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PROFESOROWI BOGDANOWI BURCZYKOWI
Z OKAZJI 90. ROCZNICY URODZIN

Pan prof. dr hab. inż. Bogdan Burczyk jest osobą o niepodważalnym autorytecie
i dorobku naukowym, twórcą wrocławskiej szkoły naukowej „Chemia związków
powierzchniowo czynnych i układów zdyspergowanych. Profesor Bogdan Burczyk,
dla wielu z nas – Jego wychowanków i kontynuatorów, jest naukowcem o ustalonej
renomie na forum krajowym i zagranicznym, ale i przyjacielem, i doradcą, ale przede
wszystkim i naszym Mistrzem.
OD PRZESŁAWIC DO SURFAKTANTÓW I ZIELONEJ CHEMII
Bogdan Wojciech Burczyk urodził się 25 lipca 1930 r. w Przesławicach.
Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1949 r. po ukończeniu Państwowego Liceum
Ogólnokształcącego w Brodnicy. Studia wyższe rozpoczął w tym samym roku na
Oddziale Chemii Technicznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu. W 1955 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. Rada
Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej nadała mu w 1962 r. doktorat
z nauk technicznych na podstawie pracy pt.: Przemiany węglowodorów terpenowych
zawartych w drewnie świerkowym w czasie otrzymywania celulozy siarczynowej.
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W 1970 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie
technologii organicznej na podstawie ogólnego dorobku i rozprawy „Badania nad
otrzymywaniem i własnościami eterów terpenowych”. Pracę zawodową rozpoczął
1 grudnia 1954 w Katedrze Technologii Przemysłu Organicznego PWr na stanowisku
asystenta. W Instytucie Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych PWr przeszedł
kolejne stopnie kariery: był starszym asystentem (od 1957 r.), adiunktem (od 1962 r.),
docentem (od 1970 r.), w latach 1976-1990 pracował jako profesor nadzwyczajny,
a w 1990 roku został profesorem zwyczajnym. Pracując na Politechnice Wrocławskiej,
Profesor aktywnie uczestniczył w życiu macierzystej Uczelni pełniąc wiele funkcji. Nie
stronił od wielu obowiązków organizacyjnych. I tak, pełnił rozmaite funkcje w różnych
gremiach. Był m.in. prodziekanem Wydziału Chemicznego (1969-1972), zastępcą
dyrektora (1972-1981) i dyrektora (1991-1996) Instytutu Technologii Organicznej
i Tworzyw Sztucznych PWr, a także przez wiele lat (1971-1996) - kierownikiem
Zakładu Technologii Organicznej PWr. W okresie 2003-2008 pełnił funkcję
przewodniczącego zarówno Rektorskiej Komisji ds. Etyki Politechniki Wrocławskiej,
jak i przewodniczącego Komisji Egzaminów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu
(1973-1983); eksperta ds. Oceny Prac Zleconych w PWr (1974-1975), a także
kierownika Seminarium „Synteza Organiczna” w Instytucie (1975-1984) czy członka
Komisji Egzaminów Dyplomowych na Wydziale Chemicznym PWr (1984-1985).
Był też Profesor recenzentem licznych prac doktorskich, przewodów
habilitacyjnych i wniosków o tytuł naukowy profesora; wielokrotnie był członkiem
Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1994-2002).
Profesor Burczyk miał bardzo partnerskie/przyjacielskie relacje z wieloma
ośrodkami w Kraju. Był członkiem Rady Naukowej w Instytucie Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie (1990–2002), a także w latach 90-tych
przynależał do Research Board of Advisors of the American Biographical Institute i rad
naukowych instytutów resortowych - w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie
oraz w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.
Był również członkiem Komisji Fizykochemii Powierzchni PAN O/Kraków (1974–
1995); Komisji Fizykochemii Powierzchni PAN O/Wrocław 1983-2003; Komisji
Analizy Tłuszczów i Środków Powierzchniowo Czynnych Komitetu Chemii
Analitycznej PAN (1982–1983 i 1987–1989); Komitetu Chemii PAN (1993–1995).
Prowadzone przez niego badania dotyczyły wybranych zagadnień przemysłowej
syntezy organicznej, właściwości fizykochemicznych i użytkowych oraz przemian
chemicznych wybranych grup związków organicznych. Początkowo badania te skupiały
się na przemianach węglowodorów monoterpenowych. Ich celem była synteza
pianotwórczych odczynników flotacyjnych do oczyszczania złóż rud miedzi. Główny
nurt badań dotyczył związków powierzchniowo czynnych z grupy oligoeterów i acetali.
Prof. Burczyk ze stworzonym przez siebie zespołem rozwijał pionierskie badania nad
syntezą i oceną właściwości przyjaznych środowisku naturalnemu związków
powierzchniowo czynnych o strukturze liniowych i cyklicznych acetali podatnych na
chemiczny rozkład w środowisku wodnym („chemodegradowalne surfaktanty”). Badał
też sprzyjające środowisku naturalnemu „surfaktanty cukrowe”, których synteza jest
oparta na surowcach odnawialnych i bisurfaktanty z grupy lipo peptydów o strukturze
surfaktyn.
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W jego dorobku naukowym jest m.in. ok. 110 oryginalnych prac badawczych i 45
patentów. Wyrazem uznania międzynarodowego środowiska specjalistów dla osiągnięć
prof. Burczyka było zaproszenie go do napisania rozdziałów: „Biodegradable and
Chemodegradable Nonionic Surfactants” [w:] „Encyclopedia of Surface
and Colloid Science” (M. Dekker, New York 2002) oraz „Novel Sacharide – Based
Surfactants” [w:] „Novel Surfactants: Preparation, Applications and Biodegradability”
(M. Dekker, New York, 2003). To również problematyka „zielonej chemii”.
Jedną z wielkich pasji profesora Bogdana Burczyka jest dydaktyka, czego
znakomitym potwierdzeniem są zarówno bardzo cenne wydawnictwa książek, jak
i wprowadzanie nowych ścieżek dydaktycznych. Prowadził bowiem zajęcia
z technologii organicznej i czystych technologii na Wydziałach: Chemicznym
i Podstawowych Problemów Techniki oraz wykłady monograficzne na studium
doktoranckim. Wykreował specjalność „Chemia surfaktantów i układów
zdyspergowanych”. W roku akademickim 2002/2003 wykładał na studium
doktoranckim przedmiot „Zielona Chemia” – nowość w skali kraju. Znaczące są
również dokonania Pana Profesora na polu wydawniczym – między innymi napisane
przez Niego książki „Biomasa”, „Surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw”
(II wydanie opublikowane w 2019 roku) a także „Zielona Chemia” (II wydanie
opublikowane w 2014 roku) są podręcznikami kursowymi dla studentów technologii
chemicznej Politechniki Wrocławskiej i szeregu innych uczelni wyższych. Na
podkreślenie zasługuje fakt wprowadzenia przez Niego do programu Studium
Doktoranckiego PWr w roku akademickim 2002/2003 przedmiotu: „Zielona chemia” –
prawdopodobnie pierwszy taki wykład na wydziałach chemicznych w Polsce.
Prof. Bogdan Burczyk działał w licznych stowarzyszeniach: Polskie Towarzystwo
Chemiczne (PTChem; od 1955 do dnia dzisiejszego); Stowarzyszeniu Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem; od 1980 do dnia dzisiejszego);
International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS; 1982-2001);
European Colloid and Interface Science (ECIS; 1986-2001); IUPAC Affiliate (19912001); American Oil Chemists’ Society (AOCS; 1992-2001); Kolloid – Gesellschaft
(1993-2003).
Wśród odznaczeń, wyróżnień państwowych i odznak honorowych otrzymał
następujące: Złoty Krzyż Zasługi (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1977); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1983); Odznaka Honorowa Polskiego
Towarzystwa Chemicznego (1984); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1990);
Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
(SITPChem. 1991); Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1999); Medal Politechniki
Wrocławskiej (2003) Medal 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2010);
Medal Zasłużony dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (2010); Złota
Odznaka Honorowa NOT (2012). Otrzymał szereg prestiżowych nagród: Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (indywidualna; 1971 i 1978) oraz zespołowe, 1981,
1986, 1998); Senatu PWr (1989); liczne nagrody JM Rektora, Dziekana i Dyrektora
Instytutu, a także Nagrodę im. Znatowicza Polskiego Towarzystwa Chemicznego
(PTChem, 2003).
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SZKOŁA CHEMII ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH
I UKŁADÓW ZDYSPERGOWANYCH PROFESORA BOGDANA BURCZYKA
Szkoła naukowa: „Chemia związków powierzchniowo czynnych i układów
zdyspergowanych”, stworzona przez prof. Bogdana Burczyka, wywodzi się z Zespołu,
którego organizatorem był prof. Mieczysław Bukała. W 1962 r. stopnie doktora
uzyskali Stanisław Witek i Bogdan Burczyk, który habilitował się – jak wspomniano na
początku - w 1970 r. Był on jednocześnie opiekunem naukowym prac doktorskich Jana
Chlebickiego i Stanisława Kucharskiego, obronionych w 1970 r., a których formalnym
promotorem był prof. M. Bukała. W Zespole kierowanym przez prof. B. Burczyka
wykonali prace doktorskie, między innymi, Andrzej Piasecki i Adam Sokołowski,
a prace habilitacyjne: Jan Chlebicki, Stanisław Kucharski, Andrzej Piasecki, Adam
Sokołowski i Kazimiera A. Wilk. Cztery osoby - Jan Chlebicki, Stanisław Kucharski,
Andrzej Piasecki i Kazimiera A. Wilk uzyskali tytuł naukowy profesora i wypromowali
dotychczas odpowiednio, 8, 5, 2 i 13 doktorów. Tytuł profesora uzyskała również Ewa
Huszcza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która pod kierunkiem Pana
Profesora zrealizowała doktorat z biosurfantantów na PWr.
Badania składające się na szkołę prof. B. Burczyka obejmują syntezę, badania
fizykochemiczne oraz zastosowania związków powierzchniowo czynnych. Dokonano
syntezy wielu grup nowych związków, produktów przyłączenia oksiranu
i metylooksiranu do alkoholi, amin i kwasów karboksylowych i badano procesy ich
adsorpcji na granicy faz: roztwór wodny – powietrze, agregacji w roztworach wodnych
oraz właściwości pieniące i zwilżające (Chlebicki, Kucharski, Sokołowski). Podjęto
oryginalne badania nad syntezą niejonowych, anionowych i kationowych związków
powierzchniowo czynnych z grupy liniowych i cyklicznych acetali. Tego typu związki,
nazwane przez B. Burczyka chemodegradowalnymi surfaktantami (termin
wprowadzony przy omawianiu tematyki naukowej), ulegają hydrolizie w środowisku
wodnym o pH < 7 do fragmentów, niewykazujących aktywności powierzchniowej
i ulegających biodegradacji, co czyni je nieszkodliwymi dla środowiska naturalnego.
Prowadzono fizykochemiczne badania ich aktywności powierzchniowej i kinetyki
hydrolizy w funkcji struktury: długości łańcucha węglowodorowego, rodzaju grupy
hydrofilowej, wielkości pierścienia 1,3-dioksa-cyklanowego i konfiguracji
podstawników w pierścieniu (Piasecki, Sokołowski, Wilk). Studiowano właściwości
nowych surfaktantów cukrowych, otrzymywanych z surowców odnawialnych (Piasecki,
Sokołowski, Wilk). Zajmowano się układami zdyspergowanymi, stabilizowanymi
surfaktantami: pianami i emulsjami (Chlebicki, Kucharski, Piasecki, Sokołowski, Wilk),
a zwłaszcza mikroemulsjami (Sokołowski, Wilk) oraz ich wpływem na przebieg
wybranych reakcji chemicznych oraz wykorzystaniu układów micelarnych jako
templatów do otrzymywania nanonośników (nanokapsuł, nanosfer, nanocząstek
lipidowych, nanoemulsji) do spowolnionego uwalniania leków (Wilk). Wyniki tych
badań były patentowane i publikowane w czasopismach o obiegu międzynarodowym
i wysokim współczynniku oddziaływania (IF); zostały one zauważone przez środowisko
badaczy zajmujących się podobną problematyką, czego skutkiem było nawiązanie
współpracy międzynarodowej, udział w międzynarodowych sympozjach i kongresach
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oraz zaproszenia do przygotowania zarówno prac przeglądowych, jak i opracowań
monograficznych w publikacjach zwartych.
Jego pasja i chęć wymiany myśli naukowej zaowocowała zorganizowaniem
9 krajowych konferencji naukowych pt. „Chemia i technologia środków
powierzchniowo czynnych” odbywających się latach 1972-1988. Kontynuując
poczynania Profesora Bogdana Burczyka prof. dr hab. inż., Kazimiera A. Wilk
zorganizowała (w latach 2000-2007) 4 konferencje pt. „Surfactants and Dispersed
Systems in Theory and Practice (SURUZ)” z udziałem gości zagranicznych
z zaprzyjaźnionych uczelni europejskich. Konferencje te skupiły grono naukowców,
zajmujących się tematyką syntezy i technologii wytwarzania surfaktantów i związków
amfifilowych, oceną ich adsorpcji i agregacji na granicach faz w ujęciu teoretycznym
i eksperymentalnym, a także charakterystyką rozmaitych właściwości użytkowych
układów zdyspergowanych. Uczestnicy tych konferencji oraz przyjaciele Pana
Profesora Bogdana Burczyka wyrazili akces napisania artykułów do zeszytu 9-10
(2021) czasopisma Wiadomości Chemiczne, poświęconego Jego 90. urodzin.
CZŁONEK KOMITETU REDAKCYJNEGO CZASOPISMA
„WIADOMOŚCI CHEMICZNE” (1978-2008)

Warto podkreślić ogromne zaangażowanie Pana Profesora w działalność
wrocławskiego oddziału PTChem, a przede wszystkim fakt, że przez wiele lat był
aktywnym członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Wiadomości Chemiczne”
(1978-2008).
W 1978 roku wraz z prof. Przemysławem Mastalerzem i prof. Zofią
Skrowaczewską został powołany do Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości
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Chemicznych”. W owym czasie Redaktorem Naczelnym czasopisma był prof.
Bogusław Bobrański a siedziba Redakcji mieściła się przy ul. Tamki 1 we Wrocławiu.
W 1984 roku po 32 latach prof. Bobrański przestał pełnić funkcję Radaktora
Naczelnego a na tę funkcję został powołany prof. Ignacy Zenon Siemion. Siedziba
Redakcji została przeniesiona do Instytutu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy
ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu. Również powołano nowy skład Komietu
Redakcyjnego. Profesor Bogdan Burczyk został redaktorem tematyki technologii
chemicznej, prof. Jerzy P. Hawranek - redaktorem tematyki spektroskopowej, prof.
Adolf Kisza - redaktorem tematyki fizykochemicznej, prof. Przemysław Mastalerz redaktorem tematyki chemii organicznej i biochemicznej i prof. Józef J. Ziółkowski był
odpowiedzialny za tematykę chemii nieorganicznej. Nowa Redakcja zmieniła kierunki
dalszego rozwoju czasopisma koncentrując się nad publikowaniem nie tylko prac
przeglądowych ale także prac informujących o aktualnych trendach w chemii światowej
i najważniejszych odkryciach w chemii. Dużo uwagi poświęcono działowi „Z bieżących
prac chemików polskich”.
W 1994 roku prof. Ignacy Z. Siemion zakończył drugą kadencję jako Redaktor
Naczelny a nowym Redaktorem Naczelnym został prof. Józef J. Ziółkowski. Profesor
Burczyk włączył się niezwykle aktywnie w prace nowego Komitetu Redakcyjnego.
Wprowadzono nową kolorową okładkę czasopisma, która jest do dzisiaj używana, oraz
dopuszczono możliwość kolorowego druku np. ilustracji.
Pan Profesor Bogdan Burczyk z olbrzymią pasją redagowal dział technologii
chemicznej w „Wiadomościach Chemicznych”. Również był autorem wielu artykułów
opublikowanych w czasopiśmie, niektóre z nich zostały przedstawone poniżej,
niezwykle skrupulatnie robił recenzje prac przysłanych do publikacji a także
recenzował książki nadesłane do czasopisma.
„Wiadomości Chemiczne” wydawały specjane zeszyty tematyczne. I tak Pan
Profesor redagował następujące zeszyty tematyczne: „Chemia i technologia związków
powierzchniowo czynnych” (1989, 43 (3-4) oraz „Historia technologii przemysłu
chemicznego w Polsce” (1991, 45 (9-10)).
Mimo iż w 2008 r. prof. Bogdan Burczyk zakończył swoją działalność jako
członek Komitetu Redakcyjnego, to zawsze zaszczycał swoją obecnością na
spotakaniach Komitetu, które odbywały się przed Świętami Bożego Narodzenia.
W dalszym ciągu slużył swoją radą a także bardzo skrupulatnie recenzował prace
nadesłane do czasopisma z zakresu swoich zainteresowań naukowych.
DOROBEK PUBLIKACYJNY PROFESORA PO PRZEJŚCIU
NA EMERYTURĘ
[1] B. Burczyk, Biodegradable and Chemodegradable Nonionic Surfactants, [w:]
Encyclopedia of Surface and Colloid Science, A. T. Hubbard, (red.) Marcel Dekker,
Inc., New York – Basel 2002, s. 724 – 752.
[2] B. Burczyk, Zielona chemia: zadania, cele, przykłady osiągnięć, Wiad. Chem.,
2002, 56, 709 – 770.
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[3] B. Burczyk, Novel Saccharide – Based Surfactants, [w:] Novel Surfactants:
Preparation, Applications, and Biodegradability, K. Holmberg (red.) Second Edition,
Revised and Expanded, Marcel Dekker, Inc., New York – Basel 2003, s. 129 – 192.
[4] B. Burczyk, CO2 – philic Surfactants: Structures and Applications. A Mini –
Review, [w:] Scientific Conference: Surfactants and Dispersed Systems in Theory and
Practice , Polanica Zdrój, May 20 – 23, 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2003, pp 39 – 45.
[5] B. Burczyk, Zielona chemia – zrównoważona chemia: perspektywy rozwoju,
Przem. Chem., 2005, 84(3), 162 – 166.
[6] B. Burczyk, Green Chemistry and Surfactant`s Synthesis, [w:] Scientific
Conference: Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice, Polanica Zdrój,
May 31 – June 04. 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,
2005, pp. 241 – 250.
[7] B. Burczyk, Zielona chemia, Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe
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ABSTRACT
There is an increasing interest in surfactants that comprise a linkage that breaks
down in a controlled way. The most known examples of the cleavage mechanism
include acid or alkaline hydrolysis, UV irradiation, enzymatic or heat
decomposition. For practical reasons, the labile grouping can be inserted between
the hydrophobic tail of the surfactant and the polar head group. Chemically and/or
enzymatically induced cleavage of this labile bond would cause the separation
of the polar part and the hydrophobic tail and, consequently, change of surface
activity, an event usually referred to as the primary degradation of the
surfactant. Dicephalic labile cationic surfactants belong to the class of surface
active compounds with many potential applications often associated with their
biological activity for a wide range of bacteria, viruses, fungi, or algae. Thus, they
can be used in disinfecting agents or for protecting against the occurrence of these
microorganisms. They adsorb well on negatively charged surfaces, which can be
used in the treatment of fabrics. Due to excellent antistatic properties, they can be
used for the final rinsing of fabrics, especially synthetic ones. In flotation processes,
they can act as collectors, and in catalysis, they can be used as phase transfer
catalysts or templates for zeolite synthesis.
We present the surface quasi-two-dimensional electrolyte (STDE) model
as a universal model for the description of ionic surfactants’ adsorption at fluid
interfaces that explicitly considers the electric double formation upon surfactant
adsorption. The model was adapted to describe phenomena occurring for adsorption
of dicephalic surfactants as counterion specificity or formation of surfactant ioncounterion associates. As an example, we applied the model to explain the
mechanism of adsorption at water/air interface of novel dicephalic cationic
surfactants,
N,N-bis[3,3′-(trimethylammonio)propyl]alkylamide
dibromides
and N,N-bis[3,3′-(trimethylammonio)propyl]alkylamide dimethylsulfates, both
belonging to the class of chemodegradable surfactants having amide bond between
two quaternary amine cationic groups and a single hydrophobic tail. Additionally,
we used the same model to describe adsorption isotherms of N,N-bis[3,3(dimethylamine)propyl]alkylamide dichlorides, having as two hydrophilic groups
tertiary amines, which charge is pH-dependent. Application of the STDE model
allowed an excellent description of experimental adsorption isotherm of dicephalic
cationic surfactants and explained the specific features connected with the presence
of multicharged headgroup.

Keywords: multifunctional cationic surfactants, chemodegradable surfactants,
adsorption, surface tension, adsorption model
Słowa kluczowe: kationowe surfaktanty wielofunkcyjne, surfaktanty
chemodegradowalne, adsorpcja, napięcie powierzchniowe, model adsorpcji
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WPROWADZENIE
Związki powierzchniowo czynne, nazywane także surfaktantami, to bardzo
zróżnicowana grupa pochodnych mająca wiele zastosowań w różnych obszarach
życia codziennego. Począwszy od wykorzystania w środkach czyszczących czy
piorących, przez emulgatory/stabilizatory/dyspergatory kosmetyków czy żywności
aż po specjalistyczne zastosowania w farmacji i medycynie, stanowią niezastąpione
składniki wielu rozmaitych produktów. Surfaktanty, ze względu na budowę
chemiczną, są związkami, które w obrębie jednej cząsteczki zawierają zarówno
ugrupowanie hydrofilowe, wykazujące powinowactwo do fazy wodnej, jak
i hydrofobowe (lipofilowe) – rozpuszczalne w fazie olejowej. W warunkach
odpowiedniej równowagi hydrofilowo–lipofilowej (ang. hydrophilic-lipophilic
balance, HLB), kiedy fragmenty związku pozostają w odpowiedniej proporcji,
związki te obniżają napięcie powierzchniowe, agregują w objętości i na granicach
faz. Konsekwencją specyficznej budowy surfaktantów są następujące zjawiska
fizykochemiczne: aktywność powierzchniowa, adsorpcja i micelizacja, zwilżalność,
pianotwórczość, emulgowanie, solubilizacja, dyspergowanie, a także antystatyzacja
materiałów (głównie w przypadku struktur kationowych) [1-6].
Strategie projektowania nowych struktur surfaktantów opierają się na dążeniu
do otrzymania związków o zamierzonych właściwościach fizykochemicznych
i o zadanych specyficznych cechach użytkowych. Wytwarzanie nowych,
najczęściej złożonych struktur surfaktantów wielofunkcyjnych (przykładowe
struktury – Rys. 1), w szczególności typu „szytych na miarę” (ang. customdesigned) oraz surfaktantów specjalistycznych (ang. specialty surfactants) oraz
potrzeba zrozumienia zależności pomiędzy budową a ich właściwościami, jest
przedmiotem dynamicznie rozwijających się badań w zakresie nauk chemicznych,
inżynierii i technologii chemicznej czy inżynierii materiałowej [1,2]. Ze względów
środowiskowych wzrasta zainteresowanie produktami zawierającymi w swojej
strukturze wiązanie labilne, które może pękać w kontrolowany sposób w wyniku
hydrolizy kwasowej, hydrolizy zasadowej, pod wpływem promienowania UV,
działania enzymów lub w wyniku rozkładu termicznego [3]. Ze względów
praktycznych labilne ugrupowanie można umieścić między hydrofobową
a hydrofilową częścią surfaktantu. Rozszczepienie tego wiązania, wywołane
chemicznie i/lub enzymatycznie, powoduje oddzielenie części polarnej
i hydrofobowej, a w konsekwencji zmianę aktywności powierzchniowej. Proces ten
zwykle określany jest jako pierwotna degradacja środka powierzchniowo czynnego.
Następująca po nim biodegradacja przebiega różnymi drogami w zależności od
rodzaju pierwotnych produktów degradacji. Wprowadzenie po raz pierwszy do
literatury światowej terminu surfaktanty chemodegradowalne (ang. chemodegrada-
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ble surfactants) dla opisu tego rodzaju związków jest niewątpliwą zasługą profesora
Bogdana Burczyka [4,5].
Wśród znanych, chemodegradowalnych surfaktantów jonowych znajdują się
funkcjonalizowane czwartorzędowe sole amoniowe należące do grupy surfaktantów
kationowych. Analiza jakościowa oraz opis teoretyczny procesu adsorpcji
kationowych surfaktantów o znaczeniu technologicznym stanowiły, w niniejszym
opracowaniu, punkt wyjścia do rozważań nad korelacją pomiędzy strukturą
molekularną badanych związków a ich właściwościami powierzchniowymi.

Rysunek 1.
Figure 1.

Struktury przykładowych surfaktantów wielofunkcyjnych z ugrupowaniem labilnym
Structures of exemplary multifunctional surfactants with labile moiety

1. WIELOFUNKCYJNE SURFAKTANTY KATIONOWE
Wielofunkcyjność w odniesieniu do surfaktantów wyraża się poprzez
wprowadzenie do struktury dodatkowych ugrupowań hydrofilowych i/lub
hydrofobowych, wspomnianych we wstępie ugrupowań labilnych (np. estrowe,
amidowe, acetalowe, eterowe, disiarczkowe, fotochromowe etc.) czy
węglowodanowych i oligopeptydowych [1,2].
Wielofunkcyjne surfaktanty
kationowe o zadanych cechach użytkowych, w powiązaniu ze zwiększoną
degradowalnością w środowisku i wzmożoną aktywnością biologiczną, spełniają
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współczesne wymagania racjonalnej gospodarki związkami chemicznymi i są
elementem międzynarodowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej [6]. Wydano
szereg dyrektyw dotyczących związków powierzchniowo czynnych i ich
oddziaływania na środowisko [7], a nowo wprowadzanym na rynek związkom
stawia się coraz większe wymagania odnośnie oddziaływania na środowisko
naturalne. Proekologiczne tendencje obejmują produkcję surfaktantów przyjaznych
dla środowiska, do których zaliczyć można związki zawierające w cząsteczce
labilne ugrupowania, gdyż ich obecność umożliwia rozkład cząsteczki na fragmenty
nie wykazujące aktywności powierzchniowej (wspomniane wcześniej surfaktanty
chemo(bio)degradowalne) (Rys. 2) [5]. Kluczową sprawą jest znalezienie korelacji
pomiędzy specyficznymi właściwościami surfaktantu a jego strukturą, dlatego też
w literaturze poświęcono temu zagadnieniu wiele uwagi [8-14].

Rysunek 2.
Figure 2.

Uproszczony schemat budowy cząsteczek surfaktantów zawierających ugrupowania labilne
A simplified structure of surfactants molecules containing labile moieties

Stosunkowo niewielkie modyfikacje budowy strukturalnej surfaktantu
wielofunkcyjnego w odniesieniu do analogów konwencjonalnych, zawierających
jedno ugrupowanie hydrofilowe i jedno hydrofobowe (sczepione razem bez
łącznika), pozwalają uzyskać cenne spektrum unikatowych właściwości
fizykochemicznych oraz użytkowych, a w efekcie ukierunkowanych zastosowań
technologicznych [3,14-15]. Takie modyfikacje umożliwiają uzyskanie struktur
zawierających przykładowo następującą architekturę: (i) jeden łańcuch
hydrofobowy sczepiony ugrupowaniem labilnym z jednym ugrupowaniem
hydrofilowym (np. surfaktanty chemodegradowalne o strukturze liniowej, ang.
single tail-single head) [14]; (ii) dwa łańcuchy hydrofobowe – jedno ugrupowanie
hydrofilowe (surfaktanty dwułańcuchowe, ang. dichain lub double tail surfactants)
[16]; (iii) jeden łańcuch i więcej niż jedno ugrupowanie hydrofilowe (ang. multiple
headgroups/multi-headed surfactants) [17], surfaktanty bolaamfifilowe zawierające
dwa ugrupowania hydrofilowe umiejscowione na przeciwnych końcach łańcucha
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hydrofobowego [18], surfaktanty typu gemini, tzw.. surfaktanty bliźniacze lub
dimeryczne zawierające dwie grupy hydrofilowe („głowy”) i dwa łańcuchy
alkilowe oraz struktury oligomeryczne [19-22].
Wielofunkcyjne surfaktanty kationowe stanowią bardzo cenne czynniki
budulcowe, których właściwości fizykochemiczne i cechy użytkowe, można
prognozować/modyfikować poprzez zmianę struktury amfipatycznej związku i jego
inkrustowanie ugrupowaniami reaktywnymi, by w rezultacie otrzymać tak zwane
produkty specjalistyczne, istotne elementy składowe w szeregu procesów
związanych ze strukturyzacją powierzchni międzyfazowej.
2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE KATIONOWYCH SURFAKTANTÓW
WIELOFUNKCYJNYCH
Kationowe surfaktanty wielofunkcyjne ze względu na cechy strukturalne
wykazują zarówno unikatowe zdolności do agregacji na granicach międzyfazowych
i w fazie objętościowej, jak i specyficzne funkcje użytkowe w produktach
specjalistycznych [12, 20]. Ich rola często wiąże się z aktywnością biologiczną
w stosunku do szerokiego spektrum bakterii, wirusów, grzybów czy glonów,
w związku z tym mogą być zastosowane w środkach dezynfekcyjnych lub
zabezpieczających przed pojawieniem się tego typu drobnoustrojów [23-26],
a także jako inhibitory adhezji mikroorganizmów do powierzchni, efektywnie
zapobiegając tworzeniu się biofilmu [27, 28]. Dzięki specyficznym właściwościom
fizykochemicznym wiele związków amfifilowych, naturalnie występujących
w przyrodzie i zawierających więcej niż jedno ugrupowanie hydrofilowe, spełnia
ważne funkcje biologiczne [29], a ich syntetyczne odpowiedniki wykazują
właściwości lecznicze [30, 31]. Dużo uwagi poświęcono w literaturze przedmiotu
właściwościom solubilizacyjnym wielofunkcyjnych surfaktantów kationowych oraz
ich zastosowaniu jako składników nowych leków, modelowych biomembran czy
układów mikroheterogenicznych - mediów reakcyjnych, stanowiących swego
rodzaju matryce w procesie preparowania różnego rodzaju nanostruktur [32, 33],
w tym w systemach dostarczania leków i/lub czynników diagnostycznych [12, 34,
35]. Znajdują także zastosowania w procesach oczyszczania czy kondensacji DNA
[36, 37], przy produkcji biosensorów i urządzeń bimolekularnych [38], czy jako
czynniki restrukturyzujące w syntezie materiałów mezoporowatych [39].
Kationowe surfaktanty wielofunkcyjne dobrze adsorbują się na ujemnie
naładowanych
powierzchniach
i
wykazują
doskonałe
właściwości
antyelektrostatyczne [40, 41]. W procesach flotacji mogą spełniać rolę zbieraczy,
a w katalizie mogą być stosowane jako katalizatory przeniesienia międzyfazowego
[42-44] lub templaty do syntezy zeolitów [45].
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Ostatnio ukazała się znaczna liczba prac traktujących o surfaktantach
kationowych, w większości dotyczących opisu zależności pomiędzy strukturą
chemiczną związku a jego naturą i właściwościami na granicach międzyfazowych
[20, 46-49]. Charakterystyczną zaletą stosowania surfaktantów kationowych
w wielu recepturach jest ich wysoka aktywność przy niewielkim udziale
procentowym. W bilansie światowej produkcji związki kationowe zajmują mniej
ważne miejsce jeżeli chodzi o skalę ich wytwarzania [50], jest jednak faktem
bezspornym, że są one nie do zastąpienia w wielu zastosowaniach.
3. ADSORPCJA SURFAKTANTÓW NA GRANICY FAZ CIECZ/GAZ
Adsorpcja jest jednym z podstawowych zjawisk powierzchniowych. Proces ten
polega na samorzutnym gromadzeniu się cząsteczek na granicy faz, prowadząc do
obniżenia energii powierzchniowej wyrażającej się zmianą napięcia
powierzchniowego lub międzyfazowego.
Podstawowym równaniem do opisu procesu adsorpcji surfaktantów na granicy
międzyfazowej, jest równanie Gibbsa:
(

(2.1) 3.1

)

w którym:
Γi – względny nadmiar powierzchniowy cząsteczek surfaktantu [mol/m2],
γ – napięcie powierzchniowe [N/m],
ai – aktywność związku powierzchniowo czynnego [mol/dm3],
R – stała gazowa [J/mol·K],
T – temperatura [K].
Dla roztworów rozcieńczonych można przyjąć, że współczynniki aktywności
są bliskie jedności, a stąd aktywność substancji rozpuszczonej jest równa stężeniu,
ai≈ci i wówczas przybliżone równanie Gibbsa przyjmuje postać:
(

)

(2.2)

3.2

Równanie to wiąże zmiany napięcia powierzchniowego z nadmiarem
powierzchniowym, który w przypadku surfaktantów jest bliski stężeniu
powierzchniowemu, a zmianami stężenia objętościowego [51, 52]. Jeżeli ∂γ/∂ci<0,
wówczas Γi>0. Oznacza to, że substancja rozpuszczona gromadzi się na
powierzchni i powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego. W sytuacji
odwrotnej, gdy ∂γ/∂ci>0 substancja rozpuszczona jest usuwana z granicy faz
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i wciągana w głąb fazy objętościowej (Γi<0, adsorpcja ujemna). Z równania Gibbsa
wynika możliwość ilościowego określenia wielkości nadmiaru powierzchniowego
Γi obliczając pochodną (∂γ/∂ci)T,P, zależności γ = f(ci) otrzymanej na podstawie
pomiarów doświadczalnych. Dla jonowych związków powierzchniowo czynnych
w równaniu Gibbsa uwzględnia się ko-adsorpcję przeciwjonów (ze względu na
warunek elektroneutralności) poprzez użycie współczynnika n, określającego liczbę
jonów obecnych w roztworze:
(

)

(2.3)

3.3

Dla związków dysocjujących na jednowartościowy jon surfaktantu
i jednowartościowy przeciwjon n=2. Dla całkowicie zdysocjowanych
wieloładunkowych jonów surfaktantu współczynnik n jest równy liczbie
przeciwjonów surfaktantu powiększony o jeden (dla jednowartościowych
przeciwjonów) [53].
Kinetyka procesu adsorpcji jest związana z transportem cząsteczki z fazy
objętościowej do granicy międzyfazowej. Obszar sąsiadujący z fazą
powierzchniową, będący z nią w równowadze, nazywany jest czasem
podpowierzchnią (z ang. subsurface). W wyniku istnienia gradientu stężeń
cząsteczki związku powierzchniowo aktywnego z fazy objętościowej migrują
najpierw do obszaru podpowierzchni, a dopiero później do granicy międzyfazowej.
Transport cząsteczek z fazy objętościowej do podpowierzchni odbywa się na
drodze dyfuzji konwekcyjnej [54,55] i jest procesem, który zachodzi samorzutnie,
natomiast transfer pomiędzy podpowierzchnią a granicą międzyfazową może być
kontrolowany kinetycznie [55]. Generalnie, metody doświadczalne dają
makroskopowy obraz adsorpcji surfaktantów na granicy faz, natomiast szczegółowe
dane dotyczące rozkładu jonów w warstwie dyfuzyjnej mogą być otrzymane tylko
na drodze rozważań teoretycznych, które dla surfaktantów jonowych są dość
skomplikowane ze względu na wieloskładnikową naturę takich układów.
4. TEORETYCZNE MODELE ADSORPCJI JONOWYCH
SURFAKTANTÓW
Do opisu adsorpcji surfaktantów na granicach faz ciecz/gaz lub ciecz/ciecz
najczęściej stosuje się modele (izotermy) Langmuira [56], Frumkina [57] lub
Helfanda, Frisha i Lebovitza (HFL) [58,59]. Modele te dobrze opisują adsorpcję
pojedynczych surfaktantów niejonowych za pomocą niewielkiej liczby
dopasowywalnych parametrów. Opis adsorpcji jonowych surfaktantów na granicy
faz ciecz/gaz jest bardziej skomplikowany, ponieważ ich wodne roztwory są
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z natury układami wieloskładnikowymi, zawierającymi zarówno aktywne
powierzchniowo jony surfaktantu, przeciwjony, jak również jony pochodzące od
elektrolitów dodawanych w celu ustalenia siły jonowej lub pH roztworu.
W literaturze istnieje wiele modeli teoretycznych, które w mniej lub bardziej
dokładny sposób opisują zjawisko adsorpcji jonowych surfaktantów na ciekłych
granicach międzyfazowych. Podstawowym problemem podejścia modelowego jest
w miarę poprawny opis oddziaływań elektrycznych. Obecność surfaktantów
jonowych na granicy faz powoduje powstawanie podwójnej warstwy elektrycznej
(PWE), której potencjał ma wpływ na swobodną energię ich adsorpcji. Na potencjał
podwójnej warstwy elektrycznej, a zwłaszcza jej części zwartej, zwanej też warstwą
Sterna [60], ma wpływ stopień jej penetracji przez przeciwjony. Do opisu adsorpcji
surfaktantów jonowych można zastosować jedną ze znanych izoterm (np.
Frumkina), której parametry będą zależeć od warunków eksperymentalnych (np. od
siły jonowej roztworu). Jednakże podejście takie nie daje możliwości opisu zjawisk
elektrycznych na granicy międzyfazowej, w szczególności wyznaczenia zależności
potencjału PWE od stężenia surfaktantu. Alternatywną metodą opisu adsorpcji
jonowych surfaktantów jest uwzględnienie explicite obecności PWE na granicy
międzyfazowej. Po raz pierwszy podejście to zostało zaproponowane przez Daviesa
i Rideala [61], w którym adsorpcję jonów surfaktantu rozważali w oparciu
o izotermę Langmuira, a do opisu PWE zastosowali teorię Gouy-Chapmana. Model
ten został rozszerzony przez Borwankara i Wasana [62, 63], którzy zastosowali
izotermę Frumkina do opisu adsorpcji powierzchniowo aktywnych jonów. Oba
wspomniane modele zakładają, że jony surfaktantu adsorbują się na granicy faz
w warstwie Sterna, natomiast przeciwjony pozostają w warstwie dyfuzyjnej
podwójnej warstwy elektrycznej (Rys. 3), a potencjał powierzchniowy zależy
wyłącznie od ładunku jonów surfaktantu zaadsorbowanych na powierzchni
międzyfazowej i od siły jonowej roztworu.

Rysunek 3.
Figure 3.

Model adsorpcji kationowych surfaktantów według Daviesa–Rideala–Borwankara–Wasana
[61-63]
The model of adsorption of cationic surfactants according to Davies-Rideal-Borwankar-Wasan
[61-63]
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Model ten nie wyjaśnia, obserwowanego eksperymentalnie, specyficznego
wpływu różnego rodzaju przeciwjonów na napięcia powierzchniowe roztworów
surfaktantów jonowych, co więcej, w dużej mierze zawyża potencjał PWE
w porównaniu z wartościami mierzonymi. W związku z tym Kalinin i Radke [64]
zaproponowali podejście oparte na koncepcji Grahama struktury PWE [65].
Założyli, że częściowo dehydratowane przeciwjony mogą tworzyć pary z jonami
surfaktantu, a ich centra są położone w wewnętrznej warstwie Helmholtza, różnej
od tej, w której znajdują się zaadsorbowane głowy surfaktantu. Natomiast
całkowicie hydratowane przeciwjony w dyfuzyjnej części PWE mogą penetrować
aż do zewnętrznej warstwy Helmholtza [64]. Według tego modelu potencjał
powierzchniowy zależy od liczby wolnych (niesparowanych) jonów surfaktantu na
powierzchni międzyfazowej oraz od siły jonowej roztworu. (Rys. 4).

Rysunek 4.
Figure 4.

Model adsorpcji surfaktantów kationowych według Kalinina–Radke [64]; δ1i δ2 oznaczają
odpowiednio grubość wewnętrznej i zewnętrznej warstwy Helmholtza
The model of cationic surfactant adsorption according to Kalinin-Radke [64]; δ1 and δ2
represent the thickness of the inner and outer Helmholtz layers, respectively

Podobne podejście uwzględniające tworzenie się par jonów na powierzchni
międzyfazowej zaproponowali Kralchevsky i współpracownicy [66] oraz Danov
i współpracownicy [67], którzy zmodyfikowali model Borwankara-WasanaKalinina-Radke przyjmując, że przeciwjony o określonej wielkości mogą łączyć się
z jonowymi głowami cząsteczek surfaktantu. Ich termodynamiczne rozważania
dotyczyły również mieszanin jonowych i niejonowych surfaktantów w obecności
różnych soli. Fainerman i Lucassen-Reynders [68, 69] zaproponowali model
termodynamiczny, uwzględniający poprawki dla współczynników aktywności
roztworów elektrolitów i opisali izotermy napięcia powierzchniowego wybranych
kationowych i anionowych surfaktantów w obecności dodanej soli. Jednakże ich
rozważania nie obejmowały specyficznego wpływu jonów na adsorpcję surfaktan-
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tów jonowych, nie wyznaczali oni również potencjału powierzchniowego. Ivanov
i współpracownicy dokonali porównania modeli adsorpcji surfaktantów jonowych
wykorzystujących izotermy Langmuira, Frumkina, Volmera i HFL [59].
Warszyński i współpracownicy zaproponowali model kwazi-dwuwymiarowego
elektrolitu (z ang. surface quasi-two-dimensional electrolyte, STDE) do opisu
adsorpcji jonowych surfaktantów [70-72], jako alternatywnego do modelu KalininaRadke. Model ten zakłada, że przeciwjony mogą, na skutek silnego pola
elektrycznego, penetrować warstwę Sterna traktowaną jako kwazi-dwuwymiarowy
elektrolit, w którym nie jest spełniony warunek elektroobojętności (Rys. 5).
Całkowity ładunek w warstwie Sterna jest sumą ładunków dodatnich pochodzących
od zaadsorbowanych jonów i ładunków ujemnych pochodzących od przeciwjonów.
Ładunek ten określa potencjał warstwy dyfuzyjnej. Model uwzględnia efektywny
rozmiar jonowych grup funkcyjnych surfaktantu i przeciwjonów, a także
oddziaływania między nimi. Po raz pierwszy model STDE zastosowano do opisu
izoterm napięcia powierzchniowego oraz izoterm potencjału powierzchniowego
dodecylosiarczanu sodu (SDS) w obecności NaCl [70]. Następnie ulepszono model
poprzez uwzględnienie oddziaływań bocznych w warstwie Sterna i zastosowano go
do opisu równowagowych izoterm napięcia powierzchniowego różnych roztworów
decylosiarczanów alkalicznych [71]. Model STDE zastosowano ponadto do opisu
adsorpcji surfaktantów kationowych o różnych przeciwjonach [46, 72, 73], jak
również do opisu elastyczności powierzchniowej roztworów bromku
cetylotrimetyloamoniowego (CTABr) przy różnych stężeniach surfaktantu [74].
Szczegółowy opis modelu STDE oraz jego zastosowanie dla jonów
jednowartościowych przedstawiono w publikacjach [46, 73].

Rysunek 5.
Figure 5.

Model kwazidwuwymiarowego elektrolitu
zaproponowany przez Warszyńskiego
i współpracowników; δ określa grubość warstwy Sterna
Quasi-two dimensional electrolyte model of ionic surfactant adsorption proposed by
Warszynski et al.; δ – the Stern layer thickness.
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Matematyczną postać równania adsorpcji dla jonów surfaktantu oraz innych
jonów obecnych w roztworze można otrzymać z warunku równowagi, tj., poprzez
przyjęcie równości potencjałów elektrochemicznych dla wszystkich jonów
obecnych w roztworze i w warstwie Sterna. W modelu STDE do wyznaczenia
potencjału chemicznego składników w warstwie Sterna wykorzystuje się równanie
Frumkina (model dwuwymiarowego roztworu regularnego) [46, 70, 71] lub HFL
(model oddziałujących sztywnych dysków) [59]. Model STDE został również
zastosowany do opisu układów mieszanych, adsorpcji mieszanin surfaktantów
jonowych i niejonowych [75], surfaktantów pH czułych, których ładunek zależy od
protonacji [76], chemodegradowalnych dla których produkty degradacji różnią się
aktywnością powierzchniową, jak i dla adsorpcji surfaktantów wieloładunkowych
dla których istnieje możliwość tworzenia asocjatów jon surfaktantu-przeciwjon. Dla
przykładu dla surfaktantów kationowych o ładunku zse równania opisujące
adsorpcję mają postać [19]:
aS  zs e s 


1  S  SA  C1  C 2   S exp 2H S (S  SA ) exp  S 


 S  kT 
 kT 

(4.1)

dla jonów surfaktantu (S),
aSA  zSAe s 


1  S  SA  C1  C 2   SA exp 2H S (S   SA ) exp  S 
 S 
kT 
kT



(4.2)

dla asocjatów jon surfaktantu-przeciwjon

zSA  zS  1 ,

aC1  zC1e s 

gc1s
1  S  C1  C 2   C1 exp  C1 
C1  kT 
 kT 
aC 2  zC 2e s 

gc 2 s
1  S  C1  C 2   C 2 exp  C 2 


C 2  kT 
 kT 

(4.3)
(4.4)

dla przeciwjonów surfaktantu (C1) oraz anionów dodanego elektrolitu (C2).

a  c

i i wyraża aktywność jonów surfaktantu oraz
We wzorach tych i
przeciwjonów w roztworze, γi wyraża współczynniki aktywności, natomiast
ci stężenia poszczególnych składników. zi jest wartościowością danego jonu,
αS wyraża aktywność powierzchniową jonów surfaktantu i jest miarą swobodnej
energii adsorpcji po odseparowaniu wkładu od oddziaływań elektrycznych, αC jest
pozorną „aktywnością powierzchniową” przeciwjonów, będącą miarą ich penetracji
do warstwy Sterna, w przypadku anionów skorelowaną z ich polaryzowalnością
[46]. Względne stężenia powierzchniowe surfaktantu i asocjatów jon surfaktantuprzeciwjon wyrażane są wzorami:

,

(4.5)
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w których ΓS jest granicznym stężeniem powierzchniowym surfaktantu
w maksymalnie upakowanej monowarstwie; analogicznie dla przeciwjonów:
,

(4.6)

w których ΓC1 i ΓC2 mają to samo znaczenie dla przeciwjonów i jonów dodanego
elektrolitu; g wyraża stosunek maksymalnych nadmiarów powierzchniowych dla
jonów surfaktantów i przeciwjonów w monowarstwie, zależnych od wielkości
naładowanej grupy hydrofilowej i rozmiarów jonów:

g C1S =

 S

, g C 2S = S
 C1
 C 2

(4.7)

natomiast HS jest parametrem związanym z oddziaływaniami pomiędzy
hydrofobowymi łańcuchami zaadsorbowanych cząsteczek surfaktantu.
Potencjał elektryczny w warstwie Sterna, s, można wyznaczyć z równania:

 s = d +
gdzie:


0s

(4.8)

 = F  zs S  zsASA  zC1C1  zC 2C 2 

(4.9)
jest ładunkiem powierzchniowym pochodzącym od wszystkich jonów
zaadsorbowanych w warstwie Sterna, ψd potencjałem elektrycznym na granicy
warstwy Sterna i dyfuzyjnej części podwójnej warstwy elektrycznej,
δ i εS grubością i stałą dielektryczną warstwy Sterna, a ε0 - przenikalnością
dielektryczną próżni. Dla układu, w którym znajdują się wieloładunkowe jony
surfaktantu bądź elektrolitu nie ma wzoru analitycznego wyrażającego związek
gęstości ładunku powierzchniowego z potencjałem ψd, dlatego wyznacza się go
metodami numerycznymi, zgodnie z zależnością:





 zi e d   
  1 
 kT   

   0 kTN A   ci  exp  


i



(4.10)

w której: F jest stałą Faraday’a, NA liczbą Avogadro, ε – stała dielektryczną fazy
objętościowej (dla wody ε = 79).
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Poprawkę opisującą aktywność jonów w dwuwymiarowej warstwie elektrolitu φi,
uwzględniającą oddziaływania pomiędzy jonami można wyznaczyć ze wzoru:

i
kT
w którym:

s 

=-

s
8 0 s kT 1 +  s asi
e2

(4.11)

2
e2  zS2  S  zSA
 SA  zC2 1C1  zC2 2C 2 

 0 s kT

(4.12)

jest dwuwymiarowym, powierzchniowym odpowiednikiem długości DebyeHückel’a, natomiast asi oznacza efektywny promień jonowy w warstwie
międzyfazowej. Całkowite stężenie powierzchniowe wszystkich jonów obecnych
w roztworze oblicza się uwzględniając ich adsorpcję w dyfuzyjnej części podwójnej
warstwy elektrycznej według wzoru:

iEDL 

ci



d


0

 z e
exp   i
 kT
s  


  1
d
(4.13)

w którym:

s   

2e2 N A
 0 kT  2



 zi e d  
 1
kT  

  c exp 
i



i

,

(4.14)

a κ jest odwrotnością długości Debye-Hückel’a. Po wyznaczeniu całkowitego
stężenia powierzchniowego dla jonów surfaktantu i innych jonów obecnych
w roztworze, napięcie powierzchniowe można wyznaczyć całkując równanie
izotermy Gibbsa, które dla surfaktantów jonowych przyjmuje następującą postać:

d  TS  d S   TSA d SA  TC1 d C1  TK  d K   TC 2 d C 2

(4.15)

ΓT – całkowite stężenia powierzchniowe dla jonów surfaktantu (S+), asocjatów
(SA+), przeciwjonów (C1-,C2-) i ko-jonów (K+) obejmujące również jony

    RT ln  a  ,

i0
i
w dyfuzyjnej części PWE, μ’s, i
wyrażają odpowiednie
potencjały chemiczne, a μi0 jest standardowym potencjałem chemicznym danego
jonu. Dla ko-jonów rozpatrywana jest wyłącznie negatywna adsorpcja w dyfuzyjnej
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części PWE. Model STDE można również wyprowadzić w oparciu o izotermę HFL
wykorzystując geometryczne rozmiary grup hydrofilowych i przeciwjonów dla

 ,

przewidzenia wartości parametrów s c .
Teoretyczny model adsorpcji jonowych surfaktantów STDE daje możliwość
obliczenia przebiegu izoterm napięcia powierzchniowego w funkcji stężenia
surfaktantu oraz wyznaczenia stężeń powierzchniowych wszystkich rodzajów
jonów obecnych w roztworze, jak również elektrycznego potencjału warstwy Sterna
oraz dyfuzyjnej części podwójnej warstwy elektrycznej.
5. AKTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWA DWUFUNKCYJNYCH
SURFAKTANTÓW KATIONOWYCH TYPU SOLI AMONIOWYCH
Wśród wielu znanych surfaktantów jonowych funkcjonalizowane
czwartorzędowe sole amoniowe należą do grupy najintensywniej badanych
związków [19,20], [26,37]. Struktury dwufunkcyjne zawierające dwie „głowy”
hydrofilowe i jeden hydrofobowy „ogon” (ang. dicephalic, double-headed) znane są
od dawna, choć termin „dicephalic” został wprowadzony dopiero w 1998 roku
przez Sommerdijka dla amfifilowych pochodnych imidazolowych i fosforowych
[77] i określa grupę związków z dwoma ramionami zdolnymi między innymi do
kompleksowania jonów metali. Z uwagi na to, że cząsteczka takiego związku
składa się z jednego ugrupowania hydrofobowego i dwóch polarnych ramion
przypominających rodzaj „kleszczy”, związki te określa się również mianem
związków o budowie kleszczowej. W porównaniu ze standardowymi strukturami,
surfaktanty zawierające co najmniej dwie „głowy” wykazują znaczny charakter
hydrofilowy. Prowadzi to do zmniejszenia aktywności powierzchniowej i wpływa
na unikalne właściwości w stanie zagregowanym. Przykładem kleszczowych
surfaktantów
dwufunkcyjnych
są
dibromki
N,N-bis(3,3’trimetyloammoniopropylo)alkilamidów Cn(TAPABr)2 oraz dimetylosiarczany (VI)
N,N-bis(3,3’-trimetyloammoniopropylo)alkilamidów
Cn(TAPAMS)2,
których
metodę syntezy opisano w [78]. Struktury surfaktantów przedstawiono na Rys. 6.
Obecność w strukturze ugrupowania amidowego wiążącego hydrofobowy łańcuch
węglowodorowy z dwudodatnią grupą hydrofilową zawierającą czwartorzędowe
aminy pozwala zaliczyć te surfaktanty do klasy chemodegradowalnych.
Na Rys. 7 przedstawiono równowagowe izotermy napięcia powierzchniowego
dla badanych dibromków N,N-bis(3,3’-trimetyloammoniopropylo)alkilamidów
Cn(TAPABr)2 oraz dimetylosiarczanów N,N-bis(3,3’-trimetyloammoniopropylo)alkilamidów Cn(TAPAMS)2. Liniami ciągłymi zaznaczono krzywe teoretyczne
uzyskane na podstawie modelu kwazi-dwuwymiarowego elektrolitu (STDE),
natomiast punkty przedstawiają dane eksperymentalne [79].
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Cn(TAPABr)2; n=9, 11, 13, 15
Rysunek 6.
Figure 6.

Cn(TAPAMS)2; n=9, 11, 13, 15

Struktury badanych kationowych surfaktantów dwufunkcyjnych – bromków i metylosiarczanów
diamoniowych
Structure of studied cationic dicephalic surfactants – bisammonium bromides and methyl
sulfates

75
70

 [mN/m]

65
60
55
50

C10(TAPABr)2
C12(TAPABr)2
C14(TAPABr)2
C16(TAPABr)2
C10(TAPAMS)2
C12(TAPAMS)2

45

C14(TAPAMS)2
C16(TAPAMS)2

40
10-4

10-3

10-2

C

Rysunek 7.

Figure 7.

10-1

[mol/dm3]

Zależność napięcia powierzchniowego (γ) od stężenia dla dibromków Cn(TAPABr)2
i dimetylosiarczanów Cn(TAPAMS)2 dwufunkcyjnych (n=10,12,14,16); liniami ciągłymi
zaznaczono krzywe uzyskane na podstawie teoretycznego modelu adsorpcji surfaktantów
jonowych (STDE) [79]
Surface tension (γ) of dicephalic dibromides Cn(TAPABr)2 and dimethylsulfates
Cn(TAPAMS)2 (n ) 10, 12, 14, 16) as a function of surfactant concentration; lines represent fits
of the theoretical model of ionic surfactant adsorption to experimental data. Reprinted with
permission from [79]. Copyright (2010) American Chemical Society

Uzyskane zależności napięcia powierzchniowego świadczą o klasycznym
zachowaniu surfaktantów na granicy faz ciecz/gaz. Wzrost długości łańcucha
alkilowego w obu szeregach homologicznych powoduje wzrost aktywności
powierzchniowej badanych związków. Widoczne jest, że model teoretyczny STDE
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dobrze opisuje wyniki doświadczalne dla procesu adsorpcji badanych soli bisamoniowych na swobodnej powierzchni. W tabeli 1 podane zostały wartości
parametrów najlepszego dopasowania surfaktantów dwufunkcyjnych oraz ich
liniowych
odpowiedników
–
bromku
3-[(trimetyloammonio)-propylo]
dodekanamidu (C12TAPABr) i metylosiarczanu 3-[(trimetyloammonio)propylo]dodekanamidu (C12TAPAMS).
Pochodne metylosiarczanowe są nieco bardziej aktywne powierzchniowo niż
odpowiadające im pochodne bromkowe. Różnice w aktywności badanych
związków można wyjaśnić w oparciu o zastosowany do opisu teoretycznego model
STDE dla wieloładunkowych jonów surfaktantu. Proces adsorpcji surfaktantów
jonowych zależy od rodzaju ich przeciwjonów [46,71]. Specyficzny wpływ różnego
typu anionów na adsorpcję surfaktantów kationowych wynika z różnej ich
zdolności do penetracji warstwy Sterna [46,49]. Aniony, które wykazują większe
powinowactwo do warstwy powierzchniowej, bardziej efektywnie neutralizują
ładunek zaadsorbowanych cząsteczek surfaktantu i zmniejszają potencjał
powierzchniowy podwójnej warstwy elektrycznej (PWE). W rezultacie częściowej
neutralizacji ładunku zmniejsza się elektrostatyczne odpychanie pomiędzy
cząsteczkami w fazie powierzchniowej i objętościowej i w rezultacie więcej
cząsteczek surfaktantu ulega zaadsorbowaniu. Dzięki zastosowaniu modelu STDE
istnieje możliwość skorelowania jednego z parametrów modelu, wyrażającego
„aktywność powierzchniową” przeciwjonu surfaktantu, αc, z jego zdolnością do
penetracji warstwy Sterna. Im niższa jest wartość parametru αc, tym łatwiej
przeciwjony penetrują warstwę Sterna. Oznacza to, że w obecności jonów
surfaktantu, przeciwjony metylosiarczanowe (αCH3OSO3- = 2300 [mol/dm3])
wykazują nieco wyższe powinowactwo do warstwy powierzchniowej niż jony
bromkowe (αBr- = 2800 [mol/dm3]). W związku z tym jony metylosiarczanowe
bardziej efektywnie neutralizują ładunek podwójnej warstwy elektrycznej, ułatwiają
adsorpcję jonów surfaktantu i wpływają na silniejsze obniżenie napięcia
powierzchniowego. Zgodnie z danymi literaturowymi [46], zdolność różnych
anionów do wspomagania adsorpcji surfaktantów kationowych zmienia się
w szeregu: F- < CH3COO- < Cl- < Br- < NO3- < I- < ClO4-, który pokrywa się
z szeregiem Hofmeistera. Symulacje metodą dynamiki molekularnej
przeprowadzone dla elektrolitów typu 1:1, zawierających jony halogenkowe [8082] potwierdzają, że silniej spolaryzowane aniony wykazują tendencję do
gromadzenia się w warstwie powierzchniowej wskutek oddziaływań z polem
elektrycznym na powierzchni międzyfazowej. Tendencja ta zmienia się zgodnie
z szeregiem Hofmeistera i potwierdza wnioski wyciągnięte na podstawie modelu
STDE dotyczące wpływu różnych anionów na adsorpcję surfaktantów
kationowych. Wartość parametru αc dla jonów metylosiarczanowych wskazuje na
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ich nieco silniejsze oddziaływanie z polem elektrycznym na powierzchni
międzyfazowej niż jonów NO3- (αNO3- = 2500 [mol/dm3]) i jonów Br- (αBr- = 2800
[mol/dm3]), natomiast słabsze niż jonów I- ((αCH3OSO3- = 450 [mol/dm3]) [46].
W literaturze brak jest doniesień odnośnie polaryzowalności jonów
metylosiarczanowych, jednakże uzyskana wartość parametru αCH3OSO3- = 2300
[mol/dm3], wydaje się być rozsądna przy założeniu, że polaryzowalność jonów
metylosiarczanowych powinna być większa od polaryzowalności jonów HSO4(których aktywność powierzchniowa jest porównywalna do aktywności jonów Cl-)
ze względu na ich większe rozmiary. Hipotezę o wyższej aktywności jonów
metylosiarczanowych względem jonów bromkowych potwierdzają pomiary napięć
powierzchniowych dla liniowych odpowiedników związków dwufunkcyjnych –
bromku
3-[(trimetyloammonio)-propylo]dodekanamidu
C12TAPABr
i metylosiarczanu 3-[(trimetyloammonio)-propylo]dodekanamidu C12TAPAMS;
uzyskane wyniki przedstawiono na Rys. 8., a parametry najlepszego dopasowania
dla modelu STDE zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1.
Table 1.

a
b

Parametry najlepszego dopasowaniaa modelu teoretycznego do izoterm doświadczalnych dla badanych surfaktantów dwufunkcyjnych oraz ich
liniowych odpowiedników [79]
Fitting parametersa of the theoretical model to the surface tension isotherms of the studied dicephalic cationic surfactants and their linear standards [79]

Związek

αS (mol/dm3)

HS
(kJ/mol)

106 ΓS
(mol/cm2)

Amin
(nm2)

ΔG0ads
(kJ/mol)

ε

K
(dm3/mol)

cmcb
(mol/dm3)

C10(TAPABr)2

4.5×10-4

0.5

3.4

0.49

-18.90

27

5

8.0×10-2

C12(TAPABr)2

3.6×10-5

0.5

3.4

0.49

-25.10

26

5

3.5×10-2

C14(TAPABr)2

4.4×10-6

0.5

3.4

0.49

-30.25

25

5

1.5×10-2

C16(TAPABr)2

2.9×10-7

1.0

3.4

0.49

-36.92

22.5

5

4.0×10-3

C10(TAPAMS)2

4.5×10-4

0.5

3.4

0.49

-18.90

27

7

7.5×10-2

C12(TAPAMS)2

3.6×10-5

0.5

3.4

0.49

-25.10

26

7

3.0×10-2

C14(TAPAMS)2

4.4×10-6

0.5

3.4

0.49

-30.25

25

7

1.0×10-2

C16(TAPAMS)2

2.9×10-7

1.0

3.4

0.49

-36.92

22.5

7

3.5×10-3

C12TAPABr

1.6×10-5

4.9

5.4

0.31

-27.08

26.5

-

1.2×10-2

C12TAPAMS

1.6×10-5

4.9

5.4

0.31

-27.08

26.5

-

1.0×10-2

Dalsze parametry: αBr- = 2800 [mol/dm3], αCH3OSO3- = 2300 [mol/dm3], δ=aBr- = 0.33 [nm], δ=aCH3OSO3- = 0.35 [nm].
Wartości cmc (krytycznego stężenia micelizacji) wyznaczono na podstawie izoterm przedstawionych na Rys. 7.
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Rysunek 8.

Figure 8.

Zależność napięcia powierzchniowego (γ) od stężenia dla związków dwufunkcyjnych
C12(TAPABr)2 i C12(TAPAMS)2 oraz ich liniowych odpowiedników C12TAPABr
i C12TAPAMS; dla C12TAPABr izotermy napięcia powierzchniowego w obecności soli (10 -2M
NaBr i 10-2M NaCH3SO4); liniami ciągłymi zaznaczono krzywe uzyskane na podstawie modelu
STDE [79]
Surface tension (γ) of dicephalic compounds C12(TAPABr)2 and C12(TAPAMS)2 and their
linear equivalents C12TAPABr and C12TAPAMS as a function of surfactant concentration;
surface tension (γ) of C12TAPABr in the presence of added salts (10 -2M NaBr and NaCH3SO4)
as a function of surfactant concentration; solid lines denote theoretical curves (STDE model).
Reprinted with permission from [79]. Copyright (2010) American Chemical Society

Zaprezentowane izotermy wskazują, że surfaktanty liniowe o tej samej
długości łańcucha alkilowego są bardziej aktywne powierzchniowo niż surfaktanty
dwufunkcyjne, a zgodnie z przedstawioną hipotezą we wszystkich przypadkach
pochodne metylosiarczanowe wykazują nieco wyższą aktywność powierzchniową
niż odpowiadające im pochodne bromkowe. Hipotezę tą dodatkowo potwierdziły
pomiary napięć powierzchniowych dla liniowego bromku C12TAPABr przy stałym
stężeniu dwóch soli: 10-2M NaBr i 10-2M NaCH3SO4 (Rys. 5.3). Uzyskane wyniki
pokazują, że dodatek elektrolitu powoduje spadek napięcia powierzchniowego
i w obecności jonów metylosiarczanowych spadek ten jest większy niż w obecności
takiego samego stężenia jonów bromkowych. Przeciwjony bromkowe surfaktantu
C12TAPABr są przynajmniej częściowo zastępowane na powierzchni międzyfazo-
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wej przez bardziej aktywne powierzchniowo jony metylosiarczanowe. Podobne
zjawisko zastępowania anionów obserwowano dla surfaktantów CTABr i CTACl
w obecności roztworów KCl i KBr [46]. Dodatek KBr do roztworów wyżej
wymienionych surfaktantów powoduje większy spadek napięcia powierzchniowego
niż dodatek takiego samego stężenia KCl.
O różnicy w aktywności powierzchniowej badanych związków świadczą
wartości standardowych energii adsorpcji, ΔG0ads, zestawione w Tabeli 1. Bardziej
ujemne wartości ΔG0ads dla surfaktantów C12TAPABr i C12TAPAMS świadczą
o ich wyższej tendencji do adsorbowania się na granicy międzyfazowej
w porównaniu ze związkami dwufunkcyjnymi. Na Rys. 9 została przedstawiona
zależność standardowej energii adsorpcji, ΔG0ads, od liczby atomów węgla
w łańcuchu alkilowym, nC, dla obu badanych szeregów homologicznych soli bisamoniowych.
38
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[kJ/mol]
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28
26
24
22
20
18
16
8
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12

14

16

18

nC
Rysunek 9.
Figure 9.

Zależność standardowej energii adsorpcji, ΔG0ads, od liczby atomów węgla w łańcuchu
alkilowym, nC, dla Cn(TAPABr)2 i Cn(TAPAMS)2
Dependence of the standard free energy of adsorption, ΔG0ads, on the number of carbon atoms,
nC, for homologues series of Cn(TAPABr)2 and Cn(TAPAMS)2

Wartości standardowych energii adsorpcji zostały wyznaczone z zależności:
(

)

(5.1)

w której αS oznacza aktywność powierzchniową jonów surfaktantu wyznaczoną na
podstawie modelu STDE. Przedstawiona na Rys. 9 liniowa zależność standardowej
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energii adsorpcji od liczby atomów węgla w łańcuchu alkilowym jest zgodna
z regułą Traubego dla szeregów homologicznych surfaktantów i dla badanych
związków dwufunkcyjnych może być przedstawiona następującym równaniem:
(5.2)
w którym współczynnik korelacji R2 = 0.998.
Minimalna powierzchnia przypadająca na cząsteczkę surfaktantu w warstwie

Amin 

1
N A m , przy czym

adsorpcyjnej, Amin, została obliczona z zależności
wartość nadmiaru powierzchniowego, Γm, została wyznaczona na podstawie
modelu STDE. Dla surfaktantów zawierających jedną „głowę” i jeden „ogon”
uzyskano niższe wartości parametru Amin w stosunku do surfaktantów
dwufunkcyjnych. Parametr ten praktycznie nie zmienia się wraz ze wzrostem
ugrupowania hydrofobowego dla danego szeregu homologicznego.
Obecność w cząsteczce dwóch hydrofilowych „głów” powoduje wzrost
odległości pomiędzy łańcuchami zaadsorbowanych w warstwie powierzchniowej
cząsteczek surfaktantu i zmniejszenie bocznych oddziaływań pomiędzy nimi, co też
potwierdza niska wartość parametru HS (Tabela 1) określającego siłę oddziaływań
hydrofobowych łańcuchów w warstwie adsorpcyjnej. Jedynie w przypadku
pochodnych zawierających 16 atomów węgla w łańcuchach hydrofobowych można
zauważyć słabe oddziaływania między nimi. Podobnie niskie wartości parametru
HS, wyznaczonego na podstawie modelu STDE, zaobserwowano dla soli bis- i trisamoniowych, przykładowo dla dichlorków bis[2-hydroxy-3-(dodecylodimetyloammonio)propylo]alkiloamin (bisAmC12)C2 i trichlorków bis[2-hydroxy-3(dodecylodimetyloammonio)propylo]dialkiloamoniowych
(trisAmbisC12)C2
o różnej długości łącznika [19]. W przypadku liniowych surfaktantów kationowych
- bromków dodecylotrialkiloamoniowych (DDTABr, DDTEABr, DDTPABr,
DDTBABr), bromków typu gemini – bromki N,N,N’,N’-tetrametylo-N,N’di(dodecylo)alkilenodiamoniowe (d(DDA)Ebr, d(DDA)PBr, d(DDA)BBr) [83],
parametr
oddziaływań
hydrofobowych
jest
znacznie
wyższy
w porównaniu ze związkami dwufunkcyjnymi i dimerycznymi lub trimerycznymi
chlorkami amoniowymi [37]. Ponadto dla surfaktantów różniących się wielkością
ugrupowania hydrofilowego, bromków dodecylotrialkiloamoniowych [83], wartość
parametru HS maleje wraz ze wzrostem hydrofilowej „głowy”. Związki te cechuje
również zbliżona wartość minimalnej powierzchni przypadającej na jedną
cząsteczkę w warstwie adsorpcyjnej, Amin, do wartości uzyskanej dla związków
dwufunkcyjnych (Cn(TAPABr)2 i Cn(TAPAMS)2) i związków gemini
(d(DDA)Ebr, d(DDA)PBr, d(DDA)BBr) [83], podczas gdy związki (bisAmC12)Cn
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i (trisAmbisC12)Cn (n = 2, 6) [19] wykazują ponad dwukrotnie wyższe wartości
parametru Amin, wynikające z ich budowy geometrycznej.
W przypadku surfaktantów dwufunkcyjnych, podobnie jak i oligomerycznych
[19] czyli takich, które posiadają więcej niż jedno ugrupowanie hydrofilowe
obdarzone ładunkiem, istnieje możliwość tworzenia się kompleksów w układzie jon
surfaktantu-przeciwjon, które w znaczny sposób wpływają na właściwości
powierzchniowe roztworów tych związków. Dlatego też teoretyczne izotermy
napięcia
powierzchniowego
dla
wszystkich
badanych
surfaktantów
dwufunkcyjnych (Cn(TAPABr)2 i Cn(TAPAMS)2; n = 10,12,14,16) wyznaczane na
podstawie modelu STDE uwzględniają wieloładunkowy charakter jonów
surfaktantu oraz tworzenie się asocjatów w układzie jon surfaktantu-przeciwjon.
Proces ten można opisać w oparciu o prawo działania mas:
(5.6) (5.3)

w którym KBr oznacza stałą asocjacji (w przypadku jonów Br-), Cs – całkowite
stężenie jonów surfaktantu, Csurf2+ - stężenie całkowicie zdysocjowanych jonów
surfaktantu, Csurf2+Br- - stężenie asocjatów, CBr - stężenie jonów bromkowych
w roztworze. Najlepszy opis teoretyczny eksperymentalnych izoterm Cn(TAPABr)2
i Cn(TAPAMS)2 został uzyskany odpowiednio dla KBr = 5 dm3/mol i KMS = 7
dm3/mol. Na Rys. 10 przedstawiono zmianę stężenia dwuładunkowych jonów
surfaktantu, wolnych jonów bromkowych oraz kompleksów jon surfaktantu –
przeciwjon bromkowy wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu, wyznaczone na
podstawie rozszerzonego modelu STDE z równania 5.3. Wraz ze wzrostem
całkowitego stężenia C12(TAPABr)2 w roztworze relatywnie maleje stężenie
dwudodatnich jonów surfaktantu (Surf2+) oraz swobodnych anionów bromkowych
(Br-), natomiast stopniowo rośnie stężenie ich asocjatów (Surf2+Br–), co powoduje
wzrost aktywności powierzchniowej roztworu.
Hipotezę tworzenia się kompleksów jon surfaktantu - przeciwjon potwierdzono
zarówno za pomocą metod modelowania molekularnego, które bardziej
szczegółowo opisano w [79], jak również poprzez pomiary stężenia wolnych jonów
bromkowych w roztworach z użyciem jonoselektywnej elektrody bromkowej.
Wyniki uzyskanych pomiarów przykładowo dla pochodnej C12(TAPABr)2
przedstawiono na Rys. 11.
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Rysunek 10. Względne stężenia dwuładunkowych jonów surfaktantu, wolnych jonów bromkowych oraz
asocjatów jon surfaktantu – przeciwjon w funkcji całkowitego stężenia surfaktantu
C12(TAPABr)2 wyznaczone z równania 5.3 [79]
Figure 10.
Relative amounts of divalent surfactant ions, bromine ions, and surfactant-bromide associates as
a function of total surfactant concentration for C12(TAPABr)2 calculated according to eq 5.3.
Adapted with permission from [79]. Copyright (2010) American Chemical Society
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Rysunek 11. Stężenie jonów bromkowych w roztworze C12(TAPABr)2 w funkcji stężenia surfaktantu; dane
eksperymentalne zaznaczono punktami. Linia ciągła przedstawia krzywą teoretyczną
wyznaczoną na podstawie równania 5.3, linia przerywana – hipotetyczne stężenie jonów
bromkowych przy pełnej dysocjacji surfaktantu [79]
Figure 11.
Concentration of bromide ions in the solution of C12(TAPABr) 2 as a function of surfactant
concentration. Symbols denote experimental data, the solid line represents the theoretical
dependence calculated according to eq 5.3, and the dotted line represents the hypothetical
dependence in the absence of surfactant-counterion associates. Reprinted with permission from
[79]. Copyright (2010) American Chemical Society

ADSORPCJA DWUFUNKCYJNYCH LABILNYCH SURFAKTANTÓW KATIONOWYCH

1145

Przy niskich stężeniach surfaktantu stężenie jonów bromkowych jest dwukrotnie
większe, co odpowiada pełnej dysocjacji soli bis-amoniowych, natomiast przy
wyższych stężeniach, ale nadal niższych niż krytyczne stężenie micelizacji (cmc)
badanych surfaktantów, rzeczywiste stężenie jonów Br- jest niższe niż
przewidywane dla całkowitej dysocjacji surfaktantu, co wskazuje na tworzenie się
asocjatów w układzie jon surfaktantu – przeciwjon. Prowadzi to do częściowej
neutralizacji ładunku grup hydrofilowych w warstwie powierzchniowej i do
wzrostu adsorpcji wskutek zmniejszenia odpychających oddziaływań
elektrostatycznych pomiędzy zaadsorbowanymi jonami surfaktantu. Wyniki
doświadczalne bardzo dobrze opisuje krzywa teoretyczna, zaznaczona na Rys. 11
linią ciągłą, uzyskana na podstawie równania 5.3 przy wartości stałej asocjacji dla
najlepszego dopasowania (patrz Tabela 1).
Model STDE pozwala na opis izoterm surfaktantów dwufunkcyjnych
w szerokim zakresie stężeń za pomocą ograniczonej liczby parametrów. Trzy
z nich, HS, Γm i αS, odnoszą się tylko i wyłącznie do jonów surfaktantu [46, 70, 72],
zatem ich fizyczne znaczenie powiązane jest bezpośrednio z izotermą adsorpcji dla
związku niejonowego o takiej samej długości łańcucha alkilowego jak dla badanych
surfaktantów jonowych. Wartość maksymalnego nadmiaru powierzchniowego, Γm,
zależy od wielkości ugrupowania hydrofilowego. Pozostaje stała dla wszystkich
badanych związków dwufunkcyjnych, natomiast różni się dla związków liniowych
C12TAPABr i C12TAPAMS i surfaktantów oligomerycznych [19]. Wartości
parametru αS (Tabela 5.1) określają aktywność powierzchniową jonów surfaktantu.
Podobnie jak w przypadku tego parametru dla przeciwjonów, αC, im niższa jest
wartość parametru αS, tym wyższa aktywność powierzchniowa poszczególnych
związków. W obliczeniach teoretycznych przyjęto, że efektywny promień jonowy
w warstwie powierzchniowej, αBr- i αCH3OSO3-, determinuje grubość warstwy Sterna,
δ. Jeśli chodzi o wartość stałej dielektrycznej w warstwie Sterna, εS, to brak jest
bezpośredniej metody jej pomiaru, jednakże wartość uzyskana na podstawie
modelu STDE wydaje się być rozsądna. Zaobserwowano niewielki spadek wartości
εS wraz ze wzrostem długości łańcucha alkilowego, co jest zgodne z wynikami
opisanymi w [83]. Wartość εS = 22.5 dla C16(TAPABr)2 i C16(TAPAMS)2 jest
zbliżona do wartości stałych dielektrycznych wnętrza micel dla CTABr (εm = 16)
i CTACl (εm = 18) wyznaczonych metodami fluorescencyjnymi przez K.
Kalyanasundarama i J.K. Thomasa [84] Niewielka różnica może wynikać z faktu,
że wewnątrz micel hydrofobowe łańcuchy są bardziej upakowane niż w warstwie
powierzchniowej, co ogranicza penetrację wody do wnętrza micel i prowadzi do
uzyskania niższych wartości stałych dielektrycznych. Opis teoretyczny izoterm
surfaktantów dwufunkcyjnych za pomocą modelu STDE nie tylko pozwala na
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określenie zachowania się związków na granicach faz, ale również umożliwia
weryfikację danych uzyskanych metodami doświadczalnymi.
6. AKTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWA DICHLORKÓW N,N-BIS(3,3’DIMETYLOAMINOPROPYLO)ALKILAMIDÓW
Dichlorki N,N-bis(3,3’-dimetyloaminopropylo)alkilamidów Cn(DAPACl)2
(struktura zamieszczona na Rys. 12) mają strukturę cząsteczkową podobną do soli
N,N-bis(3,3’-trimetyloammoniopropylo)alkilamidów,
jednakże
grupami
kationowymi
są
trzeciorzędowe
aminy.
N,N-bis(3,3’-dimetyloaminopropylo)alkilamidy Cn(DAPA)2 w zależności od pH środowiska mogą występować
w trzech formach [85] o różnym stopniu protonacji.

Cn(DAPACl)2; n=9, 11, 13, 15
Rysunek 12. Struktura badanych kationowych surfaktantów dwufunkcyjnych – dichlorków amin
Figure 12.
Structure of studied cationic dicephalic surfactants – amine dichlorides

Zawartość poszczególnych form (M – forma niesprotonowana, MH –
monoprotonowana, MH2 – diprotonowana) w zależności od wartości pH roztworu
wyznaczonej na podstawie miareczkowania konduktometrycznego C12(DAPACl)2
przedstawiono na Rys. 13. Jednakże przeprowadzone pomiary pH roztworów
poszczególnych dichlorków Cn(DAPACl)2 dla stężeń odpowiadającym zakresowi
występowania izoterm adsorpcji tych związków (10-4 – 10-1M) pokazały, że wartość
pH nie przekracza 7, co oznacza, że w tych warunkach w roztworze obecna jest
praktycznie tylko jedna, podwójnie protonowana, dwudodatnia forma – MH2.
Aktywność powierzchniowa związków typu soli amin, dichlorków N,Nbis(3,3’-dimetyloaminopropylo)alkilamidów Cn(DAPACl)2, została wyznaczona
poprzez pomiary napięć powierzchniowych ich wodnych roztworów [85],
a uzyskane izotermy przedstawiono na Rys. 14. W celach porównawczych
naniesiono również izotermy napięcia powierzchniowego otrzymane uprzednio dla
C12(TAPABr)2 i C12(TAPAMS)2.
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Rysunek 13. Zawartość
procentowa
poszczególnych
form
dichlorku
N,N-bis(3dimetyloaminopropylo)dodekanamidu (C12(DAPACl)2) w zależności od pH [85]
Figure 13.
Variation in the contribution of diprotonated (MH2), monoprotonated (MH) and deprotonated
(M) forms of N,N-bis[3,3-(dimethylamine)propyl]dodecanamide dichloride with pH variation.
Reprinted from [85] with permission from Elsevier
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Rysunek 14. Zależność napięcia powierzchniowego (γ) od stężenia dla dwufunkcyjnych dichlorków
Cn(DAPACl)2 (n=10,12,14,16) oraz dla dibromku C12(TAPABr)2 i dimetylosiarczanu
C12(TAPAMS)2; liniami ciągłymi zaznaczono krzywe uzyskane na podstawie teoretycznego
modelu adsorpcji surfaktantów jonowych (STDE) [85]
Figure 14.
Surface tension (γ) of dicephalic dichlorides Cn(DAPACl)2 (n = 10, 12, 14, 16) as function of
surfactant concentration; lines represent fits of the theoretical model of ionic surfactant
adsorption to experimental data (STDE model). Adapted from [85] with permission from
Elsevier.
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Do opisu adsorpcji dichlorków na granicy faz ciecz/gaz zastosowano również
rozszerzony model teoretyczny adsorpcji surfaktantów jonowych, STDE,
a uzyskane wyniki dla parametrów najlepszego dopasowania zestawiono w Tabeli
2. Dla porównania przedstawiono również parametry uzyskane dla dodecylowych
pochodnych soli bis-amoniowych, C12(TAPABr)2 i C12(TAPAMS)2. Podobnie jak
w przypadku bromków i metylosiarczanów przy obliczeniach teoretycznych
procesu adsorpcji uwzględniono możliwość tworzenia się asocjatów jon surfaktantu
– przeciwjon, których istnienie zostało potwierdzone poprzez pomiary stężenia
wolnych jonów chlorkowych Cl- w roztworach dichlorków dwufunkcyjnych za
pomocą jonoselektywnej elektrody chlorkowej, a uzyskane wyniki przedstawiono
przykładowo dla C12(DAPACl)2 na Rys. 15 [85].
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Rysunek 15. Stężenie jonów chlorkowych w roztworze C 12(DAPACl)2 w funkcji stężenia surfaktantu; dane
eksperymentalne zaznaczono punktami. Linia ciągła przedstawia krzywą teoretyczną
wyznaczoną na podstawie równania 5.3, linia przerywana – hipotetyczne stężenie jonów
chlorkowych przy pełnej dysocjacji surfaktantu [85]
Figure 15.
Concentration of chloride ions in solution of C12(DAPACl)2 as function of surfactant
concentration. Symbols denote experimental data, the solid line represents the theoretical
dependence (eq. 5.3), and the dotted line represents the hypothetical dependence in the absence
of surfactant-counterion associates. Reprinted from [85] with permission from Elsevier

Parametry najlepszego dopasowaniaa modelu teoretycznego do izoterm doświadczalnych dla badanych dwufunkcyjnych soli amin Cn(DAPACl) 2 [85]
Fitting parameters of the theoretical model to the surface tension isotherms of the studied dicephalic cationic surfactants Cn(DAPACl)2 [87]

Tabela 2.
Table 2.

a
b

Związek

αS (mol/dm3)

HS
(kJ/mol)

106 ΓS
(mol/cm2)

Amin
(nm2)

ΔG0ads
(kJ/mol)

ε

K
(dm3/mol)

cmcb
(mol/dm3)

C10(DAPACl)2

3.3×10-5

0.5

3.6

0.46

-25.57

27

14

7.0×10-2

C12(DAPACl)2

3.1×10-6

0.5

3.6

0.46

-31.43

26

14

2.5×10-2

C14(DAPACl)2

2.5×10-7

0.5

3.6

0.46

-37.66

25

14

9.0×10-3

C16(DAPACl)2

1.0×10-8

1.0

3.6

0.46

-45.64

22.5

14

3.0×10-3

Dalsze parametry: αCl- = 17000 [mol/dm3], δ=aCl- = 0.33 [nm], δ=aBr- = 0.33 [nm],
Wartości cmc (krytycznego stężenia micelizacji) wyznaczono na podstawie izoterm przedstawionych na Rys. 14.
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Wskazują one, że stężenie jonów Cl- jest niższe niż przewidywane dla
całkowitej dysocjacji, co świadczy o tworzeniu się asocjatów w układzie jon
surfaktantu – przeciwjon. Pojawienie się dla stężenia powyżej 0.01 M cząsteczek
pojedynczo sprotonowanych wpływałoby na aktywność powierzchniową, natomiast
nie powodowałoby spadku stężenia jonów chlorkowych. Świadczy to poprawności
hipotezy odnośnie wyłącznego występowania podwójnie sprotonowanej formy
surfaktantu. Wyniki doświadczalne bardzo dobrze opisuje krzywa teoretyczna,
uzyskana na podstawie równania 5.3 przy wartości stałej asocjacji dla najlepszego
dopasowania (patrz Tabela 2), zaznaczona na Rys. 15 linią ciągłą.
Badane dichlorki amin wykazują nieco wyższą aktywność powierzchniową
w porównaniu z dwufunkcyjnymi dibromkami i dimetylosiarczanami amoniowymi
C12(TAPABr)2 i C12(TAPAMS)2, ale niższą niż ich liniowe odpowiedniki
C12TAPABr i C12TAPAMS. Różnica w aktywności powierzchniowej badanych
związków jest dobrze widoczna w odniesieniu do wartości parametru αS
i standardowej energii adsorpcji ΔG0ads (Tabela 2). Na Rys. 16 została
przedstawiona zależność standardowej energii adsorpcji, ΔG0ads, od liczby atomów
węgla w łańcuchu alkilowym, nC, dla szeregu homologicznego dichlorków N,Nbis(3,3’-dimetyloaminopropylo)alkilamidów.
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Rysunek 16. Zależność standardowej energii adsorpcji, ΔG0ads, od liczby atomów węgla w łańcuchu
alkilowym, nC, dla Cn(DAPACl)2 [85]
Figure 16.
Dependence of the standard free energy of adsorption, ΔG0ads, on the number of carbon atoms,
nC, for homologues series of Cn(DAPACl)2. Reprinted from [85] with permission from Elsevier
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Liniowa zależność ΔG0ads od liczby atomów węgla w łańcuchu alkilowym jest
zgodna z regułą Traubego dla szeregów homologicznych surfaktantów i dla
badanych dichlorków Cn(DAPACl)2 może być przedstawiona następującym
równaniem:
(6.1)
w którym współczynnik korelacji R2 = 0.995.
Wartość nadmiaru powierzchniowego, Γm, wyznaczona z modelu STDE, dla
dichlorków Cn(DAPACl)2 jest nieco wyższa niż dla dwufunkcyjnych dibromków
i dimetylosiarczanów. Można to uzasadnić mniejszym rozmiarem efektywnej
średnicy grup hydrofilowych, ze względu na zastąpienie jednej grupy CH3 atomem
wodoru w dichlorkach Cn(DAPACl)2. Prametr HS dla wszystkich badanych
związków dwufunkcyjnych o takiej samej liczbie atomów węgla w łańcuchu
alkilowym jest stały, podobnie jak wartość stałej dielektrycznej w warstwie Sterna.
Wartość parametru αc, wyrażającego zdolność przeciwjonu do penetracji warstwy
Sterna, dla jonów chlorkowych jest znacznie wyższa niż dla jonów bromkowych
czy metylosiarczanowych [46]. Oznacza to, że jony Cl- mają mniejsze
powinowactwo do warstwy powierzchniowej i mniej efektywnie neutralizują
ładunek podwójnej warstwy elektrycznej, niż jony Br- i CH3OSO3-. Mimo to
dichlorki są najbardziej aktywne powierzchniowo spośród badanych związków
dwufunkcyjnych. Jest to związane wyższą tendencja do tworzenia asocjatów oraz
z ich budową, a mianowicie mniejszym rozmiarem efektywnej średnicy grup
hydrofilowych. Zastąpienie grupy CH3 atomem wodoru przy atomach azotu
w cząsteczce dichlorku powoduje zwiększenie stopnia kompleksowania jonów
chlorkowych. Przypuszczenie to potwierdza wyznaczona wartość stałej asocjacji.
Najlepszy opis teoretyczny eksperymentalnych izoterm C n(DAPACl)2 został
uzyskany dla KCl = 14 dm3/mol, wartości dwukrotnie większej niż dla
dimetylosiarczanów (Tabela 2). Świadczy to o znacznie większym stopniu
kompleksowania jonów chlorkowych przez jony surfaktantu i jest głównym
czynnikiem prowadzącym do zwiększenia aktywności powierzchniowej
dichlorków.
Zastosowany model kwazi-dwuwymiarowego elektrolitu do opisu procesu
adsorpcji dichlorków N,N-bis(3,3’-dimetyloaminopropylo)alkilamidów daje
możliwość skorelowania wyników otrzymanych metodami doświadczalnymi
z obliczeniami teoretycznymi izoterm adsorpcji. Ponadto wyznaczone na podstawie
modelu parametry pozwalają na przedstawienie bardziej dokładnego obrazu
procesu adsorpcji.
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UWAGI KOŃCOWE
Surfaktanty dwufunkcyjne typu dicephalic wykazują aktywność powierzchniową
na granicy faz ciecz/gaz niższą niż standardowe surfaktanty o tej samej liczbę atomów
węgla w łańcuchu hydrofobowym. Wprowadzenie do cząsteczki dodatkowej „głowy”
powoduje znaczny wzrost charakteru hydrofilowego, przejawiający się wyższymi
wartościami krytycznego stężenia micelizacji w stosunku do surfaktantów
o standardowej budowie. Analogicznie do klasycznych surfaktantów obserwuje się,
charakterystyczny dla szeregów homologicznych, wzrost aktywności powierzchniowej
wraz ze wzrostem długości łańcucha alkilowego. Oprócz długości łańcucha
hydrofobowego wpływ na aktywność powierzchniową ma tworzenie par (asocjatów)
surfaktant-przeciwjon. Z zaprezentowanych kationowych surfaktantów dwufunkcyjnych
najwyższą aktywność powierzchniową wykazują dichlorki amin. Związane jest to
z nieco mniejszym rozmiarem ich hydrofilowych grup – trzeciorzędowych amin, gdyż
zamiast grupy metylowej przy atomach azotu posiadają atom wodoru. W przypadku
dibromków oraz dimetylosiarczanów amoniowych zaznacza się wyraźny wpływ
przeciwjonu. Surfaktanty z jonami metylosiarczanowymi są bardziej aktywne
powierzchniowo co wynika z większej zdolności tych jonów do penetracji warstwy
Sterna.
Metody
doświadczalne
polegające
na
pomiarze
napięć
powierzchniowych/międzyfazowych dają ogólny obraz adsorpcji surfaktantów na
granicy faz, natomiast szczegółowe dane dotyczące rozkładu jonów w warstwie
dyfuzyjnej mogą być otrzymane na drodze rozważań teoretycznych z zastosowaniem
odpowiedniego modelu adsorpcji. Zastosowanie do teoretycznego opisu procesu
adsorpcji dwufunkcyjnych surfaktantów kationowych rozszerzonego modelu kwazidwuwymiarowego elektrolitu, uwzględniającego możliwość tworzenia się asocjatów w
układzie wieloładunkowy jon surfaktantu – przeciwjon, pozwala na uzyskanie dobrej
korelacji pomiędzy wynikami otrzymanymi na podstawie pomiarów a obliczeniami
teoretycznymi.

PODZIĘKOWANIA
Praca powstała w ramach grantów: MNiSzW (Nr N N209 119537) oraz NCN
OPUS 2017/25/B/ST4/02450

ADSORPCJA DWUFUNKCYJNYCH LABILNYCH SURFAKTANTÓW KATIONOWYCH

1153

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

D.J.F. Taylor, R.K. Thomas, J. Penfold, Adv. Colloid Interface Sci. 2007, 132, 69.
K. Holmberg, Langmuir, 2010, 26, 9276.
A. Tehrani-Bagha, K. Holmberg, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 2007,12, 81.
A. Sokołowski, A. Bieniecki, K.A. Wilk, B. Burczyk, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng.
Aspects, 1995, 98, 73.
B. Burczyk, Biodegradable and Chemodegradable Nonionic Surfactants, [w:] Encyclopedia
of Surface and Colloid Science, A. T. Hubbard, (red.) Marcel Dekker, Inc., New York – Basel
2002, s. 724 – 752.
B. Burczyk, Zielona Chemia: zadania, cele, przykłady i osiągnięcia; Wiadomości chemiczne
2002.
E. Grabińska-Sota, Czwartorzędowe sole amoniowe-ocena oddziaływania na środowisko,
Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowań w gospodarce, Praca zbiorowa, red.
R. Zieliński, Instytut Technologii Drewna, Poznań 2001.
G. Para, A. Hamerska-Dudra, K.A. Wilk, P. Warszyński, Colloids Surf. A, 2011, 383, 67.
S.K. Samanta, S. Bhattacharya, P.K. Maiti, J. Phys. Chem. B, 2009, 113, 13545.
N. Gao, J. Dong, G. Zhang, X. Zhou, J. Eastoe, J. Mutch, R.K. Heenan, J. Colloid Interface Sci.
2007, 314, 707.
K.Z. Roszak, S.L. Torcivia, K.M. Hamill, A.R. Hill, K.R. Radloff, D.M. Crizer, A.M.
Middleton, K.L. Caran, J. Colloid Interface Sci., 2009, 331, 560.
S. Bhattacharya, S.K. Samanta, J. Phys. Chem. Lett., 2011, 2, 914.
J. Haldar, V.K. Aswal, P.S. Goyal, S. Bhattacharya, J. Colloid Interface Sci., 2005, 282, 156.
Ł. Lamch, K. Witek, E. Jarek, E. Obłąk, P. Warszyński, K.A. Wilk, J. Colloid Interface Sci.,
2020, 558, 220.
A.J. Jackson, P.X. Li, C.C. Dong, R.K. Thomas, J. Penfold, Langmuir, 2009, 25, 3957.
G. Bai, J. Wang, H. Yan, Z. Li, R.K. Thomas, J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 3105.
J. Haldar, P. Kondaiah, S.J. Bhattacharya, Med. Chem., 2005, 48, 3823.
A. Meister, A. Blume, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 2007, 12, 138.
J. Węgrzyńska, G. Para, J. Chlebicki, P. Warszyński, K.A. Wilk, Langmuir, 2008, 24, 3171.
R. Zana, J. Xia, Gemini Surfactants: Synthesis, Interfacial and Solution-Phase Behaviour,
and Applications; Marcel Dekker: New York, 2004.
K. Din, M.S. Sheikh, A.A. Dar, J. Phys. Chem. B, 2010, 114, 6023.
T. Yoshimura, A. Ohno, K. Esumi, Langmuir, 2006, 22, 4643.
S. Langsrud, M. Sidhu, E. Heir, A. Holck, Int. Biodeter. Biodegr., 2003, 51, 283.
J. Moran, M. Addy, R. Jackson, R. Nowcombe, J. Clin, Pesidontol. 2000, 27, 37.
A. Skrzypczak, J. Błaszczak, Aktywność powierzchniowa czwartorzędowych dichlorków bisamoniowych pochodnych 1-alkiloimidazoli, Instytut Technologii Drewna, 107, Poznań 2005.
O. Farago, K. Ewert, A. Ahmad, H.M. Evans, N. Gronbech-Jensen, C.R. Safinya, Biophys.
J. 2008, 95, 836.
A. Piecuch, Ł. Lamch, E. Paluch, E. Obłąk, K.A. Wilk, J. Appl. Microbiol., 2016, 121, 682.
E. Paluch, A. Piecuch, E. Obłąk, Ł. Lamch, K.A. Wilk, Colloids Surf. B, 2018, 164, 34.
S. Bhattacharya, S. De, Chem. Eur. J., 1999, 5, 2335.
K.K. Ewert, H.M. Evans, A. Zidovska, N.F. Bouxsein, A. Ahmad, C.R.A. Safinya, J. Am.
Chem. Soc., 2006, 128, 3998.
K.N. Jayaprakash, J. Lu, B. Fraser-Reid, Angew. Chem., Int. Ed., 2005, 44, 5894.
M. Antonietti, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 2001, 6, 244.
K. Holmberg, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 2003, 8, 187.
J. Haldar, V.K. Aswal, P.S. Goyal, S. Bhattacharya, J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 12803.

1154
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]

R. FRĄCKOWIAK, G. PARA, Ł. LAMCH, L. SZYK-WARSZYŃSKA, K.A. WILK, P. WARSZYŃSKI

D.M. Wawrzyńczyk, U.J. Bazylińska, Ł. Lamch, J.
Kulbacka, A.A. Szewczyk,
A. Bednarkiewicz, K.A. Wilk, M. Samoć, ChemSusChem, 2019, 12, 706.
R.S. Dias, B. Lindman, DNA Interactions with Polymers And Surfactants. John Wiley & Sons;
2008,
J. Chlebicki, J. Węgrzyńska, K.A. Wilk, J. Colloid Interface Sci., 2008, 323, 372.
W. Wang, W. Lu, L. Jiang, J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 1409.
X. Yan, S. Han, W. Hou, X. Yu X, C. Zeng, X. Zhao, H. Che, Colloids Surf. A, 2007, 303, 219.
W. Zieliński, K.A. Wilk, G. Para, E. Jarek, K. Ciszewski, J. Palus, P. Warszyński, Colloids Surf.
A, 2015, 480, 63.
S. Mishra, V.K. Tyagi, J. Oleo Sci,. 2007, 56, 269.
J. Cross, E.J. Singer, Cationic surfactants, analytical and biological evaluation; Surfactant
Science Series, Vol. 53; Marcel Dekker Inc.: New York, 1994.
D.N. Rubingh, P.M. Holland, Cationic Surfactants: Physical Chemistry; Marcel Dekker: New
York, 1991.
D. Myers, Surfactants Science and Technology, 3 ed.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ,
2006.
K. Cho, K. Na, J. Kim, O. Terasaki, R. Ryoo, Chem. Mater., 2012, 24, 2733,
doi:10.1021/cm300841v.
G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Adv. Colloid Interface Sci., 2006, 122, 39 .
L. Pérez, A. Pinazo, M. R. Infante, R. Pons, J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 11379 .
K. Dopierała, J. Łuczyński, K. Prochaska, Adv. Colloid Interface Sci., 2009, 151, 49.
G. Para, P. Warszyński, Colloids Surf. A, 2007, 300, 346.
A. Adamson, A.P. Gast, Physical Chemistry of Surfaces, 6th Edition, Wiley & Sons, Inc., New
York, 1997.
J.W. Gibbs, The Collected Works of J. Willard Gibbs, Vol. 1, Yale University Press, New
Haven, 1957 .
R. Zana, Adv. Colloid Interface Sci., 2002, 97, 205.
R. Miller, G. Kretzschmar, Colloid Polymer Sci., 1980, 258, 85.
A.F.G. Ward, L. Tordai, J. Chem. Phys., 1949, 14, 453.
J.F. Baret, J. Colloid Interface Sci., 1969, 30, 1.
I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc., 1918, 40, 1361.
A. Frumkin, Z. Phys. Chem., 1925, 116, 466.
E. Helfand, H.L. Frisch, J.L. Lebowitz, J. Chem. Phys., 1961, 34, 1037.
I.B. Ivanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Adv. Colloid Interface Sci., 2006, 123-126,
189, doi: 10.1016/j.cis.2006.05.020.
O. Stern, Z. Electrochem., 1924, 30, 508.
J.T. Davies, E.K. Rideal, Interfacial Phenomena. New York: Academic Press, 1963.
R.P. Borwankar, D.T. Wasan, Chem. Eng. Sci., 1986, 1, 199.
R.P. Borwankar, D.T. Wasan, Chem. Eng. Sci., 1988, 43, 1323.
V.V. Kalinin, C.J. Radke, Colloids Surf A, 1996, 114, 337.
D.C. Grahame, Chem. Rev., 1947, 41, 441.
P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, Langmuir, 1999, 15, 2351.
K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Colloid Surf., 1999,
156, 389.
V.B. Fainerman, E.H. Lucassen-Reynders, R. Miller, Colloids Surf., A 1998, 143, 141.
V.B. Fainerman, E.H. Lucassen-Reynders, Adv. Colloid Interface Sci., 2002, 96, 295.
P. Warszyński, W. Barzyk, K. Lunkenheimer, H. Fruhner, J. Phys. Chem. B., 1998, 102, 10948.
P. Warszyński, K. Lunkenheimer, G. Czichocki, Langmuir, 2002, 18, 2506.
G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Z. Adamczyk, Colloids Surf A, 2003, 222, 213.

ADSORPCJA DWUFUNKCYJNYCH LABILNYCH SURFAKTANTÓW KATIONOWYCH

[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]

[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]

1155

G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Colloids and Surfaces A, 2005, 261, 65.
P. Warszyński, D.K. Wantke, H. Fruhner, Colloids Surf A, 2001, 189, 29.
E. Jarek, P. Wydro, P. Warszyński, M. Paluch, J. Colloids Interface Sci., 2006, 293, 194.
E. Jarek, T. Jasiński, W. Barzyk, P. Warszyński, Colloids Surfaces A, 2010, 354(1–3), 188.
N.A.J.M. Sommerdijk, T.L. Hoeks, K.J. Booy, M.C. Feiters, R.J.M. Nolte, Zwanenburg B.
Chem. Commun., 1998, 1998, 743.
R. Frąckowiak, K.A. Wilk, A. Piasecki, Patent. Polska, nr 211857. Bis-amoniowe sole
alifatycznych amidów 3,3'-iminobis(N,N-dimetylopropyloaminy) i sposób ich wytwarzania : Int.
Cl. C07C 237/00, C07C 231/00. Zgłosz. nr 388525 z 13.07.2009. Opubl. 31.07.2012. 4 s.
G. Archontis, E. Leontidis, G. Andreou, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 17957.
P. Jungwirth, D. J. Tobias D, J. Phys. Chem. B, 2002, 106, 6361.
L. Vrbka, M. Mucha, B. Minofar, P. Jungwirth, E.C. Brown, D.J. Tobias, Curr. Opin. Colloid
Interface Sci., 2004, 9, 67.
G. Para, A. Hamerska-Dudra, K.A. Wilk, P. Warszyński, Colloids Surf. A, 2010, 365, 215.
K. Kalyanasundaram, J.K. Thomas, J. Am. Chem. Soc., 1977, 99, 2039.
R. Frąckowiak, G. Para, P. Warszyński, K.A. Wilk, Colloids and Surfaces A: Physicochem.
Eng. Aspects, 2012, 413, 108.

Praca wpłynęła do Redakcji 1 kwietnia 2021 r.

DOI: 10.53584/wiadchem.2021.10.10

2021, 75, 9-10

MODYFIKACJA SUBSTRATÓW STAŁYCH PRZEZ
KONTROLOWANĄ ADSORPCJĘ MAKROJONÓW

MODIFICATION OF SOLID SUBSTRATES BY
CONTROLLED ADSORPTION OF MACROIONS

Maria Morga*, Zbigniew Adamczyk
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry
Polish Academy of Sciences,
Niezapominajek 8, 30-239 Krakow, Poland
*e-mail: maria.morga@ikifp.edu.pl

Abstract
Abbreviations and symbols
1. Introduction
2. Experimental methods
3. Bulk macroion characteristics
4. Macroion adsorption – monolayer characteristics
5. Macroion layer stability
6. Conclusions
Acknowledgments
References

1158

M. MORGA, Z. ADAMCZYK

Dr inż. Maria Morga - doktor nauk chemicznych od 2014 roku. Adiunkt w Instytucie Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka jednolitych studiów
magisterskich Politechniki Krakowskiej, wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, absolwentka studiów
podyplomowych wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Biomateriały – Materiały dla Medycyny).
Kierownik projektu NCN Sonata o tematyce z zakresu wytwarzania monowarstw i multiwarstw nanocząstek
i makrojonów: polielektrolitów, polipeptydów na powierzchniach granicznych ciało stałe–ciecz, określania
kinetyki adsorpcji makrojonów na powierzchniach stałych oraz badaniu stabilności monowarstw makrojonów
w zależności od warunków środowiska. Współautorka 35 publikacji oraz 1 patentu. Wykonawca 8 projektów
naukowych NCN i Funduszy Strukturalnych UE. Szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań
z zastosowaniem technik mikroelektroforezy kapilarnej oraz metody DLS do charakterystyki makrojonów
w objętości oraz w prowadzeniu badań nad charakterystyką multiwarstw nanocząstek na powierzchni ciał
stałych i określaniu właściwości fizykochemicznych powierzchni substratów w tym właściwości
elektrokinetycznych powierzchni oraz monowarstw nanocząstek i makrojonów z użyciem metody potencjału
przepływu.
Doctor of chemical sciences since 2014. Adjunct in Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry,
Polish Academy of Sciences. A graduate of uniform Master's studies at the Cracow University of Technology,
Faculty of Chemical Engineering and Technology, a graduate of post-graduate studies at AGH University of
Science and Technology (Biomaterials - Materials for Medicine). Head of the NCN project (Sonata) related to
production of mon- and multilayers composed of nanoparticles with incorporated biomolecules:
polyelectrolytes, polypeptides. The carried out research comprises the studies on both nanoparticle
and macroion adsorption/desorption kinetics at/from solid/liquid interfaces. Coauthor in 35 publications
and 1 patent. Extensive experience in conducting research using microelectrophoresis and DLS techniques to
characterize bulk properties of macromolecules and nanoparticles as well as in conducting studies on the
electrokinetic properties of mono- and multilayers deposited on the surface of solid substrates with the use
of the streaming potential method.

https://orcid.org/0000-0002-4913-9244

Profesor Zbigniew Adamczyk - Profesor w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego
Habera PAN. Doktor nauk chemicznych (1978); doktor habilitowany (1986), profesor nauk chemicznych
(1994). Tematyka badawcza: mechanizmy i kinetyka adsorpcji na powierzchniach międzyfazowych;
stabilność układów koloidalnych i biokoloidalnych,
oddziaływania elektrostatyczne w układach
zdyspergowanych, zjawiska elektrokinetyczne, mikrohydrodynamika. Autor ponad 300 publikacji, w tym 30
prac przeglądowych, rozdziałów i książek min. Particles at Interfaces: Interactions, Deposition, Structure,
Elsevier 2006, 2017, współautor 10 patentów. Osiągnięcia naukowe: uogólnienie teorii dyfuzji konwekcyjnej,
rozwinięcie teorii randomalnej sekwencyjnej adsorpcji, sformułowanie nowego modelu teoretycznego zjawisk
elektrokinetycznych, uogólnienie modelu Langmuira, ilościowy opis mikrohydrodynamiki makrojonów
i białek globularnych, rozwinięcie nowych metod pomiarowych kinetyki adsorpcji białek w warunkach
in situ. Edytor czasopisma Curr. Opin. Colloid Interface Sci., członek rady redakcyjnej czasopism: Adv.
Colloid Interface Sci.; Colloids Surf. A, Colloids Surf. A; J Colloid Interface Sci. Członek Polskiej Akademii
Umiejętności oraz American Chemical Society.
Professor at Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. Ph.D.
in physical chemistry (1978); D.Sc. (Habilitation) in Chemistry (1986), Full Professor in Chemistry since
1994. Research interests: mechanisms and kinetics of macroion/proteins/nanoparticle adsorption; electrostatic
interactions of macromolecules and nanoparticles; electrokinetic phenomena; microhydrodynamics of
macroions and proteins. Author of over 300 publications comprising 30 review articles and chapters, 10
patents and books: Particles at Interfaces: Interactions, Deposition, Structure, Elsevier 2006, 2017. Main
achievements: convective diffusion theory, hybrid model of protein adsorption, generalization of Langmuir
isotherm, description of electrokinetic phenomena for heterogeneous surfaces, electrostatic effects in protein
adsorption. Fellow of the Polish Academy of Arts and Sciences, Member of the American Chemical Society.
Co-editor in Curr. Opin. Colloid Interface Sci. Member of the Editorial Boards: Adv. Colloid Interface Sci.;
Colloids Surf. A, Colloids Surf. A; J Colloid Interface Sci.
https://orcid.org/0000-0002-8358-3656

MODYFIKACJA SUBSTRATÓW STAŁYCH PRZEZ KONTROLOWANĄ ADSORPCJĘ MAKROJONÓW

1159

ABSTRACT
Mechanisms of cationic macroion adsorption on negatively charged solid
substrates comprising mica and silica were thoroughly discussed. Attention was
focused on poly(allylamine hydrochloride) (PAH), poly(dimethyl-diallylammonium
chloride) (PDDA) and poly-L-lysine (PLL) widely used in practice. The bulk
physicochemical parameters controlling the macroion adsorption such as the
diffusion coefficient, hydrodynamic diameter, intrinsic viscosity and electrophoretic
mobility were discussed. The latter, experimentally accessible parameter, enables to
determine the electrokinetic charge of macroion molecules, their isoelectric points
and zeta potentials. On the other hand, the analysis of the hydrodynamic diameter
and the intrinsic viscosity data confirmed a largely elongated shape of the
molecules even for concentrated electrolyte solution. These results are used for
a quantitative interpretation of macroion adsorption at solid substrates investigated
using in situ streaming potential measurements. It is confirmed that the macroion
mostly adsorb in the side-on orientation forming layers whose maximum coverage
can be regulated by the ionic strength of the solution. This streaming potential
method can also be used to determine the stability of the layers performing
controlled desorption kinetic measurements. It is shown that at pH 7.4 the PDDA
and PLL macroions form stable layers on solid substrates, which can be used for an
efficient immobilization of negatively charged macroions and bioparticles
comprising protein molecules and viruses.

Keywords: adsorption of macroions; electrokinetic characteristics of macroions;
PAH and PDDA adsorption; macroion layers on solid substrates, streaming
potential measurements; zeta potential of macroion molecules
Słowa kluczowe: adsorpcja makrojonów; charakterystyka makrojonów; adsorpcja
PAH i PDDA; warstwa makrojonów na powierzchniach ciał stałych; pomiary
potencjału przepływu; potencjał zeta makrocząstek
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ABBREVIATIONS AND SYMBOLS
Av
B0
2bc
cc
cp
dc
dH
D
Es
2h
k
kc
Ka
l
Le
LBL
Mw
np
Np
P
PAH
PDDA
PLL
q
Q
Sg
t
T

V
wp
ζi


λ

e
r
[η]
μe
ρs
ρe
ρp

V

– Avogadro constant
– the blocking function
– the thickness of the channel
– the width of the channel
– mass concentration expressed in mg L-1
– the equivalent molecule diameter
– the hydrodynamic diameter
– diffusion coefficient
– the streaming potential
– the distance between the sheets or plates
– the Boltzmann constant
– the average mass transfer rate constant in the channel
– the equilibrium adsorption constant
– the length of the channel
– the contour length of the molecule
– the layer-by-layer method
– the molar mass of the macroion
– the macroion number concentration
– the surface concentration of adsorbed molecules
– the hydrostatic pressure difference
– poly(allylamine hydrochloride)
– poly(dimethyl-diallylammonium chloride)
– poly-L-Lysine
– effective (electrokinetic) charge of a macroion
molecule
– the volumetric flow rate of the solution
– the characteristic cross-section area of the given
macroion molecule
– adsorption time
– the absolute temperature
– the linear flow rate in the channel
– the macroion mass fraction
– zeta potential of substrate surface
– the dimensionless coverage of macroions
– the aspect ratio parameter
– the supporting electrolyte viscosity
– the relative viscosity of the solution
– the intrinsic viscosity of the macroion molecule
– the electrophoretic mobility
– the density of macroion solutions
– the density of the pure electrolyte solution
– the macroion density
– the macroion volume fraction
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1. INTRODUCTION
Macroions commonly referred to as polyelectrolytes, are charged polymer
macromolecules whose repeating units acquire an electric charge upon dissolving
in polar solvents such as water. According to these charged groups, they can be
divided into polycations or polyanions. Recently, macroions have been extensively
studied due to a number of potential applications in many industrial processes, such
as filtration, water treatment, papermaking, food manufacturing, mineral extraction
etc. [1–5]. In those processes, they are widely used as thickeners, emulsifiers,
flocculants, and conditioners [6]. Moreover, modification of solid substrates by
macroions is of great significance to many practical and natural processes such as
formation of nanocoatings on textiles [7], nano-encapsulation for controlled drug
delivery and release [8–10], cell adhesion [11] or protein and enzyme
immobilization and separation [12,13].
Due to the growing applications of macroions, especially in medicine, many
techniques have been exploited to produce the monolayer and multilayer films of
desired coverage and structure. Thin films have been fabricated using various
techniques such as Langmuir-Blodgett or self-assembly. One of the most promising
technique of surface modification using macroions was the layer-by-layer (LBL)
assembly technique, developed by Decher et. al, which has become a powerful tool
for fabricating thin materials (nano - and microcapsules) with precise control of
film composition and structure [14–18]. Thin mono and multi-layer macroion films
are of interests for the development of biocompatible materials for medical
applications.
In this work we describe investigations concerning three types of
macromolecules: poly(allylamine hydrochloride) (PAH), the poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA), and the polypeptide poly-L-lysine (PLL)
(a naturally-occurring aminoacid). PAH as well as PDDA belong to the group of
macroions comprising hydrophilic, positively charged ammonium groups. Both are
water-soluble, which make them attractive for biological applications due to the
environmental-friendly behavior. PAH has been extensively used as a cationic
component of multilayers for controlled drug delivery [19,20], cell adhesion [21]
macroion or antibodies and enzymes immobilization and separation [22].
The strong PDDA macroion was initially used in order to produce the paper
exhibiting a large electroconductivity [23]. Presently, it is commonly used for
effective separation of biomolecules [24], protein immobilization [25] and removal
of bacteria from sludge [26]. In the group of polypeptides, PLL comprises amino
groups, which can be easily protonated over a broad pH range [22] and assumes
three types of conformations, i.e., a-helix, -sheet, and random coil [27].
Due to the variety of secondary structures and controlled conformational transitions
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among these structures, PLL is widely used as a building block of novel
materials for medical applications, e.g., drug transport [28], microencapsulation of
islets [29,30], cells [31,32] and chromosome preparations [33]. In addition, PLL has
been used in biomimetic mineralization [34], cell attachment [35], biosensors, and
biosensor arrays [36].
One can argue that surface modification procedures adopted in these
applications could be better controlled and optimized if the mechanisms of
macroion adsorption at solid substrates were elucidated. This primarily requires
valid information about various physicochemical parameters characterizing
macroion molecule properties. Therefore, in this work such experimental data are
collected and thoroughly analyzed. Bulk physicochemical parameters for
controlling the macroion adsorption such as the molecule conformation, diffusion
coefficient, electrokinetic charge, zeta potential and intrinsic viscosity are
discussed. These data are used for a quantitative interpretation of macroion
adsorption investigated using in situ experimental techniques. It is underlined that
the macroion adsorb mostly in the side-on orientation forming layers whose
maximum coverage can be regulated by the ionic strength of the supporting
electrolyte. On the other hand, the macroion desorption experiments enable to
quantitatively asses the stability of the layers on solid substrates. Such layers of
well controlled coverage can be used for an efficient immobilization of negatively
charged bioparticles comprising protein molecules and viruses [37].
2. EXPERIMENTAL METHODS
The density of macroin molecules was experimentally determined by the
solution dilution method as described in Refs. [38,39]. Firstly, the density of
macroion solutions in an electrolyte of a fixed ionic strength ρs is measured by
a densitometer as a function of the macroion mass fraction wp. Then, the
experimental dependence of ρe/ρs on wp (where ρe is the density of the pure
electrolyte solution) is fitted by a straight with the slope sρ. Finally, the macroion
molecule density ρp is calculated from the following formula:

p 

e
1  sp

(1)

The viscosity of macroion solutions p of defined concentrations is measured
using capillary viscometers, comprising the Cannon-Ubbelohde semi-micro dilution
device [39,40], which requires small amounts of macroion solution (typically 5 mL)
and permits easy serial dilutions. The set-up is equipped with a thermostat that
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allowed a precise control of temperature during the measurement, which are carried
out for very low range of macroion concentration, usually equal to 50–500 mg L-1
[38,39]. Then, the relative viscosity of the solution ηr = p/e (where e is the
supporting electrolyte viscosity) is plotted against the macroion volume fraction
V = wp/ρp. The slope of this dependence corresponds to the intrinsic viscosity of
the macroion molecule denoted as [η].
The electrophoretic mobility and the diffusion coefficients of macroion
molecules under various conditions were determined by the electrophoretic
measurements (Laser Doppler Velocimetry (LDV) technique) and the dynamic light
scattering (DLS) using the Malvern Zetasizer Nano ZS apparatus [39,41,42].
Knowing the electrophoretic mobility one can calculate the electrokinetic charge
per macroion molecule and its zeta potential.
On the other hand, using the diffusion coefficient, D, one can determine the
hydrodynamic diameter of molecules using the Stokes-Einstein relationship [43]:

dH 

kT
3e D

(2)

where dH is the hydrodynamic diameter, k is the Boltzmann constant and T is the
absolute temperature.
Zeta potentials of bare and macroion covered solid substrates (mica,
silicon/silica wafers) were determined via streaming potential measurements using
a four-electrode the microfluidic cell [44,45]. The main part of the cell was
a parallel plate channel formed by mica sheets or silicon plates separated by
a perfluoroethylene spacer. The streaming potential Es was measured using a pair of
Ag/AgCl electrodes as a function of the hydrostatic pressure difference P, driving
the electrolyte flow through the channel. The overall cell electric conductivity Ke
was determined using a pair of platinum electrodes. Knowing the slope of the Es vs.
P dependence, the apparent zeta potential of substrate surface (ζi) was calculated
from the Smoluchowski formula [46]:

i 

 K e  Es 
  P 

(3)

where η is the dynamic viscosity of the solution, ε is the dielectric permittivity.
The correction for the surface conductance is about 2% for ionic strength of
I = 10-3 M and becomes negligible for larger ionic strength [44,45,47].
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3. BULK MACROION CHARACTERISTICS
As mentioned, the results obtained for the following macroions are discussed
in this work: poly(allylamine hydrochloride) PAH [41], poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA) [38,41] and the polypeptide poly-L-lyzine (PLL) bromide
[39,48]. The macroion monomer chemical structures, with their molar masses and
molecule conformations in electrolyte solutions are collected in Table 1.
Table 1.

Monomer chemical structures with their molar masses and molecule conformation derived from
molecular dynamics (MD) modeling [39,42,49]
Macroion

PAH

PDDA

PLL

0.093
Ref. [49]

[42]
0.162
Ref. [42]

[39]
0.209
Refs. [50,39]

Ref. [49]

Ref. [42]

Ref. [39]

Monomer
chemical
structure

Monomer molar mass,
kg mol-1
Molecule conformation
from MD modeling

It is interesting to mention that the theoretical modeling results described in
Refs. [38,39,42,49] confirm that all macroion molecules exhibit an elongated,
flexible rod shape in electrolyte solutions for ionic strength up to 0.15 M.
On the other hand, the main physicochemical parameters characterizing these
macroions determined in Refs. [39,41,42,49] are collected in Table 2.
It should be mentioned that among these parameters, the electrophoretic
mobility μe, which can be directly measured by the LDV technique, is of essential
significance serving as a generic parameter for calculations of the zeta potential and
the effective charge of macroion molecules. These parameter governs macroion
solutions stability and molecule interactions with substrate surfaces enabling their
adsorption. Therefore, in this section the electrophoretic mobility and zeta potential
data available in the literature are presented and discussed in some detail.
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Physicochemical properties of macroions [39,41,42,48]
Macroion
PAH

PDDA

PLL

0.7×102
Refs. [41,48]
1.15×103
Ref. [49]

1.0–1.6×102
Refs. [42,48]
1.16×103
Ref. [38]

0.75–1.9×102
Ref. [39]
1.60×103
Ref. [39]

Diffusion coefficient, m2 s-1

1.5×10-7

1.4×10-7

2.0×10-7

Hydrodynamic diameter, nm

33

32

24

Electrophoretic mobility,
μm cm (V s)-1

3.6

2.8

3.5

Number of uncompensated charges, 1

63

46

44

Zeta potential, mV

68

54

63

Intrinsic viscosity, 1

-

568

305

Quantity, Unit
Molar mass, kg mol-1
Density, kg m-3

Footnotes: 0.01 M NaCl, pH 5.6, T = 298 K

In Fig. 1 the dependence of the electrophoretic mobility measured as a function
of pH for various ionic strengths is presented for the three maroions: PAH, PDDA
and PLL, respectively.
One can observe in Fig. 1 that the electrophoretic mobility of all macroions is
positive for a broad pH range and ionic strength up to 0.15 M. However, at pH
larger than 8, the electrophoretic mobility of PAH and PLL abruptly decreases and
vanishes at pH equal to 10 and 9.5, respectively. These pH values can be identified
as the isoelectric point (IEP) of these macroions [51–53]. In the case of PDDA its
electrophoretic mobility remains positive for pH up to 11, hence the molecules
exhibit no IEP. This can be attributed to the fact that its charge is generated due to
the presence of the quaternary ammonium ionic groups [38,54,55].
Using the electrophoretic mobility data one can calculated the zeta potential
of molecules using the Henry formula [56]. Dependencies of the macroion
zeta potential on pH for various ionic strengths acquired in this way are presented
in Fig. 2. As can be seen, analogously to the electrophoretic mobility, the zeta
potential remains positive for a broad pH range and ionic strength up to 0.15 M.
At pH 5.6 and ionic strength of 10-2 M the zeta potential is equal to 68, 54 and
63 mV, for PAH, PDDA and PLL molecules, respectively. At pH 7.4 and the
same ionic strength the zeta potential slightly decrease to 62, 53 and 58 mV, for
PAH, PDDA and PLL molecules, respectively.
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Figure 1.
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The dependence of the electrophoretic mobility on pH experimentally determined (LDV) for the
following macroions :
a) PAH: 1) (■) I = 10-3 M, 2) (●) I = 10-2 M, 3) (▲) I = 0.15 M
b) PDDA: 1) (■) I = 10-3 M, 2) (●) I = 10-2 M, 3) (▲) I = 0.15 M
c) PLL: 1) 1) (■) I = 10-3 M, 2) (●) I = 10-2 M, 3) (▲) I = 0.15 M
The solid lines represent nonlinear interpolations of experimental data [38,39,41,48,49]
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Additionally, using the electrophoretic mobility and the hydrodynamic
diameter data one can calculate the effective (electrokinetic) charge of a macroion
molecule q from the Lorentz – Stokes relationship [57]:

q

kT
e  3 d H e
D

(4)

It is convenient to express q in terms the average number of elementary
charges per molecule considering that it is equal to 1.602×10-19 C. Such results were
extensively discussed in Refs. [41,57–59]. It was calculated that for the standard
conditions of 10-2 M NaCl, pH 5.6, T = 298 K, the number of positive charges per
molecule was equal to 63, 46, and 44 for PAH, PDDA and PLL, respectively.
It should be mentioned that the presence of positive charges on the macroion
molecules creates favorable conditions for electrostatically driven adsorption at
negatively charged substrates.
It is also useful to analyze the intrinsic viscosity data collected for macroions,
which provide insight into the molecule conformations and shape under various
physicochemical conditions. As can be inferred from the data shown in Table 2, the
intrinsic viscosity of PDDA and PLL for 10-2 M ionic strength (pH 5.6) exceeds by
orders of magnitude the Einstein value pertinent to spheres, equal to 2.5. At lower
ionic strength these values are significantly larger reaching 1797 and 870 for 10-3 M
for PDDA and PLL, respectively [38,39,42].This confirms that the macroion
molecules assume extended conformations in accordance with theoretical MD
modeling. As shown in Ref. [60] this corresponds to the slender body
hydrodynamic regime where it is predicted that the intrinsic viscosity only depends
on the aspect ratio parameter λ equal to Le/dc (Le is the contour length of the
molecule and dc is the equivalent molecule diameter dc). Analogously, it is shown
that the hydrodynamic diameter of a molecule under the slender body regime only
depends on the aspect ratio parameter. Therefore, using the experimental values of
the intrinsic viscosity and the hydrodynamic diameter one can determine the molar
mass of a macroion with a precision unprecedented by other methods [61].
Moreover, knowing the contour length and the diameter of the molecule one can
predict its cross-section area in the side-on orientation assuming its flexible cylinder
shape. This parameter facilitates a proper interpretation of macroion adsorption
experiments discussed below.
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The dependence of the zeta potential (calculated using the Henry formula ) on pH for
the following macroions :
a) PAH: 1) (■) I = 10-3 M, 2) (●) I = 10-2 M, 3) (▲) I = 0.15 M
b) PDDA: 1) (■) I = 10-3 M, 2) (●) I = 10-2 M, 3) (▲) I = 0.15 M
c) PLL: 1) (■) I = 10-3 M, 2) (●) I = 10-2 M, 3) (▲) I = 0.15 M
The solid lines represent nonlinear interpolations of experimental data [41,48]
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4. MACROION ADSORPTION – MONOLAYER CHARACTERISTICS
The adsorption kinetics of macroions was investigated by the streaming
potential method according to the above described procedure for two model
substrates: mica and silicon/silica wafers. Both substrates exhibit exceptionally
homogeneous surface properties and are characterized by a small rms factor equal
to 0.1 and 0.15 nm, respectively Ref. [unpublished data].
The dependence of the zeta potential of these substrates on pH calculated using
the Smoluchowski formula is shown in Fig. 3 for I = 10-2 M NaCl. It can be seen
that the bare mica surface is characterized by a negative zeta potential decreasing
from -42 to -72 for pH 3.5 and 7.4, respectively. The zeta potential for silicon/silica
is less negative and varies between -16 to -57 for pH 3.5 and 7.4, respectively. It is
interesting to mention that these values correspond to the electrokinetic charge
density of mica equal to -0.121, -0.139 elementary charges per square nanometer at
pH 3.5 and 7.4, respectively. For the silicon/silica substrate one obtains -0.028
and -0.104 per square nanometer at pH 3.5 and 7.4, respectively.

Figure 3.

The pH dependence of the zeta potential of bare substrates used in the macroion adsorption
experiments determined by the streaming potential measurements, I = 10-2 M.
1. (▲) silicon/SiO2 wafers
2. (●) mica sheet
The solids lines represent nonlinear interpolations of experimental data
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Macroion layers of controlled coverage were formed at such thoroughly
determined substrates according to three different methods as described in Refs.
[41,62,63]. First method was the diffusion-controlled adsorption, where the
macroion adsorption was carried out directly in the electrokinetic cell for an
appropriate period of time (typically 2–30 minutes) and for the solution
concentration ranging from 1–5 mg L-1. The second method was also based on the
diffusion-controlled adsorption, but in this case, the macroion adsorption was
carried out ex situ. Accordingly, two mica sheets or silicon/silica plates were placed
into the thermostated diffusion cell, and kept within suitable period of time, usually
up to 30 min. Then, the macroion-covered substrates were flushed with pure water,
to remove non-bonded molecules, and placed in the electrokinetic cell in order to
perform the streaming potential measurement. The coverage of macroion was
calculated considering the diffusion-controlled transport from finite volumes, for
which the adsorption kinetics is governed by the equation [64]:



8
N p  h 1  2
 





i 1



 2 i 12  2 D p
4 h2

e

 2i  1

2

t



 np



(5)

where: Np is the surface concentration of adsorbed molecules, 2h is the distance
between the sheets or plates, t is adsorption time, np is the macroion number
concentration, connected with the mass concentration expressed in mg L-1 and
denoted as cp, expressed by the following relationship :

n p  106 c p

Av
Mw

where Av = 6.023 × 1023 is the Avogadro constant and Mw is the molar mass of the
macroion.
In the case of the third method, the macroion adsorption was carried out in situ
under convection-controlled transport. For such convection-controlled adsorption
regime the surface concentration of molecules is given by:

N p  kc n p t

(6)

where kc is the average mass transfer rate constant in the channel. This
parameter can be calculated ab initio for a concrete cell geometry (in the form of a
parallel-plate channel) from the following formula [64,65]:

V1/3 D 2/3
kc  1.165 1/3 1/3
bc l

(7)
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where V∞ =Q/4bccc is the linear flow rate in the channel, Q is the volumetric flow
rate of the solution, 2bc is the thickness of the channel, cc is the width and l is the
length of the channel.
Eq. (7) indicates that the mass transfer for a fixed channel dimensions only
depends on the volumetric flow rate and the diffusion coefficient of a macroion.
However, it should be mentioned that Eqs. (5,6) are only valid for not too large
range of macroion coverage where surface blocking effects are not significant.
Otherwise the true macroion coverage is calculated from numerical solutions of the
mass transfer equation with the blocking function derived from the random
sequential adsorption model [63].
It is experimentally confirmed in Ref. [41] that the diffusion-controlled
adsorption, carried out directly in the experimental cell is the most convenient for
a controlled formation of macroion layers because it allows to determine their
electrokinetic properties without changing the measurements conditions. Moreover,
the layers adsorbed under diffusion transport are more uniform and the usage of
macroion solutions is much lower compared to the convection-controlled
adsorption. However, the convection-driven transport conditions are advantageous
for efficiently performing macroion desorption experiments as described in the next
section.
Representative results obtained for these three macroions using the streaming
potential method are shown in Figs. 4 a–c, as the dependence of the zeta potential
(calculated using the Smoluchowski formula) on the surface concentration Np
calculated from Eq. (5). As can be seen, in all cases the initially negative zeta
potential rapidly increases with Np, attaining positive values for Np above 6×102 μm2
. Afterward, the zeta potential attains plateau values, which are markedly lower
than the bulk zeta potentials of macroions. In order to theoretically interpret these
experimental runs it is useful to introduce the dimensionless coverage of macroions
defined as [41,64,65]:

  N p Sg

(8)

where Sg is the characteristic cross-section area of the corresponding macroion
molecule in the side-on orientation, which was equal to 155, 110 and 118 nm2 for
PAH, PDDA and PLL, respectively [48,62].
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The dependence of the zeta potential of mica ζ on the coverage of macroions. The points denote
experimental results obtained from the streaming potential measurements for pH 5.6,
I = 10-2 M. a) PAH, b) PDDA, c) PLL. The solid lines denote exact theoretical results
calculated from the 3D electrokinetic model, Eqs. (9,10)
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Upon defining the coverage one can calculate the zeta potential of macroion
covered substrate using the electrokinetic model formulated in Ref. [64] where the
following analytical expression was derived:

 ( )  Fi ( ) i  Fp ( ) p

(9)

where ζ(Θ) is the zeta potential of the macroion covered substrate, ζi is the zeta
potential of bare substrate, ζp is the zeta potential of the macroion in the bulk
(shown in Fig. 2) and Fi (), Fp () are the dimensionless functions of the coverage
and the electrical double-layer thickness. They can be approximated by the
following analytical expressions:

Fi ( )  e  CiΘ
Fp ( ) 

1

(1  e
2

(10a)
2C p 

)

(10b)

The Ci, Cp constants were calculated in Ref. [64] using the multipole expansion
method for model macromolecules in the form of touching beads.
As can be seen in Fig. 4, the theoretical results calculated from the above
electrokinetic model assuming a side-on orientation of adsorbed molecules
adequately describes the experimental data for all macroions.
It is interesting to mention that analogous trends were observed for other ionic
strengths, pHs and for the silicon/silica substrate as shown in Refs. [48,63]. These
extensive experimental measurements confirmed that the macroions efficiently
adsorb at negatively charged substrates and form single layers whose coverage and
structure can be regulated by their bulk concentration and the ionic strength of the
solution.
Such macroion layers, well-characterized in respect to the molecule
conformation and coverage, are prone to physicochemical characteristics, which are
more efficient to perform than using bulk methods (for example the LDV method).
Primarily one can conveniently determine the dependence of the layer zeta potential
on pH, which can yield the isoelectric point of a macroion. Such measurements
were performed in Ref. [50] according to the following procedure: initially
a macroion layer of the maximum coverage was adsorbed in the electrotokinetic
under optimum conditions (typically at pH 4.0 and I = 10-2 M). Afterward, the pH
of the electrolyte was changed in a discrete manner up to pH 10.5, by adding an
appropriate amount of NaOH and keeping the ionic strength at a constant level. The
streaming potential for a given pH was measured and the maroion layer zeta
potential was calculated from the Smoluchowski formula.
The results shown in Fig. 5 confirm that it is feasible to perform thorough
characteristics of macroion zeta potentials for various ionic strengths using a single
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layer pre-adsorbed on a solid substrate. Given that these measurements require
orders of magnitude lower macroion amounts than the bulk measurements (LDV),
this has practical implications, especially in the case of expensive macroions.

Figure 5.

The dependence of the zeta potential of macroion layers on mica on pH determined by
streaming potential measurements: 1) (■) I = 10-3 M, 2) (●) I = 10-2 M, 3) (▲) I = 0.15 M. a)
PAH, b) PDDA, c) PLL. The solids lines represent nonlinear interpolations of experimental data
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5. MACROION LAYER STABILITY
The streaming potential measurements can also be used for a robust analysis of
desorption kinetics, which furnishes quantitative information about the macroion
layer stability. Such experiments were performed in Refs. [41,48,62] according to
the following procedure: initially, macroion layer of controlled coverage was
adsorbed in the cell and a fixed pH and ionic strength under diffusion conditions
and the initial coverage of macroion was calculated from Eqs. (5,7). Afterward, the
channel was flushed with pure electrolyte of at a controlled volumetric flow rate
(typically 0.035 cm3 s-1) at a fixed pH and ionic strength that can be different than
during the layer adsorption stage. The streaming potential was measured for
discrete time intervals with the entire run typically lasting 10 hours. In order to
perform a quantitative analysis of the kinetic runs the zeta potential was converted
to the macroion coverage using the transformed Eqs. (9-10) [57]:

p 

1 i 
ln
Ci    

(11)

The kinetics of macroions’ desorption acquired in this way for PBS buffer at
pH 7.4 is shown in Fig. 6 [48].

Figure 6.

The kinetics of macroion desorption under flow conditions expressed as the dependence of the
normalized layer coverage on the desorption time t determined using the streaming potential
method for PBS buffer, pH 7.4, Q = 0.035 cm3 s-1, 1) (■) PDDA, 2) (▲) PLL, 3) (●) PAH. The
solid lines represent theoretical results calculated by numerical integration of Eq. (12) [48]

It can be seen that the differences in the desorption rate among macroions
become more significant with the PDDA ion showing the largest and the PAH
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macroion the least stability. These experimental data were quantitatively interpreted
in terms of the theoretical model discussed in Ref. [66]. The macroion
adsorption/desorption kinetics under flow conditions can be predicted from the
following formula:
Θ

(ka  kc ) B(Θ' )  kc
dΘ'  (kc ka / K a )t
Θ'



Θ0

(12)

where ka is the kinetic adsorption constant, kc is the bulk mass transfer constant
calculated from Eq. (7) and Ka is the equilibrium adsorption constant.
Because the ka constant can be calculated ab initio using the diffusion
coefficient of a molecule, the equilibrium adsorption constant for a macroion can be
determined applying a non-linear fitting of experimental data using numerical
solutions of Eq. (12). These constants determined in this way for these macroions at
pH 7.4 are collected in Table 3.
It should be underlined that the above procedure for determining the
equilibrium adsorption constant Ka via the streaming potential measurements is
more efficient than a direct determination via adsorption equilibrium measurements,
which have to be carried out for very low bulk concentrations of macroion solutions
and over an excessive desorption time.
Table 3.

The adsorption constant Ka [cm] for the PAH, PDDA and PLL macroions monolayers at mica
determined using the streaming potential measurements (PBS buffer at pH 7.4) [48]

Macroion

Ka [cm]

PAH

10.9

PLL

27.1

PDDA

62.5

The equilibrium adsorption constants can also be used to predict the kinetics of
macroion desorption under the diffusion-controlled transport regime. It was shown
in Ref. [65] that the characteristic relaxation time of this process, defined as the
time when the macroion coverage decreases to one half of its initial value, can be
calculated from the formula:

td 


4

(ln 2)2

K a 2 B02
K 2 B2
 0.377 a 0
D
D

(13)

where B0 is the blocking function for  = 0, which was calculated from the random
sequential adsorption model.
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Eq. (13) indicates that the relaxation time is proportional to the square of the
equilibrium adsorption constant and inversely proportional to the diffusion
coefficient of macroion. Using the diffusion coefficient data given in Table 2, the
Ka values from Table 3 (for pH 7.4) and assuming that B0 = 0.2 one obtains from
Eq. (13) that td = 1.3×107, 5.5×107, and 4.5×108 s for PAH, PLL and PDDA,
respectively. This corresponds to 3.6×103, 1.5×104 and 1.3×105 hours. These
desorption time under diffusion transport are practically infinite from
an experimental point of view.
Considering the above discussed results one can argue that the cationic
macroion layers can be exploited as an efficient platform for nanoparticle and
bioparticle attachment investigations applying commonly used experimental
techniques. For example in Refs. [67,68] the deposition of silver and gold
nanoparticles at PAH modified silica sensors was studied using the quartz
microbalance. This yielded reliable information about the absolute mass transfer
coefficients and the range of applicability of this method. Analogously, in Ref. [37]
the kinetics of virus attachment to PLL modified gold and silica sensors was
investigated using the same technique.
6. CONCLUSIONS
It is shown that the streaming potential method is a useful tool for investigating
in situ adsorption/desorption kinetics of macroion molecules at various
solid/electrolyte interfaces. The interpretation of experimental data acquired in this
way in terms of the electrokinetic model yields thorough physicochemical
characteristics of macroion layers, especially their zeta potentials as a function of
pH and molecule isoelectric points.
Additionally, the streaming potential measurements of desorption kinetics
under flow conditions can be used to derive information about the stability of
macroion layers, quantitatively characterized in terms of the equilibrium adsorption
constants Ka. Such measurements are impractical using conventional approaches
where adsorption equilibria are measured because this would require very low
macroion concentration and in consequence excessive adsorption times.
Using the equilibrium adsorption constants it is shown that the macroion layers
are stable under diffusion-controlled transport regime where in the case of PDDA
the characteristic desorption time exceeds 1.3×105 hours.
Such cationic maroion layers can be exploited as an efficient platform for
nanoparticle and bioparticle attachment and as supporting layers for the shell
formation of microcapsules used for targeted drug delivery.
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ABSTRACT
The main purpose of this paper is description of the mechanisms governing
the adsorption process of organic substances (such as polymers and dyes soluble
in water) and inorganic substances (i.e. heavy metal ions) on the solid surface
in the presence of synthetic surfactants of various ionic nature (anionic SDS,
cationic CTAB and nonionic Triton X-100). The following polymers were applied:
polyacrylamide, poly(ethylene glycol), poly(vinyl alcohol) and poly(acrylic acid).
Moreover, the mono-, di- and triazo dyes with acidic, reactive and direct characters
were used. Metal oxides – both simple (alumina, zirconia, titania) and mixed
(double: silica-alumina, silica-titania and triple: alumina-silica-titania), as well as
activated carbons obtained from biomass and peat were applied in the role
of adsorbents. The effects of solution pH, ionic character of adsorbate, its molecular
weight, elemental composition of the solid, its acid-base properties and textural
structure, were determined. The understanding of the phenomena occuring at this
type of interface is extremaly important for the effective control of colloidal
suspensions stability, which is essential for practical applications. The formation
of mixed adsorption layers composed of polymer-surfactant, dye-surfactant
or polymer-surfactant-metal ion complexes results in many cases in a significant
modification of the surface properties of solids, which is manifested not only by the
changes in amount of bound adsorbate, but also by the changes in the structure
of electrical double layer.
The analysis of the obtained results indicated two main mechanisms of the
surfactants influence on the adsorption process of organic and inorganic substances
in colloidal systems containing a highly dispersed solid. The first one is the
formation of polymer-surfactant, dye-surfactant or polymer-surfactant-metal
complexes through both hydrophobic and electrostatic interactions, which show
different affinity to the adsorbent surface. In most of the examined systems, these
complexes were effectively bound at the solid-liquidinterface, which resulted in the
adsorption increase of polymer, dye and heavy metal ions. The second important
mechanism is the competition of surfactant molecules and other adsorbates for the
active sites of the solid surface (the components of mixed adsorbates had the same
ionic character). As a result of these two processes, mixed adsorption layers with
a specific structure were formed, which determined the stability of the colloidal
suspension.

Keywords: competitive adsorption, surfactant, dyes removal, polymer-surfactant
complexes, suspension stability, electrical double layer
Słowa kluczowe: adsorpcja konkurencyjna, surfaktant, usuwanie barwników,
kompleksy polimer-surfaktant, stabilność suspensji, podwójna warstwa elektryczna
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WPROWADZENIE
Granica faz ciało stałe – roztwór o różnym składzie chemicznym stanowi obszerną
dziedzinę badań naukowych. Badania te prowadzone są w celu wyjaśnienia
skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących w tym obszarze.
Dokładne poznanie ich daje podstawę do wykorzystania zachodzących tam zjawisk
w szeregu procesach technologicznych przebiegających w różnych gałęziach
przemysłowych. Zjawiska te mają również istotne znaczenie w procesach, z którymi
spotykamy się w codziennym życiu. Dlatego też poza aspektem czysto poznawczym
badania te mają ważne znaczenie praktyczne [1-5].
Pośród związków chemicznych, których adsorpcja na powierzchni ciał stałych
odgrywa istotną rolę, należy wymienić związki powierzchniowo czynne, z których
większość stanowią tzw. surfaktanty. Różnorodność budowy surfaktantów determinuje
szeroki wachlarz ich zastosowań. Procesy adsorpcyjne zachodzące z udziałem
surfaktantów na granicy faz ciało stałe – roztwór mogą powodować szereg zmian takich
parametrów jak na przykład, napięcie powierzchniowe, a przez to i zwilżalność ciała
stałego, zmianę ładunku powierzchniowego, zmianę stabilności suspensji ciała stałego,
zmianę trwałości emulsji itp. [6-9]. Wielkość tych zmian zależy od charakteru
występujących oddziaływań z powierzchnią ciała stałego, a te z kolei są determinowane
przez siłę jonową środowiska, w którym zachodzi badany proces, pH roztworu,
obecności innych związków zarówno organicznych jak i nieorganicznych. Szczególnie
dodanie substancji polimerowej do układu zdyspergowane ciało stałe – roztwór
surfaktanta może w drastyczny sposób zmienić stabilność takiego układu wskutek
pojawiających się oddziaływań polimer – surfaktant prowadzących w konsekwencji do
tworzenia się kompleksów tych związków [12]. Poprzez odpowiedni dobór substancji
polimerowej i surfaktantu, można regulować strukturę tworzących się warstewek
adsorpcyjnych na powierzchni ciała stałego. W konsekwencji przekładać się to może na
uzyskanie odpowiedniej zwilżalności ciała stałego przez roztwory wodne różnych
substancji. Tego typu układy wykorzystywane są, między innymi, w badaniach nad
flotacyjnym wzbogacaniem różnych minerałów [13].
Roztwory surfaktantów wykorzystywane są również podczas utylizacji odpadów
przemysłowych stanowiących wysoko zdyspergowane suspensje wodne. Zawiesiny te
są poważnym zagrożeniem środowiska naturalnego. Zastosowanie w takich wypadkach
surfaktantów bądź roztworów mieszanych surfaktant – polimer pozwala nie tylko na
wydzielenie fazy stałej, w skład której wchodzą jony różnych metali ciężkich, ale także
na odzyskanie wody przemysłowej o wysokim stopniu czystości [14-17].
Dzięki wpływowi surfaktantów na właściwości adsorpcyjne jonów metali ciężkich
w układach koloidalnych staje się możliwe ich wydzielenie, co ma bardzo duże
znaczenie w zapobieganiu niekorzystnej koncentracji tych metali w środowisku [18-20].
Badania naukowe z wykorzystaniem roztworów surfaktantów w szerokim ujęciu
tej problematyki prowadzone były też przez profesora Bogdana Burczyka. Prace
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profesora dotyczyły zarówno tematyki syntezy i technologii wytwarzania surfaktantów,
jak również oceny ich adsorpcji i agregacji na granicy różnych faz w ujęciu
teoretycznym i eksperymentalnym. Były one niewątpliwie inspiracją dla wielu
naukowców zajmujących się tą tematyką.
Prezentowana praca odnosi się również do tego typu zagadnień i stawia sobie za
cel zbadanie, jaki może mieć wpływ surfaktant na właściwości adsorpcyjne substancji
organicznych i nieorganicznych w układach wysoko zdyspergownych.

1. ZACHOWANIE SIĘ SURFAKTANTÓW W ROZTWORACH I NA
GRANICY FAZ CIAŁO-STAŁE W OBECNOŚCI INNYCH
ZWIĄZKÓW
Cząsteczki związków powierzchniowo czynnych wraz ze wzrostem ich
stężenia przejawiają coraz silniejsze zdolności agregacyjne w roztworach wodnych.
Po przekroczeniu tzw. krytycznego stężenia micelizacji (CMC) tworzą micele
o różnych kształtach i rozmiarach, tj. kuliste, sferyczne, wydłużone typu pręta,
a także kuliste pęcherzyki dwuwarstwowe. Wystąpienie tego zjawiska jest
bezpośrednią konsekwencją wzajemnego oddziaływania cząsteczek surfaktantu,
obejmującego dużą ich liczbę, czego skutkiem jest powstanie agregatów
o określonej strukturze. Struktura ta uzależniona jest od wymiarów, a także
charakteru chemicznego oraz jonowego zarówno głowy surfaktantu (jonowa,
niejonowa – anionowa, kationowa, amfoteryczna) jak i ogona (fragment
węglowodorowy lub fluorowęglowodorowy, obecność rozgałęzienia łańcucha,
występowanie wiązań wielkokrotnych i grup aromatycznych) [21].
Należy wspomnieć również o możliwości formowania pewnych struktur
agregacyjnych surfaktantu jeszcze przed osiągnięciem CMC, które tworzą się na
granicy faz. Należą do nich twory określane mianem hemimiceli i admiceli [22, 23].
Hemimicele mogą powstawać już przy stężeniu surfaktantu ok. 10 razy mniejszym
niż jego krytyczne stężenie micelizacji. Ich struktura przypomina półkoliste twory,
w których odpowiednie części surfaktantu grupują się na powierzchni (w zależności
od jej właściwości hydrofobowo/hydrofilowych). Z kolei admicele powstają na
skutek oddziaływania utworzonych uprzednio hemimiceli z kolejnymi cząsteczkami
surfaktantu, co powoduje formowanie drugiej warstwy związku powierzchniowo
czynnego. Admicele tworzą się przy stężeniu surfaktantu stanowiącym ok.
0,6CMC.
Wzajemne oddziaływania między cząsteczkami związku powierzchniowo
czynnego i makrocząsteczkami syntetycznych polimerów w roztworach wodnych
są odpowiedzialne za modyfikację wielu zjawisk o charakterze objętościowym
i powierzchniowym zachodzących w takich układach. Należą do nich m.in.:
właściwości reologiczne roztworów, przebieg procesu adsorpcji na granicy faz ciało
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stałe-ciecz, właściwości elektrokinetyczne i stabilność suspensji koloidalnych,
zdolność rozpuszczania w wodzie trudno rozpuszczalnych związków oraz napięcie
międzyfazowe ciecz-ciecz [24].
W zależności od rodzaju polimeru i surfaktantu oraz charakteru sił
oddziaływania między rozpuszczalnikiem, środkiem powierzchniowo czynnym
i związkiem wielkocząsteczkowym (elektrostatyczne, chemiczne, hydrofobowe,
van der Waalsa) można wyróżnić różne przypadki zachowania w takich układach,
które obejmują brak występowania oraz powstawanie kompleksów polimersurfaktant o specyficznej strukturze [12]. Poniżej scharakteryzowano osiem
najczęściej występujących przypadków.
W pierwszym z nich kompleksy polimer-surfaktant nie tworzą się, co może
być spowodowane ich identycznym charakterem jonowym, tzn. oba są niejonowe
lub posiadają ładunek o takim samym znaku. W związku z tym podczas ich
adsorpcji na grancy faz ciało stałe-roztwór dominującym mechanizmem będzie
konkurencja o powierzchniowe miejsca aktywne.
Drugi przypadek dotyczy układu, w którym polimer i surfaktant są
różnoimiennie naładowane i ich wzajemny kontakt odbywa się na drodze
przyciągania elektrostatycznego. W takich sprzyjających warunkach tworzą się
kompleksy o mniejszym ładunku w porównaniu do cząsteczek wyjściowych, a co
za tym idzie o mniejszej hydrofilowości. Może to ostatecznie doprowadzić do ich
wytrącenia z roztworu.
Kolejna sytuacja ma również miejsce w układach zawierających związek
powierzchniowo czynny i polimer o przeciwnych ładunkach. Pojedyncza
cząsteczka surfaktantu może oddziaływać z wieloma segmentami/grupami
funkcyjnymi obecnymi w obrębie jednego lub kilku łańcuchów polimerowych,
tworząc odpowiednio mostek wewnątrzcząsteczkowy lub międzycząsteczkowy.
Następny mechanizm dotyczy zachowania się kopolimerów przypadkowych
i blokowych (ze stosunkowo krótkimi blokami). W takiej sytuacji makrocząsteczka
kopolimeru przyjmuje konformację charakteryzującą się „segregacją” bloków
o różnym charakterze. Cząsteczki związku powierzchniowo czynnego orientują się
w określony sposób w kontakcie z domenami polimerowymi o różnych
właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych, co skutkuje tworzeniem tzw. miceli
polimerowych.
Kolejne trzy przypadki odnoszą się do polimerów modyfikowanych w ten
sposób, że nabywają one charakteru hydrofobowego. Po pierwsze, pojedyncza
czasteczka surfaktantu może wiązać się swoim fragmentem hydrofobowym
z jednym lub wieloma segmentami polimerowymi w obrębie jednej lub wielu
makrocząsteczek. Po drugie, klastry/asocjaty cząsteczek związku powierzchniowo
czynnego mogą oddziaływać z wieloma hydrofobowo zmodyfikowanymi
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segmentami w pojedynczej makrocząsteczce polimeru. Po trzecie, asocjaty
cząsteczek surfaktantu mogą łączyć się z każdym hydrofobowo zmodyfikowanym
segmentem w łańcuchu polimerowym.
Ostatni przypadek dotyczy sytuacji, w której łańcuchy polimeru częściowo
wnikają i owijają się wokół polarnej powierzchni miceli surfaktantu. Pojedyncza
makrocząsteczka polimeru może łączyć się w ten sposób z jedną lub wieloma
micelami związku powierzchniowo czynnego.
Duży ciężar cząsteczkowy polimeru i jego łańcuchowa budowa sprawia, że
możliwych struktur tworzących się kompleksów polimer-surfaktant jest wiele, na
co wskazuje ich powyższy przegląd. W ich tworzeniu mogą uczesntniczyć
pojedyncze cząsteczki surfaktantów, ich asocjaty oraz micele. W przypadku
oddziaływania surfaktantów z mniejszymi cząsteczkami barwnika [25, 26] lub
jonami metali [27] możliwości tworzenia kompleksów jest znacznie mniej. Dotyczą
one przede wszystkim przyciągania elektrostatycznego surfaktant-barwnik/jon oraz
tworzenia między nimi wiązań chemicznych. W przypadku barwników pewne
znaczenie mogą mieć również oddziaływania hydrofobowe z cząsteczkami
surfaktantów.
Struktura kompleksów polimer-surfaktant, barwnik-surfaktant, czy też jon
metalu-surfaktant tworzących się w roztworze wodnym może ulegać również
pewnym zmianom podczas ich adsorpcji na powierzchni ciała stałego, co wynika
z oddziaływania z grupami powierzchniowymi adsorbentu.
W tabeli 1 zamieszczono charakterystykę wybranych surfaktantów o różnym
charakterze jonowym. Są to typowi przedstawiciele surfaktantów syntetycznych
reprezentujący poszczególne grupy. Były one wykorzystywane w naszych
badaniach, których najważniejsze rezultaty przeanalizowano w kolejnych
rozdziałach. Koncentrowały się one przede wszystkim na określeniu właściwości
adsorpcyjnych, elektrokinetycznych i stabilnościowych wybranych polimerów,
barwników i jonów metali ciężkich w odniesieniu do suspensji cząstek tlenków
metali (prostych i złożonych), a także węgli aktywnych rozproszonych w wodnych
roztworach zawierających określony związek powierzchniowo czynny.
Tabela 1.
Table 1.

Charakterystyka wybranych surfaktantów syntetycznych o różnym charakterze jonowym
Characteristics of selected synthetic surfactants with different ionic character

Surfaktant/
rodzaj
SDS
dodecylosiarczan sodu,
anionowy
CTAB
bromek
heksadecylotrimetylo-

Wzór sumaryczny/
masa molowa [g/mol]
C12H25OSO3Na
288,38
C19H42BrN
364,45

Charakter głowy

Charakter ogona

anionowa
hydrofilowa grupa
siarczanowa
kationowa
hydrofilowa grupa
trimetyloamoniowa

hydrofobowy
12-członowy łańcuch
węglowodorowy
hydrofobowy
15-członowy łańcuch
węglowodorowy
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amoniowy,
kationowy
Triton X-100
4-(2,4,4-trimetylopentan2-ylo)fenoksypolietoksy
etanol,
niejonowy

C14H21(OC2H4)nOH
n = 9–10
n = 9: 602,80
n = 10: 646,85

hydrofobowy
podstawnik wraz z
pierścieniem
fenolowym

hydrofilowa
grupa
polioksyetylenowa

2. WPŁYW SURFAKTANTU NA ADSORPCJĘ POLIMERU NA
POWIERZCHNI TLENKÓW METALI
W wyjaśnieniu zmian stabilności zachodzących w suspensji tlenku metalu
w obecności polimeru i surfaktantu, co jest niezwykle istotne z praktycznego
punktu widzenia, bardzo pomocne są badania wielkości ich adsorpcji. Dzięki nim
można również uzyskać wstępne informacje dotyczące konformacji
zaadsorbowanego związku wielkocząsteczkowego na granicy faz tlenek
metalu - roztwór elektrolitu.
Na rys. 1 zaprezentowano zmiany w powinowactwie adsorpcyjnym
poliakryloamidu anionowego (AN PAM) o różnej masie cząsteczkowej (11 000 000
i 15 500 000 Da) i zawartości grup karboksylowych (5 i 50%) na powierzchni
nanotlenku cyrkonu(IV) bez oraz w obecności SDS w roztworach o różnym pH.
Próbki polimerowe oznaczono odpowiednio AN PAM 11,0_5% i AN PAM
15,5_50% [28, 29].

Wielkośd adsorpcji [mg/m2]

0,8
0,7
0,6

0,5
0,4
0,3
0,2

0,1
0

bez SDS

z SDS

bez SDS

AN PAM 11,0_5%

pH 3

Rysunek 1.

Figure 1.

z SDS

AN PAM 15,5_50%

pH 6

pH 9

Ilości zaadsorbowanego AN PAM o różnej zawartości grup karboksylowych na powierzchni
tlenku cyrkonu(IV) bez oraz w obecności SDS w roztworach o pH 3, 6 i 9; stężenia początkowe
AN PAM i SDS wynosiły 100 ppm [28, 29]
Amounts of adsorbed AN PAM with different content of carboxyl groups on the surface
of zirconium(IV) oxide without and in the presence of SDS in solutions of pH 3, 6 and 9;
the initial concentrations of AN PAM and SDS were 100 ppm [28, 29]
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Analiza powyższych danych wykazała, że proces adsorpcji anionowego
poliakrylamidu przebiega najefektywniej w suspensjach o pH 3, zarówno
w przypadku układów z dodatkiem, jak i bez SDS. Wielkość adsorpcji AN PAM
maleje wraz ze wzrostem pH roztworu, ponieważ wzrasta stopień jonizacji
polimeru (bardziej rozwinięta konformacja), a dodatkowo powierzchnia ciała
stałego przyjmuje ładunek ujemny (punkt ładunku zerowego ZrO2 (tzw. pzc – ang.
point of zero charge) przypada przy pH ok. 6). Dodatek anionowego surfaktantu
podwyższa adsorpcję polimeru na powierzchni tlenku cyrkonu(IV) w pH 3.
W takich warunkach cząsteczki SDS mogą tworzyć kompleksy z minimalnie
zdysocjowanymi makrocząsteczkami PAM na drodze oddziaływań hydrofobowych,
zwiększając ich sumaryczny ładunek ujemny, a przez to powinowactwo do
dodatnio naładowanej powierzchni ciała stałego. Schematyczne przedstawienie
struktury tych kompleksów w warstwie adsorpcyjnej na powierzchni ciała stałego
zaprezentowano na rys. 2. Natomist w pH 6 i 9 ma miejsce konkurencja między
oboma adsorbatami o miejsca powierzchniowe ciała stałego, a uzyskane dane
[28,29] wskazują, że to SDS ulega preferencyjnej adsorpcji w stosunku do znacznie
rozwiniętych łańcuchów makrocząsteczek. W związku z tym prowadzi to do
obniżenia ilości polimeru zaadsorbowanego na powierzchni ZrO2.

SDS

Rysunek 2.
Figure 2.

Schematyczne przedstawienie struktury kompleksów AN PAM-SDS w roztworach o pH 3
zaadsorbowanych na powierzchni dodatnio naładowanego ZrO2 [29]
Schematic representation of the structure of AN PAM-SDS complexes in solutions of pH 3
adsorbed on the surface of positively charged ZrO2 [29]
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Określona struktura mieszanej warstwy adsorpcyjnej wpływa także na
mechanizmu stabilności badanych suspensji i wielkości agregatów (flokuł)
tworzonych w układzie (tabela 2) [29].
Tabela 2.

Table 2.

Średnice agregatów cząstek ZrO2 bez i z zaadsorbowanym AN PAM w roztworach o pH
3, 6 i 9, uzyskane pod nieobecność i w obecności SDS; stężenia początkowe AN PAM i SDS
wynosiły 100 ppm [29]
ZrO2 aggregate diameters without and with adsorbed AN PAM in solutions of pH 3, 6 and 9,
obtained in the absence and presence of SDS; the initial concentrations of AN PAM and SDS
were 100 ppm [29]

Układ
ZrO2
ZrO2+AN PAM 11,0_5%
ZrO2+AN PAM 15,5_50%

bez SDS
bez SDS
z SDS
bez SDS
z SDS

Średnica agregatów [nm]
pH 3
pH 6
70
743
62
694
685
660
533
767
112
118

pH 9
60
62
149
113
61

Badania turbidymetryczne wskazały, że suspensja ZrO2 (bez adsorbatów)
odznacza się najmniejszą trwałością w pH 6, w którm cząstki ciała stałego mają
zerowy ładunek sumaryczny (a wielkości agregatów osiagają wartość 743 nm).
Największy wpływ na stabilnośc suspencji wywiera obecność SDS w układzie
zawierającym AN PAM 11,0_5% w pH 3. W tym przypadku obecność środka
powierzchniowo czynnego powoduje znaczne pogorszenie trwałości układu. Proces
tworzenia kompleksów polimer-surfaktant prowadzi do wzrostu ujemnego ładunku
adsorbatu i następuje skuteczna neutralizacja ładunku powierzchniowego tlenku
cyrkonu, co objawia się formowaniem flokuł o znacznych rozmiarach (685 nm).
W badaniach określono także wpływ dodatku SDS na mechanizm adsorpcji
i grubość warstewki adsorpcyjnej na powierzchni tlenku glinu(III) polimerów
niejonowych: (1) poli(glikolu etylenowego) – PEG (o masie cząsteczkowej 2 000
i 20 000 Da – oznaczono je jako PEG 2 i PEG 20) i (2) poli(alkoholu winylowego)
– PVA (o masie cząsteczkowej 16 000 i dwóch zawartościach grup octanowych:
87 i 98% - oznaczono odpowiednio PVA 16_87% i PVA 16_98%). Uzyskane dane
zebrano w tabeli 3 [30].
Dla wszystkich badanych suspensji obecność anionowego surfaktantu
skutkowała wzrostem adsorpcji polimerów niejonowych, a także tworzeniem
grubszych warstewek adsorpcyjnych. Jest to rezultatem formowania się
kompleksów polimer-surfaktant za pośrednictwem oddziaływań hydrofobowych
(anionowe grupy SDS skierowane są w stronę roztworu), przez co zwiększa się ich
powinowactwo adsorpcyjne do dodatnio naładowanej powierzchni Al2O3 (pomiary
prowadzono w pH 6, a punkt pHpzc tlenku glinu(III) przypada przy wartości ok. 8).
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Adsorpcja takich kompleksów skutkuje także wzrostem grubości warstewki
adsorpcyjnej, a obserwowane efekty są większe im wyższa jest masa cząsteczkowa
PEG oraz zawartość grup octanowych w łańcuchach PVA.
Tabela 3.

Table 3.

Ilości zaadsorbowanego PEG o różnej masie cząsteczkowej oraz PVA o różnej zawartości grup
octanowych, a także grubości warstewek adsorpcyjnych tych polimerów utworzone na
powierzchni tlenku glinu(III) bez oraz w obecności SDS w roztworach o pH 6; stężenia
początkowe PEG, PVA i SDS wynosiły 100 ppm
Amounts of adsorbed PEG with different molecular weight and PVA with different content
of acetate groups, as well as the thickness of the adsorption layers of these polymers formed
on the aluminum(III) oxide surface without and in the presence of SDS in solutions of pH 6;
the initial concentrations of PEG, PVA and SDS were 100 ppm

Układ
Al2O3+PEG 2
Al2O3+PEG 20
Al2O3+PVA 16_87%
Al2O3+PVA 16_98%

bez SDS
z SDS
bez SDS
z SDS
bez SDS
z SDS
bez SDS
z SDS

Wielkość
[mg/m210-2]
1,8
2,2
3,6
4,6
2,2
2,9
3,5
4,5

adsorpcji

Grubość
warstwy
adsorpcyjnej [nm]
4,8
5,2
6,4
6,7
5,8
6,1
6,7
7

Podobny mechanizm adsorpcji, oparty na tworzeniu kompleksów polimersurfaktant był obserwowany dla suspensji tlenku tytanu(IV) w obecności
anionowego poli(kwasu akrylowego) – PAA oraz kationowego surfaktantu CTAB
w roztworach o pH 6 [31]. Niemniej jednak w tym przypadku kompleksy
powstawały na drodze elektrostatycznego przyciągania między różnoimiennie
naładowanymi adsorbatami, co prowadziło do wzrostu adsorpcji polimeru. Z kolei
dodatek SDS skutkował spadkiem adsorpcji PAA na powierzchni ciała stałego, co
było wynikiem adsorpcji konkurencyjnej tych dwóch związków organicznych
o identycznym charakterze jonowym.
3. WPŁYW SURFAKTANTÓW O RÓŻNYM CHARAKTERZE JONOWYM
NA ADSORPCJĘ BARWNIKÓW NA POWIERZCHNI TLENKÓW
MIESZANYCH
Tlenki mieszane wykazują wiele interesujących właściwości, takich jak
wysoka skuteczność adsorpcyjna, silne własności kwasowo-zasadowe, korzystne
parametry teksturalne, obecność wielu rodzajów grup powierzchniowych, wysoka
stabilność tworzonych suspensji, a także możliwość formowania nanostruktur [32].
Sprawia to, że układ mieszany dwóch tlenków metali/półmetali ma dużo lepsze
parametry aplikacyjne niż pojedyncze tlenki, wchodzące w jego skład. Z tego

1192

S. CHIBOWSKI, M. WIŚNIEWSKA

powodu, mogą być one wykorzystane między innymi jako sorbenty różnego
rodzaju zanieczyszczeń, takich jak jony metali ciężkich, barwniki, surfaktanty,
pestycydy, czy też polimery. Otrzymuje się je wieloma metodami, spośród których
największym zainteresowaniem cieszą się techniki: pirogeniczna, zol-żel oraz
chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD – ang. Chemical Vapour Deposition)
[32].
W związku z powyższym przeprowadzano badania mające na celu określenie
zdolności adsorpcyjnych wybranych mieszanych tlenków podwójnych i potrójnych
w odniesieniu do różnych barwników, stosowanych w dużych ilościach
w przemyśle włókienniczym, w obecności surfaktantów o odmiennym charakterze
jonowym. Szczegółową charakterystykę zastosowanych tlenków mieszanych
i barwników zaprezentowano w tabelach 4 i 5. Ciała stałe zostały otrzymane
w Instytucie Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie,
który ma bogate doświadczenie w syntezie wielu układów kompozytowowych
o różnym składzie i strukturze, także tych o właściwościach magnetycznych.
Tabela 4.
Table 4.

Charakterystyka wytypowanych do badań tlenków mieszanych
Characteristics of mixed oxides selected for studies

Tlenek
mieszany/symbol
SiO2-Al2O3
(SA96)
SiO2-Al2O3
(SA3)
SiO2-TiO2
(ST20)
SiO2-TiO2
(ST80)
Al2O3-SiO2-TiO2
(AST88)

Tabela 5.
Table 5.

Skład
4% SiO2
96% Al2O3
97% SiO2
3% Al2O3
80% SiO2
20% TiO2
20% SiO2
80% TiO2
4% Al2O3
8% SiO2
88% TiO2

Powierzchnia
właściwa [m2/g]

Średni rozmiar
porów [nm]

Punkt ładunku
zerowego pHpzc

75

7,4

4,8

302

7,7

3,5

84

8,8

4,6

22

6,7

7,0

39

6,1

4,8

Charakterystyka zastosowanych barwników
Characteristics of used dyes

Barwnik/rodzaj

Masa molowa
[g/mol]

C.I. Acid Orange 7
(AO7)
monoazowy
kwasowy

350,32

Wzór strukturalny

Numer C.I.
lub CAS
C.I. No: 15510
CAS No: 633-96-5
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C.I. Reactive Black 5
(RB5)
diazowy
reaktywny

991,82

C.I. No: 20505
CAS No: 12225-251/17095-24-8

C.I. Direct Blue 71
(DB71)
triazowy
bezpośredni

1029,88

C.I. No: 34140
CAS No: 4399-55-7

C.I. Acid Yellow 219
(AY219)
diazowy
kwasowy

448,43

CAS No: 71819-57-3

C.I. Direct Yellow 142
(DY142)
diazowy
bezpośredni

794,73

CAS No: 71902-08-4

C.I. Reactive Blue 21
(RB21)
ftalocyjanowy
reaktywny

1079,535

C.I. No: 61211
CAS No: 12236-82-7

Wyniki badań uzyskane dla układów zawierających SiO2-Al2O3 o różnej
zawartości obu komponentów (SA3 i SA96) oraz barwniki AO7, RB5 i DB71,
a także surfaktant o charakterze anionowym (SDS) wskazały na wyraźny wpływ
związku powierzchniowo czynnego na wielkość adsorpcji barwników i strukturę
podwójnej warstwy elektrycznej utworzonej przez mieszane adsorbaty [33-35].
Eksperymentalne wielkości adsorpcji na powierzchni SA96 względem
zastosowanych barwników pozwoliły na przedstawienie następującego szeregu
powinowactwa adsorpcyjnego: DB71>RB5>AO7. Mechanizm adsorpcji
barwników na powierzchni tlenku mieszanego oparty jest na różnych
oddziaływaniach między anionami barwnika a grupami hydroksylowymi SA96,
obejmującymi zarówno siły elektrostatycznego przyciągania, jak i tworzenie wiązań
chemicznych i wodorowych, a także połączeń typu par jonowych.
Wykazano także wyraźny wpływ anionowego surfaktantu SDS na wielkość
adsorpcji DB71. Współzawodnictwo o miejsca powierzchniowe tlenku mieszanego
między jednoimiennie naładowanymi cząsteczkami SDS i DB71 powoduje, że wraz
ze wzrostem stężenia surfaktantu w układzie następuje gwałtowny spadek ilości
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zaadsorbowanego barwnika [33, 35]. Co więcej, barwniki o charakterze
powierzchni anionowym wykazują większe powinowactwo do powierzchni SA96,
niż do SA3 [34], co jest przede wszystkim wynikiem bardziej sprzyjających
warunków elektrostatycznych dla procesu adsorpcji na powierzchni SA96.
Wpływ surfaktantów o różnym charakterze jonowym (SDS, CTAB i Tritonu
X-100) był również badany w układach ST20/AY219 [36] oraz ST20/DY142 [37].
Wielkość adsorpcji tlenku mieszanego ST20 w odniesieniu do barwnika AY219
wynosiła 338,4 mg/g, natomiast do DY142 - 106,5 mg/g. Są to znaczące wartości
w porównaniu do tych uzyskanych dla tlenków krzemionkowo-glinowych SA, dla
których pojemnności adsorpcjne barwników kwasowych nie przekraczały 42 mg/g.
Zaobserwowano
także
istotne
zmiany
właściwości
adsorpcyjnych
i elektrokinetycznych tlenku mieszanego SiO2-TiO2 w obecności surfaktantów.
Uzyskane wyniki wskazały na konkurencyjną adsorpcję SDS i cząsteczek
anionowego barwnika. W przypadku Tritonu X-100, dużą rolę odgrywają siły
hydrofobowe między cząsteczkami barwnika i niejonowego środka
powierzchniowo czynnego. Utworzone kompleksy tego typu mają niewielkie
powinowactwo do powierzchni ciała stałego, co prowadzi do obniżenia ilości
związanego barwnika. Z kolei silne oddziaływanie elektrostatyczne między
anionowym barwnikiem a kationowym środkiem powierzchniowo czynnym
skutkuje adsorpcją kompleksów AY219(DY142)-CTAB przy jednoczesnej
możliwości tworzenia się wielowarstwy adsorpcyjnej (znaczny wzrost adsorpcji
barwnika w obecności kationowego surfaktantu).
Obecność mieszanych warstw adsorpcyjnych wpływa wyraźnie na parametry
podwójnej warstwy elektrycznej - pwe (gęstość ładunku powierzchniowego,
potencjał dzeta), co przeanalizowano na przykładzie układu ST80-DY142 [38]. Na
rys 3. zaprezentowano wyniki pomiarów elektrokinetycznych uzyskane
w obecności surfaktantów o różnym charakterze jonowym.

Rysunek 3.
Figure 3.

(a)
(b)
Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego (a) i potencjału dzeta (b) w funkcji pH roztworu
uzyskane dla układu ST80-DY142 w obecności surfaktantów o różnym charakterze jonowym
Changes in surface charge density (a) and zeta potential (b) as a function of solution pH
obtained for the ST80-DY142 system in the presence of surfactants with different ionic
character
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Z analizy powyższych danych elektrokinetycznych wynika, że największy
wpływ zarówno na gęstość ładunku powierzchniowego, jak i potencjał dzeta
cząstek tlenku mieszanego w obecności barwnika wywiera kationowy CTAB.
Adsorpcja kompleksów barwnik-CTAB skutkuje zatem nie tylko znaczącą ilością
związanego polimeru, ale również wyraźnymi zmianami w strukturze pwe.
Spowodowane jest to w głównej mierze obecnością dodatnich głów surfaktantu
zaadsorbowanych kompleksów DY142-CTAB zarówno w warstewce
powierzchniowej roztworu, jak również w obszarze płaszczyzny poślizgu w obrębie
pwe utworzonej wokół cząstek ciała stałego.
Podobne mechanizmy wiązania barwnika w obecności anionowego
i kationowego surfaktantu zaobserwowano w układzie zawierającym tlenek
potrójny AST88 i barwniki AY219, DY142 oraz RB21, chociaż w tym przypadku
obecność kationowego surfaktantu skutkowała obniżeniem wielkości adsorpcji
barwnika [39]. Prawdopodobnie związane było to z tym, że utworzone kompleksy
barwnik-CTAB wykazywały słabsze powinowactwo do aktywnych miejsc
powierzchniowych ciała stałego i jednocześnie silną tendencję do pozostawania
w roztworze. Było to zapewne rezultatem mniejszego udziału wiązań chemicznych
w procesie adsorpcji kompleksów barwnik-CTAB, natomiast większym
znaczeniem oddziaływań typu mostków wodorowych o dużo mniejszej energii
i trwałości. Możliwe typy oddziaływania cząsteczek badanych barwników
z miejscami aktywnymi na powierzchni tlenku mieszanego przedstawiono na rys. 4.

Rysunek 4.
Figure 4.

Możliwe typy oddziaływań cząsteczek badanych barwników z miejscami aktywnymi na
powierzchni tlenku mieszanego [39]
Possible types of interactions of the studied dyes molecules with active sites on the mixed oxide
surface
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4. WPŁYW SURFAKTANTÓW O RÓŻNYM CHARAKTERZE JONOWYM
NA ADSORPCJĘ POLIMERÓW I JONÓW METALI CIĘŻKICH NA
POWIERZCHNI WĘGLI AKTYWNYCH
Możliwości potencjalnych zastosowań węgli aktywnych stale się poszerzają
i obejmują obszary związane głównie z rolnictwem, ochroną środowiska i różnymi
gałęziami przemysłu. Ta wielokierunkowość wykorzystania wynika przede
wszystkim ze specyficznych i unikatowych właściwości tego ciała stałego, między
innymi takich jak stabilność struktury i składu chemicznego, korzystne parametry
teksturalne (znacznie rozwinięta powierzchnia właściwa i porowatość), bardzo
dobre zdolności sorpcyjne, wysoka retencja wody i duża gęstość nasypowa. Wśród
wielu korzyści wynikających z użycia węgli aktywnych warto wymienić
następujące: poprawa właściwości gleby poprzez zwiększanie jej żyzności oraz
aktywności mikroorganizmów, ograniczenie emisji amoniaku (biowęgiel jako
składnik kompostów), zmniejszenie emisji metanu i poprawa zdrowotności zwierząt
(jako dodatek paszowy), alternatywa do paliw kopalnych (jako paliwo odnawialne),
sekwestracja CO2, usuwanie zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich (jako
sorbent i materiał filtracyjny), źródło „zielonej energii” w elektronice (jako
półprzewodnik i element baterii), a nawet działanie antybakteryjne i oczyszczające
(jako składnik kosmetyków).
W prezentowanych poniżej wynikach badań zastosowano węgle aktywne
uzyskane z torfu (TA), kaczanów kukurydzy (KK), skorup orzeszków ziemnych
(SF) oraz ziela skrzypu polnego (SP). Ich syntezę przeprowadzono w Zakładzie
Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM w Poznaniu. Większość z użytych
prekursorów to biomasa, która została już wykorzystana przez człowieka i stanowi
materiał odpadowy stwarzający problemy związane z jego składowaniem, a także
zachodzącymi procesami gnicia. Proces beztlenowego uwęglania biomasy skutkuje
związaniem węgla pierwiastkowego w stabilną strukturę, która nie generuje gazów
cieplarnianych. Uzyskany w ten sposób biowęgiel aktywny może zostać powtórnie
wykorzystany np. w procesie usuwania niepożądanych susbstancji z fazy wodnej,
np. polimerów, surfaktantów i jonów metali ciężkich.
Właściwości adsorpcyjne w odniesieniu do poli(kwasu akrylowego)
w obecności SDS, na węglu aktywnym uzyskanym z torfu TA sprawdzono, stosując
trzy odmiany tego ciała stałego – jeden z nich to węgiel niemodyfikowany (TA)
otrzymany w procesie pirolizy w atmosferze azotu w temperaturze 600°C, a dwa
kolejne poddano różnym wariantom aktywacji po pirolizie [40]. Uzyskano
następujące węgle aktywne modyfikowane: aktywowany fizycznie przy użyciu CO2
w temperaturze 900°C (TA1) i aktywowany chemicznie przy użyciu węglanu
potasu w temperaturze 900°C (TA2). Powierzchnie właściwe węgli wyznaczone
metodą BET wynosiły odpowiednio: TA - 706, TA1 - 987 i TA2 -1201 m2/g,
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natomiast średnie rozmiary porów adsorbentów były równe: TA - 3,9, TA1 - 3,91
i TA2 – 3,03 nm. Uzyskane wyniki wykazały, że większą adsorpcję
makrocząsteczek PAA o masie cząsteczkowej 2 000 Da (PAA 2) odnotowano
w warunkach, w których możliwe jest ich wnikanie do wnętrza porów ciała stałego,
tj. dla węgli aktywnych TA (węgiel wyjściowy) i TA1 (węgiel po aktywacji
fizycznej), których średnie rozmiary porów wynoszą ok. 3,9 nm oraz w pH
3 i 4,5 (w których średnica kłębków polimerowych nie przekracza 3 nm). Ilość
zaadsorbowanego SDS praktycznie nie zależy od pH roztworu i jest największa na
powierzchni węgla wyjściowego, który charakteryzuje się największą
hydrofobowością. Obecność w badanym układzie SDS na ogół powoduje
zauważalne obniżenie zaadsorbowanej ilości poli(kwasu akrylowego) w całym
zakresie pH (tj. 3-9), co jest prawdopodobnie wynikiem konkurencyjnej adsorpcji
cząsteczek surfaktantu i makrocząsteczek polimeru o takim samym charakterze
jonowym. Uzyskane zależności zostały powierdzone poprzez pomiary
z zastosowaniem różnych technik analizy termicznej, połączonej z analizą
produktów gazowych rozkładu próbek przy użyciu metody spektrometrii mas [41].
Sprawdzono także wpływ obecności surfaktantów o różnym charakterze
jonowym (SDS, CTAB i Tritonu X-100) na powinowactwo adsorpcyjne polimeru
anionowego PAA 2 do powierzchni dwóch węgli aktywnych uzyskanych w wyniku
pirolizy biomasy (500oC), mianowicie kaczanów kukurydzy (biowęgiel KK)
i skorup orzeszków ziemnych (SF) [42]. Oba karbonizaty poddano następnie
procesowi aktywacji chemicznej przy użyciu K2CO3 w temperaturze 800oC.
Udowodniono, że oba materiały węglowe wykazują dobre właściwości adsorpcyjne
w odniesieniu do makrocząsteczek PAA (szczególnie w roztworach o pH 3,
w których kłębki polimerowe skutecznie penetrują pory adsorbentu). Adsorpcja
polimeru jest większa na powierzchni węgla aktywnego KK, który charakteryzuje
się dwukrotnie większą zawartością powierzchniowych grup funkcyjnych. W całym
badanym zakresie pH dodatek niejonowego Tritonu X-100 ma najmniejszy wpływ
na ilość zaadsorbowanego PAA, natomiast największy wpływ ma obecność
kationowego CTAB. Zmiany ilości zaadsorbowanego polimeru w obecności
surfaktantów wynikają głównie z powstawania kompleksów polimer-surfaktant
o różnej wielkości i strukturze (w przypadku CTAB i Tritonu X-100 w całym
badanym zakresie pH, a także SDS przy pH 3) oraz konkurencji między
makrocząsteczkami PAA i cząsteczkami surfaktantu o miejsca aktywne na
powierzchni biowęgla (głównie w układach zawierających SDS przy pH 6 i 9), co
schematycznie przedstawiono na rys. 5.
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Możliwe oddziaływania makrocząsteczek PAA z cząsteczkami Tritonu X-100, CTAB i SDS
prowadzące do tworzenia kompleksów polimer-surfaktant o różnej strukturze [42]
Possible interactions of PAA macromolecules with Triton X-100, CTAB and SDS molecules,
leading to the formation of polymer-surfactant complexes of various structures [42]

Obecność mieszanych warstw adsorpcyjnych polimer+surfaktant na
powierzchni biowęgla aktywowanego modyfikuje i detrminuje stabilność wodnych
suspensji ciał stałych, a największe efekty uzyskano dla większości układów kiedy
zastosowano mieszaniny adsorbatów PAA+Triton X-100. Na rys. 6 przedstawiono
zmiany w trwałości badanych układów, spowodowane wiązaniem makrocząsteczek
PAA i cząsteczek surfaktantów w roztworach o pH 3. Obecność mieszanych
warstw adsorpcyjnych polimer+środek powierzchniowo czynny na powierzchni
cząstek obu badanych węgli aktywnych w pH 3 powoduje wzrost trwałości
suspensji, a dominującymi mechanizmami w tych układach są efekty przestrzenne
(steryczne) i elektrostatyczne wynikające z obecności mieszanych warstw
adsorpcyjnych (tzw. stabilizacja elektrosteryczna).
W literaturze przedmiotu praktycznie niedostępne są doniesienia dotyczące
wykorzystania węgli aktywnych jako adsorbentów związków polimerowych
o wysokiej masie cząsteczkowej. Skłoniło to naszą grupę badawczą do podjęcia
tego zagadnienia i wykazania, że takie materiały węglowe mogą być
z powodzeniem zastosowane do usuwania polimerów z roztworów wodnych, także
w obecności innych substancji organicznych, takich jak surfaktanty [40-42].
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(a)
Rysunek 6.
Figure 6.
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(b)

Zmiany stabilności suspensji (a) KK i (b) SF w funkcji czasu uzyskane dla układów węgiel
aktywny-PAA w obecności surfaktantów o różnym charakterze jonowym w pH 3 [42]
Changes in the stability of the (a) KK and (b) SF suspensions as a function of time obtained for
active carbon-PAA systems in the presence of surfactants with different ionic character at pH 3
[42]

Co więcej, przeprowadzono nowatorskie badania obejmujące opis
mechanizmów adsorpcji/desorpcji z układu trójskładnikowego zwierającego
polimer, jon metalu ciężkiego i surfaktant (przy jednoczesnym oznaczeniu ilości
zaadsorbowanej każdego ze składników roztworu) [43]. Mieszany układ
adsorbatów złożony był z poli(kwasu akrylowego) – PAA 2, Tritonu X-100 oraz
jonów ołowiu(II). W pomiarach zastosowano dwa węgle aktywne pozyskane z ziela
skrzypu polnego (SP), różniące się procedurą otrzymywania, tzn. różnymi
wariantami przemywania po procesie ich bezpośredniej aktywacji fizycznej
z użyciem pary wodnej. Część węgla aktywnego poddano w pierwszej kolejności
przemyciu za pomocą gorącego 10% roztworu HCl, a następnie gorącą wodą
demineralizowaną (SP1). Pozostałą część węgla aktywnego przemyto jedynie
gorącą wodą demineralizowaną (SP2). Miało to wpływ nie tylko na parametry
teksturalne uzyskanych materiałów, ale również na powierzchniowe właściwości
kwasowo-zasadowe. Analiza uzyskanych danych wskazała, że przygotowane
biowęgle mogą być z powodzeniem zastosowane jako sorbenty toksycznych jonów
metali ciężkich oraz niepożądanych związków wielkocząsteczkowych
i powierzchniowo czynnych ze ścieków. Największe wartości ilości
zaadsorbowanych PAA i Pb(II) uzyskano na powierzchni SP1 w układzie
podwójnym PAA+Pb(II) (97,9% i 74,4%) oraz w układzie potrójnym
PAA+Triton X-100+Pb(II) (93,7% i 91,6%). Niejonowy środek powierzchniowo
czynny był adsorbowany na powierzchni modyfikowanego biowęgla (z układu
pojedynczego i mieszanego) w niewielkim stopniu, nie przekraczającym 20%. Za
takie zachowanie odpowiada obecność dwuwartościowych kationów ołowiu, które
tworzą między- i wewnątrzcząsteczkowe kompleksy z ujemnie naładowanymi
łańcuchami polimerowymi. Co więcej, „zobojętnienie” PAA przez związane
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z łańcuchami kationy metalu pozwala w pewnym zakresie na oddziaływanie tych
struktur z niejonowym surfaktantem za pośrednictwem sił hydrofobowych.
Udowodniono również, że użyte sorbenty mogą być skutecznie regenerowane
na drodze desorpcji, którą oznaczono ilościowo również dla wszystkich składników
wchodzących w skład mieszaniny. W tym celu użyto dwóch czynników
desorbujących, mianowicie roztworów HCl i NaOH o stężeniach 0,1 mol/dm3.
Niejonowy surfaktant ulegał znacznej desorpcji pod wpływem obu substancji
praktycznie we wszystkich badanych układach (80-100%), co potwierdza jego
raczej słabe wiązanie z powierzchnią biowęgli. W przypadku PAA prawie 100%
desorpcji zaobserwowano po dodaniu HCl w układzie SK2/PAA + Triton
X-100 + Pb(II) oraz po dodaniu NaOH w układzie SK2/PAA + Triton X-100.
Z kolei analizując desorpcję jonów Pb(II) można ogólnie stwierdzić, że HCl był
skuteczniejszym desorbentem jonów metalu ciężkiego w badanych układach
(desorpcja w zakresie 45-96%), niż NaOH (desorpcja na poziomie 10-39%).
UWAGI KOŃCOWE
Analiza uzyskanych wyników wskazała na dwa główne mechanizmy wpływu
surfaktantów na proces adsorpcji substancji organicznych i nieorganicznych w układach
koloidalnych zawierających wysoko zdyspergowane ciało stałe. Pierwszy z nich to
tworzenie kompleksów typu polimer-surfaktant, barwnik-surfaktant, czy polimersurfaktant-jon metalu na drodze oddziaływań hydrofobowych i elektrostatycznych,
które wykazują różne powinowactwo do powierzchni adsorbentu. W większości
badanych układów, zawierających tleneki metali (proste i złożone), a także węgle
aktywne, wytypowane adsorbaty były skutecznie wiązane na granicy faz, co skutkowało
wzrostem adsorpcji polimeru, barwnika i jonów metalu ciężkiego. Drugi ważny
mechanizm to konkurencja cząsteczek surfaktantów i pozostałych adsorbatów o miejsca
powierzchniowe ciał stałych. Miała ona miejsce głównie w układach, w których
składniki mieszanego układu miały ten sam charakter jonowy. W wyniku tych dwóch
procesów tworzyły się mieszane warstwy adsorpcyjne o specyficznej strukturze, które
determinowały stabilność suspensji. Wykazano zatem, że odpowiednio dobrany
surfaktant może nie tylko znacząco modyfikować ilości usuwanych uciążliwych
substancji organicznych i toksycznych jonów metali z fazy ciekłej, ale również
wpływać na trwałość cząstek ciał stałych, co gwarantuje ich efektywne wydzielenie
z roztworu wodnego.
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ABSTRACT
Functional and composite materials obtained from hydroxyapatite (HAp) are
widely used in practice, which results in intensive research of systems containing
hydroxyapatite. Doping with divalent ions of hydroxyapatite changes its properties,
thus extending its application in material science. Substitution of calcium ions
in the surface layer of hydroxyapatite by metal cations is used in the development
of new catalysts, sorbents, sensors and materials for other applications. The doping
of the surface of the hydroxyapatite with divalent ions may occur as a result
of adsorption of metal cations on the surface groups and calcium exchange in the
crystal structure of the hydroxyapatite. The paper presents the mechanisms
of adsorption of selected bivalent ions Ba2+, Cd2+, Co2+, Fe2+, Sr2+, Zn2+
on hydroxyapatite. The influence of cation adsorption on unit cell parameters,
crystallite size and particle size distribution is discussed.

Keywords: hydroxyapatite, adsorption of divalent cations
Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, adsorpcja kationów dwuwartościowych
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
0.8% CHAp_A
1% CHAp_B
ae
A0
n
Ai
BET
BJH
CI
CR2
D(002)
D(300)
E
FWHM
HAp
LREE
M2+
MOH+
M(OH)2
M(OH)3–
PDF
pK
Sw
Amax
Rwp
Sig
SSE
XC
XRD
XRF

– hydroksyapatyt węglanowy typu A o zawartości 0,8%
CO3
– hydroksyapatyt węglanowy typu B o zawartości 1% CO 3
– adsorpcja równowagowa
– względna adsorpcja równowagowa
– liczba wyrazów równania multi–eksponencjalnego kinetyki adsorpcji
– udział „i”–tego procesu w adsorpcji charakteryzowanego
przez stałą k szybkości ki.
– metoda Brunauera, Emmetta, Tellera
– metoda Barreta, Joynera, Halenda
– indeks krystaliczności
– drugi punkt odwrócenia ładunku
– wielkość krystalitu dla płaszczyzny kryształu 002
– wielkość krystalitu dla płaszczyzny kryształu 300
– elektroujemność
– szerokość piku w połowie jego wysokości
– hydroskyapatyt
– lekkie pierwiastki ziem rzadkich
– kation dwuwartościowy metalu
– kation M2+ koordynowany przez jeden jon OH–
– kation M2+ koordynowany przez dwa jony OH–
– kation M2+ koordynowany przez trzy jony OH–
– proszkowe dane dyfrakcyjne
– ujemny logarytm stałej równowagi
– powierzchnia właściwa próbki
– adsorpcja maksymalna kationu
– weighted residual–Maud software–ważona reszta
– dobroć dopasowania, parametr w programie Maud
– suma kwadratów różnicy gęstości adsorpcji obliczonej
i gęstości adsorpcji eksperymentalnej
– Crystallity degree – stopień krystaliczności
– dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego,
– rentgenowska analiza fluorescencyjna
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WPROWADZENIE
Materiały funkcjonalne i kompozytowe otrzymywane z hydroksyapatytu
(HAp) znajdują szerokie zastosowanie w praktyce, co wiąże się z intensywnymi
badaniami układów zawierających hydroksyapatyt. Oprócz stosowanych
technologii, ciągle prowadzone są badania nad nowymi zastosowaniami
hydroksyapatytu, z których najwięcej dotyczy biomateriałów [1-5]. Ponadto
podejmowane badania dotyczą użycia hydroksyapatytu jako adsorbentu [6, 7],
katalizatora[8], czujnika[9,10], nośnika leków [11,12], odczynników do diagnostyki
medycznej i terapii hipotermicznej nowotworów [13]. Otrzymanie hydroksyapatytu
o pożądanych właściwościach w celu praktycznych zastosowań uzyskuje się
w wyniku: funkcjonalizacji powierzchni hydroskyapatytu, podstawieniu jonów
w strukturze krystalicznej hydroksyapatytu lub/i pokryciu powierzchni
nanocząstkami [1, 3].
Jony wapnia w sieci krystalicznej HAp mogą zostać zastąpione/podstawione
innymi kationami, a aniony fosforanowe innymi anionami np. Cl-, F-, SO42-, CO32[3]. Zastąpienie mniej niż 20% jonów Ca2+ małymi jonami (Zn2+, Mn2+, Cd2+,
Mg2+) nieznacznie zmniejsza parametry sieci krystalicznej i stopień krystaliczności.
Podmiana jonami większymi od jonów Ca2+ przy niskim stężeniu prowadzi do
wzrostu parametrów komórki. Wysokie stężenie jonów, np. Zn, Pb, w związku ze
wzrostem rozpuszczalności hydroksyapatytu, przyczyniają się do powstania nowej
fazy fosforanów metali. Zmiana parametrów sieci krystalicznej hydroksyapatytu
może powodować zmiany: krystaliczności, stabilności termicznej, morfologii,
rozpuszczalności oraz zmiany właściwości fizykochemicznych i biologicznych
[14].
Syntezę nanocząstek HAp domieszkowanych jonami metali zwykle prowadzi
się metodami współstrącenia lub adsorpcji i/lub wymiany jonów. Pierwsza z metod
polega na wprowadzeniu do roztworu, przed wytrąceniem HAp, jonów Ca2+, jonów
metali np.: Ag+, Zn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+, lekkich pierwiastków ziem rzadkich (LREE:
La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+ and Sm3+) [15-21]. Druga metoda polega na dodaniu jonów
metalu do zawiesiny HAp, metodą tą domieszkowano HAp następującymi jonami:
Ni2+, Pb2+,Fe2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Cr3+ lub Al3+ [14,22-25]. Metoda
wytrącania zapewnia ciągły rozkład stężenia jonów metali od fazy objętościowej do
powierzchniowej, podczas gdy metoda wymiany jonowej powoduje zwykle wyższe
stężenie jonów metali na powierzchni cząstek HAp, niż w głębi fazy objętościowej,
ponieważ wymiana jonowa w pierwszym etapie zachodzi w warstwie
powierzchniowej cząstek, a później wyniku dyfuzji jony przenikają do części
objętościowej [26].
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Domieszkowanie hydroksyapatytu jonami dwuwartościowymi zmienia jego
właściwości, tym samym rozszerza jego zastosowanie w inżynierii materiałowej.
Podstawienie jonów wapnia w powierzchniowej warstwie hydroksyapatytu przez
kationy metali jest stosowane w opracowywaniu nowych katalizatorów, sorbentów,
czujników i materiałów do innych zastosowań o nowych właściwościach[27], np.
domieszkowanie jonami Cu2+, Ni2+, Co2+ powierzchni HAp wpływa na właściwości
katalityczne[8].
1. MIEJSCA AKTYWNE NA POWIERZCHNI HYDROSKYAPATYTU
Domieszkowanie jonami dwuwartościowymi powierzchni hydoksyapatytu
może zachodzić w wyniku wymiany jonów z jonami wapnia z sieci krystalicznej
[28, 29]
Ca10 (PO4 )3 (OH)2 xM2 Mx Ca(10-x) (PO4 )3(OH)2 xCa2
(1)
Drugim mechanizmem domieszkowania jonami dwuwartościowymi
hydoksyapatytu jest adsorpcja kationów metali na grupach powierzchniowych:
Adsorpcja kationów na grupie wodorofosforanowej [30-32]:
HAp-POH M2
2HAP-POH M2

HAp-PO-M

H

(HAp-PO- ) M2

(2)

2H

2

(3)

Adsorpcja kationów na grupach hydroksylowych hydroksyapatytu [33]:
HAp-OH M2
2

2HAP-OH M

HAp-O-M

H
2

-

(HAp-O ) M
2

2H

(4)
(5)

Określone metodą radioizotopową i obliczone ma podstawie danych
krystalograficznych stężenie jonów Ca2+ na powierzchni wyniosło 4,5 jonów/nm2,
zaś stężenie jonów PO43- wyniosło 3,02 jonów/nm2 [34]. Stężenie grup -OH
obliczone na podstawie danych krystalograficznych wynosiło 2,5 grup -OH/nm2
[35], natomiast na postawie analizy widm IR stężenie tych grup określono na
1,0 ± 0,4 grup -OH/nm2 [36].
W procesie wymiany kationów metali z wapniem na powierzchni
hydroksyapatytu rozważa się dwie właściwości jonów: promień jonowy
i elektroujemność. Saleeb i de Bruyn sformułowali dwa następujące warunki,
którymi powinny charakteryzować się kationy wymieniające wapń w sieci
krystalicznej hydroskyapatytu [37]:
1. Promień wymienianego kationu nie powinien różnić się od promienia Ca2+
o więcej niż 15%, więc jego zastąpienie w strukturze sieciowej HAp nie
spowoduje znaczącej deformacji sieci krystalicznej. Suzuki i współpr.
wyznaczyli zakres promienia wymienianych jonów od 0,09 do 0,13nm[38].
2. Wysoka elektroujemność, do 2,4, sprzyja zastępowaniu jonów.
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Na Rysunku 1 porównano elektroujemność i promień jonowy wapnia
z elektroujemnością i promieniem jonowym kationów zdolnych do jego
podstawienia w strukturze hydroskyapatytu. Na rysunku tym szarym prostokątem
zaznaczono obszar, który według Suzuki i współpr. dopuszcza wymianę jonów
w sieci krystalicznej hydroksyapatytu[38]. Jednak w późniejszych badaniach
okazało się, że jony o promieniach poza zaznaczonym na Rys.1 zakresem mogą
również wymieniać wapń w sieci HAp[39].

Rysunek 1.

Figure 1.

Porównanie promieni jonowych (Rj) i elektroujemności (E) wybranych kationów stosowanych
do podstawienia jonów wapnia w hydroksyapatycie. Cyfry rzymskie pod symbolem jonu
oznaczają liczbę koordynacyjną jonu
Comparison of ion radius (Rj) and electronegativity (E) of selected cations used for
the substitution of calcium ions in hydroxyapatite. The Roman numerals below the ion symbol
indicate the coordination number of the ion

Oprócz wymiany jonowej kationów metali z jonami wapnia z HAp i adsorpcji
jonów na powierzchniowych grupach funkcyjnych HAp w literaturze opisywany
jest trzeci proces, który powoduje wychwyt kationów metalu z roztworu przez
hydroskyapatyt. Proces ten wiąże się z rozpuszczeniem hydroksyapatytu,
a następnie wytrąceniem nowej fazy stałej. Zachodzi on przy wysokim
początkowym stężeniu dwuwartościowego kationu metalu większym niż
1 mmol/dm3 i kwaśnym pH roztworu według następujących reakcji[31]:
xM2
xM2

(5-x)Ca2 3H2 PO4
-

2-

(MxCa5-x )(PO4 )3 OH 7H

(5-x)Ca2 3HPO4 2H2 O (Mx Ca5-x )(PO4 )3OH 4H

(6)
(7)

Na Rys 2 przedstawiono diagram rozpuszczalności hydroskyapatytu, który
skonstruowano biorąc pod uwagę następujące wartości: iloczyn rozpuszczalności
hydroksyapatytu pKs0(Ca5(PO4)3OH)=57,43 [40], stałe dysocjacji kwasu
fosforowego: pKa1=2,16, pKa2=7,21, pKa3=12,32 [41], i stałe stabilności
kompleksów fosforanu wapnia pK(CaH2PO4+)=-0,84, pK(CaHPO4)=-2,55 oraz
pK(CaPO4-)=5,54 [42]. Diagram rozpuszczalności hydroksyapatytu w funkcji pH
wskazuje, że minimalna rozpuszczalność hydroksyapatytu występuje przy pH ~ 12.
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Badany zakres adsorpcji jonów metalu w funkcji pH jest ograniczony ze
względu na rozpuszczalność hydroskyapatytu do pH od ~ 6 do pH ~ 11. W tym
zakresie pH, rozpuszczalność hydroksyapatytu zmienia się istotnie, a stężenie
jonów wapnia i fosforanu zmniejsza się około dziewięćset razy.

Rysunek 2.
Figure 2.

Diagram rozpuszczalności hydroksyapatytu
Hydroxyapatite solubility diagram

Wysoka rozpuszczalność hydroksyapatytu przy wysokim stężeniu
adsorbowanego kationu, powyżej 1 mmol/dm3 może powodować wytrącanie nowej
fazy w wyniku reakcji kationów metali z jonami fosforanowymi[30].
W Tabeli 1 przedstawiono mechanizmy adsorpcji wybranych
dwuwartościowych kationów metali na hydroksyapatycie. Jak widać ubytek jonów
z roztworu wybranego jonu np. Zn2+ może być tłumaczony jednym mechanizmem,
a w innych pracach dwoma lub trzema.
Tabela 1.
Table 1.

Mechanizmy adsorpcji dwuwartościowych kationów metali na hydroksyapatycie
Mechanisms of adsorption of divalent metal cations on hydroxyapatite

Kation
Cd2+
Zn2+
Zn2+, Cd2+
Ag+, Cu2+, Zn2+
Ni2+, Cu2+, Co2+,
Zn2+,Cd2+, Pb2+ CM>0,01M
Co2+
Sr2+
Ba2+
Pb2+, Cd2+, Zn2+,Sr2+

Adsorpcja
x
x
x
x

Wymiana z Ca2+

x
x

Wytrącanie

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Literatura
[43]
[31]
[30]
[44]
[22]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]

1211

ADSORPCJA DWUWARTOŚCIOWYCH KATIONÓW NA GRANICY FAZ

Pb2+
Pb2+
Pb2+
Pb2+

x

[50]
[51]
[52]
[53]

x
x
x

2. MATERIAŁ I METODYKA POMIARÓW
Badania adsorpcji wybranych kationów dwuwartościowych, tj. Ba2+, Cd2+,
Co2+, Fe2+, Sr2+, Zn2+, prowadzono na jednej z trzech próbek otrzymanych
metodami mokrymi lub próbce komercyjnej. Próbkę oznaczoną jako HAp_S1
otrzymano zgodnie z metodą zaproponowaną przez Akao i wsp. [54], próbkę
oznaczoną HAp_S2 otrzymano zgodnie z metodą zaproponowaną przez Vysotskaya
i wsp. [55], natomiast próbkę oznaczoną jako HAp_S3 otrzymano zgodnie z metodą
opisaną przez Mostafę [56]. Próbkę oznaczoną Hap_K zakupiono od Aldrich.
Charakterystykę powierzchni badanych próbek hydroksyapatytu uzyskaną na
podstawie izoterm adsorpcji/desorpcji azotu zamieszczono w Tabeli 2.
Tabela 2.
Table 2.

Charakterystyka powierzchni badanych próbek hydroskyapatytu
Surface characteristics of the studied hydroskyapatite samples

Właściwość
Pole powierzchni z izotermy BET [m2/g]
Pole powierzchni z izotermy Langmuira [m2/g]
Sumaryczna objętość porów z adsorpcji, metoda BJH
[cm3/g]
Sumaryczna objętość porów z desorpcji obliczona
metoda BJH [cm3/g]
Średni promień porów z metody BET [nm]
Średni promień porów z adsorpcji-metoda BJH [nm]
Średni promień porów z desorpcji –metoda BJH [nm]
Adsorpcja kationów

HAp_S1
158,4
217,86
0,69

HAp_S2
52,44
67,27
0,18

HAp_S3
104,79
134,3
0,54

HAp_K
100,64
147,23
0,463

0,68

0,24

0,53

0,457

17,03
15,30
14,03
Sr2+, Co2+

13,36
15,59
14,97
Cd2+

17,72
18,08
17,46
Zn2+

18,5
18,8
15,6
Ba2+ Fe2+

2.1. METODYKA POMIARÓW

Badania sorpcji jonów dwuwartościowych Ba2+, Sr2+, Co2+, Cd2+ i Zn2+
prowadzono metodą ubytku radioaktywności z roztworu, odpowiednio przy użyciu
radioizotopów: 133Ba2+, 90Sr2+, 60Co2+, 109Cd2+ i 65Zn2+. W przypadku pomiarów
adsorpcji jonów Sr2+, w oparciu pomiar radioaktywności 90Sr2+, pomiar prowadzono
w dwóch kanałach licznika w celu oddzielenia radioaktywności pochodzącej od
90 3+
Y (który jest w równowadze wiekowej z 90Sr2+). Szczegóły pomiarów adsorpcji
jonów zamieszczono w pracach:[43,45-48]. Adsorpcję jonów Fe2+ na
hydroksyapatycie mierzono również metodą ubytku stężenia jonów Fe2+, ale ich
stężenie w roztworze oznaczano metodą XRF. W celu uniknięcia utleniania jonów
Fe2+, adsorpcję z roztworów prowadzono w obecności hydroksyloaminy.
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Rozkład wielkości cząstek HAp wyznaczono metodą dyfrakcji laserowej za
pomocą aparatu Mastersizer 2000 firmy Malvern.
Potencjał dzeta hydroskyapatytu mierzono metoda elektroforezy przy użyciu
aparatów Zetasizer NS (adsorpcja jonów Ba2+) lub Zetasizer 3000 (adsorpcja
pozostałych kationów) firmyMalvern.
Strukturę krystaliczną hydroksyapatytu i jej zmianę po adsorpcji jonów
dwuwartościowych badano za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
(XRD) za pomocą dyfraktometru Panalytical Empyrean.
3. WYNIKI I DYSKUSJA WYNIKÓW
3.1. KINETYKA ASDORPCJI DWUWARTOŚCIOWYCH KATIONÓW METALI
NA HYDROKSYAPATYCIE

Kinetyka adsorpcji dwuwartościowych kationów metali na hydroksyapatycie
z roztworów o stężeniu początkowym 1mmol/dm3 przebiega w dwóch etapach:
pierwszym szybkim, a drugim - powolnym. Pierwszy etap polega na
powierzchniowej adsorpcji/wymianie jonów metali na H+/Ca2+. Powolny etap jest
bardziej skomplikowany i może być związany z dyfuzją jonów w kanale
krystalicznym Ca(II) lub Ca(I) i/lub innymi procesami, takimi jak rozpuszczanie
hydroksyapatytu i wytrącanie nowej fazy stałej[57]. Mały kanał typu I ma średnicę
0,25nm i jest otoczony jonami Ca2+ w pozycji 4f (4 na komórkę elementarną), Duży
kanał typu II ma średnicę 0,45nm i jest otoczony przez sześć jonów Ca2+
w położeniu CaII [58], Rys. 3.

Rysunek 3.
Figure 3.

Projekcja struktury hydroksyapatytu wzdłuż osi c
Projection of the hydroxyapatite structure along the c axis
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Najczęściej stosowanymi modelami do opisu kinetyki procesów sorpcji
kationów metali (Pb2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+, Co2+) na hydroksyapatycie są: modele
adsorpcji: rzędu pseudo-pierwszego [28,48,59-63], rzędu pseudo-drugiego [57-62]
oraz dyfuzji wewnątrzcząstkowej[60-62]. Analiza dokładności dopasowania
obliczonych wartości adsorpcji kationów w funkcji czasu do danych
eksperymentalnych wskazuje, że najlepsze dopasowanie uzyskano stosując model
pseudo-drugorzędowy. Dla niskiego początkowego stężenia kationu metalu różnica
dopasowania jest niewielka, ale różnica ta staje się istotna dla wyższego
początkowego stężenia adsorbowanych kationów np. 0.001 mol/dm3. W większości
cytowanych tu prac opisujących szybkość procesu adsorpcji ocenia się, że model
rzędu pseudo drugiego lepiej opisuje kinetykę adsorpcji kationów metali na
hydroksyapatycie. Janusz i Skwarek badając kinetykę adsorpcji jonów Sr2+[46],
Ba2+[47], Cd2+[42] i Co2+[46] na hydroksyapatycie uzyskali lepsze dopasowanie
adsorpcji w funkcji czasu przy użyciu modelu multi-eksponencjalnego, który jest
uogólnieniem równania Lagergrena na szereg równoległych procesów pierwszego
rzędu [64]:
(

∑
∑

)

∑

(

)

∑

(

) (8)

Gdzie:
ae- adsorpcja równowagowa,
A0- względna adsorpcja równowagowa,
n - liczba wyrazów równania (8),
Ai- udział „i”-tego procesu w adsorpcji charakteryzowanego przez stałą
szybkości ki.
Porównanie dopasowania danych eksperymentalnych kinetyki adsorpcji
kationów Ba2+ i Cd2+ na hydroskyapatycie przy użyciu modelu rzędu pseudo
drugiego (linie przerywane) i modelu multi-eksponecjalnego(linie ciągłe)
przedstawiono na Rys. 4. Jak widać model multi-eksponencjalny pozwala na lepsze
opisanie kinetyki adsorpcji kationów na hydroksyapatycie. Dobre dopasowanie
modelem multi-eksponencjalnym wskazuje, że proces adsorpcji przebiega
dwuetapowo: pierwszy etap szybki adsorpcji, który zachodzi w ciągu kilku minut,
po czym następuje drugi etap powolniejszy adsorpcji, w którym adsorpcja osiąga
równowagę po 20 minutach. Ten pierwszy etap może być związany z wymianą
jonów Ca2+ na M2+ na powierzchni hydroksyapatytu lub adsorpcją jonów M2+ na
grupach wodorofosforanowych. W drugim etapie może dochodzić do dyfuzji jonów
M2+ poprzez kanały typu (II) do wnętrza hydroksyapatytu i wymiany jonów Ca2+.
Parametry dopasowania kinetyki adsorpcji tych jonów oraz Co2+[46], Sr2+[47],
Zn2+[65], i Fe2+ zamieszczono w Tabeli 2.
Dokładność dopasowanie obliczeń modelowych w Tabeli 2 charakteryzuje
suma kwadratów różnicy adsorpcji obliczonej i eksperymentalnej, parametr
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SSE[66]. Jak widać dokładniejsze dopasowanie kinetyki w/w kationów (mniejsze
wartości SSE) uzyskuje się stosując model multi-eksponencjalny. Opisując tym
modelem kinetykę adsorpcji kationów Sr2+[47], Zn2+[65], Cd2+[43], Co2+[46] i Fe2+
dobre dopasowanie uzyskano przy użyciu dwóch członów równania (8), co
wskazuje że proces adsorpcji przebiega w dwóch etapach szybkim i powolnym.
W przypadku kinetyki adsorpcji kationów Ba2+ na hydroksyapatycie po etapie
powolnym, tj. po ok. 200 min. kontaktu roztworu jonów Ba2+ o stężeniu
początkowym 1 mmol/dm3 z hydroksyapatytem, następuje ponowny wzrost
adsorpcji[48].
Tabela 2.

Table 2.

Parametry równania kinetyki pseudo drugiego rzędu i równania multi-eksponencjalnego
adsorpcji wybranych kationów. Dane eksperymentalne kinetyki adsorpcji poszczególnych
kationów pochodzą z prac: Sr2+[47], Ba2+[48], Zn2+[65], Cd2+[43], Co2+[46]
Parameters of the pseudo-second order kinetic equation and the multi-exponential equation
of adsorption of selected cations. The experimental data of the adsorption kinetics of individual
cations come from the works: Sr2+[47], Ba2+ [48], Zn2+ [65], Cd2+ [43], Co2+ [46]

Parametry

Kation
Sr2+
Sw m2/g
158
3,16
Amax [mol/m2]
Pseudo drugiego rzędu
ae
2,16
k2
1,75
SSE
0,0733
Multi-eksponencjalny
aeq
7,029
A0
0,767
k1
2,526
A1
0,066
k2
0,001
A2
0,167
k3
A3
SSE
0,0095

Ba2+
101
0,99

Zn2+
104,8
1,91

Cd2+
52,4
1,91

Co2+
158
3,16

Fe2+
101
0,99

0,49
9,641
0,0024

1,840
0,970
0,0243

1,882
3,21
0,0026

1,533
0,108
0,4050

0,98
6,563
0,0046

3,637
0,004
1,831
0,128
1,00e-7
0,0855
0,006
0,0126
0,0002

1,852
0,344
0,093
0,152
2,291
0,503

1,888
0,0004
7,719
0,908
0,111
0,091

4,980
0,999
0,294
0,00004
0,00294
0,000157

0,972
0,617
2,258
0,366
0,045
0,017

0,0052

0,0006

0,1320

0,0020

Gdzie:
Parametr SSE[66]
∑(
)
(9)
aexp= gęstość adsorpcji wyznaczona na podstawie pomiarów,
acalc= gęstość adsorpcji obliczona metodą nieliniowego dopasowania parametrów
równania pseudo drugiego rzędu lub równania multi-eksponencjalnego.
W tym przypadku do opisu kinetyki adsorpcji zastosowano trzy człony
równania multi-eksponecjalnego (8). Ten trzeci etap może być związany
z rozpuszczaniem hydroksyapatytu i wytracaniem soli baru. Badania adsorpcji
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jonów Ba2+ z roztworów o wyższych stężeniach początkowych potwierdziły
możliwość takiego mechanizmu adsorpcji[47].

Rysunek 4.

Figure 4.

Porównanie dopasowania danych eksperymentalnych kinetyki adsorpcji kationów Ba 2+[47]
i Cd2+[45] o stężeniu początkowym 1 mmol/dm3 na hydroskyapatycie przy użyciu modelu rzędu
pseudo drugiego (linie przerywane) i modelu multi-eksponecjalnego(linie ciągłe)
Comparison of the fit of the experimental data on the adsorption kinetics of Ba 2+[47]
and Cd2+[45] cations with an initial concentration of 1 mmol/dm3 on hydroxyapatite using
a pseudo-second order model (dashed lines) and a multi-exponential model (solid lines)

3.2.

ADSORPCJA KATIONÓW DWUWARTOSCIOWYCH NA
HYDROKSYAPATYCIE W FUNKCJI PH

Rozpuszczalność hydroksyapatytu w roztworach wodnych ogranicza zakres
pH, w którym można badać zależność adsorpcji kationów dwuwartościowych
w funkcji pH. Zakres ten zawiera się w przedziale od pH~6 do pH~11.
W przedziale tym stężenie jonów Ca2+ pozostających w równowadze
z hydroksyapatytem zmniejsza się przy wzroście pH od 6 do 11 ok. 900 razy, co
w związku z reakcją (1) będzie sprzyjać wymianie kationów metalu na wapń
w sieci krystalicznej hydroksyaptytu. Ponadto wzrost pH będzie powodował wzrost
adsorpcji kationów metalu w wyniku reakcji ich kompleksowania przez grupy
hydroksylowe lub wodorofosforanowe (reakcje 2 i 3).
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Rozważając adsorpcję dwuwartościowych kationów metali należy wziąć od
uwagę formę w jakiej w danych warunkach występuje kation w roztworze. Kationy
Sr2+ i Ba2+ w badanym zakresie pH występują w formie prostych jonów, natomiast
kationy pozostałych badanych metali ulegają reakcjom z
jonami
wodorotlenkowymi tworząc kompleksy hydroksowe metali. Jon kobaltu
w roztworach o pH<8,7 występuję w postaci jonu Co2+, natomiast w zakresie
pH >8,7 do p<9,7 dominuje rozpuszczalna forma Co(OH)2, zaś w roztworach
o pH>9,7 forma anionowa Co(OH)3-. Podobnie zmienia się udział form cynku
w roztworach o pH<8,5 cynk występuje głownie w postaci Zn2+, powyżej do
pH<12 w postaci rozpuszczalnej formy Zn(OH)2. Natomiast jony Cd2+ i Fe2+
w postaci prostych jonów występują odpowiednio w roztworach o pH<9,7, pH<9,3,
powyżej tych wartości pH dominują formy kationów koordynowane przez jedna
grupę hydroksylową.
Kationy metalu dwuwartościowego koordynowane przez jeden jon
wodorotlenkowy mogą ulegać reakcjom kompleksowania powierzchniowego przez
grupy wodorotlenowe lub wodorofosforanowe hydroskyapatytu wg reakcji 10:
HAp-OH MOH
HAp-O-MOH H
(10)
Natomiast kationy metalu dwuwartościowego koordynowane przez dwa jony
wodorotlenkowe mogą ulegać adsorpcji fizycznej na powierzchni hydroksyapatytu
lub reakcji 11:
HAp-OH M(OH)2 HAp-O-MOH H2 O
(11)
Na Rys. 5 i 6 przedstawiono zależność adsorpcji kationów metali na
hydroksyapatycie w funkcji pH odpowiednio dla stężeń początkowych kationu
w roztworze 1 mol/dm3 i 1 mmol/dm3. Ponieważ porównywano adsorpcję na
różnych próbkach hydroksyaptytu, przedstawiono zależność adsorpcji wyrażoną
w procentach, tj. obliczono procent kationów ulegających adsorpcji w stosunku do
ich stężenia początkowego. Jak widać adsorpcja z roztworów o stężeniu
początkowym kationów 1 mol/dm3 w przypadku jonów Cd2+, Zn2+ i Co2+ osiąga
~100%, co świadczy o wysokim powinowactwie adsorpcyjnym tych jonów do
hydroskyapatytu. W przypadku jonów Ba2+ obserwuje się wzrost adsorpcji
w zakresie pH od 7 do 9, powyżej którego adsorpcja osiąga ~100%, Rys 5.
Natomiast adsorpcja jonów Sr2+ rośnie ze wzrostem pH w całym badanym zakresie
pH, co może świadczyć o mniejszym powinowactwie tych jonów do powierzchni
hydroksyapatytu i dużym udziale reakcji kompleksowania jonów Sr2+ przez grupy
hydroksylowe lub wodorofosforanowe.
W przypadku stężenia początkowego kationów metalu dwuwartościowego
równego 1 mmol/dm3, jony Cd2+ i Fe2+ w całym badanym zakresie pH ulegają
~100% adsorpcji, co świadczy o wysokim powinowactwie adsorpcyjnym tych
jonów do hydrokysapatytu. W przypadku pozostałych jonów, tj. Sr2+, Ba2+, Co2+
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i Zn2+ adsorpcja jonów rośnie wraz ze wzrostem pH. Efekt ten może być związany
zarówno z wymianą kationów metalu z jonami wapnia sieci krystalicznej, jak
i reakcjami kompleksowania. Należy zaznaczyć, że w przypadku adsorpcji
z roztworów o stężeniu początkowym 1 mmol/dm3 maksymalna gęstość adsorpcji
jonów, jest mniejsza niż stężenie jonów lub grup powierzchniowych na
hydroksyapatycie. Obliczone na podstawie danych krystalograficznych i pomiarów
radiochemicznych stężenie jonów Ca2+ na powierzchni HAp wynosi 7,5 mol/m2,
stężenie jonów fosforanowych 5,0 mol/m2, a grup wodorotlenowych
4,15mol/m2[34]. Ze względu na rozmiar kationów Ba2+ w porównaniu do jonów
Ca2+ można oczekiwać, że proces wymiany z jonami wapnia może być ograniczony
do warstwy powierzchniowej jonów, natomiast dyfuzja w głąb kryształu
w kanałach będzie ograniczona do kanałów typu II. Jony o małych rozmiarach jak
Co2+ i Fe2+ mogą dyfundować w obu typach kanałów. Zaskoczeniem jest przebieg
adsorpcji jonów Co2+, których zależność adsorpcji w funkcji pH przypomina
zależność adsorpcji kationów na granicy faz tlenek metalu roztwór elektrolitu,
z tym, że dla tych układów adsorpcja zmienia się w zakresie od 0 do 100 %.
W przypadku jonów Co2+ zmiana ta zachodzi w zakresie od 30 do 100%, co może
wskazywać na znaczny udział w adsorpcji jonów Co2+ wymiany jonowej z jonami
wapnia.
W celu określenia udziału reakcji kompleksowania kationów metali w ich
adsorpcji określono gęstość desorpcji jonów H+ w reakcjach (2)-(5). Gęstość
desorpcji jonów H+ obliczono na podstawie miareczkowania potencjometrycznego
porównując krzywą miareczkowania elektrolitu i krzywą miareczkowania
suspensji. Przykładowe wyniki desorpcji jonów H+ w funkcji pH w nieobecności
i obecności jonów Cd2+ o stężeniu początkowym 1 mmol/dm3 w układzie
hydroksyapatyt/roztwór 1 mmol/dm3 NaCl przedstawiono na Rys 7.
Zakładając, że rozpuszczalność hydroksyapatytu w obu układach jest podobna,
gęstość zdesorbowanych jonów H+ pod wpływem adsorpcji kationów metali
uzyskano odejmując zależność desorpcji jonów H+ w układzie, w którym
adsorbowały się kationy metalu od zależności uzyskanej dla suspensji bez kationów
metalu dwuwartościowego. Następnie uzyskaną różnicę podzielono przez gęstość
adsorpcji kationów dwuwartościowych na hydroksyapatycie w celu określenia
liczby jonów wodorowych uwalnianych przez jeden adsorbujący się kation metalu,
Rys. 8. W obliczeniach dla jonów Zn2+, Cd2+, Fe2+ i Co2+ uwzględniano reakcje
powstawania hydroksokomplesów metali. Jak widać z zależności przedstawionych
na Rys. 8, adsorpcja jonów Sr2+ na hydroskyapatycie jest związana z procesem
wymiany jonowej, reakcja 1. Podobnie mały udział reakcji kompleksowania
w adsorpcji jest w przypadku jonów Co2+ do pH=8.5, zaś powyżej tej wartości pH
udział ten rośnie. Podobnie w przypadku jonów Ba2+, gdzie udział reakcji komple-
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ksowania staje się znaczący powyżej pH=7. W przypadku jonów Cd2+ i Zn2+ udział
reakcji kompleksowania w adsorpcji rośnie ze wzrostem pH od 6 w przypadku
jonów Zn2+ i pH=8 w przypadku jonów Cd2+, ale dopiero przy pH=9, jeden
adsorbujący się kation uwalnia jeden jon H+.

Rysunek 5.
Figure 5.

Rysunek 6.
Figure 6.

Zależność adsorpcji wybranych kationów z roztworu o stężeniu początkowym 1 mol/dm3 na
hydroksyapatycie w funkcji pH
The dependence of the adsorption of selected cations from a solution with an initial
concentration of 1 mol/dm3 on hydroxyapatite as a function of pH

Zależność adsorpcji wybranych kationów z roztworu o stężeniu początkowym 1 mmol/dm 3 na
hydroksyapatycie w funkcji pH
The dependence of the adsorption of selected cations from a solution with an initial
concentration of 1 mmol/dm3 on hydroxyapatite as a function of pH
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Rysunek 7.
Figure 7.

Rysunek 8.
Figure 8.
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Porównanie desorpcji jonów H+ w funkcji pH przy braku lub w obecności jonów Cd 2+
o stężeniu początkowym 1 mmol/dm3 w układzie hydroksyapatyt/1 mmol/dm3 roztwór NaCl
Comparison of H+ ion desorption as a function of pH in the absence and presence of Cd 2+ ions
with an initial concentration of 1 mmol/dm3 in the hydroxyapatite/1 mmol/dm3 solution NaCl
system

Stosunek liczby zdesorbowanych jonów H+ na skutek adsorpcji jonów metalu do liczby
zaadsorbowanych jonów metalu na hydroskyapatycie w funkcji pH
The ratio of number desorbed H+ ions due to adsorption of metal ions to number adsorbed metal
ions on hydroxyapatite as a function pH
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3.3. WPŁYW ADSORPCJI KATIONÓW DWUWARTOŚCIOWYCH NA
HYDROKSYAPATYCIE NA POTENCJAŁ DZETA

Badania wpływu adsorpcji jonów dwuwartościowych na hydroksyapatycie na
zależność potencjału dzeta w funkcji pH pozwalają nie tylko na interpretację
mechanizmu adsorpcji jonów na tej granicy faz, ale również na dyskusję stabilności
dyspersji hydroksyapatytu w roztworach elektrolitów[43,46-48,65]. Wartość
potencjału dzeta w zakresie pH, w którym badano adsorpcję jonów
dwuwartościowych w roztworze elektrolitu podstawowego (1 mmol/dm3 NaCl), jest
ujemna i zmniejsza się ze wzrostem pH. Jest to spowodowane większym
powinowactwem jonów fosforanowych do powierzchni hydroskyapatytu niż jonów
wapniowych. Adsorpcja jednego kationu dwuwartościowego na jednej grupie
hydroksylowej lub wodorofosforanowej spowoduje spadek gęstości ładunku
powierzchniowego o jedną jednostkę elektrostatyczną, jednocześnie wprowadza do
warstwy zwartej ładunek dodatni o wartości dwóch jednostek elektrostatycznych.
W wyniku tego procesu, przy dostatecznie dużej adsorpcji, może dojść od zmiany
znaku ładunku w warstwie dyfuzyjnej (tzw. charge reversal), oznaczany jako CR2.
Efekt ten obserwowano podczas adsorpcji kationów Cd2+[43], Co2+[46].
Odwrócenie ładunku powierzchniowego może nastąpić, także w wyniku adsorpcji
dwuwartościowego kationu na ujemnie naładowanej grupie powierzchniowej np.
w przypadku adsorpcji Sr2+ na hydroksyapatycie [47]. Adsorpcja kationów
dwuwartościowych na dwóch ujemnie naładowanych grupach powierzchniowych
hydroskyapatytu powoduje kompensację ładunku powierzchniowego w warstwie
zwartej i zmniejszenie wartości bezwzględnej ładunku warstwy dyfuzyjnej
(zmniejszenie wartości bezwzględnej potencjału dzeta). Efekt ten obserwowano
w przypadku adsorpcji jonów Ba2+ na hydroskyapatycie[48].
Zmniejszenie wartości bezwzględnej potencjału dzeta prowadzi do osłabienia
opychającego cząstek hydroksyapatytu i sprzyja ich agregacji. Podobnie w pewnym
zakresie pH, poniżej i powyżej CR2, małe wartości potencjału dzeta mogą
powodować osłabienie oddziaływań elektrostatycznych i sprzyjać agregacji cząstek
hydroksyaptytu[48].
3.4. WPŁYW ADSORPCJI KATIONÓW DWUWARTOŚCIOWYCH NA
HYDROKSYAPATYCIE NA ROZKŁAD ZIARNOWY CZĄSTEK
HYDROKSYAPATYTU

Analiza wielkości cząstek hydrosyapatytu w roztworach elektrolitu powala
śledzić procesy dyspersji lub agregacji cząstek fazy zdyspergowanej. W połączeniu
z analizą XRD może być pomocna w potwierdzeniu przebiegu procesu
rozpuszczania hydroksyapatytu i wytrącania nowej fazy dwuwartościowych
kationów na hydroksyapatycie.
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Rozkład ziarnowy próbek hydroksyapatytu kontaktującego się z roztworem
kationów dwuwartościowych metali, których adsorpcja osiąga ~100% np. Cd2+,
wskazuje na nieznaczne przesunięcie krzywej rozkładu w kierunku wyższych
wartości średnic cząstek, Rys. 9.

Rysunek 9.
Figure 9.

Rozkład objętościowy cząstek HAp w roztworze 1 mmol/dm3 NaCl (linia przerywana)
i w roztworze 1 mmol/dm3 NaCl + 1 mmol/dm3 Cd2+ (linia ciagła)
Volume distribution of HAp particles in 0.001 NaCl solution (dashed line) and 1 mmol/dm3
NaCl +1 mmol/dm3 Cd2+ solution (solid line)

Rysunek 10. Rozkład objętościowy cząstek HAp w roztworze1 mmol/dm 3 NaCl (linia ciągła), w roztworze
1 mmol/dm3 NaCl +1 mmol/dm3 Ba2+ (linia kropkowana) i w roztworze 1 mmol/dm3 NaCl
+ 5 mmol/dm3 Ba2+ (linia przerywana)
Figure 10.
Volume distribution of HAp particles in 1 mmol/dm3 NaCl solution (solid line), in 1 mmol/dm3
NaCl +1 mmol/dm3 Ba2+ solution (dotted line) and in 1 mmol/dm3 NaCl + 5 mmol/dm3 Ba2+
solution (dashed line)
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W przypadku układu HAp/roztwór 1 mmol/dm3 jonów Ba2+ obserwuje się
rozkład trimodalny spowodowany powstaniem agregatów o dużych rozmiarach na
skutek ekranowania ujemnego ładunku elektrycznego hydroksyapatytu w warstwie
dyfuzyjnej przez obecne w roztworze jony Ba2+, Rys. 10. Jak widać,
kondycjonowanie dyspersji hydroksyapatytu w roztworze 1 mmol/dm3 NaCl
powoduje agregację cząstek HAp (pojawia się frakcja od 8-36m), ale w obecności
jonów Ba2+ o stężeniu początkowym 1 mmol/dm3 koagulacja prowadzi do
powstania większych agregatów (o rozmiarach 36-160m), ze względu na zmianę
wartości potencjału zeta przy pH=7,0 z -21mV (w nieobecności jonów Ba2+) do ~-1
mV w obecności jonów Ba2+ o stężeniu początkowym 1 mmol/dm3 (na skutek
osłabienia oddziaływań elektrostatycznych między cząstkami HAp). Natomiast
obecność w suspensji hydroksyapatytu jonów Ba2+ o stężeniu początkowym
5 mmol/dm3 powoduje zanik frakcji drobnych cząstek hydroksapatytu i powstanie
frakcji agregatów o rozmiarach 200-2000 m.
3.5. WPŁYW ADSORPCJI KATIONÓW DWUWARTOŚCIOWYCH NA
HYDROKSYAPATYCIE NA STRUKTURĘ KRYSTALICZNĄ
HYDROKSYAPATYTU I JEGO KRYSTALICZNOŚĆ

Wpływ adsorpcji jonu dwuwartościowego na hydroksyapatycie na jego
strukturę krystaliczną został udokumentowany badaniami XRD. Badania wykazały,
że przy niskim stężeniu jonów metali w układzie HAp/roztwór elektrolitu wpływ
parametrów komórki elementarnej kryształu zmienia się nieznacznie i zależy od
wielkości zaadsorbowanego jonu[49,63,67]. Natomiast w przypadku wyższych
stężeń adsorbującego się na hydroksyapatycie kationu w dyfraktogramie XRD
hydroksyapatytu pojawiają się refleksy nowej fazy[27,68,69].
W celu określenia zmian parametrów komórki elementarnej wywołanej
adsorpcją kationów dwuwartościowych, w badaniach adsorpcji kationów: Cd2+[43],
Co2+[46], Fe2+, Ba2+[48] i Zn2+[65], zastosowano metodę Rietvelda do analizy
dyfraktogramów XRD próbek hydroksyapatytu i próbek HAp z zaadsorbowanymi
jonami dwuwartościowymi z roztworów o stężeniu początkowym 1 mmol/dm3.
Wyniki obliczeń zamieszczono w Tabeli 3.
Jak widać, udoskonalenie Rietvelda daje nieco wyższe wartości parametrów
a i c komórki elementarnej sieci w porównaniu z wartościami z kart PDF 00-0090432 i 00-064-0738, chociaż parametry dopasowania ( Sig i Rwp) są całkiem dobre.
Różnica ta może wynikać z obecności jonów węglanowych, które zastępują grupy
hydroksylowe[71].
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Tabela 3.
Table 3.

Parametry a i c komórki elementarnej próbek hydroksyapatytu i parametry dopasowania, Sig
i Rwp, metodą Rietvelda przy użyciu programu Maud[70]
Unit cell a and c parameters of hydroxyapatite samples and fit parameters, Sig and R wp,
by Rietveld using Maud [70]

Kod próbki

a [nm]

c [nm]

V [nm3]

Sig

Rwp
[%]

Fe2+

0,94262(2)
0,94225(2)
0,94200(2)
0,94179(3)

0,68856(1)
0,68825(1)
0,68757(1)
0,68660(2)

0,523
0,529
0,528
0,527

3,93
2,82
2,45
2.40

6,50
3,85
6,13
3,78

HAp_S1
HAp_S1

Zn2+

0,94195(3)
0,94113(3)

0,68849(2)
0,68782(2)

0,529
0,527

1,86
2,09

2,29
2,56

HAp_S3
HAp_S3

Cd2+

0,94412(1)
0,94333(2)

0,68754(1)
0,68680(1)

0,553
0,529

2,22
3,00

3,39
4,47

HAp_S2
HAP_S2/
HAP_S2

Sr2+
Co2+

0,94195(1)
0,943645(1)
0,94162(1)

0,68686(1)
6.8856(1)
0,68658(2)

0,527
0,531
0,527

2,09
1,37
2,00

7,12
4,08
6,64

Nr karty PDF
00-009-0432
00-064-0738

a [nm]
0,94180
0,94210

c [nm]
0,68840
0,68800

V [nm3]
0,528
0,528

0,8% A C-HAp[71]
1% B C-HAp[71]

0,94468(4)
0,94234(2)

0,68001(3)
0,68801(3)

0,532
0,529

HAp_K
HAp
HAp
HAp

Kation

Ba2+

Adsorpcja dwuwartościowych jonów metali prowadzi do niewielkiego obniżenia
parametrów komórki elementarnej. Dla Cd2+, Zn2+, Co2+ i Fe2+ parametry sieci
krystalicznej HAp maleją ze względu na mniejsze promienie jonowe Cd2+, Zn2+,
Co2+,i Fe2 w stosunku do jonów Ca2+. Wykazano, że podstawienie jonów Sr2+
i Ba2+ w miejsce jonów Ca2+ w kryształach hydroksyapatytu prowadzi do wzrostu
parametrów sieci krystalicznej, ale wykazano również, że wpływ na te wartości
mają zastosowane metody syntezy[71].
Badania adsorpcji Zn2+ na hydroskyapatycie wykazały, że adsorpcja Zn2+
prowadzi do zmniejszenia rozmiaru kryształów i krystaliczności próbek
hydroksyapatytu[28]. W celu określenia wpływu domieszkowania kationami
hydroskyapatytu na krystaliczność próbek obliczono wielkość krystalitów przy
użyciu równania Scherrera i FWHM dla odbić (002) i (300)[72] oraz
współczynników krystaliczności metodą Landi i współpr.[73] oraz metodą Person
i współpr.[74]. Wyniki obliczeń zamieszczono w Tabeli 4. Adsorpcja
dwuwartościowych jonów metali tylko nieznacznie zmienia rozmiar kryształów
i stopień krystaliczności CI[73] lub CI_XRD[74]. Niewielkie zmiany wielkości
kryształów po adsorpcji dwuwartościowych jonów z roztworu o stężeniu
mniejszym/równym 1 mmol/dm3 dowodzą mechanizmu adsorpcji tych jonów
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poprzez wymianę jonową i adsorpcję na grupie hydroksylowej powierzchni HAp.
Nie mniej jednak w przypadku adsorpcji kationów z roztworów o większym
stężeniu początkowym kationu, dyfraktogramy próbek wskazują na obecność, obok
hydroksyapatytu, innej fazy stałej, co dowodzi o przebiegu procesów rozpuszczania
i wytrącania nowej fazy w układzie hydroksyapatyt roztwór elektrolitu. Na Rys. 11
przedstawiono
porównanie
dyfraktogramów
próbek
hydroksyapatytu
kondycjonowanego w roztworach stężeniu początkowym 1 i 10 mmol/dm3 jonów
Ba2+. Jak widać dyfraktogram dla stężenia 1 mmol/dm3 jonów Ba2+ odpowiada
strukturze heksagonalnej hydroskyapatytu, natomiast dla próbki kondycjonowanej
w roztworze 10 mmol/dm3 Ba2+ obserwuje się dodatkowe piki, których położenie
nie odpowiada strukturze fosforanów baru opisanej na kartach PDF.
Tabela 4.
Table 4.

Obliczone wartości wielkości kryształu przy użyciu równania Scherrera i FWHM (002) i (300)
oraz współczynniki krystaliczności próbek hydroksyapatytu
Calculated values of crystal size using the Scherrer and FWHM equation (002) and (300)
and the crystallinity coefficients of the hydroxyapatite samples

Sample code

D(002) [nm]

D(300) [nm]

D(002)/D(300)

CI [%][73]

CI_XRD[74]

HAP_K
HAp_K/Ba2+
HAP_K
HAp_K/Fe2+

28,90,1
29,60,1
25,40,2
26,50,2

17,00,1
15,50,3
13,50,1
17,30,2

1,70
1,91
1,88
1,53

20,14
20,00
15,51
9,02

9,11
9,17
8,32
6,52

HAP_S1
HAP_S1/Zn2+

29,30,2
29,60,3

15,40,2
15,70,2

1,89
1,77

33,99
31.74

9,99
9,91

HAP_S3
HAP_S3/Cd2+

48,81,1
48,41,0

22,51,0
27,50,3

2,17
1,76

56,13
55,53

7,87
7,94

HAP_S2
HAP_S2/Co2+
HAp_S2/Sr

69,21,8
52,40,7
26,90,3

57,61,1
58,21,5
225

1,20
0,90
1,25

70,38
75,12
76,87

8,78
8,72
9,64
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Rysunek 11. Dyfraktogram próbek HAp w roztworach: 1 mmol/dm 3 NaCl, w roztworze 1 mmol/dm3 NaCl
+1 mmol/dm3 jonów Ba2+ i w roztworze 1 mmol/dm3 NaCl +10 mmol/dm3 jonów Ba2+
Figure 11.
PXRD of HAp samples in solutions: 1 mmol/dm3 NaCl, in 1 mmol/dm3 NaCl +0.001 mol/dm3
Ba2+ ions and in 1 mmol/dm3 NaCl +10 mol/dm3 Ba2+ ions

UWAGI KOŃCOWE
Przebieg kinetyki procesu adsorpcji jonów metali dwuwartościowych z roztworu
o stężeniu wyższym niż 1 mmol/dm3 wskazuje, że na początku adsorpcja przebiega
szybko wyniku reakcji z grupami powierzchniowymi hydroskyapatytu lub/i wymiany
kationów dwuwartościowych z jonami wapnia na powierzchni hydrokayapatytu, po
czym następuje powolny proces adsorpcji spowodowany dyfuzją kationów w kanałach
sieci krystalicznej hydroksyapatytu lub/i procesami rozpuszczania hydroksyapatutu
i postawania nowej fazy. Taką kinetykę adsorpcji najlepiej opisuje równanie multieksponencjalne.
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Analiza adsorpcji wybranych kationów dwuwartościowych (Cd 2+, Zn2+, Co2+,
i Fe2+, Sr2+, Ba2+) w funkcji pH potwierdza, że adsorpcja kationów zachodzi na skutek
wymiany jonowej z jonami wapnia w sieci krystalicznej oraz jonami wodoru w grupach
powierzchniowych hydroksyapatytu. Adsorpcja jonów Co 2+ i Cd2+ powoduje wzrost
potencjału elektrokinetycznego, a dla roztworu o wyższym stężeniu początkowym
kationów przy pH ~ 8 obserwuje się odwrócenie ładunku na skutek przeładowania
warstwy zwartej podwójnej warstwy elektrycznej na granicy hydroksyapatyt/roztwór
elektrolitu.
Adsorpcja jonów Ba2+ na hydroksyapatycie od 1 mmol/dm3 prowadzi do obniżenia
bezwzględnej wartości potencjału zeta, co prowadzi do agregacji cząstek.
Adsorpcja dwuwartościowych kationów z roztworu o początkowym stężeniu
1 mmol/dm3 powoduje niewielkie zmiany parametrów kryształów, wielkości kryształów
i stopnia krystalicznego hydroksyapatytu. Natomiast w przypadku stężenia
początkowego 0.01 mol/dm3 jonów Ba2+ w układzie hydroksyapatyt roztwór elektrolitu
w dyfraktogramie XRD obserwuje refleksy świadczące o powstaniu nowej fazy.
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ABSTRACT
Superior uniformity and local planarity of semiconductor wafers in the
chemical mechanical planarization (CMP) process as well as efficient post-CMP
cleaning is controlled by surface chemistry phenomena. The AFM colloidal probe
technique was used to demonstrate surface forces which are of special significance
to CMP and post-CMP cleaning. Examples of ways to manipulate those interactions
are provided, and the benefits to CMP processes and post-CMP cleaning are
discussed.
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INTRODUCTION
Chemical mechanical planarization (CMP) is an important semiconductor
process enabling integration of emerging semiconductor devices and continual
decrease in physical dimensions of memory and microprocessor chips. As implied
by the name; CMP incorporates removal of materials by a unique combination of
chemical and abrasive action to achieve highly planar surfaces that are also very
smooth [1]. CMP process fundamentals as well as applied aspects and consumables
are provided in detail in the literature [2].
Whether the abrasive particle (CMP process) or contaminant particle (cleaning
process) will come close to the surface or perhaps even adhere to the surface,
depends on the net force acting between the particle and the substrate. The net force
is assembled from constituent forces such as electrostatic force and van der Waals
(included in Derjaguin Landau, Verwey and Overbeek -DLVO theory [3]) and nonDLVO forces such as solvation, hydration, steric or hydrophobic forces. Depending
on the system and conditions one of the forces can dominate over all others, as
shown in Figure 1 [4-5].
The forces are either attractive or repulsive. In this system hydrophobic
interactions and van der Waals forces are attractive, and the electrical double layer,
steric and hydration forces are repulsive. As shown in Figure 1 it is possible that the
particle will be repelled at some distance from the surface, and once the energy
barrier is overcome, attraction may occur, and the particle will eventually attach.
In the case of CMP and post-CMP cleaning systems usually electrical double
layer (EDL) interactions and steric forces are most significant. Electrical double
layer, because almost any surface is charged in aqueous medium and steric force,
because of the unique compositions of CMP slurries.
MEASUREMENT TECHNIQUE
Atomic Force Microscopy (AFM) is a versatile tool capable of measuring
surface topography, friction, magnetic and capacitance properties. AFM can also be
used to measure interaction and adhesion forces between the cantilever tip or
a particle attached to the cantilever and nearly any surface.
The AFM cantilever during force measurement acts as a spring.
A photodetector records the deflection of the cantilever as a function of its distance
from the surface. With a known cantilever constant k (spring constant) and
deflection (displacement) the interaction force is calculated according to Hooke's
law. The AFM colloidal probe technique is a reliable method for interaction force
measurement in aqueous medium [6-7]. Force measurement can be done with the
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cantilever tip or with a particle glued to a tipless cantilever such as the 20µm
aluminum oxide particle (Figure 2A) or the 0.7 µm silica particle (Figure 2B) [8].
SURFACTANTS AND SURFACE FORCES
Removal rate during CMP as well as the efficiency of post-CMP cleaning is
controlled by chemical and mechanical components of the processes. Electrical
Double Layer (EDL) and Steric Forces are dominant interactions observed in CMP
and post-CMP cleaning systems.
Surfactants are commonly used in CMP and post-CMP cleaning. Their role is
indispensable.
Many materials and films currently used in the semiconductor industry are
hydrophobic (silicon, silicon nitride, poly) as well as many consumables (i.e. CMP
polishing pads). Hydrophobic interactions are one of the strongest, yet are
understood and utilized very little.

Figure 1.

Interaction forces in an aqueous environment; comparison of their magnitude and acting
distance
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A

B

Figure 2.

AFM colloidal probes for measurement of interaction forces, as seen under SEM and optical
microscopes. A. Cantilever tip with glued 20µm aluminum oxide particle. B. Cantilever tip
with glued very fine silica particle

Surfactants play a central role in CMP and post-CMP cleaning. Some of the
surfactants’ significance in semiconductor wafer planarization includes:
1). Material selectivity tuning and stop-on capability enablement – selectivity
of the process is increased thanks to surfactant adsorption and passivation of
selected materials. For example, slurry is designed for selectivity close to 1:1, but
when surfactants are added silicon oxide to silicon nitride selectivity is increased to
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20:1 or even higher. Silicon oxide to polysilicon selectivity can be as high as 500:1
[9].
2) Rate of removal alteration; increase or decrease of material removal
depending on application. Thick layers of oxide are used in new vertical integration
schemes (etching into the Si wafer, rather than building layers) – these are
characterized by a large step height (microns) that needs to be planarized. High
oxide rate slurries are used and their removal rate is increased by surface active
additives [10-11].
3) Defect reduction - surfactants are used to decrease defects during
planarization process; reduce scratches, minimize slurry particle adhesion,
minimize particle contamination form material which is being polished, etc.) [1213].
4) Endpoint detection - surfactants are used to tune endpoint signal by altering
friction between platen and wafer. Surfactants can be beneficial in planarity
detection and overburden reduction [14].
5) Planarization efficiency improvement. Surface active ingredients promote
removal of topography and protect “downs” from dishing [15].
6) Surfactants improve tribology, improve process lubrication, pad wettability
and slurry distribution between wafer and polishing pad. Proper slurry transport
between polishing pad and silicon wafer contribute greatly to uniformity of the
CMP process [16].
7) Post-CMP cleaning - surfactants are used in post-CMP cleaning and are
effective in particle adhesion prevention, removal and suspension in cleaning
solution. Surfactants can be used during spraying operation, in polyvinyl alcohol
(PVA) brushes cleaning solution, in megasonic tanks, and cross-contamination
prevention stations [17-19].
Surfactants can affect and help control interaction forces in CMP and postCMP cleaning. Thanks to their properties and structure, surfactants can influence
electrical double layer, steric force and hydrophobic interactions.
A. Electrical Double Layer (EDL)
Electrical Double Layer (EDL) force related to the presence of electric charge
and double layer of ions at the interface at the interface solid and liquid phase. EDL
forces strongly depend on surface and solution chemistry. EDL forces can be
modified by changing solution chemistry (salt concentration, pH, adsorbing ions).
EDL forces can be attractive or repulsive depending on the surface charge as shown
on Figure 3 [19].
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Force versus separation distance for interactions between silica spherical probe and a fluorite
optical window in 1 × 10-3 M NaNO3 as a function of pH. The symbols show the AFM results,
and the line shows the theoretical curve

By changing pH of CMP slurry/post-CMP cleaning solution the interaction
forces between particle and wafer surface can be manipulated from highly attractive
to highly repulsive [4], [20].
B. Steric Forces
A molecular film on the wafer and abrasive surface can affect both chemical
and mechanical components of the CMP process. The molecular film is a diffusion
barrier for chemical component action (hydration, hydrolysis, etching) and at the
same time force barrier for slurry particle - wafer surface mechanical interaction.
There are a number of surface active film forming additives which are currently
being used or are still under development to provide superior selectivity, planarity
and uniformity. Most of them can be classified as surfactants (anionic, cationic,
nonionic), polymers (uncharged, charged - polyelectrolytes) or amino acids.
Example of how interaction forces can be modified by formation of molecular film
at the surface is shown on Figure 4 [21], [5].
In the case of symmetric aluminum oxide system, a small repulsion was
significantly enhanced by introduction of a surfactant. Surfactant micelles adsorb

SURFACE FORCES IN CHEMICAL PLANARIZATION AND WATER CLEANING SYSTEMS

1237

on the alumina surface forming a protective steric layer that can be beneficial in
providing high selectivity during CMP process or can provide repulsive barrier
during post-CMP cleaning.
6
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Figure 4.

Repulsive forces between alumina particle and alumina surface in deionized (DI Milli-Q) water
and in a surfactant system. Surfactant adsorbs on the surface forming protective steric barrier

C. Hydrophobic Interactions
Hydrophobic interactions belong to the strongest forces observed at the
nanoscale, yet they seem to be the least understood interactions, currently described
only by empirical equations. They are characterized by a strong attraction between
hydrophobic surfaces in water, often accompanied by formation of bridging cavities
[6] and nanobubbles, [7], [22] see Figure 5. [23]
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Interaction force curve for silanated silica (106 deg. contact angle). Symmetric system reveals
strong hydrophobic attraction escalated by formation of bridging cavities and possible
nanobubbles. The hypothetical hydrophobic attraction mechanism is proposed in Figures 5a to
5d. a) Hydrophobic colloidal probe approaches hydrophobic surface, b) At the distance from
180 nm to 200 nm local vacuum appear starting enhanced hydrophobic attraction, c) single
bridging cavity is formed as indicated by sudden jump in the attractive force at 70 nm distance,
d) multiple bridging cavities are formed as indicated by the next even stronger attractive jump at
around 50 nm distance

CONCLUSIONS
1.
Surfaces composed from different materials interact with the force depending
upon the surface charge, surfactant adsorption density and form, and the
adhesion/cohesion effect. Electrical double layer interactions usually extend up to 100
nm in CMP-related systems. Surfactant micelles form firm steric barrier at 3.5 – 4 nm,
and contribute to the repulsive forces extending to 25 nm. One can deduce that at 2 nm
from the investigated surface surfactant structures are broken and particle is attracted
into contact.
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2. Systems involving hydrophobic interactions seem to be an area of opportunity
for CMP and wet processing.
3. Consumables used in CMP and semiconductor materials being planarized are
often hydrophobic. Hydrophobic interactions extend to hundreds of nanometers. AFM
investigation using self-prepared 0.7 µm spherical probe, simulating CMP slurry
particle, revealed that hydrophobic interactions in the model system extended to 200
nm. Bridging cavities occurred at 70 nm and 50 nm separation distances.
4. Manipulation and control of hydrophobic interactions, bridging cavities and
formation of nanobubbles can enhance CMP, post-CMP cleaning, and the wet process
technology. Thus, higher removal rates, selectivity, superior planarity and uniformity
are achieved during planarization process. Subsequently, low defects and high yields are
achieved in the post-CMP cleaning.
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ABSTRACT
The rapid development of industry, apart from the obvious benefits, also leads
to a significant increase in the level of environmental pollution, which is related not
only to the use of harmful substances in the production process, but also to the
production of significant amounts of by-products and wastes, which pose a serious
threat to the environment as well as to the health and the life of living organisms.
There is therefore a need to limit the use of toxic substances at every stage of
production, and where this is not possible, appropriate waste management and the
development of effective methods of harmful substances removal. In this respect, it
seems crucial to introduce the principles of Green Chemistry as widely as possible.
Green Chemistry is a concept whose main assumptions focus on designing and
conducting chemical processes in a way that minimizes the use and formation of
harmful substances as much as possible. This staretgy is based on twelve principles
that overlap with the main assumptions of environmental chemistry to improve
environmental protection and reduce pollution.
There are many techniques and methods that fit into the assumptions of the
broadly understood Green Chemistry, the implementation of which allows for
sustainable management of post-production waste and by-products as well as their
effective disposal. One of such concepts assumes the use of waste substances as a
valuable raw material, not only for energy, but above all as a precursor and/or
component for the production of innovative materials with high utility potential.
Another idea is the use of enzymes, i.e. natural biocatalysts that allow chemical
transformations to be carried out under mild process conditions, without the need to
use harmful solvents. What's more, enzymes can be used not only at the stage of
conversion/synthesis of substrates, but they can also be efficient tools for removing
harmful substances. Hence, it seems necessary to undertake attempts aimed at the
widest possible management of waste substances, as well as conduct research, the
effect of which is the production of functional biocatalytic systems for various
applications.

Keywords: green chemistry, environmental protection, biocatalysis, biopolymers
Słowa kluczowe: zielona chemia, ochrona środowiska, biokataliza, biopolimery
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WPROWADZENIE
Intensywny rozwój przemysłu, poza oczywistymi korzyściami, prowadzi także
do znacznego wzrostu poziomu zanieczyszczenia środowiska, co związane jest nie
tylko ze wykorzystaniem szkodliwych substancji w procesie produkcyjnym, ale
także z wytwarzaniem znacznych ilości produktów ubocznych oraz odpadowych,
które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia i życia
organizmów żywych. Istnieje zatem potrzeba wyeliminowania szkodliwych czy
nawet toksycznych substancji na każdym etapie produkcji, a w przypadku gdy nie
jest to możliwe, konieczne jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami,
a także opracowanie skutecznych metod usuwania szkodliwych substancji. Pod tym
względem, kluczowe wydaje się jak najszersze wprowadzenie zasad Zielonej
Chemii, a więc koncepcji, której główne założenia skupiają się na projektowaniu
i prowadzeniu procesów chemicznych w sposób możliwie jak najbardziej
ograniczający stosowanie i powstawanie szkodliwych substancji. Koncepcja ta
oparta jest na dwunastu zasadach, które zazębiają się z głównymi założeniami
chemii środowiskowej, a których celem jest poprawa jakości środowiska
i ograniczenie jego zanieczyszczenia.
Istnieje wiele technik i metod wpisujących się w założenia szeroko rozumianej
Zielonej Chemii, których wdrożenie pozwala na prowadzenie zrównoważonej
gospodarki odpadami poprodukcyjnymi oraz ich efektywne usuwanie. Jedna
z koncepcji zakłada wykorzystanie substancji odpadowych jako cennego surowca,
nie tylko energetycznego, ale przede wszystkim jako prekursora i/lub komponentu
do wytwarzania zaawansowanych materiałów o dużym potencjale użytkowym.
Innym z pomysłów jest wykorzystanie enzymów, a więc naturalnych
biokatalizatorów, które umożliwiają prowadzenie przemian chemicznych
w łagodnych warunkach procesowych, bez konieczności stosowania szkodliwych
rozpuszczalników. Co więcej, enzymy mogą być wykorzystane nie tylko na etapie
konwersji/syntezy substratów, ale mogą stanowić także wydajne narzędzia
umożliwiające unieszkodliwianie szkodliwych substancji. Stąd konieczne wydaje
się podejmowanie prób mających na celu możliwie jak najszersze
zagospodarowanie substancji odpadowych, jak i prowadzenia badań, których
efektem jest wytworzenie funkcjonalnych układów biokatalitycznych do
różnorodnych zastosowań.
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1. WYBRANE ASPEKTY ZIELONEJ CHEMII
Koncepcja Zielonej Chemii i jej zasady są jednymi ze sposobów, które
prowadzą do minimalizacji zagrożeń związanych z działalnością człowieka, które
w negatywny sposób oddziałują na środowisko. W 1998 roku Anastas i Warner
sformułowali główne aspekty Zielonej Chemii, które mają na celu ograniczenie
przedostawania się szkodliwych czy toksycznych substancji do środowiska poprzez
szereg działań, jak na przykład ograniczenie przeprowadzania niebezpiecznych
syntez chemicznych, wykorzystanie nietoksycznych i degradowalnych związków
jako zamienników dla toksycznych reagentów, stosowanie surowców
odnawialnych, używanie biokatalizatorów czy opracowanie nowoczesnych reakcji
z udziałem katalizatorów prowadzących do degradacji związków toksycznych do
mniej szkodliwych lub nietoksycznych pochodnych [1]. Na Rys. 1 przedstawiono
treść 12 aspektów Zielonej Chemii [1–4].

Rysunek 1.
Figure 1.

12 głównych aspektów Zielonej Chemii
12 main aspects of Green Chemistry

Stosowanie się do zasad Zielonej Chemii w prowadzaniu procesów
chemicznych stało się koniecznością z powodu stale postępującej degradacji
środowiska i negatywnych zmian występujących na obszarze całych ekosystemów.
Jednym z przykładowych procesów, które przebiegają zgodnie z zasadami Zielonej
Chemii jest wytworzenie grafitu syntezowanego z CO2. Liang i współpracownicy
zwrócili w swojej pracy szczególną uwagę na przebieg reakcji syntezy grafitu, która
odbywała się w niskich temperaturach, wynoszących poniżej 130°C. Takie warunki
termiczne procesu mogą być nawet nazywane ekstremalnie niskimi, jeśli porównać
je ze standardowymi temperaturami wytwarzania grafitu, wynoszącymi nawet
1000°C. Oprócz znacznego obniżenia nakładów energetycznych w procesie,
zdecydowano się na zastosowanie jako reagentu wodorotlenku litowo-glinowego,
zamiast standardowego katalizatora metalu przejściowego, co przełożyło się także
na ograniczenie stosowania toksycznych chemikaliów w reakcji [5].
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Jednym z obszarów, który w całości wpisuje się w zasady Zielonej Chemii, jest
wykorzystywanie enzymów w szeregu reakcji biokatalitycznych, zarówno w skali
laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Na szczególną uwagę zasługują enzymy z grupy
oksydoreduktaz, a w szczególności ich immobilizowane formy, które mogą
stanowić efektywne narzędzia katalityczne w wielu syntezach chemicznych, jak
i w usuwaniu zanieczyszczeń środowiskowych z roztworów wodnych, bez
konieczności stosowania wysokich nakładów energetycznych oraz przy
ograniczonym wykorzystaniu toksycznych rozpuszczalników [6]. Choć proces
immobilizacji, a więc związania enzymu z nośnikiem wymaga pewnych nakładów
finansowych, to warto również zwrócić uwagę na fakt, iż nośnikami
w immobilizacji enzymów mogą być materiały pochodzenia naturalnego, które
mogą stanowić odpad, występujący między innymi przy produkcji drewna czy
przetwórstwie żywności [7, 8], co również wpisuje się w zasady Zielonej Chemii.
Oprócz wdrożenia zasad Zielonej Chemii w syntezach chemicznych czy
degradacji zanieczyszczeń środowiskowych, warto zwrócić uwagę na różne gałęzie
przemysłu, na przykład paliwowego czy papierniczego, wciąż zmieniające się
zgodnie ze wszystkimi zasadami Zielonej Chemii. W ostatnich latach kładzie się
coraz większy nacisk na wytwarzanie paliw z polimerów odnawialnych (np. gumy
guar), a jest to spowodowane potrzebą ograniczania eksploatacji coraz to szybciej
zmniejszających się zasobów ropy naftowej oraz jej negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzkie [9]. W przypadku przemysłu papierniczego, potrzeba
zrównoważonej produkcji papieru i innych wyrobów papierniczych wynika ze
stosowania
ogromnych
ilości
zużywanych
chemikaliów,
energii
i wody podczas modyfikacji drewna. Oprócz tego, w wyniku licznych reakcji
chemicznych i modyfikacji termicznych, powstają duże ilości produktów
odpadowych, w tym szkodliwych dla środowiska. Dlatego też proponowane są
alternatywne i perspektywiczne metody przetwarzania drewna, które są przyjazne
dla środowiska. Jednymi z nich są m.in zastosowanie enzymów w procesach
delignifikacji, w miejsce standardowych, organicznych rozpuszczalników.
Ważnymi związkami, które znajdują zastosowanie w przetwórstwie drewna, są
także ciecze jonowe. Dzięki możliwości projektowania ich właściwości, mogą one
być stosowane na każdym etapie przetwarzania drewna, eliminując wykorzystanie
szkodliwych rozpuszczalników, a następnie produkcję toksycznych odpadów [10].
Mnogość i aktualność wszystkich aspektów Zielonej Chemii powoduje, że stają się
one obecnie jednym z najważniejszych trendów, zgodnie z którymi projektuje się
nowoczesne, zaawansowane, a przede wszystkim przyjazne dla środowiska procesy
technologiczne. Co więcej nawet prace poznawcze realizowane w skali
laboratoryjnej lub półtechnicznej, projektowane są obecnie nie tylko pod kątem ich

1248

T. JESIONOWSKI, Ł. KLAPISZEWSKI, J. ZDARTA

wydajności, ale również w zgodzie z zaprezentowanymi aspektami Zielonej
Chemii.
2. BIOKATALIZATORY JAKO WYDAJNE NARZĘDZIA
W ZIELONEJ CHEMII
Jednym z podstawowych założeń Zielonej Chemii jest ochrona środowiska, nie
tylko poprzez ograniczenie stosowania szkodliwych substancji i rozpuszczalników,
ale także poprzez usuwanie niebezpiecznych związków z wód czy ścieków.
Odnotowany w ostatnich dziesięcioleciach gwałtowny rozwój przemysłowy,
urbanizacja i wykładniczy wzrost liczby ludności nie pozostały bez wpływy na
środowisko, a woda jest jednym z głównych zasobów dotkniętych negatywnymi
skutkami tych procesów. Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń obecne zarówno
w ściekach, jak i wodzie pitnej mają zasadniczy wpływ, bezpośrednio lub
pośrednio, na zdrowie ludzi i prawidłowe funkcjonowanie organizmów wodnych.
Dotąd potwierdzono obecność w wodach i ściekach m.in.: związków fenolowych,
barwników, pestycydów, farmaceutyków, a nawet hormonów, co wynika z ciągle
rosnącego wykorzystania tych substancji. Co więcej, związki te stosowane są nie
tylko w różnego rodzaju branżach przemysłowych, ale są także powszechnie
wykorzystywane w rolnictwie, medycynie, a także w gospodarstwach domowych.
Wspomniane substancje, przedostają się do ścieków lub wód gruntowych
w niekontrolowanych ilościach i stanowią globalny problem, gdyż długotrwały
i niekontrolowany kontakt lub ich spożycie może prowadzić do poważnych
zaburzeń metabolicznych, genetycznych, a także wywoływać choroby wielu
układów wewnętrznych w organizmach żywych.
Przedstawione powyżej fakty powodują, iż usuwanie nawet śladowych ilości
substancji fenolowych i ich pochodnych z roztworów wodnych staje się
koniecznością. Jednym z rozwiązań opartych na zasadach Zielonej Chemii jest
zastosowanie specjalistycznych metod, które umożliwiają wydajną remediację
określonej grupy substancji (Rys. 2). Pod tym kątem niezwykle atrakcyjne wydaje
się wykorzystanie mikroorganizmów, a także pozyskanych z nich enzymów, jako
narzędzi o wysokiej selektywności, które są w stanie rozkładać/konwertować nawet
związki odporne na biologiczną degradację, w tym substancje niebezpieczne dla
środowiska i zdrowia organizmów żywych. Do metod tych zalicza się
wykorzystanie immobilizowanych enzymów, a w szczególności lakaz, peroksydaz
i tyrozynaz czy biomolekuł należących do grupy oksydoreduktaz [11,12]. Takie
systemy charakteryzują się nie tylko wysoką stabilnością w różnych warunkach
reakcyjnych, ale również stanowią efektywne narzędzia w usuwaniu
zanieczyszczeń fenolowych, z roztworów wodnych.
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Idea wykorzystania metod biotechnologicznych do usuwania zanieczyszczeń środowiskowych,
w oparciu o [11]
The concept of using biotechnological methods to remove environmental pollution, based on
[11]

Immobilizowane enzymy znajdują coraz szersze wykorzystanie w procesach
remediacji szkodliwych substancji i umożliwiają usunięcie wspomnianych
związków z wysokimi wydajnościami. Systemami biokatalitycznymi, na które
warto zwrócić szczególną uwagę pod względem zastosowania w usuwaniu
barwników z roztworów wodnych, są nośniki tlenkowe z unieruchomioną lakazą.
Układy tlenkowe TiO2-ZrO2 oraz TiO2-ZrO2-SiO2 zostały wykorzystane
w adsorpcyjnej immobilizacji lakazy, a następnie wytworzone biokatalizatory
heterogeniczne posłużyły jako narzędzia w usuwaniu barwników: Alizarin Red
(C.I. Mordant Red 3), Remazol Brilliant Blue R (C.I. Reactive Blue 19) oraz C.I.
Reactive Black 5 z roztworów wodnych. Zaobserwowano synergiczną
dekoloryzację otrzymanych roztworów barwników na drodze adsorpcji molekuł
barwników na układach tlenkowych oraz biokonwersji za pomocą unieruchomionej
lakazy [13]. W innej pracy wykorzystano układ ZrO2-SiO2 oraz ZrO2-SiO2
modyfikowany jonami miedzi jako nośnik w procesie immobilizacji lakazy,
a następnie w usuwaniu barwnika tekstylnego C.I. Reactive Blue 19
z roztworów wodnych. Wytworzone systemy biokatalityczne pozwoliły nie tylko
uzyskać ponad 90-proc. dekoloryzację roztworu barwnika, ale również obniżyć
toksyczność roztworu po degradacji o 40%, w porównaniu do roztworu barwnika
przed reakcją [14].
Kolejnymi układami, które mogą posłużyć w efektywnym usuwaniu
barwników z roztworów wodnych są systemy złożone z materiałów
elektroprzędzonych oraz immobilizowanych oksydoreduktaz. Włókna wytworzone
metodą elektroprzędzenia, dzięki swoim właściwościom, jakimi są wysoka
porowatość czy obecność wielu grup funkcyjnych na ich powierzchni, mogą stano-
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wić efektywne nośniki w procesie unieruchomienia enzymów. Przykładem
materiału elektroprzędzonego, zastosowanego w procesie immobilizacji lakazy
metodą adsorpcji oraz wiązania kowalencyjnego, a następnie degradacji ww.
barwnika, jest układ wytworzony z poli(metakrylanu metylu) i polianiliny
(PMMA/PANI). Po 24 godz. reakcji za pomocą systemu z zaadsorbowaną oraz
unieruchomioną kowalencyjnie lakazą, efektywność dekoloryzacji barwnika
Remazol Brilliant Blue R (C.I. Reactive Blue 19) wynosiła odpowiednio 87%
i 58% [15]. Innym materiałem elektroprzędzonym, który znalazł zastosowanie jako
nośnik w immobilizacji enzymów oraz w usuwaniu barwników
z roztworów wodnych jest nylon 6. Na włóknach z nylonu 6 zostały
unieruchomione takie enzymy jak lakaza i peroksydaza chrzanowa metodą
adsorpcyjną i wiązania kowalencyjnego. Zaobserwowano, iż zastosowanie takich
układów pozwala nie tylko na efektywne usuwanie barwników: C.I. Reactive Black
5, C.I. Basic Green 4 i C.I. Reactive Blue 4, ale również możliwa jest dekoloryzacja
tych związków z modelowych roztworów wody morskiej. Pozwala to stwierdzić, iż
systemy z unieruchomionymi oksydoreduktazami mogą być stosowane w usuwaniu
barwników z rzeczywistych roztworów wodnych [16,17].
Jednak poza wykorzystaniem do usuwania barwników, oksydoreduktazy
immobilizowane na materiałach elektroprzędzonych doskonale sprawdzają się także
w procesach usuwania innych zanieczyszczeń środowiskowych, takich jak:
bisfenole, czy substancje farmaceutycznie aktywne. Doskonały przykład stanowi
materiał elektroprzędzony polikaprolakton-chitozan, który został wykorzystany do
adsorpcyjnej immobilizacji tyrozynazy, a powstały system biokatalityczny
zastosowano w procesach usuwania bisfenolu A. Interesującym zabiegiem, którego
celem było wytworzenia systemów o jak najwyższej aktywności, było
wykorzystanie wieloczynnikowej regresji wielomianowej (z ang. multivariate
polynomial regression). Pozwoliło to na wykazanie, że optymalnymi parametrami
procesu immobilizacji było: pH 7, temperatura 25°C i 16 godzin trwania procesu.
W tych warunkach powstał nowy typ systemu biokatalitycznego o wydajności
immobilizacji 93% i aktywności 95%. Ponadto tak przygotowany układ
zastosowano do biodegradacji bisfenolu A (BPA) w różnych warunkach
procesowych. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że ponad 80% BPA
zostało usunięte po 120 min procesu, w zakresie temperatur 15–45°C oraz
w zakresie pH 6–9 z roztworu bisfenolu A o stężeniu 3 mg/L [18]. Alternatywnym
rozwiązaniem dla stosowania immobilizowanej tyrozynazy do usuwania bisfenoli
jest wykorzystanie lakazy z Trametes versicolor unieruchomionej na
trójwymiarowym szkielecie gąbki morskiej z gatunku Hippospongia communis.
Powstałe systemy biokatalityczne wykorzystano do biodegradacji trzech bisfenoli:
bisfenolu A (BPA), bisfenolu F (BPF) oraz odpornego na biologiczną degradację
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bisfenolu S (BPS). Przeprowadzono optymalizację metodologii immobilizacji
i biodegradacji w celu zwiększenia efektywności usuwania bisfenoli i oceniono
wpływ temperatury, pH oraz początkowego stężenia zanieczyszczeń na wydajność
remediacji. Wykazano, że w optymalnych warunkach prawie 100% BPA (pH 5,
30°C) i BPF (pH 5, 40°C), oraz ponad 40% BPS (pH 4, 30°C) zostało usunięte
z roztwór o stężeniu 2 mg/mL. Ponadto unieruchomiona lakaza wykazywała
znaczną możliwość wielokrotnego użycia i stabilność podczas przechowywania,
zachowując ponad 80% swojej początkowej aktywności po 50 dniach
przechowywania oraz umożliwiając usunięcie ponad 40% bisfenoli nawet po
5 cyklach katalitycznych. Zidentyfikowano także główne produkty biodegradacji
BPA i BPF i wykazano, że w wyniku utleniania bisfenoli przez unieruchomioną
lakazę powstawały głównie dimery i trimery, które charakteryzują się znacznie
niższą szkodliwością niż pierwotne związki [19].
Obiecujące rezultaty osiągnięte z wykorzystaniem naturalnych sponginowych
szkieletów gąbki morskiej spowodowały, że podjęto także próbę wykorzystania
chitynowych szkieletów gąbek morskich Aplysina archeri do immobilizacji lakazy,
a powstałe układy biokatalityczne chityna  enzym zastosowano do usuwania
tetracykliny, jako jednego z najpowszechniej spotykanych antybiotyków.
Potwierdzeniem wysokiej aktywności unieruchomionego enzymu była możliwość
całkowitego usunięcia tetracykliny z roztworów w stężeniach do 1 mg/L zaledwie
po 60 min prowadzenia procesu. Co więcej, dzięki ochronnemu działaniu
chitynowych szkieletów i stabilizacji enzymu poprzez wielopunktowe przyłączenie,
stabilność biokatalizatorów podczas przechowywania oraz w podwyższonej
temperaturze uległa znacznej poprawie, w porównaniu z wolnym enzymem. Z kolei
znaczny potencjał aplikacyjny otrzymanych układów potwierdzono poprzez ich
wykorzystanie w reaktorze ze złożem stałym, co umożliwiło osiągnięcie ponad 80proc. wydajności usuwania antybiotyku nawet po 24 godzinach ciągłego stosowania
[20].
Szeroki wachlarz potencjalnych nośników do immobilizacji enzymów
o znacznym potencjale środowiskowym został także uzupełniony o mezoporowate
materiały krzemionkowe. Ze względu na wyjątkowe właściwości teksturalne,
morfologiczne oraz mechaniczne, mezostrukturalna pianka komórkowa (z ang.
mesostructured cellular foam, MCF) okazał się odpowiednim materiał do
immobilizacji m.in. lakazy. Celem poprawy właściwości katalitycznych enzymu
przed procesem jego immobilizacji, materiał poddano modyfikacji jonami miedzi,
uzyskując
ponad
90-proc.
wydajność
procesu
immobilizacji.
Po unieruchomieniu, lakaza zachowywała wysoką aktywność katalityczną (ponad
80%) w szerokim zakresie temperatur (20–40°C) i pH (4–7) w porównaniu
z wolnym enzymem, który wykazywał tak wysoką aktywność tylko w pH 5 i 30°C.

1252

T. JESIONOWSKI, Ł. KLAPISZEWSKI, J. ZDARTA

Wartym podkreślenia jest, że modyfikacja nośnika krzemionkowego pozwoliła na
hiperkatywację unieruchomionego enzymu, co w konsekwencji przełożyło się na
całkowite usunięcie tetracykliny z roztworów wodnych na drodze jednoczesnej
adsorpcji oraz enzymatycznej konwersji, jednak ze zdecydowaną przewagą
biokatalitycznego usuwania farmaceutyku [21].
Uniwersalność oraz możliwość projektowania właściwości materiałów
elektroprzędzonych pod kątem danego enzymu oraz procesu w którym ma zostać
wykorzystany znajduje swoje zastosowanie także w procesie enzymatycznego
usuwania substancji farmaceutycznie aktywnych, takich jak antybiotyki, czy
niesteroidowe leki przeciwzapalne. Hybrydowy materiał elektroprzędzony
z poli(metakrylan metylu) wzbogacony nanocząstkami magnetycznymi został
wykorzystany jako nośnik do kowalencyjnego związania, jak i enkapsulacji lakazy
z Trametes versicolor. Wysokie powinowactwo enzymu do nośnika oraz stabilność
wytworzonych wiązań znajduje swoje odzwierciedlenie w niewielkiej ilości
wymytego w trakcie procesu enzymu. Ponadto otrzymane układy biokatalityczne
charakteryzowały się wysoką stabilnością w zmiennych warunkach pH
i temperatury oraz zachowały ponad 80% swoich początkowych właściwości po 40
dniach przechowywania i 5 kolejnych cyklach biokatalitycznych. Wykazano także,
że obie formy unieruchomionej lakazy mają wysoką zdolność do przekształcania
tetracykliny, bowiem w optymalnych warunkach procesu (pH 5, temperatura 25°C,
stężenie roztworu tetracykliny 1 mg/L) skuteczność usuwania osiągnęła 100%
i 94% dla kowalencyjnie związanej i kapsułkowanej lakazy. Zbadano także
produkty degradacji, aby określić jej mechanizm. Dowiedziono, że utlenianie,
odwodornienie i demetylacja są głównymi reakcjami, jakim podlega tetracykliny
w trakcie enzymatycznej konwersji, co prowadzi do powstania produktów mniej
szkodliwych niż wyjściowa substancja [22]. Interesującym rozwiązaniem
w enzymatycznej biodegradacja farmaceutyków, przy użyciu enzymów, jest także
wykorzystanie systemów opartych o hybrydowe materiały elektroprzędzone
poli(kwas-l-mlekowy)-ko-poli(ε-kaprolakton) połączonych z lakazą (Rys. 3).
Wytworzone układy biokatalityczne zastosowano do biodegradacji dwóch
powszechnie stosowanych leków przeciwzapalnych, naproksenu i diklofenaku,
które występują w ściekach w stężeniach istotnych dla środowiska. Analizując
otrzymane wyniki wykazano, że w optymalnych warunkach procesowych
(temperatura 25°C, pH 5 i 3 odpowiednio dla naproksenu i diklofenaku), nawet
z roztworu o stężeniu 1 mg/L możliwe jest usunięcie ponad 90% obu
farmaceutyków. Co więcej, zastosowanie wspomnianych nanowłókien
elektroprzędzonych powoduje, że unieruchomione enzymy wykazały wysoką
przydatność do ponownego użycia, bowiem po pięciu cyklach katalitycznych około
60% i 40% naproksenu i diklofenaku zostało usunięte. O pozytywnym wpływie
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stosowanych systemów na środowisko dobitnie świadczy również fakt, że badanie
toksyczności mieszaniny po biodegradacji farmaceutyków pozwoliło wykazać, że
roztwory otrzymane po procesie były o ponad 65% mniej toksyczne niż początkowe
roztwory naproksenu i diklofenaku [23].

Rysunek 3.

Figure 3.

Wykorzystanie lakazy unieruchomionej poprzez adsorpcję oraz enkapsulację z wykorzystaniem
materiału elektroprzędzonego poli(kwas-l-mlekowy)-ko-poli(ε-kaprolakton) do biodegradacji
diklofenaku oraz naproksenu. Przedruk z literatury [23] za zgodą Elsevier
Application of laccase immobilized by adsorption and encapsulation using electrospun material
poly(L-lactic acid)-co-poly(ε-caprolactone) for the biodegradation of diclofenac and naproxen.
Reproduced from [23] with permission from Elsevier

Zaprezentowane dane jednoznacznie wskazują, że wykorzystanie
immobilizowanych enzymów w procesach usuwania wybranych zanieczyszczeń
środowiskowych wpisuje się w założenia Zielonej Chemii prowadząc do znacznej
eliminacji niebezpiecznych substancji. Jednak założenia Zielonej Chemii motywują
także do poszukiwań bardziej przyjaznych dla środowiska dróg konwersji
substratów do wartościowych produktów. Dodatkowo, jak wspomniano już
wcześniej, niezwykle istotne jest możliwie jak najszersze wykorzystanie
dostępnych surowców, w tym w szczególności surowców pochodzenia naturalnego.
W ten nurt doskonale wpisują się prace związane z wykorzystaniem
immobilizowanych enzymów w procesach konwersji składników biomasy.
Wszystkie wspomniane powyżej aspekty zostały poruszone w pracy, w której
jako nośnik do immobilizacji celulazy z Aspergillus niger wykorzystano materiał
hybrydowy tlenek tytanu-lignina, powstały z myślą o zagospodarowaniu
odpadowego produktu, jakim jest lignina, przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej ilości reaktywnych grup funkcyjnych niezbędnych do efektywnego
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związana enzymu. Biokatalizator został skutecznie osadzony na nieorganicznoorganicznej matrycy hybrydowej, głównie poprzez fizyczne interakcje,
a optymalizacja procesu immobilizacji pozwoliła na wskazanie, że pH 5, czas
trwania procesu 6 godzin i początkowe stężenie roztworu enzymu 5 mg/mL
pozwalają na otrzymanie preparatów enzymatycznych o wysokiej aktywności.
Ponadto dowiedziono, że termiczna i chemiczna stabilność celulazy uległa
zwiększeniu, w porównaniu z wolnym enzymem, bowiem po 3 godzinach inkubacji
w temperaturze 50°C i pH 6, immobilizowana celulaza zachowała ponad 80%
swojej początkowej aktywności. Ponadto czas półtrwania immobilizowanej
celulazy (307 min) był pięciokrotnie większy niż wolnego enzymu (63 min).
Powstałe w ten sposób układy biokatalityczne, poza możliwością
zagospodarowania produktów odpadowych, w doskonały sposób wpisują się
w założenia Zielonej Chemii, bowiem mogą znaleźć praktyczne zastosowanie
w zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska hydrolizie celulozy.
Jednak procesy hydrolizy celulozy, to nie jedyne procesy konwersji biomasy,
które w ostatnich latach nabierają szczególnego znaczenia. Ze względu na
wyczerpujące się zasoby naturalne, poszukuje się ich alternatyw, a źródłem wielu,
niezwykle cennych substancji okazała się biomasa. Pozyskane głównie z celulozy
i hemicelulozy związki, jak np. monosacharydy mogą być konwertowane do
związków o wysokiej wartości użytkowej, które znajdują zastosowanie
w przemyśle spożywczym, chemicznym czy farmaceutycznym. Stąd pomysł
wykorzystania w enzymatycznej konwersji ksylozy oraz glukozy, odpowiednio do
kwasu ksylonowego oraz kwasu glukonowego, dehydrogenazy ksylozowej (XDH)
oraz dehydrogenazy glukozowej (GDH) immobilizowanych na materiałach
krzemionkowych o zróżnicowanej morfologii. W omawianych badaniach
wykorzystano mezoporowatą krzemionką SBA-15 oraz nanocząstki krzemionki,
w celu zdefiniowania wpływu rodzaju nośnika na właściwości i stabilność enzymu,
a otrzymane układy testowano w bioreaktorze enzymatycznym (Rys. 4). Po
immobilizacji oba enzymy wykazały znaczną poprawę ich stabilności termicznej
i odporności w zasadowym pH oraz wykazywały ponad 50-proc. aktywność nawet
w pH 10 i 60°C. W porównaniu z wolnymi enzymami, w 45°C, GDH
unieruchomiony na nanocząstkach krzemionki i mezoporowatej krzemionce
wykazał odpowiednio 4,5 i 7,25-krotny wzrost czasu półtrwania, podczas gdy XDH
unieruchomiony na nanoSiO2 i SBA-15 wykazał 4,7 i 9,5-krotną poprawę czasu
półtrwania. Dodatkowo po pięciu cyklach reakcyjnych, zarówno nanoSiO2GDH,
jak i nanoSiO2XDH zachowały ponad 40% aktywności, a GDH i XDH
unieruchomione na krzemionce SBA wykazały zachowanie około 50% swojej
początkowej aktywności, co skutkowało około 1,5-1,6-krotnym wzrostem
produktywności biokatalitycznej, w porównaniu z wolnymi enzymami. Uzyskane
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dane jasno wskazuję na znaczny potencjał aplikacyjny tych układów, zwłaszcza
uwzględniając fakt, że procesy enzymatycznej konwersji prowadzono z roztworów
rzeczywistych [24].

Rysunek 4.

Figure 4.

Schematyczne zaprezentowanie idei enzymatycznej konwersji monosacharydów katalizowanej
przez dehydrogenazę ksylozową (XDH) oraz dehydrogenazę glukozową (GDH)
immobilizowane na materiałach krzemionkowych. Przedruk z literatury [24] za zgodą Elsevier
Schematic presentation of the idea of enzymatic conversion of monosaccharides catalyzed by
xylose dehydrogenase (XDH) and glucose dehydrogenase (GDH) immobilized on silica
materials. Reproduced from [24] with permission from Elsevier

Konwersja składników biomasy katalizowana przez immobilizowane enzymy
jest obiecującym sposobem otrzymywania wartościowych związków o wysokiej
wydajności w łagodnych warunkach. Jednak jednoczesna przemiana glukozy
i ksylozy w kwas glukonowy i kwas ksylonowy jest pomijanym obszarem badań.
Wyzwanie to stanowiło inspirację dla następnej pracy, w której podjęto badania nad
koimmobilizacją GDH i XDH przy użyciu mezoporowatej krzemionki SBA-15, dla
jednoczesnej produkcji kwasu glukonowego i ksylonowego. Potwierdzono
skuteczną koimmobilizację enzymów na powierzchni i w porach podłoża
krzemionkowego. Dowiedziono także, że dla konwersji ksylozy i glukozy
najbardziej odpowiedni był stosunek GDH:XDH równy 1:5, ponieważ wydajność
reakcji osiągnęła ponad 90% dla obu monosacharydów po 45 minutach procesu. Po
koimmobilizacji stwierdzono wydajności reakcji przekraczające 80% w szerokich
zakresach pH (7–9) i temperatury (40–60°C). Ponadto koimmobilizowane GDH
i XDH wykazały znaczną poprawę stabilności termicznej, chemicznej i podczas
przechowywania. Co więcej, wytworzone układy biokatalityczne charakteryzują się
znaczną przydatnością do ponownego użycia, gdyż wykazały wydajność reakcji na
poziomie powyżej 80%, nawet po 5 kolejnych cyklach reakcji [25].
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Zebrane dane jasno wskazują na znaczny potencjał immobilizowanych
biokatalizatorów w procesach prowadzonych zgodnie z założeniami Zielonej
Chemii. Przedstawione informacje dowodzą także, że wspomniane układy mogą
być także postrzegane jako narzędzia Zielonej Chemii i służyć dbałości oraz
poprawie stanu środowiska. Jednakże, pomimo niewątpliwych osiągnieć
poczynionych w tym zakresie, ciągle potrzebne są dalszej prace, które pozwolą
pokonać istniejące ograniczenia i umożliwią na transfer opracowanych rozwiązań
do zastosowań przemysłowych.
3. MATERIAŁY ODNAWIALNE W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEJ
CHEMII
Zielonej Chemii należy traktować jako jedną ze strategii działań zmierzających
do zmniejszenia zagrożeń środowiska naturalnego. Tym samym wpisuje się ona
w ramy rozwoju zrównoważonego. Wdrażanie zasad zielonej chemii przyczynia się
do skutecznej ochrony środowiska naturalnego głównie poprzez wykorzystanie
surowców odnawialnych (zasada 7) [1, 2]. Zasada ta zaleca stosowanie wszędzie
tam, gdzie tylko to możliwe surowców odnawialnych. Wykorzystanie takich
surowców pozwala zaoszczędzić surowce kopalne, których zasoby z każdym
rokiem zmniejszają się i ogranicza niekorzystne dla środowiska konsekwencje ich
przerobu. Najważniejszą pozycję wśród surowców odnawialnych zajmuje biomasa,
na którą składają się: ligninoceluloza, skrobia, oleje roślinne, białka roślinne
i izoprenoidy [3, 4]. Biomasę wykorzystuje się jako komponenty do syntez
związków chemicznych oraz do produkcji biopaliw, które uważa się za najbardziej
przyjazne dla środowiska, tym samym stanowią one o rozwoju zrównoważonej
chemii [1, 2].
W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę odgrywa właściwe
zagospodarowanie biomasy pochodzenia roślinnego zbudowanej z odpowiednich
pojedynczych komórek. Komórki te charakteryzują się wielowarstwową strukturą,
w której centrum znajduje się cytoplazma z zawieszonymi organellami. Całość
otoczona jest błoną cytoplazmatyczną, którą z kolei ogranicza ściana komórkowa.
Rdzeń komórki roślinnej okrywa warstwa wtórna ściany komórkowej (z ang.
secondary wall), składająca się z trzech warstw, którą to otacza warstwa pierwotna
(z ang. primary wall) [26, 27].
Warstwa wtórna ściany komórkowej rośliny zbudowana jest z odpowiednio
zorientowanej celulozy, hemicelulozy i ligniny (Rys. 5). Najbardziej zewnętrzną
częścią komórki roślinnej jest blaszka środkowa, której zadaniem jest separacja
sąsiadujących komórek roślinnych. Ta zewnętrzna warstwa zbudowana jest głównie
z ligniny i polisacharydów [26-29].
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Struktura biomasy roślinnej, w oparciu o [28]
The structure of plant biomass, based on [28]

Powszechnie występująca w naturze pojedyncza komórka roślinna ma średnicę
od 10 do 50 µm oraz długość od 1 do 50 mm. Komórki są zorientowane względem
siebie równolegle, tworząc bardziej zorganizowaną strukturę, czyli mikrofibryle.
Natomiast wyższym stopniem organizacji charakteryzują się włókna, które tworzą
równolegle upakowane makrofibryle. Cząsteczki celulozy występujące w warstwie
wtórnej, tworzą krystaliczne, łańcuchowe, spiralnie skręcone struktury, dzięki
czemu zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną włókien rośliny.
Występująca w komórce roślinnej hemiceluloza, łączy się z celulozą wiązaniami
wodorowymi, tworząc tym samym sieć celulozowo-hemicelulozową. Natomiast
lignina pełni funkcję inkrustującą układ celulozy i hemicelulozy, nadając sztywność
roślinie. Hemiceluloza oraz lignina, występujące w warstwie wtórnej komórki
roślinnej, tworzą wyłącznie obszary amorficzne [29].
Najpowszechniej występującym w przyrodzie polisacharydem, a ponadto
jednym z najistotniejszych naturalnych materiałów, któremu do chwili obecnej
poświęcono wiele prac naukowych jest celuloza. Wchodzi ona nie tylko w skład
masy lignocelulozowej, ale może być również syntezowana przez algi, osłonice
i niektóre bakterie. Celuloza jest polimerem składającym się z jednostek Danhydroglukopiranozowych
połączonych
ze
sobą
wiązaniami
β-1,4glikozydowymi. Obecnie uważa się, że podstawową jednostką powtarzalną
w cząsteczce celulozy jest nie celobioza, a glukoza. Wzór ogólny celulozy
zapisywany jest jako (C6H10O5)n=10000-15000, gdzie liczba reszt glukozy n zależy od
źródła pochodzenia celulozy [30]. Obecność w strukturze celulozy dużej liczby
wiązań wewnątrz- i międzycząsteczkowych umożliwia jej różnorodne ułożenie
przestrzenne. Przywołane wiązania tworzone są przez wolne grupy hydroksylowe
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i atomy tlenu obecne zarówno w pierścieniach piranozowych, jak i wiązaniach
glikozydowych makrocząsteczek biopolimeru. Znane są cztery podstawowe
odmiany polimorficzne celulozy – celuloza I, II, III oraz IV. Różnią się one między
sobą rozmiarami komórek elementarnych oraz przynależnością do grupy
krystalograficznej [30, 31].
Dzięki dużej zawartości grup hydroksylowych, celuloza z łatwością ulega
modyfikacji z otrzymaniem np. estrów czy eterów, które mogą mieć potencjalne
znaczenie jako nowe nośniki substancji aktywnych w lekach lub mogą występować
w roli regulatorów tempa uwalniania substancji aktywnej do organizmu [32].
Dostępne są również doniesienia literaturowe dotyczące homogenicznej reakcji
estryfikacji celulozy z wykorzystaniem cieczy jonowych. Dzięki ich udziałowi
w reakcji możliwe jest otrzymywanie znanych pochodnych biopolimeru, ale
również proponowanie nowych typów syntez [33].
Celuloza znajduje szerokie zastosowanie w produkcji papieru, tektury oraz
wiskozy [27]. Ze względu na wysoką chłonność wody, krystaliczna nanoceluloza
znajduje zastosowanie w maseczkach oraz kremach nawilżających [26].
Opracowano również nowe materiały opatrunkowe na bazie nanocelulozy, które
mogą z powodzeniem zostać zastosowane w leczeniu oparzeń i owrzodzeń [26, 27].
Nanoceluloza została również wykorzystana do otrzymania mikrorurek (BASYC® z ang. BActerial SYnthesised Cellulose), które można zastosować jako zamienniki
naczyń krwionośnych. Włókna nanocelulozy z powodzeniem mogą zostać również
zastosowane w połączeniu z powszechnie stosowanymi polimerami, jako przyjazne
środowisku biokompozyty, co jest istotnie rozwijanym tematem przez liczne
zespoły badawcze w kraju [34-37], jak i zagraniczne [38-41]. Materiały
celulozowo-polimerowe charakteryzują się interesującymi zaletami, tj.: relatywnie
niewielką ceną oraz niską gęstością. Należy jednak także zwrócić uwagę na takie
ograniczenia, jak: niski moduł rozciągający, wysoka adsorpcja wody oraz
ograniczona rozpuszczalność [26]. Warto w tym miejscu przytoczyć także metodę
syntezy kompozytu celuloza  grafen (CGC) zaproponowaną przez Zhang i innych,
co pozwoliło opracować interesujące zastosowanie kompozytu w ochronie
środowiska, jako funkcjonalnego adsorbentu szkodliwych pestycydów opartych na
triazynie. Wysoka stabilność otrzymanego materiału umożliwia na jego wielokrotne
wykorzystanie w procesie adsorpcji [42]. W innych badaniach, naukowcy otrzymali
gąbczasty biokompozyt chitozan  celuloza z użyciem chlorku 1-allilo-3metyloimidazoliowego [AMIM]Cl. Finalnie zaprojektowany materiał o wyglądzie
gąbki, charakteryzował się aktywnością przeciwbakteryjną przeciwko S. aureus
oraz E. coli. Wykorzystana w procesie ciecz jonowa w łatwy sposób ulega
regeneracji, tym samym ponownie mogła zostać użyta w procesie syntezy
kompozytu, przyczyniając się do wzrostu znaczenia Zielonej Chemii [43]. Inną
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alternatywę, wykorzystując celulozę do otrzymania nanokompozytowych filmów
nanorurki węglowe  celuloza zaproponował Huang i współpracownicy, których
nowo
zaprojektowane
układy
były
przyjazne
dla
środowiska,
a dodatkowo charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi
oraz stosunkowo wysokim przewodnictwem elektrycznym [44].
Znaczenie biomateriałów opartych na celulozie jest bardzo duże. W ostatnim
czasie powstała znaczna ilość prac naukowych podejmujących temat tego
biopolimeru, co przyczyniło się do odnalezienia nowych, potencjalnych ścieżek
wykorzystania omawianego związku.
Z kolei, hemicelulozy to wspólna nazwa wszystkich wielocukrów
występujących (oprócz celulozy i pektyn) w ścianach komórkowych roślin
wyższych, spełniających funkcję substancji matrycowych i sklejających. Niektóre
z nich należą do substancji zapasowych [45]. Omawiany biopolimer ma strukturę
rozgałęzioną, w której wyróżnić można inne jednostki węglowodanowe, niż 1,4-βglukopiranozy. Dodatkową cechą, odróżniającą ją od celulozy, jest od 10 do 100krotnie niższy stopień polimeryzacji. Ponadto składniki, z których zbudowana jest
hemiceluloza, ściśle odpowiadają konkretnemu gatunkowi rośliny [26].
Do grupy hemiceluloz należą m.in.: ksylany, mannany, galaktany oraz
galaktomannany.
Ksylany są bardzo ważnym składnikiem hemiceluloz, ponieważ wraz z ligniną
i celulozą wchodzą w skład kompleksu ligninocelulozowego w ścianach
komórkowych roślin. Należą do heteropolisacharydów roślinnych. Łańcuchy
ksylanów są kompleksem jednostek D-ksylanopiranozowych połączonych
wiązaniem β-1,4 lub β-1,3 [45].
Mannany to polisacharydy zbudowane z reszt mannopiranozy, Dglukopiranozy i D-galaktopiranozy, połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.
Tak zbudowany typ heteropolimerów nazywa się glukomannanami (czyli
polisacharydami, w których stosunek reszt galaktozy do glukozy i mannozy wynosi
0,1:1:4). Z kolei, stosunek reszt mannozy do reszt glukozy wynosi 3:1. Mannany
otrzymują nazwę w zależności od tego, z jakich reszt są zbudowane [45].
Natomiast galaktany zawierają w swojej budowie łańcuchy boczne reszt Dgalaktozy, połączonych z łańcuchem głównym wiązaniami β-1,4. Kwasy Dglukuronowy i D-galakturonowy tworzą w nich rozgałęzienia głównego łańcucha,
łącząc się z nim wiązaniami β-1,6-glikozydowym. W końcu, galaktomannany
występują przede wszystkim w nasionach roślin strączkowych, w których stanowią
polisacharydy zapasowe. Łańcuch główny stanowią reszty mannozy połączone ze
sobą wiązaniami β-1,4-glikozydowymi, do którego wiązaniami α-1,6 dołączone są
reszty D-galaktopiranozy [45].
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Hemiceluloza znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in.:
w farmacji, jako nośnik substancji aktywnej leków, a także w przemyśle
spożywczym, jako składniki modyfikujące smak jedzenia. Omawiany biopolimer
charakteryzuje się niską wartością kaloryczną, a ponadto stymuluje rozwój
„dobrych” kultur bakterii w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu jest
naturalnym prebiotykiem. Potencjalnie hemiceluloza może zostać zastosowana jako
dodatek do mieszanek polimerowych, co umożliwia otrzymanie bioaktywnych
i biokompatybilnych kompozytów [46]. Z naukowego punktu widzenia
hemiceluloza stanowi ciekawą alternatywę do celulozy, co daje duże szanse, że
tematyka dotycząca tego biopolimeru zostanie w najbliższych latach
zintensyfikowana.
Obok celulozy i hemicelulozy, lignina jest trzecim podstawowym składnikiem
biomasy drzewnej. Udział procentowy ligniny w roślinie jest zróżnicowany, co
zależy przede wszystkim od jej rodzaju – średnio kształtuje się jednak na poziomie
20% [47]. Pierwsze wzmianki o ligninie sięgają początku XIX wieku, kiedy to
szwajcarski botanik Augustin Pyramus de Candolle wprowadził pojęcie la lignine
(z języka francuskiego) i tym mianem określił nierozpuszczalną frakcję drewna
[48]. Od tego momentu po dzień dzisiejszy trwa intensywny rozwój wiedzy
dotyczącej ligniny, który w ostatnich latach uległ gwałtownej intensyfikacji, o czym
świadczą dane zaczerpnięte z bazy Scopus (na dzień 21.05.2021 r. dane dla frazy
lignin kształtowały się następująco, do roku: 2000 – 15 164 odsłon; 2010 – 29 552
i 2021 – 73 056 [49].
Na budowę strukturalną ligniny składają się trzy podstawowe monomery
(alkohole p-kumarylowy, koniferylowy oraz sinapinowy) [50, 51]. Udział
poszczególnych alkoholi w roślinie uwarunkowany jest rodzajem materiału
roślinnego (drewno miękkie, drewno twarde, trawy jednoliścienne etc.), jego
pochodzeniem oraz odpowiednią strefą klimatyczną, w której występuje. Ważną
kwestią, na którą warto także zwrócić uwagę jest tworzenie różnych typów wiązań
kowalencyjnych pomiędzy monomerami, do których w przypadku ligniny należą
wiązania eterowe oraz wiązania typu węgiel  węgiel [48, 51]. Najpowszechniej
występującym wiązaniem dla wszystkich modeli strukturalnych ligniny (od 35 do
70% wszystkich wiązań, w zależności od rodzaju drewna) jest wiązanie eterowe βO-4 powstające pomiędzy węglem β a czwartym atomem węgla [51].
Głównym producentem ligniny i/lub jej pochodnych, wytwarzającym
kilkadziesiąt milionów ton produktu rocznie jest przemysł celulozowo-papierniczy,
który wykorzystuje powstały biopolimer najczęściej w celach energetycznych
(około 95–98%) [48, 52]. Ten aspekt zastosowania związany jest z niską wartością
dodaną ligniny. Oprócz możliwości pozyskiwania energii, ligninę oraz jej pochodne
można wykorzystać w innych konwencjonalnych zastosowaniach, m.in. jako:
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napełniacze polimerów, domieszki do kompozytów cementowych, substytuty
w produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych czy innych [48, 52-55]. Ponadto
porowate mikrosfery z udziałem ligniny są wykorzystywane jako efektywne
sorbenty, głównie ze względu na ich wysoką porowatość i obecność licznych
powierzchniowych grup funkcyjnych [56-58]. Schematycznie zostało to
zaprezentowane na Rys. 6.

Rysunek 6.
Figure 6.

Przemysłowe zastosowanie ligniny, na podstawie [48, 52-55]
Industrial use of lignin, based on [48, 52-55]

W ostatnich latach badania związane z ligniną i/lub jej pochodnymi uległy
zintensyfikowaniu. Jest to spowodowane głównie różnorodnością grup funkcyjnych
obecnych w strukturze ligniny, które w relatywnie łatwy sposób można poddać
modyfikacjom, nadając tym samym produktowi nowych/ulepszonych właściwości.
Stąd, obecnie, główne kierunki zastosowania ligniny można podzielić na dwie zasa-
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dnicze grupy: (i) nie uwzględniając wcześniejszej modyfikacji chemicznej
biopolimeru, poprzez co związek wykorzystany jako komponent lub wbudowany
w matrycę nadaje nowych/ulepszonych właściwości produktom docelowym; (ii)
uwzględniając uprzednią modyfikację chemiczną biopolimeru, co umożliwia
otrzymać szeroką grupę “projektowalnych” produktów, a także nowej generacji
funkcjonalne materiały/biomateriały/materiały hybrydowe oraz polimery
o specjalnych właściwościach.
W ostatnim czasie, nastąpił wzrost zainteresowania projektowaniem,
otrzymywaniem oraz zastosowaniem zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów
hybrydowych z udziałem ligniny i/lub jej pochodnych. Wytworzone układy
wykorzystuje się m.in. jako: nośniki enzymów [59-61], efektywne sorbenty jonów
metal szkodliwych dla środowiska [62-65], produkty o właściwościach
magnetycznych [66], napełniacze polimerów [67-75], dodatki do materiałów
ściernych [76-79] czy domieszki do kompozytów cementowych [80-82]. Wybrane
materiały hybrydowe z udziałem ligniny wraz z potencjalnym zastosowaniem
zestawiono na Rys. 7.
Prowadzone badania, związane z tematyką ligniny, spowodowały
w konsekwencji rozwój dodatkowej ścieżki badawczej – próby wykorzystania
przyjaznych dla środowiska cieczy jonowych w roli “zielonych”,
„projektowalnych” związków umożliwiających modyfikację struktury biopolimeru
[83-86]. W tym celu wykorzystano powszechnie znane, relatywnie tanie i przyjazne
dla środowiska ciecze jonowe, ale także zaprojektowano grupę nowych ILs, które
wykorzystane w warunkach łagodnego utleniania w powietrzu odpowiednio
modyfikowały strukturę ligniny zwiększając zawartość ugrupowań karbonylowych.
Ma to istotne znaczenie pod kątem wykorzystania produktów w różnych
dziedzinach nauki, w tym elektrochemii, gdzie zasadność wykorzystania m.in.
układów hybrydowych SiO2-lignina potwierdzono we wcześniej opublikowanych
pracach [87-89].
Ważnym nurtem badawczym jest także próba zaprojektowania funkcjonalnych
mikro- i nanostruktur o sferycznym kształcie, głównie z udziałem ligniny kraft.
Układy takie znajdują potencjalne zastosowanie jako selektywne systemy do
dostarczania leków, w immobilizacji enzymów oraz w ochronie środowiska [90,
91].
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Wybrane materiały hybrydowe z udziałem ligniny wraz z potencjalnym zastosowaniem,
na podstawie [59-82]
Selected hybrid materials with the participation of lignin together with their potential
application, based on [59-82]

Przewiduje się, że najbliższym czasie tematyka związana z projektowaniem
funkcjonalnych materiałów/biomateriałów, w tym hybrydowych, z udziałem ligniny
i/lub jej pochodnych ulegnie jeszcze większemu zintensyfikowaniu. Jest to
związane ze stale postępującym wzrostem znaczenia biopolimerów, jako produktów
odnawialnych oraz ograniczeniem wydobycia ropy naftowej. Powiązane jest to
z kolei nieodłącznie z aspektem Zielonej Chemii i Gospodarką Obiegu
Zamkniętego.
UWAGI KOŃCOWE
W ostatnim czasie uwidocznił się postępujący wzrost znaczenia substancji
naturalnych, jako funkcjonalnych prekursorów i/lub komponentów do wytwarzania
zaawansowanych materiałów o dużym potencjale użytkowym. Ważną rolę odgrywają
tutaj: celuloza, hemiceluloza oraz, coraz powszechniej, lignina i jej pochodne.
Wykorzystanie surowców odnawialnych skutecznie wpływa na ochronę środowiska
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naturalnego, przyczyniając się do wzrostu znaczenia Zielonej Chemii. Innym
z pomysłów, mających na celu zrównoważoną gospodarkę produktami, jest
wykorzystanie enzymów, stanowiących naturalne biokatalizatory. Umożliwiają one
prowadzenie przemian chemicznych w łagodnych warunkach procesowych, bez
konieczności stosowania szkodliwych rozpuszczalników. Związki te oprócz możliwości
ich wykorzystania na etapie konwersji czy syntezy substratów, mogą stanowić również
wydajne narzędzia umożliwiające usuwanie szkodliwych substancji.
Wyszczególnione dwa główne nurty badawcze, którym poświęcona została
niniejsza publikacja stanowią bardzo rozwojowe obszary, które z pewnością
w najbliższym czasie będą rozwijane i wdrażane do gospodarki.
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ABSTRACT
The effects of air, oxygen and argon plasma treatment on wetting and energetic
properties of polymers: polymethylmethacrylate (PMMA), polyetheretherketone
(PEEK), polyoxymethylene (POM), polyamide (PA6G), polycarbonate (PC) and
polypropylene (PP) were studied. The changes in surface properties of PMMA,
PEEK, POM, PA6G polymers after the air plasma treatment, and PP and PC
polymers after the Ar or O2 plasma treatment were determined via the measurement
of advancing and receding contact angles of three liquids having different polarity,
i.e. water, formamide and diiodomethane. Having the determined contact angles the
surface free energy and its components of the polymers were calculated using three
different theoretical approaches, namely: acid-base Lifsthitz-van der Waals
(LWAB), contact angle hysteresis (CAH) and Owens and Wendt (O-W).
The effects of plasma treatment were further determined by calculations of the
adhesion work and work of spreading of water on modified polymer and compared
to values calculated for the unmodified surfaces. Then for the PEEK and POM
modified with the air plasma, their surface wettability was determined after 14 days
from the exposure to the plasma.
It was found that plasma treatment caused better wettability what reflected
in a decreased contact angles measured on the modified polymer surfaces. The
greatest changes appeared for polar liquids, i.e. water and formamide. It pointed to
an increased the surface hydrophilicity after the plasma treatment. The changes
correlated also with the increased polar interactions due to appearance polar groups
on the surface. For the studied polymer surfaces, generally the dispersive
interactions practically did not change, regardless the treatment time and plasma
type. The total surface free energy values calculated for the polymers from three
different approaches to interfacial interactions are similar. However, the energy
values are apparent because they depend s upon the kind of liquid used for the
contact angles measurement.
Irrespectively of the plasma type, for all polymers an increase of the adhesion
work of water in reference to the unmodified surfaces was observed. The most
appropriate time to improve the adhesion between the polymer surface and liquid
was found to be 25 or 60 s. However, the effects of plasma treatment are not
permanent. With the storage time the contact angles have increased. This can be
due to the structure reorganization within a few nm thick the surface layer.

Keywords: polymer, low-temperature plasma, wettability, contact angle, surface
free energy, adhesion
Słowa kluczowe: polimer, plazma niskotemperaturowa, zwilżalność, kąt zwilżania,
swobodna energia powierzchniowa, adhezja
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WPROWADZENIE
Polimery, jak powszechnie wiadomo, są to związki organiczne o bardzo dużej
masie cząsteczkowej, których makrocząsteczka składa się z bardzo dużej liczby jednego
rodzaju monomerów (homopolimery) albo zawiera dwa lub więcej różnych
monomerów (kopolimery) połączonych wiązaniami kowalencyjnymi. Monomery
tworzą długie łańcuchy, które mogą być proste lub rozgałęzione, a także mogą być
usieciowione [1]. Istnieją polimery naturalne występujące w przyrodzie (kauczuk,
polisacharydy, polipeptydy), które są wykorzystywane przez człowieka od tysięcy lat
w formie naturalnej lub zmodyfikowanej. Polimery sztuczne, których kilka badano w tej
pracy w celu określenia zmian zwilżalności ich powierzchni pod wpływem działania
plazmy, to związki otrzymywane na drodze syntezy chemicznej. Są one podstawowym
składnikiem wielu tworzyw sztucznych, tkanin, opakowań, olejów, farb, smarów
i innych. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie obecny standard życia ludzi bez polimerów
wykorzystywanych w różnych dziedzinach życia codziennego i przemysłu. Dla
przykładu można wymienić ich zastosowanie w gospodarstwach domowych jako
opakowania, w kosmetyce, ale także są często niezastąpione w medycynie,
biotechnologii, elektronice, budownictwie i wielu innych dziedzinach działalności
człowieka, które często zastępują tradycyjne materiały i ceramikę [2]. Jako najbardziej
ważne i najczęściej stosowane polimery należy wymienić: polietylen (PE), polipropylen
(PP), polistyren (PS), polichlorek winylu (PCW, PCV), politetrafluoroetylen (Teflon),
polimetakrylan metylu (PMMA, szkło organiczne), politlenek etylenu (PEO),
politereftalan etylu (PET, butelki), poliakrylonitryl (PAN, anilana, sztuczny jedwab),
polisiloksan (medycyna, konstrukcje, farby, smary), poliamid (PA6, nylon), kauczuk
syntetyczny, polilaktyd (PLA, medycyna, drukarki 3D).
Powszechnie znany jest także problem utylizacji różnych produktów wykonanych
z tworzyw sztucznych, których ilości jako śmieci w skali globalnej są już zatrważające.
Na przykład, w skali światowej tylko 9% plastikowych śmieci poddaje się recyklingowi
(w Europie 30%) a 12% ulega spaleniu (w Europie 39%) [3]. W środowisku naturalnym
plastikowa butelka może przetrwać nawet 500 lat. Dlatego problem zanieczyszczenia
środowiska odpadami plastikowymi porównuje się do problemu globalnego ocieplenia.
Z drugiej strony, jak wspomniano, trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez
wyrobów wytwarzanych z polimerów.
Gwałtowne zwiększenie produkcji i zużycia polimerów przypada na lata 60-te
ubiegłego wieku. W ciągu 20 lat ich produkcja przewyższyła nawet produkcję stali. Tak
dynamiczny rozwój przemysłu polimerowego i wszechstronne wykorzystanie
polimerów wynika z ich właściwości, tj. odporność na działanie czynników
chemicznych i korozję, mały ciężar właściwy, słaba przewodność cieplna, łatwość
obróbki, niska cena czy możliwość recyklingu. Ważną cechą polimerów jest możliwość
masowej produkcji wyrobów o gotowym kształcie i właściwościach spełniających

WPŁYW DZIAŁANIA PLAZMY NISKOTEMPERATUROWEJ NA ZMIANY ZWILŻALNOŚCI…

1273

określone wymagania. Przyczynił się do tego w ostatnich dziesięcioleciach
ogromny rozwój metod i technik badawczych powierzchni ciał stałych, co miało
istotny wpływ na technologię produkcji materiałów polimerowych o odpowiednio
zmodyfikowanej powierzchni. W ten sposób można uzyskać żądane właściwości
użytkowe bez zmiany właściwości fazy objętościowej produktu.
Jednak, nadal wiele materiałów polimerowych, mimo że charakteryzuje się
doskonałymi właściwościami fizykochemicznymi, nie posiada odpowiednich
właściwości powierzchniowych niezbędnych do określonego zastosowania
technologicznego. W związku z tym często konieczna jest obróbka ich powierzchni
w celu uzyskania np. dobrej przyczepności, to jest adhezji pomiędzy powierzchnią
materiału polimerowego a nanoszonymi na nią pokryciami, lub odwrotnie, warstewką
danego polimeru a pokrywaną nim powierzchnią (np. metaliczną). Niejednokrotnie
obróbka powierzchniowa, oprócz poprawy adhezji, wiąże się również ze zwiększeniem
chropowatości, z procesami czyszczącymi i modyfikującymi powierzchnię pod
względem funkcjonalności. Jedną z ważnych technik obróbki powierzchni polimerów,
bez zmiany fazy objętościowej, jest wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej, która
wpływa na tworzenie warstwy powierzchniowej o zmienionym składzie chemicznym
i innej morfologii, co wpływa na poprawę zwilżalności a tym samym i adhezji [46].
W tej pracy istotnym kryterium wyboru polimerów do badań zmian ich
właściwości powierzchniowych po działaniu plazmy były zarówno ich różne
właściwości fizykochemiczne jak i możliwości aplikacyjne. W związku z tym do badań
wybrano następujące polimery:
 polimetakrylan metylu (PMMA) odporny na działanie czynników atmosferycznych
i temperatury oraz kwasów i zasad, stosowany do produkcji soczewek, szyb
okiennych, lotniczych i samochodowych, urządzeń sanitarnych, świateł
odblaskowych, lakierów, sztucznej biżuterii;
 polieteroeteroketon (PEEK) ze względu na dobre właściwości mechaniczne
w połączeniu z wysoką odporność cieplną i chemiczną oraz odpowiedni moduł
sprężystości wzdłużnej stosowany w przemyśle chemicznym, elektrycznym,
spożywczym, samochodowym, lotniczym oraz w medycynie jako biomateriał do
stabilizacji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego;
 polioksymetylen (POM) stosowany jako materiał antyadhezyjny, antykorozyjny,
antyfrykcyjny oraz do produkcji elementów o wysokiej wytrzymałości w pojazdach,
urządzeniach AGD, urządzeniach automatyki i sterowania;
 poliamid (PA6G) o dużej twardości i sztywności połączonej z dużą stabilnością
kształtu w wysokiej temperaturze oraz odpornością na ścieranie i uderzenia jest
wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny w branży chemicznej, medycznej,
spożywczej, technicznej, elektrotechnicznej, (m.in. wentylatory, koła zębate, tuleje,
śruby okrętowe);
 poliwęglan (PC) o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, elektrycznych
i optycznych, wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym, do soczewek
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korekcyjnych, w ekranach ochronnych oraz w przemyśle szklarskim, jak również
jako części maszyn i plastikowe naczynia;
 polipropylen (PP) o wysokiej odporności chemicznej w temperaturze pokojowej na
działanie kwasów, zasad, soli i tłuszczów, używany w przemyśle samochodowym,
elektronicznym, chemicznym, farmaceutycznym, budownictwie, w artykułach
gospodarstwa domowego.
Wpływ działania plazmy generowanej w powietrzu na zwilżalność powierzchni
badano dla następujących polimerów PMMA, PEEK, POM, PA6G, natomiast plazmy
generowanej w O2 i Ar dla PC i PP. Z doniesień literaturowych [7, 8] wiadomo, że efekt
modyfikacji warstwy powierzchniowej polimerów plazmą nie jest trwały i znacznie
maleje lub nawet całkowicie zanika w czasie przechowywania, dlatego dla dwóch
polimerów (PEEK i POM) modyfikowanych plazmą powietrzną przeprowadzono
badania zmian właściwości powierzchniowych w czasie ich starzenia.
W celu określenia zmian zwilżalności wykonano pomiary wstępujących
i cofających kątów zwilżania cieczy o różnej polarności (woda (W), formamid (F),
dijodometan (DM)) [9]. Następnie w oparciu o wartości tych kątów wyznaczono
swobodną energię powierzchniową stosując różne modele do opisu oddziaływań
międzycząsteczkowych: koncepcję Owensa i Wendta (O-W) [10], van Ossa i in. (ang.
Lifshitz-van der Waals acid-base – LWAB) approach) [1113] oraz model oparty na
histerezie kąta zwilżania zaproponowany przez Chibowskiego (ang. Contact Angle
Hysteresis – CAH) [1416]. Pierwsze dwa podejścia dotyczą wyznaczania składowych
swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego na podstawie wstępujących kątów
zwilżania cieczy, co następnie pozwala obliczyć całkowitą swobodną energię
powierzchniową.
(1)
(2)
Z kolei w modelu CAH wykorzystuje się wstępujące i cofające kąty zwilżania oraz
napięcie powierzchniowe cieczy do wyznaczenia całkowitej swobodnej energii
powierzchniowej ciała stałego.
(3)
gdzie:
i – odpowiednio wstępujący i cofający kąt zwilżania.
Porównanie wartości swobodnej energii powierzchniowej obliczonej z histerezy
kąta zwilżania, oddziaływań apolarnych Lifshitza-van der Waalsa i kwasowozasadowych otrzymanych z podejścia van Ossa i in. [1113] lub ze składowych
dyspersyjnej i polarnej z modelu Owensa-Wendta [10], daje lepszą możliwość poznania
właściwości swobodnej energii powierzchni badanych materiałów przy jednoczesnej
weryfikacji wszystkich podejść [1719].
Charakterystykę badanych powierzchni polimerowych o różnych właściwościach
hydrofilowo-hydrofobowych po działaniu plazmy uzyskano na podstawie obliczonej
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termodynamicznej pracy adhezji i pracy rozpływania wody na granicy faz polimerwoda. Wartości tych prac zależą od rodzaju oddziaływań obecnych na powierzchni
polimeru i w konsekwencji od swobodnej energii powierzchniowej oraz dają możliwość
określenia optymalnych warunków modyfikacji powierzchni (rodzaj i czas działania
plazmy niskotemperaturowej) w celu poprawy ich właściwości adhezyjnych.
Przeprowadzono także badania topografii powierzchni poprzez analizę obrazów
i amplitudowych parametrów szorstkości otrzymanych z pomiarów profilometrem
optycznym. W ten sposób można było szukać korelacji pomiędzy topografią
powierzchni i zmianami swobodnej energii powierzchniowej. Natomiast zastosowanie
spektroskopii w podczerwieni IR-ATR oraz spektroskopii fotoelektronów w zakresie
promieniowania X (XPS) umożliwiło identyfikację grup funkcyjnych obecnych na
badanych powierzchniach. Jednakże w tej pracy nie zamieszczono wyników tych
obszernych badań, a jedynie wykorzystano niektóre dane w dalszej części.

1. PLAZMA
Plazma to silnie zjonizowany gaz o dużej koncentracji zarówno dodatnio
i ujemnie naładowanych jak i obojętnych elektrycznie cząstek, których obecność
ma wpływ na właściwości tego gazu. W plazmie mogą znajdować się elektrony,
jony, obojętne cząsteczki, fotony, atomy i rodniki. W skali makroskopowej plazma
jest elektrycznie obojętna, co oznacza, że liczba ładunków dodatnich i ujemnych
jest taka sama [20, 21].
Plazma stanowi ponad 99% widzialnej masy Wszechświata i jest
komponentem gwiazd i niektórych galaktyk. Już w XIX wieku wielu naukowców,
którzy badali przepływ prądu lub wyładowania eklektyczne w gazach, zajmowali
się plazmą. W 1878 roku William Crookes podczas odczytu w Royal Society jako
pierwszy wzmiankował o istnieniu „nowego czwartego stanu skupienia materii”.
Jednak dopiero Irving Langmuir w 1928 roku [22] rozpatrując oscylacje
w zjonizowanych gazach wprowadził termin plazma do opisu ładunków
w zjonizowanym gazie. Opisując fale jonowo-akustyczne napisał: ‘except near the
electrodes, where there are sheaths containing very few electrons, the ionized gas
contains ions and electrons in about equal numbers so that the resultant space
charge is very small. We shall use the name plasma to describe this region
containing balanced charges of ions and electrons’.
Przez wiele lat zainteresowanie plazmą było jednak niewielkie aż do momentu
powiązania jej z badaniami jądrowymi i mikrofal. Wówczas zwrócono uwagę na
znaczenie badań właściwości plazmy zarówno pod względem poznawczym jak
i użytkowym. Od tego czasu prowadzone są intensywne badania nad poznaniem
mechanizmu działania plazmy oraz różnorodnymi jej aplikacjami. Intensywny
rozwój technologii plazmowej przypada na lata 60-te XX wieku, co było bezpośre-
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dnio związane z pojawieniem się nowoczesnej technologii układów scalonych.
Początkowo wykorzystanie tego typu technologii ograniczało się do przemysłu
mikroelektronicznego. Nowe odkrycia związane z wytwarzaniem półprzewodników
oraz stosowanie próżni spowodowały, że w latach 80-tych XX wieku
wykorzystanie plazmy znacznie się rozszerzyło i objęło m. in. przemysł
motoryzacyjny, medyczny i optyczny [23].
O właściwościach plazmy decyduje szereg parametrów tj. ciśnienie,
temperatura, stopień jonizacji i równowaga termodynamiczna [24]. Podstawową
klasyfikacją plazmy, ze względu na temperaturę jąder atomowych, jest podział na
plazmę niskotemperaturową (plazma zimna lub wyładowań elektrycznych) oraz
wysokotemperaturową (plazma gorąca). Plazma niskotemperaturowa powstaje
w komorach spalania, w łuku elektrycznym a także przy wyładowaniu
elektrycznym w gazach, które zwykle wykorzystuje się do wytwarzania plazmy do
celów technologicznych [25]. Jest to plazma o temperaturze cząstek od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy kelwinów, których średnia energia kinetyczna waha się od
ułamka do kilku eV [20]. Plazma wysokotemperaturowa (gorąca) jest w pełni
zjonizowana i powstaje podczas syntezy termojądrowej w środowisku
o temperaturze zwykle kilku milionów kelwinów.
Inne kryterium podziału plazmy dotyczy źródeł jej wytwarzania. Zazwyczaj
wyróżnia się trzy główne typy: plazmę mikrofalową, łukową i plazmę generowaną
poprzez wyładowanie wokół elektrody w próżni. W przypadku plazmy
mikrofalowej czynnikiem doprowadzającym energię do jonizowanego gazu są
mikrofale, które po zainicjowaniu jonizacji, podtrzymują otrzymaną plazmę dzięki
ciągłemu lub impulsowemu dostarczaniu energii ze źródła mikrofal. W plazmie
łukowej zarówno źródło jak i dostarczanie energii jest wynikiem wymuszonego
przepływu prądu elektrycznego w gazie [26]. Trzeci rodzaj plazmy powstaje
zazwyczaj przy wykorzystaniu fal radiowych (RF) do wzbudzania plazmy wokół
elektrody w komorze próżniowej. Ten typ plazmy znajduje najczęściej
zastosowanie podczas nanoszenia lub trawienia nanowarstw.
1.1. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PLAZMY NISKOTEMPERATUROWEJ

Jednym z najważniejszych zastosowań plazmy niskotemperaturowej jest jej
wykorzystanie do modyfikacji powierzchni różnych materiałów, co umożliwia
między innymi: wytworzenie na powierzchni grup funkcyjnych mogących
oddziaływać specyficznie z innymi grupami, co wpływa na zmianę właściwości
hydrofilowo-hydrofobowych, zwilżalności, swobodnej energii powierzchniowej,
poprawę właściwości adhezyjnych, usieciowanie powierzchni, wyeliminowanie
słabszych warstw granicznych oraz zanieczyszczeń, zmianę morfologii
i powierzchniowej przewodności elektrycznej, zwiększenie smarowności,
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polepszenie barwienia czy sterylizację powierzchni [27]. Można wyróżnić cztery
podstawowe rodzaje obróbki powierzchni plazmą; czyszczenie [2830],
powlekanie, wytrawianie i aktywację [31], co często stanowi wstępny etap obróbki
przed drukowaniem, klejeniem, barwieniem, laminowaniem lub metalizowaniem.
1.2. AKTYWACJA POWIERZCHNI PLAZMĄ

Aktywacja powierzchni materiałów polimerowych plazmą niskotemperaturową
umożliwia wprowadzenie na powierzchnię określonych grup funkcyjnych, które
mogą oddziaływać specyficznie z innymi grupami, powodując zmianę
hydrofilowości bądź hydrofobowości, swobodnej energii powierzchni, a także
zwiększenie powierzchniowej przewodności elektrycznej [3, 32].
Podczas działania plazmy o odpowiedniej gęstości i w określonym czasie,
mogą tworzyć się nowe ugrupowania na powierzchni, co prowadzi do usieciowania
łańcuchów polimerowych. W przypadku aktywacji jako pierwszy etap z łańcucha
usuwany jest wodór i tworzą się rodniki, które w następnym etapie reagują z innymi
rodnikami obecnymi w plazmie tworząc nowe ugrupowania. Proces ten prowadzi
do zmiany charakteru powierzchni polimerowych, najczęściej z hydrofobowego na
hydrofilowy, co zwykle polepsza adhezję oraz biokompatybilność. Formowanie
ugrupowań tlenowych jest szczególnie użyteczne i efektywne podczas modyfikacji
właściwości powierzchniowych [33]. Istnieją dwie metody umożliwiające
wprowadzenie nowych ugrupowań na powierzchnię. Pierwsza z nich polega na
bombardowaniu powierzchni wiązką jonów, natomiast druga na wyodrębnieniu
z plazmy jonów i ich przyspieszenie, które następnie kierowane są na
modyfikowaną powierzchnię. Znaczna ilość reakcji chemicznych może zachodzić
w okolicach podłoża, jeśli gęstość cząstek jest wystarczająco duża, a jony
przemieszczają się na względnie niewielkiej odległości.
Bardzo duże zainteresowanie technologią plazmową związane jest
z możliwością kontrolowania w szerokim zakresie poszczególnych parametrów
plazmy, co w zależności od jej zastosowania, może odbywać się poprzez zmianę
składu chemicznego gazu będącego źródłem plazmy decydującym o energii cząstek
aktywnych, ciśnienia w bardzo szerokim zakresie (od warunków próżni do ciśnienia
atmosferycznego), struktury pola elektromagnetycznego, geometrii wyładowania,
parametrów układu zasilającego (częstotliwość, moc, napięcie, liczba faz i inne)
[24].
1.3. ZALETY I WADY MODYFIKACJI POWIERZCHNI PLAZMĄ

Modyfikacja powierzchni plazmą prowadzi do zmian właściwości materiałów,
które obejmują zarówno właściwości biologiczne, chemiczne jak i mechaniczne,
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optyczne lub elektryczne [33]. Do najważniejszych zalet takiej modyfikacji można
zaliczyć prostotę wykonania i brak produktów ubocznych [4–6]. Działanie plazmą
należy do tzw. metod suchych, które nie wymagają użycia wody ani odczynników
chemicznych, co sprawia, że ta technika jest przyjazna dla środowiska naturalnego
[3, 34]. Jedną z największych wad związanych z wykorzystaniem plazmy do
obróbki powierzchni materiałów jest złożoność procesu, co bezpośrednio przekłada
się na trudność w jednoznacznym określeniu wpływu danego czynnika na przebieg
procesu modyfikacji oraz kontrolowaniu ilości wytworzonych na powierzchni grup
funkcyjnych. Dodatkowo, proces modyfikacji wymaga zastosowania próżni, co
zwiększa koszty obróbki [32].
Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej generowanej z różnych gazów
(powietrze, tlen, azot, para wodna, argon, fluor i inne) do modyfikacji powierzchni
wykorzystywane jest od wielu lat, co umożliwia wytworzenie materiałów
o pożądanych właściwościach powierzchniowych stosunkowo szybko i jak już
wspomniano bez użycia rozpuszczalników organicznych. Ta technika przyjazna dla
środowiska jest coraz częściej stosowana również do obróbki nie tylko materiałów
polimerowych, ale również innych ciał stałych. Wykorzystanie techniki plazmowej
zapewnia możliwość zmian właściwości powierzchniowych wszystkich rodzajów
polimerów, niezależnie od ich struktury i reaktywności, jednolitość zmian na całej
powierzchni oraz brak ingerencji w głąb struktury badanego materiału. Szacuje się,
że modyfikacja powierzchni plazmą jest ograniczona do głębokości od 50 Å do 10
m [35].
1.4. WPŁYW PLAZMY NISKOTEMPERATUROWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI
FIZYKOCHEMICZNE POLIMERÓW

Generalnie pomiędzy powierzchnią a wnętrzem danego materiału istnieje wiele
różnic, dlatego w badaniach powierzchni należy wziąć pod uwagę tylko najbardziej
zewnętrzne warstwy. W odniesieniu do polimerów, struktura ich powierzchni jest
zmienna, co jest bezpośrednio związane z mikroskopowymi ruchami Browna
segmentów polimerowych w czasie. Polimery nawet w temperaturze pokojowej
posiadają stosunkowo wysoką ruchliwość segmentów w porównaniu do metali lub
materiałów ceramicznych. Z uwagi na powyższą właściwość, powierzchnie
polimerowe nie mogą być opisywane jako tylko dwuwymiarowe płaszczyzny, ale
jako obszary o pewnej grubości. Dlatego też badając powierzchnię polimerową
należy rozpatrywać jej właściwości nie tylko dwuwymiarowo poziomo, ale również
prostopadle do powierzchni płaszczyzny. Powierzchnia kopolimerów oraz
mieszanin polimerów jest zwykle heterogeniczna w kierunku poziomym, a ponadto
cechuje się również zmianą chemicznego składu w kierunku pionowym, zwanym
profilem głębokości [36]. Większość polimerów z reguły jest hydrofobowa
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i charakteryzuje się niską swobodną energią powierzchniową, a tym samym
słabymi właściwościami adhezyjnymi i biokompatybilnością. W konsekwencji,
trudno jest zwilżyć i związać ich powierzchnie, np. podczas klejenia, bez
wcześniejszej ich modyfikacji, np. plazmą generowaną z różnych gazów [3741].
Z drugiej strony, podczas bezpośredniego kontaktu z układami biologicznymi
powierzchnie polimerowe adsorbują białka, co skutkuje ich wiązaniem lub/i
agregacją płytek krwi [36]. Adsorpcja białek i wiązanie biologicznych składników
prowadzi do serii dalszych niepożądanych reakcji, dlatego też modyfikacja
powierzchni polimerowych lub odpowiednia regulacja reakcji na powierzchni
polimerów są ważne. Niektóre z nich zyskały na znaczeniu
z uwagi na
wprowadzanie na powierzchnię nowych ugrupowań, co prowadzi do zmiany
hydrofilowo-hydrofobowego charakteru powierzchni, biokompatybilności,
przewodności,
twardości,
szorstkości
i
wielu
innych
właściwości
powierzchniowych. Modyfikacja polimerów plazmą azotową lub tlenową powoduje
wzrost właściwości hydrofilowych. Jest to spowodowane tworzeniem się na
powierzchni wysokoenergetycznych ugrupowań w wyniku reakcji pomiędzy
powierzchniowymi grupami polimeru a reaktywnymi ugrupowaniami
występującymi w plazmie [32]. W odniesieniu do chemii powierzchni, modyfikacja
plazmą prowadzi do zmiany topografii powierzchni, która w dalszym etapie rzutuje
na zwilżalność. Jednakże hydrofilizacja powierzchni nie jest trwała, dlatego też
obserwuje się częściowy lub prawie całkowity powrót powierzchni do właściwości
hydrofobowych w czasie jej starzenia [42]. W przypadku przechowywania
modyfikowanych plazmą materiałów polimerowych, główną przyczyną powrotu
powierzchni do stanu sprzed modyfikacji jest reorientacja warstwy
powierzchniowej lub migracja łańcuchów polimeru z objętości na powierzchnię lub
odwrotnie z powierzchni do objętości [7]. W przypadku przemycia powierzchni
rozpuszczalnikiem po działaniu plazmy niektóre fragmenty z powierzchni mogą
ulec oderwaniu i przeniesieniu do rozpuszczalnika, w wyniku czego utrudnione jest
odtworzenie właściwości wyjściowych powierzchni polimeru [42].
2. ZWILŻANIE POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH
Procesy zwilżania występują naturalnie w przyrodzie i towarzyszą nam
w życiu codziennym oraz mają istotne znaczenie w wielu procesach
przemysłowych. Zwilżalność odgrywa istotną rolę np. we wzbogacaniu minerałów
metodą flotacji, przy wydobyciu ropy naftowej, w procesach smarowania, prania,
malowania, drukowania, klejenia, zabezpieczania przed korozją, w chemicznej
ochronie roślin, przy zwilżaniu gleby, oczyszczaniu ścieków, itd. [43–55]. Proces
zwilżania zachodzi w układach trójfazowych, w których ciecz wypiera
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z powierzchni ciała stałego (lub cieczy) gaz lub inną ciecz i może dokonywać się
przez rozpływanie, imersję i adhezję. Powierzchnię można również zwilżyć
w procesie adsorpcji [56]. Siłą napędową procesu zwilżania jest występowanie
niezrównoważonych sił międzycząsteczkowych (kohezji) w obszarze
międzyfazowym, tj. oddziaływań van der Waalsa (dyspersyjnych, dipol-dipol
i dipol-dipol indukowany), elektrono-donorowych i elektrono-akceptorowych
(mostki wodorowe), elektronami  i oddziaływań elektrostatycznych. Do opisu tych
oddziaływań na granicy faz ciało stałe-ciecz w literaturze przedmiotu stosuje się
podejście Owensa i Wendta [10]:
(
)
(4)
gdzie:
– swobodna energia międzyfazowa na granicy faz ciało stałe-ciecz, –
swobodna energia powierzchniowa ciała stałego,
– swobodna energia
powierzchniowa (napięcie powierzchniowe) cieczy,
i
– odpowiednio
składowa dyspersyjna i polarna swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego
(S) i cieczy (L),
oraz podejście van Osa i in. [11–13]:
(5)
gdzie:
– składowa niepolarna Lifshitza-van der Waalsa oraz parametr
elektrono-donorowy  i elektrono-akceptorowy
składowej kwasowo-zasadowej

swobodnej energii powierzchniowej.
W procesie fizycznego zwilżania na granicy faz ciało stałe-ciecz nie tworzą się
wiązania chemiczne.
Jeżeli cieczą zwilżającą powierzchnię ciała stałego jest woda, to zależnie od jej
oddziaływań z powierzchnią, ciała stałe można określić jako: superhydrofilowe,
hydrofilowe, hydrofobowe i superhydrofobowe [57–59]. Miarą oddziaływań na
granicy faz jest swobodna energia powierzchniowa ciała stałego i wynikająca stąd
międzyfazowa ciało stałe-ciecz. Jej znajomość pozwala przewidzieć zwilżalność
powierzchni ciała stałego, trwałość połączenia adhezyjnego oraz także stabilność
emulsji i zawiesin. Każdy z trzech rodzajów zwilżania: przez rozpływanie, imersję
i adhezję opisuje praca konieczna do utworzenia granicy międzyfazowej,
odpowiednio ,
i
, którą wyraża się następująco [56]:
(6)
(7)
(8)
Wartości poszczególnych prac zwilżania układają się w następującym szeregu:
.
Kąt zwilżania  jest wizualną miarą zachodzącego procesu zwilżania, który
jest funkcją swobodnej energii powierzchniowej (napięcia powierzchniowego)
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cieczy , swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego
i międzyfazowej
ciało stałe-ciecz
. Równowagę w układzie ciało stałe-kropelka cieczy-gaz
opisuje równanie Younga [60], które jest podstawową zależnością w badaniach
zwilżalności powierzchni ciała stałego przez ciecz.
(9)
Termodynamiczną miarą zwilżalności ciała stałego przez ciecz jest również
praca rozpływania cieczy po ciele stałym:
(10)
Jeżeli
, to ciecz rozpływa się po powierzchni ciała stałego, czyli
. Jeśli
to znaczy, że
.
Niska swobodna energia powierzchniowa większości polimerów jest
przyczyną słabej adhezji powłok i ich połączeń z innymi materiałami. Wielkość
adhezji posiada duże znaczenie praktyczne, ponieważ zależy od niej trwałość
pokryć lub połączeń przy malowaniu, klejeniu, farbowaniu tkanin, tworzeniu
warstw izolacyjnych w elektrotechnice lub też w drukarstwie. Z praktycznego
punktu widzenia silna adhezja jest więc często zjawiskiem pożądanym, natomiast
z drugiej strony, przyleganie produktów żywnościowych do powierzchni opakowań
czy zanieczyszczeń jest niekorzystne, ponieważ zwiększa się ilość
niewykorzystanego produktu i rosną koszty oczyszczania powierzchni. Adhezja
oprócz typowych oddziaływań fizykochemicznych, może również zachodzić w
wyniku wiązania chemicznego, przyciągania elektrostatycznego lub w wyniku
dyfuzji w głąb materiału. Oczywiste jest, że wiązanie chemiczne zapewnia
najsilniejszą adhezję, ale często też wywołuje powstawanie innych niepożądanych
efektów [61].
Połączenie równania Younga i równania Duprè pozwala na podstawie kąta
zwilżania obliczyć pracę adhezji
, czyli pracę potrzebną do rozdzielenia
jednostkowej powierzchni dwóch faz [62, 63]
(11)
(12)
(13)
gdzie:
i
– odpowiednio udział oddziaływań dyspersyjnych i polarnych
w termodynamicznej pracy adhezji [10],
i
– udział oddziaływań
Lifshitza-van der Waalsa i kwasowo-zasadowych w pracy adhezji
[12].
W zależności od wielkości kąta zwilżania
można wyróżnić kilka
szczególnych wartości pracy adhezji
[64]:

, wówczas praca adhezji równa się pracy kohezji
cieczy
;

;
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;
;
, co oznacza, że pomiędzy ciałem stałym a cieczą nie ma

adhezji.
Wartość pracy rozpływania
dla układu, w którym kropelka cieczy nie
rozpływa się całkowicie po powierzchni, ale tworzy określony kąt zwilżania można
obliczyć z następującej zależności:
(14)
3. BADANIA EKSPERYMENTALNE ZWILŻALNOŚCI POWIERZCHNI
WYBRANYCH POLIMERÓW PRZED I PO DZIAŁANIU PLAZMY
3.1. AKTYWACJA POLIMERÓW PLAZMĄ

Na wstępie płytki polimerowe o wymiarach 2x3 cm myto w roztworze
detergentu, następnie w roztworze metanol/woda (1:1) oraz wodzie destylowanej
w kąpieli ultradźwiękowej. Po wysuszeniu w temperaturze 40C płytki
przechowywano w eksykatorze. Do modyfikacji powierzchni polimerów
wykorzystano generator plazmy niskociśnieniowej o mocy RF 40 kHz firmy Diener
Electronic Tetra-30-LF-PC (Niemcy). Polimerowe płytki umieszczano na stalowej
dziurkowanej płycie w komorze generatora. Przez komorę przepuszczano powietrze
lub tlen i argon z prędkością 2 cm3/min do osiągnięcia ciśnienia 0,2 mbara. W celu
usunięcia gazowych produktów zgromadzonych w komorze przepuszczano
powietrze i wyrównywano ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego, co umożliwiało
otwarcie komory pomiarowej. Plazmę wytwarzano przy mocy 400 W w atmosferze
powietrza, w czasie 25, 90 i 180 s (PMMA i PEEK) 25, 60 i 180 s (POM), 10, 30
i 60 s (PA6G) oraz w tlenie i argonie w czasie 60 i 300 s (PC i PP). Na tak
przygotowanych płytkach mierzono wstępujące i cofające kąty zwilżania cieczy
metodą osadzonej kropli.
3.2. POMIARY KĄTÓW ZWILŻANIA CIECZY NA POWIERZCHNI
POLIMERÓW

Pomiary kątów zwilżania cieczy metodą osadzonej kropli przeprowadzono
stosując aparat GBX Digidrop (Francja) w temperaturze 20±1°C i w atmosferze
obojętnego gazu (azotu), co umożliwiło utrzymanie stałej wilgotności (50%)
w komorze pomiarowej. Wykonano trzy niezależne serie pomiarowe dla każdego
układu i na każdej powierzchni zmierzono kąty dla 5 kropel badanej cieczy. Na
stoliku w komorze aparatu GBX umieszczano płytkę polimeru, a w specjalnym
statywie sterowanym automatycznie mocowano strzykawkę z wodą, formamidem
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lub dijodometanem. Na powierzchni płytki stawiano kropelkę cieczy o objętości
6 µl i mierzono wstępujący kąt zwilżania z obu jej stron. Następnie z kropelki
odciągano 2 µl objętości cieczy i mierzono cofający kąt zwilżania. Pomiary
wykonano z wykorzystaniem trybu Manual Mode 1.
4. ZMIANY ZWILŻALNOŚCI I ADHEZJI WODY DO POWIERZCHNI
POLIMERÓW PO DZIAŁANIU PLAZMY
Jak dyskutowano powyżej, w celu zwiększenia zwilżalności i przyczepności do
powierzchni polimerów wykorzystuje się plazmę niskotemperaturową generowaną
w różnych gazach. Efekt działania plazmy powietrznej na PMMA, PEEK, POM,
PA6G oraz plazmy O2 i Ar na PC i PP w różnym czasie określano przez pomiar
kątów zwilżania wody oraz obliczone na ich podstawie wartości pracy adhezji
(Równanie 11) i pracy rozpływania wody (Równanie 14). Na Rysunku
1 zamieszczono zmiany wstępujących kątów zwilżania wody na powierzchni
próbek PMMA, PEEK, POM, PA6G, które poddawano działaniu plazmy
powietrznej oraz na płytkach PC i PP po ich ekspozycji w plazmie O2 i Ar.

Rysunek 1.

Figure 1.

Wstępujące kąty zwilżania wody na powierzchni PMMA, PEEK, POM i PA6G przed i po
działaniu plazmy powietrznej oraz na powierzchni PC i PP przed i po działaniu plazmy tlenowej
i argonowej po różnym czasie jej działania
Advancing water contact angles on PMMA, PEEK, POM and PA6G surfaces before and after
air plasma treatment and on PC and PP surfaces before and after oxygen and argon plasma
treatment at different exposure time

Wśród badanych polimerów najbardziej hydrofobową powierzchnię posiada
PP, natomiast najmniej (najbardziej polarną) PMMA (Rysunek 1). W związku
z tym najlepiej zwilżalna wodą jest powierzchnia PMMA (
=71,32,2°),
natomiast najsłabiej PP ( =99,12,7°), co odzwierciedla się w wartościach pracy
adhezji polimer/woda, która dla PMMA jest ok. 1,6 razy większa niż PP (Rysunek
4). Polipropylen jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym, którego
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swobodna energia powierzchniowa wynika głównie z oddziaływań o charakterze
dyspersyjnym ( =34,8 mJ/m2) i niewielkich oddziaływań polarnych ( =0,7
mJ/m2), natomiast
PMMA jest wyższa i wynosi 40,6 mJ/m2
=39,2;
2
=12,2; =0,06 mJ/m ).
Ekspozycja badanych polimerów w plazmie generowanej w różnych gazach
(powietrze, tlen, argon) prowadzi do obniżenia kątów zwilżania wody (podobnie
jak i dijodometanu i formamidu nie prezentowanych w tej pracy [17–19]) wraz ze
wzrostem czasu działania plazmy, co świadczy o wzroście hydrofilowego
charakteru badanych powierzchni. Największe zmiany po działaniu plazmy
powietrznej zaobserwowano dla PEEK, natomiast najmniejsze dla POM. Kąty
zwilżania wody na płytkach PEEK-25, PEEK-60 i PEEK-180 zmalały bowiem
odpowiednio o 50,1, 57,7 i 71,7, natomiast POM-25, POM-60 i POM-180
o 24,9, 28,3 i 29,6. Bardziej podatny na działanie plazmy O2 i Ar okazał się PC
niż PP.
Bez względu na rodzaj stosowanej plazmy inni autorzy po modyfikacji plazmą
uzyskali podobny trend zmian zwilżalności PMMA [8, 42, 65–69], PEEK [70−72],
POM [73], PA6 [74], PC [75, 76], PP [77, 78]. Kamińska i in. [68] badały wpływ
niskociśnieniowej plazmy powietrznej na zwilżalność i swobodną energię
powierzchniową kilku polimerów: PE, PP, PET oraz polimetakrylanu metylu
(PMMA). Z ich badań wynika, że aktywacja badanych powierzchni plazmą
powietrzną wpływa na obniżenie kątów zwilżania wody, formamidu i dijodometanu
oraz wzrost swobodnej energii powierzchniowej, wynikający głównie ze wzrostu
oddziaływań o charakterze polarnym. Większe zmiany właściwości
powierzchniowych zaobserwowano w przypadku polarnych polimerów (PET
i PMMA) niż apolarnych (PE i PP) [68].
Potwierdzeniem
zmian
właściwości
hydrofobowo-hydrofilowych
modyfikowanych plazmą powierzchni badanych przez nas polimerów były widma
FTIR-ATR, na podstawie których stwierdzono, że skład chemiczny warstwy
powierzchniowej po działaniu plazmy zmienia się, o czym świadczyła większa
intensywność pasm przypisanych grupom zawierającym tlen [17−19].
Bardziej dokładne informacje dotyczące ilości poszczególnych ugrupowań
w warstwie powierzchniowej po działaniu plazmy można uzyskać wykorzystując
spektroskopię fotoelektronów z zakresie promieniowania X (XPS). Upadhyay i in.
[70] na podstawie analizy widm C1s i O1s stwierdzili, że po działaniu plazmy
powietrznej na powierzchni PMMA następuje obniżenie ilości grup alkilowych
CxHy przy jednoczesnym wzroście połączeń C–CO, C–O–CO i O–C=O. Stosunek
C–O–CO/CxHy i O–C=O/CxHy sukcesywnie wzrastał do momentu nasycenia wraz
ze wzrostem energii plazmy (J/cm2).
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Z naszych badań wynika [18], że po działaniu plazmy powietrznej w czasie
180s na próbkę PEEK zawartość atomów węgla zmalała z 84 do 65,6%, natomiast
tlenu wzrosła z 13,8 do 27,8%, co oznacza, że stosunek ilości atomów tlenu do
węgla (C/O) wzrósł ok. 2,5 razy (z 0,169 do 0,424) w wyniku wzrostu ilości
polarnych ugrupowań zawierających tlen. Porównując widmo C1s powierzchni
PEEK i PEEK-180 stwierdzono, że w wyniku działania plazmy stężenie
powierzchniowe grup CC/H (284,7 eV) zmalało z 75,5% do 61,9%, podczas gdy
grup CO (286,3 eV) wzrosło z 17,3% do 22%. Ponadto zaobserwowano również
wzrost ilości grup C=O (287,5 eV) oraz COO– i N–C=O (288,9 eV), odpowiednio
z 3,1% do 4,6% oraz z 0,9% to 7,6%, co wyraźnie świadczy o procesie utleniania
oraz wprowadzania azotu (wzrost ilości azotu do 2,4%) oraz wzroście ilości
ugrupowań węgiel-tlen i węgiel-azot, co z kolei wpływa na wzrost polarności
powierzchni. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w niższych kątach zwilżania
oraz wzroście swobodnej energii powierzchniowej PEEK, a w szczególności
składowej polarnej [17].
Na przykładzie dwóch polimerów PMMA i POM przedstawiono efekt
działania plazmy powietrznej na zmiany swobodnej energii powierzchniowej
wyznaczonych w oparciu o podejście van Ossa i in. (LWAB) [11−13] oraz
Chibowskiego (CAH) [14−16].

Rysunek 2.
Figure 2.

Składowe i całkowita swobodna energia powierzchniowa PMMA i POM przed i po modyfikacji
plazmą powietrzną (wyznaczone z podejścia LWAB)
Surface free energy and its components of PMMA and POM before and after air plasma
treatment (determined from LWAB approach)

Dla PMMA i POM oraz pozostałych badanych układów oddziaływania
apolarne (dyspersyjne) pozostają na relatywnie stałym poziomie niezależnie od
czasu modyfikacji i rodzaju plazmy, natomiast wzrost polarności modyfikowanych
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powierzchni wraz z długością czasu ekspozycji w plazmie spowodowany był
wzrostem parametru elektrono-donorowego  swobodnej energii powierzchniowej, który wynika z obecności polarnych grup oddziałujących mostkami
wodorowymi (Rysunek 2).
Jak już wspomniano stosując model oparty na histerezie kąta zwilżania
wyznacza się całkowitą pozorną (ang. apparent) swobodną energię
powierzchniową, która zależy od rodzaju cieczy stosowanej do jej wyznaczenia,
tzn. od rodzaju i wielkości oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy faz.
Całkowita swobodna energia powierzchniowa wyznaczona z histerezy kąta
zwilżania wody i formamidu obejmuje zarówno oddziaływania apolarne jak
i polarne (kwasowo-zasadowe
natomiast z histerezy kąta dijodometanu –
tylko oddziaływania o charakterze apolarnym, które korelują z oddziaływaniami
Lifshitza-van der Waalsa
=
(15)
Na tej podstawie z wartości całkowitej swobodnej energii powierzchniowej
wyznaczonej z podejścia CAH dla cieczy o różnych właściwościach hydrofilowohydrofobowych można wyznaczyć udział oddziaływań polarnych kwasowozasadowych
z zależności:
(16)
Na Rysunku 3 zamieszczono średnie wartości całkowitej swobodnej energii
powierzchniowej PMMA i POM wyznaczone z histerezy kątów zwilżania wody
i formamidu
, która jest wielkością addytywną odzwierciedlającą
oddziaływania apolarne,

Rysunek 3.

Figure 3.

oraz polarne (kwasowo-zasadowe)

.

Całkowita swobodna energia powierzchniowa PMMA i POM przed i po modyfikacji plazmą
powietrzną, którą wyznaczono z histerezy kątów zwilżania (CAH) wody i formamidu (W-F)
oraz składowe tej energii wynikające z oddziaływań apolarnych (LW) i polarnych (AB)
Total surface free energy of PMMA and POM before and after air plasma treatment, determined
from CAH approach of water and formamide (W-F) and apolar part of total surface free energy
(LW) and polar total part of surface free energy (AB)
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Porównując dane z Rysunku 2 i 3 widać, że przebieg zmian

i

(podejście CAH) oraz
i
(podejście LWAB) w funkcji czasu działania
plazmy jest podobny. Jest to cenna informacja, ponieważ stosując podejście CAH
na podstawie całkowitej swobodnej energii wyznaczonej z histerezy kąta zwilżania
cieczy o różnej polarności można wyznaczyć udział oddziaływań o charakterze
apolarnym i polarnym w swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego.
W celu uzyskania informacji o strukturze powierzchni badanych polimerów po
działaniu plazmy wykonano odwzorowania ich powierzchni z wykorzystaniem
profilometru optycznego Contour GT. Topografię powierzchni określono w sposób
ilościowy za pomocą parametrów amplitudowych szorstkości. Na Rysunku
4 przedstawiono przykładowe zmiany średniej szorstkość
i średniego odchylenia
kwadratowego
powierzchni PMMA i POM przed i po działaniu plazmy
powietrznej.

Rysunek 4.
Figure 4.

Parametry szorstkości powierzchni PMMA i POM przed i po modyfikacji plazmą powietrzną:
średnia szorstkość
i średnie odchylenie kwadratowe
Surface roughness parameters of PMMA and POM before and after the air plasma treatment:
average roughness
and square mean of the surface roughness

Analiza tych parametrów amplitudowych szorstkości powierzchni wskazuje, że
aktywacja PMMA i POM (podobnie jak pozostałych polimerów z wyjątkiem
PA6G) w plazmie powietrznej skutkuje wyraźnym wzrostem nierówności, tym
większym im dłuższy czas jej działania.
Efekt działania plazmy na badane polimery określono dalej poprzez obliczone
wartości pracy adhezji
i pracy rozpływania wody
na zmodyfikowanych
plazmą powierzchniach badanych polimerów w porównaniu do wartości tych prac
na nieaktywowanych próbkach. Na Rysunku 5 przedstawiono pracę adhezji
i rozpływania wody na powierzchni badanych polimerów przed aktywacją plazmą,
natomiast na Rysunkach 6 i 7 zmiany
i
wody dla wszystkich badanych
układów w funkcji czasu działania plazmy generowanej w powietrzu, tlenie lub
argonie.
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Rysunek 5.
Figure 5.
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Praca adhezji i praca rozpływania wody na powierzchni badanych polimerów
The work of water adhesion and work of spreading on the studied polymers

Bez względu na rodzaj plazmy w każdym przypadku uzyskano znaczący
wzrost pracy adhezji wody do powierzchni modyfikowanych polimerów. Wszystkie
wartości
są mniejsze niż praca kohezji wody, która wynosi
=
2
2·72,8=145,6 mJ/m . Dla PMMA-180, PEEK-180, PA6G-30, PC-60(O2), PC300(Ar) wartość
jest bardzo zbliżona do wartości
, co oznacza, że woda
bardzo dobrze zwilża zmodyfikowane powierzchnie tych próbek.

Rysunek 6.
Figure 6.

Zmiany pracy adhezji i rozpływania wody na powierzchni PMMA, PEEK, POM i PA6G przed
i po ich modyfikacji plazmą powietrzną
Changes of the work of water adhesion and work of water spreading on the surface of PMMA,
PEEK, POM and PA6G before and after their modification with air plasma

W przeciwieństwie do pracy adhezji, której wartości są dodatnie, praca
rozpływania jest ujemna co oznacza, że woda nie rozpływa się całkowicie, lecz na
powierzchni tworzy kropelkę. Największej pracy adhezji odpowiada najbardziej
zbliżona do zera ujemna wartość pracy rozpływania (Rysunki 6 i 7). Dla większości
układów ekspozycja próbek w plazmie w czasie 25 s lub 60 s jest wystarczająca do
uzyskania dobrej adhezji na granicy faz ciało stałe-ciecz w wyniku powstania
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warstewek powierzchniowych z reaktywnymi grupami funkcyjnymi o charakterze
polarnym lub rodników na powierzchni polimeru.

Rysunek 7.
Figure 7.

Zmiany pracy adhezji i pracy rozpływania wody na powierzchni PC i PP przed i po ich
modyfikacji plazmą tlenową i argonową
Changes of the work of water adhesion and work of water spreading on the surface of PC
and PP before and after their modification with oxygen and argon plasma

Z doniesień literaturowych, jak już wspomniano, wynika, że efekt modyfikacji
warstwy powierzchniowej polimerów plazmą nie jest trwały i zanika lub znacznie
maleje w trakcie ich przechowywania [79, 80]. Kolejne badania dotyczyły więc
określenia zwilżalności powierzchni PEEK i POM po 3, 7 i 14 dniach od momentu
ich ekspozycji w plazmie powietrznej, co zobrazowano na Rysunku 8.

Rysunek 8.
Figure 8.

Wstępujący kąt zwilżania wody na powierzchni PEEK i POM modyfikowanych plazmą
powietrzną podczas ich przechowywania (3, 7 i 14 dni)
Advancing contact angle of water on air plasma modified PEEK and POM during storage

Z analizy kątów zwilżania wody na powierzchni PEEK i POM aktywowanych
plazmą wynika, że zmianie ulegają oddziaływania na granicy faz ciało stałe-ciecz,
w wyniku reorganizacji niestabilnej warstewki powierzchniowej lub/i przemiesz-
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czania się łańcuchów polimerowych z objętości próbki na powierzchnię polimeru
lub odwrotnie [18, 8187]. Część polarnych ugrupowań ulega przemianie
w bardziej stabilne formy co prowadzi do wzrostu hydrofobowego charakteru
i uwidacznia się w zmianach kątów zwilżania wody i innych cieczy stosowanych do
pomiarów kątów zwilżania [18]. W czasie 14 dni przechowywania próbek PEEK
i POM modyfikowanych plazmą powietrzną zaobserwowano wzrost kątów
zwilżania wody, szczególnie widoczny na płytce PEEK-180. Wstępujący kąt
zwilżania wody wzrósł z 11,7±2,1 do 33,3±2,6, co wskazuje, że powierzchnia
PEEK stała się bardziej hydrofobowa. W przypadku POM największy wzrost kąta
zwilżania występuje w ciągu trzech pierwszych dni od chwili modyfikacji
powierzchni plazmą. Dla próbki POM-25 i POM-60 kąt zwilżania wody
po 3 dniach wzrósł odpowiednio o 12,5 i 15,3, a po 14 dniach o 16,9° i 22,7.
W przeciwieństwie do PEEK, właściwości powierzchniowe próbek POM
modyfikowanych plazmą powietrzną po 14 dniach w znacznej mierze powróciły do
stanu początkowego, biorąc pod uwagę zwilżalność polimeru przez wodę
( =69,5±1,9).

Rysunek 9.
Figure 9.

Zmiany pracy adhezji i pracy rozpływania wody na powierzchni PEEK i POM
modyfikowanych plazmą powietrzną podczas ich przechowywania (3, 7 i 14 dni)
Changes of the work of adhesion and work of water spreading on the surface of PEEK
and POM modified with air plasma during their storage (3, 7 and 14 days)

Na Rysunku 9 przedstawiono zmiany pracy adhezji i pracy rozpływania wody
na PEEK i POM po upływie 3, 7 i 14 dni od chwili ich aktywacji plazmą
powietrzną. W obu przypadkach zaobserwowano obniżenie wartości
i
wody w czasie przechowywania próbek. Otrzymane wartości tych prac
dla POM-25, POM-60 i POM-180 w funkcji czasu
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starzenia są bardzo zbliżone, co wynika z faktu, że zwilżalność tych próbek
bezpośrednio po działaniu plazmą nieznacznie zmienia się ze wzrostem czasu
ekspozycji.
W
przypadku
PEEK
proces
odtwarzania
właściwości
powierzchniowych jest wolniejszy niż POM, stąd mniejsze zmiany
i
w czasie starzenia próbek.
UWAGI KOŃCOWE
W pracy omówiono wyniki badań zmian zwilżalności i swobodnej energii
powierzchniowej wybranych polimerów po działaniu plazmy generowanej w powietrzu
(PMMA, PEEK, PA6G, POM) oraz tlenie i argonie (PC, PP) w różnym czasie.
Wielkości te określono na podstawie pomiarów wstępujących i cofających kątów
zwilżania cieczy o różnej polarności. Efekt działania plazmy na badane polimery
określono również na podstawie obliczonych wartości termodynamicznej pracy adhezji
i pracy rozpływania
wody w odniesieniu do wartości tych prac na
nieaktywowanych próbkach. Stwierdzono, że traktowanie polimerów plazmą prowadzi
do wzrostu ich zwilżalności, o czym świadczą niższe wartości kątów zwilżania cieczy
testowych na powierzchniach modyfikowanych. Największe zmiany kątów zwilżania
zaobserwowano dla cieczy polarnych (wody i formamidu), co wskazuje na wzrost
hydrofilowości powierzchni po działaniu plazmy w wyniku wzrostu oddziaływań
polarnych



model

CAH

i

 podejście

LWAB)

związanych

z wprowadzeniem podczas procesu działania plazmy ugrupowań zawierających tlen.
Wzrost polarności modyfikowanych powierzchni wraz z długością czasu ekspozycji
w plazmie spowodowany jest wzrostem oddziaływań elektrono-donorowych , który
wynika z obecności polarnych grup oddziałujących mostkami wodorowymi. Dla
większości badanych układów oddziaływania apolarne (dyspersyjne) pozostają
natomiast na relatywnie stałym poziomie niezależnie od czasu modyfikacji i rodzaju
plazmy.
Wartości całkowitej swobodnej energii powierzchniowej badanych materiałów
polimerowych wyznaczone z trzech różnych podejść do oddziaływań międzyfazowych
(LWAB, O-W i CAH) na podstawie wstępujących lub wstępujących i cofających kątów
zwilżania cieczy o różnej polarności, są zbliżone, jednak wartości energii są pozorne
(ang. apparent), ponieważ zależą od rodzaju cieczy stosowanych do ich wyznaczenia.
Na podkreślenie zasługuje możliwość zastosowania podejścia wykorzystującego
histerezę kąta zwilżania (CAH) cieczy różniących się polarnością do wyznaczenia
całkowitej swobodnej energii powierzchniowej, a następnie określenia udziału
oddziaływań apolarnych (

) i polarnych (

udziały określano wyłącznie na podstawie składowych

) w tej energii. Wcześniej takie
i

oraz

i

swobod-
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nej energii powierzchniowej wyznaczane z wstępujących kątów zwilżania cieczy
testowych z podejścia LWAB i O-W.
Z analizy parametrów szorstkości oraz obrazów otrzymanych z profilometru
optycznego (nieprezentowanych w tym opracowaniu) wynika, że modyfikacja plazmą, z
wyjątkiem poliamidu PA6G, prowadzi do wzrostu szorstkości powierzchni
polimerowych, a największe zmiany obserwowano zwykle na powierzchniach
najdłuższej poddanych działaniu plazmy. Wzrost polarności i szorstkości powierzchni
po działaniu plazmy (w porównaniu do powierzchni niemodyfikowanych) wpływa na
poprawę zwilżalności w wyniku wnikania cieczy w powstałe nierówności, co znajduje
odzwierciedlenie w niższych wartościach kątów zwilżania i wyższych wartościach
pozornej swobodnej energii powierzchniowej. W takim przypadku należy wziąć pod
uwagę zmianę mechanizmu zwilżania powierzchni molekularnie gładkiej (równanie
Younga) na zwilżanie powierzchni chropowatej (zależność Wenzel’a).
Na podstawie wyników otrzymanych z wykorzystaniem techniki XPS stwierdzono,
że ekspozycja powierzchni PEEK w plazmie prowadzi do zwiększenia zawartości
atomów tlenu oraz obniżenia ilości atomów węgla w warstwie powierzchniowej, co
w konsekwencji przekłada się na poprawę zwilżalności powierzchni.
Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej do modyfikacji powierzchni
polimerowych prowadzi do wzmocnienia adhezji na granicy faz ciało stałe-ciecz, przez
co mogą tworzyć się trwalsze połączenia z innymi polimerami lub metalami. Z analizy
pracy adhezji wody
wynika, że po działaniu plazmą wzrasta jej wartość, która
zależy od rodzaju polimeru i jego właściwości hydrofilowo-hydrofobowych oraz
rodzaju i czasu działania plazmy.
Dla wszystkich badanych układów bezwzględna wartość ujemnej pracy
rozpływania wody (
) maleje po działaniu plazmy, a dla próbek
niektórych układów jest w pobliżu zera, co świadczy, że oddziaływania na granicy faz
ciało stałe-woda są zbliżone do pracy kohezji wody ( =145,6 mJ/m2).
Mając na uwadze aspekt praktyczny, można wnioskować, że dla większości
badanych polimerów do uzyskania zadowalającej adhezji wystarczy ich modyfikacja
plazmą w czasie od 25 do 60 s.
Przechowywanie polimerów modyfikowanych plazmą (PEEK i POM) powoduje
powolny powrót warstwy powierzchniowej do stanu wyjściowego i wzrost właściwości
hydrofobowych, co świadczy, że efekt działania plazmy nie jest trwały. W czasie 14 dni
starzenia próbek zaobserwowano wzrost kątów zwilżania cieczy testowych oraz
obniżanie swobodnej energii powierzchniowej. Przyczyną takich zmian jest
reorganizacja warstwy powierzchniowej polimerów w wyniku reorientacji ugrupowań
oraz ich reakcji z zanieczyszczeniami atmosferycznymi, co prowadzi do obniżenia
zawartości polarnych grup funkcyjnych. Oczywiste jest, że zabezpieczenie mody-
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fikowanej plazmą powierzchni przed jej starzeniem poprzez pokrycie jej warstewką
jakiejś substancji nie wchodzi w rachubę, ponieważ zmieniłoby to jej właściwości
zarówno chemiczne jak i fizyczne.
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ABSTRACT
Phase-transfer catalysis (PTC) has been already known for 60 years and has an
established position both on a laboratory and industrial scale. It is an energy-saving
technique, ensuring high yields and selectivity under mild conditions. PTC is
successfully used, among others, in the pharmaceutical, polymer, agrochemical
industries, for the production of dyes, fragrances and flavors, to name a few.
Currently, the development of phase-transfer catalysis is focused mainly on the
search for active catalysts as well as extending the scope of its applications.
In particular, catalysts immobilized on an insoluble carrier, which can be easily
separated from the reaction mixture and recycled many times, are of great interest.
The growing demand for chiral compounds has resulted in the development of
phase-transfer catalysts which, while retaining the advantages of conventional PTC,
will allow to obtain a product with high enantiomeric excess.
This work characterizes the phase-transfer catalysis and presents examples of
its applications in organic synthesis.

Keywords: phase-transfer catalysis, quaternary ammonium salts, polyethylene
glycols, chiral phase-transfer catalysts
Słowa kluczowe: kataliza przeniesienia międzyfazowego, czwartorzędowe sole
amoniowe, poli(glikole etylenowe), chiralne katalizatory przeniesienia
międzyfazowego
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
PTC
Katalizator PT
BTEAC
L-L
L-S
G-L
L-L-L
L-L-S
DCB
BINOL
CTMAB
PEG

– kataliza przeniesienia międzyfazowego (ang. phasetransfer catalysis)
– katalizator przeniesienia międzyfazowego
– chlorek benzylotrietyloamoniowy
– ciecz-ciecz (ang. liquid-liquid)
– ciecz-ciało stałe (ang. liquid-solid)
– gaz-ciecz (ang. gas-liquid)
– ciecz-ciecz-ciecz (ang. liquid-liquid-liquid)
– ciecz-ciecz-ciało stałe (ang. liquid-liquid-solid)
– 3,4-dichloro-1-buten
– 1,1-binaft-2-ol
– bromek cetylotrimetyloamoniowy
– poli(glikol etylenowy), poli(oksyetylen)
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WPROWADZENIE
Zapewnienie odpowiedniego kontaktu pomiędzy cząsteczkami reagentów
znajdującymi się we wzajemnie niemieszających się fazach jest kluczowe do
przeprowadzenia efektywnej i wydajnej reakcji. Osiągnąć to można poprzez
zastosowanie rozpuszczalnika, w którym wszystkie reagenty są co najmniej
częściowo rozpuszczalne. Jednak niejednokrotnie jest to rozpuszczalnik drogi,
toksyczny, charakteryzujący się wysoką temperaturą wrzenia, co w konsekwencji
wiąże się z trudnościami z rozdziałem mieszaniny poreakcyjnej i wzrostem kosztów
procesu.
Niezwykle skuteczną techniką prowadzenia reakcji w układzie
heterogenicznym jest kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC, ang. phasetransfer catalysis) [1-4]. Polega ona na dodaniu do układu dwufazowego
katalitycznych ilości związku, który nazywany jest katalizatorem przeniesienia
międzyfazowego (katalizator PT). Katalizator ten umożliwia ciągły transport
reagenta w aktywnej formie z jego fazy do drugiej fazy, gdzie ulega reakcji
z obecnym tam reagentem.
PTC w znakomitej większości wykorzystuje się do przenoszenia anionów
organicznych lub nieorganicznych z fazy wodnej lub stałej do fazy organicznej [14]. Jednak metoda ta może być również stosowana do transportu cząstek
obojętnych, kationów, wolnych rodników, jak również reagentów organicznych do
fazy wodnej (ang. inverse PTC).
Początki PTC sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to ukazały się pierwsze
publikacje Mąkoszy [5-11]. Termin „kataliza przeniesienia międzyfazowego”
wprowadził Starks dopiero w 1971 [12]. Od tego czasu technika ta zaczęła się
dynamicznie rozwijać. Dotychczas według bazy Chemical Abstracts (słowa
kluczowe: phase transfer catalysis/phase transfer catalyst) ukazało się ponad 4,6 tys.
patentów i 10 tys. publikacji, a wciąż wzrastająca liczba patentów świadczy
o niesłabnącym zainteresowaniu techniką PTC w przemyśle (Rys. 1).
PTC ma ugruntowaną pozycję w średnio- i małotonażowych produkcjach. Jest
to technika niewymagająca użycia skomplikowanej aparatury, umożliwiająca
prowadzenie reakcji w łagodnych warunkach z wysoką wydajnością
i selektywnością. Ponadto, pozwala na wyeliminowanie lub dobór dogodniejszego
rozpuszczalnika organicznego, jak również umożliwia zastąpienie toksycznych,
drogich i nierzadko niebezpiecznych reagentów np. NaH, NaNH2, t-butanolanu
potasu, zamiast których stosuje się np. NaOH, K2CO3, eliminując jednocześnie
konieczność użycia bezwodnych rozpuszczalników [2]. Wszystko to sprawia, że
PTC jest zaliczana do metod energooszczędnych, małoodpadowych i przyjaznych
środowisku [13].
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Rysunek 1.

Figure 1.
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Ilość publikacji i patentów dotyczących katalizy przeniesienia międzyfazowego na podstawie
bazy Chemical Abstract (SciFinder, słowa kluczowe: phase transfer catalysis/phase transfer
catalyst)
Number of publications and patents on phase transfer catalysis based on the Chemical Abstract
database (SciFinder, keywords: phase transfer catalysis/phase transfer catalyst)

PTC znalazła zastosowanie w ponad 600 procesach przemysłowych [13],
w których otrzymywana jest szeroka gama produktów, w szczególności
wysokojakościowych chemikaliów, takich jak farmaceutyki, agrochemikalia,
kosmetyki, barwniki, środki zapachowe i smakowe, monomery, środki
powierzchniowo czynne, polimery i wiele innych. Wynika to z faktu, że jest to
efektywna metoda prowadzenia różnorodnych reakcji takich jak estryfikacja,
redukcja, utlenianie, kondensacja, alkilowanie, epoksydacja, karbonylowanie,
dehydrohalogenowanie, polimeryzacja i wiele innych (Rys. 2) [1].
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Rysunek 2.
Figure 2.
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Przykłady reakcji, w których wykorzystuje się katalizę przeniesienia międzyfazowego
Examples of reactions using phase-transfer catalysis

1. KATALIZATORY PRZENIESIENIA MIĘDZYFAZOWEGO
Najpopularniejszymi katalizatorami przeniesienia międzyfazowego są
czwartorzędowe sole oniowe np. bromek tetrabutyloamoniowy, Aliquat 336 (Rys.
3). Oprócz nich jako katalizatory PT stosuje się makrocykliczne polietery (etery
koronowe), aza-makrobicykliczne etery (kryptandy) oraz glikole polietylenowe
i ich pochodne. Katalizatory te głównie wykorzystywane są do transportu anionów
do fazy organicznej. Znane są również katalizatory rozpuszczalne w wodzie,
których zadaniem jest przeniesienie reagenta organicznego do fazy wodnej np.
cyklodekstryny. Wszystkie te związki rozpuszczają się w mieszaninie reakcyjnej.
W celu ułatwienia wydzielenia katalizatora można go związać ze stałym nośnikiem.
Ponadto, wśród katalizatorów PT wyróżnia się również katalizatory chiralne.
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Rysunek 3.
Figure 3.
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Przykłady katalizatorów przeniesienia międzyfazowego
Examples of phase-transfer catalysts

2. RODZAJE KATALIZY PRZENIESIENIA MIĘDZYFAZOWEGO
Większość reakcji PTC opiera się na transporcie anionów do fazy organicznej.
Wśród nich można wyróżnić reakcje z anionami nieorganicznymi lub
organicznymi, które są dostępne w postaci soli, np. cyjanku sodu, octanu sodu, jak
również reakcje z anionami organicznymi, które są wytwarzane in situ
z odpowiednich prekursorów za pomocą zasad nieorganicznych.
Układy reakcyjne, w których przebiegają reakcje PTC można z kolei podzielić
na układy dwufazowe lub trójfazowe. W pierwszym przypadku jedną
z faz jest ciekła faza organiczna, w której znajdują się reagenty organiczne
i ewentualnie rozpuszczalnik. Drugą fazę stanowi faza nieorganiczna zawierająca
sól będącą źródłem anionów, lub zasada nieorganiczna, która służy do generowania
anionów z prekursora organicznego. Sole te lub zasady są najczęściej stosowane
w postaci roztworów wodnych, wówczas taki układ będzie zawierał dwie fazy
ciekłe (układ ciecz-ciecz, L-L PTC, ang. liquid-liquid PTC). Jeśli sole lub zasady
występują w postaci sproszkowanych ciał stałych, wtedy będzie to układ ciecz-ciało
stałe (L-S PTC, ang. liquid-solid PTC). Spotyka się również układy gaz-ciecz (G-L
PTC, ang. gas-liquid PTC), w których jeden z reagentów występuje w postaci gazu.
We wszystkich tych układach katalizator PT jest rozpuszczalny w układzie
reakcyjnym. Natomiast, jeśli katalizator PT jest unieruchomiony na stałym nośniku
to wyróżnia się układ trójfazowy ciecz-ciecz-ciało stałe (L-L-S PTC, ang. liquidliquid-solid PTC, triphase PTC). W przypadku gdy katalizator przeniesienia
fazowego tworzy oddzielną fazę ciekłą to reakcja przebiega w układzie ciecz-cieczciecz (L-L-L PTC, ang. liquid-liquid-gas PTC, tri-liquid PTC, third-liquid PTC).
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3. MECHANIZMY KATALIZY PRZENIESIENIA
MIĘDZYFAZOWEGO
W literaturze można znaleźć kilka propozycji mechanizmów katalizy
przeniesienia międzyfazowego [1-4]. W przypadku reakcji PTC w układzie cieczciecz przyjęte są dwa ogólne mechanizmy [1].
Do opisu prostych reakcji substytucji z udziałem nieorganicznych lub
organicznych anionów, które są dostępne w postaci soli, najczęściej stosuje się
mechanizm ekstrakcyjny zaproponowany przez Starksa (Rys. 4) [1,12].
W mechanizmie tym zakłada się, że katalizator przeniesienia międzyfazowego –
czwartorzędowa sól oniowa Q+Y-, częściowo rozpuszcza się w fazie organicznej,
jak i wodnej. Pierwszy etap polega na reakcji wymiany jonowej między
katalizatorem przeniesienia międzyfazowego a solą rozpuszczoną w fazie wodnej,
w wyniku czego powstaje para jonowa Q+X-. Dzięki lipofilowości kationu
katalizatora PT Q+, para jonowa jest transportowana do fazy organicznej, gdzie
anion ulega reakcji z substratem organicznym dając pożądany produkt R-X.
Katalizator PT jest odtworzony i może wziąć udział w kolejnym cyklu PTC. Jeśli
katalizator PT jest zbyt lipofilowy, aby rozpuścić się w fazie wodnej, to zgodnie ze
zmodyfikowanym mechanizmem Brändstörma-Montanariego wymiana jonowa
zachodzi na granicy faz lub w jej pobliżu.

Rysunek 4.
Figure 4.

Mechanizm ekstrakcyjny Starksa [1,12]
Starks extraction mechanism [1,12]

Wiele ważnych dla przemysłu procesów, w których stosuje się PTC, wymaga
obecności silnych zasad nieorganicznych, zwykle NaOH, które są używane do
wytwarzania in situ anionów organicznych. W tym przypadku zwykle zakłada się,
że reakcje nie przebiegają według mechanizmu Starksa, gdyż transport silnie
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hydrofilowego jonu OH- do fazy organicznej jest utrudniony, wskutek czego
stężenie pary jonowej Q+OH- w fazie organicznej jest znikome. Mąkosza założył
istnienie obszaru międzyfazowego, w którym zachodzi deprotonowanie substratu
organicznego R-H przez jon OH-, a mechanizm jest powszechnie znany jako
mechanizm międzyfazowy (Rys. 5) [1,14,15]. Powstały w międzyfazie karboanion
występuje w postaci soli R-M+, która jest nierozpuszczalna w pozostałych fazach.
Dopiero po utworzeniu lipofilowej pary jonowej z kationem katalizatora PT (Q+R-)
może być przeniesiony z obszaru międzyfazowego do fazy organicznej. Tam
reaguje z substratem organicznym, wytwarzając pożądany produkt, a odtworzony
katalizator PT jest gotowy do następnego cyklu katalitycznego. Zatem
w mechanizmie międzyfazowym deprotonowanie kwasu organicznego nie jest
wspomagane przez katalizator przeniesienia międzyfazowego. Rolą katalizatora PT
jest przeniesienie już powstałego karbanionu do fazy organicznej.

Rysunek 5.
Figure 5.

Mechanizm międzyfazowy Mąkoszy [1,14,15]
Mąkosza interfacial mechanism [1,14,15]

4. WYBRANE ZASTOSOWANIA KATALIZY PRZENIESIENIA
MIĘDZYFAZOWEGO
4.1. KATALIZA W UKŁADZIE CIECZ-CIECZ

Kataliza przeniesienia międzyfazowego bardzo szybko została doceniona jako
efektywna metoda, która sprawdza się nie tyko w skali laboratoryjnej, ale również
przemysłowej. Pierwszym przemysłowym przykładem zastosowania katalizy PT
była synteza 2-fenylobutyronitrylu z fenyloacetonitrylu i chlorku etylu w obecności
50% wodnego roztworu wodorotlenku bez dodatku rozpuszczalnika organicznego
[5] (Rys. 6). Reakcja ta bez katalizatora PT praktycznie nie zachodzi, nawet jeśli
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zastosuje się ogrzewanie lub intensywne mieszanie. Natomiast po dodaniu chlorku
benzylotrietyloamoniowego w ilości katalitycznej, przebiega szybko i z wysoką
wydajnością (90-95%).
CH3
CN

+

katalizator PT
Cl

CN

50% NaOH
90-95%

katalizator PT:
+

N

Cl

Rysunek 6.
Figure 6.

–

Synteza 2-fenylobutyronitrylu z fenyloacetonitrylu i chlorku etylu w warunkach PTC [5]
Synthesis of 2-phenylbutyronitrile from phenylacetonitrile and ethyl chloride under PTC
conditions [5]

Innym przykładem wykorzystania katalizy przeniesienia międzyfazowego na
skalę przemysłową jest proces otrzymywania chloroprenu opracowany przez firmę
DuPont polegający na odchlorowodorowaniu 3,4-dichloro-1-butenu [16]. Ta
reakcja jest ostatnim etapem produkcji chloroprenu z butadienu. Chloropren jest
stosowany głównie do syntezy usieciowanego kauczuku (poli(2-chloro-1,3butadienu), neoprenu). Wysokie wydajności chloroprenu (99,2%), niewielki
nadmiar wodorotlenku sodu oraz małe ilości odpadów to główne zalety tego
procesu. Katalizator PT, który jest tu stosowany w ilości tylko 1115 ppm, nie był
wydzielany i zawracany do procesu.
W 2020 r. opracowano skuteczną metodę syntezy chloroprenu przy użyciu
biodegradowalnych
czwartorzędowych
soli
amoniowych
na
bazie
D-glukozy jako katalizatorów przeniesienia międzyfazowego (Rys. 7) [17].
Katalizatory te wykazały się wysoką aktywnością, co pozwoliło na otrzymanie
chloroprenu z wysoką wydajnością (> 99%) i 100% selektywnością. Ponadto,
można je również łatwo wydzielić z mieszaniny poreakcyjnej i co najmniej
pięciokrotnie efektywnie zawracać do procesu. Proces prowadzony jest
w temperaturze pokojowej i w stosunkowo krótkim czasie (1 h).
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katalizator PT
Cl

NaOH, 25 oC, 1 h

Cl

Cl
99%

katalizator PT:
OAc
O
AcO

O

+

N

Br

–

OAc

AcO
OAc

Rysunek 7.
Figure 7.

Synteza chloroprenu z 3,4-dichloro-1-butenu w warunkach PTC [17]
Synthesis of chloroprene from 3,4-dichloro-1-butene under PTC conditions [17]

W patencie firmy Ube Industries opisano proces utleniania alkoholi do
aldehydów stosując nadtlenek wodoru jako utleniacz [18] (Rys. 8). Reakcję
prowadzono w buforze fosforanowym w obecności wodorosiarczanu
tetrabutyloamoniowego jako katalizatora PT. Jest to metoda pozwalająca na
uzyskanie produktu z wysoką selektywnością i wydajnością (99%), przy użyciu
tylko niewielkiego nadmiaru nadtlenku wodoru.
O
O

OH

+ 60% H2O2

katalizator PT (1.5 mol%),
Na2MoO4*2H2O (1.5% mol%)

O

bufor fosforanowy, toluen,
1 h, 85oC

O

O

99%
katalizator PT:

+

N

HSO4-

Rysunek 8.
Figure 8.

Utlenianie alkoholi do aldehydów w warunkach PTC [18]
Oxidation of alcohols to aldehydes under PTC conditions [18]

W celu intensyfikacji procesu przebiegającego w układzie dwufazowym,
oprócz katalizatora przeniesienia międzyfazowego, można zastosować ultradźwięki
[19]. Przykładem może być reakcja polimeryzacji akrylonitrylu prowadzona
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w układzie ciecz-ciecz wobec bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTMAB) jako
katalizatora PT (Rys. 9) [20]. Użycie ultradźwięków (25 kHz/300 W) spowodowało
dwukrotne zwiększenie szybkości reakcji w porównaniu do reakcji bez ich udziału.
Rolą katalizatora przeniesienia międzyfazowego jest transport reaktywnego anionu
rodnikowego z fazy wodnej do fazy organicznej, podczas gdy ultradźwięki
przyspieszają tworzenie się rodników [20].
CTMAB )))
N

nadsiarczan potasu, 60 oC

n
CN

Rysunek 9.
Figure 9.

Polimeryzacja akrylonitrylu w warunkach PTC [20]
Polymerization of acrylonitrile under PTC conditions [20]

Ciekawym przykładem nowego typu katalizatorów PT są chiralne etery
koronowe zawierające w swej strukturze BINOL i szkielet azobenzenowy, które
pod wpływem promieniowania UV mogą zmieniać swoją geometrię,
a w konsekwencji reaktywność i enancjoselektywność (ang. photoswitchable
catalysts) (Rys. 10) [21]. Naświetlanie katalizatora promieniowaniem o różnej
długości prowadzi do odwracalnej fotoizomeryzacji, otrzymując izomer Z (aktywny
chiralny katalizator PT) przy użyciu promieniowania o długości fali 365 nm,
natomiast izomer E (nieaktywny katalizator PT) przy długości 405 nm. Działanie
katalizatorów pokazano na przykładzie reakcji enancjoselektywnego alkilowania
zasady Schiffa bromkami arylowymi. Użycie promieniowania UV podczas reakcji
z udziałem bromku 4-chlorobenzylu jako substratu pozwoliło na otrzymanie
produktów z wydajnością w granicach od 54% do 77% i stosunkiem enancjomerów
od 80:20 do 92:8, podczas gdy bez naświetlania produkty zwykle powstawały
w ilościach śladowych.
Ph

Ph

+

N
Ph

KOH , katalizator PT

Br

COO- t-Bu

N

toluen, 0°C, 4 - 8 h

Ar

Ph

COO- t-Bu
Ar

katalizator PT:
l = 365 nm

O
O

O
O
O

N

N

O

N

O

O
O
(E)-izomer

nieaktywny katalizator PT

l = 405 nm

N

O

O
O

(Z)-izomer
aktywny katalizator PT

Rysunek 10. Alkilowanie estru t-butylowego N-(difenylometyleno)glicyny w warunkach PTC [21]
Figure 10.
Alkylation of N-(diphenylmethylene)glycine t-butyl ester under PTC conditions [21]
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4.2. KATALIZA W UKŁADZIE CIECZ-CIECZ-CIAŁO STAŁE

Problemy pojawiające się w węźle rozdziału mieszaniny poreakcyjnej, które
wynikają z użycia rozpuszczalnych katalizatorów PT, można rozwiązać poprzez
immobilizację katalizatorów na stałym nośniku. Operacja ta umożliwia uzyskanie
katalizatora, który z jednej strony zachowuje cechy katalizatora homogenicznego –
wysoką aktywność i selektywność, a z drugiej strony jest łatwy do wydzielenia po
reakcji. Do unieruchamiania katalizatorów PT stosuje się szeroką gamę nośników
[1,4], zarówno nieorganiczne np. tlenki krzemu [22], zeolity [23], jak i polimerowe
[24] np. polistyren usieciowany diwinylobenzenem [25], poliakrylany [26] i inne.
Ciekawym przykładem immobilizowanego katalizatora PT jest poli(glikol
etylenowy)
podstawiony
bromkiem
1-metyloimidazoliowym,
związany
z powierzchnią nanocząstek magnetycznych Fe3O4. Katalizator ten można w prosty
sposób oddzielić od produktów reakcji poprzez przyłożenie zewnętrznego pola
magnetycznego do ścian reaktora i następnie wielokrotnie zawrócić bez znaczącej
utraty jego aktywności [27].
Ma i współpracownicy otrzymali katalizatory PT immobilizowane na
kopolimerze styrenu i akryloamidu usieciowanego dimetakrylanem glikolu
etylenowego, które okazały się wysoce aktywne i enancjoselektywne
w -alkilowaniu estru t-butylowego N-(difenylometyleno)glicyny, umożliwiając
otrzymanie produktu z wydajnością w zakresie 86-96% i nadmiarem
enancjomerycznym
>93%.
Na
Rys.
11
przedstawiono
jeden
z zastosowanych katalizatorów [28].
Z kolei Kobayashi i współpracownicy zaprojektowali chiralny katalizator PT
immobilizowany na nośniku polistyrenowym do addycji Michaela (Rys. 12) [29].
Otrzymano produkt z wydajnością wynoszącą 87% i enancjoselektwnością 91%,
a katalizator można pięciokrotnie zawracać do procesu bez znaczącej utraty jego
aktywności.
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Rysunek 11. Alkilowanie estru t-butylowego N-(difenylometyleno)glicyny w warunkach PTC [28]
Figure 11.
Alkylation of N-(diphenylmethylene)glycine t-butyl ester under PTC conditions [28]

Rysunek 12. Addycja Michaela w warunkach PTC [29]
Figure 12.
Michael addition under PTC conditions [29]
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4.3. KATALIZA W UKŁADZIE CIECZ-CIECZ-CIECZ

Rozwiązaniem pozwalającym na łatwe wydzielanie katalizatora PT
z mieszaniny reakcyjnej nie wymagającym związania go z nośnikiem, jest
prowadzenie reakcji w układzie ciecz-ciecz-ciecz. W układzie tym katalizator PT
tworzy odrębną fazę ciekłą pomiędzy ciekłą fazą organiczną i nieorganiczną,
w których znajdują się reagenty. Niewątpliwą zaletą tego układu oprócz łatwego
odzysku katalizatora poprzez rozdział faz i możliwości wielokrotnego zawracania,
jest fakt, że reakcje przebiegają, często z 7-8 krotnie [30,31] a nawet 25-28 krotnie
[32] większą szybkością w porównaniu z reakcjami prowadzonymi w klasycznym
układzie ciecz-ciecz.
Zespół Yadava opracował syntezę 3,4-dimetyloaniliny, która jest prekursorem
wielu leków, a także substratem do produkcji ryboflawiny (witaminy B2) [33].
Zastosowanie bromku tetrabutyloamoniowego (TBAB) jako katalizatora PT
w warunkach, w których tworzył trzecią ciekłą fazę w układzie reakcyjnym,
pozwoliło na uzyskanie wyższej konwersji substratu (96%) przy 100%
selektywności i w krótszym czasie (1 h) w porównaniu do reakcji prowadzonej
w układzie dwufazowym, w której konwersja maksymalnie wynosiła 78% po 6 h.

Na2S
TBAB, 80 oC, 1 h
(L-L-L PTC)
NO 2

NH2

Rysunek 13. Synteza 3,4-dimetyloaniliny w warunkach PTC [33]
Figure 13.
Synthesis of 3,4-dimethylaniline under PTC conditions [33]

Innym przykładem reakcji prowadzonej w układzie L-L-L jest synteza
4-benzyloksypropiofenonu, który jest ważnym półproduktem farmaceutycznym
stosowanym w produkcji leków, takich jak Ifenprodil i Buphenine [34]. Produkt
otrzymano praktycznie ze 100% konwersją i selektywnością, w krótkim czasie
(1 h), a katalizator PT mógł być trzykrotnie zawracany bez znaczącej utraty
aktywności.
O

O
Cl
+
HO

TBAB

O

NaOH, 80 oC, 1 h
(L-L-L PTC)

Rysunek 14. Synteza 4-benzyloksypropiofenonu w warunkach PTC [34]
Figure 14.
Synthesis of 4-benzyloxypropiophenone under PTC conditions [34]
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Kataliza ciecz-ciecz-ciecz z użyciem IV-rzędowych soli amoniowych lub
poli(glikoli etylenowych) jako katalizatorów PT została z powodzeniem
zastosowana do otrzymywania nadtlenoestrów organicznych [35], jak również
nadtlenków dialkilowych [36,37]. Dodatkowo opracowano metodę syntezy
nadtlenków dialkilowych wobec poli(glikoli etylenowych) z zastosowaniem
ultradźwięków [38]. Pozwoliła ona na otrzymanie produktów z wysokimi
wydajnościami (70-99%) oraz na skrócenie czasu z 5 h (mieszanie magnetyczne) do
1,5 h.

Rysunek 15. Synteza nadtlenków dialkilowych w warunkach PTC [38]
Figure 15.
Synthesis of dialkyl peroxides under PTC conditions [38]

UWAGI KOŃCOWE
Mimo że od odkrycia katalizy przeniesienia międzyfazowego mija 60 lat, jest to
technika, która nadal budzi zainteresowanie naukowców. Z jednej strony poszukuje się
wciąż nowych bardziej aktywnych i selektywnych, jak również bezpiecznych dla
środowiska katalizatorów PT, które umożliwią udoskonalenie znanych procesów PTC.
Z drugiej strony opracowuje się nowe metody otrzymywania związków,
w szczególności z grupy fine chemicals, zastępując konwencjonalne sposoby ich
syntezy, dzięki czemu stale rozszerza się zakres zastosowań PTC.
Duży nacisk kładzie się na projektowanie układów katalitycznych, które łatwo
można wydzielić z mieszaniny reakcyjnej i mogą być wielokrotnie wykorzystywane.
W katalizie PT można to osiągnąć poprzez immobilizację katalizatorów na stałych
nośnikach lub poprzez prowadzenie reakcji w układach, w których katalizator tworzy
odrębną fazę ciekłą.
Z kolei duże zainteresowanie syntezą związków chiralnie czystych prowadzi do
opracowania katalizatorów PT, które mogą być użyte do reakcji asymetrycznych.
Obecnie ta gałąź PTC dynamicznie się rozwija.
Przedstawione w niniejszej pracy wybrane przykłady zastosowań katalizy
przeniesienia międzyfazowego stanowią tylko ilustrację i nie wyczerpują możliwości
PTC. Jednak sądząc po analizie literatury patentowej technika ta stale będzie
wprowadzana do procesów w skali przemysłowej.
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ABSTRACT
Motion of gas bubbles in aqueous phase (either clean water or solutions of
surface-active substances) is a phenomenon of great practical importance.
Gas/liquid contacting is one of the most common operations in the chemical and
petrochemical industry and mineral processing In particular in mineral industry, for
all kind of flotation processes it is the main act responsible for the success of the
entire technology As a result, properties of the liquid/gas interfaces are considered
as a one of the most important parameters, determining the outcome of industrial
applications and engineering processes. These properties can be modified by
surfactants which adsorption (molecules accumulation) at the interfaces leads to the
decrease in the interfacial tension and modification of the hydrodynamic boundary
conditions. Description of a single bubble motion in wide range of flow magnitude
(Reynolds numbers) is not trivial and many attempts have been undertaken to
quantify a bubble behavior in liquids. This paper presents a short overview of the
current “state of arts” on physics of the bubble motion in liquids and the elaborated
models, describing motion of the bubble formed in liquid phase. The comparison of
the theoretical models predictions with the available experimental data is presented.
It is shown, moreover, that the bubble velocity can be used as a very sensitive tool
for detection of organic contaminations in environmental water samples.

Keywords: bubble, velocity, surfactant, drag coefficient, dynamic adsorption layer
Słowa kluczowe: surfaktanty, micelizacja, krytyczne stężenie micelarne,
ultrafiltracja micelarna
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– parametry geometryczne pęcherzyka gazu w modelu
Ngyuena
– średnica pęcherzyka
– średnica otworu, na którym narasta pęcherzyk
– średnica równoważna pęcherzyka
– średnica pozioma pęcherzyka
– średnica pionowa pęcherzyka
– stopień deformacji pęcherzyka
– równowagowe pokrycie adsorpcyjne
– pokrycie adsorpcyjne górnego bieguna pęcherzyka
– pokrycie adsorpcyjne dolnego bieguna pęcherzyka
– napięcie powierzchniowe
– różnica gęstości fazy ciągłej i rozproszonej
– lepkość cieczy
– lepkość gazu
– prędkość lokalna pęcherzyka
– prędkość pęcherzyka w wodzie destylowanej
– prędkość pęcherzyka z całkowicie unieruchomioną
powierzchnią
– stężenie surfaktantu w roztworze
– objętość pęcherzyka
– przyspieszenie ziemskie
– siła wyporu
– siła oporu
– powierzchnia pęcherzyka
– współczynnik oporu ośrodka ciągłego
– gęstość cieczy
– liczba Reynoldsa
– liczba Mortona
– liczba Bonda
– liczba Archimedesa
– przepływ charakterystyczny
– prędkość charakterystyczna
– parametr modelu Clifta
– parametry geometryczne w modelu Moore’a
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WPROWADZENIE
Ruch pęcherzyków gazowych w cieczy jest zjawiskiem o bardzo dużym
znaczeniu praktycznym i niejednokrotnie decyduje o efektywności procesów
przemysłowych. Właściwości granic międzyfazowych ciecz/gaz i związane z nimi
zjawiska hydrodynamiczne są ważnym czynnikiem wpływającym na procesy
wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym, chemicznym oraz przeróbce
kopalin [1]. W przemyśle górniczym, w którym proces flotacji pianowej jest bardzo
ważnym etapem wzbogacania minerałów, właściwości te są decydujące
i odpowiadają za efektywność i opłacalność całego procesu [2]. Ruch pęcherzyka
jest kluczowym zjawiskiem także w takich zastosowaniach praktycznych jak
absorpcja, destylacja czy separacja (wpienianie). Hydrodynamika tego zjawiska
zależy od właściwości fizykochemicznych zarówno fazy ciągłej (lepkość, napięcie
powierzchniowe, gęstość etc.) jak i rozproszonej (wielkość pęcherzyka, prędkość,
stan warstwy adsorpcyjnej determinujący ruchliwość powierzchni ciecz/gaz).
Bardzo dobrym przykładem istotności fizykochemicznych właściwości cieczy
i rozproszonej fazy gazowej jest flotacja pianowa. Podczas tego procesu pęcherzyki
gazu zderzające się z ziarnami mineralnymi tworzą tzw. agregaty flotacyjne, które
uzyskując gęstość mniejszą, niż gęstość fazy ciągłej, mogą być wynoszone (flotują)
do warstwy piany zbierającej się na szczycie komory flotacyjnej. Modyfikacja
właściwości granic międzyfazowych realizowana jest przez dodatek do fazy ciekłej
odczynników flotacyjnych, z których można wyróżnić dwa najważniejsze – są to
spieniacze i kolektory [3-5]. Kolektory mają za zadanie modyfikować właściwości
powierzchni ciecz/ciało stałe, selektywnie adsorbując się na powierzchni ziaren
mineralnych. Spieniacze adsorbują się głównie na powierzchni ciecz/gaz,
prowadząc do lepszej dyspersji fazy gazowej (powstawania pęcherzyków
o mniejszych rozmiarach) oraz powstawania warstwy piany o zdefiniowanych
właściwościach. Spieniacze powodują także zmniejszenie prędkości pęcherzyków,
która jest bardzo ważnym parametrem determinującym prawdopodobieństwo i czas
trwania zderzeń pęcherzyk-ziarno mineralne, wpływające na prawdopodobieństwo
utworzenia agregatu flotacyjnego. Mechanizm tego zjawiska był przedmiotem
wielu prac badawczych [2, 6-25], które poruszały także aspekty wciąż nie do końca
wyjaśnione, m. in. wpływ obecności nano-pęcherzyków na powierzchniach
hydrofobowych [17-22] na kinetykę utworzenia kontaktu trójfazowego [23-25].
Jak już wspomniano, prędkość pęcherzyka w cieczy zależy głownie od jego
wielkości, lepkości i gęstości fazy gazowej i ciekłej oraz, w bardzo dużej mierze, od
właściwości granicy międzyfazowej ciecz/gaz [26-29]. Monografia autorstwa
Dukhina, Millera i Loglio [27] jest najlepszym obecnie źródłem wiedzy na temat
wpływu stanu warstwy adsorpcyjnej na powierzchni pęcherzyka na jego ruch
w cieczy. W przypadku czystych cieczy, powierzchnia pęcherzyka jest całkowicie
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ruchliwa (z powodu braku warstwy adsorpcyjnej), dlatego jego prędkość jest
większa, w porównaniu do prędkości ciała stałego o identycznym kształcie,
wymiarach i gęstości. Pojawienie się na powierzchni pęcherzyka warstwy
adsorpcyjnej zmniejsza ruchliwość powierzchni ciecz/gaz, co powoduje wzrost siły
oporu. Jednocześnie, na powierzchni pęcherzyka pojawia się indukowane ruchem
nierównomierne pokrycie adsorpcyjne, które nazwano dynamiczną warstwą
adsorpcyjną (ang. dynamic adsorption layer – DAL) [27]. Tworzenie DAL jest
jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na hydrodynamikę ruchu
pęcherzyka w roztworach surfaktantów.
Niniejsza praca przybliża obecny stan wiedzy na temat ruchu pęcherzyka
w cieczach, przedstawiając jego podstawy fizyczne oraz opisując najważniejsze
wyniki badań eksperymentalnych i teoretycznych, zmierzających do opisu tego
zjawiska. Analiza danych eksperymentalnych i modeli teoretycznych pokazuje, że
prędkość pęcherzyka jest niezwykle czułym parametrem, który zmienia się w łatwo
mierzalnych granicach już w obecności śladowych ilości surfaktantów w roztworze,
kiedy napięcie powierzchniowe jest jeszcze praktycznie równe napięciu czystej
wody. Czystość wód i ochrona środowiska naturalnego człowieka jest
koniecznością i obowiązkiem wszystkich, jak podkreślał B. Burczyk w monografii
„Zielona Chemia” [30] już w 2006 roku, a pomiary zmian prędkości pęcherzyka
mogą być prostą metodą do wyznaczenia bardzo czułego parametru przydatnego do
oceny stopnia zanieczyszczenia wód. Ten aspekt omówiono szczegółowo
w ostatnim rozdziale niniejszej pracy.
1. POWSTAWANIE I RUCH PĘCHERZYKA W CIECZECH
Pęcherzyki gazu powstają w cieczach w wyniku: (i) spontanicznej nukleacji
w ciekłej fazie przesyconej lub (ii) w trakcie celowej dyspersji gazu [31, 32].
W metodach dyspersyjnych pęcherzyki generowane są w cieczy w wyniku
mieszania fazy gazowej i ciekłej. W praktyce, dyspersja gaz/ciecz otrzymywana
jest najczęściej poprzez rozpraszanie (ang. sparging), polegające na pompowaniu
gazu do fazy ciekłej przez kapilary, spieki, porowate przegrody, dysze, itp. Podczas
tego procesu dochodzi do wielokrotnych zderzeń nowopowstałych pęcherzyków,
które sprawiają, że w rezultacie rozkład ich wielkości w układzie rozproszonym
może być bardzo niehomogeniczny. Odpowiada za to tzw. proces koalescencji,
której prawdopodobieństwo determinowane jest przez skład fazy ciekłej,
wpływający bezpośrednio na właściwości granic międzyfazowych gaz/ciecz.
W przypadku fazy wodnej, dodatek surfaktantów znacznie obniża
prawdopodobieństwo koalescencji, powodując, że rozkład wielkości powstających
pęcherzyków jest bardziej jednorodny. Prawdopodobieństwo koalescencji spada
wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu w roztworze. Kiedy stężenie to przyjmuje
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wartość tzw. krytycznego stężenia koalescencji (ang. Critical Coalescence
Concentration, CCC), zjawisko koalescencji jest praktycznie całkowicie
zahamowane [32-34].
W przypadku powolnego wzrostu pęcherzyka na pojedynczej kapilarze
w warunkach quasi-statycznych (przy braku dynamicznych zderzeń z innymi
powierzchniami międzyfazowymi), średnica pęcherzyka (db) może być łatwo
kontrolowana. Jej wartość zależy bowiem od równowagi pomiędzy siłą wyporu
oraz siłą kapilarną, utrzymującą pęcherzyk w otworze, na którym rośnie. Zależność
ta opisana została po raz pierwszy przez Tate’a [35] i znana jest dzisiaj jako prawo
Tate. Dla pęcherzyka, po odpowiednim przekształceniu wzorów stanowiących
podstawę tego prawa, można bezpośrednio obliczyć wartość db jako:
(

)

(1)

gdzie dc jest średnicą otworu, na którym narasta pęcherzyk,  to równowagowe
napięcie powierzchniowe,  jest różnicą gęstości fazy ciekłej i gazowej, natomiast
g to przyspieszenie ziemskie. W praktyce, ze względu na fakt, że poruszający się
pęcherzyk ulega deformacji spowodowanej oporem ośrodka ciągłego (lepkiego),
używa się często wartości tzw. średnicy równoważnej (deq), zakładając, że
pęcherzyk jest zdeformowaną elipsoidą, której średnice horyzontalna i wertykalna
wynoszą odpowiednio dh i dv. Średnicę równoważną można obliczyć zatem
z prostej relacji:
(

)

(2)

Deformacja pęcherzyka () zdefiniowana jest natomiast jako iloraz tych
średnic:
(3)
2. RUCH PĘCHERZYKA - DYNAMICZNA WARSTWA
ADSORPCYJNA
Na początku XX wieku, Hadamard [36] i Rybczyński [37] wykazali
niezależnie, rozwiązując równanie Naviera-Stokesa dla warunków przepływu
pełzającego (ang. creeping flow conditions), tzn. dla liczb Reynoldsa Re << 1, że
prędkość graniczna kuli fazy płynnej poruszającej się w cieczy jest o 50% wyższa
niż kuli ciała stałego o identycznych rozmiarach i gęstości. Efekt ten związany jest
ze zmniejszeniem oporu lepkościowego płynnej granicy międzyfazowej oraz
cyrkulacjami wewnątrz płynu w kropelkach (rozproszonej fazy ciekłej) lub
pęcherzykach (wewnątrz fazy gazowej). Zjawisko to zilustrowano schematycznie
na Rys. 1A. Obecność w cieczy cząsteczek substancji powierzchniowo aktywnych
(SPA), które adsorbują się na powierzchni ciecz/gaz, powoduje stopniowy zanik
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wewnętrznych cyrkulacji gazu, co bezpośrednio wynika z wpływu warstwy
adsorpcyjnej na stopień ruchliwości (płynność) granicy międzyfazowej
(powierzchni pęcherzyka). Zmniejszenie ruchliwości powierzchniowej powoduje
w konsekwencji zmniejszenie prędkości pęcherzyka unoszącego się w cieczy [26,
38-43]. Mechanizm tego zjawiska został po raz pierwszy opisany przez Frumkina
i Levicha [26, 28], którzy postulowali odmienny, ruchem indukowany stan warstwy
adsorpcyjnej na powierzchni poruszającego się pęcherzyka, w porównaniu
z pęcherzykiem w spoczynku. Według postulowanego mechanizmu, warstwa
adsorpcyjna na powierzchni nieruchomego pęcherzyka (np. przed oderwaniem od
kapilary) jest równomiernie rozłożona po całej powierzchni. Jej struktura jednak
zmienia się podczas ruchu pęcherzyka w cieczy, na skutek działania na
powierzchnię gaz/ciecz oporu lepkościowego ośrodka ciągłego.

Rysunek 1.

Figure 1.

Schematyczna ilustracja (A) indukowanych ruchem wewnętrznych cyrkulacji gazu wewnątrz
pęcherzyka, (B) nierównomiernego rozkładu cząsteczek surfaktantu po powierzchni
wznoszącego się pęcherzyka
Schematic illustration of (A) motion induced internal circulations of gas inside a bubble,
(B) uneven distribution of surfactant’s molecules at a rising bubble surface

Działanie to prowadzi do powstania nierównomiernego pokrycia adsorpcyjnego,
które schematycznie przedstawiono na Rys. 1B. Zjawisko to powoduje, że na
górnym biegunie pęcherzyka pokrycie adsorpcyjne (top) jest mniejsze of
równowagowego (eq), natomiast na dolnym biegunie dochodzi do kumulacji
cząsteczek surfaktantu, w wyniki czego pokrycie dolnego bieguna (bottom) jest
większe od eq. W konsekwencji, na powierzchni pęcherzyka dochodzi do
pojawienia się gradientu napięcia powierzchniowego, powodującego tzw. zjawisko
Marangoniego, tj. przepływ powierzchniowy w kierunku przeciwnym do działania
siły oporu ośrodka lepkiego (fazy ciągłej) [26, 39, 42] i do ustalenia stacjonarnego
rozkładu SPA po powierzchni wypływającego pęcherzyka. Utworzenie dynami-
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cznej warstwy adsorpcyjnej (ang. Dynamic Adsorption Layer – DAL) o wyżej
opisanej strukturze powoduje zahamowanie ruchliwości powierzchni pęcherzyka
(jako konsekwencja współistnienie dwóch przeciwstawnych sił na powierzchni
ciecz/gaz). Zahamowana zostaje także wewnętrzna cyrkulacja gazu oraz rośnie opór
ośrodka ciągłego w kierunku wartości charakterystycznej dla całkowicie
nieruchliwej powierzchni stałej [43-46].
Proces tworzenia się DAL podczas ruchu pęcherzyka nie jest zjawiskiem
natychmiastowym [40, 41, 43]. Po oderwaniu się od kapilary pęcherzyk przyspiesza
i dopiero po pewnym czasie, zależnym od kinetyki adsorpcji SPA, osiąga tzw.
prędkość graniczną, której wartość zależy od właściwości powierzchni ciecz/gaz.
W roztworach surfaktantów osiągnięcie prędkości granicznej oznacza, że struktura
DAL (tj. równowaga sił oporu lepkościowego oraz gradientów napięcia
powierzchniowego) została ustalona. Kinetyka formowania DAL w roztworach
zależy od stężenia oraz rodzaju surfaktantu i oscyluje w przedziale czasowym od
ułamków do kilkunastu sekund [41, 43]. W ostatnich latach powstało kilka teorii
próbujących opisać tworzenie się DAL w sposób matematyczny [42]. Niestety,
poważną wadą wszystkich z nich jest fakt, że pozwalają na opis tego zjawiska tylko
dla tzw. warunków stacjonarnych, tj. takich, w których pęcherzyk porusza się ze
stałą prędkością, tj. z prędkością graniczną [42]. Jak pokazują eksperymenty, etapy
ruchu pęcherzyka świadczące o stopniowym powstawaniu DAL na jego
powierzchni mogą być jednak bardzo istotnymi, obejmującymi znaczną część
trajektorii ruchu [42, 43]. Obecnie nie istnieje ogólna teoria pozwalająca w pełni
opisać kinetykę tworzenia DAL w roztworach surfaktantów [42], szczególnie dla
wyższych wartości liczb Reynoldsa. Etapy tworzenia DAL można śledzić,
monitorując prędkość pęcherzyka w roztworze, określając jego tzw. profile
prędkości, tj. zmiany prędkości lokalnych pęcherzyka w funkcji czasu lub przebytej
przez niego odległości od kapilary oraz stężenia roztworów SPA (surfaktantów)
[40-43, 46-50]. Pojawiające się na profilach prędkości maksima, jak również etapy
deceleracji (stopniowego zmniejszania prędkości pęcherzyka przed osiągnięciem
stałej, granicznej prędkości) pozwalają na określenie kinetyki tworzenia się DAL
[40, 41, 43].
Analiza prędkości pęcherzyków pozwala także na wyznaczenie minimalnych
stężeń surfaktantów, które powodują pełne unieruchomienie granicy międzyfazowej
ciecz/gaz podczas ruchu pęcherzyka [40, 45, 47]. Stężenia te są wartościami
granicznymi, powyżej których nie następuje już żadna modyfikacja parametrów
ruchu pęcherzyka (zmiana ruchliwości/płynności powierzchni ciecz/gaz), tj.
pęcherzyk porusza się z prędkością graniczną. Stężenia te nazwano stężeniem przy
minimalnej prędkości pęcherzyka (ang. concentration at the minimum bubble
velocity – CMV) [46, 51, 52] i jest to parametr, który może zostać wykorzystany do
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porównania aktywności powierzchniowej i wpływu rodzaju surfaktantów na
właściwości granic ciecz/gaz w warunkach dynamicznych.
Szeroka analiza wartości stężeń granicznych pęcherzyków gazowych
przeprowadzona została przez Kowalczuka i współpracowników [53], na podstawie
eksperymentalnych danych prędkości granicznych alkoholi alifatycznych, 1,-dioli,
eterów alkilowych poli(glikolu propylenowego) oraz poli(glikolu etylenowego),
bromków n-alkilotrimetyloamonionych jak również komercyjnych spieniaczy
flotacyjnych. Na podstawie analizy danych dotyczących prędkości granicznych,
wykazano, że graniczne stężenie powodujące całkowite unieruchomienie
powierzchni poruszającego się pęcherzyka zależą bardzo wyraźnie od rodzaju
surfaktantu. Wykazano ponadto, że niezależnie od rodzaju surfaktantów kluczową
rolę w tym zjawisku odgrywają ich właściwości powierzchniowe, ponieważ jeśli
znormalizuje się stężenia surfaktantów względem wartości ich CMV, wszystkie
wyniki zbiegają się w jedną uniwersalną krzywą. Analiza wyników przedstawiona
w pracy [53] umożliwiła także wyprowadzenie równania w formie:
(4)
gdzie uT to prędkość graniczna pęcherzyka przy danym stężeniu surfaktantu (c),
umax jest prędkością pęcherzyka w wodzie, a umin jest prędkością pęcherzyka
z całkowicie unieruchomioną powierzchnią. Dzięki tej empirycznej zależności
(bardzo dobrze opisującej wyniki eksperymentalne [53]) możne obliczyć wartość
CMV, znając tylko skrajne wartości prędkości pęcherzyka w wodzie i wysokim
stężeniu surfaktantu (kiedy porusza się on z całkowicie unieruchomioną
powierzchnią). Ponadto, znając wartości umax, umin oraz CMV, na podstawie
równania 3 przewidzieć można całą zależność prędkości granicznej pęcherzyka
w funkcji stężenia konkretnej substancji powierzchniowo-aktywnej.
3. PRĘDKOŚĆ GRANICZNA PĘCHERZYKA GAZU
Ruch (wznoszenie lub opadanie) obiektu w cieczy ze stałą prędkością (tzw.
prędkością graniczną uT) jest konsekwencją równowagi siły wyporu (Fb) oraz oporu
(Fd), które można wyrazić wzorami:
(5)
(6)
gdzie Ap i Vb to odpowiednio powierzchnia oraz objętość obiektu, L to gęstość
cieczy, a Cd jest tzw. współczynnikiem oporu. Dla sferycznego ciała o średnicy db
jego prędkość graniczą w cieczy można wyrazić zatem jako:
(7)
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Głównym problemem związanym z obliczeniem prędkości obiektu opisanej
przez równanie 7 jest wartość współczynnika oporu, który, dla danych warunków
przepływu, wyznacza się eksperymentalnie. W literaturze istnieją także analityczne
zależności, pozwalające obliczyć wartość Cd, które zostały wyprowadzone na
podstawie danych eksperymentalnych (modele półempiryczne) lub na podstawie
obliczeń numerycznych.
Współczynnik oporu, Cd, zależy od wielkości przepływu cieczy, który często
opisuje się wykorzystując do tego celu liczbę Reynoldsa (Re), wyrażoną wzorem:
(8)
gdzie l to lepkość dynamiczna cieczy. Wartość Re jest miarą stosunku sił
bezwładności do sił lepkości podczas ruchu płynu. Ze względu na wartość Re
wyróżnić można wspomniany wcześniej przepływ pełzający (Re << 1) oraz
dodatkowo przepływ laminarny (Re < 1), przejściowy (1 < Re < 2000) oraz
turbulentny (Re > 2000 ). Liczby Reynoldsa, jak również liczba Morton’a (Mo)
oraz Eötvös’a, lub inaczej nazywana liczbą Bonda (Bo), używane są do
charakterystyki warunków hydrodynamicznych podczas ruchu ciała w cieczy.
Zarówno Mo jak i Bo są miarą stosunku sił grawitacyjnych i sił napięcia
powierzchniowego i używane są do opisu kształtu poruszających się w cieczy
pęcherzyków lub kropel. Obie wspomniane liczby można wyrazić następującymi
wzorami:
(9)
(10)
W opisie hydrodynamiki pęcherzyków i kropel wykorzystuje się również
bardzo często liczbę Webera (We):
(11)
3.1. CZYSTE CIECZE

Jednym z pierwszych modeli, pozwalających obliczyć wartość współczynnika
oporu był model Stokes’a. Na podstawie rozwiązania równania Naviera-Stokesa,
opisującego ruch sfery ciała stałego dla warunków przepływu pełzającego, wartość
Cd wyrażona zostało jako [38]:
(12)
W połączeniu z równaniem 7, możliwe było obliczenie prędkości sfery
z równania:
(13)
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Wspomniani już wcześniej Hadamard oraz Rybczyński wykazali niedługo
potem niezależnie od siebie [36, 37], że w przypadku analogicznego ruchu
pęcherzyka w cieczy, ze względu na ruchliwość powierzchni ciecz/gaz i wewnętrze
cyrkulacje gazu, prędkość pęcherzyka określona jest wzorem:
(14)
gdzie g to lepkość dynamiczna gazu. Porównanie prędkości obliczonych
z równania 13 i 14 w funkcji wielkości sfery (odpowiednio stałej i gazowej)
przedstawiono na Rys. 2. Z porównania równania 13 i 14 wynika, że prędkość
pęcherzyka jest 1.5 razy większa od prędkości sfery ciała stałego o identycznej
średnicy oraz gęstości.
Dla przepływu potencjalnego wokół pęcherzyka i kropli, Levich [26]
wyprowadził równanie na Cd dla Re < 50 oraz db < 0.5 w postaci:
(15)
Ograniczenie stosowalności modelu dla średnic < 0.5 mm wynikało z faktu, że
większe pęcherzyki podczas ruchu ulegają deformacji (ich kształt jest sferoidą), co
w znaczącym stopniu wpływa na wartości współczynników oporu. Dla takich
warunków przepływu, Moore [54, 55], wykorzystując model rozpraszania energii
w warstwie przypowierzchniowej, wyprowadził zależność na współczynnik oporu
w postaci:
*

+

(16)

gdzie G() oraz H() są współczynnikami geometrycznymi, zależnymi od
deformacji pęcherzyka. Współczynnik G() podany przez Moore’a przyjmuje
postać:
*√

+

*

(17)

+

√

natomiast współczynnik H() został w oryginalnej pracy Moore’a przedstawiony
w formie tabeli. Jak wykazano odpowiednio w pracach [56] i [57], współczynniki te
można z dobrą dokładnością przybliżyć wielomianami:
(18)
(19)
Deformację natomiast zgodnie z modelem, można obliczyć ze wzoru:
(

√

)

(20)
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Figure 2.
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Prędkości graniczne pęcherzyka (w warunkach przepływu pełzającego, tj. dla Re << 1)
w funkcji wielkości sfery ciała stałego (linia czerwona) oraz pęcherzyka z całkowicie ruchliwą
powierzchnią (linia zielona)
Terminal velocity (creeping flow conditions, Re << 1) as a function of diameter for solid sphere
(red line) and air bubble (green line) with fully mobile interface

W 1978 roku Clift i współpracownicy w obszernej monografii „Bubbles, Drops
and Particles” [38] dokonali przeglądu literaturowego dostępnych
modeli
teoretycznych oraz danych eksperymentalnych, podkreślając wpływ deformacji
pęcherzyka na jego prędkość w czystej wodzie. Ich analiza zaowocowała [38]
półempirycznym wyrażeniem na współczynnik oporu dla Re < 150:
(21)
oraz na uT dla Re > 565:
(22)
Podobną analizę przeprowadził Masliyah i współpracownicy [58], podając
półempiryczne równanie dla pęcherzyka poruszającego się w czystej wodzie dla Re
< 130:
(23)
Karamanev [59, 60] wykorzystując literaturowe dane eksperymentalne
i istniejące korelacje, zaproponował równanie, wiążące prędkość pęcherzyka z jego
geometrią. Ponadto, współczynnik oporu został wyrażony w bardziej przystępny

1330

K. ZAWAŁA, D. KOSIOR, K. MAŁYSA

sposób – jego wartość zależała nie od liczby Reynoldsa ale od liczby Archimedesa
(Ar), która wyrażona jest zależnością:
(24)
Zgodnie z rozważaniami Karamaneva, prędkość graniczna pęcherzyka
określona jest równaniem:
√

(25)

gdzie współczynnik oporu określony jest wzorem:
(

)

(26)

dla Ar < 13000. Dla Ar > 13000, wg. modelu, współczynnik oporu przyjmuje stałą
wartość równą 0.95. Zależność deq/dh obliczyć można z równania zaproponowanego
przez Clifta i współpracowników [38]:
(27)
dla Bo < 40. Dla Bo > 40, model zakłada stałą wartość deq/dh, wynoszącą 0.62.
Inna ogólna korelacja zaproponowana została przez Rodrigue [61, 62]. Zakłada
ona użycie tzw. przepływu charakterystycznego (Fl) oraz prędkości
charakterystycznej (Ve), których wartość została wyprowadzona przez Abou-ElHassan’a [63]:
(

)
(

(28)
)

(29)

Analiza danych eksperymentalnych pozwoliła na wyprowadzenie następującej
zależności:
[

(

)
(

)

]

(30)

Porównanie omówionych powyżej modeli z danymi eksperymentalnymi
uzyskanymi dla szerokiego zakresu średnic pęcherzyka przez Pawliszaka
i współpracowników [49], przedstawiono na Rys. 3. Jak widać, żaden z modeli nie
pozwala na dokładny opis prędkości pęcherzyka w zakładanych przedziałach
średnic. Nawet model Moore’a, który w założeniu powinien wykazywać dobrą
zgodność w szerokim zakresie Re (100 < Re < 10000), nie pozwala na dokładny
opis prędkości pęcherzyka dla db > 1.2 mm, co zostało już wcześniej zauważone
przez Clifta i współpracowników [38] oraz Duineveld’a [64]. Prędkości
przewidywane przez model dla db > 1.2 mm są mniejsze niż te zaobserwowane
eksperymentalnie. Taki stan rzeczy jest spowodowany przede wszystkim faktem, że
praktycznie wszystkie modele teoretyczne wyprowadzane były w oparciu
o współcześnie istniejące dane eksperymentalne. Można przypuszczać, że nie
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wszystkie takie dane uzyskano dla idealnie czystej wody, w której pęcherzyk
posiadał całkowicie ruchliwą powierzchnię. Prędkość pęcherzyka zmniejsza się
w obecności nawet śladowych ilości substancji powierzchniowo-aktywnych
w cieczy. Jest to bardzo ciekawa cecha powierzchni ciecz/gaz, ujawniająca się
w dynamicznych warunkach, której praktyczne implikacje opisano poniżej,
w rozdziale 4.

Rysunek 3.

Figure 3.

Porównanie wartości eksperymentalnych granicznych prędkości pęcherzyków w czystych
cieczach (punkty) z wynikami obliczonymi z różnych modeli teoretycznych (linie) dla różnych
średnic pęcherzyka
Comparison of the experimental values of the bubble terminal velocity in clean liquids (points)
with predictions of various theoretical models’ (lines), as a function of bubble diameter

Ostatnio, model opracowany przez Moore’a użyty został przez Manica
i współpracowników [57] do obliczenia prędkości wypływania zdeformowanych
pęcherzyków gazu w szerokim zakresie średnic 0.6–2 mm, na podstawie równania
7 oraz równań 16-19. Do obliczenia zależności pomiędzy prędkością pęcherzyka
a jego deformacją wykorzystano jednak, zamiast oryginalnej zależności wiążącej
geometrię pęcherzyka z liczbą Webera wyprowadzonej przez Moore’a (równanie
20), równanie uzyskane na podstawie najnowszych danych eksperymentalnych
przez Legendre’a i współpracowników [65]:
(31)
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Manica i współpracownicy wykazali [57], że równanie 31 można wyprowadzić
także opisując teoretycznie krzywizny oraz ciśnienia Laplace’a, skonfrontowane
z ciśnieniami wokół zdeformowanego pęcherzyka, które można obliczyć na
podstawie teorii przepływu potencjalnego. Porównanie przewidywań modelu
Manica i współpracowników [57] z danymi eksperymentalnymi dostępnymi
w literaturze dla wody, etanolu oraz oleju silikonowego o gęstości 750 kg/m3
i lepkości 510-4 Pas przedstawiono na Rys. 4. Widać tam dobrą zgodność
przewidywań teoretycznych z eksperymentem, co jest dowodem na to, że równanie
31 bardzo dokładnie opisuje zależność deformacji pęcherzyka oraz liczby We
(która zależy głównie od prędkości).

Rysunek 4.

Figure 4.

Porównanie eksperymentalnych granicznych prędkości pęcherzyków w czystych cieczach
(punkty) oraz teoretycznych przewidywań modelu Manica i współpracowników [57] (linie),
w funkcji średnicy pęcherzyka
Comparison of experimental terminal bubble velocities (points) with predictions of the
theoretical model by Manica et al. [57] (lines) in clean liquids, as a function of bubble diameter

3.2. ROZTWORY SURFAKTANTÓW

Ruch pęcherzyka w roztworze surfaktantu był przedmiotem wielu
eksperymentalnych i teoretycznych badań. Skupiały się one głownie na ruchu
pęcherzyka z całkowicie unieruchomioną powierzchnią (tj. kiedy DAL utworzona
na powierzchni pęcherzyka doprowadziła już do całkowitego unieruchomienia
powierzchni ciecz/gaz). Wykazano, że w przypadku przepływu laminarnego,
współczynnik oporu może być opisany równaniem Stokes’a (równanie 12). Jednak
nawet dla bardzo małych prędkości pęcherzyków, zauważono pewne odchylenia od
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przewidywań tego równania [38]. Po uproszczeniu równania Navier’a-Stokes’a
poprzez jego linearyzację wykazano, że współczynnik oporu może być większy, niż
ten opisany równaniem 12. Dla Re < 0.1 wartość Cd można obliczyć
z następującego równania:
(32)
W przypadku dużo większych liczb Reynoldsa (Re < 800), Schiller
i Naumann zaproponowali następujące wyrażenie [38]:
(33)
Clift i współpracownicy [38] zebrali i przeanalizowali dane ruchu pęcherzyka
w czystych cieczach i w roztworach substancji powierzchniowo-aktywnych,
wyprowadzając półempiryczne równanie na prędkość graniczną pęcherzyka,
w postaci:
(34)
gdzie:
(35)
dla 2 < Hc < 59.3 oraz:
(36)
dla Hc > 59.3, natomiast Hc wyrażone jest wzorem:
(37)
Karamanev [60] założył, że równanie 26, wyprowadzone dla czystej wody,
może zostać użyte do oszacowania wartości Cd podczas ruchu sfery ciała stałego.
W takim wypadku nie trzeba brać pod uwagę parametrów geometrycznych
pęcherzyka. Prędkość sferycznego pęcherzyka może być zatem obliczona
z równania 7, w którym współczynnik oporu wyrażony jest równaniem 26.
Zależność ta jest słuszna dla Ar < 1.18106db2. Dla Ar > 1.18106db2 współczynnik
oporu, zgodnie z założeniem modelu, jest stały i wynosi 0.95.
Podobne rozważania przeprowadzone przez Nguyen’a i współpracowników
[66] wykazały również, że prędkość opadania sfery ciała stałego można
przewidzieć wykorzystując liczbę Ar oraz liczbę Lyaschenki. Wykorzystując
podobny tok rozumowania Ngyuen [67] wyprowadził równanie na prędkość
graniczną pęcherzyka o unieruchomionej powierzchni międzyfazowej. Założył on,
że dla Re < 130 pęcherzyk zachowuje sferyczny kształt, przez co współczynnik
oporu jest równy współczynnikowi dla sferycznej cząstki stałej. Dla tego przedziału
Re zaproponował następujące równanie na prędkość graniczną pęcherzyka:
*

+

(38)

Dla Re > 130, podobnie jak Karamanev, Nguyen zaproponował, aby wartość
współczynnika oporu wynosiła 0.95. Ze względu na większą wartość przepływów,
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wyprowadzone równanie na prędkość graniczą [67] zawierało jednak paramenty
opisujące geometrię pęcherzyka (a, b):
√

(

)

(39)

Ng i współpracownicy [68, 69], na podstawie rozwiązania równania
opisującego prawo Oseen’a, zaproponowali wartość współczynnika oporu dla 0.2 <
Re < 20000, jako:
(40)
Porównanie prędkości granicznych obliczonych wg. wybranych modeli
z prędkościami wyznaczonymi eksperymentalnie przedstawiono na Rys. 5.
Przedstawione dane eksperymentalne dotyczą ruchu pęcherzyka w roztworach nalkanoli (o długości łańcucha węglowego C4 - C9, jako przykład niejonowych
substancji powierzchniowo-aktywnych), oktylo-siarczanu sodu (anionowy
surfaktant) oraz bromku n-oktylo-trimetyloamoniowego (kationowy surfaktant)
o różnym stężeniu. Pokazano tam również teoretyczne zależności dla modelu Clifta,
Moora i Manica dotyczące prędkości pęcherzyków w czystej wodzie, jak również
przewidywania modeli Ng oraz Schillera-Naumanna, które zakładają całkowite
unieruchomienie powierzchni ciecz/gaz. Jak widać, prędkość pęcherzyka zmienia
się w granicach przewidzianych modelami opracowanymi dla całkowicie ruchliwej
i całkowicie nieruchomej powierzchni unoszącego się pęcherzyka. Prędkości
pośrednie zależą ściśle od wyindukowanej ruchem pęcherzyka struktury
dynamicznej warstwy adsorpcyjnej, która bezpośrednio wpływa na stopień
unieruchomienia powierzchni międzyfazowej. Ze względu na brak ogólnej teorii
opisującej to zjawisko, nie istnieje generalny model, pozwalający przewidywać
prędkości graniczne pęcherzyków w całym zakresie stężeń surfaktantu dla
szerokiego zakresu Re.
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1335

Porównanie eksperymentalnych granicznych prędkości pęcherzyków w roztworach
niejonowych i jonowych substancji powierzchniowo-aktywnych (punkty) oraz teoretycznych
przewidywań wybranych modeli (linie), w funkcji średnicy pęcherzyka
Comparison of experimental terminal bubble velocities (points) with predictions of the some
theoretical models (lines) in solutions of non-ionic and ionic surface active-substances,
as a function of bubble diameter

4. FIZYKOCHEMICZNE METODY DETEKCJI ZANIECZYSZCZEŃ
ORGNICZNYCH W WODACH
Zanieczyszczenie potoków, rzek i wszelakich naturalnych zbiorników
wodnych spowodowane chemikaliami jest obecnie szczególnie niebezpieczne
w kontekście coraz częściej pojawiających się dotkliwych okresów suszy. Według
AQUASTAT Polska należy do grupy pięciu europejskich krajów (obok Czech,
Malty, Danii oraz Cypru) z najmniejszą ilością wód powierzchniowych
i gruntowych [70]. Z tego powodu istnieje ogromna potrzeba opracowania
systemów retencji, w których oczyszczanie wody oraz monitorowanie jej
zanieczyszczeń będzie zadaniem o kluczowym znaczeniu. Ilości wody zużywane
w procesach przemysłowych oraz w gospodarstwach domowych są ogromne.
Powoduje to powstawanie bardzo dużych ilości ścieków, w których substancje
organiczne, służące m. in. jako rozpuszczalniki, są jednym z głównych składników
wpływających na stan środowiska naturalnego [30]. Są one grupą chemicznych
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substancji organicznych wykorzystywanych szeroko w gospodarstwach domowych
oraz w procesach przemysłowych związanych np. z przemysłem włókienniczym,
spożywczym, polimerowym, farmaceutycznym, papierniczy czy przeróbką kopalin.
Woda jest naturalnym, łagodnym i tanim nietoksycznym rozpuszczalnikiem
[30]. Wykazano, że wiele reakcji chemicznych, które prowadzone były wcześniej
w obecności rozpuszczalników organicznych, z powodzeniem można prowadzić
w środowisku wodnym, uzyskując dużo lepsze rezultaty [30], co niewątpliwie
wpisuje się w zasady i reguły tzw. „Zielonej Chemii”. Z drugiej jednak strony
procesy angażujące duże ilości wody, która następnie odprowadzana jest jako ścieki
przemysłowe, powodują jej zanieczyszczenie, ponieważ zdecydowana większość
substancji organicznych wykazuje właściwości powierzchniowe (ma zdolność
adsorpcji na granicach faz). Prędkość pęcherzyka jest bardzo czuła na obecność
nawet śladowych ilości substancji powierzchniowo-aktywnych w wodzie.
Wykazano, że dla substancji organicznych o wysokiej aktywności
powierzchniowej, pokrycia adsorpcyjnej na powierzchni ciecz/gaz poniżej 1%
mogą prowadzić do znacznej redukcji prędkości granicznej pęcherzyka [43]. Z tego
względu zaproponowano, aby wykorzystać to zjawisko jako prostą i czułą metodę
detekcji zanieczyszczeń powierzchniowo-aktywnych w próbkach różnych wód
środowiskowych [76].
Loglio i współpracownicy [71] byli prawdopodobnie pierwszymi naukowcami,
którzy zaproponowali wyniki pomiaru odległości przebytej przez pęcherzyk
w określonym czasie jako metodę detekcji substancji powierzchniowo-aktywnych
w wodzie. Zauważyli, że prędkość pęcherzyka (o dość dużej średnicy 2-3 mm)
maleje wraz ze wzrostem stężenia SPA w fazie wodnej. Następnie Ybert i di
Meglio [72, 73] wykazali kluczowy wpływ kinetyki adsorpcji na stopień obniżenia
prędkości pęcherzyków, wskazując, że prędkość ta może być użyta do oszacowania
stałych kinetycznych. Lalanne i współpracownicy [74] wykazali na podstawie
obliczeń teoretycznych, że analiza początkowych pulsacji kształtu pęcherzyka lub
kropli, tuż po oderwaniu się od kapilary, może być użyta do obliczenia bardzo
małych stężeń powierzchniowych zanieczyszczeń powierzchniowo aktywnych,
nieodwracalnie zaadsorbowanych na powierzchni ciecz/gaz i ciecz/ciecz.
Pawliszak i współpracownicy udowodnili [49], że czułość metody detekcji
zanieczyszczeń powierzchniowo-aktywnych w wodzie zależy głównie od średnicy
pęcherzyka. Jest to zależność tak duża, że dla odpowiednio małego pęcherzyka
(o promieniu < 200 µm), jego powierzchnia ulega całkowitemu unieruchomieniu
nawet w wodzie destylowanej. Jest to spowodowane faktem, że niezależnie od
sposobu oczyszczania wody, znajdują się w niej śladowe ilości SPA. Oszacowano,
że w przypadku pęcherzyków o średnicy 100 µm unieruchomienie ich powierzchni
może zostać spowodowane przez adsorpcję na granicy ciecz/gaz tylko 10-17 mola

RUCH PĘCHERZYKA W CIECZACH I FIZYKOCHEMICZNA METODA DETEKCJI ZANIECZYSZCZEŃ

1337

SPA. Czułość takiej metody jest więc zdumiewająca i może być w prosty sposób
zmieniana (w zależności od potrzeb) poprzez odpowiedni dobór wielkości
pęcherzyka. Ostatnio, Zawała i współpracownicy opracowali układ
eksperymentalny, umożliwiający kontrolę stopnia pokrycia adsorpcyjnego na
powierzchni pęcherzyka, przed jego uwolnieniem w roztworze [41, 75].
Najważniejszym elementem tego układu jest tzw. pułapka, która pozwala na
„uwięzienie” oderwanego od kapilary pęcherzyka przez kontrolowany okres czasu,
podczas którego powierzchnia ciecz/gaz nasyca się cząsteczkami SPA w stopniu,
który jest wypadkową czasu przebywania pęcherzyka w pułapce oraz
współczynnika dyfuzji cząsteczek SPA. W ten sposób, kontrolując odpowiednio
czas „uwięzienia”, istnieje możliwość uwolnienia pęcherzyka w roztworze nawet
z pokryciem równowagowym. Sytuacja taka jest niemożliwa do osiągnięcia
w przypadku swobodnego wzrostu pęcherzyka na kapilarze, ponieważ w praktyce
czas narastania pęcherzyka jest dużo krótszy niż czas potrzebny do utworzenia
równowagowego pokrycia adsorpcyjnego. Użycie pułapki pozwala znacznie
obniżyć limit detekcji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej, szczególnie
dla substancji (lub ich mieszanin), które charakteryzują się długą kinetyką
adsorpcji.
Bezpośrednie wykorzystanie prędkości pęcherzyka nie tylko do detekcji
zanieczyszczeń organicznych, ale również ilościowego oznaczenia ich zawartości
w wodach środowiskowych i przemysłowych opisane zostało przez Zawałę
i współpracowników [76, 77], którzy zaproponowali podstawy szybkiej i taniej
fizykochemicznej metody detekcji SPMD (ang. Simple Physicochemical Method of
Detection). Metoda polegała na użyciu stopera do pomiaru czasu w jakim
pęcherzyk o promieniu 1.5 mm pokonuje odległość 140 cm w szklanej kolumnie
wypełnionej próbką badanej wody. Pęcherzyki wytwarzane były na kapilarze
podłączonej do butli ze sprężonym powietrzem. Wykazano, że prędkości
wznoszenia się pęcherzyka wyznaczone tą prostą metodą zgadzają się bardzo
dobrze z pomiarami wykonanymi przy użyciu kamery oraz cyfrowej analizy
obrazu. Jako substancji powierzchniowo aktywnych, które miały służyć jako
modelowe związki używane w gospodarstwach domowych dostające się do
ścieków, użyto roztworów popularnych detergentów tj. „Ludwika” i „Viziru”.
Rysunek 6 przedstawia porównanie prędkości granicznych pęcherzyka
oznaczonych dwoma wspomnianymi powyżej metodami detekcji (tj. SPMD oraz za
pomocą kamery). Linie widoczne na rysunku zostały obliczone na podstawie
równania:
(

)

(41)

gdzie P, Q i R są parametrami dopasowania. Po przekształceniu równania 41 można
obliczyć tzw. stężenie równoważne (ce) jako:
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[

Rysunek 6.

Figure 6.

]

(42)

Porównanie prędkości granicznych pęcherzyka zmierzonych za pomocą SPMD (metoda stopwatch) oraz za pomocą kamery i analizy obrazu (metoda lab. set-up) (na podstawie danych
z [76])
Comparison of the bubble terminal velocities determined by SPMD (stop-watch method)
and using CCD camera with image analysis (lab. set-up method) (redrawn from [76])

Równanie 42 wykorzystane zostało do obliczenia stężeń równoważnych
zanieczyszczeń powierzchniowo-aktywnych w próbkach wód pobranych z różnych
rzek południowej Polski [76,77]. Szczegóły zastosowanej procedury badawczej
oraz opis próbek opisano dokładnie w pracach [76,77].
W przypadku rzeki
Wisłoki, wybór miejsca poboru próbek podyktowany był bliskością rafinerii
petrochemicznej. Ponadto, zbadano również próbki wód używanych w systemie
zamkniętym w procesie flotacji węgla w zakładzie przemysłowym Knurów oraz
Jankowice. W tym przypadku, do obliczenia wartości ce użyto danych prędkości
pęcherzyków w roztworach Flotanolu i Montanolu, tj. komercyjnych mieszaninach
substancji powierzchniowo-aktywnych, używanych w
zakładzie Knurów
i Janowice jako odczynników flotacyjnych. Najważniejsze wyniki badań zebrano
w Tabeli 1 [76, 77].
Wyniki przedstawione w Tabeli 1 wyraźnie wskazują na potencjał prostej
metody detekcji (SPMD) w analizie próbek wód, pod kątem obecności substancji
organicznych (powierzchniowo aktywnych). Metoda jest bardzo czuła i pozwala na
oznaczenie obecności SPA na poziomie nawet 0.1 ppm. Podstawową zaletą tej
metody jest to, że jest ona prosta, tania oraz nie wymaga użycia dodatkowych
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odczynników czy ekstrakcji analitu z matrycy. Jej potencjał jest dużo większy
w przypadku badania wód z obiegu zamkniętego, w których znany jest dokładny
rodzaj SPA i w celach kalibracyjnych możne użyć konkretnej, znanej substancji.
Tabela 1.
Table 1.

Wartości stężeń równoważnych (ce), obliczonych na podstawie kalibracji przy użyciu znanych
SPA, zgodnie z równaniem 42
Values of the equivalent concentration (c e), calculated on the basis of calibration for known
surface active substances, according to the Eq. 42

Próbka wody
Woda destylowana
Woda wodociągowa [77]
Woda wodociągowa [76]
Ścieklec Makocice
Wisła (Kraków)
Serafa
Wisła nad dopływem Rudawy (10.2011)
Wisła nad dopływem Rudawy (11.2011)
Wisła nad dopływem Rudawy (03.2012)
Rudawa (10.2011)
Rudawa (10.2011)
Rudawa (03.2012)
Wisła za dopływem Rudawy (10.2011)
Wisła za dopływem Rudawy (11.2011)
Wisła za dopływem Rudawy (03.2012)
Wisłoka przed rafinerią (2011)
Wisłoka poniżej rafinerii (2011)
Wisłoka przed rafinerią (2012)
Wisłoka poniżej rafinerii (2012)
Ropa (2011)
Wisłoka poniżej dopływu Ropy (2011)
Jasiołka (2011)
Wisłoka poniżej dopływu Jasiołki (2011)
Kopalnia węgla Knurów – woda obiegowa
Kopalnia węgla Knurów - przed flotacją
Kopalnia węgla Knurów – po flotacji
Kopalnia węgla Jankowice – woda obiegowa
Kopalnia węgla Jankowice – przed flotacją

Ludwik
0.00
0.07
0.12
0.15
0.30
5.3
0.26
0.19
0.29
0.21
0.18
0.28
0.16
0.13
0.23
0.10
0.20
0.08
0.12
0.11
0.12
0.13
0.12
0.25
0.46
0.20
4.75
3.81

ce [mg/l]
Vizir Flotanol
0.00
0.00
0.16
0.00
0.29
0.35
0.70
7.2
0.59
0.04
0.44
0.03
0.67
0.05
0.48
0.03
0.42
0.03
0.64
0.05
0.37
0.02
0.29
0.01
0.53
0.04
0.23
0.01
0.45
0.03
0.17
0.00
0.28
0.01
0.26
0.01
0.28
0.01
0.29
0.01
0.28
0.01
0.57
0.04
1.03
0.08
0.46
0.03
6.86
0.89
5.97
0.73

Montanol
0.00
0.00
0.06
0.04
0.07
0.05
0.04
0.07
0.03
0.02
0.05
0.01
0.04
0.00
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.12
0.04
1.35
1.10

UWAGI KOŃCOWE
Dynamika ruchu pojedynczego pęcherzyka w cieczy jest ważnym zagadnieniem,
które rozpatrywane jest w kontekście jego oddziaływań z różnymi powierzchniami
międzyfazowymi podczas tworzenia się układów rozproszonych oraz w zastosowaniach
aplikacyjnych (np. procesach separacyjnych takich jak flotacja pianowa). W niniejszej
pracy zaprezentowano istniejący stan wiedzy na temat ruchu pęcherzyka gazowego
w cieczach, przedstawiając podstawy fizyczne oraz najważniejsze dotychczasowe
wyniki badań eksperymentalnych i teoretycznych tego zjawiska. Zdefiniowano
parametry, które mają decydujące znaczenie dla jakościowego i ilościowego opisu
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ruchu pojedynczego pęcherzyka zarówno w czystej cieczy jak i roztworach substancji
powierzchniowo-aktywnych. Ponadto przedstawiono wyniki badań, które udowadniają,
ze prędkość pęcherzyka jest niezwykle czułym parametrem przydatnym do oceny
stopnia zanieczyszczenia wody przez substancje mające zdolność modyfikacji
właściwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz.
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ABSTRACT
The short review describes typical surfactants used for micelle enhanced
ultrafiltration (MEUF). Concerning the kind of pollutant that has to be removed
from aqueous solutions, different surface-active species can be applied. However,
to get the efficient separation two bodies have to be selected: a specific surfactant
and an ultrafiltration membrane. Each procedure has its own rules to be fulfilled.

Keywords: water treatment, filtration, surfactants
Słowa kluczowe: uzdatnianie wody, filtracja, surfaktanty
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WPROWADZENIE
Obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne zmuszają do radykalnej zmiany
sposobu korzystania z wody. Z jednej strony sięga się do wody morskiej czy
zasolonych wód podziemnych, a z drugiej coraz częściej odzyskuje się wodę ze
ścieków przemysłowych czy miejskich. Racjonalna gospodarka wodą została
wpisana do dwóch kluczowych dokumentów: rezolucji Organizacji Narodów
Zjednoczonych wdrażającej Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz do działań Unii
Europejskiej wyznaczonych w Zielonym Ładzie.
Sprostanie wymaganiom jakości wody możliwe jest przy zastosowaniu
niskoenergetycznych technik separacyjnych. Z dobrym powodzeniem te
wymagania spełniają metody membranowe, a ich popularność wynika
z następujących powodów: i) są one wysoce selektywne, ii) wymagają niskich
nakładów energetycznych, iii) ich modułowość umożliwia integrowanie
z istniejącymi ciągami technologicznymi, iv) są łatwo skalowalne, v) są elastyczne,
oraz v) są praktycznie bezobsługowe. W przypadku procesów ciśnieniowych,
w zależności od wielkości separowanych cząsteczek/cząstek, wyróżnia się
mikrofiltrację (MF cząstki mniejsze niż 0,1 m), ultrafiltrację (UF w zakresie 10
nm-0,1 m), nanofiltrację (NF w zakresie 1 nm-10 nm) i odwróconą osmozę (RO
cząsteczki mniej niż 1 nm). Procesy prowadzi się pod następującymi ciśnieniami:
MF do 0,1 MPa, UF do 0,5 MPa, NF do 1 MPa i RO do 5 MPa a ich koszty,
wywołane głównie kosztami wytwarzania ciśnienia, zmieniają się w szeregu
MF<UF<NF<RO. W związku z tym pojawia się problem, jak wydzielać substancje
o małych wymiarach nie stosując wysokich ciśnień? Jednym z rozwiązań jest
wykorzystanie procesów hybrydowych, w których cząsteczki o małych wymiarach
wiążą się z dużymi obiektami (substancjami wiążącymi) i jako kompleksy są
wydzielane w procesie mikro- lub ultrafiltracji. Zatężone kompleksy poddawane są
regeneracji, a substancje wiążące ponownie zawracane do sorpcji. Jako substancje
wiążące stosowane są: polimery rozpuszczalnie w wodzie, micele surfaktantów lub
drobnoziarniste sorbenty stałe (wymieniacze jonowe, żywice chelatujące, polimery
z odciskami molekularnymi). Pełne omówienie stosowanych substancji wiążących
znaleźć można w literaturze [1].
1. FILTRACJA WSPOMAGANA MICELAMI
Proces ten, opisany przez Scamehorn w latach 80 [2], bazuje na fakcie, że jony
lub małe cząsteczki substancji organicznej wiążą się z powstałymi micelami i jako
większe obiekty zostają zatrzymane przez membrany ultrafiltracyjne. W wiązaniu
uczestniczą odziaływania: jonowe, gdy mamy do czynienia z surfaktantami
jonowymi czy hydrofobowe, gdy w grę wchodzą surfaktanty niejonowe. We wszys-
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tkich przypadkach stężenie surfaktantu w roztworze wodnym musi być większe od
krytycznego stężenia micelarnego (CMC).
Mimo tego, że znane jest wiele typów związków powierzchniowoczynnych,
w procesach filtracyjnych wspomaganych micelami wykorzystuje się zwykle sól
sodową kwasu dodecylosiarkowego (SDS), eter glikolupolietylenowego z p-tertoktylofenolem (TX-100) lub bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (CTAB).
Wynika to z dostępności tych surfaktantów. Ich właściwości zostały dobrze
poznane (w tym wartości CMC) oraz są dane o ich wykorzystaniu w procesach
hybrydowych. Wielkości CMC dla podanych trzech typów surfaktantów wynoszą
odpowiednio: SDS – 8,3 mM, TX-100 -0,25 mM, CTAB- 0,9 mM [4]. Należy
podkreślić, że o efektywności filtracji wspomaganej micelami decydują nie tylko
cechy samego surfaktantu (zdolność do tworzenia micel, czy właściwości
hydrofilowo-hydrofobowe) ale również cechy stosowanych membran w tym ich
porowatość, dystrybucja wielkości porów, hydrofobowość/hydrofilowość
powierzchni czy gładkość [4]. W trakcie procesu filtracji na powierzchni membran
osadzają się filtrowane substancje powodując blokowanie porów a w konsekwencji
zmniejszenie strumienia permeatu. W takim przypadku proces filtracji jest
przerywany a membrana poddawana regeneracji. Im dłuższy jest jej czas między
kolejnymi cyklami regeneracji, tym proces jest bardziej ekonomiczny. Zatem
w projektowaniu procesu wspomaganego micelami należy umiejętnie dobierać nie
tylko surfaktanty, ale również i membrany.
1.1. USUWANIE KATIONÓW

Dobór surfaktantu zależny jest od rodzaju substancji, którą należy usunąć
z roztworu wodnego. W przypadku usuwania kationów, gdy stosowany jest SDS
osiągnięcie CMC wymaga dużych stężeń surfaktantu, a w permeacie (filtracie)
pojawiają się jego cząsteczki. Otrzymana woda nie jest wodą spełniającą normy
wody pitnej, ma za dużą zawartość węgla organicznego i wysoką wartość
chemicznego zapotrzebowania na tlen. W przeciwieństwie do jonowych
surfaktantow, zastosowanie niejonowych analogów nie powoduje tak drastycznego
zanieczyszczenia wody. Niestety surfaktanty niejonowe są nieefektywnie
w usuwania kationów. W celu zmniejszenia efektu przenoszenia jonowych
surfaktantów z fazy zasilającej do permeatu (filtratu) stosowane są zwykle dwie
procedury: tworzenie micel z mieszanin surfaktantu jonowego z niejonowym {5,6]
lub też stosowania ligandów [7, 8]. Czasami jako ligand wykorzystywany jest
polimer, który nie tylko wzmacnia strukturę micel, ale również uczestniczy
w procesie wiązania zanieczyszczeń [9-11]. W tabeli poniżej podano kilka
przykładów ilustrujących wydzielanie kationów metali ciężkich z roztworów
wodnych.
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Tabela 1.
Table 1.
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Usuwanie kationów metali ciężkich z wykorzystaniem filtracji wspomaganej micelami
Removal of heavy metals by micelle enhanced ultrafiltration

Usuwane kationy
Ni
Cd
Cd
Cd
Zn, Mn, Ni
Pb, Cd, Zn
Pb

Surfaktant
SDS
SDS
Ramnolipid biosurfaktant
SDS
SDS
SDS
SDS

Lit
12
13
14
15
16
17
18

1.2. USUWANIE ANIONÓW

Usuwanie anionów stanowi już mniejszy problem. Dostępne surfaktanty, np.
CTAB, ODA, OTAB czy CPC, tworzą micele przy mniejszych stężeniach i do
permeatu przenika mniej związków powierzchniowoczynnych. Jednak i w tym
przypadku wykorzystuje się micele mieszane [19]. W tabeli 2 zebrano kilka
przykładów ilustrujących omawiane zagadnienie
Tabela 2.
Table 2.

Usuwania anionów z wykorzystaniem filtracji wspomaganej micelami
Removal of anions by micelle enhanced ultrafiltration

Usuwane aniony
AsO4
AsO4
SO4
BO4
NO3, Cl, HCO3, AsO4
NO3, AsO4
AsO4

Surfaktant
DPC
CPC
CTAB
CPC
CPC
CPC
CPC

Lit
20
21
22
23
24
25
26

1.3. USUWANIE SUBSTANCJI NIEJONOWYCH

Filtracja wspomagana micelami stosowana jest również do usuwania z wody
substancji niejonowych. W tym przypadku micele tworzone są głównie przez
niejonowe surfaktanty. Nie należy jednak myśleć, iż jedynie one są zdolne do
solubilizacji wydzielanych z wody substancji. Zjawisko to zachodzi również
w przypadku stosowania surfaktantów jonowych, czy też mieszanych. Dla ilustracji
zagadnienia, w tabeli 3 podano kilka przykładów.
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Tabela 3.
Table 3.

Usuwanie substancji niejonowych z wykorzystaniem filtracji wspomaganej micelami
Removal of neutral species by micelle enhanced ultrafiltration

Usuwane substancje
o–toluidina
Barwniki Red RB oraz Turquoise Blue
Barwnik methyl-orange (MO)
Fenol

Surfaktant
SDS
Ekstrakty z Sapindus rarak
rodzina CTAB
Esterquat, DBSS, Lutensol AO 7

Cyt
27
28
29
30

Omawiając filtrację wspomaganą membranami nie można zapomnieć
o samych membranach. Jak wspomniano odpowiedni dobór materiałów, z których
są one wykonane, charakterystyka ich porowatości, gładkości powierzchni czy
polidyspersyjność wymiaru porów ma istotny wpływ na sprawność procesu
filtracji. Odporność na zmiany ciśnienia (tak istotna w przypadku stosowania mycia
wstecznego membran) czy na agresywne odczynniki chemiczne (wykorzystywane
w regeneracji chemicznej) stanowią dodatkowe elementy, które muszą być brane
pod uwagę przy doborze membran [30-34]. Zagadnienia te wychodzą jednak poza
ramy niniejszego opracowania i nie są tu omawiane.
UWAGI KOŃCOWE
Proces filtracji wspomaganej micelami stanowi ciekawe rozwiązanie pozwalające
w ekonomiczny sposób nie tylko usuwać z wody określone substancje, ale również
pozyskiwać surowce z rozcieńczonych roztworów. Wymaga on doboru odpowiednich
surfaktantów, stosowanych membran oraz warunków prowadzonej separacji.
W przedstawionym materiale omówiono jedynie drobny fragment z ponad 300
publikacji (baza WoS), których wiodącym tematem była filtracja wspomagana micelami
(MEUF).
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ABSTRACT
Kluczowe znaczenie przy wyborze rodzaju i stężenia związku powierzchniowo
czynnego do usuwania jonów metali z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji
micelarnej (MEUF, ang. Micellar-Enhanced Ultrafiltration) ma szczegółowa
znajomość micelarnych właściwości surfaktantów. Z drugiej strony należy
pamiętać, że chcąc opracować proces MEUF przyjazny dla środowiska konieczne
jest zastosowanie co najmniej dwóch kryteriów doboru surfaktantu. Użyty
w procesie MEUF związek powierzchniowo czynny powinien zapewnić nie tylko
uzyskanie wysokiej efektywności usuwania jonów separowanego metalu, ale
również powinien charakteryzować się niską toksycznością oraz dużą
biodegradowalnością.
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości adsorpcyjnych oraz
micelarnych dwóch handlowych związków powierzchniowo czynnych
(dodecylosiarczanu sodu (SDS) i oksyetylenowanego estru metylowego kwasów
oleju rzepakowego (R=C12–C24, n=10) o nazwie handlowej Rofam10 oraz ich
nierównomolowej mieszaniny. Omówione w pracy badania dotyczą również oceny
skuteczności usuwania jonów Cr+3 z wodnych roztworów czterech różnych soli
chromu(III) w obecności: SDS, Rofam10 oraz mieszaniny SDS+Rofam10.
Wykazano, że w układzie micelarnym zawierającym mieszaninę SDS+Rofam10
można uzyskać retencję Cr(III) bliską 100%, większą niż w układzie MEUF
zawierającym jedynie anionowo czynny surfaktant SDS. Ponadto uzyskane wyniki
pokazały, że zaledwie nieznaczny dodatek biodegradowalnego surfaktanta
pochodzenia naturalnego Rofam10 do anionowego zpcz SDS pozwala istotnie
zmniejszyć sumaryczną zawartość surfaktantu w badanym układzie MEUF.

Keywords: surfactants, micellisation, critical micellar concentration, micellar
ultrafiltration
Słowa kluczowe: surfaktanty, micelizacja, krytyczne stężenie micelarne,
ultrafiltracja micelarna
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
MEUF
UF
CA
UV-VIS
CMC
zpcz
SDS
Rofam
Brij35
Triton X-100
NP12
OP-10
SDE2S
EDTA
γ
γd
t
τ2
c
T
k2
ΔGads
ΔG0mic
ΔH0mic
ΔS0mic
R

– ultrafiltracja z roztworów micelarnych
– ultrafiltracja
– octan celulozy
– spektroskopia UV-Vis
– krytyczne stężenie micelarne
– związek powierzchniowo czynny
– dodecylosiarczan sodu
– oksyetylenowany ester metylowy kwasów oleju
rzepakowego
– eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego
– eter monooktylofenylowy glikolu
oligooksyetylenowanego
– polioksyetylenowany ester nonylofenolu
– polietoksylenowany monoakrylofenol
– dodecylosiarczan(VI) polietylenu-2 sodu
– wrsenian disodu
– równowagowe napięcie powierzchniowe [mN/m]
– dynamiczne napięcie powierzchniowe [mN/m]
– czas [s]
– czas wolnego procesu relaksacyjnego kinetyki micel [s]
– stężenie [g/dm3], [mol/dm3]
– temperatura [K]
– stała trwałości miceli [1/s]
– swobodna energia adsorpcji [kJ/mol]
– standardowa molowa entalpia swobodna micelizacji
[kJ/mol]
– standardowa molowa entalpia micelizacji [kJ/mol]
– standardowa molowa entropia micelizacji [J/mol]
– stopień retencji [%]
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WPROWADZENIE
Ultrafiltracja z roztworów micelarnych (MEUF) jest jedną z metod
zatężania/oczyszczania roztworów wodnych z jonów metali [1], małocząsteczkowych związków organicznych, a także zanieczyszczeń nieorganicznych
[2]. MEUF jest procesem hybrydowym, łączącym klasyczną technikę ciśnieniowej
separacji membranowej UF ze zdolnością micelarnych roztworów związków
powierzchniowo czynnych do solubilizacji hydrofobowych składników lub
adsorpcji jonów zawartych w separowanym roztworze. W procesie ultrafiltracji
micelarnej do roztworu separowanej substancji dodawany jest roztwór surfaktantu
o stężeniu przekraczającym krytyczne stężenie micelarne (CMC, ang. critical
micelle concentration), a następnie w powstałych micelach solubilizowane są
molekuły wydzielanych składników, podczas gdy jony separowanych metali
adsorbowane są na powierzchni micel. Średnica micel, zazwyczaj większa od
średnicy porów membrany UF stosowanej w procesach MEUF sprawia, że
w wyniku filtracji roztworu micelarnego micele z solubilizatem pozostają
w koncentracie (retentacie), natomiast filtrat (permeat) zawiera niezasolubilizowane
molekuły separowanych związków lub niezaadsorbowane jony metali oraz pewne
ilości monomerycznych cząsteczek surfaktantu [3]. O atrakcyjności procesu MEUF
w porównaniu do klasycznych metod rozdziału stanowi przede wszystkim
wyeliminowanie rozpuszczalnika organicznego z separowanego układu [3-9].

Rysunek 1.
Figure 1.

Adsorpcja jonowych składników na powierzchni miceli surfaktantu jonowego
Adsorption of ionic components on the surface of ionic surfactant micelles
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Najważniejszym zagadnieniem przy projektowaniu układu do separacji jonów
metali techniką micelarnej ultrafiltracji jest wybór odpowiedniego związku
powierzchniowo czynnego. Wybór ten jest istotny zarówno z uwagi na aktywność
powierzchniową danego surfaktantu, jak i w aspekcie ekonomicznym oraz
ekologicznym. Z jednej strony związek powierzchniowo czynny powinien
zapewnić uzyskanie wysokiej efektywności usuwania jonów metali, a z drugiej,
powinien charakteryzować się niską toksycznością oraz zadawalającą
biodegradowalnością, tak aby proces MEUF był przyjazny dla środowiska [10].
Ponadto należy pamiętać, że efektywność adsorpcji jonów metali na powierzchni
micel związku powierzchniowo czynnego zależy od szeregu czynników, takich jak:
obecność elektrolitu w roztworze surfaktantu, temperatura i pH roztworu oraz
rodzaj użytego związku powierzchniowo czynnego [11].
W licznych doniesieniach literaturowych dotyczących separacji jonów metali
techniką MEUF sugeruje się korzystanie z nietoksycznych związków
powierzchniowo czynnych ulegających biodegradacji, takich jak biosurfaktanty lub
środki powierzchniowo czynne pochodzenia naturalnego [11,12]. Ponadto autorzy
wielu prac proponują stosowanie mieszaniny anionowych i niejonowych związków
powierzchniowo czynnych, w celu zmniejszenia całkowitego stężenia surfaktantu
w separowanym układzie [13-17]. I tak np. J.H. Huang i in. [13] przedstawili
możliwość skutecznego usuwania jonów kadmu(II) ze ścieków przy użyciu
mieszaniny anionowego (SDS) i niejonowego surfaktantu (Brij35 oraz Triton X100). Wyniki badań uzyskane przez cytowanych autorów pokazały, że dodanie
Brij35 lub Triton X-100 do roztworu SDS pozwoliło skutecznie obniżyć wartość
CMC zastosowanego układu micelarnego, a w konsekwencji masę surfaktantów
użytych w procesie separacji jonów Cd(II). Maksymalny stopień zatrzymania
Cd(II) zarówno dla mieszaniny Brij35:SDS, jak i Triton X-100:SDS, obserwowano
przy stosunku molowym surfaktantów równym 0,5. Wartości retencji (R) jonów
kadmu(II) w roztworach wyżej wymienionych mieszanin były wysokie i wyniosły
odpowiednio 96,5 i 96,8%. Natomiast P. Yenphan i in. [14] badając możliwość
usuwania jonów Pb(II) techniką MEUF wykazali, że retencja jonów ołowiu(II)
w układach zawierających pojedyncze surfaktanty wynosząca: 90% dla SDS, 37%
dla NP12 i 18% dla Triton X-100, znacznie wzrosła gdy zastosowano układ MEUF
z mieszaniną surfaktantów. Na przykład przy użyciu mieszaniny SDS/NP12
retencja ołowiu(II) wyniosła 98,7%, a dla układu SDS/Triton X-100 stopień
zatrzymania jonów Pb(II) był równy 98,4%. Z kolei A. Mohamed i in. [15] do
usuwania jonów chromu(III) techniką MEUF zaproponowali układ mieszanych
surfaktantów typu SDS/NPE, natomiast L. Yurlova i in. [16] opisali układ typu
SDS/OP-10 skuteczny w procesie usuwania jonów niklu(II) z roztworów
micelarnych. W obu przypadkach uzyskano wysokie stopnie zatrzymania jonów
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separowanych metali, albowiem retencja chromu(III) wyniosła 99,5%,
a retencja niklu(II) ponad 96%.
Kwasy tłuszczowe i ich pochodne, takie jak oksyetylenowane estry metylowe
kwasów tłuszczowych i α-sulfo estry metylowe należą do grupy związków
powierzchniowo czynnych bezpiecznych dla środowiska, otrzymywanych ze źródeł
odnawialnych [18-20]. Oksyetylenowane estry metylowe kwasów tłuszczowych są
biodegradowalnymi związkami powierzchniowo czynnymi, które wykazują
większą podatność na biodegradację i niższą toksyczność dla środowiska wodnego
w porównaniu do pochodnych oksyetylowanych alkoholi. Wykazano bowiem, że
toksyczność oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych dla
organizmów wodnych jest o rząd wielkości niższa w porównaniu do toksyczności
oksyetylenowanych alkoholi [21]. Spośród oksyetylenowanych estrów metylowych
kwasów tłuszczowych szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu ma
oksyetylenowany ester metylowy kwasów oleju rzepakowego (Rofam). Jest to
związek stosowany głównie jako komponent w środkach myjący, zwilżających oraz
w smarnych płynach hydraulicznych [22]. Ponadto Rofam stosowany jest jako
dodatek do mieszaniny z tradycyjnym olejem napędowym [23,24], a także jako
dodatek do detergentów i kosmetyków (łagodny dla skóry, nietoksyczny
i biodegradowalny) [24,25] oraz farmaceutyków [26,27]. Szerokie zastosowanie
oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego (Rofam)
wynika przede wszystkim z tego, że są to związki ekologiczne oraz
biodegradowalne, a przy tym ekonomiczne [22,25].
Obecność metali ciężkich w ściekach stanowi o ich szczególnej szkodliwości
dla środowiska naturalnego i skłania do poszukiwania coraz to bardziej
efektywnych, bezpiecznych oraz ekonomicznych metod oczyszczania strumieni
odpadowych [29-34]. Ogromnym problemem ekologicznym są ścieki zawierające
związki chromu. Głównym mankamentem klasycznego sposobu oczyszczania
ścieków chromowych jest otrzymywanie objętościowego osadu wodorotlenku
chromowego, który wymaga dalszej utylizacji [35]. Chrom(VI) posiada istotne
znaczenie w zachowaniu prawidłowego metabolizmu glukozy u ludzi, a także
zwierząt. Jednakże udowodniono, że chrom sześciowartościowy po dostaniu się do
komórek żywego organizmu ulega redukcji (przy udziale enzymów) do chromu
trójwartościowego, który można nazwać końcowym karcynogenem i mutagenem,
gdyż chrom(III) tworzy trwałe kompleksy np. z cząsteczkami DNA powodując ich
uszkodzenia, co może prowadzić do powstawania chorób nowotworowych [36].
Jak wiadomo związki chromu są powszechnie stosowane w przemyśle
garbarskim oraz galwanotechnicznym. Ścieki zawierające związki chromu na +3
i +6 stopniu utlenienia, a także inne metale ciężkie, powstają głównie
w garbarniach, w galwanizerniach, w procesach chromowania, chromianowania
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i trawienia różnych metali oraz w zakładach wytwarzających związki chromu.
Według dostępnych danych literaturowych [37] w Polsce średnia roczna ilość
ścieków chromowych, wymagających oczyszczania, wynosi ok. 5 mln m3.
W niniejszym artykule przedstawiono fragment badań skupionych głównie na
fizykochemii roztworów związków powierzchniowo czynnych i ich mieszanin,
a więc badań niezbędnych do opracowania warunków skutecznego i, co
najważniejsze, ekologicznego usuwania jonów chromu(III) z micelarnych
roztworów wodnych techniką MEUF. Wcześniejsze prace przeprowadzone
w naszym zespole pozwoliły bowiem stwierdzić, że zastosowanie procesu MEUF
do usuwania jonów chromu(III) w układach z mieszaniną związków
powierzchniowo czynnych: jonowego i niejonowego, prowadzi do otrzymania
oczyszczonych roztworów wodnych z dużą efektywnością przy jednoczesnym
obniżeniu sumarycznej zawartości surfaktantu w separowanym układzie [38].
1. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
1.1. MATERIAŁY

W badaniach zastosowano dwa handlowe związki powierzchniowo czynne:
anionowo czynny dodecylosiarczan sodu, SDS (Sigma Aldrich Chemistry, czystość
≥99,9%) oraz niejonowy surfaktant o handlowej nazwie Rofam10,
oksyetylenowany ester metylowy kwasów oleju rzepakowego (R=C12–C24, n=10,
o wzorze ogólnym RCO(OCH2CH2)10OCH3), (Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, Kędzierzyn Koźle, produkt techniczny).
Do przygotowania wodnych roztworów elektrolitów stosowano cztery sole
chromu(III): Cr(NO3)3∙9H2O (≥99%, POCH, Polska), Cr2(SO4)3∙18H2O (≥98%,
Alfa Aesar Gmbd and Co K.G.), Cr(ClO4)3∙6H2O (≥98%, Sigma Aldrich
Chemistry), CrCl∙6H2O (≥98%, Sigma Aldrich Chemistry).
We wszystkich roztworach wodnych stosowano ultraczystą wodę oczyszczaną
przy użyciu aparatu ELGA PureLab Classic UV, o następujących parametrach: 18
MΩ · cm (71,98 ± 0,01) mN/m, pH 6,20, OWO 1-3 ppb.
1.2. METODY BADAWCZE

W badaniach nad usuwaniem jonów chromu(III) z roztworów micelarnych
techniką MEUF zastosowano płytowo–ramowy moduł membranowy typu SEPA
CF firmy OSMONICS (rys. 1), wyposażony w płaską membranę polimerową,
wykonaną z octanu celulozy (CA) o powierzchni efektywnej równej 1,55 dm2
i granicznej rozdzielczości molekularnej (cut-off) równej 15 kDa. Procesy
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prowadzono w temperaturze otoczenia, przy ciśnieniu transmembranowym
równym 0,2 MPa.

Rysunek 2.

Figure 2.

Schemat modułu SEPA CF firmy OSMONICS [39]: 1-zbiornik nadawy, 2-strumień nadawy,
3-cela korpusu, 4-nośnik permeatu, 5-membrana, 6 i 7-przekładka, 8-strumień permeatu,
9-manometr, 10-strumień retentatu
Diagram of the SEPA CF module by OSMONICS [39]: 1-feed tank, 2-feed stream, 3-body cell,
4-permeate carrier, 5-membrane, 6 and 7 -spacer, 8-permeate stream, 9-manometer,
10- retentate stream

Równowagowe napięcie powierzchniowe na granicy faz woda/powietrze
mierzono metodą odrywania pierścienia du Noüy’a stosując tensjometr Sigma 701
firmy KSV (Finlandia).
Pomiar dynamicznego napięcia powierzchniowego wykonano metodą
maksymalnego ciśnienia pęcherzyka gazu za pomocą aparatu SITA t60 (Niemcy).
Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono wykresy ilustrujące zależność
dynamicznego napięcia powierzchniowego od czasu życia pęcherzyka gazu.
Następnie na podstawie krzywych czasowych oszacowano stałe trwałości micel
zgodnie z zależnością (1) opisaną w literaturze [40].
[

⁄

⁄

]

⁄

(
)
(1)
[
]
⁄
gdzie: k2 – stała trwałości miceli, która jest odwrotnie proporcjonalna do 2 tj. czasu
wolnego procesu relaksacyjnego kinetyki micel, k2=2-1, γd – dynamiczne napięcie
powierzchniowe, t – czas życia pęcherzyka gazu (powietrza), α – wartość względna
stężenia monomerów w roztworach o stężeniach wyższych od wartości CMC,
w odniesieniu c = CMC.
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W celu oznaczenia zawartości jonów Cr(III) w badanych roztworach wodnych
stosowano metodę spektrofotometryczną. Próbki pobrane podczas prowadzenia
procesu ultrafiltracji zbadano w całym zakresie UV-VIS (190÷1100 nm). Zawartość
jonów chromu(III) w permeacie oznaczono za pomocą spektrofotometru Spekord
40 zgodnie z procedurą opisaną w literaturze [41]. Oznaczano barwne kompleksy
jonów chromu(III) z EDTA (naważka analityczna o c=0,05 mol/dm3, cz.d.a.,
POCH), przy pH ok. 4 i długości fali 540 nm.
2. DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ
2.1. IZOTERMY NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO

Przeprowadzono
badania
właściwości
adsorpcyjnych
związków
powierzchniowo czynnych stosowanych do przygotowania roztworów micelarnych,
używanych w dalszej części badań w procesach separacji jonów Cr(III) techniką
MEUF. Wyznaczono izotermy napięcia powierzchniowego wodnych roztworów
obu rozważanych surfaktantów oraz ich mieszaniny. Przeprowadzono pomiary
napięcia powierzchniowego dla układów powietrze/woda (bez dodatku elektrolitu),
a także powietrze/wodny roztwór soli Cr(III), takich jak: Cr(NO3)3, Cr2(SO4)3,
Cr(ClO4)3, CrCl3. We wszystkich badanych układach stosowano roztwory soli
Cr(III) o stężeniu równym 0,1 g/dm3. Wyznaczone izotermy równowagowego
napięcia powierzchniowego pokazano na rys. 3.
Porównanie przebiegu izoterm równowagowego napięcia powierzchniowego
wyznaczonych dla wodnych roztworów badanych surfaktantów bez elektrolitu oraz
w układach z dodatkiem soli Cr(III), pozwala ustalić wpływ obecności elektrolitu
w roztworze danego surfaktantu na jego micelizację (wartość CMC) oraz zdolność
obniżania napięcia powierzchniowego. Wykresy pokazane na rys. 3a ilustrują
wpływ dodatku soli Cr(III) na aktywność powierzchniową jonowego surfaktantu
SDS na granicy faz powietrze/woda. Jak łatwo zauważyć dodatek elektrolitu do
wodnego roztworu anionowego zpcz, niezależnie od typu użytej soli chromu(III),
wyraźnie przesuwa izotermy w kierunku niższych wartości stężeń. Dodatkowo we
wszystkich roztworach SDS z dodatkiem soli Cr(III) widoczne jest ponad
dziesięciokrotne przesunięcie wartości CMC zarówno w kierunku niższych stężeń
SDS, jak i niższych wartości napięcia powierzchniowego. Podobny efekt wpływu
dodatku elektrolitu na micelizację SDS opisano w literaturze [42]. Obserwowane
zmiany CMC jonowych surfaktantów w obecności elektrolitu tłumaczy się
wzrostem liczby agregacji w wyniku kompresji podwójnej warstwy elektrycznej
(zmniejszenie „chmury" jonowej) wokół polarnej (jonowej) części cząsteczki
surfaktantu. W efekcie zmniejsza się elektrostatyczne odpychanie cząsteczek
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tworzących micele, co oznacza, że większa liczba molekuł może brać udział
w budowie miceli, następuje więc wzrost efektywności procesu micelizacji.

a)

b)

c)
Rysunek 3.

Figure 3.

Izotermy napięcia powierzchniowego dla wodnych roztworów surfaktantów: a) SDS,
b) Rofam10, c) mieszanina surfaktantów SDS+Rofam10, w układach bez dodatku elektrolitu
i z dodatkiem soli chromu(III) o stężeniu 0,1 g/dm3, temperatura = 230C
Surface tension isotherms for aqueous surfactant solutions: a) SDS, b) Rofam10,
c) mixture of SDS+Rofam10, in systems without and with the addition of chromium(III) salts at
a concentration of 0.1 g/dm3, temperature = 230C

Wpływ elektrolitów na niejonowe surfaktanty jest dwojaki i zależy od typu soli
obecnej w roztworze [43]. W przypadku tzw. elektrolitów wysalających (jony Na+,
K+, Cs+ i NH4+) ma miejsce dehydratacja ugrupowania polarnego
(oksyetylenowanego), ponieważ jony elektrolitu wykorzystują część cząsteczek
wody do własnej hydratacji. W efekcie następuje zwiększenie stopnia agregacji
w roztworze niejonowego surfaktantu. Drugą grupę soli stanowią elektrolity
wsalające (np. jony I-, SCN-), które zmniejszają asocjację między cząsteczkami
wody w roztworze, co z kolei powoduje zwiększenie hydratacji eterowych atomów
tlenu w ugrupowaniach oksyetylenowych cząsteczek surfaktantu, i w konsekwencji
zwiększenie objętości warstwy palisadowej oraz poprawę solubilizacji związków
polarnych [43].
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Analizując przebieg izoterm napięcia powierzchniowego dla niejonowego
surfaktantu Rofam10 w roztworach bez i z dodatkiem elektrolitu (rys. 3b) należy
stwierdzić, że obecność soli Cr(III) w roztworze oksyetylenowanej pochodnej ma
niewielki wpływ na badane napięcie powierzchniowe, widoczny jedynie w zakresie
stężeń poniżej CMC.
Ponadto należy zauważyć, że dodatek żadnej
z zastosowanych soli Cr(III) nie zmienia wartości krytycznego stężenia
micelowania Rofam10. Natomiast w przypadku roztworów zawierających
mieszaninę SDS+Rofam10 (rys. 3c) wpływ obecności elektrolitu zarówno na
mierzoną wartość napięcia powierzchniowego, jak i micelizację (wartość CMC) jest
podobny jak w przypadku jednoskładnikowych roztworów anionowo czynnego
SDS. Obserwowany efekt obecności elektrolitu w układzie z mieszaniną
surfaktantów wydaje się oczywisty, albowiem w roztworze SDS+Rofam10,
większy wpływ na tworzenie się micel ma występujący w zdecydowanym
nadmiarze jonowy związek powierzchniowo czynny SDS.

Rysunek 4.

Figure 4.

Porównanie wartości równowagowego napięcia powierzchniowego wodnych roztworów SDS,
Rofam10 oraz mieszaniny SDS+Rofam10 w obecności różnych anionów soli chromu(III);
stężenie elektrolitu 0,1 g/dm3; stężenie surfaktantu 0,005 CMC względem danego zpc wg Tabeli
1)
Comparison of the equilibrium surface tension values of solutions: SDS, Rofam10 and SDS
+ Rofam10 mixture in the presence of different Cr(III) salt anions; electrolyte concentration
0.1 g/dm3; surfactant concentration 0.005 CMC relative to a given compound, according to
Table 1.)

Wyniki badań przedstawione na rys. 4, pozwalają na określenie wpływu typu
anionu na właściwości powierzchniowe roztworów SDS, Rofam10
i mieszaniny SDS+Rofam10, o stężeniu poniżej CMC. Jak łatwo zaobserwować
wartości równowagowego napięcia powierzchniowego badanych roztworów,
w obecności poszczególnych anionów, zmieniają się (maleją) w szeregu:
SO4-2 > Cl- > NO3- > ClO4-,
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czyli w kolejności zgodnej z szeregiem liotropowym Hofmeistera tj. zmian
zdolności dehydratacyjnych, wielkości ładunku i promienia jonowego [44].
Na podstawie eksperymentalnie wyznaczonych izoterm równowagowego
napięcia powierzchniowego (rys. 3), oszacowano wartości krytycznego stężenia
micelarnego (CMC) badanych surfaktantów w roztworach wodnych bez elektrolitu
i z dodatkiem soli chromu(III) (Tabela 1).
Tabela 1.
Table 1.

Wartości krytycznego stężenia micelarnego (CMC) badanych surfaktantów i ich mieszaniny
w roztworach wodnych bez i z dodatkiem soli chromu(III)
The values of critical micellar concentration (CMC) of the tested surfactants and their mixture
in aqueous solutions without and with the addition of chromium(III) salts

Surfaktant

SDS

Rofam10

SDS+Rofam10

Elektrolit

CMC
[mmol/dm3]

-

7,84

CrCl3

0,39

Cr(ClO4)3

0,39

Cr(NO3)3

0,39

Cr2(SO4)3

0,78

-

0,024

CrCl3

0,024

Cr(ClO4)3

0,024

Cr(NO3)3

0,024

Cr2(SO4)3

0,024

-

0,64

CrCl3

0,064

Cr(ClO4)3

0,064

Cr(NO3)3

0,064

Cr2(SO4)3

0,32

Jak należało oczekiwać wartości CMC dla jonowego i niejonowego surfaktantu
są znacznie zróżnicowane. Wartości CMC oszacowane dla roztworów
oksyetylenowanej pochodnej Rofam10 są o ponad dwa rzędy wartości mniejsze
w porównaniu do CMC dla SDS. Warto również zaznaczyć, że wartości CMC dla
mieszaniny surfaktantów są ponad 10-krotnie mniejsze niż CMC dla SDS pomimo,
że udział masowy surfaktantu anionowo czynnego SDS w badanej mieszaninie jest
zdecydowanie dominujący.

1364

B. KONOPCZYŃSKA, K. PROCHASKA

Jak wspomniano wcześniej dodatek elektrolitu do roztworów jonowego
surfaktantu wpływa na zmniejszenie wartości CMC o rząd wielkości, podczas gdy
wartości CMC dla niejonowej pochodnej Rofam10 pozostają niezmienione.
W przypadku roztworu zawierającego mieszaninę SDS+Rofam10 wartości CMC
również maleją 10-krotnie z wyjątkiem układu zawierającego dodatek siarczanu
chromu(VI). W obecności soli Cr2(SO4)3 obniżenie CMC również następuje, ale
jedynie o połowę wartości w stosunku do CMC roztworu bez dodatku elektrolitu.
Przygotowując roztwory micelarne w celu przeprowadzenia separacji jonów
metali techniką MEUF, do separowanego układu musimy dodać surfaktant
w ilości pozwalającej na co najmniej 2-5 krotne przekroczenie wartości CMC
użytego związku powierzchniowo czynnego. W celu przygotowania roztworu
micelarnego jonowego surfaktantu SDS musimy dodać do separowanego układu
znacznie więcej związku powierzchniowo czynnego niż w przypadku zastosowania
mieszaniny jonowy+niejonowy surfaktant, tj. mieszaniny SDS+Rofam10.
Uzyskanie roztworu micelarnego SDS o stężeniu równym 5CMCSDS wymaga
rozpuszczenia ok. 11,3 g w dm3 wody, natomiast w przypadku mieszaniny
surfaktantów SDS+Rofam10 otrzymamy roztwór micelarny o tym samy stężeniu
w skali CMC, stosując dwukrotnie mniejszą ilość zpcz tj. ok. 5,7 g/dm3.
2.2. DYNAMICZNE NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

W badaniach dynamicznego napięcia powierzchniowego (γd) stosowano
metodę maksymalnego ciśnienia pęcherzyka gazu. Należy pamiętać, że wartości γd
wyznaczone tą metodą zależą od kilku czynników: stężenia monomeru (CMC),
stabilności micelarnej, szybkości dyfuzji cząsteczek surfaktantu do granicy faz oraz
stężenia zpcz [45].
Eksperymentalnie wyznaczone izotermy γd dla wodnych roztworów SDS,
Rofam10 oraz mieszaniny SDS+Rofam10 (bez dodatku elektrolitu), (rys. 5), mają
wyraźnie różny przebieg, zależny przede wszystkim od typu zpcz obecnego
w danym roztworze. W przypadku roztworów SDS oraz mieszaniny SDS+Rofam10
wszystkie wyznaczone zależności czasowe są funkcjami wykładniczymi,
asymptotycznie malejącymi do wartości granicznej. Czas potrzebny do osiągnięcia
statycznej wartości napięcia powierzchniowego w danym roztworze praktycznie nie
zależy od stężenia surfaktantu. Roztwory te zarówno o niskiej koncentracji (tj.
poniżej CMC), jak i roztwory micelarne (tj. o stężeniu powyżej CMC) w bardzo
szybkim czasie, nie większym niż 1 s, osiągają stałą wartość napięcia
powierzchniowego. Natomiast w przypadku roztworów z niejonową pochodną
Rofam10, wszystkie wyznaczone izotermy mają niemalże jednakowy przebieg
w czasie pierwszych 1000 ms pomiaru, niezależnie od stężenia roztworu.
W roztworach rozcieńczonych Rofam10 (poniżej CMC) już w czasie około 1 s
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obserwuje się stabilizację mierzonej wartości napięcia powierzchniowego.
Natomiast w przypadku micelarnych roztworów Rofam10 widoczne jest
dynamiczne obniżanie się wartości γd w całym badanym zakresie czasowym. Taki
charakter krzywych czasowych dla roztworów o stężeniu równym lub większym od
CMC sugeruje, że cząsteczki niejonowego surfaktantu Rofam10 wykazują większe
powinowactwo do tworzenia micel niż do adsorbowania się na granicy faz
ciecz/gaz, w efekcie czego proces wysycania powierzchni i tworzenia się warstwy
powierzchniowej trwa znacznie dłużej.

a)

b)

c)
Rysunek 5.
Figure 5.

Dynamiczne napięcie powierzchniowe na granicy powietrze/woda dla surfaktantów:
a) SDS, b) Rofam10, c) SDS+Rofam10
Dynamic surface tension at the air/water interface for surfactants: a) SDS, b) Rofam10,
c) SDS+Rofam10

Badania obecności soli Cr(III) na przebieg krzywych czasowych wykazały, że
izotermy dynamicznego napięcia powierzchniowego wyznaczone dla roztworów
micelarnych (o stężeniu 2,5 i 5 CMC) mają podobny przebieg jak krzywe dla
roztworów bez dodatku soli Cr(III). Natomiast w roztworach rozcieńczonych
(o stężeniu < CMC) w obecności elektrolitu obserwuje się znaczne spowolnienie
procesu adsorpcji na granicy faz gaz/ciecz.
Wpływ obecności elektrolitu na dynamikę adsorpcji badanych surfaktantów
zilustrowano na przykładzie przebiegu krzywych czasowych wyznaczonych
w układach z dodatkiem Cr(NO3)3. Jak pokazano na rys. 6 zmiany przebiegu
izoterm dynamicznego napięcia powierzchniowego wywołane obecnością
elektrolitu zależą zarówno od typu zpcz, jak i stężenia roztworu.
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a)
Rysunek 6.
Figure 6.

b)
Wykres zależności dynamicznego napięcia powierzchniowego w funkcji czasu dla roztworów
surfaktantów: a) SDS, b) SDS+Rofam10, w obecności 0,1 g/dm 3 Cr(NO3)3
Dynamic surface tension as a function of time for surfactant solutions a) SDS, b) mixture
SDS+Rofam10, at the presence of 0,1 g/dm3 Cr(NO3)3

Dodatek Cr(NO3)3 wywołuje istotne zmiany w szybkości adsorpcji jedynie
w przypadku roztworów o stężeniu poniżej CMC (jednoskładnikowych SDS oraz
zawierających mieszaninę SDS+Rofam10). Obserwowane różnice w przebiegu
krzywych czasowych prawdopodobnie związane są z różną dyfuzyjnością jonów,
zależną od grubości warstwy hydratacyjnej przeciwjonu w roztworach jonowego
surfaktantu w obecności soli Cr(III) i w roztworze bez dodatku elektrolitu.
Natomiast zgodnie z oczekiwaniem, w przypadku jednoskładnikowego roztworu
z oksyetylenowaną pochodną Rofam10, obecność Cr(NO3)3 nie miała istotnego
wpływu na charakter przebiegu wyznaczonych zależności czasowych.
Podobne efekty spowodowane dodatkiem elektrolitu do roztworu jonowego
surfaktantu opisali I.U. Vakarelski i C.D. Dushkin [46]. Autorzy badali dynamikę
zmian napięcia powierzchniowego w czasie dla SDE2S w roztworze bez elektrolitu
i z dodatkiem NaCl, CaCl2 oraz AlCl3 i wskazali, że we wszystkich analizowanych
układach napięcie powierzchniowe wodnego roztworu badanego surfaktantu było
większe niż dla roztworu SDE2S z dodatkiem elektrolitu. Ponadto stwierdzili, że
obserwowany charakter przebiegu krzywych dynamicznego napięcia
powierzchniowego sugeruje szybszą adsorpcję w wodnych roztworach elektrolitów.
2.3. STAŁE TRWAŁOŚCI MICEL

Eksperymentalnie
wyznaczone
izotermy
dynamicznego
napięcia
powierzchniowego pozwalają określić termodynamiczną stabilność micel
powstających w roztworach micelarnych. Wartości stałych trwałości micel (stałych
szybkości dysocjacji micel) k2 można oszacować na podstawie zależności (1), przy
czym wartości pochodnych dd/dt-1 oraz dd/dt-0,5 potrzebne do obliczenia stałej k2
wyznacza się poprzez liniową aproksymację zmierzonych wartości dynamicznego
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napięcia powierzchniowego, wykreślonych w formie odpowiednich krzywych
czasowych. Wartość pochodnej dd/dt-0,5 wyznacza się z zależności dynamicznego
napięcia powierzchniowego w funkcji odwrotności pierwiastka z czasu życia
pęcherzyka gazu dla t→∞ przy stężeniu c=CMC. Natomiast pochodna dd/dt-1 jest
zależnością dynamicznego napięcia powierzchniowego od pierwiastka z czasu
życia pęcherzyka gazu dla t→∞ dla stężeń powyżej CMC.
Wartości stałych trwałości micel oszacowane dla badanych roztworów
micelarnych w układach bez dodatku elektrolitu oraz w obecności soli chromu(III)
zestawiono w Tabeli 2. Ponadto w Tabeli 2 pokazano wartości 2 czyli tzw. czasu
wolnego procesu relaksacyjnego związanego ze zmianą liczby agregacji micel
kulistych. Zestawione wyniki pokazują, że termodynamiczna trwałość micel
powstających w roztworach jonowego surfaktantu i niejonowego związku
powierzchniowo czynnego jest drastycznie różna. W przypadku micel
oksyetylenowanej pochodnej, we wszystkich analizowanych układach, wartości k2
są mniejsze od 1 s-1 i zmieniają się w bardzo małym przedziale 0,12-0,48 s-1, co
oznacza, że czas wolnego procesu relaksacyjnego kinetyki micel zbudowanych
z cząsteczek Rofam10 jest stosunkowo długi i mieści się w zakresie od ok. 8 do ok.
2 s.
Natomiast termodynamiczna trwałość micel jonowego surfaktantu jest o trzy
rzędy wartości większa i zależnie od składu oraz stężenia badanego roztworu
zmienia się w szerokim przedziale wartości od ok. 106 do ok. 591 s-1. Dodatkowo
jak pokazano w Tabeli 2 wartości k2 rosną wraz ze wzrostem stężenia SDS
w badanym roztworze micelarnym. Natomiast obecność elektrolitu, niezależnie od
typu dodanej soli Cr(III), znacznie (2-3-krotnie) zmniejsza stabilność micel.
Ponadto należy zaznaczyć, że czas wolnego procesu relaksacyjnego micelizacji
SDS jest ponad 1000 razy krótszy w porównaniu do 2 niejonowego surfaktantu
i zależnie od typu obecnego elektrolitu oraz stężenia SDS zmienia się w zakresie
1,7-9,7 ms. Micele zbudowane z cząsteczek Rofam10 wykazują znacznie dłuższe
czasy relaksacji (2) niż agregaty powstające w roztworach jonowych surfaktantów,
prawdopodobnie z powodu braku odpychania jonowego między ugrupowaniami
hydrofilowymi [45].

1368

B. KONOPCZYŃSKA, K. PROCHASKA

Tabela 2.
Table 2.

Wartości stałych trwałości micel k2 oraz czasu wolnego procesu relaksacyjnego kinetyki micel
2, oszacowane dla układów bez dodatku elektrolitu oraz w obecności soli chromu(III)
The values of micelle stability constant k2 and the time of slow relaxation process of the micelle
kinetics 2, estimated for systems without electrolyte and in the presence of chromium(III) salts

Związek powierzchniowo czynny Elektrolit

SDS

Rofam10

SDS+Rofam10

k2
k2
2
2
(2.5 CMC) (5 CMC) (2.5 CMC) (5 CMC)
[s-1]

[s-1]

[s]

[s]

-

382,85

591,27

2,61·10-3

1,69·10-3

Cr(NO3)3

136,38

172,06

7,33·10-3

5,81·10-3

Cr(ClO4)3

134,40

387,26

7,44·10-3

2,58·10-3

CrCl3

106,30

192,90

9,41·10-3

5,18·10-3

Cr2(SO4)3

103,32

210,30

9,68·10-3

4,75·10-3

-

0,20

0,48

5,00

2,08

Cr(NO3)3

0,18

0,46

5,55

2,17

Cr(ClO4)3

0,12

0,41

8,33

2,44

CrCl3

0,15

0,44

6,67

2,27

Cr2(SO4)3

0,17

0,45

5,88

2,22

-

595,96

643,16

1,68·10-3

1,55·10-3

Cr(NO3)3

218,36

308,53

4,58·10-3

3,24·10-3

Cr(ClO4)3

126,53

389,00

7,90·10-3

2,57·10-3

CrCl3

194,39

396,15

5,14·10-3

2,52·10-3

Cr2(SO4)3

160,93

251,90

6,21·10-3

3,97·10-3

W przypadku micelarnych roztworów z mieszaniną surfaktantów
SDS+Rofam10 dodatek oksyetylenowanej pochodnej do anionowo czynnego
związku SDS powoduje zwiększenie wartości k2, czyli zmniejszenie czasu wolnego
procesu relaksacyjnego micelizacji. Tak więc mieszane micele są
termodynamicznie bardziej stabilne niż micele powstające w jednoskładnikowych
roztworach obu badanych surfaktantów. Z kolei dodatek soli chromu(III) do
roztworu micelarnego zawierającego SDS+Rofam10 powoduje, podobnie jak
w przypadku micelarnych roztworów SDS, znaczne pogorszenie termodynamicznej
trwałości mieszanych micel.
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2.4. FUNKCJE TERMODYNAMICZNE PROCESU MICELIZACJI

Na podstawie wartości CMC wyznaczonych z izoterm napięcia
powierzchniowego (Tabela 1) oszacowano wartości różnicy funkcji
termodynamicznych procesu tworzenia się micel, takich jak: różnica standardowej
molowej entalpii swobodnej micelizacji (ΔG0mic), różnica standardowej molowej
entalpii (ΔH0mic) oraz różnica standardowej molowej entropii (ΔS0mic) [11, 47].
Analiza danych termodynamicznych zestawionych w Tabeli 3 wskazuje, że procesy
tworzenia micel zarówno jednoskładnikowych (w roztworach micelarnych SDS lub
Rofam10), jak i micel mieszanych (w roztworach z mieszaniną SDS+Rofam10)
mają charakter endotermiczny. Wszystkie wartości ΔH0mic są dodatnie, przy czym
należy zaznaczyć, że entalpia micelizacji oksyetylenowanej pochodnej jest znacznie
większa niż w przypadku micelizacji SDS. Ponadto, jak należało oczekiwać, we
wszystkich przypadkach wzrost temperatury badanych układów powoduje
obniżenie wartości ΔG0mic, albowiem w wyższej temperaturze proces adsorpcji jest
bardziej spontaniczny. Uzyskane wyniki są zgodne z danymi literaturowymi [5, 48].
Tabela 3.
Table 3.

Wartości różnicy funkcji termodynamicznych procesu micelizacji oraz wartości CMC dla SDS,
Rofam10 oraz SDS+Rofam10
The values of thermodynamic functions of the micellization process and the CMC values for
SDS, Rofam10 and SDS+Rofam10

zpcz

SDS

Rofam10

SDS+ Rofam10

T
[K]

CMC
[mmol/dm3]

ΔG0mic [kJ/mol]

ΔH0mic
[kJ/mol]

ΔS0mic
[J/mol∙K]

296

7,84

-18,84

58,69

0,063

303

7,88

-19,29

58,25

0,063

313

7,94

-19,93

57,61

0,063

296

0,02

-26,11

81,34

0,088

303

0,02

-26,73

80,73

0,088

313

0,02

-27,61

79,84

0,088

296

0,64

-28,58

89,03

0,096

303

0,69

-29,26

88,35

0,096

313

0,76

-30,22

87,38

0,096
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2.5. BADANIA SEPARACJI JONÓW Cr(III) TECHNIKĄ MEUF

W kolejnym etapie prac przeprowadzono badania separacji jonów Cr(III)
z roztworów micelarnych techniką MEUF stosując w poszczególnych układach
SDS, Rofam10 oraz mieszaninę SDS+Rofam10. Do wodnego roztworu danej soli
chromu(III) dodano związek powierzchniowo czynny w ilości pozwalającej
otrzymać układ micelarny o zadanym stężeniu tj. założonej wielokrotności CMC
użytego surfaktantu. Podczas procesu MEUF analizowano jaki wpływ na retencję
(R,%) jonów chromu(III) ma typ zastosowanego zpcz, a także rodzaj użytej soli
Cr(III). Uzyskane wyniki pokazano na rys. 7 oraz w Tabeli 4.
Jak można było oczekiwać w układzie micelarnym z niejonowym związkiem
powierzchniowo czynnym Rofam10 zatrzymanie jonów chromu(III) było bardzo
małe, niezależnie od rodzaju separowanej soli Cr(III). We wszystkich
analizowanych układach wartości stopnia retencji wynosiły R<10%. Natomiast
w układzie micelarnym zawierającym mieszaninę SDS+Rofam10 retencja Cr(III)
była bliska 100% i co istotne, nawet nieznacznie większa w porównaniu z układem
MEUF zawierającym jedynie anionowo czynny surfaktant SDS (Rys.7).

Rysunek 7.
Figure 7.

Stopień zatrzymania jonów Cr(III) w procesie separacji roztworów micelarnych techniką
MEUF; c0=0,1 g/dm3, membrana CA
The degree of retention of Cr(III) ions in the separation process of micellar solutions using the
MEUF technique; c0=0,1 g/dm3, CA membrane

Użycie mieszaniny surfaktantów w procesie MEUF ma jeszcze jedną ważną
zaletę. Jak pokazują dane zestawione w Tabeli 4 zaledwie nieznaczne zastąpienie
anionowego SDS biodegradowalnym surfaktantem pochodzenia naturalnego
Rofam10, pozwoliło istotnie zmniejszyć sumaryczną zawartość zpcz w układzie
MEUF. Należy również zaznaczyć, że obecność niejonowego surfaktantu nie tylko
nie miała negatywnego wpływu na przebieg procesu MEUF, ale dodatkowo
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poprawiła efektywność separacji jonów chromu(III) zwiększając stopień retencji
R jonów metalu o kilka procent.
Tabela 4.
Table 4.

Sumaryczna zawartość zpcz w separowanym roztworze
Total surfactant content in the separated solution

Typ surfaktantu

Stężenie zpcz w separaowanym
[g/dm3]

5 CMC SDS

11,30

2,5 CMC Rofam10

0,045

Mieszanina SDS+Rofam10 (5 CMC)

5,70

UWAGI KOŃCOWE
Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwalają stwierdzić, że
zastosowanie
procesu
MEUF
do
usuwania
jonów
chromu(III)
w układach z mieszaniną związków powierzchniowo czynnych zawierającą jonowy
SDS i niejonową oksyetylenowaną pochodną Rofam10, prowadzi do efektywnego
usunięcia
jonów
metalu
niezależnie
od
typu
anionu
obecnego
w separowanym układzie. Należy zaznaczyć, że dodanie do micelarnego roztworu SDS
zaledwie 0,0045 g niejonowego surfaktantu nie tylko poprawia (o kilka %) stopień
zatrzymania jonów Cr(III), ale co najważniejsze, dodatkowo umożliwia znaczne
obniżenie sumarycznej zawartości surfaktantu w separowanym układzie. Wykazano
bowiem, że dodanie pochodnej Rofam10 do SDS w stosunku 8,00:0,02 mmol/mmol
przesuwa CMC mieszaniny o rząd wartości w kierunku niższych stężeń. Ponadto
stwierdzono, że termodynamiczna trwałość mieszanych micel (oszacowana na
podstawie badań dynamiki adsorpcji rozważanych układów) jest praktycznie taka sama
jak w przypadku jednoskładnikowych micel tworzonych w roztworach micelarnych
SDS.
Reasumując należy wyraźnie podkreślić, że dzięki zastosowaniu niewielkiego
dodatku Rofam10, tj. biodegradowalnego, naturalnego pochodzenia surfaktantu
niejonowego, do micelarnego roztworu SDS, proces usuwania jonów chromu(III)
techniką MEUF staje się bardziej przyjazny dla środowiska.

PODZIĘKOWANIA
Praca finansowana ze środków subwencji MEiN.
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ABSTRACT
The paper highlights selected problems of physical chemistry and dynamics
of colloidal systems indispensable for the understanding and optimization of drug
delivery by inhalation. Besides describing the fundamental aspects of aerosol flow
and deposition in the respiratory system, some problems related to particle
or droplet generation in the inhalers are discussed. In particular, the influence
of liquid properties on aerosol formation in different nebulizers is demonstrated as
a critical factor in successful aerosol therapy. The paper also addresses interactions
between inhaled drug particles and bronchial mucus or the pulmonary surfactant,
indicating another broad field of colloid and interface science application
in medicine.

Keywords: colloidal systems, aerosols, drug delivery, inhalation, lung surface
Słowa kluczowe: układy koloidalne, aerozole, dostarczanie leków, inhalacja,
powierzchnia płuc
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
ALI
DPI
DPPC
NAC
pMDI
POChP
RV
SMI
SP
UO
P
Q
RD



– powierzchnia międzyfazowa ciecz-powietrze (air-liquid
interface)
– inhalator proszkowy (dry powder inhaler)
– dipalmitylofosfatydylocholina
– n-acetylocysteina
– inhalator ciśnieniowy (pressurized metered dose inhaler)
– przewlekła obturacyjna choroba płuc
– objętość rezydualna nebulizatora (residual volume)
– inhalator miękkiej mgły (soft mist inhaler)
– surfaktant płucny
– układ oddechowy
– spadek ciśnienia w inhalatorze DPI
– strumień objętościowy (przepływ) powietrza
– współczynnik wewnętrznego oporu aerodynamicznego
inhalatora DPI
– napięcie powierzchniowe
– gradient napięcia powierzchniowego
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WPROWADZENIE
Schorzenia dróg oddechowych (np. astma, POChP, pylica i inne schorzenia
restrykcyjne) są zaliczane do chorób cywilizacyjnych, których częstość
występowania nasila się wraz ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza przez pyły
i substancje gazowe [1]. Oddychanie, będące podstawowym procesem życiowym,
wymaga poboru przez organizm do 10 m3 powietrza w ciągu doby. Wraz
z wdychanym powietrzem do płuc przedostają się zawieszone w nim cząstki
aerozolowe, które z rożną sprawnością osadzają się (ulegają depozycji) na
powierzchni układu oddechowego (w skrócie: UO). Dane ilościowe na temat
przepływu i dystrybucji wdychanych cząstek w obrębie poszczególnych struktur
drzewa oskrzelowego, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat ich
potencjalnej toksyczności, są skutecznie pozyskiwane dzięki opisowi fizykochemii
aerozolowych układów koloidalnych, tj. dyspersji mikronowych i submikronowych
cząstek lub kropel zawieszonych w powietrzu. Ta elementarna wiedza, postrzegana
jako mniej ważna przed 2020 r., nabrała dodatkowego znaczenia w dobie pandemii
COVID-19 jako choroby transmitowanej głównie drogą kropelkową [2].
Warto zauważyć, że po depozycji cząstek w płucach, tj. gdy kontaktują się one
z cieczami pokrywającymi nabłonek UO, które zawierają śluz oskrzelowy lub
surfaktant płucny, także ważną rolę odgrywają zjawiska biegnące w układach
koloidalnych - tym razem ciekłych, zawierających naturalne substancje
o szczególnych właściwościach reologicznych i powierzchniowo-czynnych [3].
Choroby płuc, które często są wywołane przez wdychanie szkodliwych
aerozoli, mogą być leczone dzięki wprowadzeniu leków tą samą drogą, tj. przez
inhalację cząstek lub kropel, zawierających substancje lecznicze. Taka metoda
dostarczania farmaceutyków jest znana jako aerozoloterapia i stanowi podstawowy
sposób leczenia pacjentów z różnych grup wiekowych, o różnym podłożu
i przebiegu chorób płuc [4]. Zapewnienie skutecznej aerozoloterapii, na którą
składa się powtarzalne wytworzenie zdefiniowanej dawki aerozolu o określonej
charakterystyce (m.in. odpowiedniej wielkości cząstek), a następnie jej
wprowadzenie do określonych przestrzeni UO, również wymaga istotnego wkładu
wiedzy z zakresu fizyki układów aerozolowych.
Niniejszą pracę poświęcono wybranym wyzwaniom, wobec których staje
współczesna aerozoloterapia i z którymi – czasem w większym stopniu niż lekarze muszą zmierzyć się inżynierowie i naukowcy specjalizujący się w fizykochemii
układów koloidalnych.
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1. PODSTAWY FIZYKOCHEMICZNE AEROZOLOTERAPII
Określenie przestrzennego rozkładu depozycji cząstek w UO wymaga
dokładnej znajomości jego budowy (struktury), charakteru przepływu wdychanego
aerozolu oraz właściwości cząstek lub kropel zawieszonych we wdychanym
powietrzu. Dostępne dane morfometryczne płuc (modele m.in. Weibela, Cumminsa,
Yeh-Schuma, i inne [5]) pozwalają określić chwilową prędkość powietrza/aerozolu
w nosie, ustach, gardle, tchawicy lub dowolnej gałęzi drzewa oskrzelowego.
Warunki przepływu powietrza wewnątrz UO ewoluują ze względu na zmienność
jego struktury geometrycznej, począwszy od nosa lub jamy ustnej i gardła, poprzez
tchawicę i rozgałęziającą się strukturę drzewa oskrzelowego (oskrzela, oskrzeliki,
oskrzeliki oddechowe i końcowe), aż po pęcherzyki płucne, Rys.1. Dysponując
danymi na temat przepływu aerozolu w drogach oddechowych, można dla
dowolnego zakresu rozmiaru wdychanych cząstek określić dominujące
mechanizmy depozycji w konkretnych strukturach UO. Cząstki osadzają się
w wyniku działania podstawowych mechanizmów: bezwładności, sedymentacji
i dyfuzji (Rys.2), których efektywność zależy od wielkości cząstek i ich czasu
przebywania w danym elemencie UO.

Rysunek 1.
Figure 1.

Schemat struktury układu oddechowego człowieka (na podstawie [5])
Schematic structure of the respiratory system (based on [5])
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Na Rys. 3 przedstawiono schematycznie sprawność depozycji
w poszczególnych strukturach układu oddechowego w funkcji średnicy cząstek.
Analiza możliwości penetracji aerozolu do poszczególnych struktur drzewa
oskrzelowego i ich lokalnej sprawności depozycji pozwala stwierdzić, że z punktu
widzenia dostarczania leków dla celów aerozoloterapii najbardziej pożądane są
cząstki mniejsze od 5 m, zwane cząstkami drobnymi (fine particles) [6,7].

D
B
S

Podstawowe mechanizmy depozycji cząstek aerozolowych w układzie oddechowym (na
przykładzie rozwidlenia oskrzeli): B – bezwładność, S – sedymentacja, D – dyfuzja
brownowska
The basic mechanisms of aerosol particle deposition in the respiratory system (bronchial
bifurcation): B – inertia, S – sedimentation, D – Brownian diffusion

Rysunek 2.

Figure 2.

Prawdopodobieństwo depozycji

1

0.1

górne drogi oddechowe

drzewo oskrzelowe

pęcherzyki płucne

łącznie

0.01
0.1

Rysunek 3.

Figure 3.

1
Średnica cząstki aerozolowej [µm]

10

Poglądowa zależność prawdopodobieństwa tj. sprawności depozycji cząstek aerozolowych
w poszczególnych obszarach układu oddechowego. Pożądanym obszarem depozycji leku są
drzewo oskrzelowe i pęcherzyki płucne
The illustrative relationship of the probability (efficiency) of aerosol particle deposition
in different regions of the respiratory system. Inhaled drugs should be deposited in the bronchial
tree and alveoli

1382

T. R. SOSNOWSKI, K. DOBROWOLSKA

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przepływu i depozycji cząstek
aerozolowych w UO należy także uwzględnić złożoność czasowo-przestrzenną tego
procesu. Wpływ zmienności przepływu aerozolu na depozycję cząstek
w rozwidleniach oskrzeli oraz w obszarze usta-gardło-krtań był analizowany
w obliczeniach i doświadczeniach in vitro wykonywanych na Politechnice
Warszawskiej [m.in. 8-10]. Wyniki tych badań pokazały znaczące różnice
w stosunku do danych, jakie są uzyskiwane przy typowo zakładanym uproszczeniu
w postaci przepływu ustalonego. Różnice te są spowodowane zjawiskami
towarzyszącymi zarówno zmianom natężenia przepływu w czasie wdechu, jak
i nagłym odwróceniem zwrotu ruchu cząstek w chwili rozpoczęcia wydechu. Na
depozycję w UO wpływają również inne właściwości aerozolu, m.in. kształt
cząstek, ich gęstość i higroskopijność, oraz temperatura i wilgotność fazy gazowej
(powietrza). Po wejściu do układu oddechowego przez usta lub nos, aerozol
kontaktuje się ze środowiskiem o temperaturze bliskiej 37C oraz o wilgotności
nasycenia, =100%, i już na krótkim obszarze od wlotu, tj. jeszcze w górnych
drogach oddechowych, stan termodynamiczny aerozolu stabilizuje się.
W przypadku cząstek lub kropel o charakterze hydrofilowym, następuje wzrost ich
rozmiarów na skutek kondensacji pary wodnej. Może dochodzić także do
wzajemnego oddziaływania cząstek (lub kropel), prowadzącego do ich koagulacji
(lub koalescencji). Proces ten jest obserwowany zarówno przy inhalacji aerozoli
leczniczych, jak i przy wdychaniu innych stężonych aerozoli, np. dymu
papierosowego lub mgły wytwarzanej w elektronicznych papierosach [11]. Innym
ważnym efektem występującym w przypadku wdychania stężonych pyłów, dymów
lub mgieł, jest tzw. colligative motion, tj. grupowy przepływ chmury cząstek, który
ma inną dynamikę niż ruch izolowanych cząstek aerozolowych. Może to wpływać
m.in. na sprawność depozycji cząstek.
Zasygnalizowane powyżej zjawiska potwierdzają, że procesy przepływu
i osadzania się inhalowanych cząstek w płucach obejmują szereg interesujących
zagadnień z zakresu dynamiki układów koloidalnych, jakimi są aerozole.
Dodatkowe zagadnienia, związane bezpośrednio z inhalacyjnym dostarczaniem
leków, zostaną przedstawione w dalszej części pracy.
2. METODY I URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA AEROZOLI
INHALACYJNYCH
Aerozole medyczne są wytwarzane w inhalatorach, które są urządzeniami
umożliwiającymi powstanie aerozolu w chwili bezpośrednio poprzedzającej jego
inhalację. Wymóg ten jest oczywisty, gdyż aerozol jest układem termodynamicznie
nietrwałym, ulegającym spontanicznie procesom, które prowadzą do jego zaniku,
m.in. w wyniku dyfuzji, odparowania, koagulacji czy sedymentacji. Metoda
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wytwarzania cząstek lub kropel aerozolu zależy od pierwotnej formy leku
(roztwór, zawiesina, proszek), stąd wyróżniamy:
1. nebulizatory i inhalatory tzw. miękkiej mgły (SMI – soft mist inhalers) - do
rozpraszania leków w postaci ciekłej;
2. inhalatory proszkowe (tzw. DPI – dry powder inhalers) - do rozpraszania
leków w postaci sproszkowanej;
3. inhalatory ciśnieniowe (tzw. pMDI – pressurized metered dose inhalers),
rozpraszające leki przygotowane w formie roztworów lub zawiesin
substancji leczniczej w skroplonym niskowrzącym propelencie.
Ze względu na zastosowany sposób atomizacji cieczy, nebulizatory dzielimy
na pneumatyczne (zasilane sprężonym powietrzem) i ultradźwiękowe, te ostatnie
zaś – na klasyczne i siateczkowe (typu mesh, inaczej: membranowe). Wszystkie
inhalatory, poza nebulizatorami, są urządzeniami dawkującymi, tj. wyzwalają
zadaną porcję leku podczas pojedynczej inhalacji. Porcja ta może występować
w postaci wstępnie odważonej, np. jako proszek zawarty wewnątrz kapsułki, lub
może być na bieżąco odmierzana w trakcie działania inhalatora (co stanowi osobne
wyzwanie inżynierskie). Warto jednak zauważyć, że w odróżnieniu od innych
metod wprowadzania leków, np. w formie zastrzyku czy połykanej tabletki,
w inhalacjach leczniczych nie możemy zbyt precyzyjnie określić dawki leku
dostarczonego do organizmu. Jest to skutkiem zastosowania układu koloidalnego
jako nośnika leku. Jak wiadomo, do dolnych dróg oddechowych docierają głównie
cząstki o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 5 m, więc jeśli w inhalatorze są
wytwarzane także większe cząstki, nie utworzą one dawki terapeutycznej (osadzą
się głównie w górnych drogach oddechowych). Jednak nawet w przypadku emisji
i inhalacji cząstek wyłącznie z pożądanego zakresu rozmiarów, nie wszystkie takie
cząstki zostaną zatrzymane w płucach. Jak wskazuje wykres sprawności depozycji
(Rys. 3), część inhalowanego aerozolu jest zawsze wydychana (łatwo to można
stwierdzić wizualnie np. przy inhalacji dymu papierosowego lub mgły z papierosów
elektronicznych). Brak precyzyjnego dawkowania aerozolu leczniczego wynika
także z faktu, że zwykle pewna część leku wcale nie opuszcza inhalatora, bo nie
ulega aerozolizacji lub jest zatrzymywana, np. w ustniku. W przypadku
nebulizatorów występuje tzw. objętość rezydualna RV, która jest definiowana jako
objętość cieczy pozostającej na dnie naczynia nebulizacyjnego po zakończeniu
inhalacji. Wartość RV waha się od paruset mikrolitrów w tzw. nebulizatorach
siateczkowych, do około 1-2 ml w nebulizatorach pneumatycznych, i stanowi ona
część straconej dawki leku ze względu na brak technicznej możliwości jego
rozpylenia. Kolejny czynnik odpowiedzialny za straty leków rozpraszanych
w wielu nebulizatorach wiąże się z tym, że wytwarzają one aerozol w sposób
ciągły, zaś do UO jest wprowadzony jedynie aerozol leczniczy powstający podczas
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wdechu. Pozostała porcja aerozolu, powstająca podczas pauzy oddechowej
i wydechu, jest emitowana poza układ nebulizator-pacjent, a więc nie ma działania
leczniczego.
W przypadku inhalatorów ciśnieniowych pMDI, na straty dawki inhalowanej
do płuc wpływają zwykle błędy synchronizacji wdechu z wyzwoleniem chmury
aerozolu, tj. z naciśnięciem pojemnika, zaś dodatkowo - także wysoka depozycja
bezwładnościowa cząstek w gardle, wynikająca z ich dużej prędkości [12]. Warto
nadmienić, że zarówno w przypadku nebulizatorów jak i inhalatorów pMDI,
wprowadzane są pewne modyfikacje techniczne zmniejszające omówione straty
leku [5].
W inhalatorach proszkowych, stopień rozproszenia cząstek aerozolu
wprowadzanego do dróg oddechowych jest silnie uzależniony od sposobu inhalacji,
gdyż proszek jest porywany i rozpraszany wewnątrz DPI dzięki energii wdechu. Na
proces aerozolizacji wpływają także oddziaływania adhezyjne występujące między
cząstkami proszku, m.in. oddziaływania van der Waalsa, elektrostatyczne
i pochodzące od bezpośredniego zaczepienia mechanicznego (tzw. interlocking).
Zależą one od właściwości materiału proszku oraz struktury wnętrza i powierzchni
cząstek (m.in. porowatości i chropowatości), na którą wpływa m.in. sposób
wytwarzania/przygotowania proszku. Na agregację cząstek proszku wpływa
dodatkowo wilgotność powietrza, która odpowiada za ewentualną kondensację pary
wodnej i spajanie cząstek za pośrednictwem mostków cieczowych [5].
Stopień aerozolizacji proszku zależy od konfiguracji przepływu powietrza
przez układ rozpraszania, tzn. od przestrzennego rozkładu naprężeń
aerodynamicznych, umożliwiających transfer energii kinetycznej do agregatów
cząstek, niezbędny dla ich rozpadu [13]. Dlatego zastosowanie znajdują tutaj
różnorodne układy wymuszające lokalne przyspieszenie i turbulizację strumienia
powietrza [14,15], choć ich wprowadzenie zawsze wiąże się z podwyższonym
spadkiem ciśnienia w inhalatorze. W związku ze stratami ciśnienia wewnątrz
inhalatorów proszkowych, można je podzielić na nisko-, średnioi wysokooporowe, zaś parametrem liczbowo określającym wewnętrzny opór
aerodynamiczny inhalatora DPI jest współczynnik RD, zdefiniowany jako:
√

(1),

gdzie P jest spadkiem ciśnienia (zwyczajowo podawanym w [hPa]) występującym
przy objętościowym strumieniu powietrza Q (zwykle wyrażanym w [dm3/min])
przepływającego przez inhalator. Dla większości inhalatorów proszkowych RD
mieści się w zakresie 0,05 – 0,2 hPa0,5min dm-3. Parametr ten ma duże znaczenie
praktyczne, wskazując, które inhalatory - ze względu na zbyt wysoki opór
wewnętrzny - nie mogą być poprawnie stosowane przez dzieci, chorych z nasiloną
obturacją lub osłabioną sprężystością płuc.
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Z opisanym powyżej sposobem wytwarzania aerozolu w inhalatorach DPI (tzw.
pasywnych DPI) wiąże się również problem tzw. przepływo-zależności, tj.
zmienności właściwości wytwarzanej chmury aerozolowej (np. wartości uwolnionej
dawki, masowego udziału cząstek drobnych, itd.) w funkcji przepływu powietrza.
Istnieją inhalatory, w których zmienność ta jest nieznaczna, lecz są także DPI silnie
przepływo-zależne, przy czym zmiana jakości aerozolu w funkcji przepływu
powietrza nie zawsze jest liniowa, Rys.4. Przepływo-zależność może odpowiadać
za gorszą powtarzalność dostarczania leku, jeśli różni chorzy w niejednakowy
sposób będą w stanie wdychać powietrze przez dany rodzaj inhalatora. Warto przy
tym zwrócić uwagę, że przepływo-zależność nie jest cechą wyłącznie inhalatora
DPI, lecz kombinacji inhalator-lek, ponieważ mają na nią wpływ również
omawiane wcześniej właściwości fizykochemiczne proszku (m.in. łatwość do
deagregacji).
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Rysunek 4.
Figure 4.

Schematyczny wykres niskiej i wysokiej przepływo-zależności inhalatorów DPI: wpływ
strumienia powietrza na udział cząstek mniejszych od 5 m
Schematic relationships for low and high flow-dependence of DPIs: the influence of airflow rate
on the fraction of particles smaller than 5 m

Jak już wspomniano, w odróżnieniu od DPI i pMDI, przyjęcie leku
aerozolowego przy użyciu nebulizatora wymaga wykonania wielu oddechów,
zwykle przez kilka minut. Ta pozorna wada nebulizatorów staje się zaletą
w sytuacji, gdy chory nie jest w stanie odpowiednio wykonać manewru
oddechowego wymaganego do w pełni poprawnego użycia innych inhalatorów.
Dlatego nebulizatory są często stosowane do dostarczania leków osobom starszym
i dzieciom, a także podczas wentylacji mechanicznej [16], choć wskazano na pewne
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ograniczenia ich używania np. w leczeniu COVID-19, ze względu na ryzyko emisji
wirusa do otoczenia wraz z aerozolem wydostającym się poza nebulizator [17,18].
3. PREKURSORY LEKÓW INHALACYJNYCH I CZYNNIKI
WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ AEROZOLU LECZNICZEGO
W nebulizacji, która – jak już wspomniano – ma szerokie zastosowanie
u pacjentów dzieci i pacjentów słabo współpracujących, znaczny wpływ na
efektywność terapii inhalacyjnej mają zagadnienia z zakresu fizykochemii
koloidów. Nebulizatory są zalecane do rozpraszania różnorodnych leków w stanie
ciekłym, choć na ogół są wstępnie testowane jedynie przy rozpylaniu roztworu soli
fizjologicznej lub wodnego roztworu NaF (wg normy [19]). Leki stosowane
w inhalacjach są wodnymi roztworami lub zawiesinami i mogą się różnić pod
względem lepkości, napięcia powierzchniowego, przewodnictwa elektrolitycznego
oraz innych właściwości fizykochemicznych, mających wpływ na proces ich
atomizacji. Znany jest wpływ właściwości reologicznych oraz napięcia
powierzchniowego cieczy (w tym jego wartości dynamicznej, mierzonej w skali
milisekund), zarówno na wydajność nebulizacji, jak i na zawartość kropel
mniejszych niż 5 m, przy czym obserwowane zależności są specyficzne dla
określonego rodzaju nebulizatora [20-22]. Na przykład, zawiesin nie udaje się
efektywnie rozpylać w klasycznych nebulizatorach ultradźwiękowych [23], z kolei
nieniutonowskie właściwości charakteryzujące roztwory kwasu hialuronianowego
w obecności chlorku sodu powodują wyraźny spadek wydajności wytwarzania
aerozolu w nebulizatorach siateczkowych [24]. Różnice w przewodności
elektrolitycznej, wynikające z różnego stężenia chlorku sodu lub innych
elektrolitów, mogą zmieniać sposób działania nebulizatorów siateczkowych, co
przypisuje się m.in. kumulacji ładunku elektrycznego przy membranie generującej
mgłę [25]. O ile znaczne różnice w lepkości występują tylko w przypadku
niektórych leków, to napięcie powierzchniowe rozpylanych farmaceutyków może
dość często się różnić ze względu na właściwości powierzchniowo czynne
substancji leczniczej lub użytych dodatków (adiuwantów), stosowanych np. jako
związki stabilizujące i konserwujące produkt leczniczy.
Dodatkowe kwestie występują w przypadku rozpylania zawiesin leków, np.
sterydów. Substancje czynne takie jak budezonid czy propionian flutykazonu są
nierozpuszczalne w wodzie, a więc zawierające je ciekłe preparaty lecznicze są
dostępne jako zawiesiny mikrocząstek. Cząstki muszą być odpowiednio małe, aby
mogły być przenoszone wewnątrz kropel powstających w nebulizatorze. Jednak
cząstki o wielkości mniejszej niż około 3 m – a jest to graniczny rozmiar dla
cząstek stałych, aby mogły docierać w głąb UO będąc we wnętrzu kropel
powstających w nebulizatorze - nie są stabilne w zawiesinie i szybko agregują, po
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czym ulegają sedymentacji. Stabilność mikrozawiesin można badać typowymi
metodami, mierząc m.in. potencjał zeta oraz dynamikę klarowania się cieczy [26].
W procesie atomizacji, któremu towarzyszą wysokie naprężenia hydrodynamiczne,
agregaty cząstek powinny zostać rozbite do cząstek pierwotnych. Jednak nie
w każdym nebulizatorze odbywa się to równie skutecznie, a więc można
oczekiwać, że w emitowanym i inhalowanym aerozolu będą obecne także krople
wcale nie zawierające cząstek sterydu, czyli nie mogące dostarczać leku do UO.
Taka sytuacja będzie miała miejsce również w sytuacji, gdy steryd użyty do
sporządzenia zawiesiny zawiera zbyt duże cząstki pierwotne (może to dotyczyć
niektórych leków odtwórczych, tj. generycznych). Podawanie drogą inhalacyjną
leków zawiesinowych napotyka więc na kolejne wyzwania, które należy
rozpatrywać na poziomie analizy układów dyspersyjnych. Aby zapobiec nadmiernej
agregacji, leki zawiesinowe do nebulizacji są uzupełniane o składniki o charakterze
surfaktantów, stabilizujące układ koloidalny. W generykach domieszki te, podobnie
jak ich stężenia, nie zawsze są identyczne. Zmieniając w określony sposób napięcie
powierzchniowe rozpylanej cieczy, wpływają one jednak na proces atomizacji
i wielkość powstających kropel aerozolu. Tym samym istnieje ryzyko, że
analogiczne (teoretycznie: w pełni zamienne) leki do nebulizacji nie są
równoważne, bo wytwarzany jest z nich aerozol o innych właściwościach i różnej
możliwości docierania do płuc. Z dodatkiem surfaktantów wiąże się dodatkowo
efekt pienienia się cieczy w nebulizatorze, który zmniejsza ilość leku
przetwarzanego do formy aerozolu (część leku tworzy pianę i pozostaje na
ściankach, zwiększając wartość RV).
Wspomniane zmiany wydajności wytwarzania aerozolu oraz rozkładu średnic
kropel spowodowane zróżnicowaniem właściwości fizykochemicznych cieczy,
bezpośrednio wpływają na skuteczność terapeutyczną inhalacji. Potwierdza to, że
niezwykle ważne staje się precyzyjne rozpoznanie właściwości nie tylko ciekłego
prekursora aerozolu, ale i całego układu nebulizator-rozpylana ciecz. Jest to
realizowane dzięki zastosowaniu metod pomiarowych umożliwiających
wszechstronną charakterystykę właściwości fizykochemicznych leku w stanie
ciekłym oraz cech wytwarzanego aerozolu. Jako przykład takich analiz,
przedstawiono uzyskaną w niedawnych badaniach [27] zależność rozkładu
wielkości kropel dla rozpraszanego hipertonicznego (10% mas.) roztworu chlorku
sodu oraz 0,01% mas. roztworu surfaktantu Tween 80 (polisorbat 80 - związek
stosowany jako adiuwant w zawiesinach budezonidu), podczas rozpraszania tych
cieczy w trzech nebulizatorach: pneumatycznym (Pari LC Sprint) i dwóch
membranowych (Intec Twister Mesh i Aerogen Solo), Rys.5.
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(a)

(b)

Rysunek 5.
Figure 5.

Rozkład wielkości kropel wytwarzanych w trzech nebulizatorach z roztworów wodnych:
(a) 10% mas. NaCl, (b) 0,01% mas. Tween 80
Droplet size distribution in the aerosol of aqueous solutions atomized in three nebulizers:
(a) 10% w/w NaCl, (b) 0.01% w/w/ Tween 80

Pomiary wykonano przy użyciu dyfrakcyjnego spektrometru aerozolowego
Spraytec (Malvern, Wielka Brytania). Wyniki pokazują, że wielkość kropel
aerozolu wyraźnie zależy od zastosowanego nebulizatora (najmniejsze powstają
w Aerogen Solo, zaś największe – w Intec Twister Mesh), ale jednocześnie na
rozkład ich wielkości wpływają właściwości cieczy. W omawianym przypadku
decydujące znaczenie wydaje się mieć napięcie powierzchniowe roztworu: dla
0,01% mas. roztworu Tween 80 ma ono wartość rzędu 40 mN/m, podczas gdy dla
10% roztworu NaCl – około 75 mN/m [28]. Przytoczone wyniki potwierdzają
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postulowaną wcześniej potrzebę testowania poszczególnych układów leknebulizator, co – w połączeniu z wiedzą na temat dynamiki przepływu i depozycji
aerozolu w układzie oddechowym – pozwoli w lepszym stopniu kontrolować
proces leczenia inhalacyjnego.
4. WYBRANE ASPEKTY ODDZIAŁYWANIA WDYCHANYCH
CZĄSTEK Z POWIERZCHNIĄ PŁUC
Ostatnim aspektem dotyczącym roli fizykochemii koloidów w dostarczaniu
leków aerozolowych do płuc, który chcemy zasygnalizować w tej pracy, jest
oddziaływanie zdeponowanych cząstek z powierzchnią układu oddechowego.
Nabłonek UO jest pokryty cieczą; w obszarze oskrzelowym jest nią cienka warstwa
śluzu, w obszarze pęcherzyków płucnych - płyn wyściółkowy zawierający tzw.
surfaktant płucny. Śluz oskrzelowy stanowi szczególny rodzaj bariery chroniącej
drogi oddechowe przed wdychanymi substancjami, składający się z lepkiej
wierzchniej warstwy żelu zawierającej usieciowane mucyny i inne związki, m.in.
tłuszcze i DNA [29]), oraz rzadszej warstwy cieczy – zolu (ang. pericilliary fluid),
zlokalizowanego od strony urzęsionego nabłonka. Synchroniczny ruch rzęsek
przemieszcza wierzchnią warstwę śluzu umożliwiając eliminację osadzonych w niej
cząstek pochodzenia aerozolowego przesuwając je w stronę tchawicy i gardła.
Opisana struktura śluzu, korzystna dla zabezpieczenia płuc przed wdychanymi
zanieczyszczeniami, ogranicza jednocześnie szybkość docierania inhalowanych
leków do nabłonka. W kilku pracach badaliśmy wpływ substancji mukolitycznych
(rozrzedzających, np. N-acetylocysteiny, NAC – Rys. 6a) na szybkość dyfuzji leku
przez warstwę śluzu, postulując celowość opracowania nowego nośnika leków
w postaci wieloskładnikowych (kompozytowych) cząstek proszku, zawierających
zarówno lek (np. przeciwzapalny, rozkurczający oskrzela, itp.) jak i składnik
modyfikujący właściwości śluzu [30] – Rys 6b. Koncepcja ta, jak i metoda
wytwarzania cząstek proszku na drodze suszenia rozpyłowego zostały
opatentowane [31]. Istotne wyzwanie stanowiło opracowanie sposobu preparatyki
cząstek i ich składu, co wynikało z faktu, że dodatek NAC obniżał temperaturę
zeszklenia kompozytu, uniemożliwiając wytworzenie proszku o właściwościach
pozwalających na jego przyszłe zastosowanie w inhalatorach typu DPI. Kwestie
związane z fizykochemią koloidów pojawiały się więc tutaj na etapie wytwarzania
cząstek, ale były także istotne w procesie ich oddziaływania ze śluzem, po drodze
obejmując zasygnalizowane już wcześniej zagadnienia aerozolizacji proszku
w inhalatorze oraz przepływu i depozycji aerozolu w układzie oddechowym [32].
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a)

(b)
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PF
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Rysunek 6.

Figure 6.

(a) budowa cząsteczkowa mukolityku N-acetylocysteiny (CAS 619-91-1); (b) koncepcja
działania cząstki kompozytowej uwalniającej mukolityk w celu ułatwienia dyfuzji leku przez
warstwę żelu do komórek nabłonka (G –warstwa żelu, PF – warstwa zolu, E – urzęsiony
nabłonek)
(a) molecular structure of the mucolytic drug, N-acetylcysteine (CAS 619-91-1); (b) the idea
of the activity of composite particle: releasing the mucolytic agent to enhance the diffusion
of the other drug through the gel layer to the epithelial cells (G – gel layer, PF – pericilliary
fluid, E – epithelium with cilia)

Układ surfaktantu płucnego (SP) jest osobnym obiektem szeroko zakrojonych
badań fizykochemicznych prowadzonych w wielu ośrodkach na świecie [33-35].
Sama jego struktura, obejmująca aktywną monowarstwę białkowo-lipidową
utworzoną na powierzchni faza wodna/powietrze (ALI: air/liquid interface)
i poddawaną oscylacji w rytm cyklu oddechowego, jest niezwykle ciekawa
z punktu widzenia zjawisk międzyfazowych. Właściwości powierzchniowo-czynne
fosfolipidów (głównie DPPC: dipalmitylo-fosfatydylocholiny, jako dominującego
składnika SP) sprawiają, że napięcie powierzchniowe cieczy pokrywającej
pęcherzyki płucne zmienia się w czasie, wykazując przy tym niejednorodny rozkład
przestrzenny. Sprzyja to powstawaniu efektów Marangoniego, tj. przepływów
cieczy wywołanych siłami kapilarnymi (ściślej: gradientem napięcia
powierzchniowego) [36]. Efekty te mają charakter dynamiczny i wywołują
konwekcję warstewki cieczy, przyśpieszając wymianę gazową w płucach,
a jednocześnie przemieszczając cząstki osadzone na powierzchni pęcherzyków
płucnych [3, 37, 38], Rys. 7.
Wielu badaczy koncentruje się na badaniach podstawowych właściwości ALI
zawierającej SP, także w kontekście ich zmian wywoływanych przez wdychane
czynniki, które mogą być obecne w środowisku gazowym (m.in. nanocząstki, gazy
toksyczne, leki inhalacyjne, itd. [35,39,40]). Pomiary prowadzone są często
z wykorzystaniem wagi Langmuira-Wilhelmy’ego, ale także w układach w bardziej
realiztycznym stopniu symulujących dynamikę powierzchni ciecz/gaz obecnej
w płucach (m.in. tenjsometria pęcherzykowa, oscylującej kropli, itp.). Badania takie
pozwalają nie tylko lepiej poznać strukturę i funkcję fizykochemiczną SP jako
bariery oddzielającej tkankę układu oddechowego od środowiska gazowego, ale
również określić potencjalny wpływ wdychanych substancji na surfaktant, a przez
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to – na stan zdrowia [41-43]. Metody dynamiczne oferują przy tym bardziej czuły
sposób analizy zaburzeń funkcji surfaktantu pod wpływem wdychanych aerozoli,
w tym także inhalowanych leków. Ostatnie badania pokazują, że nawet jeśli sama
substancja farmakologicznie czynna nie wykazuje właściwości powierzchniowo
czynnych, to inhalacja nebulizowanych leków może wywoływać zmiany
w aktywności SP na skutek obecnych w nich adiuwantów [44]. Wskazuje to na
możliwość wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych inhalacji niektórych
leków w związku z ich bezpośrednim oddziaływaniem na surfaktant płucny.
powietrze


surfaktant
hipofaza
nabłonek

Rysunek 7.

Figure 7.

Hydrodynamiczny transportu cząstek osadzonych na powierzchni pęcherzyka płucnego
pokrytego cieczą (hipofazą) z surfaktantem płucnym. Przepływ cieczy jest spowodowany
gradientem napięcia powierzchniowego 
Hydrodynamic transport of particles deposited on the surface of the alveolus covered by the
liquid (the hypophase) with the pulmonary surfactant. The liquid flow is driven by the surface
tension gradient 

UWAGI KOŃCOWE
Celem niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na znaczenie wybranych zagadnień
z zakresu fizykochemii układów koloidalnych dla problematyki związanej
z dostarczaniem leków inhalacyjnych oraz z wpływem wdychanych aerozoli na układ
oddechowy. Zarówno sam proces wytwarzania aerozolu do celów leczniczych, jak
i szereg zjawisk dynamicznych przebiegających w trakcie jego przepływu przez drogi
oddechowych, depozycji i oddziaływania z powierzchnią płuc, wymagają rozpoznania
procesów specyficznych dla układów dyspersyjnych, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na zjawiska powierzchniowe. Zagadnienia te są analizowane dzięki
wykorzystaniu wiedzy i narzędzi badawczych z obszaru chemii fizycznej i szeroko
rozumianej inżynierii chemicznej. Dyscypliny te wydatnie przyczyniają się do
opracowywania coraz skuteczniejszych metod dostarczania leków inhalacyjnych
i dalszego rozwoju aerozoloterapii.
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PODZIĘKOWANIA
Część badań, których wyniki zaprezentowano w pracy, została sfinansowana
ze środków Narodowego Centrum Nauki, projekt Nr 2018/29/B/ST8/00273 pt.
„Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu
oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel‖.
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Abstract
Wykaz stosowanych skrótów
Wprowadzenie
1. Epoksydowane oleje roślinne jako substraty żywic
2. Poliole i poliuretany
3. Cykliczne węglany i polihydroksyuretany
4. Epoksydowane oleje roślinne w modyfikacji polimerów/termoplastów
5. Epoksydowane oleje roślinne w powłokach sieciowanych UV
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo cytowane
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ABSTRACT
The growing, global concern for the natural environment contributes to the
intensive research on at least partial replacing of petroleum-based raw materials
with bio-renewable resources on an industrial scale. The chemical composition and
oligomeric nature of plant oils make them a promising bio-renewable base for
development of new polymer materials.
The conversion of plant oils and fats to epoxidized plant oils (EO) and polyols
are the processes intensively studied. Epoxides based on soybean oil, i.e. one of the
most easily available vegetable oils, have a high potential for polymeric materials
preparation. In addition, linseed and castor oils are of great importance in this area
as well.
This article presents the latest achievements in the production of novel polymer
materials based on epoxidized vegetable oils and their derivatives. The importance
and application of EO for polymer materials should be considered multidirectional.
Epoxidized plant oils are the platform chemicals for polyethers, polyesters,
polyurethanes and polyhydroxyurethanes, but also can act as modifiers for natural
and synthetic polymers. Polymers based on epoxidized vegetable oils
in combination with filler – including more and more popular natural fibers, allow
to obtain biocomposites. Applying bioresin and natural reinforcement reduces the
carbon footprint. Moreover, such materials may exhibit competitive properties
against petrochemical polymer products and meet the requirements of the
automotive, packaging, furniture, and construction industries. Additionally,
obtaining materials showing functional properties, including shape memory
and self-healing ability is also possible.

Keywords: epoxidized plant oil, (bio)composites, bio-based epoxy resins, polyols,
polyurethanes, cyclic carbonates
Słowa kluczowe: epoksydowane oleje roślinne, (bio)kompozyty, biożywice
epoksydowe, poliole, poliuretany, cykliczne węglany
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
AESO
BC
CLO
CNT
DTBA
EO
ELO
ESO
FF
MA
MAESO
MWCNT
NC
PANI
PHB
PHU
PLA
pTSA
PU
RTM
ST
VARTM

– akrylowany epoksydowany olej sojowy (ang. Acrylated
Epoxidized Soybean Oil)
– celuloza bakteryjna (ang. Bacterial Cellulose)
– cyklowęglanowany olej lniany (ang. Cyclocarbonated
Linseed Oil)
– nanorurki węglowe (ang. Carbon Nanotubes)
– kwas 2,2'–ditiodibenzoesowy (ang. 2,2′–Dithiodibenzoic
Acid)
– epoksydowany olej roślinny (ang. Epoxidized Plant Oil)
– epoksydowany olej lniany (ang. Epoxidized Linseed Oil)
– epoksydowany olej sojowy (ang. Epoxidized Soybean
Oil)
– włókna lniane (ang. Flax Fibers)
– bezwodnik maleinowy (ang. Maleic Anhydride)
– maleinowany akrylowany epoksydowany olej sojowy
(ang. Maleinized Acrylated Epoxidized Soybean Oil)
– wielościenne nanorurki węglowe (ang. Multiwall Carbon
Nanotubes)
– nanoceluloza (ang. Nanocellulose)
– polianilina (ang. Polyaniline)
– poli(3–hydroksymaślan) [ang. Poly(3–Hydroxybutyrate)]
– polihydroksyuretan (ang. Polyhydroxyurethane)
– poli(kwas mlekowy) (ang. Poly(Lactic Acid)]
– kwas p–toluenosulfonowy (ang. p–Toluenesulfonic Acid)
– poliuretan (ang. Polyurethane)
– formowanie z prasowaniem (ang. Resin Transfer
Molding)
– styren (ang. Styrene)
– formowanie niskociśnieniowe z prasowaniem (ang.
Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)
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WPROWADZENIE
Konwersja olejów i tłuszczów roślinnych do epoksydowanych olejów
roślinnych (EO) [1,2] i polioli [3] stanowi jeden z głównych procesów
prowadzących do wytwarzania nowych materiałów polimerowych opartych na
surowcach bioodnawialnych. Wykazują one szereg przydatnych przemysłowo
właściwości termofizycznych i mechanicznych, dzięki którym znajdują coraz
szersze zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Epoksydowane oleje roślinne
można polimeryzować wg mechanizmu kationowego, za pomocą utajonych
katalizatorów termicznych lub sieciować aminami lub bezwodnikami w celu
wytworzenia żywic termoutwardzalnych [4]. Natomiast z polioli uzyskanych na
bazie oleju roślinnego, w wyniku reakcji z diizocyjanianami, otrzymuje się
poliuretany [5-7] również w postaci wodnych dyspersji [8-12].
Wysoki potencjał do wykorzystania w syntezie materiałów polimerowych
posiadają epoksydy na bazie oleju sojowego, będącego jednym z najłatwiej
dostępnych na świecie olejów roślinnych. Poza tym duże znaczenie w tym obszarze
mają także oleje lniany i rycynowy.
Niniejszy artykuł przedstawia najnowsze osiągnięcia dotyczące otrzymywania
nowoczesnych materiałów polimerowych na bazie epoksydowanych olejów
roślinnych (EO) i ich pochodnych (Rys. 1). Ich znaczenie w otrzymaniu materiałów
polimerowych należy rozpatrywać wielokierunkowo. Stanowić mogą one
zasadniczy składnik biożywic, stosowanych także w materiałach kompozytowych
lub służą do modyfikacji właściwości polimeru, np. jego uplastycznienia.
Zastosowanie takiej biożywicy i naturalnego wzmocnienia, m.in. na bazie włókien
pozwala na redukcję śladu węglowego. Ponadto biokompozyty i włókna roślinne
zyskują coraz większą popularność, między innymi w przemyśle motoryzacyjnym,
opakowaniowym, meblarskim, budowlanym itp. [13].
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Rysunek 1.
Figure 1.

Kierunki przemiany epoksydowanych olejów roślinnych i zastosowanie w materiałach
polimerowych
Transformation directions of the epoxidized plant oils and their application in polymer materials

1. EPOKSYDOWANE OLEJE ROŚLINNE JAKO SUBSTRATY
ŻYWIC
Żywice epoksydowe, to jedne z najważniejszych substancji stosowanych do
otrzymywania duroplastów wykazujących doskonałe właściwości wiążące, dobre
właściwości mechaniczne i odporność chemiczną. W ostatnich dziesięcioleciach
wytwarzano i badano monomery epoksydowe na bazie surowców bioodnawialnych
mogących stanowić alternatywę do tych, pozyskiwanych z surowców
ropopochodnych. Alifatyczne żywice epoksydowe z epoksydowanych olejów
roślinnych, nie wydawały się początkowo atrakcyjnymi materiałami ze względu na
gorsze właściwości mechaniczne i termiczne niż materiały otrzymywane z żywic
epoksydowych na bazie nowolaku lub bisfenolu A, np. eteru diglicydylowego
bisfenolu A. Kluczowym dla szerszego wykorzystania biożywic epoksydowych
okazał się dobór odpowiedniego środka sieciującego i dodatek włókien naturalnych
[14, 15].
Epoksydowany olej lniany (ELO) jest jednym z bardziej intensywnie badanych
związków pod kątem uzyskania nowych żywic epoksydowych. Opracowano
metodę otrzymywania termoutwardzalnych sieci polimerowych opartych na ELO

EPOKSYDOWANE OLEJE ROŚLINNE

1401

i bezwodnikach kwasów dikarboksylowych, jako związkach sieciujących. Zbadano
wpływ bezwodnika, a także różnych typów katalizatorów, takich jak
trzeciorzędowe aminy i imidazole, na mechanizm sieciowania, strukturę
i właściwości termomechaniczne uzyskanego materiału [16]. Ponadto, zastosowano
mieszaniny ELO z epoksydowanym olejem sojowym (ESO), stosując, bezwodnik
ftalowy i bezwodnik maleinowy jako środek sieciujący oraz benzylodimetyloaminę
jako katalizator. Właściwości uzyskanych produktów porównano z materiałami na
bazie wyłącznie ELO lub ESO. Najkorzystniejsze właściwości fizykochemiczne
i mechaniczne wykazywały materiały otrzymane z ELO i z mieszaniny ELO:ESO
(80:20 %wag) [17]. Przeprowadzono również szerokie badania nad zastosowaniem
aromatycznego kwasu 2,2'-ditiodibenzoesowego (DTBA), zawierającego
w strukturze mostki disiarczkowe, jako utwardzacza różnych epoksydowanych
olejów roślinnych, m.in. rzepakowego, sojowego, lnianego, rycynowego,
z krokosza barwierskiego. Wykazano, że uzyskane tworzywa nadawały się do
recyklingu chemicznego. Materiały wytworzone z recyklatu charakteryzowały się
podobnymi właściwościami do oryginalnych, nawet po 10 cyklach przetwórczych.
Żywice te wykazywały właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wskazujące na
możliwość zastosowania ich jako materiału powłokowego lub kompozytowego
w sektorze motoryzacyjnym [18-20].
W innej pracy otrzymano kompozyty z biożywic na bazie pięciu
epoksydowanych olejów roślinnych, sieciowanych DTBA, a jako wzmocnienie
włókniste zastosowano włókna lniane (FF) i włókna z poli(kwasu mlekowego)
(PLA). Dodatek FF i PLA skutkował poprawą właściwości termicznych
i mechanicznych produktów. Ponadto, wykazano dobrą kompatybilność żywic
z włóknami lnianymi, ale obniżoną w przypadku włókien z PLA [21].
Spoiwo na bazie ELO sieciowane bezwodnikami kwasowymi w obecności
amin zastosowano do otrzymania laminatu z włóknami i matami z włókna lnianego
[22]. Materiały takie wykazywały korzystniejsze właściwości mechaniczne
i termiczne w porównaniu z podobnymi na bazie żywic pochodzenia
petrochemicznego [23].
Epoksydowany olej lniany wykorzystano również do otrzymania kompozytu
z ligniną, wprowadzoną w ilości 30% wag., która pełniła rolę napełniacza
i komonomeru [24]. Jako środki sieciujące testowano różne bezwodniki kwasowe.
Otrzymane materiały wykazywały bardzo dobre właściwości termomechaniczne
i niską absorpcję wody.
W kilku pracach opisano otrzymywanie kompozytów z ESO i włókien
szklanych, węglowych, mineralnych lub naturalnych, metodą wytłaczania lub
poprzez prasowanie. Zależnie od substratów i parametrów procesu, tj. rodzaju
żywicy epoksydowej, środków sieciujących, temperatury sieciowania, materiały
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wykazywały szeroki zakres właściwości: od elastycznych po sprężyste [25-27].
Przedstawione przez autorów zdjęcia skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
potwierdziły doskonałą adhezję włókien do matrycy polimerowej.
Wysoką wytrzymałość mechaniczną uzyskano w przypadku biokompozytów
na bazie ESO i bezwodnika maleinowego (MA) wzmocnionych włóknem lnianym
[28]. W innej pracy [29] wykazano, że wytrzymałość na rozciąganie i moduł
sprężystości wzrastają, gdy do matrycy ESO i kwasu taninowego dodaje się włókna
celulozowe o rozmiarach mikrometrycznych.
Przedstawiono także sposób otrzymania żywicy z epoksydowanego oleju
lnianego i poliamidu na bazie oleju talowego z udziałem włókien rośliny Typha
latifolia. Już 10% zawartości włókien skutkowało znaczną poprawą wytrzymałości
na zginanie oraz obniżeniem chłonności wody otrzymanych materiałów
kompozytowych [30].
W innych układach ELO sieciowano dikwasem karboksylowym i dodano
napełniacz naturalny: skrobię natywną, żelowaną oraz retrogradowaną [31].
W przypadku kompozytów zawierających skrobię żelowaną nie zaobserwowano
widocznego rozdziału faz. Pomimo, że obecność skrobi skutkowała opóźnieniem
sieciowania, uzyskano materiał o większej gęstości sieciowania, a tym samym
zwiększonej stabilności termicznej. Ponadto dodanie 20% skrobi żelowanej
pozwoliło na poprawę właściwości mechanicznych kompozytu, tj. wzrost
wytrzymałości na rozciąganie o 227% i modułu Younga o 166% w stosunku do
analogicznego układu bez skrobi.
Opracowano także przewodzące prąd elektryczny kompozyty hybrydowe
z użyciem ELO jako matrycy oraz z dodatkiem napełniaczy przewodzących
różnego typu, tj. polianiliny (PANI) z kwasem p-toluenosulfonowym (pTSA)
i nanorurek węglowych (CNT). Maksymalną wartość przewodności zanotowano dla
układów zawierających 0,1% i 0,4% CNT, odpowiednio 1,0x10–5 i 4,5x10–5 S/cm,
potwierdzając synergizm między napełniaczami. Dzięki wprowadzeniu CNT do
kompozytu ELO/PANI poprawiono właściwości mechaniczne, tj. wytrzymałość na
rozciąganie i moduł sprężystości, a także odnotowano wzrost temperatury
zeszklenia. Badania te są przykładem możliwości wytwarzania kompozytów
przewodzących prąd elektryczny o modyfikowanej przewodności z materiałów
opartych na surowcach odnawialnych [32].
Interesujący biokompozyt, otrzymano poprzez modyfikację ekstrudowanego
włókna sizalowego, prepolimerem powstałym przez usieciowanie epoksydowanego
oleju sojowego kwasem cytrynowym. Wysoka zawartość żywicy (40-50%)
skutkowała lepszą adhezją włókien oraz zwiększoną wytrzymałością mechaniczną
i wodoodpornością [33].
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Całkowicie naturalny kompozyt uzyskano także z epoksydowanego oleju
sojowego, sieciowanego kationowo, na bazie poliestru bakteryjnego poli(3hydroksymaślanu) (PHB). Porowaty materiał charakteryzował się większą
sztywnością i wytrzymałością oraz stosunkowo dobrą przezroczystością
w porównaniu do homopolimeru ESO [34].
Jedną z pochodnych ESO szeroko stosowanych w obszarze materiałów
polimerowych, jest produkt jego reakcji z kwasem akrylowym, zwany
akrylowanym ESO (AESO) [35]. Istnieją również doniesienia o AESO
modyfikowanym bezwodnikiem maleinowym – MAESO [36, 37]. Zwykle AESO
jest rozcieńczany styrenem (ST), a po polimeryzacji otrzymuje się tworzywa
AESO-ST. Wartości Tg, modułu Younga i wytrzymałości na rozciąganie
otrzymanych materiałów rosły liniowo ze wzrostem zawartości styrenu od 0 do
40% wag. Wraz ze wzrostem zawartości grup akrylanowych zwiększała się gęstość
sieciowania powstałych materiałów, co skutkowało znaczną poprawą jego
właściwości mechanicznych [35]. Zastępując styren, nowym reaktywnym
rozcieńczalnikiem, tj. produktem reakcji kwasu akrylowego z epoksydowanym
estrem metylowym kwasu tłuszczowego (AFAME), uzyskano jeszcze bardziej
bioodnawialne materiały polimerowe na bazie AESO, bezpieczniejsze dla zdrowia
i środowiska [38].
Ciekawym przykładem wykorzystania AESO jest utworzenie kompozytu
z celulozą bakteryjną (BC). Celuloza bakteryjna zaimpregnowana została poprzez
zanurzenie w emulsji, zawierającej w składzie AESO, glikol polietylenowy,
polidimetylosiloksan i perfluorowęglowodory. Wyniki skaningowej mikroskopii
elektronowej i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera wykazały, że
badane składniki efektywnie wnikały w masę BC, a otrzymane kompozyty były
hydrofobowe i stabilne termicznie do 200°C i mogą być wykorzystane jako
sztuczna skóra [39].
W innej pracy [40] AESO wykorzystano do otrzymania laminatu z matą lub
tkaniną jutową, matą z regenerowanej celulozy (Lyocell i wiskoza) oraz tkaniny
z włókna szklanego. Wytworzony materiał hybrydowy wykazywał obniżoną
tendencję do absorpcji wody i zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie, zginanie
oraz udarność.
Żywice AESO-ST zastosowano także do otrzymania kompozytów
wzmacnianych włóknami naturalnymi, takimi jak włókno lniane i konopne [41],
celulozowe [42] i keratynowe [43]. Biokompozyty formowane metodą przesycania
ciśnieniowego RTM lub próżniowego (VARTM), wykazywały znacznie lepsze
właściwości mechaniczne w porównaniu z żywicami bez włókien [44]. Dla
przykładu wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości na zginanie układu
zawierającego 34% wag. włókien lnianych wynosiły odpowiednio 64 MPa i 4,2
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GPa [45]. Materiały takie mogą znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle
samochodowym, meblarskim i budowlanym.
Nanokompozyty polimerowe to materiały zawierające napełniacz o rozmiarach
nanometrycznych, często wykazujące korzystniejsze właściwości barierowe
i mechaniczne w porównaniu do kompozytów z cząstkami mikrometrycznymi.
Interesujące prace w obszarze nanokompozytów przedstawiono dla układów AESO
i MAESO, kopolimeryzowanych ze styrenem w obecności organofilizowanego
montmorylonitu (z czwartorzędowymi grupami amoniowymi) [46]. Uzyskane
materiały wskazywały na interkalację i częściową eksfoliację glinokrzemianu, co
skutkowało 30% wzrostem modułu sprężystości, przy zawartości nanonapełniacza
4%. Oprócz glinokrzemianów warstwowych, jako nanonapełniacze stosowano
również wielościenne nanorurki węglowe (MWNT) [47].
Oprócz akrylowanego ESO znany jest także akrylowany epoksydowany olej
z jatrofy, który w połączeniu z nanocelulozą (DNC) poddaną obróbce utleniającej
jodanem(VII) sodu, został użyty, jako środek natłuszczający do skór zwierzęcych.
Skóra natłuszczona środkiem zawierającym 1,5% wag. DNC wykazywała
najwyższe właściwości mechaniczne i stabilność termiczną [48].
Innym interesującym wykorzystaniem epoksydowanych olejów roślinnych jest
modyfikacja właściwości klejów na bazie białka sojowego lub mąki sojowej.
W tym celu otrzymano prepolimer [49, 50] z ESO i hydrolizowanej enzymatycznie
ligniny (EHL) lub pochodną ESO [51], będącą produktem częściowego otwarcia
pierścienia ESO kwasem fosforowym. Oba te modyfikatory pełniły rolę
wielofunkcyjnego środka sieciującego, o wysokiej reaktywności. Ich dodatek
skutkował utworzeniem mostków sieciujących między grupami epoksydowymi
ESO i grupami hydrofilowymi białka sojowego lub mąki sojowej,
a w konsekwencji poprawą stabilności termicznej i wytrzymałości na ścinanie na
mokro otrzymanego kleju w porównaniu z klejem bazowym.
2. POLIOLE I POLIURETANY
Epoksydowane oleje roślinne są coraz szerzej dostępnymi surowcami do
syntezy polioli i mogą stanowić zamienniki surowców pochodzenia
petrochemicznego w produkcji pianek poliuretanowych. Grupy epoksydowe mogą
być otwierane przez wiele różnych odczynników, m.in. wodę w obecności kwasów
mrówkowego lub octowego, alkohole, w tym di- i wodorotlenowe, kwasy, np.
fosforowy lub mlekowy. Rodzaj odczynnika wpływa na zawartość grup OH oraz
charakter chemiczny otrzymanego poliolu, który może być poliestrem lub
polieterem z grupami hydroksylowymi. Najczęściej otwarcie pierścienia
epoksydowego prowadzi się wrzącym metanolem w obecności kwasu
tetrafluoroborowego, jako katalizatora. Poliole pochodzące z epoksydacji, a następ-
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nie otwarcia pierścienia epoksydowego zawierają przeważnie drugorzędowe grupy
hydroksylowe, które są znacznie mniej reaktywne z izocyjanianami niż
pierwszorzędowe grupy hydroksylowe. Dodatkowo liczba grup hydroksylowych
w poliolach jest uważana za parametr wpływający na właściwości termiczne
i mechaniczne poliuretanów [52]. Oleje roślinne, o wysokim stopniu nienasycenia,
poddane hydroformylowaniu a następnie uwodornieniu, prowadzą do otrzymania
polioli o wysokiej zawartości grup OH. Powoduje to wzrost gęstości sieciowania
łańcuchów poliuretanowych (PU), co może ograniczyć lub uniemożliwić ich
stosowanie do pianek elastycznych, stanowiących dwie trzecie wszystkich
zastosowań poliuretanów. Z tego względu badania ukierunkowane są na
opracowanie warunków i komponentów gwarantujących odpowiednie właściwości
uzyskanego polimeru.
Korzystnie, poliole z olejów roślinnych stosowane do syntezy PU, powinny
zawierać średnio ponad 2,5 grup OH w cząsteczce. Poliole pochodzące z olejów
rzepakowego, sojowego, słonecznikowego i kukurydzianego, otrzymane poprzez
epoksydację, a następnie otwarcie pierścienia wrzącym metanolem, wykazywały
zawartość 3-3,5 grup OH na cząsteczkę, a poliole z oleju lnianego wykazywały
najwyższą funkcjonalność, około 5,2 grup OH na cząsteczkę [7].
Do otrzymania elastycznych PU, poliol powinien zawierać 3 grupy OH
i posiadać masę cząsteczkową 3000-6000 g/mol, co odpowiada liczbie
hydroksylowej w zakresie 56-28 mg KOH g–1. Natomiast do sztywnych PU
wymagana jest liczba hydroksylowa >200 mg KOH g–1, co charakteryzuje poliole
o wyższej funkcyjności OH (3-6 gr OH) i niższej masie cząsteczkowej (<1000
g/mol) [53].
Bio-poliole otrzymane z epoksydowanych olejów sojowego i lnianego oraz
kwasów kaprylowego i 3-fenylomasłowego metodą bezrozpuszczalnikową,
z zastosowaniem trietyloaminy (TEA), jako zasadowego katalizatora Lewisa,
cechowała wąska polidyspersyjność (1,1–1,4) i stosunkowo mała masa
cząsteczkowa 1600–2400 g/mol. Wykorzystano je do przygotowania elastycznych
pianek poliuretanowych o otwartej strukturze komórkowej, które charakteryzowały
się nieznacznie mniejszymi wartościami ugięcia przy ściskaniu niż pianka
wzorcowa [54].
Otwartokomórkowe pianki poliuretanowe otrzymano także z polioli na bazie
epoksydów oleju palmowego: rafinowanego, nierafinowanego i przepracowanego
oleju posmażalniczego. Wykazano, że dodatek bio-poliolu z oleju nierafinowanego
i przepracowanego oleju posmażalniczego wpłynął korzystnie na wytrzymałość
mechaniczną powstałych pianek [55].
W celu poprawy właściwości mechanicznych, wodoodporności i stabilności
termicznej PU na bazie epoksydowanych olejów roślinnych, do układu można
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wprowadzić
nanonapełniacze.
Przykładowo
folie
PU
otrzymane
z epoksydowanego oleju jatrofa w reakcji z 4,4’-diizocyjanianem difenylometylu,
z dodatkiem nanowłókien celulozowych wykazywały istotnie zwiększone
właściwości mechaniczne [56].
W innej pracy wykazano, że poliuretan na bazie poliolu z oleju rzepakowego
z
dodatkiem
zredukowanego
tlenku
grafenu
funkcjonalizowanego
długołańcuchowymi aminami, cechował się znacznie wyższą stabilnością termiczną
i wytrzymałością na rozciąganie, zmniejszeniem pochłaniania wilgoci oraz
przepuszczalności pary wodnej, w porównaniu z nienapełnionym PU [57].
Jednym z kierunków rozwoju poliuretanów, mającym na celu zmniejszenie
użycia lotnych związków organicznych w syntezie tych polimerów, są
wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe do zastosowań powłokowych.
Ważnym surowcem w takich dyspersjach jest olej rycynowy, z uwagi na
obecność grupy hydroksylowej w łańcuchu tłuszczowym. Jednakże mała liczba
grup hydroksylowych w tym surowcu powodowała, że aby uzyskać odpowiednie
właściwości mechaniczne i termiczne końcowych materiałów, modyfikowano
powłoki otrzymane na bazie wodnych dyspersji poliuretanowych poprzez dodatek
do dyspersji napełniacza, którym były między innymi mikrowłókna modyfikowanej
celulozy [58] i alginian sodu [59].
Ostatnio do wytworzenia wodnych dyspersji poliuretanowych wykorzystano
olej rycynowy oraz poliole otrzymane w oparciu o ESO, z przeznaczeniem głównie
do powlekania powierzchni materiałów łatwopalnych, takich jak drewno, skóra
i tkaniny, w celu zwiększenia ich ogniochronności. Za ogniochronność
odpowiadało wbudowanie w strukturę poliuretanu estru dimetylowego kwasu [bisN,N-(2-hydroksyetylo)-amino]-metylofosfonowego [60].
3. CYKLICZNE WĘGLANY I POLIHYDROKSYRETANY
Zastąpienie polioli na bazie ropy naftowej poliolami opartymi na naturalnych
olejach było pierwszą drogą do opracowania PU na surowcach bioodnawialnych.
Druga strategia obejmuje syntezę PU, bez konieczności stosowania szkodliwego
izocyjanianu, tj. poprzez nukleofilową poliaddycję poliamin do cyklicznych
węglanów. W pracy [61] przedstawiono opis otrzymywania cyklicznych węglanów
na bazie epoksydowanego oleju sojowego i ditlenku węgla, które znaleźć mogą
zastosowanie
do wytwarzania
bezizocyjanianowych
poliuretanów
tj.
polihydroksyuretanów (PHU).
Bezizocyjanianowe poliuretany wykazują wyższą stabilność termiczną
i odporność chemiczną oraz wodoodporność niż tradycyjne PU [62, 63]. Cykliczne
węglany otrzymane na bazie epoksydowanego oleju sojowego poddano reakcji
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z aminą będącą pochodną terpentyny. Powstające wiązania karbaminianowe
okazały się dynamicznymi wiązaniami kowalencyjnymi, które mogą być
odwracalnie zrywane i ponownie tworzone w odpowiedzi na bodźce [64]. Daje to
możliwość samonaprawy a także recyklingu i ponownego przetwarzania
otrzymanych materiałów polimerowych PHU.
Termoutwardzalne nanokompozyty PHU, otrzymane na bazie cyklicznych
węglanów z epoksydowanego oleju sojowego, okazały się także obiecującą
alternatywą dla konwencjonalnych klejów poliuretanowych. Dodatek
funkcjonalizowanego napełniacza krzemionkowego lub tlenku cynku w połączeniu
z cyklicznymi grupami węglanowymi pozwolił na znaczną poprawę adhezji klejów
do podłoża aluminiowego i stali [65].
Epoksydowany olej lniany i cyklowęglanowany olej lniany (CLO) okazały się
skutecznymi reaktywnymi rozcieńczalnikami do stosowania w kompozycjach,
powłokach i klejach na bazie żywic epoksydowych [66]. W przeciwieństwie do
epoksydowanego
oleju sojowego
najczęściej badanego
reaktywnego
biorozcieńczalnika, ELO i CLO nie wykazywały negatywnego wpływu na
właściwości mechaniczne uzyskanych materiałów termoutwardzalnych. Ich dodatek
skutkował poprawą wytrzymałości na rozciąganie, odporności na pękanie i adhezji
do aluminium.
4. EPOKSYDOWANE OLEJE ROŚLINNE W MODYFIKACJI
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH/TERMOPLASTÓW
Epoksydowane oleje (EO) mogą być stosowane również jako plastyfikatory
lub kompatybilizatory tworzyw polimerowych. Poli(kwas mlekowy) jest
materiałem dość kruchym i zastosowanie plastyfikatorów na bazie surowców
naturalnych stwarza możliwość szerszego wykorzystania PLA do produkcji
opakowań do żywności [67]. Plastyfikacja PLA epoksydowanym olejem zachodzi
poprzez wiązania wodorowe powstające pomiędzy grupą karboksylową z PLA
a epoksydową EO. Wprowadzenie 20% wag. ESO do PLA skutkowało obniżeniem
temperatury zeszklenia, wzrostem wydłużenia do zerwania z 4% do 112%
i wzrostem udarności w stosunku do wyjściowego PLA.
W literaturze dostępne są doniesienia dotyczące układów na bazie PLA
plastyfikowanego ESO, które zawierały dodatek funkcjonalizowanych MWCNT.
Materiały takie wykazywały efekt pamięci kształtu. Najkorzystniejsze właściwości
mechaniczne, termiczne i barierowe zanotowano dla nanokompozytu PLA
zawierającego 20% wag. ESO i 3% wag. MWCNT [68].
Z kolei stosując modyfikację PLA epoksydowanym olejem z nasion Chia,
cechującym się wysoką zawartością grup epoksydowych, uzyskano wzrost
wydłużenia przy zerwaniu o 700% [69].
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Przedstawiono także metodę otrzymania kompozytu na bazie PLA i skrobi
szczepionej bezwodnikiem maleinowym z udziałem ESO jako reaktywnego
plastyfikatora. Uzyskano materiał o większym wydłużeniu przy zerwaniu
i udarności w porównaniu z układami bez ESO [70].
W innym przykładzie zastosowano ESO do modyfikacji skrobi
termoplastycznej. Potwierdzono reakcję między pierścieniem epoksydowym
a grupami hydroksylowymi skrobi. Uzyskano materiał o zwiększonej
hydrofobowości i znacznie wyższym module Younga oraz wytrzymałości na
rozciąganie (przy zawartości 3% wag. ESO wytrzymałość na rozciąganie wzrosła
o 300%). Przetwórstwo takiego materiału okazało się jednakże utrudnione [71].
5. EO W POWŁKOACH SIECIOWANYCH UV
Interesujący jest przykład zastosowania epoksydowanego oleju rycynowego
i sojowego do otrzymania hybrydowych powłok, sieciowanych za pomocą
promieniowania UV. Składnikiem nieorganicznym w badanym materiale
powłokowym był 3-glicydoksypropylotrimetoksysilan. Otrzymane powłoki
wykazywały właściwości hydrofobowe i samoczyszczące oraz doskonałą twardość
i odporność na kwasy [72].
W innej pracy epoksydowany olej sojowy został użyty do otrzymania
oligomerów poliestrowych w reakcji z kwasami monokarboksylowymi –
abietynowym, benzoesowym i kwasem itakonowym, jako bazowych składników
żeli do paznokci utwardzanych UV [73].
UWAGI KOŃCOWE
Z uwagi na rosnącą, globalną troskę o środowisko naturalne, intensywnie
poszukuje się możliwości całkowitego lub częściowego zastąpienia surowców
kopalnych, a tym samym wprowadzenie w skali przemysłowej materiałów opartych
o surowce odnawialne. Skład chemiczny i oligomeryczny charakter olejów roślinnych
daje możliwość ich epoksydacji i sprzyja opracowaniu nowych materiałów
polimerowych o różnym charakterze chemicznym i zróżnicowanych właściwościach.
Epoksydowane oleje są bazowymi chemikaliami do polieterów, poliestrów,
poliuretanów i polihydroksyuretanów, ale także stanowią reaktywne modyfikatory
polimerów naturalnych i syntetycznych. Polimery na bazie epoksydowanych olejów
roślinnych w połączeniu z napełniaczami, które coraz częściej są włóknami
naturalnymi, pozwalają na otrzymanie biokompozytów i tworzą zarówno usieciowane
materiały termoplastyczne, jak i liniowe termoplasty. Ostateczna konkurencyjność
takich materiałów wynika nie tylko z wykorzystania surowców odnawialnych, ale wie-
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lokrotnie porównywalnych właściwości do produktów z polimerów petrochemicznych
lub korzystniejszych od nich, które spełniają wymagania różnych gałęzi przemysłu.
Niektóre mają właściwości funkcjonalne, w tym pamięć kształtu i zdolność
samonaprawy, inne, jak kleje, charakteryzują się lepszą adhezją do podłoża.
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ABSTRACT
Synthetic biology, which in 2020 turned 20 years old, is a very dynamically
developing field. Unlike traditional molecular and cellular biology, synthetic
biology focuses on the design and construction of parts, devices and systems such
as enzymes, genetic circuits, metabolic pathways, etc. that can be modeled and
adapted to specific requirements, and assembly into integrated systems for solving
specific problems. The basic assumption of synthetic biology is the application
of engineering principles such as standardization and modularity.
Synthetic biology is traditionally dominated by top-down approaches that
incorporate or redesign well-characterized standard biological parts into cellular
systems. In synthetic biology research there are also bottom-up approaches aiming
to construct cell-like systems starting with molecular building blocks. This
complementary approach is called "chemical synthetic biology." In this case the
goal is to use unnatural chemicals to reproduce biological behavior. Under the
bottom-up approach synthetic biology involves construction of so-called minimal
cells or living cells from scratch and creating orthogonal biological systems based
on biochemistry not found in nature. Bottom-up approaches complement the study
of living cells, facilitate the definition of principles governing biological
organization and identify new systems for biotechnological production.
Examples of breakthrough achievements in chemical synthetic biology such as
peptide nucleic acids and selected developments over the past few years are
presented in this review article.

Keywords: chemical synthetic biology, xenobiology, minimal cell
Słowa kluczowe: chemiczna biologia syntetyczna, ksenobiologia, komórka
minimalna

1416

E. HUSZCZA

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
BS
CBS
ncAA
XNA
XNAzym

– biologia syntetyczna
– chemiczna biologia syntetyczna
– niekanoniczny aminokwas
– kwas ksenonukleinowy
– ksenoenzym
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WPROWADZENIE
Biologia syntetyczna (BS) narodziła się na przełomie XX i XXI wieku, a jej
rozwój znacząco przyspieszył szybki spadek kosztów i czasu gromadzenia danych
z sekwencjonowania DNA, który nastąpił po zakończeniu Projektu Poznania
Genomu Ludzkiego (Human Genome Project). BS opiera się na postępach
w biologii molekularnej, komórkowej i biologii systemów. Rozwija biologię w taki
sam sposób, w jaki synteza zmieniła chemię i jak projektowanie obwodów
scalonych zmieniło informatykę. W odróżnieniu od tradycyjnej biologii
molekularnej i komórkowej, biologia syntetyczna koncentruje się na projektowaniu
i budowie części, takich jak DNA i enzymy i urządzeń, takich jak obwody
genetyczne, szlaki metaboliczne itp., które można modelować i dostosowywać do
określonych wymagań, a następnie tworzyć z nich większe zintegrowane systemy
do rozwiązywania ściśle określonych problemów. Podobnie jak inżynierowie
projektują układy scalone w oparciu o znane właściwości fizyczne materiałów,
a następnie tworzą obwody i całe procesory, biolodzy syntetyczni projektują
i konstruują układy biologiczne [1].
Ponieważ dziedzina BS leży na styku wielu różnych obszarów badań
biologicznych, nie dla wszystkich badaczy oznacza to samo [2]. Ze względu na
bezprecedensową multidyscyplinarność BS, w literaturze naukowej znaleźć można
wiele jej definicji. Najczęściej powoływana opisuje BS jako projektowanie
i tworzenie nowych biologicznych elementów syntetycznych, urządzeń i układów,
jak również przeprojektowanie istniejących naturalnych układów biologicznych do
użytecznych celów. Definicja ta wyraźnie odzwierciedla najpowszechniejsze,
oparte na bioinżynierii podejście do BS, polegające na modyfikowaniu istniejących
form życia drobnoustrojów i przekierowanie zawartości genomowej na nowe
zmodyfikowane organizmy nie występujące w naturze. Podstawowym założeniem
BS jest stosowanie zasad inżynieryjnych, takich jak standaryzacja i modułowość
[3,4].
Początek biologii syntetycznej datuje się na rok 2000, kiedy to zostały
opublikowane dwie przełomowe dla tej dziedziny prace naukowe, opisujące
konstrukcję części obwodów genetycznych takich jak syntetyczny oscylator [5]
oraz genetyczny dwustabilny przełącznik [6]. W pierwszej dekadzie BS pojawiło
się wiele publikacji opisujących otrzymywanie kolejnych syntetycznych obwodów
biologicznych, jednak nie obserwowano postępów przy projektowaniu bardziej
złożonych układów [7], aż do opracowania przez grupę Voigt’a kompleksowego
systemu wspomagania komputerowego projektowania obwodów logicznych
w bakteriach Escherichia coli [8]. Dzięki postępom w inżynierii metabolicznej,
ukierunkowanej ewolucji (nagrodzonej Nagrodą Nobla w 2018 r.) [9],
automatycznej inżynierii szczepów, odkrywaniu metagenomiki, projektowaniu
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obwodów genów i edycji genomu (nagrodzonej Nagrodą Nobla w 2020 r.) [10],
wiele rozwiązań z zakresu BS zostało skomercjalizowanych [11, 12].
Obecnie liczba związków wytwarzanych z użyciem metod BS jest nadal dość
ograniczona [13]. Bioprocesy o znaczeniu komercyjnym stanowią zaledwie kilka
procent całkowitej ilości produkcji chemikaliów [14], mimo że nowatorskie
produkty syntetycznej mikrobiologii są nie tylko pożądane, ale są oczywistą
koniecznością w szybko zmieniającym się świecie, w którym dostęp do
naturalnych, opartych na paliwach kopalnych zasobów staje się coraz bardziej
ograniczony. Na skalę przemysłową otrzymywane są proste monomery stosowane
do syntezy polimerów przemysłowych, takie jak: 1,3-propanodiol (DuPont) i 1,4butanodiol (Genomatica) [15] i inne proste cząsteczki, np. 5-cyjanopentanoamid
(DuPont), kwas 5-metylopirazynowy (Lonza), β-karoten (BASF), izobutanol
i farnezen (Gevo, Amyris) (Rys. 1) [16].

Rysunek 1.
Figure 1.

Wybrane produkty biologii syntetycznej otrzymywane przemysłowo
Representative synthetic biology products that have been commercialized

Przykładem znaczącego osiągnięcia BS jest stworzenie taniej metody
przemysłowego otrzymywania artemizyniny, będącej składnikiem skutecznych
leków przeciwmalarycznych. Artemizynina jest pozyskiwana z materiału
roślinnego - bylicy rocznej (Artemisia annua). Synteza chemiczna tego
seskwiterpenowego laktonu o siedmiu centrach stereogenicznych i unikalnym pod
względem stabilności mostku tlenowym (Rys. 1) obejmuje wiele etapów i nie może
pod względem ekonomicznym konkurować z ekstrakcją z materiału roślinnego.
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Aby obniżyć koszt leków i uczynić je szerzej dostępnymi, wykorzystano BS do
modyfikacji genetycznej drożdży by wytwarzały kwas artemizyninowy, który jest
następnie przekształcany chemicznie do artemizyniny [17]. Przemysłową produkcję
semisyntetycznej artemizyniny ze źródeł odnawialnych firma Sanofi rozpoczęła
w 2013 roku.
Doskonałym przykładem aktualnych umiejętności biologów syntetycznych
w zakresie projektowania organizmów mających zaspokajać pojawiające się
potrzeby w medycynie, rolnictwie i przemyśle jest wynik eksperymentu, który na
zlecenie amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się rozwojem technologii
wojskowej, działającej w strukturach Departamentu Obrony (Defense Advanced
Research Projects Agency) wykonała grupa badaczy pochodzących z jednostek
wiodących w tej dziedzinie [18]. Zadanie polegało na opracowaniu metod
otrzymywania 10 związków, nad którymi uczestnicy projektu nigdy wcześniej nie
pracowali, w trzy miesiące (liczone od poznania cząsteczek docelowych). Lista
związków obejmowała proste chemikalia, które już wcześniej były produkowane
przez organizmy rekombinowane (1-heksadekanol, pirolonitryna, rebekamycyna
i pacydamycyna D), złożone produkty naturalne z roślin, których szlaki biosyntezy
były znane, ale związki te nie były jeszcze wytwarzane rekombinacyjnie (karwon,
barbamid i C-1027), takie których szlaki biosyntezy nie były jeszcze dobrze
rozpoznane (epikolakton, winkrystyna) oraz związki nienaturalne (tetrahydrofuran)
(Rys. 2).
Stosując różnorodne podejścia, w zadanym czasie stworzono pożądaną lub
blisko spokrewnioną cząsteczkę dla sześciu z 10 celów. Zwiększono produkcję 1heksadekanolu, pirolonitryny i pacydamycyny D, opracowano nową metodę
otrzymywania aglikonu rebekamycyny, bloku budulcowego do otrzymywania C1027 (silnego środka przeciwdrobnoustrojowego) i winkrystyny oraz nowy
bezkomórkowy system produkcji limonenu. Zaprojektowano i skonstruowano
ścieżki do produkcji tetrahydrofuranu i barbamidu. Zadanie wiązało się
z opracowaniem 215 szczepów drobnoustrojów obejmujących pięć gatunków
i dwóch systemów bezkomórkowych [18].
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Rysunek 2.
Figure 2.

Cele zewnętrznej ewaluacji metod biologii syntetycznej „10 związków w 90 dni” [18]
Targets of external evaluation of synthetic biology methods “10 compounds in 90 days”[18]

1. ZAŁOŻENIA CHEMICZNEJ BIOLOGII SYNTETYCZNEJ
Biologia syntetyczna jest tradycyjnie zdominowana przez podejścia odgórne
(top-down), które polegają na wprowadzeniu lub przeprojektowaniu dobrze
scharakteryzowanych standardowych części biologicznych do systemów
komórkowych, w celu uzyskania określonego efektu, co opisano we
Wprowadzeniu. W ten sposób naturalne cząsteczki są używane do tworzenia
sztucznych komórek, które pełnią nienaturalne funkcje. W badaniach z zakresu BS
obserwuje się również podejścia oddolne (bottom-up), zmierzające do
konstruowania systemów podobnych do komórek, zaczynając od molekularnych
bloków budulcowych. To uzupełniające podejście jest charakterystyczne dla
„chemicznej” gałęzi biologii syntetycznej, zwanej „chemiczną biologią
syntetyczną”. W tym przypadku celem jest użycie nienaturalnych związków
chemicznych do odtworzenia zachowań biologicznych bez tworzenia dokładnej
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repliki molekularnej naturalnego układu żywego [19]. W ramach podejścia
oddolnego BS obejmuje konstruowanie tzw. komórek minimalnych, czyli żywych
komórek od podstaw oraz tworzenie ortogonalnych układów biologicznych
w oparciu o biochemię niespotykaną w przyrodzie [20]. Podejścia oddolne
uzupełniają badania nad żywymi komórkami, ułatwiają definiowanie zasad
rządzących organizacją biologiczną i identyfikują nowe systemy produkcji
biotechnologicznej [21].
Niniejszy artykuł poświęcony jest chemicznej biologii syntetycznej (CBS) poddziedzinie która nie opiera się na manipulacji genetycznej, natomiast kładzie
nacisk na podejście chemiczne w celu syntezy, chemicznej lub biochemicznej,
struktur molekularnych i wielocząsteczkowych zorganizowanych systemów
biologicznych nie występujących w przyrodzie [22]. CBS jest określana
alternatywnie terminem „ksenobiologia”, przy czym należy tu zaznaczyć, że
w kontekście biologii syntetycznej ksenobiologia nie obejmuje poszukiwania życia
pozaziemskiego [23]. U podstaw tego rodzaju badań leży pytanie czy droga natury
jest jedyną obowiązującą ścieżką. Syntezując w laboratoriach alternatywne, nie
występujące w naturze związki i porównując je z formami naturalnymi, badacze
działający w obszarze CBS starają się wyjaśnić dlaczego życie ewoluowało tak
a nie inaczej. Na przykład czy wybór rybozy jako składnika kwasów nukleinowych,
czy też 20 aminokwasów do tworzenia białek to efekt determinizmu czy przypadku.
CBS jest więc bardziej nastawiona na nauki podstawowe niż na podejście
inżynierskie, zwykle poświęcone z góry określonemu celowi [22].
Opierając się na założeniu, że życie mogło ewoluować inaczej, naukowcy
próbują projektować i tworzyć formy życia, a przynajmniej układy biologiczne,
oparte na nienaturalnych strukturach biochemicznych. Ich wysiłki skupiają się na
otrzymywaniu alternatywnych biomolekuł które mogłyby podtrzymywać procesy
życiowe. Obszary badań na poziomie molekularnym obejmują między innymi
chemiczną modyfikację DNA, polimeraz, aminokwasów, białek i tworzenie form
pęcherzykowych. Bardziej wizjonerskie pomysły zakładają zastąpienie węgla
krzemem w podstawowych biomolekułach lub tworzenie form życia, które nie tylko
wykorzystują elementy nienaturalne, ale także architekturę całkowicie odmienną od
naturalnej budowy genomu, rybosomu i białka [23]. Dodatkowym efektem takich
działań może być wytworzenie wielu narzędzi opartych na nienaturalnych
związkach do wykorzystania w nanomedycynie, diagnostyce, dostarczaniu
leków/genów, bioinżynierii itp.

1422

E. HUSZCZA

2. KWASY KSENONUKLEINOWE
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zaprojektowano i zsyntetyzowano wiele
zmodyfikowanych chemicznie kwasów nukleinowych, zwanych kwasami
ksenonukleinowymi (XNA). Modyfikacje te dotyczyły zasad nukleinowych,
cukrów, fosfodiestru lub ich kombinacji. W porównaniu z naturalnymi DNA i RNA
- XNA mają podobne, często lepsze właściwości chemiczne i biologiczne, co
sprawia,
że
są
skuteczniejsze
w
zastosowaniach
biomedycznych
i biotechnologicznych. Nie wykazano jeszcze że XNA mogą zastąpić DNA
i funkcjonować jako materiał genetyczny w żywych komórkach, jednak w naturze
zidentyfikowano wiele odmian szkieletów zasad nukleinowych, cukrowych
i fosforanowych DNA i RNA, co dowodzi, że możliwa jest integracja
alternatywnych zestawów genetycznych z żywymi systemami [24]. Wstępne
badania wykazały, że informacja genetyczna kodowana przez XNA wewnątrz
plazmidu może być wykorzystana do generowania kopii DNA. Za pomocą
polimeraz XNA wyewoluowanych w laboratoriach, informacja genetyczna
zakodowana w XNA może być przenoszona do i z DNA, co sugeruje, że niektóre
XNA mogą funkcjonować jako alternatywny materiał genetyczny in vivo. Poprzez
wstawienie nienaturalnych par zasad z powodzeniem konstruowano organizmy
półsyntetyczne o rozszerzonych genomach [25]. Wszystkie te wyniki wskazują na
możliwość wykorzystania alternatywnych XNA do tworzenia sztucznego życia.
Modyfikacja zasad nukleinowych może modulować siłę i specyficzność
parowania zasad, a zmiany szkieletu fosfodiestrowego zwiększyć odporność na
nukleazy i polepszyć właściwości farmakokinetyczne. Z kolei modyfikacje
elementów cukrowych mają znaczący wpływ na różne właściwości, takie jak
zdolność tworzenia dupleksu, odporność na nukleazy i toksyczność. Przy
konstruowaniu nienaturalnych kwasów nukleinowych spełnione muszą być trzy
kryteria projektowe: parowanie zasad, kompatybilność z naturalną lub
modyfikowaną polimerazą DNA oraz kompatybilność z polimerazą RNA [26].
2.1. MODYFIKACJE CZĘŚCI CUKROWEJ

Chociaż każdy z trzech głównych elementów kwasu nukleinowego, tj. zasada
nukleinowa, wiązanie fosfodiestrowego i ugrupowanie cukrowe, odgrywa ważną
rolę we właściwościach strukturalnych i funkcjonalnych tego polimeru, to zdolność
niektórych XNA do krzyżowania się z DNA i RNA zależy od ugrupowania
cukrowego, ponieważ determinuje ono geometrię spiralną dupleksu [27]. Na
przykład DNA faworyzuje helisę w formie B z dezoksyrybozą o konformacji
2'-endo, podczas gdy RNA preferuje helisę w formie A z rybozą o konformacji
3'-endo. Zmiany konformacji spiralnej występują gdy naturalny cukier jest
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zastępowany innym rodzajem cukru. Na przykład kwas arabinonukleinowy (ANA),
analog RNA, w którym grupa 2'-hydroksylowa skierowana jest ku górze, przyjmuje
geometrię helikalną formy B zamiast standardowej geometrii formy A,
powszechnie obserwowanej dla RNA (Rys. 3) [28]. Podobnie, gdy do
dezoksyrybozy wprowadza się grupę 4'-tiolową (4’ThioDNA), odpowiedni analog
DNA tworzy helisę w kształcie litery A, a nie standardową o geometrii formy B,
powszechnie obserwowaną dla DNA (Rys. 3) [29].

Rysunek 3.
Figure 3.

Kwasy ksenonukleinowe ze zmodyfikowaną częścią cukrową
Sugar modified xenonucleic acids

W literaturze opisano wiele XNA, z których większość nie jest w stanie
sparować się z DNA i RNA, ponieważ ich parametry strukturalne leżą poza
przestrzenią konformacyjną określoną przez helisy w formie A i B [30, 31]. Jednak
szczegółowo opisano dwa znaczące przypadki, w których krzyżowanie XNA
z DNA i RNA występuje z wysoką wydajnością. Pierwszym z nich jest kwas
treozonukleinowy (TNA), w którym naturalną pięciowęglową rybozę zastąpiono
syntetyczną czterowęglową treozą [32] i anhydroheksytolem (HNA), pochodzącym
od sześciowęglowej piranozy [33]. TNA i HNA mogą być zdolne do wymiany
informacji genetycznej z polimerami kwasu nukleinowego innymi niż DNA i RNA,
ponieważ wykazują oznaki niejednorodności strukturalnej w zależności od tego,
czy są sparowane ze sobą, czy też z naturalnym polimerem genetycznym [34, 35].
W przypadku zidentyfikowania takich przypadków, TNA i HNA mogą służyć jako
pomost, umożliwiając przepływ informacji z naturalnych kwasów nukleinowych do
syntetycznych polimerów genetyczmychXNA, które nie są zdolne do parowania
zasad z DNA i RNA.
Ortogonalnymi XNA są między innymi kwasy deoksyksylonukleinowy
(dXylNA), ksylonukleinowy (XylNA) i piranozylonukleinowy (pNA), który jest
kolejnym przykładem systemu samoparowania, który jest ortogonalny do DNA
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i RNA [36]. W przypadku ANA, HNA, kwasu 2'-fluoroarabinonukleinowego
(FANA) i cykloheksenowego (CeNA) zaobserwowano, że mogą tworzyć w pełni
syntetyczny układ katalityczny, który nazwano XNAzymem (Rys. 3) [37].
XNAzymy każdego z czterech wymienionych typów XNA mogą rozcinać wiązanie
fosfodiestrowe w RNA, wykazując aktywność endonukleazy RNA działać jako
ligazy RNA. XNAzymy katalizują tworzenie oligomerów XNA o długości do 100
nukleotydów. Otrzymane XNAzymy o aktywności ligazy są zdolne do
katalizowania syntezy XNAzymów o aktywności endonukleazy RNA. Ostatnie
badania wykazały, że dXylNA i XylNA tworzą struktury spinki do włosów
stabilniejsze od dotychczas opisanych przykładów [38].
2.2. MODYFIKACJE CZĘŚCI ZASADY NUKLEINOWEJ

Idea wprowadzania syntetycznych związków heterocyklicznych zamiast
natywnych zasad do DNA i RNA jest realizowana od prawie 60 lat. Nienaturalne
zasady mogą rozszerzyć kod genetyczny i wprowadzić nowe funkcje
makromolekularne, przez co badania tego typu są jednymi z podstawowych
w biologii syntetycznej. Większość doniesień literaturowych dotyczy rozszerzania
kodu, inne koncentrują się na dokowaniu syntetycznych heterocykli do
niekodujących fragmentów kwasów nukleinowych. To drugie, rzadziej stosowane
podejście, ma na celu wyjaśnienie głównych procesów z udziałem kwasów
nukleinowych, w tym regulacji transkrypcji, translacji, transportu i czasu życia
transkryptów.
Postęp w dziedzinie chemii związków heterocyklicznnych umożliwił
skonstruowanie dużej liczby analogów zasad nukleinowych. Wprowadzania grup
funkcyjnych do kwasów nukleinowych w tym miejscu zwykle powoduje tylko
niewielkie zakłócenie w rozpoznawaniu typu Watsona-Cricka, a zatem nie zakłóca
informacji genetycznej przenoszonej przez sekwencje DNA lub RNA [39, 40].
Jednocześnie zmodyfikowane zasady nukleinowe mogą zwiększać stabilność
termiczną dupleksów i aktywność wyciszania genów [41-43], umożliwiają
wprowadzenie znaczników fluorescencyjnych [44] lub redoks [45]. Przenoszą
dodatkową reaktywność [46, 47] lub poszerzają alfabet genetyczny [48, 49].
Istnieją dwie podstawowe strategie w obszarze modyfikowania: pierwsza ma
na celu utrzymanie podobnej do Watsona-Cricka sieci wiązań wodorowych między
zasadami, podczas gdy druga strategia wykorzystuje grupy hydrofobowe, które
naśladują kształt i polarność naturalnych zasad. W pierwszej z tych strategii
rozwijano biologię syntetyczną opartą na sztucznie rozszerzonych systemach
informacji genetycznej. Systemy te zawierają sześć lub więcej par zasad
nukleotydowych, z których każda nadal jest zgodna z podstawową geometrią
Watsona-Cricka, ale różni się układem donorów i akceptorów w wiązaniach
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wodorowych w syntetycznych parach zasad, przykładem mogą być pary izoC:izoG
i Z:P (Rys. 4). Para zasad Z:P jest łatwo włączana przez polimerazy DNA, z 97,5%
zachowaniem nienaturalnej pary zasad podczas amplifikacji PCR [50], a ponadto
α-tiotrifosforan zawierający nukleozasadę P może być wykorzystany przez
polimerazy do wytworzenia oligonukleotydu zawierającego tiofosforan [51].
Syntetyczny sześcioliterowy system genetyczny obejmujący „biocegiełki” G, A, C,
T, Z i P (Rys. 4) nie jest homologiczny z systemem genetycznym który naturalnie
znajdujemy na Ziemi, jednak ma wiele wspólnych cech strukturalnych
z naturalnymi systemami genetycznymi [1].

Rysunek 4.
Figure 4.

Kwasy ksenonukleinowe modyfikowane w części zasady nukleinowej
Base modified xenonucleic acids

Zasady nukleinowe o rozbudowanej strukturze xA, xC, yT i yC (Rys. 4) mogą
być replikowane przez polimerazy w E. coli, ale tylko w przypadku xA i xC
wierność replikacji jest wysoka [52].
Hydrofobowe podejście do opracowania syntetycznych par zasad ma na celu
naśladowanie rozmiaru, kształtu i w niektórych przypadkach polaryzacji naturalnej
pary zasad, ale nie wiązania wodorowego. Przykładami par zasad typu
hydrofobowego mogą być Ds:Px i 5SICS:NaM (Rys. 4). Sekwencje z parą Ds:Px
można amplifikować 107-krotnie przy 30 cyklach PCR z niemal 100% wiernością
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[53]. Para 5SICS:NaM może występować zarówno w nici sensownej, jak
i antysensownej DNA bez utraty wydajności replikacji i translacji [54, 55].
Zastosowanie grupy propargilowej w nukleozasadach, np. w Px, dCESQ, umożliwia
łatwe włączenie wielu grup funkcyjnych (Rys. 4) [56].
2.3. MODYFIKACJE CZĘŚCI FOSFODIESTROWEJ

Szkielet fosforanowy łączący ze sobą nukleotydy w DNA i RNA jest
w warunkach fizjologicznych obdarzony ładunkiem ujemnym, co stanowi dużą
przeszkodę w przekraczaniu błon biologicznych. Ponadto endogenne egzoi endonukleazy hydrolizują wiązania fosfodiestrowe, degradując DNA i RNA
w ciągu kilku minut. Wiele alternatyw dla wiązania fosfodiestrowego zostało
przebadanych, głównie z zamiarem zwiększenia odporności na degradację
prowadzoną przez nukleazy [57].
Często
stosowanym
analogiem
fosfodiestrowym
o
zwiększonej
hydrofobowości jest tiofosforan, w którym jeden atom tlenu grupy fosforanowej
jest zastąpiony atomem siarki (Rys. 5). Wiele polimeraz DNA akceptuje
trifosforanową wersję tej pochodnej, w której siarka występuje w pozycji
α trifosforanu [58]. Wiązania tiofosforanowe są chiralne, posiadają centrum
stereogeniczne przy atomie fosforu. Badania wykazały, że kilka polimeraz
selektywnie wykorzystuje stereoizomer Sp zmodyfikowanego siarką trifosforanu
nukleozydu i że polimeryzacja przebiega z odwróceniem konfiguracji na atomie
fosforu [59-61]. Rybosomy akceptują mRNA z modyfikacją tiofosforanową [62],
a niektóre bakterie naturalnie włączają tiofosforany do swoich genomów [63].

Rysunek 5.
Figure 5.

Kwasy ksenonukleinowe modyfikowane w części
fosfodiestrowej
łącznikami
fosforotionanforanowym, boranofosforanowyn, fosfonianowym i triazoliowym
Phosphodiester backbone modified xenonucleic acids by phosphorotioate, boranophosphate,
phosphonate and triazole linkages

Analogi boranofosforanowe (Rys. 5) są podobnie jak tiofosforany tolerowane
przez polimerazy i rybosomy [64]. Z kolei analogi fosfonianowe (Rys. 5),
zawierające dodatkową grupę metylenową między atomem 5' tlenu a atomem
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fosforu, są wysoce odporne na degradację nukleazową [65]. Polimerazy preferują
włączanie pochodnych fosfonianowych z adeniną i cytozyną, podczas gdy analogi
z tyminą i uracylem są włączane w ograniczonym zakresie. Naturalny trifosforan
nukleozydu adeninowego jest preferowany w porównaniu z wersją fosfonianową,
co wymaga dalszych badań zarówno nad tymi związkami, jak i nad inżynierią
polimeraz [66].
Jedna z niedawno opisanych modyfikacji grupy fosforanowej polega na
prowadzeniu szkieletu składającego się z wiązania triazolowego (Rys. 5), co jak
wykazano nie wpływa na replikację przez polimerazy zarówno w warunkach
in vitro [67], jak i in vivo [68].
2.4. MODYFIKACJE SZKIELETU NUKLEOZYDOWEGO

Jedną z najbardziej udanych strategii naśladowania kwasów nukleinowych jest
przeniesienie zasad nukleinowych na szkielet peptydowy w celu wytworzenia
„peptydowych kwasów nukleinowych” (PNA). W związkach tego rodzaju szkielet
cukrowo-fosforanowy jest zastąpiony obojętnym szkieletem na bazie poliamidu,
przypominającym strukturę chemiczną występującą w białkach (Rys. 6). PNA są
chemicznie proste, tworzą bardzo stabilne struktury dupleksu i tripleksu
z oligonukleotydami PNA, DNA i RNA, a informacje przenoszone przez PNA
można przenieść do innego PNA lub RNA. Niektóre z prekursorów PNA zostały
znalezione
metreorytach
i
pracach
eksperymentach
prowadzonych
w symulowanych warunkach prebiotycznych [69, 70].

Rysunek 6.
Figure 6.

Kwasy ksenonukleinowe ze zmodyfikowanym szkieletem cukrowo-fosforanowym
Xenonucleic acids with a modified sugar-phosphate backbone

W ciągu ostatnich kilku dekad zbadano wiele różnych wersji PNA, w tym
analogi aminoetyloglicynowe (aegPNA) [71] i tioestrowe (tPNA) [71, 72] (Rys. 6).
Najczęściej używanym PNA jest aegPNA ze względu na wysoką stabilnością
termiczną i wysoką specyficzność parowania [73]. W przypadku tioestrowych
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analogów PNA zaobserwowano samoorganizowanie się nukleozasad na szkielecie
peptydowym w obecności matrycy oligonukleotydowej [74]. Ten unikalny proces
samoorganizacji może potencjalnie stać się podstawą mechanizmu replikacji
w konstrukcie biologii syntetycznej.
Polimerami pokrewnymi peptydowym kwasom nukleinowym są glicerolowy
kwas nukleinowy (GNA) i serynolowy kwas nukleinowy (SNA), w których
rusztowanie cukrowo-fosforanowe jest zastąpione acyklicznymi szkieletami
opartymi na glikolu propylenowym i serynolu (2-amino-1,3-propanodiolu) (Rys. 6).
Związki te są naładowane ujemnie ze względu na obecność jednostek
fosforanowych łączących monomery i – w przeciwieństwie do PNA – są chiralne.
Wszystkie pochodne PNA, GNA, i SNA o zmodyfikowanych zasadach,
reprezentują analogi DNA i RNA, w których wszystkie strukturalne części
składowe zostały chemicznie zmienione w porównaniu z kanonicznymi
nukleozydami [75-77].
3. ROZSZERZANIE KODU GENETYCZNEGO
Jednym z bardziej obiecujących podejść do projektowania komórek
syntetycznych jest rozszerzenie kodu genetycznego, co pozwala na jego
alternatywne odczytywanie. Przeprogramowanie biosyntezy białek za pomocą
różnych ncAA może prowadzić do bezpiecznych szczepów drobnoustrojów
o nowych funkcjach, będących jednocześnie tzw. „genetycznymi zaporami
ogniowymi” [78].
Z rzadkimi wyjątkami, kod genetyczny wszystkich znanych organizmów
koduje te same 20 aminokwasów [79, 80]. Sekwencja aminokwasów
w polipeptydach jest określona przez sekwencję nukleotydów w mRNA. Cztery
nukleotydy mogą tworzyć 64 trzyliterowe kodony i 61 z tych kodów koduje 20
cAA, a trzy pozostałe kodony, zwane kodonami terminacyjnymi, sygnalizują
zatrzymanie translacji. Zatem, aby wprowadzić nowe ncAA in vivo, należy uzyskać
dodatkowe kodony lub przeprogramować już istniejące.
Z opracowanych dotychczas metod wprowadzania ncAA do białek najczęściej
stosuje się dwa podejścia. W pierwszym wykorzystuje się auksotroficzny organizm
ekspresyjny oraz zjawisko rozwiązłości naturalnej maszynerii translacji, polegające
na tym, że niektóre transferowe RNA (tRNA) mogą przenosić ncAA strukturalnie
podobne do ich pokrewnych kanonicznych aminokwasów. Odpowiedni ncAA
dostarcza się egzogennie, a zaletą tej metodologii jest jej prostota technologiczna.
Konieczne jest jednak dysponowanie odpowiednim auksotroficznym
drobnoustrojem. Poza tym liczba ncAA, które można wprowadzić za pomocą tej
technologii, jest ograniczona do bliskich analogów strukturalnych cAA. Co więcej,
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konsekwencją tego podejścia jest to, że możliwa jest tylko całkowita wymiana,
często prowadząca do znacznej utraty aktywności i/lub stabilności białka [81].
Alternatywna metoda in vitro wykorzystuje jeden z trzech kodonów stop
(UAG, UAA, UGA), który przeprogramowuje się na pożądany ncAA. Ponieważ
kodon bursztynowy (UAG) jest najmniej używany u Escherichia coli (7–8%), jest
więc preferencyjnie wybierany do przekodowania. Gen kodujący badane białko
z wprowadzoną nonsensowną (np. bursztynową) mutacją ulega translacji w tym
układzie, co skutkuje włączeniem aminokwasu do rosnącego łańcucha
polipeptydowego w określonym miejscu. Do tłumienia kodonów stop wykorzystuje
się ortogonalny system translacji, składający się z ortogonalnej syntetazy
aminoacylo-tRNA w połączeniu z ortogonalnym tRNA, specjalnie
zaprojektowanym dla danego ncAA. Jak dotąd za pomocą tej metody do białek
włączono ponad 200 różnych ncAA [82].
Przykładem rozszerzenia kodu genetycznego przez zastąpienie aminokwasów
w całym proteomie, było otrzymanie bakterii Escherichia coli zdolnych do wzrostu
na syntetycznym niekanonicznym aminokwasie L-β-(tieno[3,2-b]pirolilo)alaninie
([3,2]Tpa) jako jedynym substytucie L-tryptofanu (Trp) (Rys. 7). Długoterminowe
doświadczenie hodowlane na pożywkach syntetycznych pozwoliło otrzymać
bakterie, w których 20899 kodonów UGG (kodujących Trp) zostało
przeprogramowanych przez zastąpienie Trp-tRNATrp dostarczanym [3,2]TpatRNATrp, wytwarzanym przez tę samą syntetazę aminoacylo-tRNA. Bakterie te
wykazywały silny wzrost przy całkowitym braku Trp [82]. Ewolucyjnie
przystosowany szczep E. coli zastosowano później do ekspresji syntetyzowanego
rybosomalnie i potranslacyjnie modyfikowanego peptydowego lantybiotyku
lichenicydyny z resztą tryptofanu zastąpioną przez [3,2]Tpa o porównywalnej
aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Inżynieria lantybiotyków nie występujących
w przyrodzie umożliwia dywersyfikację antybiotyków trudnych do
zsyntetyzowania in vivo i odpowiada na niesłabnące zapotrzebowanie na nowe
antybiotyki, które mogą ominąć naturalnie powstające mechanizmy obronne
(super)patogenów [84, 85].
4. KSENOENZYMY
Inżynieria enzymów poczyniła w ostatnich dziesięcioleciach imponujące
postępy torując drogę do powszechnego stosowania enzymów do różnych celów.
Aktualnym kierunkiem, odmiennym od „klasycznej” inżynierii enzymów, która
koncentruje się na optymalizacji specyficznych właściwości naturalnych
biokatalizatorów, jest tworzenie sztucznych enzymów, które katalizują reakcje
nieobserwowane w naturze. Większość opisanych do tej pory sztucznych enzymów
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nie wykazuje wysokiej aktywności in vivo, jednak mogą one nadawać komórkom
zupełnie nowe funkcje [86]. Obserwowany obecnie trend tworzenia sztucznych
enzymów, różniących się od naturalnych odpowiedników sekwencją aminokwasów,
stosowanymi kofaktorami lub katalizowaną reakcją nazwano „czwartą falą
biokatalizy” [87].
Nowe katalizatory tworzy się poprzez zmianę przeznaczenia naturalnych
enzymów (wykorzystując katalityczną rozwiązłość niektórych enzymów),
wprowadzenie nienaturalnych, aktywnych katalitycznie ugrupowań do białek lub
obliczeniowe projektowanie enzymu w kierunku pożądanej reakcji. Przykładem
podejścia drugiego typu jest zastosowanie niekanonicznych aminokwasów do
kotwiczenia jonów metali, kofaktorów, poprawy właściwości, takich jak
aktywność, selektywność i stabilność, a także do umożliwienia katalizowania
nowych transformacji. 20 standardowych aminokwasów oferuje wąski zestaw grup
funkcyjnych, co ogranicza zdolności katalityczne enzymów. Na przykład żaden
aminokwas kanoniczny nie może działać jako silny elektrofil. Problem ten został
przez naturę rozwiązany poprzez użycie metali i innych kofaktorów, a także
poprzez modyfikację posttranslacyjną. Metodą inżynierii białek można precyzyjnie
wprowadzić niekanoniczne aminokwasy uzyskując pożądaną nienaturalną
funkcjonalność [88].

Rysunek 7.
Figure 7.

Wybrane niekanoniczne aminokwasy
Selected non-canonical amino acids

Jednym z nielicznych przykładów zastosowania niekanonicznego aminokwasu
bezpośrednio do katalizy jest wprowadzenie p-aminofenyloalaniny (Rys. 7) do
wielolekowego represora transkrypcyjnego Lactococcus lactis (LmrR). Służy ona
jako katalizator nukleofilowy w reakcji tworzenia hydrazonu (Rys. 8) [89]. Dzięki
wykorzystaniu ukierunkowanej ewolucji poprawiono szybkości katalityczną
enzymu zwiększając stukrotnie wartość stałej katalitycznej kcat [90].
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Tworzenie hydrazonu przez wielolekowy represor transkrypcyjny Lactococcus lactis LmrR
niekanonicznym aminokwasem z użyciem 4-hydrazyno-7-nitro-2,1,3-benzoksadiazolu
i 4-nitrobenzaldehydu [89]
Non-canonical aminoacid catalyzed hydrazone formation by the Lactococcus lactis multidrug
transcriptional
regulator
LmrR
using
4-hydrazino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
and 4-nitrobenzaldehyde [89]

Pomimo wielu interakcji, które muszą być brane pod uwagę przy
obliczeniowym projektowaniu skutecznego katalizatora, do tej pory opisano szereg
enzymów zaprojektowanych pod kątem wybranej funkcji [90]. Wytwarzanie
sztucznych enzymów, które są aktywne katalitycznie in vitro i funkcjonalne
biologicznie in vivo jest kluczowym celem chemicznej biologii syntetycznej.
Jedynie kilka w pełni biokompatybilnych sztucznych enzymów było w stanie
przejąć funkcje komórkowe, jak na przykład sztuczna esteraza enterobaktyny
żelazowej, której ekspresja w szczepie E. coli z delecją naturalnej esterazy, pozwala
bakteriom rosnąć w pożywce z ograniczoną zawartością żelaza [92]. Badania te
pokazują, że sztuczne enzymy mogą zastąpić ich naturalne odpowiedniki in vivo,
jednak poszerzenie zakresu funkcji komórkowych i stworzenie organizmów
opierających się na chemii bioortogonalnej wymaga osiągnięcia tego samego dla
reakcji nieobserwowanych w naturze. Takie abiotyczne transformacje może
katalizować zaprojektowana de novo peroksydaza hemowa, wykazująca również
zdolność do efektywnego i stereoselektywnego międzycząsteczkowego transferu
karbenów do olefin, heterocykli, aldehydów i amin. Opisana dla tego enzymu
reakcja rozbudowania pierścienia prostej cyklicznej cząsteczki pirolu w celu
utworzenia prekursora NAD+, ważnego biologicznego kofaktora, prowadzona
w beztlenowych hodowlach E. coli, ma potencjał aplikacyjny [93] (Rys. 9).

Rysunek 9.
Figure 9.

Rozbudowanie pierścienia heteroaromatycznego pirolu do nikotynianu etylu z użyciem
2-bromo-2-diazooctanu etylu katalizowane przez syntetyczną peroksydazę hemową C45 [93]
Heteroaromatic pyrrole ring expansion to ethyl nicotinate using ethyl-2-bromo-2-diazoacetate
catalyzed by synthetic heme peroxidase C45 [93]
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Obecnie integracja sztucznych enzymów z metabolizmem żywych komórek
pozostaje w dużej mierze niezbadanym terenem, jednak można przewidywać, że
biologia syntetyczna odniesie duże korzyści z ksenoenzymów, ponieważ umożliwią
one opracowanie nowych szlaków i otrzymywanie nowych dla natury związków
zrównoważonymi drogami.
5. KOMÓRKA MINIMALNA
Jedną z bardziej ambitnych aspiracji współczesnej biologii jest synteza
sztucznych żywych komórek, tworząc tym samym nieograniczone możliwości
badawcze. Aby zmniejszyć poziom trudności tego zadania, większość wysiłków
koncentruje się na syntezie komórki minimalnej. Ze względu na odmienny skład
chemiczny materiału genetycznego, komórki takie nie mogą wymieniać żadnych
informacji genetycznych z organizmami naturalnymi. Podobną izolację można
również osiągnąć poprzez zmianę kodu genetycznego i przypisanie translacji
trypletów kodonów na inne aminokwasy. W obu przypadkach powstałe organizmy
nie mogą oddziaływać genetycznie ze środowiskiem i dlatego nazywane są
ortogonalnymi. Co ważne, ortogonalność syntetycznych komórek zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa biologicznego [94].
Koncepcja komórki minimalnej ma istotne znaczenie przy określaniu
minimalnych i jednocześnie wystarczających warunków życia komórkowego,
a także przy poznawaniu wczesnych komórek, które były prawdopodobnie znacznie
prostsze niż komórki współczesne [95, 96]. Poza wspomnianymi aspektami,
badania na komórkach minimalnych mogą być przydatne przy opracowywaniu
prostych reaktorów komórkowych do różnych zastosowań [97] oraz mogą
przynieść znaczne rozszerzenie różnorodności form życia.
Podejście odgórne tworzenia komórki minimalnej polega na dekonstrukcji
żywych komórek, natomiast oddolne na składaniu nieożywionych składników
biologicznych, tj. samoreplikującego się kwasu nukleinowego, mechanizmu
metabolicznego i struktury kapsułkującej, w celu uzyskania układu, który można by
uznać za żywy. Chociaż żaden układ oddolny nie został jeszcze pomyślnie
skonstruowany, jednak poczyniono już w tym względzie postępy w postaci
projektowania bardziej wyrafinowanych przedziałów przypominających komórki
[98].
4.1. MINIMALNY GENOM

Minimalizacja genomu to odgórne podejście biologii syntetycznej mające na
celu złożenie sztucznego genomu zawierającego tylko te geny, które są absolutnie
niezbędne do życia i wzrostu. Najmniejszy genom ze wszystkich wolno żyjących
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organizmów
posiadają
bakterie
Mycoplasma mycoides
JCVI-syn3.0,
wyprodukowane w wyniku redukcji informacji genetycznej szczepu JCVI-syn1.0
(pierwszego organizmu z całkowicie syntetycznym genomem) z 901 do 473 genów
[99, 100]. Bakterię Mycoplasma mycoides JCVI-syn3.0 uznaje się za pierwszą
syntetyczną minimalną komórkę.
Ostatnie badania prowadzone na zminimalizowanych genomowo komórkach
bakterii Mycoplasma mycoides JCVI-syn3A pokazują, że do prawidłowego
podziału komórki wymagane jest łącznie siedem genów, do których należą dwa
znane geny podziału komórki (ftsZ i sepF), hydrolaza o nieznanym podłożu oraz
cztery geny kodujące białka związane z błoną o nieznanej funkcji [101]. Wnioski
takie wyciągnięto obserwując odzyskanie prawidłowego podziału i morfologii
w komórkach, którym przywrócono 19 genów usuniętych przy tworzeniu JCVIsyn3.0 z JCVI-syn1.0, co skutkowało nieregularnym podziałem komórek
i pleomorfizmem. Rola tych wcześniej niescharakteryzowanych genów, jak również
poligeniczna podstawa normalnego podziału i morfologii komórki, mogą być
użyteczne przy oddolnym podejściu odtwarzania podziału komórek w komórkach
syntetycznych. Dla zminimalizowanych genomowo komórek bakterii JCVI-syn3A
opracowano pierwszy obliczeniowy model metaboliczny, łącząc sekwencje DNA
z procesami molekularnymi na poziomie całego systemu biologicznego [102].
5.2. SYNTETYCZNE BLOKI BUDULCOWE

Szybki postęp obserwowany w badaniach nad oddolnym konstruowaniem
syntetycznych komórek sugeruje, że integracja syntetycznych bloków budulcowych
w funkcjonalną syntetyczną komórkę może być osiągalna w niedalekiej przyszłości.
Opracowano już wiele systemów supramolekularnych w celu odtworzenia funkcji
komórkowych, takich jak podział na kompartmenty [103, 104], replikacja DNA
[105, 106], metabolizm [107, 108], mobilność i kształt [109, 110] oraz komunikacja
[111]. Do najnowszych osiągnięć w zakresie inspirowanego naturą
samoorganizowania się należą przykłady układów supramolekularnych
przedstawione poniżej.
Procesy życiowe zachodzą w zamkniętych mikrośrodowiskach tj.
w komórkach i organellach. Komunikacja i adaptacja podobna do komórkowej
projektowana jest pomiędzy wieloma supramolekularnymi przedziałami. Efektem
badań z tego zakresu są fagocytarne dendrymerosomy zdolne do endocytozy
żywych bakterii poprzez niekowalencyjną adhezję błonową, będącej efektem
wysokiej elastyczności i stabilności polimerowych pęcherzyków [112].
Przykładem syntetycznego wzmocnienia ruchu, który jest jedną
z podstawowych cech organizmów żywych, może być urządzenie ruchowe
przypominające komórkę. Supramolekularne pęcherzyki polimerowe o wklęsłym
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kształcie, zwane stomatocytami, załadowane są nanocząstkami platyny,
katalizującymi produkcję napędzającego ruch tlenu z nadtlenku wodoru. Prędkość
i kierunek ruchu mogą być regulowane temperaturą poprzez odwracalne otwieranie
i zamykanie centrum katalitycznego za pomocą termoreaktywnych polimerów
[113].
Specyficzne wiązanie ligand-receptor jest podstawą rozpoznania i komunikacji
komórkowej. Ponieważ węglowodany często odpowiadają za bezpośrednie
interakcjach komórka-komórka, wiele badań dotyczy opracowania syntetycznych
receptorów glikanowych o wysokiej specyficzności. Do selektywnego wiązania
glukozy opracowano syntetyczny biomimetyczny receptor o kieszeni idealnie
dopasowanej do całkowicie ekwatorialnego β-piranozydu [114]. Powinowactwo
receptora tego do glukozy w środowisku wodnym jest porównywalne z naturalnymi
systemami
receptorowymi,
dzięki
zaprojektowanym
oddziaływaniom
hydrofobowym i hydrofilowym.
UWAGI KOŃCOWE
Chemiczna biologia syntetyczna wyłoniła się z ambitnych celów, jakimi są
zrozumienie fundamentalnych mechanizmów życia i jego pochodzenia oraz dążenie do
naśladowania go poprzez odwrotną inżynierię. Badania podstawowe nad chemicznie
modyfikowanymi kwasami nukleinowymi dostarczyły istotnych informacji na temat
stabilności różnych form DNA i RNA, a także pozwoliły na głębsze zrozumienie
zależności struktura-funkcja. Z kolei rozszerzenie kodu genetycznego i zdolność do
genetycznego włączania niekanonicznych aminokwasów do białek dostarczyła
użytecznych narzędzi do badania i manipulowania strukturą i funkcją tych polimerów.
Zgodnie z założeniami chemicznej biologii syntetycznej, badania nad otrzymaniem
komórki minimalnej przyczyniły się do znacznego postępu w zrozumieniu wielu
mechanizmów biologicznych. Biologom udało się już stworzyć minimalną syntetyczną
komórkę bakteryjną, zawierającą mniej genów niż jakikolwiek znany żywy organizm,
która może rosnąć samodzielnie [98], jednak cel, jakim jest minimalna komórka
zaprojektowana i stworzona oddolnie z otrzymanych chemicznie bloków budulcowych,
jest nadal niezrealizowany.
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim
doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze
zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym
przedsiębiorstwem.
Produkujemy

laboratoryjne

demineralizatory,

zaprojektowane

zgodnie

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie
oczyszczania wody.
Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną
dokumentacją kwalifikacyjną.
Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do
oczyszczania wody.
Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych Państwu
ludzi,
i

działających

aparatury

w

branży sprzętu

naukowo-badawczej

laboratoryjnego

produkowanej

przez

światowych liderów.
Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa
w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie
z Państwa potrzebami.
Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę
dokładnie do Państwa potrzeb.
Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania
łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany
będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania
dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu.
Z

naszymi

partnerami

zawarliśmy

umowy

na

zasadach

wyłączności

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego
i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski.
Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia
warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone
systemy zarządzania jakością ISO 9000.
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Zmarł prof. dr hab. Jerzy Konarski
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 września 2021 roku zmarł w wieku 85 lat
prof. dr hab. Jerzy Konarski
Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1998-2003.
Prof. dr hab. Jerzy Konarski był profesorem Wydziału Chemii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, uznanym ekspertem w zakresie spektroskopii
teoretycznej, znakomitym wykładowcą oraz wychowawcą wielu pokoleń młodych badaczy.
Uczestniczył w pracach wielu komisji i gremiów uczelnianych i ogólnopolskich, m.in.
kierował Zakładem Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii UAM (1978-2007), był
Prodziekanem (1981-1984) oraz Dziekanem Wydziału Chemii UAM (1988-1990), a także
Przewodniczącym oddziału poznańskiego PTChem (1977-1983), Wiceprezesem (19951997), a następnie Prezesem ZG PTChem. Wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zapraszamy udziału w Międzynarodowym Warsztacie Naukowym
”10th International Workshop on Surface Modification for Chemical
and Biochemical Sensing, SMCBS’2021”
Zapraszamy

udziału

w

Międzynarodowym

Warsztacie

Naukowym,

pt.: ”10th

International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical
Sensing, SMCBS’2021”, który odbędzie się w dniach 5-9 listopada 2021 r.
Podobnie jak tematyka poprzednich dziewięciu warsztatów naukowych z serii SMCBS,
tematyka obecnego warsztatu SMCBS’2021 obejmuje metody chemicznego i fizycznego
modyfikowania powierzchni ciał stałych a zwłaszcza przetworników, nowe metody badania
tych powierzchni, w tym w nanoskali, jak również badania aktywności przygotowanych
w ten sposób czujników chemicznych i biochemiczntych względem oznaczanych analitów.
W szczególności, przedmiotem zainteresowania Warsztatu są różne aspekty chemii
powierzchni w odniesieniu do budowy chemo- i bioczujników do oznaczeń analitów
w gazach i cieczach. Tematyka warsztatu pokrywa, lecz nie jest ograniczona do
następujących zagadnień:

1144

INFORMACJE

- reakcje powierzchniowego rozpoznawania chemicznego i biochemicznego
- badania cienkich warstw na podłożach stałych i ciekłych (samozorganizowane, Langmuira
i Langmuira-Blodgett oraz innych typów warstw i membran)
- badania elektrod modyfikowanych chemicznie i elektrod pokrytych polimerami
- badania elektrod modyfikowanych substancjami biochemicznymi, zwłaszcza enzymami
- nowe techniki i przyrządy do badania i wizualizacji powierzchni
- nowe metody przetwarzania i obróbki sygnału detekcji, miniaturyzacji układów
czujnikowych oraz zastosowania nanotechnologii do budowy czujników i ich matryc.
Więcej na stronie: http://www.smcbs.pl/

REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”

1. Informacje ogólne
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły
przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne wartościowe materiały
o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach
doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów,
przed którymi toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat
uczonych oraz jednostek naukowych/firm chemicznych lub pokrewnych chemii;
materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych.
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości
Chemicznych”, gdzie publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie
poświęcone ważnym i aktualnym problemom współczesnej chemii. Autorzy, którzy
chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się z Redakcją,
a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór
artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat
przygotowywanej pracy – tytuł przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę
stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie posiada środków na
finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od
sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji
kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak
i elektronicznej. Wersja elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical
Abstracts, Polska Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska,
Index Copernicus, Baza ARIANTA.

2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac
• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego
czasopisma.
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku
zamieszczania rysunków, tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w
innych czasopismach lub publikacjach zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich
przedruk.

• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana
gdzie indziej.
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer
telefonu oraz adresy poczty tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek
sprawnego przebiegu opracowania redakcyjnego tekstu.
• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach
przyjętych do druku Redakcja ma prawo dokonywania niezbędnej korekty.
• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy,
wydawca nabywa ogólnych praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym
prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Tytułem
powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.
• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa
czy odpowiadają randze i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały
przygotowane zgodnie z formalnymi wymogami MNiSW oraz Redakcji.
• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane
przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w broszurze informacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216
_MNISW_broszura_210x210.pdf.
• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji
stwierdził, że nie należy przyjąć do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii
recenzentów mogą być powtórnie przesłane do czasopisma. W takim przypadku
praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną procedurę
recenzowania.
• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś
wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako
współautor lub też nie został wymieniony w podziękowaniu zamieszczonym
w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub też w ogóle nie
miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności
naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad
etyki obowiązującej w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem
jednostek zatrudniających autorów.
• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych
recenzentów, jednak ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje
Redakcja.
3. Koszty
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów.
Tak jest w przypadku tzw. stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą
rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata w wysokości około 50 zł.
Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów
lub przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”.

Niezależnie od rodzaju pracy opłata pobierana jest również za strony drukowane
w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku).
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od
wielkości dofinansowania z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych.
Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy.
W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja
nie posiada środków na finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów
druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku
4.1. Wymagania merytoryczne
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej,
z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy
zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając Czytelnika do piśmiennictwa
oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące
napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz
forma kolorystyczna manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest
wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją).
• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów,
nie powinny przekraczać 25 stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz
drukowane będą w wersji czarno białej.
• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word,
czcionką Times New Roman, 12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm
marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy stosować numerację
cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy
działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe,
Podziękowanie, Piśmiennictwo cytowane.
Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu (w
całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu
piśmiennictwa cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy
stosować odsyłaczy hipertekstowych).
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty
muszą być wyjaśnione, oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu
SI, pozycje cytowanej literatury należy oznaczać numerami umieszczonymi w
nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów [1, 5, 7] (dla prac 1,
5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).

• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów
prac cudzych, w opisach (polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną
informację.
• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są
przygotowane w edytorze Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych
rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich umieszczenie (zob. Pliki jakie należy
przekazać do Redakcji).
• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony,
WERSALIKI), i angielskim (Times New Roman, 14 p, WERSALIKI),
– pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p,
pogrubione),
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem
ośrodka i adresem e-mail autora korespondującego (Times New Roman, 10,5,
kursywa),
– spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:
Abstract
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Wprowadzenie
1. Tytul rozdziału
1.1. Tytuł podrozdziału itp.
Uwagi końcowe
Podziękowanie
Piśmiennictwo cytowane
• Kolejne strony pracy powinny zawierać:
– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć
osobno pliki z fotografiami autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do
Redakcji),
– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków
ze spacjami) z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do
tabel, rysunków zamieszczonych w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz
słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej z bazy haseł przedmiotowych
podawane w języku angielskim i polskim,
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub
akronimów nie jest konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty
wyjaśniamy w tekście przy pierwszym użyciu. Angielskie skróty należy podać

i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne prace zamieszczone
w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI
– selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective
Serotonin Reuptake Inhibitor),
– dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.
•

Tabele, rysunki, fotografie

Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz
dodatkowo (po zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki)
dołączone w postaci osobnych plików zapisanych w formacie pdf, doc, jpg, tiff.
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do
zrozumienia treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy,
należy je numerować cyframi arabskimi oraz podać tytuł (polski/angielski, nad
tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych
w formacie tif, jpg lub podobnym, każdą zapisać w oddzielnym pliku o
rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
•

Piśmiennictwo cytowane

Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania
w tekście, należy cytować wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób
precyzyjny.
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać
kolejno następujące elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót
tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi normami, rok wydania, numer wolumenu
zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony cytowanej pracy, np.
[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i
nazwisko autora (autorów), tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok
wydania, np.
[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać:
inicjały imion i nazwisko autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online,
[dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki dostępu, np.

[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-0520]. Dostępny w Internecie: http://www...........

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny
merytorycznej należy przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z
wymaganiami Redakcji.
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag
Recenzenta oraz Redakcji należy przesłać ostateczną wersję pracy w następującej
postaci:
• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy
(każda notka do 150 wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy
oraz inne ważne informacje o autorze);
• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny
wskazywać autora, którego zdjęcie dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest
jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie);
• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa
kluczowe, podpisy pod rysunki, tabele, schematy (wszystko w obu wersjach
językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również oddzielne pliki z rysunkami,
schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).
Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą
przyjmowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek
stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i
jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi
stronami prosimy o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe
Brak tej czynność będzie skutkował czarno-białym wydrukiem wersji papierowej.
W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na czarno-białe,
prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków.
Prace
prosimy
przesyłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty wymagające podpisów autorów (np. list
intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk potwierdzone za
zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji.
Redakcja „Wiadomości Chemicznych”
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