.1 Microbiological activity

Microbicidal and bacteriostatic properties of the prepared materials based on
paper have been fully proven. Microbiological tests were carried out in
collaboration with the Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian
University (prof. Katarzyna Turnau). Studies were carried out on selected
bacteria colonies and fungi representative of food, plants, storage archives,
namely Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Aspergillus
flavus, Penicillium chrysogenum, Fusarium, Serratia marcescens, Bacillus
subtilis, Bacillus megatherium, Trichoderma viride, Chaetomium globosum,
Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides. The research showed paper
filled with zeolite AgY and AgZSM-5 with silver (minimum content) exhibited
the best biocidal properties of the series of analyzed reference samples,
including those containing silver nanoparticles. Both samples with silver
cations and those after sonication had similar properties. That clearly
showed that silver cations as well as reduced silver had biocidal properties
or maybe that their action mechanism at the cellular level came down to a
similar

path through silver cations. The lowest activity among tested
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samples were observed for Bacillus Megaterium bacteria and fungus
Aspergillus genus.
8.2.2 Sorption and catalytic properties

Sorption properties of paper materials were confirmed in acetaldehyde and
CO sorption tests. First type of the tests showed that paper filled with zeolite
had a sufficient sorption capacity determined for acetaldehyde. It has been
also proved by in situ FTIR that zeolite substituted with silver cations and
the one after sonication absorb carbon monoxide.
Catalytic properties of the materials were tested for zeolite samples
which were substituted with optimized quantity silver cations and for
reference samples. Catalytic test reaction was acetaldehyde combustion as
this compound could be considered as a representative one for volatile
organic compound and also possible food and plants degradation product.
The main task was to examine low-temperature catalytic activity for
prepared material. Catalytic tests showed that there was a good activity in
the temperatures above 100 °C. In the range of temperature below 50 °C only
small changes in the obtained spectra were observed, hence the catalytic
activity was not very high in comparision to higher temperatures. But in
spite of this in the case of small amount of VOC inside the package that
activity could be assumed as sufficient enough for classification of such
material as active package.
8.2.3 Functionality of the materials

The prepared material is paper with zeolite with ionic silver in the structure
(substituted by ion-exchange). The silver amount is as low as possible and it
is stably bonded with the zeolite while retaining desired functionality. The
material

is

active

against

both

bacteria

and

fungi

(inhibition

microorganisms growth). In addition, the material has sorptive and catalytic
properties in the case of volatile organic compounds (VOCs) – here
represented by acetaldehyde.
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In prepared materials 50% of active sites (ion-exchange centers) in the
zeolite may be occupied by silver ions. Depending on the type of material
silver ions can be reduced in situ by ultrasounds (sonication). Use of
ultrasounds for nanoparticles in situ preparation is an example of so called
‘green chemistry’ because sonication eliminates the need for using high
temperature or potentially toxic reducing substances. Moreover, using
ultrasounds make it possible to reduce silver ions inside zeolite framework
where most of reducing agents may have limited access. Sonication process
applied for in situ silver reduction and nanoparticles formation has an
additional benefits - limited nanoparticles aggregation and zeolite particle
size reduction. The latter enables zeolite incorporation into the pores and
voids within cellulose fibers. This in turn eliminates the need for additional
substances that would help to retain zeolites with silver nanoparticles within
structure of the material.
Cellulose pulp was selected as base material, which may be easily
prepared in large quantities (as for the paper industry) and form in two- and
three-dimensional objects as: paper sheets, cardboards, containers, etc.. The
pulp may also be suspended in liquid and then sprayed or

blown to

isolators (in which the empty spaces are present). The cellulosic fiber
possess micro-, mesopores, voids and polar surface – these properties allow
to bind and retain zeolite particles.
The choice of zeolite was obvious because of their availability. The Ytype zeolite (faujasite) is a mineral that occurs quite rarely in nature, but it is
synthesized on a large scale in industry. The main advantage of zeolite ZSM5 used in this work was its synthesis process which is carried out in our
laboratory without any expensive organic templates to crate appropriate
structure. These two zeolites have similar biodical properties and were used
as silver cations carriers.
During the research a method of zeolite materials preparation was
developed to obtain stable structure in which migration of silver ions into the
environment was not possible. Moreover, the method for determination of
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silver content in zeolite and its environment (in case of contact with zeolite)
based on X-ray fluorescence spectroscopy was developed. It turned out to be
a great way to determine metals in porous materials by extraction. Physicochemical analysis of zeolite materials and final paper sheets helped to
provide an answer to the question what the effect of exchanged zeolites filling
on the strength of the paper was, its structure, and even the color and
unaudited far lightfastness.
A very important component of here presented work was to obtain
microbial activity of prepared paper sheets filled with Y-type zeolite
substituted with minimized amount of silver cations which were permanently
bonded with zeolite matrix. Number of selected microorganisms strains and
types of active materials gave a sizeable database of results, giving quite
broad

understanding

of

the

issues

described

activity

of

presented

nanocomposites.
Developed materials show high gas sorption capacity and they were
found to be an effective component in other materials acting as a material
that reduced concentration of volatile organic compounds (VOCs) and other
gases related to unpleasant odors i.e. that arising from stored materials
(food, plants ) degradation. In addition, the silver inside the zeolite can be a
catalyst for VOCs oxidation.
Described material due to its utility is a novelty which can successfully
enter the market of active and intelligent multi-functional packaging
materials. Therefore, there are distinct field in which presented material
could be used. Market of multifunctional active materials is still increasing.
It is not difficult to imagine several different applications of presented
invention in the field of protecting works of art, monuments and archives.
The material may be part of cardboard boxes that stay in contact with work
of art, in particular

case of luminaires which come into contact with

boundary building walls. During the winter boundary walls, especially in
poorly isolated buildings, such as historic houses and churches may have
low temperature. It results in the formation of moist microclimate inside the
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buildings. The situation is particularly dangerous in the spaces behind the
objects, where a risk of mold growth is higher. The material presented in the
form of cardboard used as an assembly support or a back wall for the object
in the frame may be a preventive tool for reducing the growth of mold. As a
result of increasing moisture level water bridges between the plate and
cardboard in our object will be formed. It should further enhance the
biostatic efficiency. Another application is wrapping organic origin materials
(fabric, leather, parchment, paper, wood, fossils, etc.) by prepared paper.
Blotting paper may also be prepared and delivered as a complete set for use
in the event of a disaster such as a flood or flooding. For this type of disaster
or accident wet objects are often packaged in paper and wrapped in tissue
before vacuum packaging. In a next step the objects are stored at low
temperatures, which prevent or significantly reduce the microbial growth.
The present invention can increase additional antimicrobial protection. In all
the cases, the sorption properties of the present invention are important.
Boxes or envelopes with these sorption-biocidal properties can be used for
archival and library collections storage.
To secure objects of high cultural value it is necessary to cut them off
from harmful air pollutants such as acidic gases that are present in high
concentration in urban areas (NOx, SO2, CO2). Another important issue is to
remove gaseous products of object degradation which also have a
devastating

effect

from

the

objects’

surrounding

.

Undesirable

microorganisms (mold and bacteria) effect on the work of art is well known
and frequently described in the literature.
The obtained material is the only currently known that can be used as
protective packaging for monuments and archival material which has both
antifungal and antibacterial and at the same time good sorption properties.
Properties of stability, versatility, use of renewable materials, simple and
scalable production methods and approach in accordance with the trend of
"green chemistry" distinguish it from other products commercially available
on the market.
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11 Aneks
11.1 Wyniki badań SEM-EDX

Tabela 32. Wyniki analizy ilościowej dla próbki zeolitu niewymienionego jonami srebra.
Element
Line

Net
Cou
nts

Net
Counts
Error

Weight
%

Weight
%
Error

Atom
%

OK

5023

+/-

Na K

6500

Al K
Si K

Formul
a

Compnd
%

77

36.04

+/- 0.55

48.75

+/0.75

O

36.04

+/-

95

9.17

+/- 0.13

8.63

+/0.13

Na

9.17

1690
3

+/-

200

13.20

+/- 0.16

10.58

+/0.13

Al

13.20

5056
6

+/-

333

41.59

+/- 0.27

32.04

+/0.21

Si

41.59

100.00

Total

Atom %
Error

100.00

100.00

Tabela 33. Wyniki analizy ilościowej dla próbki zeolitu wymienionego jonami srebra.
Element
Line

Net
Counts

Weight %

Weight %
Error

Atom %

Atom %
Error

Formula

Compnd %

OK

3095

+/-

65

31.58

+/- 0.66

51.50

+/- 1.08

O

31.58

Na K

2229

+/-

71

3.97

+/- 0.13

4.50

+/- 0.14

Na

3.97

Al K

12518

+/-

166

10.22

+/- 0.14

9.88

+/- 0.13

Al

10.22

Si K

39138

+/-

273

30.54

+/- 0.21

28.38

+/- 0.20

Si

30.54

Ag L

16626

+/-

369

23.70

+/- 0.53

5.73

+/- 0.13

Ag

23.70

Total

Net Counts
Error

100.00

100.00
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Tabela 34. Wyniki analizy ilościowej dla próbki zeolitu wymienionego jonami srebra
i sonikowanego przez 10 minut.
Element
Line

Net
Counts

Net Counts
Error

Weight %

Weight %
Error

Atom %

Atom %
Error

Formula

Compnd %

OK

3333

+/-

68

32.61

+/- 0.67

52.50

+/- 1.07

O

32.61

Na K

2669

+/-

76

4.65

+/- 0.13

5.21

+/- 0.15

Na

4.65

Al K

12476

+/-

175

10.07

+/- 0.14

9.61

+/- 0.13

Al

10.07

Si K

38610

+/-

280

29.63

+/- 0.21

27.18

+/- 0.20

Si

29.63

Ag L

16539

+/-

362

23.04

+/- 0.50

5.50

+/- 0.12

Ag

23.04

Total

100.00

100.00

100.00

Tabela 35. Wyniki analizy ilościowej dla próbki zeolitu wymienionego jonami srebra
i sonikowanego przez 30 minut.
Element
Line

Net
Counts

Weight %

Weight %
Error

Atom %

Atom %
Error

Formula

Compnd %

OK

3537

+/-

67

34.13

+/- 0.65

54.59

+/- 1.03

O

34.13

Na K

2222

+/-

71

3.91

+/- 0.12

4.35

+/- 0.14

Na

3.91

Al K

12215

+/-

166

9.77

+/- 0.13

9.27

+/- 0.13

Al

9.77

Si K

37886

+/-

267

28.68

+/- 0.20

26.13

+/- 0.18

Si

28.68

Ti K

215

+/-

48

0.27

+/- 0.06

0.14

+/- 0.03

Ti

0.27

Ag L

16959

+/-

356

23.23

+/- 0.49

5.51

+/- 0.12

Ag

23.23

Total

Net Counts
Error

100.00

100.00
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Tabela 36. Wyniki analizy ilościowej dla próbki zeolitu wymienionego jonami srebra
i sonikowanego przez 30 minut oraz przemytego 0,1 M roztworem EDTA.
Element
Line

Net
Counts

Net Counts
Error

Weight %

Weight %
Error

Atom %

Atom %
Error

Formula

Compnd %

OK

3197

+/-

63

31.34

+/- 0.62

48.79

+/- 0.96

O

31.34

Na K

3259

+/-

75

5.53

+/- 0.13

5.99

+/- 0.14

Na

5.53

Al K

13702

+/-

172

11.22

+/- 0.14

10.36

+/- 0.13

Al

11.22

Si K

43194

+/-

288

34.88

+/- 0.23

30.93

+/- 0.21

Si

34.88

Ag L

11128

+/-

309

17.03

+/- 0.47

3.93

+/- 0.11

Ag

17.03

Total

100.00

100.00

100.00

Tabela 37. Wyniki analizy ilościowej dla próbki zeolitu wymienionego jonami srebra
przemytego 0,1 M roztworem EDTA.
Element
Line

Net
Counts

Weight %

Weight %
Error

Atom %

Atom %
Error

Formula

Compnd %

OK

3230

+/-

66

31.46

+/- 0.64

50.88

+/- 1.04

O

31.46

Na K

2591

+/-

74

4.39

+/- 0.13

4.94

+/- 0.14

Na

4.39

Al K

13182

+/-

172

10.37

+/- 0.14

9.94

+/- 0.13

Al

10.37

Si K

41455

+/-

282

31.31

+/- 0.21

28.84

+/- 0.20

Si

31.31

Ag L

16184

+/-

358

22.47

+/- 0.50

5.39

+/- 0.12

Ag

22.47

Total

Net Counts
Error

100.00

100.00
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11.2 Badania ATR-FTIR papieru wypełnionego zeolitem

Rysunek 67. Zbiorcze zestawienie widm FT-IR dla badanych próbek zeolitów.

Badaniom ATR FTIR poddano serię próbek Z przedstawionych widm
w podczerwieni ATR-FTIR (rys. 65.) wynika, że w przypadku przygotowanych
materiałów nie można w jednoznaczny sposób rozróżnić próbek między sobą.
Niewielkie różnice na widmach w zakresie liczb falowych 1113 – 1130 cm-1
nie dają się wpisać w żaden trend. Nie są spójne ze zmianami w składzie
i w strukturze testowanych materiałów.
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