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I.

Wstęp i cel pracy

Tematem przewodnim niniejszej rozprawy jest projektowanie oraz opracowanie
efektywnych metod wytwarzania kompozytowych podłoży bazujących na arkuszach
grafenowych dekorowanych powierzchniowo nanostrukturami metalicznymi. Zaproponowane
układy hybrydowe zawierające naprzemiennie ułożone warstwy nieorganiczne o różnej
hydrofilowości były sprawdzane pod kątem możliwych zastosowań jako aktywne katalitycznie
powierzchnie oraz podłoża do ultraczułej detekcji SERS.
Doskonalenie parametrów fizykochemicznych nanokompozytów znanych z literatury
naukowej oraz poszukiwanie nowych materiałów o unikalnej charakterystyce optycznej
i elektrochemicznej stanowi obecnie intensywnie rozwijający się obszar nanotechnologii.
Niekwestionowaną zaletą połączeń hybrydowych jest możliwość implementowania zupełnie
nowych właściwości związanych z ujawnieniem się synergii będącej wynikiem oddziaływania
między molekułami wprowadzonymi do warstwy hybrydowej.
Zainteresowanie nanostrukturami metalicznymi jest ściśle związane m. in. z ich
unikatową fizykochemią powierzchni diametralnie różną od tej, która charakteryzuje
makroskopowy film litego metalu. Znaczący postęp w dziedzinie optymalizacji procedur
syntetycznych ukierunkowanych na wytwarzanie nanostrukturalnych form metalicznych
o zdefiniowanym kształcie i wielkości umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę parametrów
eksperymentalnych oraz odpowiedni dobór reagentów. Doskonalenie metod wytwarzania
mające na celu ujednolicenie morfologii struktur sprzyja szerszemu zastosowaniu tych
materiałów w przemyśle.
Miniaturyzacja rozmiarów układów metalicznych do skali „nano-” wiąże się ze
znacznym rozwinięciem efektywnej powierzchni, wzrostem niewysyconego charakteru wiązań
oraz indukowaniem defektów w strukturze. Mogą one stanowić miejsca preferencyjnej
adsorpcji molekuł i/lub jonów, co sprzyja wykorzystaniu nanoskopowych filmów metalicznych
w elektrokatalizie.
Nanostruktury metaliczne wykazują również specyficzne właściwości optyczne.
Rezonans zlokalizowanych plazmonów w przypadku nanoskopowego złota i srebra zachodzi
w obszarze widzialnym promieniowania elektromagnetycznego. Oddziaływanie wiązki światła
6

z warstwą metaliczną prowadzi do generowania wysokich pól elektromagnetycznych wokół
obiektów nanometrycznych. W konsekwencji obserwuje się znaczący wzrost intensywności
charakterystycznych pasm występujących na ramanowskiej odpowiedzi spektralnej molekuł
unieruchomionych na takich powierzchniach. Obecność otoczki stabilizacyjnej na warstwie
nanostruktur może przyczynić się do dalszego obniżenia granic wykrywalności i poprawy
jakości widma. Warunkiem niezbędnym do uruchomienia mechanizmu transferu gęstości
elektronowej między poziomem Fermiego nanocząstki a elektronowymi, które są
zlokalizowane w obrębie ligandu jest dostosowanie wielkości struktur metalicznych do
określonego typu stabilizatora.
Ograniczone zastosowanie cząstek metalicznych powlekanych monowarstwami
alkanotioli w katalizie (wynikające z wysokiej energii wiązania Au-S i zablokowania
powierzchni nanocząstek) stanowiło punkt zwrotny w badaniach poświęconych tej tematyce.
W literaturze pojawił się trend zastępowania stabilizatorów organicznych nieorganicznymi ze
szczególnym uwzględnieniem klasterów kompleksujących o strukturze Keggina. Pełnią one
funkcję reduktora względem prekursora metalu oraz stabilizatora powierzchni nanocząstki.
Tego typu modyfikatory umożliwiają kontrolę wielkości sferycznych nanostruktur
zmniejszając jednocześnie ich skłonność do agregacji i koalescencji.
Unikatowa charakterystyka elektrochemiczna jednostek Keggina powoduje, że
stanowią one grupę atrakcyjnych mediatorów wykorzystywanych zarówno w katalizie homojak i heterogenicznej. Procesy elektrodowe z udziałem heteropolianionów zachodzą
w łagodnych warunkach (np. temperatura pokojowa, pH fizjologiczne), co zapewnia ich niską
toksyczność dla środowiska i znacznie poszerza właściwości aplikacyjne. Warto podkreślić, że
w przypadku POM immobilizowanych na warstwie nanostruktur istnieje możliwość
przeniesienia

ładunku

zgromadzonego

na

atomach

tlenu

budujących

jednostki

polioksometalanu w kierunku pasma przewodnictwa nanocząstki, co znajduje odzwierciedlenie
na widmach UV-Vis fazy dyspersyjnej oraz przekłada się na czułość podłoży ramanowskich
zawierających nanometaliczne filmy.
Wykrywanie związków chemicznych na poziomie śladowym jest istotnym
zagadnieniem z uwagi na ich znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Wprowadzenie
substancji toksycznych np. cząsteczek organicznych oraz jonów metali ciężkich do środowiska
jest m.in. konsekwencją szybkiego rozwoju przemysłu. Tego typu związki mają zdolność do
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akumulowania się w żywych organizmach, są przyczyną wielu chorób oraz zaburzeń
neurologicznych.
Ważnym przełomem w poszukiwaniu nowych metod ultraczułej detekcji substancji
organicznych jest szybki rozwój nanotechnologii, który doprowadził do tworzenia nowych
układów wykrywających związki opartych na rozpoznaniu molekularnym. Powierzchnie SERS
zasługują na szczególną uwagę ze względu na krótki czas pomiaru, dużą czułość
i selektywność.
Zjawisko

rezonansu

plazmonów

powierzchniowych

stanowi

podstawę

do

obserwowania efektu SERS. Otwiera to możliwość wykorzystania funkcjonalizowanych
nanostruktur metali w spektroskopii jako podłoży do optycznej detekcji cząsteczek. Połączenie
obiektów nanoskopowych z arkuszami grafenowymi zapewnia dodatkowe zwiększenie sygnału
ramanowskiego sond molekularnych z uwagi na wkład chemiczny do mechanizmu
wzmocnienia pochodzący od nośnika węglowego.
Grafen i materiały o zbliżonej strukturze mają zdolność do wygaszania fluorescencji
molekuł, co znacząco poprawia jakość widm ramanowskich zaadsorbowanych na nich
substancji. Kolejną, niekwestionowaną zaletą materiałów grafenopodobnych jest zdolność do
unieruchamiania związków organicznych, która zależy od zasięgu obszarów planarnych oraz
dystrybucji ugrupowań chemicznych na ich powierzchni. Ilość elementów występujących
w zewnętrznych warstwach kompozytu oraz wielkość domen o nienaruszonej strukturze
grafenu decyduje o całkowitej hydrofilowości filmu hybrydowego. W przypadku materiałów
węglowych

obie

te

zmienne

można

łatwo

modyfikować

poprzez

niecałkowitą,

elektrochemiczną redukcję.
Materiały węglowe ze względu na wysoko rozwiniętą powierzchnię, świetne
właściwości elektryczne i mechaniczne są powszechnie wykorzystywane jako nośniki w tego
typu układach. Wśród materiałów węglowych na szczególną uwagę zasługuje tlenek grafenu
(GO). Jest to materiał o dwuwymiarowej strukturze przypominającej plaster miodu, który
posiada na powierzchni ugrupowania tlenowe (np. -OH, -COOH, -C-O-C-, -CHO).
Niepowtarzalna kombinacja wytrzymałości mechanicznej, wysokiego przewodnictwa
i szerokich możliwości do modyfikacji ugrupowań tlenowych powoduje, że ten materiał
znajduje powszechne zastosowanie w elektrokatalizie oraz jako element podłoży do detekcji
optycznej. Obecność tlenku grafenu w kompozycie ułatwia dostosowanie charakteru podłoża
do optymalnej lipofilowości, która sprzyja adsorpcji substratu badanej reakcji katalitycznej.
8

Metody elektrochemiczne (np. woltamperometria cykliczna) stanowią grupę technik
pozwalających na stopniową zmianę hydrofobowo-hydrofilowego charakteru powierzchni GO
z zachowaniem defektów strukturalnych. Częściowa, elektrochemiczna redukcja prowadzi do
otrzymania

materiału

o

właściwościach

pośrednich

między

tlenkiem

grafenu

a grafenem – ERGO.
Wykorzystanie nanostruktur metalicznych w elektrokatalizie i spektroskopii wymaga
jednak zastosowania procedur syntetycznych, które umożliwią otrzymanie zdefiniowanego,
wąskiego rozrzutu rozmiaru średnic cząstek fazy rozproszonej. W tym celu wykorzystuje się
modyfikatory, które ulegają ukierunkowanej adsorpcji na powierzchni klasterów metalicznych
hamując ich wzrost i zapobiegając agregacji. Zastosowanie nośników do osadzania takich
warstw może znacząco zmniejszyć zdolność nanostruktur do łączenia się większe podjednostki.
Znaczna powierzchnia geometryczna nośnika pozwala zwiększyć stopień ich upakowania, co
jest korzystne zarówno w elektrokatalizie jak i podczas projektowania podłoży do detekcji
SERS.
Podstawowym
scharakteryzowanie

celem

części

hybrydowych

eksperymentalnej

układów

bazujących

było
na

zaprojektowanie
arkuszach

oraz

grafenowych

i nanostrukturach metalicznego srebra lub złota modyfikowanych wielocentrowymi
mediatorami redoks do zastosowań elektrokatalitycznych oraz detekcji SERS.
Do testowania zdolności wzmacniania widm Ramana wybrano typowe związki:
rodaminę 6G (R6G) i 4-aminotiofenol (PATP). Badaną reakcją katalityczną była
elektrochemiczna redukcja nadtlenku wodoru.
Pierwszy etap badań dotyczył wytworzenia kompozytów nanocząstek stabilizowanych
anionami nieorganicznymi typu Keggina w połączeniu z tlenkiem grafenu w celu uzyskania
materiałów o optymalnych właściwościach fizykochemicznych. Udoskonalono procedury
syntezy nanostruktur oraz sposób nanoszenia warstw grafenowych na materiały elektrodowo
czynne.
Wytworzone powierzchnie scharakteryzowano przy użyciu metod optycznych
i elektrochemicznych, a następnie sprawdzono pod kątem perspektyw ich wykorzystania
w katalizie do wykrywania nadtlenku wodoru oraz jako platformy SERS do detekcji R6G
i PATP. Dla wybranych układów podjęto próbę powiązania obserwowanych efektów synergii

9

z mechanizmem reakcji elektrodowej oraz wzmocnieniem widma ramanowskiego sondy
molekularnej.
W dalszej części badań skoncentrowano się na przeprowadzeniu kompleksowych badań
elektrochemicznych i spektroskopowych w zakresie wytworzenia i scharakteryzowania
kompozytowych powierzchni wykazujących zdolność do wzmacniania widma ramanowskiego
R6G. Przeprowadzone badania obejmowały wytworzenie filmów GO lub ERGO w połączeniu
z elektroosadzanymi nanostrukturami srebra (AgNPs).
W prezentowanych badaniach zastosowano nowatorskie podejście do wytwarzania
AgNPs na warstwie GO/NH3 lub ERGO/NH3, która służyła jako nośnik dla elektroosadzanych
struktur srebra. Spodziewany wzrost stopnia pokrycia powierzchni AgNPs w środowisku
zaadsorbowanego amoniaku był uzasadniony aktywowaniem procesu nukleacji i zwiększeniem
efektywności tworzenia klasterów metalicznych na materiale elektrodowym w następstwie
usprawnionego wychwytywania kationów srebra z fazy objętościowej, prowadząc do
otrzymania kompleksów Ag(NH3)2+ na granicy elektroda-elektrolit.
W celach porównawczych zaprojektowano układy hybrydowe zbudowane z warstw
nanosrebra oddzielonych ultracienkim filmem grafenowym o zdolnościach do wzmacniania
widma modelowej cząsteczki R6G potencjalnie przewyższających te, które były spodziewane
dla warstw z unieruchomioną pojedynczą warstwą AgNPs. Kompozytowe układy sandwiczowe
bazujące na nanoskopowym srebrze i tlenku grafenu były wytwarzane na nanostrukturalnej
warstwie metalicznej otrzymanej w wyniku chropowacenia elektrody srebrnej w środowisku
chlorku potasu.
Układy kompozytowe zawierające warstwy nanocząstek z elektrochemicznie
redukowanym tlenkiem grafenu były sprawdzane za pomocą spektroskopii w podczerwieni
oraz techniki Ramana. Charakterystyka fizykochemiczna wytworzonych warstw hybrydowych
została przeprowadzona za pomocą transmisyjnej i/lub skaningowej mikroskopii elektronowej.
Wykorzystanie mikroanalizatora EDS pozwoliło na przeprowadzenie analizy elementarnej
i określenie dystrybucji pierwiastków na wybranych powierzchniach nanokompozytów.
Finalny etap rozprawy obejmował podsumowanie części eksperymentalnej oraz
sformułowanie wniosków. Szczególną uwagę skupiono na analizie wpływu oddziaływań
między arkuszami grafenowymi i nanostrukturami metali na właściwości elektrokataliczne
warstw hybrydowych oraz ich zdolność do wzmacniania sygnału ramanowskiego molekuł
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podlegających detekcji na wytworzonych podłożach. Podjęto próbę wytłumaczenia różnic
w odpowiedziach spektralnych oraz sposobie aktywowania procesu katalitycznego przez
nanostruktury dekorowane otoczkami modyfikatora w zależności od natury rdzenia
metalicznego oraz wybranego stabilizatora.
Dyskusja

wyników

prezentowanych

w

części

eksperymentalnej

została

przeprowadzona w oparciu o mechanizm przenoszenia gęstości elektronowej między ligandem
a nanocząstką i stanowi główną tezę niniejszej rozprawy doktorskiej.
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Summary of dissertation
The main topic of the dissertation is design and physicochemical characterization of
nanocomposites based on surface - decorated metal nanostructures covered by
electrochemically reduced graphene oxide. The proposed hybrid systems of different
hydrophilicity were tested for possible applications as electrochemical catalysts and platforms
for ultra – sensitive SERS detection.
Great advantages of hybrid systems are new properties due to the intermolecular
interactions between the components resulting in synergy effects. Metal nanoparticles capped
with Keggin – type polyoxometalates (POMs) show unique optical and electrochemical
properties due to the redox activity of stabilizing ligands. Polyoxometalates (POM) have the
ability to stabilize metal nanoparticles and to facilitate the electron transfer at the same time.
This class of inorganic ions show intrinsic electrocatalytic properties towards the reduction of
hydrogen peroxide in acidic solutions, but their stability at neutral pH is rather weak. The
tendency of POM to undergo hydrolysis can be beneficial in electrochemical applications since
products of partial POM degradation are electroactive. Due to the fact that electrochemical
transformation of POM ions into smaller units leads to exposure of metallic surface,
nanoparticles with partially hydrolyzed stabilization agents can exhibit better SERS
performance compared to pristine POM-MNPs units.
Keggin – type structures chemisorb irreversibly on carbon and metal surfaces, disclose
high proton and electron conductivity and have the ability to adopt a wide range of redox states
which makes them attractive catalysts. This class of inorganic ions was used in this thesis as
ligands stabilizing metal nanoparticles. The ability of POM to adsorb on solid surfaces helped
to control the size of metal cores during synthesis.
In this dissertation I focused on obtaining and characterization of gold and silver
nanostructures stabilized with Keggin – type polyoxometalates covered by layers of hexagonal
carbon rings rich in structural defects obtained by the electrochemical reduction of graphene
oxide. The presented hybrids were tested as electrochemical sensors for hydrogen peroxide and
SERS platforms for molecule showing fluorescence (Rhodamine 6G).
An important achievement of this dissertation was to demonstrate that the POM
structures do not significantly change after chemisorption regardless the type of metal core used
(Au/Ag) and the POMs (SiW or PMo units). However, infrared and Raman spectra of POM12

coated nanometallic particles indicated different interaction between POMs and metal core
depending on catalyst layer.
The phenomenal catalytical performance of gold and silver nanostructures decorated
with polyoxometalates were significantly expanded in its nanocomposites with partially
reduced graphene oxide. The justification of synergy observed for hybrid systems were
discussed based on spectral data.
All hybrid systems were examined as possible SERS supports. The observed differences
were rationalized by various SERS mechanisms.
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II. Część literaturowa
1. Nanostruktury metalicznego złota i srebra
Nanomateriały to struktury o unikatowych właściwościach fizykochemicznych
niespotykanych u odpowiedników w skali makroskopowej. Interesująca charakterystyka tych
materiałów jest konsekwencją ich wielkości, w których co najmniej jeden z wymiarów
kształtuje się na poziomie 1-100 nm. [1,2] Nanotechnologia jest dziedziną nauki poświęconą
projektowaniu

i

doskonaleniu

metod

wytwarzania

nanostruktur

o

zdefiniowanej

charakterystyce fizykochemicznej i szerokich możliwościach aplikacyjnych. Termin
„nanomateriały” jest stosowany do opisu układów makroskopowych dekorowanych
powierzchniowo strukturami w skali „nano-’’ jak i materiałów tworzonych przez elementy
nanoskopowe w całej objętości. Nanokompozyty zbudowane z dwóch lub więcej materiałów
organizowanych w struktury wyższego rzędu również są objęte tą definicją. [2,3]

1.1 Charakterystyka fizykochemiczna nanostruktur metalicznych

Przez wzgląd na niewielki rozmiar nanostruktur metalicznych obserwuje się znaczący
udział powierzchniowych ugrupowań atomowych w stosunku do tych, znajdujących się
w głębi fazy, co determinuje finalne właściwości materiału. Przeważający udział powierzchni
w stosunku do objętości wpływa na wartość temperatury topnienia, aktywność chemiczną,
przewodnictwo, właściwości optyczne i katalityczne. [4- 7] Nørskov i współpracownicy
wykazali, że zmniejszenie wielkości układów makroskopowych do skali nanometrycznej wiąże
się z redukcją ilości atomów znajdujących się wewnątrz fazy, co prowadzi do istotnych zmian
w charakterystyce materiału. [1,5,8] Cortie i Lingen udowodnili, że nanostruktury metaliczne
o znaczącym udziale atomów w obszarze międzyfazowym w porównaniu do ich
odpowiedników makroskopowych charakteryzują się niższymi wartościami temperatur
topnienia. [6,9]
Grupa badawcza Nørskova wykazała, że miniaturyzacja struktur metalicznych do skali
nanometrycznej skutkuje indukowaniem defektów powierzchniowych, wzrostem gęstości
14

atomowych i pojawieniem się obszarów uprzywilejowanej adsorpcji (tzw. miejsca aktywne).
[6,8]
Bond w publikacji z 2012 zaprezentował, że niewysycony charakter wiązań
w zewnętrznej warstwie metalicznej sprzyja unieruchamianiu cząsteczek lub koalescencji
nanostruktur w celu obniżenia wartości energii powierzchniowej. [10,28] Z tego względu
niezwykle istotną kwestią jest zapobieganie procesowi spontanicznego łączenia się odrębnych
struktur metalicznych w większe ugrupowania. Zazwyczaj realizuje się to poprzez modyfikację
powierzchni ugrupowań klasterów metalicznych przy pomocy stabilizatorów, które pełniąc
funkcję zawady sterycznej znacząco ograniczają ich wzajemną penetrację w obszarze
międzyfazowym. Stabilizacja nanostrukturalnej powierzchni metalicznej realizowana poprzez
jej funkcjonalizację warstwami molekularnymi oraz perspektywy wykorzystania tego typu
układów w medycynie zostały szeroko przedyskutowane w pracy Xia i współpracowników.
[28]

1.2 Charakterystyka katalityczna nanostruktur metalicznych

Układy metaliczne o gęstości elektronowej uwięzionej w skali „nano-” tworzą
niespotykane w świecie makroskopowym struktury krystaliczne o pięciokrotnej osi symetrii
przyjmując m.in. formy: dwudziestościanu foremnego, dziesięciościanu Marksa, sześcioośmiościanu lub ośmiościanu foremnego – Rys. 1. [6] Mackay i Eberhardt w swoich
publikacjach niezależnie wykazali, że charakteryzują się one mniejszym stopniem upakowania
atomów w porównaniu do analogicznych form makroskopowych, a uprzywilejowane tworzenie
unikatowych kształtów struktur metalicznych jest możliwe jedynie dla „magicznych liczb”
atomów (13, 55, 147, 309, 561, 923..). [11,12]

Rys. 1 Wybrane kształty nanostruktur metalicznego złota: ośmiościan ścięty (a),
dwudziestościan foremny (b), dziesięciościan Marksa (c), sześcio-ośmiościan (d) [6]
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Zespoły badawcze Haruty, Garzóna i Pereza-Alvareza udowodniły, że niższa symetria
form krystalicznych złota w skali nanoskopowej wiąże się obecnością licznych defektów
powierzchniowych takich jak zbliźniaczenia i translokacje. [13-15]
Zmiana stopnia rozwinięcia powierzchni zależna od rozmiaru rdzeni metalicznych
decyduje o dystrybucji naroży, krawędzi, obszarów tarasowych i niewysyconych miejsc
koordynacyjnych usytuowanych w zewnętrznych warstwach nanostruktur pełniących kluczową
rolę w procesach ukierunkowanej sorpcji molekuł na granicy faz roztwór-nanocząstka.
Fizykochemia powierzchni nanostruktur metalicznych z uwzględnieniem dynamiki procesów
obszaru międzyfazowego została szeroko przedyskutowana w publikacjach Cortiego
i Nørskova. [5,6]
W odróżnieniu od metali występujących w skali makroskopowej nanostrukturalne
powierzchnie charakteryzują się rozbudowaną architekturą bogatą w defekty oraz elementy
topografii sprzyjające adsorpcji m.in. cząsteczek depolaryzatora. Złoto makroskopowe
wyróżnia się wśród przedstawicieli metalicznych dodatnią wartością elektroujemności oraz
endotermicznymi procesami chemisorpcji ugrupowań tlenowych co tłumaczy jego bierność
chemiczną wynikającą ze stabilizacji struktury elektronowej z uwagi na efekt relatywistyczny.
[5,6,16]

Rys. 2 Udział atomów występujących w narożach, ścianach i krawędziach nanocząstki złota
o strukturze ściętego ośmiościanu w funkcji jego średnicy [5]
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Układy nanostrukturalnego złota w przeciwieństwie do litego metalu wykazują
zdolność do unieruchamiania cząsteczek zawierających atomy tlenu, co wynika z odmiennej
dystrybucji gęstości elektronowej i różnic w elementach topografii powierzchni. Kluczową rolę
w chemisorpcji odgrywa liczba koordynacyjna złota definiowana jako ilość atomów
sąsiadujących z pojedynczym atomem Au, która zależy od jego umiejscowienia w obrębie
nanostruktur – Rys. 2. Przełomowa praca Haruty z 1997 roku [16] oraz późniejsze publikacje
innych autorów stanowią niezbity dowód na to, że ograniczenie rozmiaru odpowiedników
metalicznych do skali nanoskopowej prowadzi do zwiększenia charakteru nienasyconego
powierzchni z uwagi na wzrost udziału atomów występujących w narożach i krawędziach
o niższych liczbach koordynacyjnych w porównaniu do tych, które występują
w obszarach tarasowych (ściany). [5,6,16,18] Wykazano, iż powierzchnia metaliczna
zawierająca nisko koordynacyjne atomy złota charakteryzuje się niższymi wartościami energii
wiązania ugrupowań tlenowych, co przekłada się na uprzywilejowaną chemisorpcję i bardziej
efektywną katalizę – Rys. 3.
Publikacja Haruty oraz późniejsze prace eksperymentalne Zborila i współpracowników
świadczą o tym, że miniaturyzacja układów metalicznych do skali nanometrycznej prowadzi
do wzrostu aktywności katalitycznej struktur z uwagi na promowanie immobilizacji substancji
ulegających procesom elektrodowym w obszarze międzyfazowym. [16,18] W oparciu
o klasyczne efekty rozmiarowe redukcja wielkości układów metalicznych prowadząca do
zwiększenia powierzchni geometrycznej jest korzystna w kontekście elektrokatalizy. [5,10,18]
Jednocześnie, obserwuje się specyficzne zmiany w obrębie konfiguracji elektronowej
promujące

tworzenie

otwarto-powłokowych

układów

metalicznych

zawierających

niesparowane elektrony, których obecność warunkuje wzmożoną reaktywność. Powyższe
stwierdzenie zostało sformułowane w oparciu o pracę teoretyczną autorstwa Arratia-Pereza
oraz współpracowników, w której wykorzystano obliczenia kwantowe do przewidywania
rozkładu gęstości elektronowej w obrębie układów nanoskopowych. [5,17,18] Drastyczne
zmniejszenie ilości atomów tworzących rdzeń nanocząstki może jednak prowadzić do
niekorzystnych zmian w obrębie struktury elektronowej związanych ze wzrostem odległości
między sąsiednimi poziomami co w konsekwencji skutkuje utratą właściwości metalicznych.
[10,19]
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Rys. 3 Zależność przedstawiająca wpływ liczby koordynacyjnej złota na energię wiązania O2,
O, CO [8]
Nørskov i współpracownicy udowodnili, że zachowanie charakteru metalicznego
z jednoczesnym osiągnięciem rozbudowanej powierzchni geometrycznej jest możliwe dzięki
zastosowaniu matryc służących do inkorporacji nanocząstek metalicznych (MNPs). [8]
Wbudowywanie nanostruktur metalicznych w obrębie nośników węglowych zwiększa ich
trwałość poprzez spowalnianie m.in. procesów agregacji oraz zapobieganie korozji chemicznej.
Prace eksperymentalne prowadzone w zespołach badawczych Phani oraz artykuły
przeglądowe autorstwa Nosoleva i Kanera świadczą o tym, że materiał, z którego wykonana
jest matryca może dodatkowo usprawniać przenoszenie elektronów w obrębie kompozytu. [2022] Zahamowanie koalescencji struktur metalicznych realizowane przy udziale otoczek
stabilizujących umożliwia wzrost trwałości zolu cząstek zawieszonych w ośrodku
dyspersyjnym.

Udekorowanie

powierzchni

nanometalicznej

jonami

modyfikatora

uwzględniające ilość, orientację i stopień osłonięcia centrów katalitycznych zależy od natury
stabilizatora i jest niezwykle istotne w perspektywie zastosowania kompozytów zawierających
nanostruktury rdzeń-otoczka (ang. core-shell) do detekcji elektrochemicznej co zostało
szczegółowo przedstawione w publikacjach Astruca i Misono. [30,50]
Prace przeglądowe opublikowane przez wspomnianych autorów wskazują na to, iż
rodzaj użytego ligandu ma znaczący wpływ na zwilżalność powierzchni nanostrukturalnej co
umożliwia

wykorzystanie

kompozytu

w

określonym

środowisku

oraz

decyduje

o powinowactwie depolaryzatora do metalicznych centrów katalitycznych. [30]
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W wyniku oddziaływania otoczek modyfikatora z rdzeniem metalicznym może nastąpić
przeniesienie ładunku między pasmem przewodnictwa nanostruktur a poziomami
elektronowymi modyfikatora. [23-25]
Ligand zakotwiczony w zewnętrznych warstwach nanocząstki może wykazywać efekt
dezaktywujący przyczyniając się do spadku gęstości elektronowej zmagazynowanej
w obrębie obszarów katalitycznych na drodze indukcji. [30] Zmniejszenie bądź całkowita utrata
aktywności nanostruktur względem danego procesu elektrochemicznego będąca konsekwencją
oddziaływania z otoczkami stabilizatora może wynikać z blokowania mechanizmu
przenoszenia ładunku w obrębie kompozytu przez zwarte warstwy modyfikatora lub być
efektem osłonięcia miejsc katalitycznych. [30]
Transfer gęstości elektronowej zwiększający ilość mobilnych elektronów w obrębie
rdzeni metalicznych prowadzi natomiast do wzrostu aktywności katalitycznej nanostruktur
dekorowanych monowarstwą jonów kompleksujących. Prace eksperymentalne prowadzone
w Zespole Badawczym prof. P. Kuleszy (Pracownia Elektroanalizy Chemicznej, Zakład
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)
pokazują, że dalsze usprawnienie mechanizmu przenoszenia ładunku w obrębie warstw
katalitycznych realizowane przy udziale stabilizatora jest możliwe i wynika z jego właściwości
elektrochemicznych. [48,50,60]
Kozhevnikov, Davis, Kulesza oraz ich współpracownicy wykazali w licznych
publikacjach, że samoorganizowana warstwa solwatująca powierzchnię nanocząstki może
wspomagać proces katalityczny w wyniku zwiększania gęstości elektronowej w obszarze
rdzeni metalicznych lub na drodze efektywnego dostarczania elektronów i mobilnych jonów
pełniących kluczową rolę w poszczególnych etapach mechanizmu reakcji katalitycznej.
[48,49,60] Ukierunkowana adsorpcja jonu kompleksującego na warstwie nanostruktur
w połączeniu z jego wysokim przewodnictwem protonowo-elektronowym oraz pokrywanie się
obszaru aktywności redoks ligandu z oknem potencjałowym interesującego procesu
katalitycznego kompozytów wbudowanych w matryce węglowe prowadzi do znaczącego
usprawnienia efektywności katalizy. [49,58]
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1.3 Porównanie struktury elektronowej układów metalicznych
nano- i makroskopowych

Właściwości elektryczne materiału warunkuje jego unikalna struktura elektronowa
uwzględniająca odległości między sąsiednimi poziomami energetycznymi. Istnieje ścisła
relacja między dystrybucją poziomów elektronowych a rozmiarem układów metalicznych.
[5,6] Zmiana średnicy rdzeni MNPs ma więc znaczący wpływ na ich strukturę wewnętrzną.
Makroskopowe i nanostrukturalne układy metaliczne wykazują odmienne właściwości
elektronowe. W przypadku form nanoskopowych gęstość elektronowa jest „uwięziona”
w strukturze materiału co rzutuje na mechanizm transportu ładunku elektrycznego
i oddziaływanie elektron-elektron. Efekt zmiany skali prowadzący do zwiększenia powierzchni
geometrycznej z jednoczesnym wzrostem jej dostępności dla analitu jest korzystny
w zastosowaniach aplikacyjnych zdominowanych zjawiskami zachodzącymi w obszarach
międzyfazowych (kataliza, adsorpcja), gdzie wytwarzanie materiałów o wysoko rozwiniętej
powierzchni jest bardzo pożądane. [9]
Cechą charakterystyczną metali występujących w skali makroskopowej jest obecność
quasi-ciągłych pasm przewodnictwa zawierających zdelokalizowane elektrony. Układy
nanostrukturalne, w których jeden (2D) dwa (1D) lub trzy (0D) wymiary są ograniczone do
skali „nano-” charakteryzują się gęstością elektronową unieruchomioną wzdłuż określonej osi
materiału. [1] Ograniczona mobilność nośników ładunku rzutuje na strukturę elektronową
powodując zmniejszenie ilości dostępnych stanów energetycznych. [3,9] W przypadku
nanostruktur metalicznych efekt zmiany skali prowadzi do fragmentacji poziomów
elektronowych i pojawienia się stanów dyskretnych. [6]
W przeciwieństwie do makroskopowych odpowiedników, poziomy elektronowe
układów nanostrukturalnych są od siebie znacznie oddalone. Transport ładunku elektrycznego
w obrębie nanomateriałów jest uzależniony od ilości wymiarów, w których gęstość
elektronowa jest unieruchomiona. W przypadku układów 2D odbywa się on na drodze
tunelowania. [9] Klastery nanostrukturalnego złota Au19 w odróżnieniu od struktur
metalicznych litego złota Au18 charakteryzuje konfiguracja otwarto-powłokowa związana
z obecnością niesparowanego elektronu na podpowłoce s, który warunkuje zwiększoną
reaktywność. [26,27]
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1.4 Porównanie właściwości optycznych układów metalicznych
nano- i makroskopowych

Odmienna struktura elektronowa układów nanometrycznych i ich odpowiedników
metalicznych determinuje sposób oddziaływania materii z kwantem promieniowania
padającego. W makroskopowej sieci metalicznej wzbudzeniu ulegają elektrony z pasma
przewodnictwa indukując niekolektywne drgania plazmy elektronowej zwane polaronem.
Nanomateriały, w których gęstość elektronowa jest zlokalizowana w obrębie dyskretnych
stanów elektronowych może ulegać selektywnemu wzbudzeniu. [4,29]
Nanostruktury złota posiadają fenomenalne właściwości optyczne związane ze
zjawiskiem zgodnych w fazie oscylacji plazmonów powierzchniowych (ang. Localized Surface
Plasmon Resonance – LSPR). [1] Fala elektromagnetyczna o częstości rezonansowej
oświetlająca nanostruktury metaliczne wzbudza kolektywne drgania plazmy elektronowej.
W konsekwencji, porcja kwantu promieniowania padającego jest pochłaniana przez gaz
elektronowy i zamieniana na ruch oscylacyjny względem nieruchomych, dodatnio
naładowanych zrębów atomowych, podczas gdy jego pozostała część ulega elastycznemu
rozproszeniu. Oscylacje gazu elektronowego o zwiększonej rezonansowo amplitudzie
powodują lokalną separację ładunku co przedstawia Rys. 4. Oba zjawiska zachodzą niezależnie
od siebie, a pasmo pojawiające się na widmie w obszarze widzialnym i nadfioletu jest
złożeniem

tych

dwóch

procesów.

Prawdopodobieństwo

absorpcji

i

rozproszenia

rayleighowskiego definiuje przekrój czynny zależny od wielkości i kształtu nanostruktur
(Rozdział II, 7.11). [4,28]
Parametry (1) mające znaczący wpływ na zjawisko LSPR (a ściślej na
polaryzowalność ɑ) to objętość (𝑉𝑉) i kształt (𝑆𝑆) nanocząstki, przenikalność dielektryczna

otoczenia (𝜀𝜀𝑀𝑀 ) i przenikalność metalu (𝜀𝜀), która jest liczbą zespoloną i zależy od długości fali

światła. Stała S jest równa 2 dla kulistych nanocząstek. Zmiana rozpuszczalnika na taki

o większej wartości stałej 𝜀𝜀𝑅𝑅 powoduje wzrost intensywności pasma oraz przesunięcie jego
maksimum w kierunku mniejszych liczb falowych. [4]
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Rys. 4 Schemat przedstawiający efekty oddziaływania foton-materia prowadzące do
powierzchniowego rezonansu plazmonów powierzchniowych w przypadku (a) metalu
(z j. ang. propagating surface plasmon - PSP), (b) nanostruktur (z j. ang. localized surface
plasmon resonance – LSPR); znaki „+” i „-” oznaczają odpowiednio dużą i małą gęstość
elektronową. [9]
ɑ = 2 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 𝜀𝜀0 ∙ 𝑉𝑉 �

gdzie:

𝜀𝜀−𝜀𝜀𝑀𝑀

𝜀𝜀+2𝜀𝜀𝑀𝑀

(1)

�

ɑ − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ść

𝜀𝜀0 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ść 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝óż𝑛𝑛𝑛𝑛

W przypadku zdecydowanej większości metali pasma plazmonów powierzchniowych
pojawiają się w zakresie ultrafioletu. Wyjątek stanowią nanostruktury złota, miedzi i srebra, dla
których położenie pasma LSPR wypada w świetle widzialnym co warunkuje pojawienie się
intensywnej barwy. [4] Występowanie zjawiska LSPR skutkuje ujawnieniem niezwykłych
właściwości

optycznych

związanych

ze

zwiększoną

absorpcją

promieniowania

elektromagnetycznego zależną od kształtu, wielkości i otoczenia chemicznego nanostruktur.
[29] Oddziaływanie foton-elektron prowadzi do wygenerowania pola elektrycznego o dużym
natężeniu w bliskości struktur metalicznych, które efektywnie wnika w warstwy
funkcjonalizujące ich powierzchnię. Wzmocniona interakcja między kwantem i materią jest
korzystna w zastosowaniach, w których wysoka energia wiązki padającej pełni kluczową rolę
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w identyfikacji oddziaływań międzymolekularnych oraz w ultraczułej detekcji optycznej
cząsteczek na poziomie śladowym. [9,18]

1.5 Strategie otrzymywania nanostruktur metalicznych

Unikatowe właściwości nanostruktur metalicznych wynikające z natury chemicznej
modyfikatora, kształtu, rozmiaru i odległości między rdzeniami MNPs determinują
charakterystykę fizykochemiczną materiału w skali makroskopowej. Z tego względu niezwykle
istotną kwestią jest projektowanie syntez ukierunkowanych na otrzymanie nanostruktur
o wysokim stopniu monodyspersji. [3,30] Istnieją dwie strategie wytwarzania materiałów
nanostrukturalnych:

oddolne

(ang.

bottom-up)

i

odgórne

(ang.

top-down)

- Rys. 5. [1]

Bottom-up

Top-down

Rys. 5 Dwie strategie wytwarzania funkcjonalnych nanomateriałów; podejście oddolne
(ang. bottom-up) i odgórne (ang. top-down)
Techniki top-down polegają na uzyskaniu nanometrycznych obiektów na drodze
mechanicznego rozdrobnienia materiału w skali „mikro-”. Najczęściej w tym podejściu
wykorzystywana jest litografia, osadzanie, trawienie lub mielenie. [31] Wielkość tworzonych
struktur jest zasadniczo uzależniona od rozdzielczości urządzenia. Wadą tych technik jest
wysoki koszt związany z zakupem aparatury wysokiej rozdzielczości (litografia),
prawdopodobieństwo generowania defektów na skutek tarcia mechanicznego, wprowadzenie
zanieczyszczeń czy tworzenie nanostruktur o szerokiej dystrybucji średnic. [1,4] Z tych
względów większą popularnością cieszą się metody bottom-up, które umożliwiają uzyskanie
obiektów nanometrycznych o większym stopniu monodyspersji, a sposób syntezy jest
prowadzony na dużą skalę, wiąże się z mniejszymi kosztami i znacznie ogranicza ryzyko
pojawienia się naprężeń w strukturze materiału.
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Podejście bottom-up opiera się na organizacji pojedynczych atomów w układy
nanometryczne. [3,4] Nanostruktury metaliczne zawieszone w rozpuszczalniku są traktowane
jako układy koloidalne. Trwałość tego typu mieszanin jest ograniczona w roztworach wodnych
z uwagi na ich hydrofobowy charakter, który warunkuje zdolność do precypitacji
z wytworzeniem agregatów. Kontrolowany wzrost struktur może być prowadzony z udziałem
matryc posiadających otwory o zdefiniowanych średnicach bądź w obecności substancji
ulegających specyficznej adsorpcji na powierzchni struktur hamując mechanizm ich wzrostu,
takich jak surfaktanty i jony (np. ligandy kompleksujące). [30,32] Odpowiedni dobór
warunków syntezy umożliwia uzyskanie nanostruktur o określonym kształcie, wielkości,
morfologii,

orientacji

krystalicznej

i

składzie

chemicznym.

Przykładowe

metody

wykorzystywane w podejściu bottom-up to: osadzanie z fazy ciekłej/gazowej, rozkład
fotochemiczny/termiczny bądź redukcja prekursora prowadzona w danym rozpuszczalniku
w obecności stabilizatora. Ogromną zaletą tych technik jest możliwość modyfikacji procedur
syntezy poprzez wprowadzenie dodatkowych komponentów co prowadzi do tworzenia nowych
materiałów o dobrze zdefiniowanej strukturze i pożądanych właściwościach. [4]
1. Redukcja i nukleacja

Mn+

2. Koalescencja zarodków

M0

prekursor

zarodek

nanocząstki

Rys. 6 Schemat przedstawiający model tworzenia zarodków nukleacji, wzrostu i koalescencji
z wytworzeniem nanocząstek metalicznych wg strategii bottom-up
Modelowo, wytwarzanie nanostruktur metalicznych w myśl strategii bottom-up polega
na zainicjowaniu reakcji między reduktorem (np. hydrazyna, tetrahydroboran sodu, cytryniany,
chlorowodorek hydroksyloaminy, alkohol polihydroksylowy) i jonami prekursora (np. sole lub
kompleksy metali) w obecności stabilizatora, który zapewnia kontrolowany wzrost struktur –
Rys. 6. [30]

24

W pierwszym etapie następuje redukcja kationów prekursora i wytworzenie atomów
metalu na zerowym stopniu utlenienia. Utworzone klastery metali w wyniku zderzeń ze sobą
i jonami prekursora prowadzą do wytworzenia zarodka. Dalszy wzrost struktur jest możliwy
dopiero po przekroczeniu masy krytycznej i osiągnięciu określonych rozmiarów. Może się on
odbywać na drodze przyłączenia atomów do pojedynczego kryształu, rekrystalizacji Ostwalda
(przyrost proporcjonalny do promienia kryształu) bądź koalescencji (łączenie wytworzonych
kryształów ze sobą). [4]

1.5.1 Metody otrzymywania nanostrukturalnych form złota
Wśród klasterów metalicznych na szczególną uwagę zasługują nanostruktury złota ze
względu

na

nieskomplikowaną

procedurę

syntezy,

unikatową

charakterystykę

fizykochemiczną, wysokie przewodnictwo oraz zdolność do samoorganizacji z wytworzeniem
struktur wyższego rzędu (2D, 3D). [33] Powierzchnia nanostrukturalnego złota może ulegać
licznym modyfikacjom, dzięki czemu funkcjonalizacja na drodze tworzenia specyficznych
wiązań z innymi cząsteczkami zachodzi z dużą efektywnością. Zaletą tego podejścia jest
wysoka trwałość układów typu core-shell. [4,30]
Efektem oddziaływania dwóch lub więcej substancji w obszarze międzyfazowym może
być tworzenie kompozytów o unikatowych właściwościach nie będących prostą sumą
charakterystyki materiałów wchodzących w ich skład. [4] Wśród szerokiej grupy
modyfikatorów zapobiegających agregacji, najpowszechniej stosowane są cytryniany
i ugrupowania organotiolowe (np. tiole, ditiole), które ulegają adsorpcji fizycznej lub
ukierunkowanej chemisorpcji na warstwie nanostrukturalnego złota za pośrednictwem atomów
siarki. [4,28]
Synteza nanocząstek złota pierwszą z metod przebiega w fazie wodnej
i opiera się na redukcji kationów złota (III) przy użyciu cytrynianów. Wielkość uzyskanych
struktur zależy od stosunku molowego reduktora do prekursora i kształtuje się na poziomie ok.
16-147 nm. [28,38] Procedura wytwarzania nanostrukturalnego złota z samoorganizowaną
warstwą alkanotioli zaproponowana w 1994 r. przez Brusta-Schiffrina do dziś cieszy się
ogromną popularnością ze względu na łatwą, dwustopniową syntezę prowadzącą do otrzymania
stabilnych nanocząstek o wysokim stopniu monodyspersji (ok. 1.5-5.2 nm). Niewielka średnica
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i wysoka trwałość struktur otrzymywanych tą metodą wynika z wysokiej energii wiązania
złoto-siarka. Samoorganizowane warstwy alkanotioli ulegają specyficznej adsorpcji na
powierzchni klasterów złota znacząco ograniczając fazę ich wzrostu. [30] Zwarte upakowanie
łańcuchów węglowych pełni funkcję zawady sferycznej i utrudnia oddziaływanie między
sąsiednimi nanocząstkami.
Sposób unieruchomienia nanostrukturalnych mikroelektrod (np. chemisorpcja,
oddziaływania van der Waalsa) w postaci filmu na powierzchni funkcjonalizowanej elektrody
pracującej zależy od oddziaływań na granicy międzyfazowej. Zastosowana metoda
unieruchamiania cząstek ma również wpływ na dystrybucję, szybkość przenoszenia ładunku
w obrębie warstwy, co w konsekwencji przekłada się na efektywność katalizy. [4,33] Wysoka
energia wiązania Au-S i gęste upakowanie cząsteczek stabilizatora na powierzchni
nanoskopowego złota może jednak stanowić przeszkodę w dyfuzji depolaryzatora do
katalitycznych centrów aktywnych co znacząco ogranicza wykorzystanie tego typu układów
w elektrochemii. Chemisorpcja siarki na powierzchni złota zmniejsza powierzchnię czynną
katalizatora i ma negatywny wpływ na jego selektywność (możliwość niepożądanych reakcji
ubocznych). Mechanizm zatrucia obejmuje jego powierzchniową lub całkowitą sulfidację co
prowadzi do powstania barier dyfuzyjnych utrudniających transport ładunku wewnątrz
warstwy. [33,34] Mimo, iż desorpcja tioli z warstw złota jest utrudniona, usunięcie otoczek
stabilizatora jest nadal możliwe. Pozwala to na dalszą funkcjonalizację powierzchni wstępnie
uformowanych nanocząstek bez ryzyka rozkładu i/lub agregacji. [28,30,33]
Ograniczone zastosowanie nanostruktur metalicznych powlekanych monowarstwami
alkanotioli w katalizie stanowiło punkt zwrotny w badaniach poświęconych tej tematyce.
W literaturze pojawił się trend zastępowania stabilizatorów organicznych nieorganicznymi ze
szczególnym uwzględnieniem klasterów kompleksujących o strukturze Keggina. [48] Pełnią
one funkcję reduktora względem prekursora metalu oraz stabilizatora powierzchni nanocząstki.
Tego typu modyfikatory umożliwiają kontrolę wielkości sferycznych nanostruktur
zmniejszając jednocześnie ich skłonność do koalescencji. [35,60] Ograniczona stabilność
jednostek Keggina w roztworach o różnym pH umożliwia kontrolowaną desorpcję
z powierzchni nanocząstki. [36] Dodatkowo, oddziaływanie ligandu kompleksującego
z nanostrukturami może prowadzić do ujawnienia się efektów synergistycznych. [37]
Kształt nanostrukturalnych form złota w zasadniczym stopniu zależy od wybranej
ścieżki syntezy, m.in. środowiska chemicznego, które promuje uprzywilejowany wzrost
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struktur w ściśle określonym kierunku w przestrzeni. W ostatnich latach pojawił się trend
projektowania nanostruktur złota o niesferycznych kształtach, takich jak: pręty, rozgałęzione
nanokryształy, nanogwiazdy. [38] Tworzenie anizotropowych form złota wymaga
zastosowania podejścia dwustopniowej syntezy. Pierwszy etap charakteryzuje się dużą
szybkością i polega na wytworzeniu sferycznych zarodków nukleacji (1-5 nm). Kontrolowany
wzrost struktur jest prowadzony w obecności nowych porcji prekursora, reduktora
i surfaktantu (który decydując o finalnym kształcie struktur i pełni funkcję matrycy
odwzorowującej). [38] Anizotropowe nanostruktury metaliczne charakteryzują się większą
dystrybucją krawędzi i posiadają bardziej zdefektowaną powierzchnię w porównaniu do form
sferycznych, co warunkuje ich wzmożoną zdolność do adsorpcji i zwiększa możliwość
zastosowania jako sondy SERS. [39,40]

1.5.2 Metody otrzymywania nanostrukturalnych form srebra
Wśród nanostruktur metalicznych na szczególną uwagę zasługuje również srebro
w skali nanometrycznej ze względu na właściwości antybakteryjne i unikatową strukturę
elektronową, która umożliwia występowanie zjawiska LSPR. [41] Nanostruktury srebra
znajdują wykorzystanie w elektronice, do detekcji chemicznej, biologicznej i jako platformy
SERS. [42-44] Istnieje wiele metod otrzymywania tego typu struktur, wśród których do
najbardziej popularnych należą: fizyczne, fotochemiczne, biologiczne i chemiczne. [46]
W procesach fizycznych na dużą skalę wytwarza się nanostruktury o wąskim rozrzucie
średnic np. w wyniku kondensacji parowej pod ciśnieniem atmosferycznym prowadzonej
z

udziałem

pieca

bądź

na

drodze

ablacji

laserowej

makroskopowego

srebra

w określonym rozpuszczalniku. Zaletą tych metod jest otrzymywanie finalnych struktur
o dużej czystości. Energochłonność, długi czas syntezy, koszty związane z zakupem
odpowiedniej aparatury i emisja ciepła do otoczenia stanowią istotne wady tych technik. [45]
Synteza AgNPs prowadzona w oparciu o metody fotochemiczne polega na redukcji prekursora
(np. AgNO3) w określonym otoczeniu chemicznym, które pełni funkcję stabilizatora
zapobiegającego agregacji. [39]
Metody biologiczne opierają się na wykorzystaniu bakterii bądź substancji
o właściwościach redukujących (np. polisacharydów), które występują w organizmach żywych
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do otrzymywania nanocząstek. [45,46] Syntezy przebiegają w łagodnych warunkach
i pozostają w zgodzie z zasadami zielonej chemii, a niski koszt i duża stabilność AgNPs
stanowią ich kluczowe zalety. Niestety, niewielka ilość nanostruktur otrzymywana wg tego
podejścia znacząco ogranicza ich możliwe zastosowania. [46]
Największą popularnością cieszą się metody chemiczne polegające na redukcji
prekursora w kontrolowanych warunkach. Wysoka produktywność połączona z niskim
kosztem syntezy oraz możliwość optymalizacji wielkości i kształtu cząstek poprzez
modyfikację warunków eksperymentalnych powodują, że to podejście jest najbardziej
uniwersalne. Typowe reduktory używane podczas syntez AgNPs to tetrahydroboran sodu,
formaldehyd, glikol etylenowy, glukoza. Polimery (np. PVA, PVP) pełnią natomiast funkcję
ośrodka dyspersyjnego, a ich rola jest kluczowa w tworzeniu zolu nanostruktur. [45, 47]
Sferyczne nanocząstki o małej średnicy (~10 nm), wysokim stopniu monodyspersji i dużej
trwałości otrzymuje się z udziałem PVP jako stabilizatora. Użyteczność tego typu układów w
katalizie nie jest jednak zadowalająca z uwagi na zmniejszenie przewodnictwa elektrycznego
nanostruktur po etapie funkcjonalizacji ich powierzchni. Modyfikacja syntezy poprzez
zastąpienie PVP substancjami polarnymi o mniejszej masie cząsteczkowej (np. solami kwasu
glukonowego lub jabłkowego) prowadzi do uzyskania struktur o węższym rozrzucie średnic
i znacznej poprawy stopnia ich dyspersji w ośrodku. [46]
Synteza AgNPs może być prowadzona w obecności soli kwasu cytrynowego
o właściwościach redukujących zależnych od pH i temperatury. [47] Udowodniono
katalityczny wpływ amin na przebieg syntezy AgNPs z udziałem cytrynianów.
Dimetyloaminoetanol (DMAE) wprowadzony do środowiska powoduje zmianę mechanizmu
reakcji co umożliwia przeprowadzenie syntezy w niższej temperaturze. [45]
Nanostruktury srebra o niewielkim stopniu polidyspersji można również uzyskać przy
udziale ligandów kompleksujących. Immobilizacja stabilizatora na powierzchni rdzeni
metalicznych umożliwia kontrolowany wzrost ich średnic.

28

2. Wielocentrowe mediatory redoks jako

ligandy kompleksujące
Polioksometalany (POMs) stanowią klasę atrakcyjnych stabilizatorów nieorganicznych
o dobrze zdefiniowanej strukturze zawierających skompleksowane ugrupowania anionów
bazujących na atomach tlenu i metali przejściowych M występujących na maksymalnym
stopniu utlenienia (np. V6+, Zn2+, Nb5+, Mo6+, W6+). W strukturze kompleksów nieorganicznych
dodatkowo mogą pojawić się jony pochodzące od metali X o właściwościach kwasowych
(np. B3+, Al3+, Si3+, P5+, Mn4+, Fe3+, Ge4+). Wprowadzenie dodatkowego jonu (różniącego się
od Mm+) skutkuje zmianą gęstości elektronowej w obrębie struktury macierzystej i determinuje
finalne właściwości katalityczne stabilizatora nie wpływając przy tym na istotne zmiany w jego
strukturze. [48-50] Wykorzystując wiedzę na ten temat można zaprojektować ligand
kompleksujący o odpowiednich właściwościach kwasowo-zasadowych i wartości potencjału
redoks dopasowanej do procesu katalitycznego będącego przedmiotem badań.
W budowie POM wyodrębnia się kationy metali przejściowych koordynowane przez
aniony tlenkowe, które z kolei organizują się w ugrupowania o symetrii teatra- (MO4) bądź
oktaedru (MO6). Złożona sieć krystaliczna polioksometalanów zawierająca połączone ze sobą
jednostki MO4 lub MO6 realizuje strukturę wyższego rzędu, w której miejsca wspólne dla
sąsiadujących ze sobą ugrupowań tetra- lub oktaedrycznych są widoczne jako krawędzie oraz
wierzchołki – Rys. 7. [49-51] W obrębie wielocentrowych mediatorów redoks wyróżnia się
dwie podgrupy: izo- i heteropolianiony. Podział ten jest warunkowany ilością centrów
kwasotwórczych występujących w macierzystej strukturze jonu. Izopolianiony są zbudowane
z jednego rodzaju centrum kwasotwórczego, podczas gdy heteropolianiony posiadają ich co
najmniej dwa typy. [51]
Hierarchiczny poziom organizacji heteropolianionów zakłada występowanie struktury
pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej. Informacje na temat składu chemicznego i odległości
międzyatomowych w pojedynczym krysztale POM definiuje struktura pierwszorzędowa.
Polioksometalany w stałym stanie skupienia tworzą związki o budowie jonowej zawierające
rozbudowane jednostki POM o ładunku ujemnym, wokół których organizują się dodatnio
naładowane dimery (H5O2+) utworzone z cząsteczek wody, które koordynują ruchliwe protony.
Pełnią one kluczową funkcję w tworzeniu wiązań wodorowych z dystalnymi/terminalnymi
atomami tlenu co w konsekwencji sprzyja łączeniu się jednostek POM w większe podzespoły
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i ma kluczowe znaczenie w zachowaniu integralności całej struktury. Oddziaływanie z wodą
krystalizacyjną określające ilość i miejsce ulokowania migrujących protonów i cząsteczek
solwatujących jon macierzysty definiuje struktura drugorzędowa (tzw. struktura pseudocieczy)
– Rys. 7. [48-50]

A

B

Rys. 7 Schemat struktury pierwszo- (A) i drugorzędowej (B) przedstawicieli klasy Keggina
z uwzględnieniem atomów tlenu występujących w jego strukturze: Oa – wewnętrzne
(ang. central), Od – dystalne/terminalne (ang. terminal), mostkujące: Ob – (ang. corner
sharing) – uwspólniające krawędzie i naroża Oc – (ang. edge sharing) ugrupowań Mo3O13 [49]
Zawartość wody hydratacyjnej ma znaczący wpływ na ostateczną objętość jonu
i określa jego strukturę krystalograficzną. Stopień uwodnienia może być kontrolowany poprzez
zmianę temperatury, a jej wzrost korzystnie wpływa na właściwości kwasowe
i prowadzi do odwracalnych zmian objętości. Elastyczność POM wynikająca z dyskretnej
struktury jonowej przejawia się znaczną mobilnością anionów pozwalając na zmianę ich
położenia w obrębie sieci. [48,49,52,53]
Struktura ligandu jest również dostępna dla innych molekuł, takich jak cząsteczki
rozpuszczalnika. Najwyższy stopień organizacji dotyczy makroskopowego spojrzenia na klasę
wielocentrowych stabilizatorów i uwzględnia obecność wielu jonów nieorganicznych
(o zdefiniowanej wielkości, powierzchni i średnicy porów) znajdujących się w określonej
przestrzeni, gdzie rozkład gęstości elektronowej jednostek determinuje ich wzajemną
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orientację. Struktura trzeciorzędowa uwzględnia morfologię samoorganizowanych warstw
i możliwość tworzenia agregatów soli POM w oparciu o oddziaływania niekowalencyjne –
Rys. 8. [50,54-56]

Rys. 8 Struktura komórki elementarnej trzeciorzędowej soli Keggina Cs-POM zawierająca
podjednostki [WO6] krzemododekawolframianów (szare wielościany) oraz jony Cs+ (niebieskie
sfery) (a), która przedstawia ich wzajemne ułożenie względem płaszczyzn [110]
i [220] (b) oraz [100] i [200] (c) [55]
Mobilne protony występujące w strukturze polioksometalanów mogą ulegać wymianie na
kationy metali co prowadzi do tworzenia trudno rozpuszczalnych sub-mikrometrycznych
obiektów o wysokim stopniu adhezji do podłoża i dużej stabilności termodynamicznej.
[55-57]
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2.1 Wielocentrowe mediatory redoks o strukturze Keggina
Najlepiej poznaną pierwszorzędową strukturą krystaliczną POM są heteropolianiony
typu Keggina zdefiniowane wzorem (2). Kation metalu przejściowego (M) jest zwykle
stanowiony przez V6+, W6+ lub Mo6+, a atom kwasotwórczy (X) usytuowany w centrum
występuje na maksymalnym stopniu utlenienia (n+). Wewnątrz struktury jonu wyróżnia się
układ XO4 otoczony przez 12 podjednostek MO6 tworzących cztery ugrupowania M3O13, które
determinują finalną strukturę sieci krystalicznej. Oktaedryczne fragmenty MO6 występujące
w obrębie jednostki M3O13 łączą się ze sobą za pośrednictwem atomu tlenu, który jest
jednocześnie związany z centralnym ugrupowaniem XO4. W strukturze heteropolikwasów
należących do klasy krystalograficznej Keggina wyróżnia się cztery typy atomów tlenu:
wewnętrzne (Oa), dystalne/terminalne (Od) i mostkujące, które łączą ugrupowania atomowe
w obrębie triad M3O13 (Ob) i między sąsiadującymi (Oc) – Rys. 7A. Ujemny ładunek
heteropolianionu jest neutralizowany odpowiednią ilością mobilnych kationów wodoru.
[49,50]
[Xn+M12O40](8-n)- (2)
Niekwestionowaną zaletą polioksometalanów jest wysoka trwałość stanów redoks
przyjmowanych podczas odwracalnych reakcji elektrodowych (związanych z procesami
utlenienia i redukcji heteroatomu i wprowadzonych rdzeni metalicznych) oraz możliwość
modulowania wartością potencjału oksydo-redukcyjnego, która jest realizowana poprzez
wymianę centrów kwasotwórczych. Heteropolianiony ulegają szybkim, odwracalnym
reakcjom jedno- bądź dwuelektronowym z utworzeniem tzw. heteropolibłękitów i dalszym,
wieloelektronowym, które prowadzą do niekorzystnych zmian w strukturze. Akceptorem
elektronów w reakcjach redukcji są dodatkowe atomy metalu, a wzrost gęstości elektronowej
prowadzi do zwiększenia zasadowości jonu nieorganicznego. [51]
W dziedzinie elektrokatalizy największą popularnością cieszą się heteropolianiony
o strukturze Keggina, Dawsona [X2M18O622x-16] oraz Keggina-Dawsona [XM11O39x-12],
[X2M17O612x-20] z uwagi na ich wysoką stabilność i łatwą syntezę. [51] Zdolności utleniające
oraz właściwości kwasowo-zasadowe polioksometalanów są ściśle związane z ich
przynależnością

do

określonej

klasy

krystalograficznej.

Odmienne

charakterystyki

elektrochemiczne w obrębie danej grupy wielocentrowych mediatorów redoks wynikają
z różnic w rodzaju oraz wartościowości kationu metalu przejściowego i atomu stanowiącego
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centrum kwasotwórcze. Wpływ rozkładu gęstości elektronowej zlokalizowanej w strukturze
ligandów na ich właściwości redoks przedstawia Rys. 9. Procesy redukcji z udziałem
heteropolianionów o większym ładunku rozmytym w obrębie struktury zawierającej dany typ
centrum kwasotwórczego zachodzą z wyższym nadpotencjałem. [51]

Rys. 9 Wpływ ładunku heteropolianionu XMo12O40n- na wartość potencjału pierwszego
i drugiego jednoelektronowego procesu redukcji [51]
Poniższy schemat przedstawia związek między rodzajem atomów obecnych
w strukturze POM a właściwościami utleniającymi powszechnie wykorzystywanych ligandów
klasy krystalograficznej Keggina [48]:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 > 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 >> 𝑃𝑃𝑃𝑃 > 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Oprócz wyjątkowych właściwości oksydo-redukcyjnych, na szczególną uwagę
zasługują ich zdolności kwasowo-zasadowe (wg teorii Brönsteda). Unikatowa charakterystyka
elektrochemiczna POM powoduje, że stanowią one grupę atrakcyjnych mediatorów
wykorzystywanych zarówno w katalizie homo- jak i heterogenicznej. Procesy elektrodowe
z udziałem HPA zachodzą w łagodnych warunkach (np. temperatura pokojowa, pH
fizjologiczne), co zapewnia ich niską toksyczność w kontakcie ze środowiskiem i znacznie
poszerza właściwości aplikacyjne. Heteropolikwasy Keggina dobrze rozpuszczają się
w substancjach o budowie polarnej takich jak np. woda oraz krótkołańcuchowych ketonach,
estrach, eterach. W takich roztworach charakteryzują się znaczną odpornością na hydrolizę,
która maleje w sekwencji [48]:
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 > 𝑃𝑃𝑃𝑃 > 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 > 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

W ogólności, heteropolianiony zawierające w strukturze atomy wolframu łatwiej
odłączają proton w porównaniu do odpowiedników molibdenowych. Polioksometalany
wykazują silniejsze właściwości kwasowe w porównaniu do powszechnie używanych kwasów
nieorganicznych takich jak HCl, HNO3, H2SO4 oraz substancji stałych np. H3PO4/SiO2, SiO2Al2O3 – Tabela 1. [50] W związku z tym reakcje zachodzące w układach jednofazowych
wymagają użycia mniejszej ilości kwasu i/lub zachodzą w niższej temperaturze, co czyni je
bardziej efektywnymi katalizatorami. Wykorzystanie HPA w katalizie homogenicznej wiąże
się również z wyeliminowaniem reakcji ubocznych, takich jak nitrowanie czy sulfonowanie.
[51] Jak powszechnie przyjęto, właściwości elektrokatalityczne i charakterystykę kwasowozasadową ustala się na podstawie wartości stałych dysocjacji.

Tabela 1. Zestawienie wartości ujemnym logarytmem dziesiętnym ze stałych dysocjacji
stabilizatorów

nieorganicznych

o

strukturze

Keggina

oraz

wybranych

kwasów

nieorganicznych. Ujemne logarytmy dziesiętne z cząstkowych stałych dysocjacji (pK1, pK2, pK3)
zostały wyznaczone w acetonie w T=250C [48]
W oparciu o doniesienia literaturowe kwasowość jednostek Keggina jest uzależniona
od rodzaju atomów tworzących strukturę ligandu i maleje w szeregu:
𝑃𝑃𝑃𝑃 > 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 > 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Cechą charakterystyczną heteropolikwasów występujących w stałym stanie skupienia
jest wysoka odporność termiczna. Orientacyjne wartości temperatur przemian fazowych
heteropolikwasów z uwzględnieniem rodzaju rdzeni atomowych występujących w ich
strukturze zaprezentowano poniżej. [49]
𝑃𝑃𝑃𝑃 (4650C) > 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (4450C) > 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (3750C) > 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑜𝑜 (3500C)
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Wielocentrowe mediatory redoks z uwagi na ich powierzchnię (1-10 m2·g-1) oraz
dostępność miejsc aktywnych są zwykle wykorzystywane w elektrochemii w postaci filmów
unieruchamianych na materiale elektrodowym. W wyniku oddziaływania z nośnikiem
właściwości kwasowe oraz potencjał redoks mediatora ulega zmianie. [49,50] Wpływ
immobilizacji na indukowanie zmian strukturalnych w obrębie jednostek Keggina zależy od
rodzaju nośnika i grubości adsorbowanej warstwy. W przypadku cienkich filmów obserwuje
się tendencję do naruszenia integralności struktury pierwszorzędowej, co tłumaczy się silnym
oddziaływaniem z podłożem. Całkowita lub częściowa regeneracja jest możliwa
np. w obecności pary wodnej.
Heteropolianiony łatwo ulegają ukierunkowanej adsorpcji na stałych podłożach
o charakterze kwasowym lub obojętnym takich jak np. węgiel aktywowany, tlenek krzemu
(IV), a stopień pokrycia warstwy modyfikatorem nie przekracza 7-14 wt %. [58] Modyfikację
elektrody warstwą POM uzyskuje się np. na drodze elektrochemicznego osadzania,
wbudowywania w matryce polimerowe, samoorganizacji z roztworu, stosując technikę
Langmuira-Blodgett bądź w wyniku naprzemiennej immobilizacji w obecności łączników
organicznych. Metoda elektrochemicznego osadzania pozwala na kontrolowanie grubości
tworzonej warstwy, jednak uzyskany film nie posiada dobrze zdefiniowanej struktury. [58]
Inkorporacja POM w matryce polimerowe zwykle prowadzi do znaczących zmian w ich
charakterystyce elektrochemicznej zależnych on natury nośnika. [59] Bezpośrednia adsorpcja
POM na warstwie węgla szklistego jest możliwa, jednak musi być poprzedzona aktywacją
powierzchni elektrody przy dodatnich lub ujemnych wartościach potencjału. [59]
Techniki wykorzystujące naprzemienną adsorpcję cząsteczek z fazy objętościowej
pozwalają na tworzenie zwartych warstw o kontrolowanej grubości w oparciu
o oddziaływania elektrostatyczne zależne od pH. Powierzchnia elektrody modyfikowana
filmem substancji o ładunku dodatnim (np. polimerem) elektrostatycznie przyciąga ujemnie
naładowane heteropolianiony tworząc warstwy o wysokim stopniu uporządkowania. [59]
Unieruchamianie POM na drodze samoorganizacji z roztworu prowadzi do uzyskania cienkich
filmów o równomiernej dystrybucji anionów, które wiążą się z podłożem za pomocą
wyróżnionych atomów tlenu (np. terminalnych, mostkujących). [60] Przedstawiony scenariusz
dotyczy

też

procedury

syntezy

nanostruktur

metalicznych

powlekanych

jonami

nieorganicznymi, które zapobiegają ich agregacji. [61] Zadaniem nośnika węglowego, na
którym została unieruchomiona warstwa HPA jest zapewnienie trwałości, odporności
mechanicznej oraz przewodnictwa adsorbatu. Heteropolianiony z uwagi na możliwość
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przyjmowania szerokiej gamy stanów redoks przyczyniają się do wzrostu gęstości elektronowej
i pojemności warstwy.
Zwiększone właściwości elektrokatalityczne HPA uzyskano w układzie z cieczami
jonowym, a obserwowany efekt został przypisany synergii będącej wynikiem oddziaływania
ligandów z mobilnymi protonami. [61,62] Tworzenie uporządkowanych warstw złożonych
z klasterów nieorganicznych Keggina na gładkich powierzchniach stałych nośników zostało
potwierdzone przy pomocy zaawansowanych technik mikroskopowych (SEM, AFM).
Udowodniono, że filmy HPA samoorganizowane z roztworu oraz uzyskane na drodze
odparowania z lotnego rozpuszczalnika charakteryzują się obecnością kilku warstw
modyfikatora oraz obszarami niezajętymi przez HPA, co stanowiło problem z odtwarzalnością
i interpretacją wyników. [51,63]
Immobilizacja jednostek Keggina na stałym nośniku przy wykorzystaniu technik
elektrochemicznych umożliwia jednorodne pokrycie powierzchni monowarstwą klasterów
nieorganicznych. [51] Uporządkowane filmy 2D HPA na zorientowanym krystalograficznie
graficie pirolitycznym (HOPG) charakteryzują się różnorodnością architektur molekularnych,
co wynika z różnic w strukturze pierwszorzędowej. Przeprowadzone badania potwierdzają
anizotropię POM, a kształt obiektów i odległości między elementami struktury pozwalają
ustalić orientację anionów względem płaszczyzny. Ustalono, że w przypadku soli
heteropolianionów rodzaj kationu kompensującego ładunek ujemny ma decydujący wpływ na
finalną objętość. [64,65] Mezoporowate trzeciorzędowe struktury polioksometalanów pełnią
funkcję heterogenicznych katalizatorów wykorzystywanych w procesach elektrodowych,
w których o efektywności procesu decyduje etap mechanizmu angażujący kationy wodorowe.
[66,67] Aktywność katalityczna soli Keggina jest uzależniona od: stopnia wymiany mobilnych
protonów, symetrii struktury (która uwzględnia obecność wakancji umożliwiających dyfuzję
cząsteczkom wody) oraz od ułożenia płaszczyzn krystalograficznych. [55,68]
Udowodniono, że nanocząstki platyny osadzone na nośniku węglowym wykazują
zwiększone właściwości katalityczne względem utleniania alkoholi (metanolu i etanolu)
i redukcji tlenu, jeśli zostaną unieruchomione w otoczeniu soli cezowych Keggina bazujących
na centrach krzemo- i fosfododekamolibdenowych. Obserwowany wzrost aktywności został
powiązany m.in. ze zwiększeniem powierzchni geometrycznej kompozytu w wyniku
wprowadzenia mezoporowatych jednostek POM o strukturze III-rzędowej. Wnikliwe badania
ujawniły również zmiany w morfologii i udziale reaktywnych grup tlenowych zlokalizowanych
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na powierzchni. [69, 70] Aktywność katalityczna cezowych soli Keggina domieszkowanych
ugrupowaniami VO2+ i kationami metali przejściowych (Fe, Ni, Ce, Cu) była sprawdzana
w modelowej reakcji utleniania izobutanu. Najwyższy stopień konwersji izobutanu do kwasu
metakrylowego uzyskano dla układu z jonami Cu2+, a obserwowany efekt synergii wyjaśniono
w oparciu o oddziaływanie elektronowe umożliwiające efektywną regenerację katalizatora.
[71] Układy hybrydowe zbudowane z nanorurek fosfododekamolibdenowych dekorowanych
powierzchniowo

nanocząstkami

srebra

Ag/Ag·H3−xPMo12O40 wykazują

fenomenalne

właściwości fotokatalityczne co zostało potwierdzone w badaniach dotyczących degradacji
oranżu metylowego i redukcji chromianów (VI). [72]
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3. Materiały węglowe ze szczególnym uwzględnieniem
tlenku grafenu
Grafen jest jednym z nowszych przedstawicieli materiałów węglowych o unikatowej,
uporządkowanej strukturze przypominającej plaster miodu, której zawdzięcza swoje niezwykłe
właściwości fizykochemiczne. Historycznie, został po raz pierwszy otrzymany w wyniku
mechanicznej eksfoliacji wysoko uporządkowanego grafitu pirolitycznego (HOPG) przez
Nosoleva i Geima w 2004. [74]
Elementem wspólnym materiałów węglowych jest obecność heksagonalnych pierścieni
utworzonych przez atomy węgla o hybrydyzacji sp2 połączonych ze sobą przy pomocy
wierzchołków i krawędzi w strukturę o wyższym stopniu uporządkowania. [73,74] Izolowany
arkusz grafenowy o grubości jednego atomu węgla z uwagi na uwarunkowania elektronowe
przejawia

niezwykłą

charakterystykę

elektrochemiczną

i

spektroskopową.

[75-77]

Planarna struktura o rozbudowanej powierzchni geometrycznej jest jednocześnie łatwo
dostępna dla molekuł oraz podatna na modyfikacje chemiczne, co znacznie poszerza zdolności
aplikacyjne tego materiału. [73] Duża gęstość elektronowa zgromadzona w obrębie arkuszy
korzystnie wpływa na przewodnictwo i zdolność do mediacji ładunku (szczególnie
w obrębie wierzchołków i krawędzi) co jest istotne w kontekście katalizy. Materiał ten
wyróżnia też wysoka wytrzymałość termiczna, mechaniczna i duża elastyczność co stanowi
dodatkowe zalety w zastosowaniach elektrochemicznych [78-80]. Wykorzystanie grafenu
w spektroskopii wynika z jego transparentności względem promieniowania widzialnego,
niewielkiego współczynnika odbicia i zdolności do wygaszania fluorescencji molekuł. [81,82]
Pojedynczy, zwinięty arkusz grafenowy pojawia się w literaturze pod nazwą
„jednościenna nanorurka węglowa” (ang. single-walled carbon nanotubes SWCNTs), a gdy jest
ich więcej (2-50), uzyskuje się struktury wielościenne o większej sztywności (ang. multi-walled
carbon nanotubes MWCNTs) stabilizowane oddziaływaniami van der Waalsa. Wiele warstw
grafenowych (powyżej 10) zorganizowanych w strukturę 3D tworzy grafit. [74]
Grafen wyróżnia się na tle pozostałych materiałów węglowych znaczną powierzchnią
geometryczną (2630 m2·g-1), która przewyższa te uzyskiwane dla pojedynczych warstw grafitu
( ̴ 10 m2·g-1) i SWCNTs (1315 m2·g-1). [73,80] Elektrody modyfikowane warstwą grafenu
w odróżnieniu od grafitowych charakteryzują się bardziej jednorodną dystrybucją miejsc
aktywnych i mniejszą podatnością na uszkodzenie. Właściwości elektrochemiczne grafenu
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i SWCNTs są zbliżone, jednak procedura syntezy nanorurek węglowych uwzględniająca udział
aktywnych katalitycznie nanocząstek metali prowadzi do uzyskania materiału kompozytowego
o właściwościach elektrochemicznych uzależnionych od ilości i rodzaju interkalowanych
nanostruktur metali. Ze względu na brak możliwości całkowitego usunięcia katalizatora
wymaganego na etapie syntezy SWCNTs, finalny materiał nie posiada ściśle zdefiniowanej
struktury. [73]

Rys. 10 Schemat przedstawiający metody otrzymywania pojedynczych warstw grafenowych (f)
z jedno- (a) i wielościennych (c) nanorurek węglowych przy użyciu plazmy (b), na drodze
chemicznej eksfoliacji materiału poprzedzonej etapem interkalacji molekuł między sąsiednie
arkusze grafenowe (d) oraz z wykorzystaniem specyficznych katalizatorów (e) [83]
Wielościenne nanorurki węglowe poddane działaniu katalizatorów lub substancji
o właściwościach utleniających mogą być prekursorem do otrzymywania struktur węglowych
zbudowanych z arkuszy grafenowych. Mechanizm separowania warstw grafenowych wymaga
uprzedniej

funkcjonalizacji

ujemnie

naładowanej

powierzchni

za

pomocą

jonów

o przeciwnym ładunku, które są elektrostatycznie przyciągane do zewnętrznych warstw
materiału. Ich mały rozmiar umożliwia wniknięcie w strukturę i interkalację, a towarzyszący
temu wzrost ciśnienia prowadzi do zwiększenia odległości między poszczególnymi warstwami
jednocześnie zmniejszając ich wzajemne przyciąganie. Ostateczne rozseparowanie arkuszy
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w końcowym etapie uzyskuje się np. na drodze sonikacji. [83] Materiał składający się z kilku
warstw grafenu można otrzymać również z jednościennych nanorurek węglowych przy pomocy
silnych utleniaczy (np. KMnO4) lub na drodze wytrawiania MWCNTs w obecności plazmy –
Rys. 10. [73,83]
Pojedyncze arkusze grafenowe nie są jednak stabilne termodynamicznie i mają
tendencję do agregacji z wytworzeniem struktur warstwowych. [73] Rozwiązaniem tego
problemu jest ich modyfikacja w wyniku adsorpcji fizycznej lub wprowadzanie grup
funkcyjnych na drodze specyficznych reakcji chemicznych. Modyfikacja kowalencyjna nie
tylko ogranicza zdolność do koalescencji pojedynczych płaszczyzn grafenowych, ale
umożliwia gromadzenie ładunku elektrycznego w zewnętrznych warstwach materiału co
pozwala na dostosowanie amfifilowego charakteru powierzchni. Funkcjonalizacja arkuszy
grafenowych realizowana na drodze niekowalencyjnej umożliwia zachowanie niezmienionych
właściwości elektronicznych i mechanicznych materiału. Aromatyczny charakter powierzchni
sprzyja jej stabilizacji za pośrednictwem oddziaływań hydrofobowych czy sił van der Waalsa.
– Rys. 11. [73,84]

Rys.11

Schemat

przedstawiający

sposoby

funkcjonalizacji

grafenu:

modyfikacja

niekowalencyjna (A), kowalencyjna (B) interkalacja cząsteczek między arkusze (C) [84]
Struktura grafenu zawierająca obok C-sp2 dodatkowe atomy zyskuje nowe właściwości.
[73,75] Wprowadzenie ugrupowań tlenowych w obrębie warstw grafenowych wiąże się
z pojawieniem atomów węgla o hybrydyzacji sp3 co indukuje zmiany w strukturze elektronowej
w obrębie poziomu Fermiego. Zostało udowodnione, że obecność tlenowych grup funkcyjnych
w narożach i krawędziach znacząco poprawia właściwości elektrokatalityczne materiału ze
względu na kluczową rolę defektów strukturalnych w procesach chemisorpcji oraz promowanie
heterogenicznego transportu ładunku w warstwach adsorbatu. [85,86] Obszary planarne
o wyższym stopniu uporządkowania są uboższe w defekty powierzchniowe i posiadają
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nieporównywalnie mniejszą zdolność do mediowania ładunku. Efektywność katalizy jest
uzależniona nie tylko od miejsca występowania, ale również od rodzaju tlenowych grup
funkcyjnych. [73] Grafen przechowywany na powietrzu wzbogaca się w atomy tlenu na skutek
stopniowego utleniania. [87] Wprowadzanie ugrupowań tlenowych w sposób bardziej
zaplanowany może odbywać się na drodze chemicznej oraz elektrochemicznej. [88]
Rys. 12A przedstawia schemat otrzymywania nanostruktur węglowych w wyniku
utleniania grafitu, a następnie redukcji hydrotermalnej wytworzonego tlenku. Charakterystyka
fizykochemiczna finalnego produktu zależy od pH środowiska, w którym prowadzono
kontrolowane usuwanie ugrupowań tlenowych. Analogicznie, można otrzymać elektrodę
modyfikowaną warstwą RGO na drodze elektrochemicznej redukcji GO. W tym przypadku pH
ma znaczący wpływ na potencjał redukcji GO.

Rys. 12A Schemat przedstawiający metodę otrzymywania tlenku grafenu (GO) i redukowanego
tlenku grafenu (RGO) wychodząc od struktury grafitu; A-utlenianie, B-redukcja [88]
Tlenek grafenu (GO) jest przejściowym produktem utleniania grafitu do nanostruktur
węglowych. Charakterystyka fizykochemiczna tego materiału nie jest ściśle zdefiniowana
i możliwa do przewidzenia z uwagi na niestechiometryczny skład oraz wysoką higroskopijność
odwodnionego GO. [89]

Rys.12B Model struktury GO zaproponowany przez Lerfa-Klinowskiego [90]
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Powszechnie przyjęty model struktury prezentujący skład i dystrybucję grup
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z naprzemiennie ułożonych pierścieni aromatycznych i alifatycznych modyfikowanych
ugrupowaniami tlenowymi, które mogą być wykorzystywane do dalszej funkcjonalizacji
materiału grafenowego – Rys. 12B. Krawędzie i naroża charakteryzują się większą dystrybucją
grup karboksylowych, podczas gdy ugrupowania epoksydowe i hydroksylowe częściej
występują w obszarach tarasowych.
W zależności od zastosowanej metody syntezy, w strukturze tego materiału mogą
pojawić się inne ugrupowania tlenowe w dwuwymiarowych tarasach (C-OH, C-O-C,
aromatyczne diole, ketony, laktole). Obecność tlenowych grup funkcyjnych negatywnie
wpływa na uporządkowanie struktury grafenu i wiąże się z indukowaniem defektów. Tlenek
grafenu charakteryzuje się niższym przewodnictwem w porównaniu do grafenu, jednak nie
ogranicza to jego zastosowania w katalizie z uwagi na obecność ugrupowań tlenowych
i zdefektowanej powierzchni, które pełnią istotną rolę w unieruchamianiu molekuł.
W przeciwieństwie do grafenu, GO oraz materiał o częściowo usuniętych ugrupowaniach
tlenowych (RGO – redukowany tlenek grafenu) wykazują wewnętrzną, przestrajalną
fluorescencję w szerokim zakresie długości fal. [91,92]

3.1 Metody otrzymywania tlenku grafenu
Substratem wykorzystywanym do otrzymywania GO jest grafit, który ulega
przekształceniu w tlenek grafitu w obecności silnych utleniaczy. Rodzaj odczynnika
utleniającego i warunki reakcji wpływają na zawartość tlenu w produkcie, a w konsekwencji
na jego strukturę. W wyniku utleniania grafitu może dojść do rozerwania wiązań pomiędzy
atomami węgla C-C (sp2) w obrębie tarasów oraz do zwiększenia odległości między warstwami
(~6.8 Å) na skutek osłabienia oddziaływań van der Waalsa. Jeżeli dystans między sąsiednimi
arkuszami grafenowymi pozostaje prawie niezmieniony, materiał ten jest nazywany tlenkiem
grafitu.
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rozseparowanie warstw takich jak np. sonikacja. [93] Historycznie, pierwszą metodę syntezy
GO przedstawił Brodie. [94] Zaproponowana przez niego jednoetapowa procedura utleniania
proszku grafitowego za pomocą KClO3 i HNO3 umożliwiła wprowadzenie ugrupowań
tlenowych na hydrofobową powierzchnię, a reakcji trwającej 3-4 dni towarzyszyło uwolnienie
gazowego tlenku azotu (IV) na skutek redukcji HNO3. Uzyskany materiał posiadał
odseparowane arkusze grafenowe (5.65 Å), a obecność ugrupowań tlenowych została
potwierdzona w oparciu o stosunek ilościowy węgla do tlenu (C:O - 2.16).
Staudenmaier udoskonalił metodę Brodiego dokonując modyfikacji składu mieszaniny
utleniającej i sposobu wprowadzania odczynników. Zaproponowane przez niego podejście
polegało na stopniowym dodawaniu chloranów (V) i wprowadzeniu kwasu siarkowego (VI)
(obok HNO3) w celu zwiększenia kwasowości. Przedstawione modyfikacje uprościły metodę,
ponieważ wszystkie etapy syntezy zachodziły w jednej przestrzeni reakcyjnej. Wielokrotne
dodawanie niewielkich porcji odczynników pozwoliło na znaczny wzrost stopnia utlenienia
produktu (wartość C:O, którą uzyskano na etapie syntezy była zbliżona do tej, którą otrzymał
Brodie po wielokrotnym utlenianiu uzyskanego materiału). Metoda Staudenmaiera pozwoliła
skrócić czas reakcji (1-2 dni), znacznie zwiększyć odległość między warstwami (6.23 Å)
i zmniejszyć stosunek masowy C:O (1.85). [95,96]
Do wad metod Brodie'ego i Staudenmaiera należy zaliczyć długi czas syntezy oraz
powstawanie toksycznego produktu ubocznego reakcji (ClO2), który ma tendencję do rozkładu
na powietrzu. Obecność ClO2 wymaga podjęcia dodatkowych środków ostrożności co czyni
podejścia Brodiego i Staudenmaiera mniej popularnymi. [94] Alternatywna metoda
otrzymywania GO, w której użyto manganianu (VII) zamiast chloranu (V) jako składnika
mieszaniny utleniającej (H2SO4, NaNO3, KMnO4) została zaproponowana przez Hummersa
i Offemana w 1958 r. [97] Zmiana składu mieszaniny utleniającej umożliwiła skrócenie czasu
syntezy do ~2h, zwiększenie odległości między płaszczyznami (6.67 Å) i otrzymanie materiału
o największej zawartości tlenu (C:O - 2.2). Z tych względów, metoda Hummersa-Offemana
(z niewielkimi modyfikacjami) jest obecnie najpowszechniej stosowana.
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3.2 Redukowany tlenek grafenu jako materiał o właściwościach
pośrednich między grafenem i tlenkiem grafenu
Częściowa regeneracja domen o uporządkowanej strukturze C-sp2 realizowana na
drodze usuwania ugrupowań tlenowych jest możliwa przy wykorzystaniu metod
elektrochemicznych lub w obecności silnych reduktorów (np. hydrazyny, hydroksyloaminy,
tetrahydroboranu sodu, tetrahydroglinianu litu), jednak uzyskanie całkowicie odtworzonej,
idealnej struktury grafenu pozbawionej defektów nie jest możliwe. [87]
Kontrolowane usuwanie ugrupowań tlenowych z powierzchni GO pozwala na
uzyskanie materiału o właściwościach pośrednich między tlenkiem grafenu a grafenem.
W strukturze redukowanego elektrochemicznie (ERGO) bądź chemicznie tlenku grafenu
(CRGO) znajdują się większe obszary domen krystalicznych w porównaniu do
niemodyfikowanego GO co pozytywnie wpływa na przewodnictwo, podczas gdy powierzchnia
finalnego materiału jest nadal w pewnym stopniu zdefektowana. W odróżnieniu od grafenu
w obszarach tarasowych produktu częściowej redukcji GO są obecne ugrupowania atomów
o kluczowym znaczeniu w szybkiej, heterogenicznej mediacji ładunku. [87]
Wybór odczynnika redukującego jest niezwykle istotny, ponieważ determinuje rodzaj
i kolejność usuwanych grup funkcyjnych oraz ma decydujący wpływ na finalny stopień
utlenienia materiału. Tetrahydroglinian litu (LiAlH4) jako jeden z najsilniejszych reduktorów
reaguje ze wszystkimi tlenowymi grupami funkcyjnymi nie wykazując przy tym
specyficzności. [86] Tetrahydroboran sodu (NaBH4) jest wykorzystywany jako reagent
w procesach dwustopniowej redukcji z uwagi na selektywne usuwanie poszczególnych grup
funkcyjnych

(epoksydowych,

alkoholowych,

ketonowych,

laktolowych,

estrowych)

z obszarów planarnych. Eliminacja grup karboksylowych z krawędzi i wierzchołków realizuje
się natomiast na drodze wygrzewania w obecności Ar/H2. [87] Użycie hydrazyny jako
reduktora pozwala na selektywne usuwanie grup karbonylowych i otrzymanie materiału
o przewodnictwie zbliżonym do czystego grafenu. [98] Hydrożele GO zorganizowane
w struktury 3D o wysokim przewodnictwie, znacznej powierzchni geometrycznej
i wytrzymałości mechanicznej otrzymuje się stosując podejście redukcji hydrotermalnej.
Znajdują one zastosowanie jako superkondensatory. [99] Redukcja GO inicjowana
promieniowaniem UV w obecności nieorganicznych fotokatalizatorów umożliwia efektywne
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usuwanie tlenowych grup funkcyjnych. Jeśli proces ten odbywa się w obecności prekursorów
metali jest możliwe jednoczesne tworzenie kompozytów RGO-MNPs. [100]
Redukcja elektrochemiczna jest świetną techniką pozwalającą na stopniową zmianę
właściwości fizyko-chemicznych materiału bez tworzenia produktów ubocznych i kontrolę
stanu hydrofobowo-hydrofilowego powierzchni. Zaletami tej metody jest możliwość
dopasowania warunków prowadzenia eksperymentu (np. zakres potencjału, ilość cykli
redukcji, szybkość zmiany potencjału, rodzaj elektrolitu) i zatrzymanie pomiaru w dowolnym
momencie w celu otrzymania materiału o pożądanych właściwościach.
Tlenek grafenu ze względu na swą dobrą rozpuszczalność w środowisku hydrofilowym
może być elektrochemicznie osadzany z wodnych zawiesin. [101] Cykliczne zmiany potencjału
w przedziale od -0.7 do -1.5V w obojętnym pH prowadzą do usunięcia grup epoksydowych
i aldehydowych z jednoczesnym powstawaniem ugrupowań C-OH, które są obecne w finalnej
strukturze materiału. [102] Grupy karboksylowe natomiast ulegają redukcji przy bardziej
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i elektrochemicznej co świadczy o różnych mechanizmach reakcji. Grupy funkcyjne znajdujące
się w obrębie krawędzi i wierzchołków z uwagi na większą zdolność do mediacji ładunku są
usuwane jako pierwsze. [103]
Finalny skład grup powierzchniowych jest również zależny od materiału
elektrodowego, na którym osadzana jest warstwa. Kluczową rolę odgrywa również stężenie
jonów H+ w środowisku, w którym zachodzi elektrochemiczna redukcja z uwagi na
zaangażowanie kationów wodorowych w procesy elektrodowe. [87] Kolejność usuwania
ugrupowań tlenowych z powierzchni materiału węglowego może być w łatwy sposób
monitorowana np. przy wykorzystaniu spektroskopii w podczerwieni.
Warstwy elektrochemicznie redukowanego tlenku grafenu charakteryzuje większa
szybkość przenoszenia elektronów w porównaniu do niemodyfikowanego GO, co czyni go
materiałem chętniej wykorzystywanym do produkcji sensorów. Tlenowe grupy funkcyjne
znajdujące się na powierzchni ERGO stanowią miejsca preferencyjnej adsorpcji nanocząstek,
substancji aktywnych elektrochemicznie oraz są mediatorami reakcji enzymatycznych.
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3.3 Tlenek grafenu i redukowany tlenek grafenu jako elementy
kompozytu
Nanokompozyty i układy hybrydowe są przedmiotem intensywnych badań
w dziedzinie projektowania nowych, funkcjonalnych materiałów ze względu na ich ciekawe
właściwości optyczne, elektroniczne, mechaniczne, termiczne i katalityczne. [104]
Charakterystyka fizykochemiczna grafenu i jego pochodnych jest interesująca, jednak znacznie
szersze możliwości aplikacyjne uzyskuje się poprzez zintegrowanie go z innym materiałem
w układ hybrydowy. Zaprojektowany kompozyt może posiadać unikatowe właściwości, które
nie są prostą sumą charakterystyki poszczególnych materiałów, a wynikają z ich wzajemnego
oddziaływania.
Bogactwo defektów strukturalnych charakteryzujące zewnętrzne warstwy materiałów
węglowych jest korzystne w kontekście projektowania takich układów, ponieważ pełnią one
funkcję miejsc aktywnych promujących preferencyjną adsorpcję molekuł, jonów czy
nanocząstek metalicznych. [105] Funkcjonalizacja płaszczyzn grafenowych ugrupowaniami
powierzchniowymi skutkuje wzrostem powinowactwa materiału do faz rozpraszających
o różnym stopniu polarności oraz stwarza możliwość ich zastosowania do selektywnego
wychwytywania szerokiej gamy związków chemicznych. Wprowadzone grupy funkcyjne
mogą być wykorzystywane nawet do unieruchamiania większych cząsteczek, takich jak
enzymy. Zostało udowodnione, iż zdolność GO do efektywnego przenoszenia elektronów
między powierzchnią elektrody a centrum aktywnym białka sprzyja m.in. wzrostowi stabilności
i selektywności biokatalizatora. [106]

3.4 Tlenek grafenu i redukowany tlenek grafenu jako nośniki dla
biokatalizatora
Jednym z istotnych tematów poruszanych w dziedzinie katalizy enzymatycznej jest
znalezienie idealnego nośnika dla biokatalizatora, który charakteryzowałby się rozbudowaną
powierzchnią o znacznej dystrybucji miejsc dostępnych do immobilizacji enzymu bez
blokowania jego centrum aktywnego. Mimo, iż wiele prac eksperymentalnych przedstawia
metody unieruchamiania cząsteczek białka na powierzchniach nośników z zachowaniem ich
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aktywności, pojawiają się problemy ze spadkiem efektywności katalizy związanej z czasem
przechowywania, brakiem stabilności enzymu po wielokrotnym użyciu, a także silnym
hamowaniem aktywności biokatalizatora przez rozpuszczalnik. [107-109] Rozwiązaniem tych
problemów może być zastosowanie GO/RGO lub ich kompozytów (na przykład
z nanostrukturami metali) jako nośników dla enzymu. Wiele eksperymentów wykazało, że takie
podłoża mają pozytywny wpływ na stabilność, aktywność, czas przechowywania, liniowy
zakres odpowiedzi, limity detekcji, a także gęstości prądowe biosensorów. [108,110]
Immobilizacja enzymów na powierzchniach materiałów węglowych ze szczególnym
uwzględnieniem grafenu, tlenku grafenu oraz produktów ich modyfikacji jest od wielu lat
intensywnym tematem badań eksperymentalnych w dziedzinie bioelektrokatalizy. Tlenek
grafenu wydaje się być idealnym nośnikiem do unieruchamiania enzymów zarówno
o przeważającym charakterze hydrofilowym jak i hydrofobowym z kilku ważnych względów.
Jak powszechnie wiadomo, powierzchnia tego materiału jest bogata w ugrupowania
tlenowe, które mogą służyć do specyficznego wiązania grup znajdujących się w strukturze
białka, takich jak: –NH2, -OH, -COOH, -SH. W przypadku enzymów o charakterze
hydrofobowym istotną rolę w immobilizacji pełnią oddziaływania π-π występujące między
łańcuchami bocznymi aromatycznych aminokwasów i heksagonalnymi pierścieniami, które
tworzą obszary tarasowe. Liczba dostępnych sposobów immobilizacji biokatalizatora może być
zwielokrotniona w oparciu o wcześniejszą funkcjonalizację struktury tlenku grafenu.
Co więcej, obecność defektów może przyczynić się do wzrostu powinowactwa cząsteczek do
powierzchni nośnika, ponieważ stanowią one miejsca preferencyjnej adsorpcji. [108,110,111]
Wykorzystanie GO w kompozytowych układach jest związane nie tylko z wpływem na
sposób orientacji cząsteczki, ale – co zostało udowodnione w wielu pracach eksperymentalnych
– efektywnie wygasza jej fluorescencję. [112] Stanowi to niezwykle istotny aspekt w badaniach
poświęconym obrazowaniu molekuł. [113] Wadą czujników enzymatycznych zawierających
grafen jest jednak wysoki koszt produkcji związany z wykorzystaniem enzymów i ich
ograniczona żywotność. Z tych i innych względów czujniki nieenzymatyczne cieszą się
znacznie większą popularnością.
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3.5 Tlenek grafenu i redukowany tlenek grafenu jako sensory
fluorymetryczne
Materiały bazujące na strukturze grafenu wykazują zdolność do wygaszania
fluorescencji molekuł. Efektywność absorpcji kwantu promieniowania jest zależna od
odległości między cząsteczką (fluoroforem) a warstwą pełniącą funkcję nośnika. W praktyce,
zjawisko to obserwuje się jedynie w przypadku molekuł unieruchomionych w bezpośredniej
bliskości arkuszy grafenowych. Korzystając z wiedzy na ten temat można porównywać siłę
oddziaływania cząsteczek wykazujących fluorescencję (bądź znakowanych fluoroforem), które
ulegają adsorpcji na powierzchni materiału węglowego w obszarze międzyfazowym.
Sensory fluorymetryczne mogą być wykorzystywane w badaniach poświęconym
procesom hybrydyzacji nici DNA. Pojedyncza nić znakowana fluoroforem ss-DNA pod
nieobecność komplementarnej silnie oddziałuje z powierzchnią grafenu, co wiąże się
z wygaszeniem fluorescencji. Pojawienie się w środowisku reakcji nici komplementarnej
skutkuje desorpcją ss-DNA i emisją kwantu promieniowania o charakterystycznej długości.
[114]
Powierzchniowe grupy funkcyjne obecne w strukturze GO/RGO mogą służyć do
unieruchamiania aptamerów wykazujących specyficzność w rozpoznawaniu molekuł.
Membrany grafenowe organizowane w struktury 3D w połączeniu ze znakowanymi
aptamerami są wykorzystywane do rozpoznawania i efektywnego zatrzymywania komórek
nowotworowych. [105,115]
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3.6 Tlenek grafenu i redukowany tlenek grafenu jako sensory
SERS
Niewielki przekrój czynny molekuł na nieelastyczne rozpraszanie promieniowania
powoduje, że zjawisko Ramana jest efektem słabym. Odpowiedni dobór powierzchni
stanowiącej nośnik dla analizowanej cząsteczki jest niezwykle istotny, ponieważ może
przyczynić się do wzrostu intensywności pasm charakterystycznych molekuły podlegającej
detekcji (efekt SERS). [73] Kwant promieniowania padającego, który oświetla nanostruktury
metaliczne znajdujące się w najbliższym otoczeniu analizowanej cząsteczki umożliwia
zwiększenie intensywności jej widma o kilka rzędów wielkości (104-106) ze względu na
występujący efekt elektromagnetyczny. Dalszy wzrost jakości widma realizuje się zgodnie
z modelem oddziaływań bliskiego zasięgu (wkład chemiczny).
Układy hybrydowe GO/RGO z nanostrukturami metali są przedmiotem szczególnej
uwagi jako potencjalne platformy SERS, ponieważ pozwalają na sprzężenie wyżej
wymienionych mechanizmów wzmocnienia. Zdolność GO/RGO do wygaszania fluorescencji
ma korzystny wpływ na jakość widma z uwagi na obniżenie linii bazowej, co z kolei przekłada
się na większą czułość pomiaru i osiąganie niższych limitów detekcji. Przezroczystość
GO/RGO względem promieniowania widzialnego ogranicza zdolność materiału do
wzmacniania widma molekuł wg mechanizmu elektromagnetycznego. Obserwowany wzrost
intensywności sygnału (101-102) na powierzchni kompozytów GO/RGO z nanostrukturalną
warstwą wynikający z wewnątrz- lub międzymolekularnego przeniesienia ładunku przypisuje
się mechanizmowi chemicznemu.
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4. Funkcjonalizowane materiały zawierające GO/RGO jako
sensory kolorymetryczne

Nanokompozyty o aktywności katalitycznej zbliżonej do enzymów są przedmiotem
szczególnej uwagi ze względu na niższe koszty produkcji i możliwość pracy w mniej
restrykcyjnym środowisku. Udowodniono, że tlenek grafenu modyfikowany powierzchniowo
grupami karboksylowymi wykazuje specyficzność względem 3,3,5,5-tetrametylobenzydyny
(TMB) stanowiącej typowy substrat rozpoznawany przez enzymy z grupy peroksydaz. [115]
Kompozyt tlenku grafenu w połączeniu z polistyrenosulfonianem GO-PSS był
wykorzystany jako kolorymetryczny sensor do detekcji kwasu askorbinowego. Ilościowe
oznaczanie analitu było możliwe dzięki jego zdolności do maskowania niebieskiej barwy
produktu utleniania TMB. [116]
Układ zawierający lizozym dekorowany nanostrukturami złota w połączeniu z tlenkiem
grafenu funkcjonalizowanym kwasem foliowym (FA) znalazł zastosowanie do wykrywania
komórek nowotworowych wykazujących nadekspresję receptorów FA (np. HeLa or MCF-7).
[105,117]
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5. Katalityczne układy hybrydowe zawierające GO/RGO
w połączeniu z MNPs
Procedury

wytwarzania

hybrydowych

układów

katalitycznych

zawierających

nanostruktury metaliczne unieruchomione w obrębie arkuszy grafenowych opierają się na
wykorzystaniu zjawiska uprzywilejowanej sorpcji molekuł na zdefektowanej powierzchni
materiału węglowego lub użyciu innych, chemicznych metod immobilizacji bazujących na
tworzeniu wiązań z warstwą nośnika. Nanokompozyty GO-MNPs można otrzymać w wyniku
bezpośredniego wprowadzenia zawiesiny GO do środowiska reakcji zawierającego mieszaninę
soli prekursora i czynnika redukującego. Istotną rolę w immobilizacji nanostruktur pełnią
ugrupowania tlenowe oraz defekty strukturalne znajdujące się w zewnętrznych warstwach
podłoża, które sprzyjają procesom nukleacji i wzrostu. [118,119] Funkcję reduktora względem
prekursora mogą również pełnić tlenowe grupy funkcyjne obecne w obszarach tarasowych oraz
krawędziach materiału węglowego. [120]
Inkorporowanie nanostruktur metalicznych przeprowadza się również przy użyciu
metod elektrochemicznych. [121] Obecność nanocząstek metali zakotwiczonych w obrębie
arkuszy sprzyja ich rozseparowaniu i zmniejsza prawdopodobieństwo agregacji. Korzyści
wynikające

z

bliskości

struktur

elektronowych

obu

materiałów

przejawiają

się

w elektrokatalizie w efekcie oddziaływania ich gęstości elektronowych prowadząc do
ujawnienia efektów synergistycznych. Materiały bazujące na strukturze grafenu ze względu na
wysokie przewodnictwo i zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego przyczyniły się do
rozwinięcia nowej klasy katalizatorów w układach z nanostrukturami metali. Znajdują one
zastosowanie jako sensory elektrochemiczne i służą do wykrywania cząsteczek organicznych
(dopamina, kwas askorbinowy, moczowy), jonów metali ciężkich (rtęci, miedzi) tlenu
cząsteczkowego oraz substancji toksycznych, takich jak nadtlenek wodoru. [122]
Wykazano, że elektrochemicznie osadzane nanocząstki palladu (Pd-NPs) z etapem
nukleacji odbywającym się w wakancjach wokół defektów tworzą z redukowanym tlenkiem
grafenu materiał o równomiernej dystrybucji Pd-NPs i dużej aktywności katalitycznej. [87]
Kompozyty zbudowane z arkuszy tlenku grafenu unieruchomionych na warstwie TiO2
(pełniącego funkcję fotouczulacza) mogą być wykorzystywane jako powierzchnie do
selektywnego osadzania nanocząstek. Udowodniono, że elektrony wygenerowane w wyniku
oddziaływania promieniowania UV z tlenkiem tytanu (IV) są przenoszone w obrębie arkuszy
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grafenowych prowadząc do uzyskania redukowanego tlenku oraz wytworzenia nanostruktur
metali. Planarna struktura materiałów bazujących na heksagonalnych pierścieniach węglowych
umożliwia uzyskanie kompozytów mono- oraz polimetalicznych o zwiększonej selektywności
i aktywności katalitycznej. Optymalizacja wielkości nanostruktur może odbywać się poprzez
kontrolę gęstości elektronowej pochodzącej od nośnika magazynowanej w warstwach
grafenowych. [123]
Układy hybrydowe zbudowane z arkuszy grafenowych (GNs) w połączeniu
z nanostrukturami srebra były badane jako potencjalne powierzchnie elektrokatalityczne do
detekcji nadtlenku wodoru. Dla wodnej zawiesiny CNTs stabilizowanej kationowym
polielektrolitem PQ11 uzyskano liniową krzywą kalibracyjną w zakresie od 100 μM do 40 mM
i niski limit detekcji (LOD) 28 μM. [124] Właściwości elektrokatalityczne chemicznie
redukowanego tlenku grafenu w połączeniu z nanostrukturami złota (o średnicy 40-60 nm) były
badane pod kątem efektywności redukcji tlenu w środowisku alkalicznym. Udowodniono, że
obecność CRGO (chemicznie redukowanego GO) w kompozycie ma korzystny wpływ na
położenie potencjału, przy którym następuje redukcja tlenu. Zaobserwowano również
tworzenie mniejszej ilości niepożądanego produktu ubocznego w postaci HO2-. [125]
Udowodniono, że kompozyty redukowanego tlenku grafenu i nanodendrytów srebra
(AgNDs) wykazują czułość względem H2O2 zależną od szybkości wirowania elektrody
dyskowej (500 rpm, LOD =100 µM; 6000 rpm LOD =10 µM). [126] Redukowany tlenek
grafenu w połączeniu z nanocząstkami złota stabilizowanymi fosfododekamolibdenianami typu
Keggina

(AuPMo12) wykazuje fenomenalne

właściwości

elektrokatalityczne.

[106]

Zaprojektowany nanokompozyt ERGO/AuPMo12 umożliwił wykrywanie nanomolowych
stężeń depolaryzatora. Zwiększona selektywność powierzchni hybrydowej względem
substancji elektroaktywnej wynikająca z efektywnej mediacji ładunku została przypisana
efektom synergistycznym na granicy faz. [106]
Nanostruktury metaliczne mogą również powstawać na arkuszach grafenowych bez
udziału reduktora. Jednoetapowa procedura osadzania jonów srebra na funkcjonalizowanej
tlenkiem grafenu powierzchni 3-aminopropylotrietoksysilanu (APTES) została zaproponowana
przez Zhou i współpracowników. Wykazano, iż nanosrebro osadzane na powierzchni GO silnie
przylega do warstw grafenowych, a uzyskany kompozyt wykazuje potencjalne zastosowanie
jako platforma SERS. [127]
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6. Układy hybrydowe zawierające GO/RGO w połączeniu
z MNPs jako platformy SERS
Układy hybrydowe bazujące na GO/RGO oraz nanostrukturach metali są
z powodzeniem wykorzystywane do wykrywania substancji organicznych (np. glukozy),
metabolitów, jonów metali ciężkich czy komórek nowotworowych. Kompozyt zbudowany
z RGO i struktur złota w postaci nanogwiazd był wykorzystany do wykrywania deksorubicyny
oraz badania jej dystrybucji. [128] Kompozyty zawierające nanostruktury złota i srebra
oddzielone warstwą grafenu były badane pod kątem zdolności do wykrywania komórek
nowotworowych. [122]
Inkorporacja dwóch różnych metali w strukturę materiału węglowego umożliwiła
uzyskanie satysfakcjonującego wzmocnienia wg mechanizmu elektromagnetycznego, który
został dodatkowo wzbogacony o wkład chemiczny na drodze oddziaływań CT między RGO
a wykrywaną komórką. [128] Nanokompozyt zbudowany z Ag-Cu2O/RGO wykorzystano
następnie do detekcji glukozy (LOD=10-8M) i nadtlenku wodoru. [129]
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7. Metody badawcze
7.1 Woltamperometria cykliczna
Woltamperometria cykliczna jest jedną z technik elektrochemicznych powszechnie
stosowaną do badania mechanizmów reakcji elektrodowych oraz ustalania składu ilościowego
i jakościowego próbek. W tej metodzie pomiar opiera się na rejestrowaniu zmian prądu
płynącego między stacjonarną elektrodą wskaźnikową o nieodnawialnej powierzchni
a elektrodą pomocniczą w funkcji potencjału zmieniającego się liniowo z ustaloną szybkością
przemiatania 𝜗𝜗 [𝑉𝑉 ∙ 𝑠𝑠 −1 ] – Rys. 13.

Rys. 13 Przykładowy przebieg zmian potencjału w funkcji czasu i kształt zależności
woltamperometycznej dla procesu odwracalnego (kontrolowanego dyfuzją liniową) [130]
Układ pomiarowy stanowi naczynie elektrochemiczne zawierające roztwór elektrolitu,
w którym zanurzone są trzy elektrody: pracująca (WE), referencyjna (RE) i pomocnicza (CE).
W pomiarach woltamperometrycznych elektrodę pracującą stanowi materiał o stałej
powierzchni np. złoto lub węgiel szklisty, a odniesienie elektroda chlorosrebrowa bądź
kalomelowa. Funkcję elektrody pomocniczej często pełni pręt platynowy. [130,131]
Substancja ulegająca procesom elektrodowym może być zintegrowana z materiałem
elektrody pracującej w postaci filmu bądź transportowana z fazy objętościowej do jej
powierzchni na drodze dyfuzji i/lub konwekcji (w przypadku, gdy następuje miejscowa zmiana
temperatury, lepkości bądź gęstości elektrolitu) po uprzednim przyłożeniu potencjału
polaryzującego. [130]
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Przebieg zależności woltamperometrycznej 𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐸𝐸) jest konsekwencją zmian profilu

stężeniowego substancji elektroaktywnej w warstwie przyelektrodowej w stosunku do głębi

roztworu elektrolitu. Polaryzację elektrody rozpoczyna się przy wartości potencjału 𝑉𝑉1 , przy

którym nie przebiega żadna reakcja elektrodowa, a rejestrowany prąd pojemnościowy jest
związany z ładowaniem podwójnej warstwy elektrycznej tworzącej się na granicy faz
elektroda-elektrolit. Przy wybranej wartości potencjału 𝑉𝑉2 następuje zmiana kierunku
polaryzacji elektrody, który osiąga wartość początkową 𝑉𝑉1 po czasie t – Rys. 13.

Zmiana napięcia polaryzującego elektrodę prowadzi do osiągnięcia wartości

formalnego potencjału redoks, przy której zachodzą procesy utleniania lub redukcji substancji
elektroaktywnej. Wiąże się to z gwałtownym wzrostem gęstości prądowych i wykształceniem
charakterystycznych pików na zależności 𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐸𝐸) w kierunku polaryzacji katodowej

i anodowej, które odpowiadają wartościom potencjału: 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑐𝑐 i 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑎𝑎 , odpowiednio – Rys. 13. Dalsza

polaryzacja elektrody promująca szybszą kinetykę reakcji elektrodowych będzie prowadziła do
jeszcze większego zubożenia przestrzeni przyelektrodowej w substancję elektroaktywną.
W sytuacji, gdy gradient stężenia depolaryzatora w warstwie dyfuzyjnej wyniesie zero
𝛿𝛿𝛿𝛿

� � = 0 rejestrowany prąd graniczny osiągnie wartość maksymalną i nie będzie zależny
𝜕𝜕𝜕𝜕

od wartości napięcia polaryzującego. [130,131]

Odwracalne procesy elektrodowe charakteryzują się bardziej efektywną kinetyką
przeniesienia ładunku na granicy faz elektroda-elektrolit w porównaniu do szybkości transportu
depolaryzatora z głębi roztworu do powierzchni elektrody. Wartość natężenia prądu w piku
katodowym lub anodowym opisuje równanie (3) Randlesa-Sevcika [131]:
𝑖𝑖𝑝𝑝 = 2,69 ∙ 105 ∙ 𝑛𝑛
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𝑖𝑖𝑝𝑝 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝ą𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 [A]

∙ 𝐶𝐶

(3)

𝑛𝑛 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ść 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑤𝑤 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ż𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ 𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝐴𝐴 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑐𝑐𝑐𝑐2 ]

𝐷𝐷 − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ół𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 [𝑐𝑐𝑐𝑐2 ∙ 𝑠𝑠 −1 ]
𝜗𝜗 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ść 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑉𝑉 ∙ 𝑠𝑠 −1 ]

𝐶𝐶 − 𝑠𝑠𝑠𝑠ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑤𝑤 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑−3 ]
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Różnica potencjału piku anodowego (𝐸𝐸𝐴𝐴 ) i katodowego (𝐸𝐸𝐾𝐾 ) oraz iloraz wartości

odpowiadających im prądów (𝑖𝑖𝐴𝐴 ), (𝑖𝑖𝐾𝐾 ) stanowią podstawę do określenia, czy badana reakcja
elektrodowa jest w pełni odwracalna. W przypadku takich procesów spełnione są poniższe
równania (4-7):

∆𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐴𝐴 − 𝐸𝐸𝑘𝑘 =
𝑖𝑖𝐴𝐴

𝑖𝑖𝐾𝐾

=1
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𝑛𝑛

(4)

[𝑚𝑚𝑚𝑚]

(5)
(6)

𝑖𝑖𝑝𝑝 ~√𝜗𝜗

(7)

𝐸𝐸 ≠ 𝑓𝑓(𝜗𝜗)

Krzywe woltamperometryczne odwracalnych reakcji elektrodowych posiadają
symetryczne i dobrze wykształcone piki anodowego utlenienia i katodowej redukcji.
Dla procesów charakteryzujących się większą szybkością dyfuzji w stosunku do kinetyki
przeniesienia ładunku (reakcje nieodwracalne) maksima prądowe są bardziej odseparowane –
Rys. 14.

Rys. 14 Schemat przedstawiający krzywe woltamperometryczne procesu odwracalnego
(niebieski), quasi-odwracalnego (czerwony) i nieodwracalnego (zielony) [130]
Wyrażenie (8) na wartość prądu piku w przypadku procesów kontrolowanych dyfuzją liniową
(T=250C) opisuje równanie Delahay’a [131]:
𝑖𝑖 = (2,99 ∙ 105 ) ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝐶𝐶 ∙ 𝐷𝐷

1�
2

∙ 𝜗𝜗

1�
2

∙ (𝑛𝑛𝐴𝐴� ∙ 𝛼𝛼)
𝐾𝐾

1�
2

(8)

𝑛𝑛𝐴𝐴� − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ść 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ą𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ść 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐾𝐾

𝛼𝛼 − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ół𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ś𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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Podobnie jak dla procesów odwracalnych natężenie prądu zależy proporcjonalnie od
pierwiastka z szybkości zmian potencjału 𝑖𝑖~𝜗𝜗
1�
2

(𝑛𝑛𝐴𝐴� ∙ 𝛼𝛼)
𝐾𝐾

1�
2,

jednak z uwagi na obecność członu

współczynnik kierunkowy funkcji 𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐸𝐸) przyjmuje mniejszą wartość co

przekłada się na niższe wartości rejestrowanych prądów. Dla procesów elektrodowych

kontrolowanych dyfuzyjnie położenie maksimów prądowych jest zależne od szybkości
przemiatania potencjałem 𝐸𝐸 = 𝑓𝑓(𝑣𝑣). [130]

Metoda woltamperometrii cyklicznej została wykorzystana w części eksperymentalnej

do przeprowadzenia elektrochemicznej redukcji tlenku grafenu na powierzchni elektrody
pracującej. Stopień zredukowania materiału węglowego był optymalizowany poprzez
odpowiedni dobór parametrów eksperymentu (czas, ilość cykli, zakres i szybkość zmiany
potencjału). Technika ta okazała się być również pomocna w kontrolowanym reorganizowaniu
i usuwaniu warstw stabilizatora nanocząstek metali w postaci nieorganicznych modyfikatorów
o strukturze Keggina. Kształt uzyskanych woltamperogramów nanostruktur metalicznego złota
lub srebra dekorowanych jednostkami POM dostarczył cennych informacji na temat różnic
w efektywnościach wiązania stabilizatora na powierzchniach nanocząstek. Sukcesywna
hydroliza ligandów kompleksujących z powierzchni nanostruktur oraz obecność tlenowych
ugrupowań w strukturze tlenku grafenu były w łatwy sposób monitorowane na rejestrowanych
zależnościach woltamperometrycznych.
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7.2 Chronoamperometria
Chronoamperometria jest zaliczana do technik elektroanalitycznych, w której
wielkością mierzoną jest zmiana gęstości prądu w funkcji czasu 𝑗𝑗 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) powstała na skutek
polaryzacji elektrody wskaźnikowej potencjałem, przy którym zachodzi reakcja elektrodowa.

Badana substancja może być unieruchomiona na powierzchni elektrody lub znajdować się
w głębi elektrolitu. W trakcie pomiaru roztwór pozostaje w spoczynku. Przenoszenie substratu
i produktu między głębią roztworu i przestrzenią przyelektrodową odbywa się jedynie na
drodze dyfuzji liniowej. Odpowiedni dobór elektrolitu podstawowego eliminuje migracyjną
ścieżkę transportu. [131,132]
Przyłożenie do elektrody pracującej napięcia polaryzującego jej powierzchnię prowadzi
do zmian stężenia substancji elektroaktywnej w roztworze. Wartość przyłożonego potencjału
ma wpływ na różnicowanie szybkości odpowiednich reakcji utleniania i redukcji, w których
uczestniczy depolaryzator. W konsekwencji, następuje zubożenie stężenia analitu w przestrzeni
przyelektrodowej, a w skrajnych przypadkach (dla odpowiednio dużych wartości napięcia) jego
wartość spada do zera. W sytuacji, gdy w fazie objętościowej znajduje się jedynie forma
utleniona depolaryzatora (Ei>E0), po przyłożeniu bardziej ujemnych wartości potencjałów
(t=t0) elektroda staje się źródłem elektronów promując tworzenie formy zredukowanej, co
wiąże się ze spadkiem stężenia Cox przy powierzchni elektrody – Rys. 15. W wyniku tego
następuje transport formy utlenionej z głębi fazy i rozrastanie warstwy dyfuzyjnej. [131,132]

A

B

Rys. 15 Schemat przedstawiający zmiany potencjału w czasie (A) oraz gradient stężenia formy
utlenionej (Cox) lub zredukowanej (CRed) substancji elektroaktywnej w funkcji odległości od
płaskiej powierzchni elektrody (B) [132]
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Rejestrowana odpowiedź j=f(t) stanowi sumę prądów pojemnościowych i faradajowskich
związanych z badaną reakcją elektrodową. Zmiany prądu kinetycznego w funkcji czasu (9) dla
procesów ograniczonych dyfuzją liniową są opisywane równaniem Cottrella [131,132]:

𝑖𝑖 =

1�
2 ∙𝐶𝐶 0
1�
(𝜋𝜋∙𝑡𝑡) 2

𝑛𝑛∙𝐹𝐹∙𝐴𝐴∙𝐷𝐷

(9)

𝑛𝑛 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ść 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑤𝑤 𝑚𝑚𝑚𝑚ę𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐ą𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ą 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ą
𝐹𝐹 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ł𝑎𝑎 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 [𝐶𝐶 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 ]

𝐴𝐴 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑐𝑐𝑐𝑐2 ]

𝐷𝐷 − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ół𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 [𝑐𝑐𝑐𝑐2 ∙ 𝑠𝑠 −1 ]

𝐶𝐶 0 − 𝑠𝑠𝑠𝑠ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤 𝑔𝑔łę𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑−3 ]

𝑡𝑡 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 [𝑠𝑠]

Chronoamperometria

jest

powszechnie

wykorzystywana

do

wyznaczania

współczynników dyfuzji depolaryzatora oraz badania mechanizmów reakcji elektrodowych.
Technika ta została wykorzystana w części eksperymentalnej w badaniach poświęconych
katalizie

układów

kompozytowych

bazujących

na

redukowanym

tlenku

grafenu

unieruchomionym na warstwie nanostruktur metalicznych stabilizowanych anionami
nieorganicznymi.

Właściwości

elektrokatalityczne

poszczególnych powierzchni

były

sprawdzane w modelowej reakcji redukcji nadtlenku wodoru. Uzyskane dane eksperymentalne
stanowiły podstawę do wyznaczania czułości i limitów detekcji poszczególnych warstw co
umożliwiło poprawną interpretację wyników.
Chronoamperometria została również wykorzystana w rozdziale pracy dotyczącym
projektowania i wytwarzania kompozytów nanostrukturalnego srebra w połączeniu z tlenkiem
grafenu do detekcji SERS (Rozdział III, 5.5). Zastosowanie metod chronoamperometrycznych
umożliwiło kontrolowane osadzanie nanostruktur metalicznych z wodnych roztworów soli
prekursora na powierzchni materiałów węglowych kondycjonowanych w amoniaku.
W zależności od warunków elektroosadzania (wartość potencjału, czas) uzyskano kompozyty
zawierające struktury metaliczne różniące się kształtem, wielkością i grubością warstwy nanometalicznej.
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7.3 Metoda wirującej elektrody dyskowej
Metoda wirującej elektrody dyskowej należy do hydrodynamicznych technik
elektrochemicznych pozwalających na badanie kinetyki procesów elektrodowych i reakcji
z nimi powiązanych. Elektroda pracująca zanurzona w roztworze elektrolitu jest wprawiana
w ruch obrotowy o stałej szybkości kątowej ω (kilka-kilka tysięcy obrotów na minutę)
a transport substancji elektroaktywnej do jej powierzchni odbywa się na drodze dyfuzji
i konwekcji. Strumień depolaryzatora jest kierowany prostopadle do powierzchni elektrody.
Ruch obrotowy dysku ogranicza rozrastanie się warstwy dyfuzyjnej zapewniając jej stałą
grubość w warunkach pomiaru i szybkie osiąganie przez układ stanu stacjonarnego.
Rejestrowana zależność prądu granicznego w funkcji potencjału ma kształt fali. [131]

Rys. 16 Schemat przedstawiający układ pomiarowy zawierający: elektrodę odniesienia
(Ag/AgCl), pomocniczą (Pt) i wirujący dysk pełniący funkcję elektrody pracującej
z uwzględnieniem transportu substancji elektroaktywnej wg modelu dyfuzji liniowej [133]
Budowa elektrody wirującej znacząco wpływa na odtwarzalność wyników i dobranie
odpowiedniego modelu transportu substancji elektroaktywnej do warstwy przyelektrodowej.
Stosunek sił bezwładności do sił lepkości determinuje sposób przemieszczania się strumienia
substancji i określa rodzaj przepływu. Sposób transportu jest ustalany na podstawie wartości
współczynnika Reynoldsa (𝑅𝑅𝑅𝑅) zdefiniowanego równaniem (10):
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

ω∙𝑟𝑟2
𝑣𝑣

(10)

Elektrody dyskowe są powszechnie wykorzystywane ze względu na wysoką
odtwarzalność pomiarów i laminarny, konwekcyjno-dyfuzyjny model transportu substancji
elektroaktywnej – Rys. 16. Powierzchnię elektrodowo-czynną stanowi warstwa dysku
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wtłoczonego w walec z tworzyw sztucznych. Materiał elektrodowy (np. platyna lub pasta
węglowa) jest zwykle wprowadzany przez otwór w walec teflonowy, a zamknięcie obwodu
elektrycznego uzyskuje się przy pomocy drutu miedzianego. W celu zapewnienia optymalnych
warunków

transportu

powierzchnia

elektrody

musi

być

gładka,

wycentrowana,

a jej średnica powinna być znacznie większa (od kilku milimetrów do kilku centymetrów)
w porównaniu do grubości warstwy dyfuzyjnej (10-3 cm). Szybkość rotacji elektrody dyskowej
nie powinna przekraczać krytycznej wartości parametru Reynoldsa (Re < 105) dla procesów
limitowanych dyfuzją liniową. [131]
Równanie (11) opisujące wartość prądu (𝑖𝑖𝐿𝐿 ) płynącego w układzie przy zastosowaniu

wirującej elektrody dyskowej z uwzględnieniem prędkości kątowej wirowania (12) zostało
przedstawione przez Lewicza [131,139]:

𝑖𝑖𝐿𝐿 =

2�
1
3 ∙ω �2 ∙(𝐶𝐶 0 −𝐶𝐶)
1
1.62∙𝑣𝑣 �6

𝑛𝑛∙𝐹𝐹∙𝐴𝐴∙𝐷𝐷

ω=2∙π∙f

(11)
(12)

𝜔𝜔 − 𝑝𝑝𝑝𝑝ę𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ść 𝑘𝑘ą𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 [𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑠𝑠 −1 ]

𝑓𝑓 − 𝑐𝑐𝑐𝑐ę𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ść 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑤𝑤 [𝐻𝐻𝐻𝐻]

𝑣𝑣 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ść 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 [𝑐𝑐𝑚𝑚2 ∙ 𝑠𝑠 −1 ]

𝐹𝐹 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ł𝑎𝑎 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 [𝐶𝐶 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 ]

𝐴𝐴 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑐𝑐𝑐𝑐2 ]

𝐷𝐷 − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ół𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 [𝑐𝑐𝑐𝑐2 ∙ 𝑠𝑠 −1 ]

𝐶𝐶 − 𝑠𝑠𝑠𝑠ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑−3 ]

𝐶𝐶 0 − 𝑠𝑠𝑠𝑠ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑤𝑤 𝑔𝑔łę𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑−3 ]

W przypadku procesów kontrolowanych dyfuzją liniową otrzymuje się prostoliniową
zależność natężenia prądu granicznego w funkcji pierwiastka kwadratowego z szybkości
kątowej obrotów elektrody dyskowej. Charakterystyka odbiegająca od zależności 𝑖𝑖𝐿𝐿 = 𝑓𝑓(√ω)

świadczy o kontroli kinetyczno-dyfuzyjnej reakcji elektrodowej, w której przeniesienie
ładunku przez granicę faz elektroda-elektrolit w znacznym stopniu wpływa na szybkość
badanej reakcji.
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Metoda

wirującej

elektrody

dyskowej

została

wykorzystana

w

badaniach

chronoamperometrycznych w celu zapewnienia transportu substancji elektroaktywnej do
granicy faz elektroda-roztwór na drodze konwekcji i dyfuzji liniowej. Wysoki stopień adhezji
warstw immobilizowanych na powierzchni elektrody GC umożliwił ustawienie odpowiednich
częstości wirowania elektrody dyskowej i szybkie osiągnięcie stanu stacjonarnego.

7.4 Skaningowa mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) jest powszechnie wykorzystywaną
techniką pozwalającą na analizę składu jakościowego i ilościowego warstwy preparatu
z jednoczesną możliwością badania jej topografii. Pomiar opiera się na efektach oddziaływania
zogniskowanej wiązki elektronów z obserwowaną powierzchnią, a następnie ich przetworzeniu
przez elementy aparatury mikroskopu prowadząc do odtworzenia obrazu widocznego przez
operatora. [134]
Idea obrazowania techniką SEM polega na skanowaniu próbki strumieniem elektronów
skupionych w wiązkę o średnicy 2-10 nm. W celu ograniczenia przypadkowych zderzeń
promieniowania

elektronowego

z

cząsteczkami

znajdującymi

się

na

drodze

do badanej powierzchni pomiar odbywa się w próżni.

Rys. 17 Schemat przedstawiający uproszczony model konstrukcji skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM) [134]
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Kluczową kwestią dotyczącą przygotowania próbki jest przewodnictwo elektryczne
nośnika i materiału analizowanej powierzchni. W przypadku filmów nieprzewodzących,
zewnętrzną warstwę pokrywa się cienką folią metalową (o grubości rzędu kilku nanometrów)
uzyskaną np. na drodze napylania próżniowego. Dużą zaletą tej metody jest możliwość kontroli
rodzaju i grubości osadzanego filmu. Warstwa metaliczna okalająca powierzchnię próbki jest
„przezroczysta” dla wiązki elektronów, a jej obecność jednocześnie warunkuje wzrost trwałości
preparatu.
Elementem kluczowym budowy mikroskopu jest działo elektronowe zbudowane
z heksaborku lantanu lub włókna wolframowego, z którego na drodze termoemisji jest
wytwarzana chmura elektronowa – Rys. 17. Znaczna różnica potencjałów wytwarzana między
katodą a anodą (ΔE=100 000 V) warunkuje generowanie pola elektrostatycznego co prowadzi
do przemieszczania się wstępnie uformowanej wiązki elektronowej w kierunku anody.
Skupienie strumienia elektronów do średnicy ok. 50 μm uzyskuje się przy pomocy pola
elektrostatycznego wytwarzanego przez cylinder Wehnelta otaczający działo elektronowe.
Soczewki elektromagnetyczne umożliwiają dalsze zogniskowanie wiązki, która jest dodatkowo
rozpędzana pod wpływem przyłożonego napięcia (ΔE=1-30 kV). W pełni uformowany
strumień elektronów (o średnicy na poziomie 0.1-1 μm) jest kierowany na skanowaną
powierzchnię przy wykorzystaniu cewek odchylających. [136]
Wiązka elektronowa w kontakcie z powierzchnią preparatu wytraca energię kinetyczną
głównie na drodze rozpraszania elastycznego bądź nieelastycznego. Część wiązki pierwotnej
może ulec pochłonięciu, przenikać przez cienką warstwę próbki lub wymuszać emisję
promieniowania przez wzbudzone atomy. Wynikiem wtórnych efektów oddziaływania
wysokoenergetycznego strumienia elektronów z badaną powierzchnią jest generowanie
różnych sygnałów rejestrowanych i przetwarzanych przez specjalnie dopasowane detektory.
[135]
Stopień pochłonięcia promieniowania padającego zależy od grubości naniesionej
warstwy oraz rodzaju analizowanego materiału. Próbka zbudowana z ciężkich jąder wykazuje
większą zdolność do zatrzymywania strumienia elektronów w górnych warstwach preparatu
w porównaniu do analogicznej, zawierającej jądra pierwiastków o mniejszych masach
atomowych. Grubość warstwy (podobnie jak skład chemiczny) decyduje o ilości elektronów
odbitych, pochłoniętych i przechodzących przez badaną powierzchnię. Energia elektronów
wiązki padającej może być wytracana w wyniku bezpośredniego kontaktu z jądrami
63

pierwiastków (oddziaływania nieelastyczne) lub utrzymać wartość wyjściową zmieniając
jedynie kierunek (oddziaływania elastyczne). Powierzchnie zawierające filmy o znacznej
grubości i gęstości optycznej warunkują intensywne rozpraszanie. Powiększony obraz
analizowanej powierzchni jest otrzymywany po przetworzeniu informacji niesionych przez
elektrony wtórne (SE), wstecznie rozproszone (BSE) i promieniowanie rentgenowskie –
Rys. 18. [134,136]

Rys. 18 Uproszczony schemat przedstawiający efekty oddziaływania wiązki elektronowej
z analizowaną próbką [136]
Elektrony wtórne (SE - Secondary Electrons) stanowią liczną grupę sygnałów
uzyskiwanych w wyniku oddziaływania wiązki elektronowej z powierzchnią i w znacznym
stopniu przyczyniają się do tworzenia obrazu mikroskopowego. Ich źródłem są przede
wszystkim zderzenia wiązki elektronowej z atomami występującymi w zewnętrznych
warstwach preparatu. Do tej grupy zaliczane są również elektrony wiązki pierwotnej, które
wytraciły część swojej energii w wyniku zderzeń i wydostały się z zewnętrznych warstw
próbki.

Gęstość

elektronów

wtórych

jest

proporcjonalna

do

wartości

napięcia

przyspieszającego. Ze względu na to, że emisja elektronów wtórnych jest zależna od kąta
padania wiązki pierwotnej, dostarcza również informacji na temat topografii materiału. Jasne
punkty występujące na obrazie powierzchni odpowiadają miejscom wypukłym, a ciemniejsze
wklęsłym. [134-136]
Elektrony wstecznie rozproszone (BSE - Backscattered Electrons) powstają
w wyniku elastycznego oddziaływania wiązki pierwotnej z analizowaną powierzchnią.
W wyniku kontaktu z warstwą wytraciły jedynie część energii kinetycznej zmieniając przy tym
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kierunek ruchu. Dostarczają informacji na temat zróżnicowania składu pierwiastkowego.
Obszary zawierające jądra atomów ciężkich silniej rozpraszają wiązkę pierwotną co znajduje
odzwierciedlenie na obrazie powierzchni w postaci jasnych punktów. [134]
Promieniowanie rentgenowskie (X-ray) powstaje na skutek wzbudzenia atomu
poprzedzonego zderzeniem z wiązką pierwotną, w wyniku którego następuje wybicie elektronu
na zewnątrz atomu. W następstwie pojawienia się luki elektronowej następuje jej wypełnienie
elektronem pochodzącym z powłoki o wyższej energii. W wyniku tego przejścia zostaje
wyemitowany foton o długości fali równej różnicy energii wiązania elektronów na dwóch
powłokach. Wartość tego kwantu jest charakterystyczna dla danego atomu i stanowi podstawę
do jego identyfikacji. [134,135]

7.5 Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) należy do powszechnie stosowanych
metod analizy nano- i mikrostruktury preparatów dostarczając informacji o kształcie
i wielkości elementów znajdujących się na powierzchni filmów cienkowarstwowych
(5-100 nm). [135] Obrazowanie struktury preparatu techniką TEM opiera się na interpretacji
sygnałów będących efektem oddziaływania wyżej energetycznej wiązki elektronowej
z analizowaną warstwą w porównaniu do standardowo stosowanej w skaningowej mikroskopii
elektronowej. Strumień elektronów o mniejszej długości fali posiada większą zdolność
penetrowania głębiej usytuowanych warstw próbki. W efekcie, część wiązki pierwotnej
przenika przez badaną powierzchnię i jest analizowana przez układ detektorów. Warunkiem
umożliwiającym odwzorowanie struktury preparatu jest niewielka grubość filmu. Wysokiej
jakości obrazy uzyskuje się jedynie dla układów składających się z kilku warstw atomowych.
[134,135]
Pierwotna wiązka jest wytwarzana przez działo elektronowe (pełniące funkcję katody)
w warunkach wysokiej próżni (co najmniej 10-4 Pa) np. pod wpływem przyłożonego do niej
napięcia. Wstępnie wytworzona chmura elektronowa przemieszcza się przez specjalną
przesłonę w kierunku anody i dalszych elementów mikroskopu. Układ soczewek oraz przesłona
kondensatora

umożliwiają

zogniskowanie

wiązki

i

wyeliminowanie

elektronów

rozproszonych, a przyłożone napięcie przyspieszające (w przypadku mikroskopów
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średnionapięciowych ΔE=200-500kV, a wysokonapięciowych ΔE=500-3MV) pozwala na
zwiększenie ich energii kinetycznej co przekłada się na wzrost penetrowalności materiału.
Zadaniem kondensatorów jest zmiana jasności i średnicy wiązki oraz jej skupianie na
preparacie. Skolimowany strumień elektronów (o średnicy rzędu 1 μm lub w skali „nano-”) jest
następnie kierowany na stolik i porusza się po powierzchni próbki ruchem skanującym.
Preparat znajdujący się na stoliku jest usytuowany między soczewkami obiektywu, a jego
przesłona służy do zmiany kontrastu. Sygnały pochodzące od elektronów rozproszonych na
zewnętrznych warstwach są eliminowane przy pomocy przesłony selekcyjnej. [135,137]
Obraz mikroskopowy TEM powstaje w wyniku oddziaływania wiązki pierwotnej
z cienką warstwą preparatu, przez którą przenika zdecydowana większość promieniowania
padającego. Część wiązki ulega rozproszeniu na powierzchni i jest wykrywana przez detektory
SE i BSE. Strumień elektronów po przejściu przez próbkę jest kierowany przy pomocy systemu
soczewek na ekran elektroluminescencyjny znajdujący się w dolnej części kolumny
mikroskopu. Wyposażenie mikroskopu może zawierać dodatkowo spektrometr dyspersji
energii wtórnego promieniowania X (sondę EDS), który umożliwia przeprowadzenie analizy
jakościowej i ilościowej.
Mikroskopy elektronowe pozwalają na obserwację obiektów w skali od nano- do
mikrometrycznej, co daje im znaczną przewagę nad mikroskopem optycznym, którego
zdolności rozdzielcze nie pozwalają na badanie obiektów mniejszych niż 1 µm. Imponująca
skala powiększeń (rzędu kilku-kilkunastu milionów razy) uzyskiwana w mikroskopach
elektronowych wynika z natury wiązki padającej. Dla kontrastu, maksymalne powiększenie,
które można uzyskać w mikroskopie optycznym wynosi ok. 2000 razy. W przypadku
mikroskopii optycznej wyjściowa wiązka promieniowania (λ=350–750 nm) należy do zakresu
światła widzialnego i ma znacznie ograniczoną zdolność penetrowania warstw analizowanego
preparatu w porównaniu do krótszej, wysokoenergetycznej wiązki elektronowej (λ=0,05 nm).
Obrazy powierzchni uzyskane strumieniem elektronów posiadają niespotykaną
w mikroskopie optycznym głębię ostrości, jakość i precyzję, którą przypisuje się wysokiej
rozdzielczości definiowanej jako najmniejsza odległość między dwoma punktami
rozróżnialnymi na powierzchni podczas analizy wierzchniej warstwy preparatu. Wysoka
rozdzielczość mikroskopów elektronowych (1.4 - 2.2 Å) stanowi ogromną przewagę nad
optycznymi (10 000 Å) pozwalając na wnikanie w strukturę komórek, a nawet określanie
odległości między atomami. [134,135]
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Techniki mikroskopowe analizujące powierzchnie przy pomocy strumienia elektronów
zostały wykorzystane w części eksperymentalnej niniejszej rozprawy do charakterystyki
fizykochemicznej nanostruktur metalicznych oraz ich nanokompozytów z tlenkiem grafenu
przed i po etapie redukcji wspartej technikami elektrochemicznymi. Na podstawie obrazów
powierzchni określono kształt, rozrzut średnic i stopień odseparowania struktur metalicznych,
dostarczając w sposób pośredni informacji na temat trwałości zdyspergowanego zolu
nanocząstek. Wpływ obecności klasterów nieorganicznych na stabilność termodynamiczną
nanostruktur określono porównując obrazy powierzchni bezpośrednio zsyntetyzowanych
układów core-shell z uzyskanymi po etapie usunięcia otoczek stabilizatora z warstwy
metalicznej.
Skaningowa mikroskopia elektronowa została wykorzystana w rozdziale pracy
poświęconym kompozytom tlenku grafenu z warstwą nanostrukturalnego srebra otrzymywaną
elektrochemicznie w badaniach wpływu potencjału i czasu elektroosadzania na wielkość
i kształt unieruchamianych AgNPs (Rozdział III, 5.4). Wykorzystanie mikroanalizatora EDS
stanowiło uzupełnienie tych badań i podstawę analizy elementarnej.

7.6 Dynamiczne rozpraszanie światła
Metoda dynamicznego rozpraszania światła (ang. Dynamic Light Scattering – DLS)
należy do grupy technik analitycznych wykorzystywanych w badaniach pozwalających na
ocenę stopnia dyspersji cząstek w danym rozpuszczalniku oraz monitorowanie procesów
zachodzących w określonej skali czasowej (np. ocena stabilności termodynamicznej).
Przedmiotem badań są efekty oddziaływania wiązki laserowej z materią, która ulega
rozproszeniu na powierzchni nanostruktur wykonujących ruchy Browna w danym ośrodku
dyspersyjnym. Podstawą interpretacji wyników jest pomiar natężenia fali elektromagnetycznej
ulegającej rozproszeniu na cząstkach zolu realizowany przy udziale specjalnych detektorów.
Wstępne dane dopasowuje się do modelu matematycznego (równanie Stokesa-Einsteina),
a uzyskany wynik dostarcza informacji o rozkładzie średnic nanostruktur z uwzględnieniem
procentowego udziału danej populacji. Metoda dynamicznego rozpraszania światła jest
również efektywnym narzędziem służącym do wyznaczania gęstości ładunku zgromadzonego
w zewnętrznych warstwach badanych obiektów (tzw. potencjał zeta – ζ). Najbardziej miarodajne
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wyniki uzyskuje się dla rozcieńczonych próbek zoli zawierających sferyczne struktury o niskim
stopniu polidyspersji. [138]

7.7 Spektrofotometria UV-Vis
Spektrofotometria UV-Vis jest metodą analizy instrumentalnej wykorzystywaną do
badania efektów oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z zakresu nadfioletu
(200-380 nm) i światła widzialnego (380-780 nm) z materią. Przedmiotem badań są widma
elektronowe, które jednoznacznie identyfikują dany związek chemiczny i są wykorzystywane
w analizie ilościowej. [139]
Selektywna absorpcja kwantu promieniowania przez pojedyncze molekuły determinuje
barwę substancji w skali makroskopowej. Znaczący wpływ na rodzaj barwy mają przejścia
elektronowe z poziomu pasma podstawowego, które realizują się w obrębie określonych
fragmentów molekuły zwanych chromoforami. Należą do nich nienasycone ugrupowania
atomów lub układy sprzężonych wiązań chemicznych, które absorbują promieniowanie
elektromagnetyczne w zakresie 180-800 nm. Do typowych chromoforów należą grupy [ 140]:
− 𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 − (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎), − 𝑁𝑁 = 𝑂𝑂 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) − 𝑁𝑁𝑂𝑂2 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛), − 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 − (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒),
− 𝐶𝐶 = 𝑆𝑆 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡), − 𝐶𝐶 = 𝑂𝑂 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑤𝑤𝑤𝑤 )

W myśl teorii elektronowej, znaczna gęstość ładunku zlokalizowana w tych

ugrupowaniach w postaci sprzężonego układu wiązań π łatwiej ulega wzbudzeniu co korzystnie
wpływa na prawdopodobieństwo obserwowania przejść elektronowych. Barwa substancji
ujawnia się, jeśli w strukturze związku występuje choćby jeden silny chromofor (np. grupa
azowa). Jej rodzaj zależy od typu i wzajemnego usytuowania grup absorbujących.
Na intensywność barwy ma natomiast wpływ ilość chromoforów danego typu. [139-141]
Zależności strukturalne będące konsekwencją oddziaływania gęstości elektronowych są
z kolei ustalane na podstawie zmiany położenia i intensywności pasm charakterystycznych
występujących na widmie elektronowym przez grupy nazywane auksochromami. Przesunięcie
maksimum pasma w kierunku większych długości fal, tzw. efekt batochromowy wywołane
działaniem rozpuszczalnika lub podstawnika wynika ze sprzężeń grup chromoforowych
absorbujących promieniowanie o mniejszej energii i większym natężeniu w porównaniu do
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absorpcji chromoforów składowych co warunkuje podwyższenie intensywności barwy. Ten
sam efekt można również osiągnąć w wyniku wprowadzenia grup auksochromowych, które
samodzielnie nie indukują barwy, natomiast współdziałając z chromoforami dokonują jej
modyfikacji. Zjawiskiem przeciwnym jest natomiast efekt hipsochromowy, który wiąże się
z przesunięciem pasm w kierunku większych energii. [139,141]
W strukturze elektronowej molekuły wyróżnia się trzy typy elektronów: obsadzających
orbitale, których oś symetrii odpowiada osi wiązania (σ) lub jest do niej prostopadła (π) oraz
elektrony znajdujące się na orbitalach niewiążących (n). Z uwagi na to, że orbitale typu sigma
i pi mogą być wiążące (σ i π) lub antywiążące (𝜎𝜎 ∗ i 𝜋𝜋 ∗ ) istnieje możliwość przejść

elektronowych o energii malejącej w szeregu: 𝜎𝜎 → 𝜎𝜎 ∗ > 𝑛𝑛 → 𝜎𝜎 ∗ > 𝜋𝜋 → 𝜋𝜋 ∗ > 𝑛𝑛 → 𝜋𝜋 ∗ .

[139-141]

Warunkiem

koniecznym

do

absorpcji

fotonu

z

zakresu

nadfioletu

(200-380 nm) i światła widzialnego (380-780 nm) wywołującej przejście elektronowe między
podstawowym a wzbudzonym stanem energetycznym cząsteczki jest dopasowanie wartości
energii kwantu padającego do różnicy poziomów (13). Nie jest to jednak warunek
wystarczający, żeby przeniesienie elektronu mogło nastąpić. Mimo dopasowania energii
promieniowania padającego do różnicy poziomów energetycznych absorpcja nie jest możliwa
dla zerowych wartości momentu przejścia. [140,141]
𝛥𝛥𝛥𝛥 = ℎ ∙ 𝑣𝑣

(13)

Oddziaływanie gęstości elektronowych kationu metalu przejściowego i jonu
kompleksującego prowadzi do rozszczepienia zdegenerowanej podpowłoki d w polu ligandów
na dwie grupy stanów energetycznych o wartości przerwy (Δ) uzależnionej od typu symetrii
powstającego związku kompleksowego oraz rodzaju kationu i anionu. Różnica energii między
rozszczepionymi poziomami energetycznymi jest miarą siły pola ligandów. Decydujący wpływ
na odległość między poziomami mają: gęstość powierzchniowa ładunku zlokalizowana
w obrębie rdzeni metalicznych oraz właściwości donorowo-akceptorowe przyłączonego
ligandu. Im wyższy ładunek kationu zespolonego z danym rodzajem jonu kompleksującego
tym silniejsze rozszczepienie poziomów energetycznych. [139-141] Oddziaływanie
określonego kationu z ligandem o wyższych zdolnościach donorowych prowadzi do uzyskania
większej przerwy energetycznej między stanami. W konsekwencji rozszczepienia podpowłoki
d dochodzi do przejść absorpcyjnych i emisyjnych między poziomami orbitalnymi nowo
utworzonych stanów kwantowych.
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W przypadku kompleksów o symetrii tetraedrycznej podpowłoka 𝑑𝑑 ulega

rozszczepieniu na poziomy: 𝑒𝑒 o niższej energii grupujący orbitale 𝑑𝑑𝑧𝑧 2 i 𝑑𝑑𝑥𝑥 2 −𝑦𝑦2 oraz 𝑡𝑡2

o wyższej energii zawierający poziomy orbitalne 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 . Dla geometrii oktaedrycznej
powstaje wyżej energetyczny poziom 𝑒𝑒g zawierający stany orbitalne 𝑑𝑑𝑧𝑧 2 i 𝑑𝑑𝑥𝑥 2 −𝑦𝑦2 oraz t2g

o niższej energii (orbitale 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 ). Omówione przejścia występują w związkach
kompleksowych z uwagi na występowanie chromoforów d-d. [139]

Reguły dotyczące przejść elektronowych d-d w kompleksach metali przejściowych
przedstawia reguła Laporte’a. W myśl tej teorii przeniesienie elektronu jest możliwe, jeśli
prowadzi do zmiany parzystości stanu oraz zmiany pobocznej liczby kwantowej ∆𝑙𝑙 = +1.
Pasma elektronowe odpowiadające tym przejściom mają dużą intensywność na widmie.
W przypadku związków o symetrii oktaedrycznej (posiadających środek symetrii)

przeniesienie elektronu między rozszczepionymi poziomami jest możliwe z uwagi na obniżenie
symetrii kompleksu na skutek drgań cząsteczki (sprzężenie wibronowe). Analogiczne przejścia
elektronowe obserwowane dla kompleksów tetraedrycznych (nie centrosymetrycznych) mają
nieporównywalnie większą intensywność. [139,141]
Interesującą grupę stanowią przejścia z przeniesieniem ładunku (CT - ang. charge
transfer) realizowane w związkach kompleksowych, których mechanizm opiera się na
oddziaływaniu donor-akceptor między atomem centralnym a koordynującym ligandem.
Transfer gęstości elektronowej jest możliwy, gdy w związku kompleksowym są obecne
chromofory 𝑑𝑑 − 𝜋𝜋. Absorpcja kwantu energii wywołuje przeniesienie elektronu między

poziomami molekularnymi donora i akceptora. Powrót do stanu podstawowego odbywa się na
drodze emisji promieniowania. [141]

Wyróżnia się trzy rodzaje przejść CT: w obrębie jonu kompleksującego, przeniesienia
elektronów z poziomów molekularnych ligandu w kierunku stanów energetycznych metalu
(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) lub na odwrót (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀). Występowanie tego typu mechanizmów przeniesienia

elektronów jest zależne od stopnia utlenienia metalu. W przypadku przejść utleniających
MLCT ładunek kationu metalu bloku d może być najniższy, w przeciwieństwie do przejść
redukujących LMCT, gdzie występowanie metalu na wyższym stopniu utlenienia jest
warunkiem koniecznym. Żeby przeniesienie elektronu wg mechanizmu LMCT było możliwe,
ligand musi zawierać ugrupowanie elektrono-donorowe, np. wiązanie π lub grupę kwasową
(np. – 𝑂𝑂𝑂𝑂, = 𝑁𝑁𝑁𝑁, −𝑆𝑆𝑆𝑆), która stanowi miejsce wiązania z metalem. [139,141] Zdarza się, że

tego typu oddziaływanie skutkuje trwałym przeniesieniem elektronu na poziomy energetyczne
70

metalu co w konsekwencji prowadzi do rozkładu cząsteczki. Interesujący rodzaj przejść zwany
interwalencyjnym przeniesieniem ładunku (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) obserwuje się w przypadku związków

kompleksowych zawierających centra metaliczne na różnym stopniu utlenienia oddzielone
koordynującym ligandem. Przeniesienie elektronu między centrami redoks jest inicjowane
termicznie bądź przy udziale kwantu promieniowania. [141]
Prawa Lamberta-Beera (14-15) określające stopień osłabienia wiązki promieniowania
padającego podczas przechodzenia przez poszczególne warstwy ośrodka absorbującego są
wykorzystywane do analizy ilościowej [139,140]:
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0 ∙ 𝑒𝑒 −𝜀𝜀∙𝐶𝐶𝑚𝑚 ∙𝑏𝑏
𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝐼𝐼0
𝐼𝐼

(14)
(15)

𝐼𝐼 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ś𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑜𝑜ś𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ą𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐼𝐼0 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ą𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑜𝑜ś𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ą𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐴𝐴 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝜀𝜀 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ół𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 [𝑑𝑑𝑚𝑚3 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 ∙ 𝑐𝑐𝑚𝑚−1 ]

𝐶𝐶𝑚𝑚 − 𝑠𝑠𝑠𝑠ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ą𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑚𝑚−3 ]

𝑏𝑏 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ść 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 [𝑐𝑐𝑚𝑚−1 ]

Wiązka promieniowania monochromatycznego padająca równolegle na warstwę
roztworu jest absorbowana przez ośrodek. Pomiary absorpcji promieniowania przez ośrodek
czynny optycznie są zawsze prowadzone w obecności roztworu porównawczego w celu
wyeliminowania pozostałych efektów (odbicie, rozproszenie, transmisja). Inną, ważną kwestią
jest odpowiedni dobór rozpuszczalnika, który powinien być transparentny dla promieniowania
padającego (ε=0). Zgodnie z powyższymi równaniami (14), (15), natężenie światła
przechodzącego przez ośrodek optycznie jednorodny jest proporcjonalne do stężenia substancji
i grubości warstwy absorbującej.
Prawa Lamberta-Beera są spełnione jedynie w przypadku roztworów rozcieńczonych
z uwagi na założenie o braku relacji między molowym współczynnikiem absorpcji (ε)
a współczynnikiem załamania światła (n). Dla stężeń 𝐶𝐶𝑚𝑚 > 0.01 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑−3 ] należy

uwzględnić przyczyny chemiczne wynikające z oddziaływań w obrębie danej substancji
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(asocjacja, dysocjacja) lub z cząsteczkami rozpuszczalnika (solwatacja, hydroliza), które
warunkują odchylenie od prostoliniowej zależności 𝐴𝐴 = 𝑓𝑓(𝐶𝐶𝑚𝑚 ). Głównym źródłem przyczyn
fizycznych jest niemonochromatyczność promieniowania padającego. [139] W przypadku
układów wieloskładnikowych zawierających mieszaninę substancji czynnych optycznie należy
wprowadzić kolejne założenie dotyczące addytywności absorbancji (16):
𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + ⋯ + 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝑏𝑏(𝐶𝐶𝑚𝑚,1 ∙ 𝜀𝜀1 + 𝐶𝐶𝑚𝑚,2 ∙ 𝜀𝜀2 +…+𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∙ 𝜀𝜀𝑛𝑛 )

(16)

W obszarze UV-Vis obserwowane są także pasma absorpcyjne nanostruktur
metalicznych (Rodział II, 1.4). W niniejszej pracy pomiary spektrofotometryczne w zakresie
światła widzialnego i ultrafioletu zostały przeprowadzone z udziałem zoli nanostruktur w celu
wstępnego

ustalenia

ich

wielkości,

kształtu

(charakterystyczne

położenie

pasma

odpowiadającego maksimum absorpcji), skłonności struktur do koalescencji i aglomeracji.
Położenie maksimum pasma absorpcyjnego na widmie UV-Vis oraz jego szerokość
połówkowa dostarczyły również cennych informacji na temat interakcji między
nanostrukturami metalicznymi a otoczeniem (m.in. warstwą stabilizatora).
Charakterystyka spektrofotometryczna układów koloidalnych zawierających rdzeń
metaliczny powlekany otoczkami stabilizatora umożliwiła określenie sposobu immobilizacji
POM na powierzchniach nanostrukturalnych. Położenie maksimum absorpcji modyfikowanych
nanocząstek było ważne w kontekście dalszych badań dotyczących perspektyw ich
wykorzystania do detekcji SERS. Identyfikacja oddziaływań międzycząsteczkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem przejść z przeniesieniem ładunku między poziomami
energetycznymi donora i akceptora w układach nanostruktur metali z warstwą modyfikatora
stanowiła jeden z głównych tematów niniejszej rozprawy doktorskiej.
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7.8 Spektroskopia FT-IR
Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest niezwykle użyteczną techniką analityczną
umożliwiającą zarówno podstawową analizę jakościową i ilościową oraz prowadzenie bardziej
zaawansowanych badań dotyczących oddziaływań wewnątrz- i międzymolekularnych,
polimorfizmu czy ustalania konformacji związków chemicznych. [142]
Podstawą metody jest selektywna absorpcja kwantów promieniowania IR (zakres
energii 200-4000 cm-1) padającego na powierzchnię próbki, a następnie analiza tej części, która
nie została pochłonięta. Obserwowane zmiany intensywności promieniowania przechodzącego
przez próbkę w funkcji częstości 𝐼𝐼 = 𝑓𝑓(𝑣𝑣) dostarczają cennych informacji na temat składu

pierwiastkowego i rodzaju połączeń między atomami co stanowi podstawę ustalania struktur
poszczególnych cząsteczek. Drgania molekuły można opisać za pomocą uproszczonego
modelu oscylatora harmonicznego, który zakłada, że siła działająca na atomy podczas zmiany
długości wiązania jest proporcjonalna do ich wychylenia z położenia równowagi (𝑞𝑞) zgodnie

z prawem Hooke’a (17):

𝐹𝐹 = −𝑓𝑓 ∙ 𝑞𝑞

(17)

W ujęciu makroskopowym najprostszy oscylator harmoniczny jest układem dwóch mas
𝑚𝑚1 , 𝑚𝑚2 połączonych sprężyną, która symbolizuje wiązanie. [139,143] Współczynnikiem

proporcjonalności w równaniu 𝐹𝐹 = 𝑓𝑓(𝑞𝑞) jest stała siłowa 𝑓𝑓 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 ] definiowana jako siła

przypadająca na jednostkę wychylenia. Wartość tego parametru określająca „sprężystość”
wiązania jest charakterystyczna dla danego oscylatora. [140] Energia drgań molekularnych jest

skwantowana. Żeby zaobserwować oddziaływanie między wiązką padającą a konkretnym
oscylatorem muszą być spełnione określone warunki, tzw. reguły wyboru.
Zgodnie z równaniem Bohra (13) istnieje możliwość selektywnej absorpcji
promieniowania IR w momencie, gdy kwant padającego fotonu dopasuje się do energii drgania
atomów połączonych wiązaniem (𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑜𝑜 ). Dla oscylatorów harmonicznych możliwa jest

zmiana kwantowej liczby oscylacji o 1. W rezultacie powyższy model nie tłumaczy

obserwowanych w rzeczywistości nadtonów. Absorpcja promieniowania z zakresu
podczerwieni skutkuje przeniesieniem oscylatora na inny poziom energetyczny. Wyróżnia się
przejścia między zerowym poziomem oscylacyjnym a sąsiadującym ∆𝑣𝑣 = ±1 (ton

podstawowy) bądź bardziej oddalonym poziomem energetycznym ∆𝑣𝑣 = ±2 ± 3 (nadtony),
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tony złożone sumaryczne (jednoczesna absorpcja promieniowania na poziomie dwóch lub
więcej oscylatorów) bądź różnicowe (absorpcji jednego oscylatora towarzyszy przejście
emisyjne z udziałem innego). [140,141,143] W rzeczywistości, ruchy cząsteczek są opisywane
modelem oscylatora anharmoniczego, który tłumaczy występowanie pasm innych niż przejścia
podstawowe, uwzględnia możliwość dysocjacji molekuły oraz sprzęganie drgań normalnych,
które może doprowadzić do ich rezonansu. [140]
Żeby pasmo związane z drganiem określonego typu atomów pojawiło się na widmie
należy spełnić jeszcze jeden, fundamentalny warunek: przejście między poziomami
oscylacyjnymi musi być prawdopodobne, tzn. moment przejścia definiowany równaniem (18)
nie może być równy zero.
(18)

�𝛹𝛹𝑓𝑓 �µ� �𝛹𝛹𝑖𝑖 �

𝛹𝛹𝑓𝑓 , 𝛹𝛹𝑖𝑖 oznaczają odpowiednio funkcje falowe stanu początkowego i końcowego, a µ� jest

operatorem momentu dipolowego [140,144]. Z równania tego wynika, że promieniowanie
podczerwone może wzbudzać drgania o określonej symetrii.
∆𝐸𝐸 = ℎ�

𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

(19)

∆𝐸𝐸 − 𝑟𝑟óż𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ą𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 [𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]
ℎ − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ł𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [6.6206069 ∙ 10−34 𝐽𝐽 ∙ 𝑠𝑠]
𝑓𝑓 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ł𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠ł𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 ]

𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑢𝑢𝑢𝑢ł𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ż𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ 𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

W spektroskopii IR obserwowane są jedynie drgania, które indukują niezerową zmianę
momentu dipolowego. [140,141] Energia fali promieniowania absorbowanego jest zależna od
stałych siłowych układu atomów oraz ich masy zredukowanej co przedstawia równanie (19).
Intensywność pasma jest natomiast wprost proporcjonalna do zmiany momentu dipolowego
podczas drgania oraz ilości wiązań danego typu w cząsteczce. W przypadku pomiarów
prowadzonych w temperaturze pokojowej przeważający % molekuł w stanie równowagi
termicznej obsadza najniższy poziom oscylacyjny, ponieważ wartość średniej energii
kinetycznej jest mniejsza w porównaniu do odstępów między sąsiednimi poziomami
energetycznymi. Z tego względu najbardziej prawdopodobne przejścia są widoczne na widmie
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w postaci pasm o dużej intensywności (z zerowego poziomu oscylacyjnego na wyższe, np.
0→1, 0→2), a przybliżony model oscylatora harmonicznego może być z powodzeniem
stosowany. [140]
Molekuły wykonują szereg skomplikowanych ruchów realizując 3N-5 (cząsteczki
liniowe) lub 3N-6 (cząsteczek nieliniowe) drgań własnych (normalnych) o różnych
częstościach i amplitudzie. W praktyce zamiast posługiwać się drganiami normalnymi stosuje
się tak zwane przybliżenie częstości, które mówi, że drgania danej grupy atomów mają zbliżoną
energię niezależnie od tego w jakiej cząsteczce się znajdują. Na przykład drganie grupy -OH
będzie miało zbliżoną częstość w metanolu i wodzie.
Wychylenia atomów z położenia równowagi powodujące zmianę długości wiązania są
nazywane drganiami rozciągającymi. Innym, ważnym kryterium uwzględniającym symetrię
wychylenia oscylatorów jest podział drgań na symetryczne i antysymetryczne.
W trakcie wykonywania ruchu oscylacyjnego może nastąpić również zmiana położenia
atomów względem pierwotnej osi wiązania, która jest nazywana drganiem deformacyjnym (np.
szkieletowym, skręcającym, wahadłowym). Zmiana kąta walencyjnego między atomami
realizowana podczas wykonywania ruchu deformacyjnego jest nazywana drganiem
zginającym. Odrębną kategorię stanowi kierunek wychylenia atomów, który może odbywać się
w płaszczyźnie wiązania lub poza nią. [139,140]
Charakterystyczne położenie pasm pojawiające się na widmie stanowi swoisty „odcisk
palca”

i
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obraz

struktury

cząsteczki.

Jest

podstawą

identyfikacji

połączeń

międzyatomowych i grup funkcyjnych wchodzących w jej skład. Przesunięcia będące
konsekwencją np. oddziaływań z otoczeniem informują natomiast o kierunku zmian stałych
siłowych wiązań. Omówione zależności zostały wykorzystane w niniejszej pracy do ustalania
sposobu orientacji cząsteczek w obszarach międzyfazowych.
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7.9 Spektroskopia odbiciowa w podczerwieni (IRRAS)

Unowocześnienie standardowych pomiarów IR bazujących na interpretacji widm
transmisyjnych metodami analizującymi promieniowania odbite od powierzchni próbki
stanowiło ważny przełom w spektroskopii. Kąt padania wiązki promieniowania
podczerwonego na powierzchnię zawierającą submonowarstwę analizowanej substancji okazał
się być niezwykle istotny w badaniach zjawisk powierzchniowych np. w procesach
samoorganizacji cząsteczek w obszarach międzyfazowych, pozwalając jednocześnie na
znaczny wzrost czułości pomiaru (o kilka rzędów wielkości). Spektroskopia odbiciowa
w podczerwieni (IRRAS) jest powszechnie stosowaną techniką do badania organizacji molekuł
w cienkich warstwach unieruchomionych na gładkich powierzchniach odbijających światło,
która pozwala na uzyskanie wysokiej jakości widm. Wygenerowanie spolaryzowanej wiązki
promieniowania IR jest możliwe np. przy wykorzystaniu fotoelastycznego polaryzatora
modulacji (PEM), który pozwala na wytworzenie dwójłomności zmieniającej polaryzację
światła. Metoda ta jest wykorzystywana do ustalania mechanizmów ukierunkowanej adsorpcji
cząsteczek na granicy międzyfazowej ciecz-gaz, ciecz-ciecz w warunkach odzwierciedlających
rzeczywiste. [145]
Podstawą pomiaru jest oddziaływanie wiązki promieniowania padającego z warstwą
analizowanej substancji, która jednocześnie ulega odbiciu od jej powierzchni, podczas gdy
pozostała część promieniowania przechodzi przez próbkę i zostaje odbita od podłoża Rys. 19. [146]
P

O’

O

Rys. 19 Schemat przedstawiający zasadę pomiaru w metodzie zewnętrznego odbicia;
promieniowanie: padające – P, odbite od powierzchni próbki – O i od podłoża – O’ [146]
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Uzyskane wiązki interferują ze sobą i docierają do detektora, a względny udział
promieniowania odbitego od zaadsorbowanego filmu i głębi próbki można kontrolować
poprzez zmianę kąta padania (θ). W przypadku warstw unieruchomionych na złocie optymalna
wartość tego parametru wynosi 880. Promieniowanie padające na granicę międzyfazową po
odbiciu na gładkiej powierzchni odbijającej światło ulega przesunięciu fazowemu, którego
wielkość jest zależna od długości fali, kąta padania wiązki oraz natury wektora składowej
polaryzacji. [146]
Selektywność oddziaływania polaryzacji prostopadłej (𝑠𝑠) i równoległej (𝑝𝑝) wektora

promieniowania elektromagnetycznego z momentami dipolowymi zaadsorbowanych molekuł

realizuje się w ten sposób, że składowa 𝑠𝑠 po odbiciu zmienia fazę o 1800 i ulega wygaszeniu,

co w konsekwencji prowadzi do zaniku wektora natężenia pola elektromagnetycznego (𝐸𝐸𝐸𝐸)

przy powierzchni. Z kolei wiązka polaryzacji równoległej do płaszczyzny padania (𝑝𝑝) ulega

wzmocnieniu po odbiciu i oddziałując z unieruchomionymi cząsteczkami indukuje specyficzne
zmiany częstości drgań oscylatorów, co można obserwować na widmie – Rys. 20. [143,145]
P

S

P

P
IR

S

S

P
IR

S

Rys. 20 Schemat przedstawiający reguły wyboru w metodzie IRRAS. Przesunięcie fazowe
wektora pola elektrycznego ���⃗
𝐸𝐸, pomiędzy padającymi i odbitymi wiązkami światła

spolaryzowanego prostopadle (s) i równolegle (p) jako teoretyczna podstawa do ustalania
orientacji molekuł w unieruchomionej warstwie

Pole elektromagnetyczne wiązki padającej w kontakcie z powierzchnią analizowanej
substancji wybiórczo oddziałuje z momentami dipolowymi oscylatorów wchodzącymi w jej
skład. Absorpcja promieniowania padającego indukuje zmiany częstości drgań jedynie tych
oscylatorów, których dipolowe momenty przejścia są usytuowane prostopadle względem
powierzchni. Z uwagi na ścisły związek położenia i intensywności pasm z rodzajem
określonego oscylatora przy wykorzystaniu techniki IRRAS istnieje możliwość ustalenia
orientacji poszczególnych fragmentów molekuły względem powierzchni. Pomiar dostarcza
również informacji o rodzaju atomów zaangażowanych w procesy chemisorpcji.
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7.10 Metoda wewnętrznego odbicia (ATR)
Metoda wewnętrznego odbicia (ATR) jest techniką powszechnie wykorzystywaną
do badania próbek stałych lub cienkich warstw unieruchomionych na powierzchni pryzmatu
o dużym współczynniku załamania światła. Niekwestionowaną zaletą tej metody jest
uzyskiwanie wysokiej jakości widm w podczerwieni analizowanych substancji w roztworach
silnie absorbujących promieniowanie IR. Z tego względu metoda wewnętrznego odbicia jest
powszechnie wykorzystywana w badaniach biomedycznych prowadzonych in situ
w warunkach odzwierciedlających te, które występują w organizmach żywych. Niska
destrukcyjność, krótki etap przygotowania próbki oraz niewielka ilość substancji wymagana do
przeprowadzenia pomiaru stanowią istotne zalety tej techniki. [15,147]
Metoda ta opiera się na występowaniu zjawiska wewnętrznego odbicia światła na
granicy międzyfazowej podłoże-ośrodek absorbujący, które uzyskuje się w wyniku
oddziaływania z promieniowaniem podczerwonym. Fala elektromagnetyczna z zakresu IR
pada na ośrodek o większym współczynniku załamania światła w porównaniu do próbki i ulega
całkowitemu wewnętrznemu odbiciu wewnątrz pryzmatu, jeśli kąt padania wiązki jest większy
od kąta granicznego. W konsekwencji, na powierzchni kryształu jest generowana fala
elektromagnetyczna o częstości równej promieniowaniu padającemu, której amplituda zanika
eksponencjalnie z odległością w kierunku prostopadłym do powierzchni – Rys. 21. [147]

Rys. 21 Schemat przedstawiający zasadę prowadzenia pomiaru w metodzie ATR
Oddziałuje ona z zaadsorbowaną warstwą, a głębokość wnikania fali (d) zależy od
współczynników załamania pryzmatu (𝑛𝑛1 ), próbki (𝑛𝑛2 ) długości promieniowania (λ) i kąta
padania wiązki (θ) zgodnie z równaniem (20):

𝑑𝑑𝑝𝑝 =

𝜆𝜆

2∙𝜋𝜋∙𝑛𝑛1 �(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2 𝜃𝜃−�

𝑛𝑛2 2
�
𝑛𝑛1

(20)
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Indukowana przy powierzchni fala elektromagnetyczna wnika zwykle na głębokość
od 0.2 μm do 5 μm w ośrodek absorpcyjny. Oddziaływanie ogranicza się do kilku pierwszych
warstw próbki przylegających do powierzchni pryzmatu co skutecznie eliminuje wpływ
rozpuszczalnika na uzyskiwane widmo IR. [147]
Spektroskopia w podczerwieni stanowiła podstawową technikę wykorzystywaną
w części eksperymentalnej niniejszej rozprawy do identyfikacji molekuł na podstawie
charakterystycznego położenia pasm grup funkcyjnych obecnych w strukturze analizowanych
związków. Pomiary spektroskopowe umożliwiły ustalenie składu powierzchniowych
ugrupowań tlenowych znajdujących się w zewnętrznych warstwach tlenku grafenu po
częściowej, elektrochemicznej redukcji oraz określenie zmian w strukturze ligandów
kompleksujących adsorbowanych na nanostrukturach metali poddawanych hydrolizie
w środowisku lekko kwasowym (pH=6). Przy pomocy spektroskopii IR przeprowadzono
również badania dotyczące ustalania zmian w strukturze jonów stabilizatora po etapie
ukierunkowanej adsorpcji na powierzchni AuNPs lub AgNPs, które pozwoliły na wskazanie
elementów struktury jednostek Keggina zaangażowanych w unieruchomienie ligandów na
warstwach nanocząstek. Techniki odbiciowe w podczerwieni wykorzystano w badaniach
samoorganizacji molekuł na płaskich powierzchniach metalicznych w celach porównawczych.

7.11 Spektroskopia Ramana
Spektrometria Ramana jest działem spektroskopii molekularnej obejmującym badanie
i interpretację widm promieniowania elektromagnetycznego, które uległo nieelastycznemu
rozproszeniu w wyniku oddziaływania z badaną substancją. [141]
Składowa elektryczna wiązki padającej indukuje drgania zrębów atomowych i chmury
elektronowej badanej cząsteczki, co w konsekwencji prowadzi po wygenerowania fali
elektromagnetycznej o określonej intensywności (𝐼𝐼) przez indukowany dipol (21). Z uwagi na

niezerową wartość polaryzowalności promieniowanie o dowolnej energii oddziałuje
z molekułą, co w konsekwencji prowadzi do rozproszenia kwantu padającego we wszystkich
kierunkach w przestrzeni. [140] Fala elektromagnetyczna wytwarzana przez drgający dipol
może odpowiadać częstości fali wzbudzającej - rozpraszanie elastyczne lub jej wartość może
ulec zmianie na skutek wymiany energii z molekułą – rozpraszanie nieelastyczne. Sprężyste
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oddziaływanie fali elektromagnetycznej w kontakcie z cząsteczką dotyczy ok. 0.1%
promieniowania padającego tzw. linie rayleighowskie, podczas gdy rozpraszanie niesprężyste
zachodzi z jeszcze mniejszą efektywnością (1 na 106 lub 107 fotonów). [140,141]

ɑ − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ść 𝑐𝑐𝑐𝑐ą𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐼𝐼~ɑ2 𝐸𝐸𝑜𝑜 2 𝑣𝑣𝑜𝑜 4

(21)

𝐸𝐸𝑜𝑜 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ęż𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠ł𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑤𝑤𝑤𝑤ą𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ą𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑣𝑣𝑜𝑜 − 𝑐𝑐𝑐𝑐ę𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ść 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗ą𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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promieniowania elektromagnetycznego nastąpi zmiana energii molekuły o kwant dopasowany
do różnicy poziomów oscylacyjnych cząsteczki – Rys. 22. Częściowo zaabsorbowany kwant
promieniowania padającego (ℎ𝑣𝑣0 ) jest zużywany na zwiększenie energii drgań własnych

oscylatora (ℎ𝑣𝑣) i wyemitowanie fotonu o częstości (ℎ𝑣𝑣0 − ℎ𝑣𝑣). W wyniku tego procesu
następuje zmiana liczby falowej oscylacji (𝛥𝛥𝛥𝛥 = 1), a linie pochodzące od nieelastycznie

rozproszonego fotonu pojawiają się na widmie przy mniejszych wartościach energii, tzw. linie
stokesowskie. [140]

Rys. 22 Schemat powstawania widma ramanowskiego: rozproszenie stokesowskie (a),
rayleighowskie (b), antystokesowskie (c); 𝑣𝑣0 - częstość promieniowania padającego,
𝑣𝑣 - częstość drgań własnych molekuły
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W wyniku oddziaływania promieniowania padającego molekuła znajdującą się na
wyższym poziomie oscylacyjnym (𝑣𝑣 = 1) może przekazać części swojej energii i powrócić na
poziom podstawowy, czemu towarzyszy emisja fotonu o energii

(ℎ𝑣𝑣0 + ℎ𝑣𝑣). Pasma

pochodzące od kwantu rozproszonego pojawiają się w tym przypadku na widmie w obszarze
o wyższej energii, tzw. linie antystokesowskie. Zgodnie z rozkładem Boltzmanna (22)
w stanie równowagi termicznej obsadzenie wyższych poziomów oscylacyjnych jest mniejsze
w porównaniu do poziomu podstawowego (𝑣𝑣 = 0), co znajduje odzwierciedlenie we
względnym stosunku intensywności pasm pojawiających się na widmie ramanowskim. [140]
𝑛𝑛𝑤𝑤
𝑛𝑛𝑛𝑛

= exp �−

∆𝐸𝐸

𝑘𝑘∙𝑇𝑇

� = exp �−

ℎ𝑣𝑣

𝑘𝑘∙𝑇𝑇

�

(22)

𝑛𝑛𝑤𝑤
− 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ń 𝑤𝑤𝑤𝑤ż𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ż𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑛𝑛𝑛𝑛
∆𝐸𝐸 − 𝑟𝑟óż𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚ę𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑘𝑘 ∙ 𝑇𝑇 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ń 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ

Ze względu na to, że w temperaturze pokojowej przeważająca ilość molekuł znajduje się na
zerowym poziomie oscylacyjnym, przejścia stokesowskie są bardziej prawdopodobne
w porównaniu do antystokesowskich. [140]
𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ~ɑ0 2 𝐸𝐸0 2 𝑣𝑣0 4
𝐼𝐼𝑠𝑠

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

=

𝑑𝑑ɑ 2 2 2
) 𝑄𝑄 𝐸𝐸0 (𝑣𝑣0 −𝑣𝑣)4
𝑑𝑑𝑑𝑑 0
ɑ0 2 𝐸𝐸0 2 𝑣𝑣0 4

(

(23)

≈ 10−3

(24)

Równania (23), (24) przedstawiają zależność między intensywnością pasm
rayleighowskich (𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) i stokesowskich (𝐼𝐼𝑠𝑠 ). Ze względu na to, że wartość polaryzowalności
𝑑𝑑ɑ

(ɑ) jest większa w porównaniu do jej zmiany w funkcji współrzędnej drgania � �,
𝑑𝑑𝑑𝑑

a amplituda oscylacji (𝑄𝑄) jest wielkością małą, pasma rayleighowskie mają znacznie większą
intensywność w porównaniu do stokesowskich. [140] Ze wzoru (24) wynika, że warunkiem
𝑑𝑑ɑ

pojawienia się pasm ramanowskich jest niezerowa wartość pochodnej ( )0 ≠ 0. Drgania
𝑑𝑑𝑑𝑑

normalne, w których zmiana polaryzowalności w funkcji współrzędnej drgania ma ekstremum
𝑑𝑑ɑ

w stanie równowagi ( )0 = 0 lub ɑ ≠ 𝑓𝑓(𝑞𝑞) nie pojawiają się na widmie.
𝑑𝑑𝑑𝑑
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7.12 Powierzchniowo-wzmocnione rozproszenie
ramanowskie (SERS)
Spektroskopia ramanowska stanowi niezastąpioną technikę do badania materiałów
o dużym udziale wiązań kowalencyjnych w cząsteczce, takich jak np. węgiel i jego odmiany
alotropowe, gdyż pozwala wniknąć w ich strukturę wewnętrzną dostarczając cennych
informacji m.in. na temat defektów i domen krystalicznych. Molekuły charakteryzują się jednak
niewielkim przekrojem czynnym na rozpraszanie nieelastyczne (1 na 106 fotonów), przez co
zastosowanie spektroskopii ramanowskiej jako rutynowej techniki badania materiałów było
początkowo ograniczone. [148,149]
Przełom nastąpił w latach ’70 wraz z odkryciem przez Fleischmanna efektu
wzmocnienia pasm ramanowskich pirydyny unieruchomionej na elektrochemicznie
chropowaconej warstwie srebra. Zaobserwowano fenomenalny wzrost intensywności pasm
pochodzących od molekuły (rzędu 106) adsorbowanej na nanostrukturalnej powierzchni metalu
w porównaniu do widma ramanowskiego wodnego roztworu tej substancji. [150]
Co ciekawe, największy efekt wzmocnienia widma cząsteczek obserwuje się obecnie na
warstwach metalicznych (np. Au, Ag, Cu) zawierających nanochropowatości (10-100 nm),
takich jak powierzchnie elektrod poddanych cyklom oksydoredukcyjnym (ORC), warstwach
napylanych próżniowo, zolach czy strukturach metalicznych w skali „nano-”. Efekt
wzmocnienia jest widoczny w odległości 10 nm od powierzchni, a całkowity zasięg jest zależny
od morfologii substratu. [148]
Wiedza zgromadzona w formie danych eksperymentalnych na temat zjawiska SERS
wskazywała na znaczne różnice w stosunku do tradycyjnej spektroskopii ramanowskiej.
Zaobserwowano zależność intensywności pasm od częstości promieniowania padającego
i przyłożonego potencjału (dla warstw unieruchomionych na powierzchniach elektrod) oraz
różnice we względnych stosunkach intensywności i stopniu depolaryzacji pasm. Na widmach
SERS zazwyczaj nie pojawiają się nadtony i tony złożone, występują natomiast pasma
pochodzące od przejść wzbronionych w tradycyjnym widmie Ramana, co świadczy
o obowiązywaniu innych reguł wyboru. Implikacje zjawiska SERS zostały szeroko omówione
w literaturze pod kątem próby wyjaśnienia obserwowanego fenomenu poprzez dopasowanie
różnych modeli mechanizmów wzmocnienia. [143,148]
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Podstawy zjawiska SERS wynikają z oddziaływania fali elektromagnetycznej
z submonowarstwą substancji adsorbowanej (bądź chemisorbowanej) w otoczeniu nanostruktur
czego efektem jest wytworzenie pola elektrycznego o dużym natężeniu w zewnętrznej warstwie
metalu i wyindukowanie dipola elektrycznego. Powszechnie stosuje się podział teorii
umożliwiających

wyjaśnienie

spektakularnego

wzmocnienia

widma

cząsteczek

unieruchomionych na powierzchniach na dwie kategorie: modele elektromagnetyczne (EM)
i modele chemiczne: oddziaływań bliskiego zasięgu (ang. charge transfer – CT). [148]
Najprostszym modelem elektromagnetycznym jest tzw. efekt pola obrazu, zgodnie
z którym fala elektromagnetyczna w kontakcie z adsorbatem wytwarza dipol elektryczny
polaryzujący powierzchnię metalu poprzez drgania. Metal w wyniku oddziaływania z molekułą
prowadzi do jej dalszej polaryzacji, a finalnie indukowany moment dipolowy jest o wiele
wyższy w porównaniu do pierwotnego. Model ten tłumaczy wzmocnienie widma substancji
adsorbowanych na gładkich, łatwo polaryzowalnych powierzchniach metalicznych. [148,150]
W przypadku warstw zawierających nanochropowatości wyjaśnienie mechanizmu
wzmocnienia tłumaczy teoria plazmonów powierzchniowych. Model ten zakłada, że za efekt
wzrostu intensywności widma cząsteczki jest odpowiedzialne pole elektromagnetyczne
o dużym natężeniu wytworzone wokół nanostruktur w konsekwencji rezonansowego
wzbudzenia gęstości elektronowej zgromadzonej w ich zewnętrznej warstwie. Chmura
elektronowa (plazma elektronowa) otaczająca zręby atomowe sieci krystalicznej metalu
wykonuje drgania o określonej częstości, których energia jest skwantowana. Kwant drgań
plazmy jest nazywany plazmonem. Rezonansowe wzbudzenie drgań normalnych elektronów
z pasma przewodnictwa indukuje wytworzenie silnego pola elektrycznego. Energia plazmonów
usytuowanych przy powierzchni metalicznej (w szczególności tych zlokalizowanych w ostrych
krawędziach) jest niższa w porównaniu do energii drgań elektronów znajdujących się w jego
głębszych warstwach, dzięki czemu warunek rezonansu może być osiągnięty dla mniejszych
energii promieniowania wzbudzającego. [148,150]
Teorie elektromagnetyczne nie wyjaśniają jednak obecności pasm pochodzących od
drgań zabronionych na widmach SERS czy też różnic w wartościach współczynników
wzmocnienia poszczególnych warstw unieruchomionego filmu. Uzupełnieniem modeli
elektromagnetycznych jest teoria CT, której fundamentem jest oddziaływanie między
adsorbatem i powierzchnią metaliczną, podczas którego dochodzi do wymieszania poziomów
energetycznych na skutek tworzenia wiązań, przeniesienia ładunku lub tunelowania.
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[143,148,150] Mechanizm wzmocnienia w modelu CT opiera się na rezonansowym efekcie
ramanowskim, który tłumaczy silną relację między częstością promieniowania padającego
a intensywnością pasm. W myśl tej teorii, dopasowanie częstości kwantu padającego do różnicy
energii pomiędzy poziomem Fermiego metalu a poziomami adsorbatu prowadzi do wzrostu
intensywności widma o kilka rzędów wielkości.

Rys. 23 Schemat przedstawiający sposób przeniesienia
elektronu między poziomami energetycznymi metalu
i adsorbatu wg modelu CT; (1) przejście z zerowego
poziomu Fermiego w kierunku poziomu energetycznego
utworzonego z nieobsadzonych poziomów pasma
przewodnictwa metalu i wzbudzonego poziomu
elektronowego adsorbatu 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶 , (2) przeniesienie
elektronu z poziomu elektronowego zaadsorbowanej
molekuły 𝐸𝐸𝑀𝑀 na poziom Fermiego metalu. [148]
Model CT tłumaczy zależność widm SERS od potencjału elektrody. Warunek rezonansu dla
przejść elektronowych w modelu CT – Rys. 23 opisują równania (25-26):
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶 − [𝐸𝐸𝐹𝐹 (0) + 𝑒𝑒𝑒𝑒] = ℎ𝑣𝑣1

[𝐸𝐸𝐹𝐹 (0) + 𝑒𝑒𝑒𝑒] − 𝐸𝐸𝑀𝑀 = ℎ𝑣𝑣2

(25)
(26)

𝐸𝐸𝐹𝐹 (0) − energia poziomu Fermiego przy zerowym potencjale elektrody

W obydwu przypadkach podczas dopasowywania energii kwantu padającego należy
uwzględnić potencjał elektrody 𝑈𝑈. Wielkość eU odpowiada przesunięciu poziomu Fermiego
w wyniku przyłożenia potencjału do elektrody.

Ostre krawędzie nanostruktur lub nanometryczne odstępy pomiędzy nanostrukturami powodują
bardzo duże wzmocnienie pola elektromagnetycznego. Model oddziaływania bliskiego zasięgu
pozwala ustalić wkład pochodzący od określonego typu struktur metalicznych oraz
pojedynczych atomów (ad atomów) w całkowitym wzmocnieniu widma. Tego typu elementy
powierzchni pojawiają się w literaturze pod nazwą miejsc aktywnych. Uwzględnienie dwóch
niezależnych mechanizmów wzmocnienia prowadzi do uzyskania poniższego wzoru:
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𝑰𝑰 ~ 𝑮𝑮𝑬𝑬𝑬𝑬(𝜈𝜈, 𝜈𝜈𝑹𝑹) ⋅ 𝑮𝑮𝑪𝑪𝑪𝑪(𝜈𝜈, 𝜈𝜈𝑹𝑹, 𝑼𝑼) ⋅ 𝜣𝜣(𝑼𝑼) ⋅ 𝑶𝑶(𝑼𝑼) ⋅ 𝑮𝑮𝒆𝒆𝒆𝒆(𝜈𝜈, 𝜈𝜈𝑹𝑹, 𝑼𝑼)

(27)

O intensywności widma SERS molekuł unieruchomionych na powierzchniach metalicznych
decyduje czynnik elektromagnetyczny 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝜈𝜈, 𝜈𝜈𝑅𝑅) i chemiczny 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶(𝜈𝜈, 𝜈𝜈𝑅𝑅 , 𝑈𝑈), które są zależne
od częstości promieniowania padającego (𝜈𝜈) i rozproszonego (𝜈𝜈𝑅𝑅). Człony 𝛩𝛩(𝑈𝑈) i 𝑂𝑂(𝑈𝑈)

występujące w wyrażeniu (27) uwzględniają stopień pokrycia i orientację cząsteczek na

powierzchni elektrody w funkcji potencjału. Wkład od miejsc aktywnych jest ujęty wyrażeniem
𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝜈𝜈, 𝜈𝜈𝑅𝑅 , 𝑈𝑈). [148] Badania podstawowe prowadzone w kierunku doskonalenia technik

wytwarzania powierzchni do detekcji molekuł pozwalających na wykrywanie coraz niższych
stężeń zyskują na popularności i są obecnie na wysokim poziomie zaawansowania.

Spektroskopia ramanowska została wykorzystana w części eksperymentalnej
niniejszej rozprawy do określania zmian w strukturze (m.in. wielkość domen krystalicznych,
stopień zdefektowania materiału) tlenku grafenu po etapie częściowej redukcji oraz tych, które
powstały w wyniku oddziaływania z nadtlenkiem wodoru i nanostrukturami metalicznymi
dekorowanymi warstwą stabilizatora. Okazała się być również cennym narzędziem do ustalania
sposobu unieruchamiania jednostek Keggina na powierzchni struktur metalicznych stanowiąc
uzupełnienie wyników spektroskopii IR. Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana
umożliwiła wytypowanie nanokompozytów MNPs w połączeniu z GO lub ERGO
o potencjalnych zdolnościach do detekcji cząsteczek rodaminy 6G oraz 4-aminotiofenolu.
Widma SERS zarejestrowane dla układów MNPs-ERGO pozwoliły na wyznaczenie limitów
detekcji oraz współczynników wzmocnienia R6G na badanych powierzchniach.
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III. Część eksperymentalna
1. Nanostruktury metaliczne stabilizowane monowarstwą
ligandów typu Keggina
1.1. Wprowadzenie
Poniższy rozdział pracy został poświęcony optymalizacji procedur wytwarzania
nanostruktur metalicznego złota lub srebra modyfikowanych samoorganizowaną warstwą
stabilizatorów nieorganicznych typu Keggina.
Spośród

wielocentrowych

fosfododekamolibdenowy:

mediatorów

H3PMo12O40∙nH2O

redoks
oraz

wybrano

kwas

krzemododekawolframowy:

H4SiW12O40∙nH2O. Prekursorami nanostruktur metalicznych był odpowiednio: trójhydrat
kwasu tetrachlorozłotowego (III) HAuCl4∙3H2O oraz azotan (V) srebra (I) AgNO3.
Pierwszy etap procedury zakładał utworzenie częściowo zredukowanej formy
heteropolikwasu (heterobłękitu) pod wpływem tetrahydroboranu sodu - NaBH4. Uzyskana
struktura polioksometalanu ulegała następnie reorganizacji pod wpływem soli prekursora
z odtworzeniem macierzystego heteropolianionu. W finalnym etapie syntezy otrzymane
nanostruktury metalicznego złota lub srebra stabilizowane powierzchniowo wielocentrowymi
ligandami kompleksującymi typu Keggina: PMo12O403- lub SiW12O404- poddawano procedurze
oczyszczania polegającej na wstępnym odwirowaniu osadu nanostruktur w celu oddzielenia od
nieprzereagowanych reagentów, a następnie dyspersji fazy rozproszonej w wodzie
destylowanej.
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Nanostruktury złota stabilizowane fosfododekamolibdenianami (PMo12)
lub krzemododekawolframianami (SiW12) typu Keggina: AuPMo12 i AuSiW12

Rys. 24 Schemat przedstawiający procedurę wytwarzania nanostruktur złota stabilizowanych
powierzchniowo ligandami nieorganicznymi typu Keggina

1.2 Procedura syntezy i charakterystyka fizykochemiczna
struktur AuPMo12 przy użyciu mikroskopii elektronowej
Synteza nanostruktur złota powlekanych monowarstwą fosfododekamolibdenianów
została przeprowadzona w oparciu o metodę opisaną w literaturze. [151] Jednofazowa
procedura wytwarzania zawiesiny nanocząstek złota polegała na redukcji jonów prekursora
HAuCl4 za pomocą heteropolibłękitu fosfododekamolibdenowego: H3[H4P(MoV)4(MoVI)8O40].
Pierwszy etap syntezy polegał na wytworzeniu sprotonowanej formy heteropolibłękitu
w wyniku zmieszania 30 ml kwasu fosfododekamolibdenowego o CM=0.6-2 [mmol·dm-3]
z 0.016-molowym roztworem tetrahydroboranu sodu. Reakcji towarzyszyło pojawienie się
granatowego

zabarwienia

w

konsekwencji

obniżenia

stopni

utlenienia

centrów

kwasotwórczych MoVI – MoV. W kolejnym etapie do mieszaniny redukującej wprowadzono
porcję (1-6 ml) soli prekursora o CM=7.5 [mmol·dm-3] czemu towarzyszyła gwałtowna zmiana
barwy na brunatną/czerwoną. Finalny kolor zawiesiny charakterystyczny dla struktur
o określonym kształcie i wielkości pojawiał się po kilku minutach. Mieszanina reakcyjna była
utrzymywana na mieszadle magnetycznym przez sześć kolejnych godzin w celu zapewnienia
optymalnych warunków dyfuzyjnych.

87

W dalszym toku procedury utworzone nanostruktury metaliczne oczyszczono
i oddzielono od nieprzereagowanych reagentów na drodze następujących po sobie cykli
przemywania i odwirowywania. Zol zawierający zdyspergowane cząstki metalu zatężono do
finalnej objętości 0.5 ml. Schemat ilustrujący poszczególne etapy wytwarzania nanostruktur
AuPMo12 umieszczono na Rys. 24. Poniżej uwzględniono proponowane procesy zachodzące
w mieszaninie reakcyjnej:
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻4 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 2𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 → 2[𝐻𝐻3 𝑃𝑃(𝑀𝑀𝑜𝑜 𝑉𝑉 )4 (𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉𝑉𝑉 )8 𝑂𝑂40 ] + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂2

(28)

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻3 [𝐻𝐻4 𝑃𝑃(𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉 )4 (𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉𝑉𝑉 )8 𝑂𝑂40 ] + 2𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙4 → 𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 + 2𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 6𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

(30)

𝑉𝑉𝑉𝑉
3𝐻𝐻3 [𝐻𝐻4 𝑃𝑃(𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉 )4 (𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉𝑉𝑉 )8 𝑂𝑂40 ] + 4𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙4 → 3𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 + 4𝐴𝐴𝐴𝐴 + 16𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

(29)

3𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 → 2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶3

(31)

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻3 [𝐻𝐻4 𝑃𝑃(𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉 )4 (𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉𝑉𝑉 )8 𝑂𝑂40 ] + 𝑂𝑂2 → 𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂

(32)

Zgodnie z równaniem (28) wprowadzenie stechiometrycznej ilości tetrahydroboranu

sodu do wodnego roztworu kwasu fosfododekamolibdenowego umożliwiło wytworzenie
przejściowej formy polioksometalanu - heteropolibłękitu. Środowisko reakcji było
odpowiednio dobrane by uzyskać strukturę H3P(MoV)4(MoVI)8O40 w formie sprotonowanej.
Dodatek soli prekursora inicjował etapy nukleacji i wzrostu nanokrystalitów złota, którym
towarzyszyło utlenienie częściowo zredukowanego heteropolikwasu (29-30). Jony PMo12O403obecne w mieszaninie reakcyjnej mogły ulegać więc ukierunkowanej adsorpcji na powierzchni
wytworzonych nanostruktur AuNPs, a produkt przejściowy w postaci chlorku złota (I)
w wyniku reakcji dysproporcjonowania zapewniał dalsze wytwarzanie zarodków nukleacji
(31). Prowadzenie syntezy w warunkach tlenowych sprzyjało regeneracji heteropolibłękitu do
macierzystej formy heteropolikwasu (32).
Przebieg syntezy nanostruktur metalicznych powlekanych powierzchniowo warstwą
polioksometalanów PMo12O403- był monitorowany przy wykorzystaniu spektrofotometrii
UV-Vis przez Zespół Badawczy prof. Kuleszy. [151] Udowodniono, że wprowadzenie
tetrahydroboranu sodu do wodnego roztworu H3PMo12O40 prowadzi do obniżenia stopni
utlenienia centrów kwasotwórczych molibdenu i skutkuje wytworzeniem zredukowanej formy
polioksometalanu o intensywnej, granatowej barwie.
Obecność produktu przejściowego w postaci H3P(MoV)4(MoVI)8O40 w mieszaninie
reakcyjnej wiązała się z pojawieniem na widmie UV-Vis szerokiego pasma absorpcyjnego
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w zakresie 500-800 nm. Zgodnie z danymi literaturowymi interesujący obszar spektralny
odpowiada przejściom elektronowym d—d (500 nm) oraz interwalencyjnemu przeniesieniu
ładunku między centrami redoks molibdenu (625-800 nm) na mieszanych stopniach utlenienia
(+V, +VI). [151,152]
Z uwagi na zaangażowanie heteropolibłękitu w proces redukcji soli prekursora
obserwowano spadek intensywności szerokiego pasma (500-800 nm) w funkcji czasu, co
stanowiło dowód świadczący o odtworzeniu wyjściowej formy polioksometalanu H3PMo12O40
zawierającej centra kwasotwórcze na stopniu utlenienia +VI. [151] Pojawienie się struktur
metalicznych o docelowej wielkości modyfikowanych powierzchniowo jonami stabilizatora
potwierdzono obecnością na widmie nowego pasma o częstości charakterystycznej dla
zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych. Położenie maksimum absorpcji
tego pasma (538 nm) w toku prowadzonej syntezy odpowiadało sferycznym nanostrukturom
metalicznym AuPMo12 – Rys. 25.
Wstępną ocenę stabilności cząstek oszacowano metodą wizualną. Nie zaobserwowano
istotnych różnic w barwie zolu nanostruktur ani pojawienia się osadu po okresie 14 dni,
w których układ koloidalny przechowywano w lodówce laboratoryjnej. W celu weryfikacji
hipotezy

potwierdzającej

stabilność

fazy

dyspersyjnej

przeprowadzono

pomiary

spektrofotometryczne. Wykonano widma UV-Vis świeżej zawiesiny poreakcyjnej oraz po
upływie 2 tygodni od syntezy.
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Rys. 25 Widma UV-Vis zarejestrowane dla świeżych, wodnych zawiesin AuPMo12
(linia prosta) i po dwóch tygodniach od syntezy (linia przerywana)
Rys. 25 przedstawia zestawienie widm absorpcyjnych uzyskanych dla nanostruktur
AuPMo12 w funkcji czasu. Obserwuje się nieznaczne przesunięcie maksimum pasma
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absorpcyjnego (538 nm) w kierunku mniejszych długości fal (528 nm) oraz obniżenie wartości
absorbancji. Z uwagi na niską absorpcję zawiesiny w zakresie 400-700 nm zauważalny spadek
intensywności prawdopodobnie nie jest związany z postępującym procesem agregacji.
Położenie pasma charakterystycznego dla rezonansu plazmonów powierzchniowych sugeruje,
że średnica cząstek uzyskanych w wyniku syntezy wynosi ok. 50 nm. [151]

A

B

Rys. 26 Obraz powierzchni nanostruktur AuPMo12 otrzymanych za pomocą skaningowej
mikroskopii elektronowej przed (A) i po (B) usunięciu otoczek stabilizatora
Charakterystyka mikroskopowa została przeprowadzona w celu oceny geometrii oraz
wielkości rdzeni metalicznych struktur AuPMo12. Warstwy nanocząstek były otrzymane
poprzez nakroplenie zawiesiny na powierzchnię płytki złotej. Obrazy powierzchni uzyskane za
pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wykazały obecność struktur pseudosferycznych i trójkątnych charakterystycznych dla nanoskopowego złota – Rys. 26A.
W celu uzyskania bardziej jednoznacznych dowodów potwierdzających obecność
warstwy

stabilizującej

wykonano

obraz

powierzchni

nanocząstek

AuPMo12

po

elektrochemicznym usunięciu fosfododekamolibdenianów na drodze częściowej hydrolizy.
Metoda usuwania anionów ligandu kompleksującego została omówiona w Rozdziale III, 2.
Rys. 26B przedstawia odwzorowanie powierzchni struktur AuPMo12 częściowo
pozbawionych otoczek stabilizatora. Uzyskany wynik stanowi potwierdzenie, iż nanocząstki
metaliczne niezawierające zwartej warstwy heteropolianionów organizują się w większe
podjednostki. Wzrost tendencji do agregacji nanostruktur po częściowym usunięciu otoczek
hydratacyjnych uzyskano dla wszystkich rodzajów analizowanych zawiesin niezależnie od
natury chemicznej metalu (Au, Ag) czy użytego stabilizatora: [PMo12O40]3- lub [SiW12O40]4-.
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Rys. 27 Obraz SEM (A), mapa dystrybucji pierwiastków (B) i widmo analizy elementarnej
powierzchni AuPMo12
Skaningowa

mikroskopia

elektronowa
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z

analizatorem

składu

pierwiastkowego SEM-EDS umożliwiła przeprowadzenie analizy elementarnej wybranego
mikroobszaru badanej powierzchni AuPMo12 – Rys. 27.
Rys. 27A przedstawia odwzorowanie fragmentu warstwy w postaci obrazu SEM, dla
którego dokonano analizy składu jakościowego. Skorelowanie badanego obszaru Rys. 27A
z obrazem przedstawiającym dystrybucję pierwiastków Rys. 27B pozwala jednoznacznie
określić skład elementarny struktur. Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że
miejsca występowania złota, fosforu i molibdenu pokrywają się i odpowiadają obszarowi
ograniczonemu przez agregat. Rys. 27C zawiera pełne widmo analizy elementarnej będące
podstawą do interpretacji jakościowej i ilościowej.
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Przeprowadzona charakterystyka mikroskopowa umożliwiła ustalenie wielkości,
geometrii i składu chemicznego nanostruktur otrzymanych w wyniku syntezy. Potwierdzenie
obecności heteropolianionów na powierzchni nanocząstek przy wykorzystaniu technik
mikroskopowych było możliwe jedynie w sposób pośredni.
W celu ustalenia rzeczywistej średnicy struktur (uwzględniając obecność na ich
powierzchni stabilizatora o określonej zawadzie sferycznej) wykonano pomiary dynamicznego
rozpraszania światła (ang. DLS - dynamic light scattering) wodnych zawiesin AuPMo12
w jednakowych warunkach pH 2.3±0.2. W trakcie eksperymentu wyznaczono również wartość
potencjału zeta (ζ), który jest miarą ładunku zgromadzonego na powierzchni rdzeni
metalicznych. Czynnikiem mającym decydujący wpływ na jego wartość jest m.in. ilość
anionów stabilizatora unieruchomionych na powierzchni nanocząstek. Ze względu na skalę
czasową eksperymentu (rzędu kilku minut) jednocześnie uzyskuje się informację
o stabilności i procentowym udziale nanostruktur o zdefiniowanej średnicy. Analiza zawiesiny
AuPMo12 wykonana metodą DLS dostarczyła informacji o wartości potencjału zeta
(ζ = -22 mV), dystrybucji wielkości (10-50 nm) i wykazała, że najbardziej liczna populacja
struktur posiada średnicę: 20.42 nm. Uzyskane wyniki świetnie korelują z obrazami
mikroskopowymi i mogą świadczyć o obecności anionów stabilizatora na powierzchni AuNPs.
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1.2.1 Spektroskopia FT-IR
Wykonanie pomiarów spektroskopowych w zakresie światła widzialnego umożliwiło
potwierdzenie obecności nanostrukturalnego złota w mieszaninie reakcyjnej, wstępne
oszacowanie wielkości cząstek i wyznaczenie położenia pasma plazmonów powierzchniowych.
Istotnych informacji dotyczących natury oddziaływań, sposobu orientacji stabilizatora na
powierzchni oraz rodzaju atomów fosfododekamolibdenianu zaangażowanych w procesy
immobilizacji dostarczyła spektroskopia w podczerwieni.
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Rys. 28 Widma FT-IR: kwasu fosfododekamolibdenowego (H3PMo12O40) w pastylce KBr (A),
nanocząstek złota modyfikowanych fosfododekamolibdenianami (AuPMo12) adsorbowanych
fizycznie na warstwie napylonego złota (B)
Rys. 28 przedstawia zestawienie widm w podczerwieni zarejestrowanych dla
heteropolikwasu H3PMo12O40 oraz cząstek AuPMo12. W zakresie spektralnym 850-1200 nm na
obu widmach pojawiają się pasma charakterystyczne dla struktur Keggina, które zostały
oznaczone cyframi I-VII: Tabela 2. Otrzymany wynik stanowi kolejny dowód na to, że rdzenie
metalicznego złota są otoczone warstwą modyfikatora. Sposób immobilizacji ligandu
kompleksującego na nanopowierzchni AuNPs został ustalony w oparciu o zmiany
w częstościach drgań określonych grup atomów występujących w strukturze jednostek
Keggina. Przypisania pasm zostały ustalone w oparciu o dane przestawione w publikacji. [156]
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Położenie pasma
υ [cm-1]

Rodzaj drgania

H3PMo12O40

AuPMo12

1064

1068

Nazwa
pasma

νas Mo-Oa

I

1008

νs Mo=Od

II

993

νas Mo=Od

III

νas (P-Oa), ν (Mo-Ob-Mo)

IV

ν Mo-Oc-Mo

V

961

984

907
869

890

νas Mo-Oc (Mo-Oc-Mo)

VI

784

-

νas Mo-Ob (Mo-Ob-Mo)

VII

Tabela 2 Zestawienie częstości drgań oscylacyjnych charakterystycznych dla [PMo12O40]3z udziałem atomów tlenu występujących w jego strukturze: Oa – wewnętrzne,
Od – dystalne/terminalne, mostkujące: Ob – (ang. corner sharing) – uwspólniające krawędzie
i naroża Oc – (ang. edge sharing) ugrupowań Mo3O13 [155,156]
W strukturze anionu PMo12O403- wyróżnią się wewnętrzne Oa i dystalne/terminalne Od
atomy tlenu oraz dwa typy mostkujących: Ob, Oc (łączących jednostki Mo3O13 składające się
z trzech ugrupowań MoO6) w obrębie danej triady Mo-Ob-Mo oraz między sąsiadującymi
Mo-Oc-Mo. Wewnętrzne atomy tlenu pośredniczą w tworzeniu wiązań między heteroatomem
i centrami molibdenu P-Oa-Mo. Informacja o niezmienionym położeniu pasm angażujących
drgania atomów Oa jest kluczowa, gdyż świadczy o zachowaniu integralności struktury
heteropolianionu. Terminalnie usytuowane ugrupowania tlenowe są natomiast zaangażowane
w tworzenie wiązań wielokrotnych z centrami molibdenu Mo=Od.
Rodzaj atomów stabilizatora biorących udział w procesach chemisorpcji na powierzchni
nanostrukturalnego złota został ustalony na podstawie analizy porównawczej położenia pasm
charakterystycznych dla niezwiązanego kwasu fosfododekamolibdenowego (wzorzec)
i

unieruchomionego

na

AuNPs.

W

tym

celu

wykonano

widmo

H3PMo12O40

w pastylce KBr, które odzwierciedla niezmienione położenie pasm charakterystycznych dla
jednostek Keggina oraz analogiczny pomiar dla cząstek AuNPs stabilizowanych
fosfododekamolibdenianami – Rys. 28. W wyniku chemisorpcji polioksometalanów
PMo12O403- na powierzchni AuNPs zaobserwowano znaczne przesunięcie częstości pasm
odpowiadających drganiom Mo-Oc w kierunku wyższych energii – Tabela 2. Przesunięcia te
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sugerują

silne

oddziaływania

pomiędzy

nanostrukturami

złota

i

ligandami

fosfododekamolibdenowymi, które wpływają na wzmocnienie wiązań Mo-O. Podobne zmiany
w widmie w podczerwieni struktur AuNPs stabilizowanych heteropolikwasami obserwowano
wcześniej. [151]
Przesunięcia pasm pochodzących od jednostek Keggina po etapie chemisorpcji na
złocie mogą świadczyć o istotnej lokalnej zmianie gęstości elektronowych w obrębie tych
fragmentów struktury, które tworzą jednostki Mo3O13. Jest to kluczowy wynik informujący
o rodzaju atomów zaangażowanych w przeważającym stopniu w procesy adsorpcji chemicznej
na złocie (Oc). Relatywnie mniejsze przesunięcie częstości pasma zdominowanego
wychyleniem ugrupowań Mo=Od w porównaniu do drgań z udziałem mostkujących atomów
tlenu może być wynikiem zmiany długości odpowiednich wiązań w konsekwencji
usztywnienia zewnętrznych fragmentów struktury. W przeciwieństwie do zauważalnych zmian
położenia pasm przypisywanym mostkującym atomom tlenu, liczba falowa drgania Mo-Oa
ulega niewielkiemu przesunięciu z położenia 1068 cm-1 do 1064 cm-1. Stanowi to dowód na to,
iż wewnętrzne atomy tlenu nie uczestniczą w procesach samoorganizacji na złocie.
W celu ustalenia, czy terminalne atomy tlenu są rzeczywiście zaangażowane
w tworzenie wiązań z powierzchnią AuNPs wykonano widma Ramana, na których pasma
pochodzące od drgań z udziałem wspomnianych atomów tlenu mają nieporównywalnie
większą intensywność w stosunku do pozostałych.

95

1.2.2 Spektroskopia Ramana
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Rys. 29 Widma Ramana kwasu fosfododekamolibdenowego (H3PMo12O40) (A), nanocząstek
złota modyfikowanych fosfododekamolibdenianami (AuPMo12) przed (B) i po (C) częściowym
usunięciu otoczek stabilizatora, linia wzbudzająca 780 nm
Rys. 29 przedstawia zestawienie widm Ramana wzbudzanych linią 780 nm uzyskanych
dla heteropolikwasu H3PMo12O40 (A) oraz filmu nanocząstek AuPMo12 przed (B) i po
elektrochemicznym usunięciu otoczek stabilizatora (C). Na widmie kwasu H3PMo12O40
pojawiają się pasma charakterystyczne dla jednostek Keggina przy częstościach 998, 975, 905
i 605 [cm-1], które odpowiadają anionom [PMo12O40]3-, [PMo12O39]7-. [153] Są one również
widoczne na widmie Ramana nanocząstek AuPMo12 – Rys. 29B. Sygnał występujący przy 998
[cm-1] jest zdominowany drganiem Mo=Od. Relatywnie duża intensywność tego pasma
w porównaniu do pozostałych świadczy o braku zaangażowania terminalnych atomów tlenu
w procesy chemisorpcji na powierzchni AuNPs. Rys. 29C przedstawia widmo Ramana
nanocząstek
z

AuPMo12

powierzchni

poddanych

katalizatora.

procesom

Obserwuje

się

hydrolizy
znaczny

ligandów
spadek

kompleksujących

intensywności

pasm

charakterystycznych dla jednostek Keggina, któremu towarzyszy obniżenie częstości drgań.
Nowe pasma, które pojawiają się na widmie przypisuje się produktom rozkładu jonu
[PMo12O40]3- - m.in. do monomeru MoO42-. [153]
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1.3 Procedura syntezy i charakterystyka fizykochemiczna
struktur AuSiW12 przy użyciu mikroskopii elektronowej
Metoda syntezy nanostruktur złota stabilizowanych monowarstwą polioksometalanów
SiW12O404- opierała się na założeniach opisanych w Rozdziale III, 1.1. Zredukowana forma
kwasu krzemododekawolframowego pełniła jednocześnie funkcję reduktora względem soli
prekursora (HAuCl4) oraz protektora nanostrukturalnej powierzchni spowalniając procesy
agregacji nanocząstek metalicznych.
W pierwszym etapie syntezy zapoczątkowano reakcję między tetrahydroboranem sodu
i kwasem krzemododekawolframowym, w wyniku której otrzymano sprotonowaną formę
heteropolibłękitu H4[H2Si(WV)2(WVI)10O40]. Zapewniono warunki beztlenowe i optymalną
dyfuzję reagentów w obrębie mieszaniny reakcyjnej. W toku zaproponowanej procedury
wprowadzono 10 ml 0.016-molowego wodnego roztworu NaBH4 do 30 ml odtlenionego kwasu
H4SiW12O40 o CM=0.0023 mol·dm-3. Spontanicznemu przekształceniu centrów wolframu
WVI → WV towarzyszyło zabarwienie roztworu na jasnoniebieski kolor. Otrzymana mieszanina

redukująca była utrzymywana na mieszadle magnetycznym przez jedną minutę.

W dalszym etapie dokonano redukcji soli prekursora wprowadzając optymalną ilość
(15 ml) wodnego roztworu trójhydratu kwasu tetrachlorozłotowego o CM=0.0075 mol∙dm-3 do
uprzednio otrzymanego heteropolibłękitu krzemododekawolframowego.
Na podstawie znanych reakcji redoks heteropolikwasów można zaproponować
następujące równania reakcji otrzymywania nanocząstek AuSiW12 (33-37) [154,155]:
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻4 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 4𝐻𝐻4 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )12 𝑂𝑂40 → 4𝐻𝐻4 [𝐻𝐻2 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉 )2 (𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )10 𝑂𝑂40 ] + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂2

(33)

𝐻𝐻4 [𝐻𝐻2 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉 )2 (𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )10 𝑂𝑂40 ] + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙4 → 𝐻𝐻4 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )12 𝑂𝑂40 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 3𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

(35)

2𝐻𝐻4 [𝐻𝐻2 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉 )2 (𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )10 𝑂𝑂40 ] + 𝑂𝑂2 → 2𝐻𝐻4 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )12 𝑂𝑂40 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂

(37)

3𝐻𝐻4 [𝐻𝐻2 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉 )2 (𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )10 𝑂𝑂40 ] + 2𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙4 → 3𝐻𝐻4 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑊𝑊 𝑉𝑉𝑉𝑉 )12 𝑂𝑂40 + 2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 8𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
3𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 → 2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶3

(34)

(36)

Charakterystyka spektrofotometryczna umożliwiła wstępne oszacowanie wielkości

struktur AuSiW12 uzyskanych po etapie syntezy i określenie ich stabilności.
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Rys. 30 przedstawia widma absorpcyjne bezpośrednio otrzymanej zawiesiny oraz
przechowywanej przez 14 dni w temperaturze 80C. Na widmie absorpcyjnym zolu nanocząstek
AuSiW12 pojawia się pasmo o niskiej intensywności (545 nm) odpowiadające rezonansowi
plazmonów powierzchniowych. Po 14 dniach od syntezy obserwuje się niewielki efekt
hipsochromowy związany z przesunięciem jego ekstremum do położenia 543 nm –
Rys. 30. Długość fali, przy której występuje maksimum absorpcji sugeruje większy rozmiar

Absorbancja

Absorbancja

struktur metalicznych AuSiW12 otoczonych warstwą stabilizatora w porównaniu do AuPMo12.
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Rys. 30 Widma UV-Vis zarejestrowane dla świeżych, wodnych zawiesin AuSiW12 (linia prosta)
i po dwóch tygodniach od syntezy (linia przerywana)
Charakterystyka cząstek AuSiW12 została przeprowadzona za pomocą skaningowej
mikroskopii elektronowej sprzężonej z sondą EDS. Rys. 31 A i B przedstawiają rzeczywisty
obraz analizowanego mikroobszaru z uwzględnieniem powierzchniowej dystrybucji
pierwiastków. Przedstawione wyniki świadczą o tym, że otrzymane struktury mają kształt
pseudo-sferyczny, miejsca występowania złota i wolframu częściowo się pokrywają, a wynik
analizy elementarnej potwierdza obecność krzemu na badanej powierzchni – Rys. 31 C.
Ocena kształtu i wielkości rdzeni metalicznych znajdujących się w obrębie filmu
AuSiW12 została również przeprowadzona za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
Rys. 32 przedstawia pseudo-sferyczne cząstki o średnicach dochodzących do ok. 70 nm
dekorowanych

cieńszą

warstwą

substancji,

która

zapobiegania

ich

organizacji

w większe podjednostki. Prawdopodobnie czynnikiem utrudniającym agregację jest otoczka
stabilizująca.
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Rys. 31 Obraz SEM (A), mapa dystrybucji pierwiastków (B) i widmo analizy elementarnej
powierzchni AuSiW12 (C)

A

B

Rys. 32 Obraz powierzchni nanostruktur AuSiW12 otrzymanych za pomocą transmisyjnej (A)
i skaningowej (B) mikroskopii elektronowej
Pomiar DLS wykonany dla wodnej zawiesiny AuSiW12 oszacował wartość potencjału
zeta (ζ=-36 mV), dystrybucję wielkości struktur w obrębie próbki: 20-200 nm i wykazał, że
najbardziej liczna populacja posiada średnicę: 63.64 nm.
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1.3.1 Spektroskopia FT-IR
Widma spektroskopowe w podczerwieni wykonano dla kwasu zawierającego centra
krzemowo-wolframowe i nanocząstek AuSiW12 w celu potwierdzenia obecności stabilizatora
na powierzchni katalitycznej oraz określenia sposobu jego preferencyjnej adsorpcji.

Rys. 33 Widma FT-IR: kwasu krzemododekawolframowego (H4SiW12O40) w pastylce KBr (A),
nanocząstek złota modyfikowanych krzemododekawolframianami (AuSiW12) adsorbowanymi
fizycznie na warstwie napylonego złota (B)
W strukturze kwasu H4SiW12O40 kationy wolframu są koordynowane przez aniony
tlenkowe, które organizują się w ugrupowania o symetrii oktaedru (WO6). Złożona sieć
krystaliczna polioksometalanów zawierająca połączone ze sobą jednostki WO6 realizuje
strukturę wyższego rzędu, w której miejsca wspólne dla sąsiadujących ze sobą ugrupowań
tetraedrycznych są widoczne jako krawędzie oraz wierzchołki. [49-51]
W pojedynczym klasterze ligandu kompleksującego SiW12O404- wyróżnia się cztery
typy atomów tlenu: wewnętrzne (Oa) - łączące rdzenie krzemu z centrami wolframowymi triad
W3O13, terminalne (Od) – biorące udział w tworzeniu wiązań W=Od oraz dwa rodzaje
mostkujących (Ob, Oc), które uczestniczą w realizacji połączeń zespalających ugrupowania
W3O13 w obrębie podjednostek W-Ob-W i między sąsiadującymi W-Oc-W. [156]
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W celu ustalenia ewentualnej tendencji krzemododekawolframianów do preferencyjnej
samoorganizacji na nanowarstwie złota zarejestrowano refleksyjno-absorpcyjną odpowiedź IR
filmu nanostruktur AuSiW12, którą porównano z widmem w podczerwieni niezwiązanego
polioksometalanu.
Na widmie IR komercyjnego heteropolikwasu H4SiW12O40 sprasowanego w pastylce
KBr (Rys. 33A) w zakresie spektralnym 850-1050 [cm-1], pojawiają się cztery dobrze
wykształcone pasma charakterystyczne dla jednostek Keggina, którym odpowiadają drgania
ugrupowań atomów zestawionych w Tabeli 3.
Położenie pasma
υ [cm-1]

Nazwa

Rodzaj drgania

pasma

H4SiW12O40

AuSiW12

1019

1017

νas Si-Oa ; W=Od

I

1001

1000

νs W=Od

II

980

986

νas W=Od

III

926

940

νas Si-Oa ; νas W-Ob-W

IV

881

886

νas W-Ob-W

V

780

-

νas W-Oc-W

VI

Tabela 3 Zestawienie częstości drgań oscylacyjnych charakterystycznych dla jednostek
[SiW12O40]4- z udziałem atomów tlenu występujących w jego strukturze: Oa – wewnętrzne,
Od – terminalne, mostkujące: Ob – (ang. corner sharing) – uwspólniające krawędzie i naroża
Oc – (ang. edge sharing) ugrupowań W3O13
Porównując charakterystyki spektroskopowe IR heteropolikwasu H4SiW12O40
i AuNPs można zauważyć, że zmiany położenia pasm pochodzących od jednostek Keggina
dotyczą przede wszystkim drgań IV, V angażujących mostkujące atomy tlenu (Ob) co świadczy
o ich kluczowym znaczeniu w procesach chemisorpcji na złocie – Rys. 33B.
Nieznaczne,

długofalowe

przesunięcia

ekstremów

zaobserwowano

również

w przypadku pasm II i III, odpowiadającym symetrycznym i asymetrycznym w fazie drganiom
ugrupowań W=Od, co sugeruje, że ten element jednostki Keggina również oddziałuje
z nanocząstkami AuNPs.
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W celu rozstrzygnięcia, czy terminalne atomy tlenu usytuowane w strukturze ligandu
stabilizatora faktycznie oddziałują ze złotem, dla filmu AuSiW12 oraz komercyjnego
heteropolikwasu H4SiW12O40 (odniesienie) wykonano eksperymenty ramanowskie, na których
pasma pochodzące od drgań W=Od mają większą intensywność w porównaniu do
odpowiadającym im na widmach IR.
Warstwy nanostruktur AuSiW12 badano bezpośrednio po nakropleniu na powierzchnię
elektrody oraz po kondycjonowaniu przez cyklowanie potencjału elektrody pomiędzy -0.4V
i +0.3V vs Ag/AgCl w buforze o pH=6.

1.3.2 Spektroskopia Ramana

Rys. 34 Widma Ramana kwasu krzemododekawolframowego (H4SiW12O40) (A), nanocząstek
złota modyfikowanych krzemododekawolframianami (AuSiW12) przed (B) i po (C) częściowym
usunięciu otoczek stabilizatora, linia wzbudzająca 780 nm
Na widmie Ramana kwasu krzemododekawolframowego pojawiają się pasma
charakterystyczne dla jednostek Keggina przy częstościach 1001, 980, 924 [cm-1] – Rys. 34A.
Porównując ich położenie z pomiarem wykonanym dla nanocząstek AuSiW12 (Rys. 34B)
można przypuszczać, że chemisorpcja jonów SiW12O404- na powierzchni AuNPs powoduje
bardziej znaczące zmiany w strukturze ligandu (w stosunku do PMo12O403- chemisorbowanego
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na AuNPs) ze względu na nieporównywalnie większy spadek intensywności sygnałów
z maksimami przy 980 i 924 [cm-1].
Obserwowane zmiany w położeniu pasm pochodzących od jednostek Keggina po etapie
samoorganizacji na złocie można uzasadnić w oparciu o różnice w oddziaływaniu ligandów
bazujących na centrach Si-W oraz P-Mo z nanostrukturami złota. Bardziej widoczne zmiany
w

odpowiedzi

spektralnej

obserwowane

dla

ligandów

krzemowo-wolframowych

unieruchomionych na powierzchni AuNPs w porównaniu do analogicznego układu
z fosfododekamolibdenianami świadczą o bardziej efektywnej adsorpcji jonów SiW12O404- na
warstwie nanoskopowego złota - Rys. 29B i Rys. 34B.
Na widmie Ramana nanostruktur AuSiW12 pasmo II (~ 1001 cm-1) odpowiadające
drganiom z udziałem terminalnych atomów tlenu krzemododekawolframianu nie zmienia
położenia w stosunku do niezwiązanego HPA co świadczy o braku zaangażowania
terminalnych atomów tlenu w procesy samoorganizacji na złocie. Częściowa desorpcja jonów
stabilizatora z powierzchni nanostruktur uzyskana przy użyciu metod elektrochemicznych
powoduje dalsze zubożenie intensywności pasm na widmie w obszarze spektralnym 800-1000
[cm-1] – Rys. 34C.

Nanostruktury srebra stabilizowane fosfododekamolibdenianami (PMo12)
lub krzemododekawolframianami (SiW12) typu Keggina: AuPMo12 i AuSiW12

Rys. 35 Schemat przedstawiający procedurę wytwarzania nanostruktur srebra stabilizowanych
powierzchniowo ligandami nieorganicznymi typu Keggina
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1.4 Procedura syntezy i charakterystyka fizykochemiczna
struktur AgPMo12 przy użyciu mikroskopii elektronowej
Dwuetapowa procedura syntezy nanocząstek srebra stabilizowanych anionami
PMo12O403- polegała na redukcji soli prekursora (AgNO3) za pomocą heterobłękitu
fosfododekamolibdenowego (H3P(MoV)4(MoVI)8O40). Polioksometalan zawierający centra
molibdenowe na mieszanych stopniach utlenienia otrzymano w wyniku wprowadzenia 3 ml
0.016-molowego wodnego roztworu NaBH4 do 30 ml odtlenionego kwasu H3PMo12O40
o CM=0.0030 mol·dm-3. Obniżeniu stopni utlenienia centrów molibdenowych MoVI w MoV
towarzyszyła zmiana barwy roztworu z żółtej na granatową.
W dalszym toku procedury, przeprowadzono redukcję soli prekursora wstrzykując
optymalną ilość (3 ml) wodnego roztworu azotanu (V) srebra (I) o CM=0.0075 mol∙dm-3 do
uprzednio otrzymanej sprotonowanej formy heteropolibłękitu. Schemat przedstawiający
kolejne etapy procedury wytwarzania nanostruktur AgPMo12 umieszczono na Rys. 35.
W poniższych równaniach (38-40) uwzględniono możliwe procesy zachodzące w mieszaninie
reakcyjnej:
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻4 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 2𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 → 2𝐻𝐻3 [𝐻𝐻4 𝑃𝑃(𝑀𝑀𝑜𝑜 𝑉𝑉 )4 (𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉𝑉𝑉 )8 𝑂𝑂40 ] + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂2

(38)

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻3 [𝐻𝐻4 𝑃𝑃(𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉 )4 (𝑀𝑀𝑜𝑜 𝑉𝑉𝑉𝑉 )8 𝑂𝑂40 ] + 𝑂𝑂2 → 𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂

(40)

(39)
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𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻3 [𝐻𝐻4 𝑃𝑃(𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉 )4 (𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉𝑉𝑉 )8 𝑂𝑂40 ] + 4𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂3 → 𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 + 4𝐴𝐴𝐴𝐴 + 4𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3
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Rys. 36 Widma UV-Vis zarejestrowane dla świeżych, wodnych zawiesin AgPMo12
(linia prosta) i po dwóch tygodniach od syntezy (linia przerywana)
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W

przeciwieństwie

kompleksowanych

do

wcześniej

fosfododekamolibdenianami

scharakteryzowanych
(AuPMo12),

finalny

nanocząstek
produkt

złota
syntezy

nanostruktur zawierających rdzeń zbudowany z AgNPs tworzył mętną zawiesinę mającą
tendencję do tworzenia osadu.
Spektrofotometria UV-Vis wykonana dla rozcieńczonego zolu nanostruktur AgPMo12
wykazała obecność dwóch pasm absorpcyjnych o niewielkiej intensywności z maksimami
usytuowanymi przy 315 nm i 408 nm. Położenie ich ekstremów nie uległo znaczącym zmianom
po upływie 14 dni od syntezy, kiedy układ koloidalny przechowywano w lodówce
laboratoryjnej – Rys. 36.
Techniki mikroskopowe umożliwiły ocenę kształtu i morfologii wytworzonych
struktur. Przeprowadzona charakterystyka filmów AgPMo12 przy użyciu wysokoenergetycznej
wiązki elektronowej dostarczyła obrazów powierzchni świadczących o znacznym stopniu
polidyspersji fazy rozproszonej.

A

B

Rys. 37 Obraz powierzchni nanostruktur AgPMo12 otrzymanych za pomocą transmisyjnej (A)
i skaningowej (B) mikroskopii elektronowej
Na zdjęciach SEM widoczne są obszary, na których znajdują się skupiska
submikrometrycznych obiektów – Rys. 37. Obecność tych struktur jest prawdopodobnie
wynikiem postępujących procesów starzenia związanych z koalescencją cząstek fazy
rozproszonej. Jednym z możliwych wyjaśnień obserwowanego zjawiska jest tworzenie
trzeciorzędowych struktur Keggina o poziomie organizacji analogicznym do soli cezowych,
które elektrostatycznie oddziałują z powierzchnią AgNPs. [157] Transmisyjna mikroskopia
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elektronowa stanowiąca technikę dopełniającą do SEM dostarczyła również informacji
o obecności mniejszych (< 200 nm) pseudo-sferycznych struktur znajdujących się w obrębie
warstwy, wokół których jest widoczna dodatkowa, cienka otoczka.
Pomiary dynamicznego rozpraszania światła wykonane dla rozcieńczonego zolu
AgPMo12 stanowiły uzupełnienie danych mikroskopowych. Uzyskane wyniki dostarczają
informacji o dystrybucji średnic struktur zawieszonych w ośrodku dyspersyjnym (7-65 nm)
i wskazują najliczniejszą populację cząstek o wielkości 21 nm. Wyznaczona wartość potencjału
zeta świadczy o znacznym ładunku zgromadzonym na ich powierzchni (ζ= - 41 mV). Biorąc
pod uwagę skalę czasową eksperymentu (kilka minut) należy rozważyć prawdopodobieństwo
sedymentacji pewnej populacji cząstek o większych masach w trakcie trwania pomiaru. Ze
względu na wysoki stopień polidyspersji zolu AgPMo12 oraz wykazaną zdolność klasterów
metalicznych do organizacji w struktury wyższego rzędu, dalsze prace eksperymentalne
zaplanowane dla cząstek AgPMo12 ograniczono do ich charakterystyki spektroskopowej
i elektrochemicznej z pominięciem zastosowania katalitycznego.
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1.4.1 Spektroskopia FT-IR
Rys. 38 przedstawia zestawienie widm w podczerwieni wolnego heteropolikwasu
H3PMo12O40 i związanego z powierzchnią nanoskopowego srebra (AgPMo12). Występowanie
pasm charakterystycznych dla jonów stabilizatora: 1064, 962, 869 [cm-1] na odpowiedzi
spektralnej

filmu

AgPMo12

potwierdza

obecność

fosfododekamolibdenianów

unieruchomionych na warstwie nanostruktur. Po etapie immobilizacji liczby falowe
odpowiadające drganiom Mo-Oc-Mo i Mo=Od jednostek PMo12O403- są przesunięte
w kierunku wyższych energii, co świadczy o uczestniczeniu ugrupowań tlenowych Oc i Od
w procesach chemisorpcji na srebrze.
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Rys. 38 Widma FT-IR kwasu fosfododekamolibdenowego (H3PMo12O40) w pastylce KBr (A),
nanocząstek srebra modyfikowanych fosfododekamolibdenianami (AgPMo12) adsorbowanych
fizycznie na warstwie napylonego złota (B)
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1.4.2 Spektroskopia Ramana
Poszerzenie badań spektroskopowych w podczerwieni przy użyciu techniki
ramanowskiej dostarczyło istotnych informacji na temat sposobu oddziaływania terminalnych
atomów tlenu ligandu PMo12O403- z nanostrukturalnym srebrem. Rys. 39 stanowi zestawienie
widm Ramana kwasu fosfododekamolibdenowego i nanocząstek AgPMo12 zawierających
docelową i częściowo usuniętą otoczkę zapobiegającą agregacji – Rys. 39B i Rys. 39C.
Po etapie chemisorpcji polioksometalanu na powierzchni AgNPs liczba falowa pasma
pochodzącego od drgań z udziałem dystalnych atomów tlenu jest znacząco przesunięta
w kierunku niższych częstości, co dowodzi, że ugrupowania W=Od uczestniczą w procesach
chemisorpcji – Rys. 39B. Na widmie Ramana nanocząstek AgPMo12 częściowo pozbawionych
otoczki solwatacyjnej w zakresie 200-1000 cm-1 pojawiają się jedynie pasma o niskiej
intensywności świadczące o „śladowej ilości” stabilizatora – Rys. 39C.
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Rys. 39 Widma Ramana kwasu fosfododekamolibdenowego (H3PMo12O40) (A), nanocząstek
srebra modyfikowanych fosfododekamolibdenianami (AgPMo12) przed (B) i po (C) częściowym
usunięciu otoczek stabilizatora, linia wzbudzająca 780 nm
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1.5 Procedura syntezy i charakterystyka fizykochemiczna
struktur AgSiW12 przy użyciu mikroskopii elektronowej
1.5.1 Wprowadzenie
Kolejny podrozdział pracy został poświęcony kontroli wielkości nanostruktur
metalicznych w oparciu o różny udział użytego stabilizatora w odniesieniu do prekursora
kluczowy z punktu widzenia zdolności przyłączania ad-atomów metalu do tworzących się
zarodków nukleacji na etapie wzrostu. Zwiększenie stężenia reduktora w mieszaninie
reakcyjnej w stosunku do ilości wprowadzonego prekursora powinno skutkować
ograniczeniem wielkości struktur z uwagi na ukierunkowaną chemisorpcję ligandu
kompleksującego na ich powierzchni.
Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, inhibitujący wpływ spontanicznej organizacji
polioksometalanów na fazę wzrostu realizuje się również poprzez spowolnienie procesów
dyfuzji kationów do powierzchni metalicznej. Zahamowanie syntezy na tym etapie sprzyja
tworzeniu mniejszych struktur o potencjalnie węższej dystrybucji średnic zapewniając wzrost
monodyspersji zolu istotny w aspekcie dalszych możliwości aplikacyjnych. [151,173]
W celu ustalenia słuszności tej hipotezy zaprojektowano procedury syntezy
nanostruktur AgSiW12 w oparciu o różny stosunek ilościowy użytego stabilizatora
(H4SiW12O40) do prekursora (AgNO3) utrzymując jednocześnie stężenie czynnika
redukującego (NaBH4) na stałym poziomie dla wszystkich porównywanych mieszanin.
Przygotowano trzy niezależne roztwory różniące się udziałem molowym stabilizatora
do prekursora: 1:2, 3:2, 6:2. W celu uproszczenia interpretacji wyników i podkreślenia
spodziewanych różnic w wielkościach finalnych nanostruktur, poszczególnym syntezom
nadano nazwy: AgSiW12L, AgSiW12M, AgSiW12S, (L-large, M-medium, S-small).
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1.5.2 Wpływ stężenia stabilizatora SiW12O404- i prekursora AgNO3
na wielkość nanostruktur wytwarzanych w procesie syntezy

Procedura wytwarzania nanostruktur srebra opierała się na redukcji soli prekursora za
pomocą kwasu krzemododekawolframowego uprzednio przeprowadzonego w formę
heteropolibłękitu przy udziale tetrahydroboranu sodu – Rys. 35. Kolejność etapów syntezy
nanostruktur AgSiW12 była analogiczna do opisanych wcześniej metod wytwarzania AuPMo12,
AuSiW12, AgPMo12. Wyjątek stanowił stosunek molowy użytego heteropolikwasu do
prekursora metalu, który w przypadku omawianej syntezy był różny w zależności od przyjętych
założeń (1:2, 3:2, 6:2). Celem przeprowadzonych eksperymentów była optymalizacja wielkości
nanostruktur wytwarzanych w wyniku syntez, korzystając z faktu, że wielkość docelowych
cząstek zależy od względnej ilości użytych reagentów. Poniżej przedstawiono proponowane
procesy (41,42) zachodzące w mieszaninie reakcyjnej [155]:
NaBH4 + 2H2O + 4H4Si(WVI)12O40 → 4H4[H2Si(WV)2(WVI)10O40] + NaBO2

(41)

H4[H2Si(WV)2(WVI)10O40] + 2AgNO3→ H4Si(WVI)12O40 + 2Ag + 2HNO3

(42)

Przebieg syntezy nanostruktur srebra powlekanych powierzchniowo warstwą jonów
modyfikatora SiW12O404- dla potencjalnie największych (AgSiW12L) i najmniejszych
(AgSiW12S) cząstek był monitorowany przy wykorzystaniu spektrofotometrii w zakresie
ultrafioletu i światła widzialnego – Rys. 40. [155]
Wprowadzenie tetrahydroboranu sodu do roztworu zawierającego macierzystą formę
ligandu kompleksującego prowadziło do obniżenia stopni utlenienia centrów kwasotwórczych
wolframu skutkując wytworzeniem zredukowanej formy polioksometalanu o intensywnej,
granatowej barwie. Pojawienie się w mieszaninie reakcyjnej produktu przejściowego
w postaci heteropolibłękitu Keggina H4[H2Si(WV)2(WVI)10O40] udowodniono obecnością na
widmie szerokiego pasma absorpcyjnego w zakresie bliskiej podczerwieni 400-800 nm –
Rys.40.
Zgodnie z danymi literaturowymi interesujący obszar spektralny odpowiada przejściom
elektronowym d-d i w szczególności przeniesieniu ładunku między centrami redoks wolframu
na mieszanych stopniach utlenienia (+V, +VI). [158-160] Z uwagi na zaangażowanie
heteropolibłękitu w etap redukcji soli prekursora zaobserwowano spadek intensywności
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szerokiego pasma w obszarze 400-800 nm, co świadczy o odtworzeniu pierwotnej formy kwasu
krzemododekawolframowego zawierającej centra kwasotwórcze na stopniu utlenienia +VI.
[155]
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Rys. 40 Zestawienie widm UV-Vis zarejestrowanych dla wodnych roztworów: kwasu
krzemododekawolframowego - H4SiW12O40 (A), heteropolibłękitu - H4[H2Si(WV)2(WVI)10O40]
przed (B) i po dodaniu prekursora AgNO3 (C) w trakcie syntezy AgSiW12 L (lewy górny róg)
i AgSiW12 S (lewy dolny róg); Porównanie położenia pasma odpowiadającego przeniesieniu
ładunku (CT) utlenionej (zaznaczonej zieloną strukturą) i zredukowanej (zaznaczonej niebieską
strukturą) formy heteropolikwasu podczas wytwarzania cząstek AgSiW12 L (prawy górny róg)
i AgSiW12 S (prawy dolny róg)
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Wykonanie widm spektroskopowych UV-Vis wodnych roztworów utlenionej
i zredukowanej formy kwasu H4SiW12O40 w zakresie długości fal 250-400 nm umożliwiło
porównanie położenia pasm odpowiadających przeniesieniu elektronu między orbitalami
atomowymi wolframu i mostkujących (Ob, Oc) atomów tlenu – Rys. 40 – z prawej [161,162].
Subtelna zmiana w położeniu maksimum tego pasma (284-281 nm) po redukcji chemicznej
z wykorzystaniem tetrahydroboranu sodu świadczy o braku reorganizacji struktury
polioksometalanu w trakcie syntezy nanocząstek AgSiW12L. Uzyskany wynik stanowi dowód
na to, że stężenie reduktora użytego w pierwszym etapie zostało dobrane w sposób właściwy
by zapewnić pełną kontrolę odwracalności stanów redoks heteropolikwasu. W mieszaninie
reakcyjnej istnieją obie formy heteropolikwasu w równowadze ze sobą. Jest to niezwykle
istotna informacja w kontekście planowania dalszych eksperymentów elektrochemicznych pod
kątem wykorzystania struktur AgNPs w katalizie. Przedstawiony wniosek jest słuszny również
dla procedury syntezy zolu AgSiW12S, w której zaobserwowano niewielką zmianę w położeniu
pasma CT w trakcie tworzenia heteropolibłękitu (284-289 nm).
Wprowadzenie prekursora nanostruktur do przestrzeni reakcyjnej w środowisku
sprotonowanej formy stabilizatora prowadzi do powstania ostrego pasma absorpcyjnego przy
~ 400 nm, które odpowiada wzbudzeniu plazmonów AgNPs o strukturze sferycznej [163] –
Rys. 40 (krzywe C lewa strona). Tworzeniu nanostruktur metalicznych towarzyszy zmiana
barwy roztworu z niebieskiej na żółtą.

Absorbancja

AgSiW12 L
AgSiW12 S
AgSiW12 M

300

400

500

600

700

λ / nm
Rys. 41 Porównanie widm absorpcyjnych UV-Vis: AgSiW12L, AgSiW12M i AgSiW12S.
Intensywność absorpcji została znormalizowana do pasma przeniesienia ładunku O → W
112

Jednocześnie,

obserwuje

się

długofalowe

przesunięcie maksimum absorpcji

związanego z przeniesieniem ładunku między atomami tlenu i wolframu z położenia 288 nm
(widmo wolnego heteropolikwasu) do wartości 260 nm, co jest widoczne na typowej
odpowiedzi spektralnej nanostruktur AgSiW12 L – Rys. 41.Takie przesunięcie sugeruje silną
interakcję między heteropolianionem a nanocząstką srebra.
Podobne zmiany spektralne – częściowa redukcja ugrupowań Keggina prowadząca do
tworzenia heteropolibłękitów, a następnie regeneracja struktury macierzystego jonu w wyniku
reakcji utlenienia - zaobserwowano dla wyższych stężeń heteropolikwasu, chociaż widma
powstałych nanocząstek wykazują pewne różnice. Zestawienie widm absorpcyjnych UV-Vis
struktur AgNPs otrzymanych w toku prowadzonych syntez zależnie od przyjętego stosunku
molowego heteropolikwasu H4SiW12O40 do AgNO3 1:2, 3:2 i 6:2 (AgSiW12L, AgSiW12M
i AgSiW12S) przedstawiono na Rys. 41.
W zakresie spektralnym 200-350 nm obserwuje się znaczące różnice w położeniu
maksimum absorpcji przeniesienia elektronu między orbitalami atomowymi wolframu
i mostkujących atomów tlenu, będące konsekwencją różnic w ilościach jednostek SiW12
unieruchomionych na powierzchni rdzeni nanostruktur, zgodnie z ustaleniami zawartymi na
etapie projektowania syntez. Położenie ekstremum pasma O→W na odpowiedzi spektralnej
zolu AgSiW12S jest takie samo, jak dla wodnego roztworu heteropolikwasu w formie
neutralnej.
Sytuacja ulega diametralnej zmianie w przypadku wyników uzyskanych dla wodnych
zawiesin AgNPs dekorowanych mniejszą ilością polioksometalanów. Znaczące przesunięcie
maksimum absorpcji omawianego pasma (do położenia 260 nm) na odpowiedzi spektralnej
struktur AgSiW12L i AgSiW12M sugeruje, że oddziaływanie między jednostkami SiW12
a powierzchnią srebra jest silniejsze dla tych dwóch rodzajów nanocząstek.
Inną, wyraźną różnicą między widmami absorpcyjnymi układów koloidalnych
AgSiW12L, AgSiW12M i AgSiW12S jest względny stosunek intensywności pasm rezonansu
plazmonowego AgNPs (~400 nm) i przeniesienia elektronu między poziomami energetycznymi
O→W w obrębie ligandu SiW12 (260-288 nm).
Intensywność sygnału charakteryzująca układ koloidalny AgSiW12L w obszarze
absorpcji plazmonicznej jest wyższa w stosunku do pasma O→W pojedynczych jednostek
SiW12. W przypadku wodnych zawiesin AgSiW12M i AgSiW12S obserwuje się odwrotną
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zależność – Rys. 41. Wstępne wyjaśnienie różnic we względnych intensywnościach sygnałów
można wytłumaczyć w oparciu o odmienne pokrycie powierzchni AgNPs ligandami POM.
Weinstock i współpracownicy wykazali, że AuNPs stabilizowane anionami AlW11O399lub AlW12O405- wykazują silniejszą absorpcję plazmoniczną w porównaniu do nanocząstek
złota o tym samym rozmiarze otoczonych warstwą cytrynianów. [164]
Stanowi to niepodważalny dowód, iż polioksometalany zintegrowane w układ MNPsPOM w znacznym stopniu decydują o właściwościach plazmonicznych nanocząstek, chociaż
mechanizm takiego wpływu nie został jeszcze wyjaśniony. Innym czynnikiem, który może
przekładać się na intensywność sygnału przy ~ 400 nm, jest oddziaływanie między POM
przyłączonym do powierzchni AgNPs, które z kolei wpływa na gęstość ładunku rozmytego
w obrębie nanocząstki. [165]
Aniony SiW12O404- charakteryzują się potencjałem redoks równym -0.29 V [166], co
wskazuje na ich właściwości redukcyjne. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że
unieruchomienie jednostek SiW12 na utleniającej powierzchni AgNPs może prowadzić do
przeniesienia ładunku między ligandami POM a rdzeniem nanocząstki. Warunkiem
koniecznym do obserwacji tego zjawiska jest usytuowanie poziomu Fermiego występującego
w obrębie nanostruktur AgNPs poniżej poziomów elektronowych polioksometalanu, jak
pokazano na Rys. 42.

Rys. 42 Schemat przedstawiający możliwy mechanizm przeniesienia ładunku między ligandami
SiW12 a rdzeniem AgNPs występujący wyłącznie w przypadku nanostruktur AgSiW12L [155]
W izolowanym jonie SiW12O404- przeniesienie elektronu między centrami tlenu
i wolframu powoduje wzrost absorpcji światła w zakresie ultrafioletu z maksimum
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usytuowanym przy ok. 288 nm, który zaobserwowano na widmie UV-Vis heteropolikwasu
H4SiW12O40 w postaci pasma o dużej intensywności – Rys. 40. W przypadku ligandów SiW12
immobilizowanych na rdzeniach AgNPs istnieje możliwość przeniesienia ładunku
zgromadzonego na atomach tlenu budujących jednostki POM w kierunku pasma
przewodnictwa nanocząstki srebra – Rys. 42.
Przedstawiony na rysunku możliwy transfer gęstości elektronowej konkuruje
z przeniesieniem elektronu w obrębie ligandu O→W, co prawdopodobnie przyczynia się do
stosunkowo niskiej intensywności pasma absorpcyjnego przy 260 nm na widmie UV-Vis
układu koloidalnego AgSiW12L. Zwiększenie ładunku na powierzchni AgNPs w konsekwencji
oddziaływania z otoczką stabilizatora o właściwościach elektro-donorowych tłumaczyłoby
wysoką intensywność odpowiedzi plazmonowej, którą zaobserwowano wyłącznie dla zolu
nanostruktur dekorowanych najmniejszą ilością ligandu kompleksującego.
Oba scenariusze są prawdopodobne i mogą uzasadniać obniżenie wysokości pasma
O→W na skutek oddziaływania ze srebrem oraz zwiększoną absorpcję w obszarze
plazmonicznym widoczną na widmie AgSiW12L. Istotną kwestią, która determinuje możliwość
rozważenia przedstawionej ścieżki migracji ładunku między POM a AgNPs jest energia
poziomu Fermiego, na którą z kolei wpływa wielkość i ładunek nanocząstki oraz potencjał
redoks POM [167,168].

Rys. 43 Obraz powierzchni nanostruktur AgSiW12L otrzymanych za pomocą transmisyjnej
mikroskopii elektronowej przed (A) i po (B) usunięciu otoczek stabilizatora
Czynniki te prawdopodobnie odpowiadają za fakt, że przenoszenie ładunku między
atomami tlenu a rdzeniem metalicznym nie występuje w przypadku zoli AgSiW12M
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A

i AgSiW12S, co potwierdza niską intensywność pasma plazmonicznego charakterystycznego
dla odpowiedzi spektralnych tych nanocząstek.
Mieszaniny poreakcyjne zawierające układy koloidalne AgSiW12L, AgSiW12M,
AgSiW12S poddano procesowi oczyszczania w celu oddzielenia wytworzonych cząstek od
nieprzereagowanych substratów i wymianie ośrodka dyspersyjnego na wodę destylowaną.
W dalszym etapie nanostruktury zostały unieruchomione (na drodze odparowania
z

rozpuszczalnika)

na

nośniku

powlekanym

materiałem

przewodzącym

w

celu

przeprowadzenia charakterystyki mikroskopowej.
Obrazy powierzchni modyfikowanych nanostruktur wykonano dla potencjalnie
największych (AgSiW12L) i najmniejszych (AgSiW12S) cząstek w celu potwierdzenia
spodziewanych różnic w ich wielkościach. Transmisyjna mikroskopia elektronowa pozwoliła
ustalić, że fazy dyspersyjne otrzymane w wyniku obu syntez zawierają pseudo-sferyczne,
polidyspersyjne nanostruktury srebra, które nie mają skłonności do agregacji. Znaczna
dystrybucja średnic w obrębie badanych powierzchni utrudnia jednak właściwą interpretację
różnic w ich wielkościach, dlatego prezentowane obrazy TEM ograniczono do zolu AgSiW12L.
– Rys. 43. Rys. 44 przedstawia odwzorowanie fragmentu powierzchni, dla którego dokonano
analizy

składu

jakościowego.

Uzyskane

wyniki

jednoznacznie

wskazują

na

współwystępowanie srebra, krzemu i wolframu w obrębie struktur widocznych na
analizowanym elemencie topografii.
Zaobserwowano analogiczną zależność związaną ze wzrostem tendencji nanostruktur
srebra do agregacji będącej wynikiem usunięcia otoczek stabilizujących niezależnie od
wielkości cząstek AgSiW12. Ze względu na brak istotnych różnic w charakterystyce
spektroskopowej UV-Vis cząstek AgSiW12S i AgSiW12L pomiar SEM-EDS wykonano jedynie
dla układu AgSiW12L – Rys. 44.
Analizę zawiesin metodą dynamicznego rozpraszania światła wykonano niezależnie dla
dwóch zaprezentowanych metod syntezy o skrajnej średnicy cząstek: AgSiW12L
i AgSiW12S. Wyniki uzyskane dla zolu AgSiW12L przedstawiały się następująco: wartość
potencjału zeta (ζ = -26.2mV), dystrybucja wielkości 10-100 nm, najbardziej liczna populacja
struktur o średnicy: 36.34 nm. W przeciwieństwie do AgSiW12L nanostruktury AgSiW12S
charakteryzowały się większą gęstością powierzchniową ładunku (ζ = -35.7mV), węższą
dystrybucją średnic 10-50 nm i mniejszą średnią objętością cząstki: 23.74 nm.
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Rys. 44 Obraz SEM (A), mapa dystrybucji pierwiastków (B) i widmo analizy elementarnej
powierzchni AgSiW12 L (C)
Uzyskane wyniki stanowią uzupełnienie danych mikroskopowych i dostarczają cennych
informacji o różnicach występujących między populacjami nanostruktur: AgSiW12L,
AgSiW12S. Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki optycznej i mikroskopowej można
przypuszczać, że czynnikiem różnicującym układy koloidalne AgSiW12 nie jest ich wielkość
a wartość ładunku zgromadzonego na powierzchni, co jest szczególnie istotne w kontekście
planowania dalszych eksperymentów spektroskopowych i elektrochemicznych pod kątem
możliwych zastosowań cząstek AgSiW12 w katalizie i do detekcji SERS.
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1.5.3 Spektroskopia FT-IR
Spektroskopia FT-IR okazała się przydatna w badaniach poświęconych chemisorpcji
HPA klasy Keggina na nanocząstkach metali, co zostało udowodnione we wcześniejszych
podrozdziałach (Rozdział III, 1.2-1.5).
Spektroskopia odbiciowa w podczerwieni została zastosowana do ustalenia sposobu
interakcji jonu SiW12O404- z rdzeniem nanostrukturalnego srebra otoczonego warstwą
modyfikatora – Rys. 45.
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Rys. 45 Widma FT-IR kwasu krzemododekawolframowego (H4SiW12O40) w pastylce KBr (A),
nanocząstek srebra: AgSiW12S (B) oraz AgSiW12L (C) modyfikowanych jednostkami SiW12 po
etapie adsorpcji fizycznej na warstwie napylonego złota
Porównanie

typowych

odpowiedzi

spektralnych

w

podczerwieni

wolnego

heteropolikwasu oraz nanostruktur otrzymanych dla skrajnych wartości stosunku molowego
POM do prekursora (AgSiW12S, AgSiW12L, odpowiednio) przedstawiono na Rys. 45.
W prezentowanym zestawieniu pominięto wynik uzyskany dla filmu AgSiW12M, ponieważ
położenie pasm charakterystycznych dla polioksometalanu odpowiadało tym, które otrzymano
dla układu AgSiW12S.
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Na widmie heteropolikwasu H4SiW12O40 (Rys. 45A) przy częstościach: 1019, 981, 925,
881 i 780 [cm-1], pojawiają się sygnały przypisywane jednostkom Keggina, których położenie
jest zgodne z danymi literaturowymi. [156, 169]
Interesujące różnice w odpowiedzi spektralnej POM będące konsekwencją procesu
chemisorpcji jednostek SiW12 na powierzchni nanostruktur uzyskano przede wszystkim dla
filmu AgSiW12S - Rys. 45A i B.
Nie zaobserwowano zmian w położeniu pasm I i III angażujących wewnętrzne
i terminalne atomy tlenu, co sugeruje, że nie oddziałują z powierzchnią srebra – Rys. 45B.
Pasmo VI (780 cm-1) pochodzące od mostkujących atomów tlenu łączących centra wolframowe
W-Oc-W [156,170] w wyniku oddziaływania z powierzchnią katalityczną ulega rozszczepieniu
na dwa komponenty z maksimami usytuowanymi przy 767 i 823 [cm-1], co zaobserwowano na
widmie warstwy AgSiW12S. Sygnały pochodzące od drgań obejmujących ruchy atomów Ob
(IV, V) mają większą szerokość połówkową i są przesunięte w kierunku wyższych energii
(w stosunku do widma wolnego POM).
Rozszczepienie pasma VI na dwie składowe można uzasadnić obniżeniem symetrii jonu
SiW12 będącej wynikiem interakcji mostkujących atomów tlenu ligandu (Ob, Oc)
z nanostrukturami AgSiW12S. Zaangażowanie połączeń tlenowych Ob i Oc w oddziaływanie
z powierzchnią srebra zostało również zasugerowane przez Lica i współpracowników [171] po
dogłębnej analizie wyników badań SERS dedykowanych cząstkom AgNPs otoczonym warstwą
POM o symetrii „lacunary”.
Widma w podczerwieni AgSiW12L i H4SiW12O40 różnią się między sobą pod względem
położenia i intensywności pasm, co świadczy o silnym oddziaływaniu anionu SiW12O404z nanostrukturami srebra – Rys. 45A i C. Obserwowane różnice dotyczą m.in. przesunięcia
pasma VI heteropolikwasu z 780 cm-1 do pozycji 730 cm-1 na widmie AgSiW12L, co wskazuje
na obniżenie energii drgania na skutek wydłużenia wiązania W-Oc-W. Podobną tendencję
można zauważyć w przypadku pasm V (880→873 cm-1) i IV (925→905 cm-1) angażujących
drgania fragmentów W-Ob-W. Niewielkie różnice w ich położeniu sugerują, że oddziaływanie
atomów Ob z powierzchnią srebra jest słabsze w porównaniu do analogicznego układu
z AgSiW12S. Długofalowe przesunięcie pasma usytuowanego przy 981 cm-1 do położenia 970
cm-1 interpretowane, jako obniżenie energii drgania W=Od świadczy o udziale terminalnych
atomów tlenu w procesach chemisorpcji.
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Różnice w odpowiedzi spektralnej obserwowane na widmach FT-IR cząstek AgSiW12S
i AgSiW12L sugerują inną orientację POM względem powierzchni srebra. Na podstawie
uzyskanych danych eksperymentalnych można przypuszczać, że ugrupowania W=Od jednostek
SiW12 zintegrowanych w układ z nanocząstkami AgSiW12L są prawdopodobnie zwrócone
w kierunku rdzeni metalicznych. Taka orientacja może mieć korzystny wpływ na możliwość
przenoszenia ładunku między terminalnymi atomami tlenu POM i nanostrukturami AgNPs.
Widma w podczerwieni nanocząstek AgSiW12S, AgSiW12M sugerują, że atomy Od znajdują się
dalej od powierzchni srebra co utrudnia transfer ładunku. Różnice w odpowiedzi spektralnej
cząstek AgSiW12 wytwarzanych wg zaproponowanych procedur syntezy (z uwzględnieniem
przyjętych stosunków molowych POM-AgNO3, 1:2, 3:2, 6:2, odpowiednio) są zgodne
z proponowanym wytłumaczeniem różnic obserwowanych na widmach UV-Vis badanych
układów koloidalnych.

1.5.4 Spektroskopia Ramana
W celu rozstrzygnięcia czy ugrupowania W=Od struktur AgSiW12L są rzeczywiście
zaangażowane w procesy chemisorpcji na srebrze zarejestrowano widma Ramana wolnego
heteropolikwasu H4SiW12O40, związanego z warstwą świeżo zsyntetyzowanych nanocząstek
oraz

filmu

AgSiW12L

adsorbowanego

fizycznie

na

materiale

elektrodowym

po

przeprowadzeniu charakterystyki elektrochemicznej – Rys. 46.
Na typowej odpowiedzi spektralnej FT-IR charakteryzującej cząstki AgSiW12L pasma
pochodzące od drgań rozciągających W=Od mają nieporównywalnie mniejszą intensywność
w stosunku do odpowiadających im na widmach Ramana [156], dlatego spektroskopia
ramanowska została wykorzystana do badania efektu oddziaływania atomów Od
z nanostrukturami AgNPs. Najsilniejsze pasmo w widmie kwasu H4SiW12O40 (Rys.46A)
odpowiada właśnie symetrycznemu (w fazie) drganiu grup W=Od. Po etapie chemisorpcji
krzemododekawolframianów na powierzchni nanocząstek AgSiW12L (Rys. 46B) obserwuje się
znaczny spadek jego intensywności, co świadczy o bardzo silnym oddziaływaniu ligandów ze
srebrem.
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Rys. 46 Widma Ramana kwasu krzemododekawolframowego (H4SiW12O40) (A), nanocząstek
srebra modyfikowanych krzemododekawolframianami (AgSiW12L) przed (B) i po (C)
częściowym usunięciu otoczek stabilizatora, linia wzbudzająca 780 nm
Powyższe zestawienie potwierdza obecność różnic spektralnych w zakresie 700-1200
cm-1, które wynikają z oddziaływania mostkujących atomów tlenu (Ob, Oc) z powierzchnią
AgSiW12L uzyskaną w wyniku procedury syntetycznej. Znaczne przesunięcie pasma
z maksimum usytuowanym przy 1001 cm-1 w kierunku długofalowym interpretowane jako
obniżenie energii drgania W=Od polioksometalanu potwierdza wcześniej sformułowany
wniosek o zaangażowaniu dystalnych atomów tlenu w procesy chemisorpcji na srebrze –
Rys.46B.
Widma ramanowskie nanocząstek AgSiW12 sugerują, że ligandy SiW12 ulegają
zmianom

strukturalnym

już

przed

etapem

charakterystyki

woltamperometrycznej.

Kondycjonowanie warstwy w naczyniu elektrochemicznym sprzyja desorpcji jednostek SiW12
słabiej oddziałujących z powierzchnią nanocząstki, co powoduje obniżenie intensywności
widma bez dalszych, wyraźnych zmian – Rys.46C.
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2. Charakterystyka elektrochemiczna nanostruktur metalicznego
złota lub srebra funkcjonalizowanych powierzchniowo
jednostkami PMo12 lub SiW12 o strukturze Keggina
2.1 Wprowadzenie
Unieruchomienie nanostruktur metalicznych zawierających monowarstwę stabilizatora
nieorganicznego (PMo12) lub (SiW12) przeprowadzono na drodze nakroplenia etanolowej
zawiesiny MNPs na zaktywowaną powierzchnię elektrody GC. Filmy zawierające
zdyspergowane nanostruktury utrwalono przy użyciu Nafionu i pozostawiono do wyschnięcia.
W każdym przypadku powierzchnię elektrody węglowej modyfikowano jednakową objętością
homogenicznego

zolu

nanocząstek

w

celu

uzyskania

porównywalnych

stężeń

powierzchniowych warstw aktywnych katalitycznie.
Charakterystykę elektrochemiczną adsorbatów przeprowadzono w celu potwierdzenia
obecności POM związanych z nanostrukturami metalicznego złota lub srebra oraz ustalenia
zakresu elektroaktywności wszystkich analizowanych układów. Do charakterystyki warstw
wybrano woltamperometrię cykliczną. Za pomocą tej metody badawczej oceniano wstępnie
aktywność elektrokatalityczną warstw względem redukcji nadtlenku wodoru.
Serie cyklicznych krzywych woltamperometrycznych zarejestrowane dla nanostruktur
dekorowanych HPA stanowiły podstawę do oceny, czy istnieją różnice w procesach
chemisorpcji ligandów kompleksujących SiW12 i PMo12 w zależności od rodzaju metalu
znajdującego się w rdzeniu nanocząstki. Zestawienie cykli elektrochemicznych uzyskanych
podczas kondycjonowania warstw w warunkach hydrolitycznych umożliwiło kontrolowanie
ilości polioksometalanów związanych z powierzchnią katalityczną. Niniejszy rozdział omawia
ponadto przebieg elektrochemicznego kondycjonowania badanych warstw w środowisku
o pH=6.
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2.2 Charakterystyka elektrochemiczna nanostruktur metalicznego
złota funkcjonalizowanych powierzchniowo jednostkami
[PMo12O403-] o strukturze Keggina - AuPMo12
Zol nanostruktur AuPMo12 dyspergowanych w mieszaninie 1:10 Nafion-Et-OH
w stosunku objętościowym 1:3 unieruchomiono na powierzchni węgla szklistego na drodze
adsorpcji fizycznej. Elektrodę GC modyfikowaną powierzchniowo warstwą cząstek
pozostawiono do wyschnięcia w temperaturze pokojowej na 15 minut. Po tym czasie
zaobserwowano pojawienie się złotej barwy.
Ograniczona stabilność jonów PMo12O403- w roztworach obojętnych i słabo kwaśnych
jest ogólnie znana, dlatego elektroda GC modyfikowana warstwą AuPMo12 była
kondycjonowana w przedziale potencjałów od -0.4V do +0.3V vs SCE aż do uzyskania
stabilnej odpowiedzi. [172] Wybrany zakres potencjałów zapewniał odwracalność
dwuelektronowych

procesów

redoks

z

udziałem

fosfododekamolibdenianów.

Kondycjonowanie warstwy w stronę bardziej ujemnych wartości potencjałów (w stosunku do
położenia trzeciej pary redoks HPA w obszarze katodowym) prowadzi do zniszczenia struktury
stabilizatora na skutek nieodwracalnej redukcji chemicznej.
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Rys. 47 A: Krzywa woltamperometryczna warstwy nanocząstek AuPMo12 unieruchomionej na
powierzchni elektrody GC; Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony bufor fosforanowy
o pH=6; Szybkość zmian potencjału: 50 mV∙s-1; Groty strzałek wskazują na zmiany
w kształcie woltamperogramów z każdym kolejnym cyklem, B: Schemat procesu degradacji
ugrupowań Keggina do podjednostek o niższym stopniu symetrii
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W zakresie potencjałowym od - 0.4 do + 0.3V vs SCE na woltamperogramach
nanostruktur metalicznych modyfikowanych ligandami PMo12 pojawiają się sygnały związane
z trzema dwuelektronowymi procesami redoks, które są charakterystyczne dla jednostek
Keggina (43) [173 -177]:
𝑉𝑉𝑉𝑉 3−
𝑉𝑉𝑉𝑉
3−
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀12
𝑂𝑂40 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 − + 𝑛𝑛𝐻𝐻 + ↔ 𝐻𝐻𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑀𝑀12−𝑛𝑛
𝑂𝑂40

(43)

𝑛𝑛 = 2,4,6

Typowa zależność woltamperometryczna uzyskana podczas kondycjonowania warstwy

AuPMo12 w buforze fosforanowym została przedstawiona na Rys. 47A. Na uzyskanej
odpowiedzi prądowej pojawiają się pary dobrze wykształconych, symetrycznych sygnałów
przy wartościach potencjału -0.15V, -0.25V, +0.25V pochodzących od heteropolianionów.
Po ustabilizowaniu odpowiedzi prąd-potencjał w następstwie rejestrowania kolejnych
cykli elektrochemicznych obserwuje się, że stosunki gęstości prądów w odpowiednich pikach
anodowych i katodowych są bliskie jedności, co świadczy o wysokiej odwracalności procesów
dwuelektronowych. Maksima prądowe są jedynie w niewielkim stopniu odseparowane, co
potwierdza silne związanie AuPMo12 z powierzchnią elektrody pracującej i wskazuje na
efektywną propagację ładunku w obrębie adsorbatu.
Z każdym kolejnym cyklem elektrochemicznym obserwuje się spadek gęstości
prądowych w obszarze anodowym i katodowym, co świadczy o sukcesywnym rozkładzie
jonów PMo12O403- do mniejszych podjednostek i sugeruje częściową desorpcję stabilizatora
z nanostrukturalnej powierzchni – Rys. 47A i B. Warto podkreślić, że sygnały odpowiadające
aktywności redoks jednostek PMo12O403- z każdym kolejnym cyklem stają się bardziej
symetryczne i mniej odseparowane. Świadczy to o tym, że w wyniku kondycjonowania
warstwy uzyskuje się film cienkowarstwowy zawierający jony fosfododekamolibdenianowe
silnie oddziałujące z powierzchnią nanocząstki – Rys. 47A.
Częściowe usunięcie otoczek stabilizatora prowadzi do tworzenia elektroaktywnych
produktów degradacji polioksometalanu o zdolności do mediacji ładunku realizowanej na
drodze zatężania kationów wodorowych na granicy faz elektrolit-nanocząstka [178].
Zwiększenie dostępności powierzchni katalitycznej dla substancji elektroaktywnej oraz
dostarczanie jonów H+ pełniących kluczową rolę w mechanizmie elektroredukcji H2O2
powinno przyczynić się do wzrostu zdolności katalitycznych nanostruktur oraz układów
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hybrydowych będących wynikiem połączenia MNPs-POM z materiałem zawierającym
zdefektowaną strukturę grafenu (ERGO).
Nanostruktury AuPMo12 o częściowo zhydrolizowanych otoczkach stabilizujących
zostały wykorzystane w kolejnym etapie jako podłoże dla tlenku grafenu. Synteza GO została
przeprowadzona w oparciu o metodę opisaną w literaturze. [179] Etanolowa zawiesina tlenku
grafenu (1 mg·ml-1) została naniesiona na sfunkcjonalizowaną elektrodę AuPMo12/GC
i pozostawiona do wyschnięcia. W celu otrzymania warstwy częściowo redukowanego tlenku
grafenu na przygotowanym filmie nanostruktur AuPMo12 przeprowadzono jego stopniową,
elektrochemiczną redukcję w przedziale potencjałowym od -1.2V do -0.4V vs SCE.
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Rys. 48 Elektrochemiczna redukcja GO na warstwie AuPMo12/GC; Elektrolit podstawowy:
0.1M odtleniony bufor fosforanowy o pH=6; Szybkość zmian potencjału: 5 mV∙s-1; cyfry na
woltamperogramie wskazują numery kolejnych cykli redukcji
Rys. 48 przedstawia typową krzywą woltamperometryczną odpowiadającą procesowi
redukcji tlenku grafenu na warstwie AuPMo12. Gęstości prądowe obszaru katodowego dla
poszczególnych cykli mają zbliżone wartości, co sugeruje, że redukcja większości ugrupowań
tlenowych zachodzi już podczas pierwszej polaryzacji katodowej. Z każdym kolejnym cyklem
elektroredukcji obserwuje się jednak dalsze sukcesywne zmniejszenie gęstości prądowych.
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2.3 Charakterystyka elektrochemiczna nanostruktur metalicznego
srebra funkcjonalizowanych powierzchniowo jednostkami
[PMo12O403-] o strukturze Keggina - AgPMo12
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Rys. 49 Krzywa woltamperometryczna immobilizowanej warstwy nanostruktur AgPMo12
unieruchomionej na powierzchni elektrody GC; Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony bufor
fosforanowy o pH=6; Szybkość zmian potencjału: 50 mV∙s-1; Groty strzałek wskazują na
zmiany w kształcie woltamperogramów z każdym kolejnym cyklem
Krzywa woltamperometryczna uzyskana dla nanostruktur srebra stabilizowanych
monowarstwą PMo12O403- charakteryzuje się obecnością dwóch par dobrze wykształconych
pików związanych z aktywnością redoks polioksometalanów (43). Maksima gęstości
prądowych: -0.3V i -0.15V vs SCE widoczne na woltamperogramie w obszarze anodowym
przypisuje się dwuelektronowym procesom elektrodowym z udziałem wielocentrowych
mediatorów Keggina – Rys. 49.
Kontrolowane procesy przeniesienia ładunku między centrami redoks molibdenu wiążą
się z wykształceniem ostrych pików na zależności j=f(t) w kierunku polaryzacji katodowej
usytuowanych przy wartościach potencjału E = -0.25V i E = -0.40V vs SCE.
Z każdym kolejnym cyklem obserwuje się niewielki spadek gęstości prądowych
odpowiednich pików oraz przesunięcia maksimów prowadzące do zmniejszenia stopnia ich
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odseparowania.

Kondycjonowanie nanostruktur

metalicznych

AgPMo12

w zakresie

potencjałowym sprzyjającym hydrolizie HPA umożliwiło kontrolę stopnia odsłonięcia
katalitycznych centrów aktywnych obecnych na powierzchni nanocząstek. Submonowarstwa
modyfikatora silnie związana z powierzchnią powinna nadal zapobiegać spontanicznej
koalescencji nanostruktur. Wybrany zakres potencjałowy, którym poddawano warstwy
inkorporowane na podłożu węglowym przy pomocy samoorganizowanych monowarstw
stabilizatora był ograniczony w kierunku polaryzacji anodowej z uwagi na możliwość utraty
trzeciorzędowych struktur Keggina w wyniku nieodwracalnych procesów reorganizacji.
Krzywe woltamperometryczne warstw AgPMo12 porównywano z odpowiedziami
kwasu fosfomolibdenowego zaadsorbowanego na elektrodzie GC.
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Rys. 50 Typowe krzywe woltamperometryczne immobilizowanych warstw: (a) nanostruktur
AgPMo12 (b) kwasu fosfododekamolibdenowego utrwalonych Nafionem na powierzchni
elektrody GC; Elektrolit podstawowy: 0.1M bufor fosforanowy o pH=6; Szybkość zmiany
potencjału: 50 mV·s-1
Typowe przebiegi krzywych woltamperometrycznych po ustabilizowaniu gęstości
prądowych uzyskane dla wolnych fosfododekamolibdenianów i nanostruktur AgPMo12
przedstawiono na Rys. 50.
Na

przykładowej

odpowiedzi

woltamperometrycznej

heteropolikwasu

immobilizowanego na powierzchni elektrody obserwuje się maksima gęstości prądowych
usytuowane przy -0.25V i -0.15V vs SCE, które są związane z procesami redoks angażującymi
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jednostki POM – Rys. 50a. Położenie pierwszego ekstremum gęstości prądowych na
woltamperogramie H3PM12O40 jest zbliżone do tego, które występuje na zależności j=f(E)
zarejestrowanej dla struktur AgPMo12. Druga para redox jest zniekształcona prawdopodobnie
przez konkurencyjną reakcję elektrodową. Z uwagi na to, że polioksometalan H3PM12O40
należy do mocnych kwasów można przypuszczać, że rozmycie ekstremum występującego przy
-0.25V vs SCE jest wynikiem zachodzenia konkurencyjnej reakcji elektrodowej (np. elektroredukcji jonów wodorowych).
Obecność jednej wyraźnej, a drugiej zniekształconej pary symetrycznych pików na
woltamperogramie charakterystycznym dla polikwasu może świadczyć o słabym związaniu
fosfododekamolibdenianów z powierzchnią elektrody na skutek niskiego stopnia rozwinięcia
powierzchni, na której występują elektrostatyczne oddziaływania odpychające pomiędzy
anionowymi jednostkami polioksometalanu.
Na krzywej woltamperometrycznej nanostruktur AgPMo12 unieruchomionych na
podłożu węglowym w interesującym zakresie potencjałowym pojawiają się dwie pary dobrze
wykształconych, symetrycznych pików charakterystycznych dla jednostek Keggina
o mniejszym stopniu odseparowania maksimów gęstości prądowych w porównaniu do HPA
niezwiązanego z powierzchnią metaliczną – Rys. 50a i Rys. 50b.
Różnice w przebiegu krzywych woltamperometrycznych uzyskane dla wolnych HPA
i immobilizowanych na powierzchni AgNPs świadczą o różnym stopniu związania
polioksometalanu z podłożem. Poszerzenie zakresu aktywności redoks POM w układzie
z nanocząstkami wskazuje na ukierunkowaną chemisorpcję stabilizatora na warstwie AgNPs.
Obecność nanostruktur srebra unieruchomionych na elektrodzie GC prowadzi do
rozwinięcia jej powierzchni geometrycznej oraz zwiększenia stabilności mechanicznej
adsorbatu. Wysoki stopień adhezji filmu zapewnia wzrost efektywności przenoszenia ładunku
w obrębie warstwy aktywnej. Monowarstwa fosfododekamolibdenianów efektywnie zmniejsza
tendencję struktur do koalescencji w obszarze międzyfazowym zapobiegając procesom
starzenia. Zbyt silne związanie polioksometalanu może nie być jednak korzystne w aspekcie
elektrokatalizy. Ukierunkowana adsorpcja stabilizatora na powierzchni MNPs zmniejsza jej
dostępność dla cząsteczek depolaryzatora. Silne oddziaływanie ligandów kompleksujących
z nanoskopowym srebrem może znacznie ograniczać procesy hydrolizy prowadzące do
tworzenia podjednostek o zdolnościach do mediacji ładunku przewyższających trzeciorzędowe
struktury Keggina z jonami srebra.
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Przedstawiony wniosek został sformułowany na podstawie serii krzywych
woltamperometrycznych zarejestrowanych dla warstwy AgPMo12 immobilizowanej na
podłożu węglowym – Rys. 49a. Relatywnie niewielkie różnice w gęstościach prądowych
obserwowane w odpowiednich cyklach anodowych i katodowych w obszarze aktywności
redoks POM świadczą o wolno postępujących procesach reorganizacji struktur Keggina na
powierzchni AgNPs w wybranym zakresie potencjałowym – Rys. 49a. Relatywnie niska
podatność jednostek na degradację realizowaną na drodze hydrolizy wskazuje na silne
oddziaływania między AgNPs i POM.
Prezentowane rozważania świetnie korelują z charakterystyką mikroskopową
powierzchni modyfikowanych cienkim filmem AgPMo12. Obecność trzeciorzędowych struktur
Keggina sugerowana na obrazach TEM i SEM mogłaby uzasadniać znaczną ilość
polioksometalanów unieruchomionych w obrębie zwartego filmu o wysokim stopniu
rozwinięcia powierzchni – Rys. 37. Submikrometryczne struktury zawierające AgNPs
inkorporowane w matrycę heteropolianionów o wyższym stopniu organizacji charakteryzują
się ograniczoną zdolnością pośredniczenia w procesach elektroredukcji nadtlenku wodoru –
Rys. 53.
Z uwagi na niską stabilność zolu AgPMo12, wysoki stopień polidyspersji cząstek oraz
występowanie struktur przypominających trzeciorzędowe sole Keggina o ograniczonej
zdolności do mediacji ładunku elektrycznego w obrębie warstwy katalitycznej zrezygnowano
z dalszych badań poświęconych zastosowaniu katalitycznemu cząstek AgPMo12 w połączeniu
z materiałem węglowym.

129

2.4 Charakterystyka elektrochemiczna nanostruktur metalicznego
złota funkcjonalizowanych powierzchniowo jednostkami
[SiW12O404-] o strukturze Keggina - AuSiW12

Nanostruktury złota dekorowane monowarstwą heteropolikwasu bazującego na
centrach

krzemowo-wolframowych

zostały

otrzymane

wg

metody

opisanej

w Rozdziale III, 1.3. W przeciwieństwie do PMo12O403- jony SiW12O404- charakteryzują się
mniejszą zdolnością do ulegania ukierunkowanej chemisorpcji na stałych powierzchniach, co
może przekładać się na wyższy stopień odsłonięcia obszarów katalitycznych zlokalizowanych
w obrębie struktur metalicznych już na etapie syntezy. [180]
Mniejsze zdolności sorpcyjne heteropolianionów SiW12 w porównaniu do PMo12
zapewniają pokrycie rdzenia metalicznego pojedynczą (lub submono-) warstwą modyfikatora
z uwagi na elektrostatyczne odpychanie, a ograniczenie grubości otoczki stabilizacyjnej nie
powinno znacząco wpływać na efektywność hamowania koalescencji struktur na granicy faz.
[180]
Różnice w energii wiązań Au-SiW12 i Au-PMo12 mogą okazać się korzystne
w zastosowaniach elektrochemicznych sprzyjając usuwaniu jednostek Keggina luźniej
związanych z powierzchnią metaliczną. Słabsze oddziaływanie SiW12 z katalizatorem
metalicznym powinno przyczyniać się do wzrostu efektywności jego reorganizacji na
powierzchni nanostruktur w warunkach kontrolowanej hydrolizy. W konsekwencji, tworzenie
prostszych ugrupowań Keggina o silnych właściwościach do mediacji ładunku staje się
uprzywilejowane. [180]
Rys. 51 przedstawia serię cyklicznych woltamperogramów zarejestrowanych dla
warstwy AuSiW12 unieruchomionej na podłożu węglowym przy użyciu Nafionu.
W obszarach polaryzacji anodowej i katodowej obserwuje się pojawienie dwóch sygnałów
o porównywalnej wysokości przy wartościach potencjału -0.25V, -0.28V vs SCE, które
kumulują

w

postaci

jednego

piku

odpowiadającego

aktywności

redoks

krzemododekawolframianów.
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Zgodnie z danymi literaturowymi ekstrema gęstości prądowych są przypisywane
jednoelektronowym procesom przeniesienia ładunku między centrami redoks wolframu
zgodnie z równaniami (44-45) [181]:
(44)

𝑉𝑉𝑉𝑉 3−
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Rys. 51 Krzywa woltamperometryczna warstwy nanocząstek AuSiW12 unieruchomionej na
powierzchni elektrody GC; Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony bufor fosforanowy
o pH=6; Szybkość zmian potencjału: 50 mV·s-1; Groty strzałek wskazują na zmiany w kształcie
woltamperogramów z każdym kolejnym cyklem
Wysokie

gęstości

prądowe

obserwowane

przy

początkowych

cyklach

woltamperometrycznych świadczą o znacznym stopniu funkcjonalizacji powierzchni AuNPs
za pomocą jednostek Keggina. Piki wykształcone w obszarach polaryzacji anodowej
i katodowej są symetryczne, co wskazuje na jednakową elektronowość zachodzących reakcji
redoks. Maksima gęstości prądowych, generowanych w cyklu katodowym i anodowym są
jedynie w niewielkim stopniu odseparowane, co potwierdza wysoką odwracalność procesów
z udziałem HPA.
Przedstawiona

charakterystyka

elektrochemiczna

adsorbatu

jest

typowa

dla

cienkowarstwowych filmów o szybkiej dynamice przeniesienia elektronów (Rozdział II, 7.1).
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Kondycjonowanie warstwy w przedziale od -0.4V do + 0.2 V vs SCE w warunkach
sprzyjających częściowej hydrolizie stabilizatora umożliwia usuwanie nadmiarowych HPA.
Desorpcja ligandów kompleksujących luźniej związanych z powierzchnią AuSiW12 uwidacznia
się poprzez spadek gęstości prądowych w obszarze aktywności redoks POM. Finalny kształt
krzywej woltamperometrycznej uzyskanej po ustabilizowaniu gęstości prądowych świadczy
o niewielkiej ilości HPA silnie oddziałujących z nanostrukturalną powierzchnią złota – Rys. 51.

2.5 Charakterystyka elektrochemiczna nanostruktur metalicznego
srebra funkcjonalizowanych powierzchniowo jednostkami
[SiW12O404-] o strukturze Keggina - AgSiW12
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Rys. 52 Krzywe woltamperometryczne warstw nanocząstek: AgSiW12S (A) AgSiW12L (B)
unieruchomionych na powierzchniach elektrod GC; Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony
bufor fosforanowy o pH=6; Szybkość zmian potencjału: 50 mV·s-1; Groty strzałek wskazują na
zmiany w kształcie woltamperogramów z każdym kolejnym cyklem
Rys. 52 przedstawia typowe woltamperogramy cykliczne uzyskane w trakcie
kondycjonowania filmów AgSiW12S i AgSiW12L immobilizowanych na powierzchniach
elektrod GC w zakresie potencjałowym sprzyjającym hydrolizie krzemododekawolframianów
z nanostrukturalnej powierzchni srebra.
Charakterystyka elektrochemiczna warstw modyfikujących potwierdza występowanie
heteropolianionów chemisorbowanych na warstwie nanocząstek ze względu na obecność
dobrze wykształconych gęstości prądowych z maksimami przy -0.2V i -0.3V vs SCE, które
132

odpowiadają odwracalnym, jednoelektronowym procesom angażującym centra wolframowe.
Stopień odseparowania maksimów pojawiających się w obszarze polaryzacji anodowej
i katodowej jest większy (ΔE = 0.1V) w przypadku ligandów SiW12O404- immobilizowanych
na nanostrukturach AgSiW12 (niezależnie od ich wielkości) w porównaniu do analogicznego
układu ze złotem (ΔE = 0.03V) – Rys. 51. Jednym z możliwych wyjaśnień jest inna grubość
warstw modyfikujących powierzchnię nośnika, ale jest to mało prawdopodobne z uwagi na
jednakową ilość nanocząstek, która została zużyta. Odpowiedzi AuSiW12 przypominają
charakterystykę filmu cienkowarstwowego co sugeruje łatwiejsze przyniesienie elektronów
w przypadku tej warstwy. Należy również rozważyć możliwość wystąpienia różnic w szybkości
przenoszenia ładunku elektrycznego

między danym typem ugrupowania Keggina

a nanostrukturami metali w zależności od rodzaju użytej powierzchni katalitycznej: AuSiW12,
AgSiW12.
Wielkość cząstek metalicznego srebra AgSiW12 i stopień ich funkcjonalizacji za
pomocą POM zaprojektowano na etapie syntezy w oparciu o inny udział macierzystej formy
heteropolianionu w stosunku do ilości użytego prekursora (Rozdział III, 1.5). Potwierdzenie
różnic w stopniu udekorowania powierzchni nanostruktur jednostkami Keggina będących
konsekwencją ich zdefiniowanej wielkości okazało się możliwe poprzez porównanie przebiegu
krzywych woltamperometrycznych filmów AgSiW12 immobilizowanych na powierzchniach
nośników węglowych – Rys. 52. Zahamowanie fazy wzrostu cząstek AgSiW12S na etapie
syntezy realizowane przy udziale większej ilości stabilizatora w stosunku do użytej soli metalu
prowadzi

do

uzyskania

warstw

krzemododekawolframianów

silnie

oddziałujących

z nanopowierzchnią metaliczną. Kondycjonowanie adsorbatu w warunkach sprzyjających
hydrolizie HPA powoduje spadek gęstości prądowych odpowiadających procesom redoks
stabilizatora, co świadczy o przechodzeniu jednostek Keggina do fazy objętościowej – Rys. 52.
Odmienna charakterystyka elektrochemiczna warstwy modyfikującej w trakcie
kondycjonowania filmu Ag-POM w zakresie potencjałowym od -0.4V do +0.2V
zaobserwowana dla AgSiW12L wynika z większych różnic w wysokościach maksimów
gęstości prądowych w porównaniu do analogicznej zależności j=f(t) uzyskanej dla struktur
AgSiW12S. Przebieg cykli woltamperometrycznych charakteryzujących film AgSiW12L
świadczy o bardziej zaawansowanych procesach hydrolizy prowadzących do uzyskania
potencjalnie większej ilości produktów degradacji jednostek Keggina, które silnie oddziałując
z powierzchnią srebra pełniłyby funkcję centrów mediacji ładunku elektrycznego.

133

3. Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na warstwach
nanostruktur metalicznego złota lub srebra funkcjonalizowanych
powierzchniowo ligandami o strukturze Keggina zintegrowanych w układ
hybrydowy z częściowo redukowanym tlenkiem grafenu

3.1 Wprowadzenie
Właściwości elektrokatalityczne monowarstw jednostek Keggina samoorganizowanych
na powierzchniach nanometalicznych były wstępnie określane przy wykorzystaniu
woltamperometrii cyklicznej. Odpowiedzi prądowe pojedynczych filmów ERGO, nanostruktur
i kompozytów MNPs-POM/ERGO immobilizowanych na podłożu węglowym były
rejestrowane w odtlenionym buforze fosforanowym przed i po wprowadzeniu substancji
elektroaktywnej w postaci H2O2 do elektrolitu podstawowego w celu określenia różnic
w kształcie woltamperogramów oraz zmian w wartościach rejestrowanych prądów. Wyniki
uzyskane ze wstępnych pomiarów umożliwiły wytypowanie powierzchni o potencjalnym
zastosowaniu jako sensory do elektrochemicznej detekcji nadtlenku wodoru.
Kolejny etap badań polegał na porównaniu zdolności elektrokatalitycznych wybranych
układów przy użyciu metod potencjostatycznych, które przeprowadzono w warunkach
hydrodynamicznych

wykorzystując

wirującą

elektrodę

dyskową.

Na

podstawie

przeprowadzonych eksperymentów dla analizowanych powierzchni wykreślono krzywe
kalibracyjne oraz wyznaczono parametry analityczne (czułość, limit detekcji).
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j / µAcm-2

3.2 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na warstwie
nanostruktur metalicznego srebra funkcjonalizowanej jednostkami
[PMo12O403-] o strukturze Keggina – AgPMo12
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Rys. 53 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na warstwie AgPMo12 unieruchomionej
na elektrodzie z węgla szklistego w układzie nie zawierającym (a) lub zawierającym (b) H2O2
o stężeniu 5·10-4 mM; Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony bufor fosforanowy o pH = 6;
Szybkość zmiany potencjału: 10 mV·s-1
Na odpowiedzi woltamperometrycznej filmu AgPMo12 w środowisku nadtlenku
wodoru obserwuje się niewielki wzrost gęstości prądowych w obszarze katodowym
w porównaniu do krzywej zarejestrowanej dla warstwy kondycjonowanej w buforze pod
nieobecność depolaryzatora – Rys. 53. Uzyskany wynik świadczy o niskiej czułości
powierzchni katalitycznej względem elektroredukcji nadtlenku wodoru. Z uwagi na to dalsze
badania pod kątem zastosowania nanocząstek AgPMo12 w elektrokatalizie nie były
uzasadnione.
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3.3 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na warstwie
nanostruktur metalicznego złota funkcjonalizowanej jednostkami
[PMo12O403-] o strukturze Keggina z unieruchomioną warstwą częściowo
redukowanego tlenku grafenu – ERGO/AuPMo12
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Rys. 54 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na pojedynczych warstwach: ERGO
(A), AuPMo12 (B) oraz powierzchni nanokompozytu ERGO/AuPMo12 (C) unieruchomionych na
elektrodzie z węgla szklistego w układzie nie zawierającym (a) lub zawierającym (b) 5·10-4 mM
H2O2; Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony bufor fosforanowy o pH = 6; Szybkość zmiany
potencjału: 10 mV·s-1 [106]
Rys. 54 przedstawia typowe odpowiedzi woltamperometryczne zarejestrowane dla
pojedynczych warstw ERGO, AuPMo12 oraz układu hybrydowego ERGO/AuPMo12. Krzywe
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(a) przedstawiają zależność gęstości prądowych w funkcji przyłożonego potencjału pod
nieobecność nadtlenku wodoru, natomiast krzywe (b) w środowisku CM=0.5µM H2O2.
Na woltamperogramie uzyskanym dla ERGO obserwuje się jedynie prądy pojemnościowe
związane z ładowaniem podwójnej warstwy elektrycznej – Rys. 54A. Wprowadzenie nadtlenku
wodoru do środowiska reakcji powoduje niewielki wzrost prądów katalitycznych.
Bardziej widoczne różnice w gęstościach prądowych wynikające z obecności H2O2
w przestrzeni reakcyjnej uzyskano dla pojedynczej warstwy AuPMo12 – Rys. 54B.
Nanostruktury złota modyfikowane ligandami PMo12 charakteryzują się znacznie niższymi
prądami pojemnościowymi w zakresie od -0.4V do +0.15V+ vs SCE w porównaniu do osobnej
warstwy ERGO. Szczególnie w obszarze katodowym od -0.3 V do -0.2 V widać niewielki,
rozmyty pik świadczący o aktywności redoks polioksometalanów – Rys. 54A i B. Obecność
śladowych ilości HPA na powierzchni AuNPs, pełniących funkcję mediatora przeniesienia
ładunku ułatwia przebieg procesów elektrochemicznych. Można przypuszczać, że częściowa
hydroliza otoczek stabilizatora jest korzystna, ponieważ prowadzi do odsłonięcia centrów
aktywnych katalizatora metalicznego umożliwiając dostęp substancji elektroaktywnej do
powierzchni nanocząstki. Sub-monowarstwy HPA modyfikujące nanostruktury nadal jednak
pełnią funkcję protektora spowalniającego procesy organizacji MNPs w większe podjednostki.
[106]
Odpowiedź woltamperometryczna nanokompozytu ERGO/AuPMo12 ma analogiczny
przebieg jak ta, którą zarejestrowano dla pojedynczej warstwy ERGO – Rys. 54A i C.
Charakteryzuje się wysokimi prądami pojemnościowymi, które prawdopodobnie przysłaniają
procesy redoks związane z aktywnością elektrochemiczną polioksometalanów. Zmiany
w

przebiegu

odpowiedzi

woltamperometrycznej

sugerujące

rozpoczęcie

procesu

elektroredukcji H2O2 pojawiają się w przypadku kompozytu ERGO/AuPMo12 przy bardziej
dodatniej wartości potencjału (+0.15V) w porównaniu do typowego kształtu krzywej
charakteryzującego pojedynczy film ERGO (-0.2V). Może to świadczyć o tym, że badany
proces jest aktywowany katalitycznie przez AuNPs. [106]
Na woltamperogramie zarejestrowanym dla układu hybrydowego ERGO/AuPMo12
w środowisku elektrolitu podstawowego (podobnie jak dla cienkiego filmu ERGO) pojawiają
się wysokie prądy pojemnościowe. Obecność nadtlenku wodoru w fazie objętościowej
prowadzi do najwyższego wzrostu gęstości prądowych związanych z redukcją substancji
elektroaktywnej w porównaniu do wyników, które uzyskano dla niezależnie działających
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warstw AuNPs i ERGO. Wyższe wartości prądu redukcji H2O2 i zmieniony kształt
woltamperogramu kompozytu ERGO/AuPMo12 wskazują na efekt synergistyczny występujący
między warstwami ERGO i AuPMo12.
Wyniki analogicznych pomiarów przeprowadzonych dla warstwy hybrydowej
otrzymanej w wyniku bezpośredniego zmieszania zawiesin AuPMo12 i ERGO na powierzchni
elektrody węglowej świadczyły o mniej wyraźnych różnicach w gęstościach prądowych
rejestrowanych w buforze fosforanowym i środowisku substancji elektroaktywnej (nie
pokazano). Przeprowadzony eksperyment wskazywał na brak efektu synergii w układzie
zawierającym losowe ułożenie nanostruktur metalicznych i redukowanego elektrochemicznie
tlenku grafenu świadcząc o tym, że oddziaływanie między warstwami leży u podstaw tego
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Rys. 55 A: Typowe odpowiedzi amperometryczne zarejestrowane przy E = -0.40 V vs. SCE
w odtlenionym buforze fosforanowym o pH=6 dla GC/ERGO, GC/AuPMo12 i warstwy
GC//AuPMo12/ERGO po kolejnych dodatkach H2O2; B: Odpowiednie krzywe kalibracyjne
Pomiary aktywności katalitycznej układu hybrydowego ERGO/AuPMo12 i niezależnie
działających warstw AuPMo12, ERGO względem redukcji nadtlenku wodoru były również
prowadzone metodą potencjostatyczną przy -0.40V vs SCE. Ustalenie warunków
hydrodynamicznych z dyfuzyjno-konwekcyjną kontrolą procesu elektrodowego umożliwiło
wyeliminowanie prądów pojemnościowych związanych z tworzeniem podwójnej warstwy
elektrycznej na granicy faz elektroda-elektrolit oraz warunkowało osiągnięcie stanu
stacjonarnego na powierzchni katalitycznej w krótkiej skali czasowej.
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Tak zaprojektowany eksperyment umożliwił bardziej precyzyjne wyznaczenie parametrów
analitycznych (czułość, granice wykrywalności) charakteryzujących odpowiedzi prądowe
badanych układów na obecność nadtlenku wodoru.
Wartość potencjału (-0.4V), przy której prowadzono pomiary elektrochemiczne została
ustalona w oparciu o charakterystyki woltamperometryczne analizowanych powierzchni
ERGO, AuPMo12, ERGO/AuPMo12, na których nie pojawiły się pary redoks w interesującym
zakresie – Rys. 54. Na woltamperogramie przedstawiającym proces redukcji tlenku grafenu
wybrana wartość potencjału odpowiada plateau na zależności j=f(t), co świadczy o braku
zaangażowania ugrupowań tlenowych ERGO w proces katalitycznej redukcji nadtlenku
wodoru – Rys. 48.
Jak pokazano na Rys. 55, wszystkie powierzchnie charakteryzuje szybka odpowiedź na
kolejne dodatki H2O2, a odpowiadające im krzywe kalibracyjne są liniowe w szerokim zakresie
stężeń. Wyjątek stanowi wykres j=f(c) otrzymany dla kompozytu ERGO/AuPMo12, który jest
złożeniem dwóch prostych o różnych nachyleniach – Rys. 55B. Warto zauważyć, że gęstości
prądowe obserwowane dla kompozytu ERGO/AuPMo12 są wyższe niż suma wartości
uzyskanych dla niezależnie działających powierzchni ERGO i AuPMo12, co potwierdza
synergię w działaniu elektrokatalitycznym ERGO i AuPMo12. Dla warstwy AuNPs/ERGO
uzyskano zadowalające wartości czułości i limitów detekcji: LOD = 56 nM dla C<100μM
i S=381.5 μA·mM−1cm−2 dla C≥100 μM. Dwa nachylenia krzywych kalibracyjnych sugerują,
że mechanizm reakcji elektrokatalitycznej może być zależny od stężenia H2O2.
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3.3.1 Mechanizm elektrokatalitycznej redukcji H2O2 na
powierzchni nanokompozytu ERGO/AuPMo12
Wyjaśnienie mechanizmu katalitycznej redukcji nadtlenku wodoru na powierzchni
nanokompozytu ERGO/AuPMo12 zaproponowano w oparciu o oddziaływania między
warstwami ERGO i AuNPs a cząsteczką nadtlenku wodoru ulegającą reakcjom elektrodowym.
W odniesieniu do danych literaturowych, w mechanizmie elektrochemicznej redukcji H2O2
wyróżnia się etapy (46-48) [182- 185]:
𝐻𝐻2 𝑂𝑂2 + 𝑒𝑒 − → 𝑂𝑂𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑂𝑂𝐻𝐻 −

(46)

2𝑂𝑂𝐻𝐻 − + 2𝐻𝐻 + → 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂

(48)

(47)

𝑂𝑂𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑒𝑒 − → 𝑂𝑂𝐻𝐻 −

Pierwszy z nich (46) zakłada adsorpcję nadtlenku wodoru na badanej powierzchni

i utworzenie rodników 𝑂𝑂𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 . Następnie zachodzi przyłączenie elektronu do unieruchomionych
ugrupowań 𝑂𝑂𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 , co prowadzi do uzyskania anionów hydroksylowych (47). Oddziaływanie

kationów wodoru z jonami 𝑂𝑂𝐻𝐻 − umożliwia powstanie cząsteczek wody (48). Etapem
limitującym szybkość reakcji katalitycznej jest adsorpcja nadtlenku wodoru i utworzenie
rodników 𝑂𝑂𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 w obszarze międzyfazowym.

Efekt synergii obserwowany w katalizie z udziałem układów hybrydowych może

wynikać z różnic w stałych adsorpcji depolaryzatora (zależnych od jego stężenia) na filmach
będących

przedmiotem

badań.

[185]

Chemisorpcja

substancji

elektroaktywnej

prawdopodobnie zachodzi efektywniej na powierzchni kompozytu bogatej w defekty
strukturalne w porównaniu do samodzielnie działających warstw AuNPs i ERGO o mniejszej
dystrybucji centrów koordynacyjnych. Wpływ stężenia depolaryzatora na stałą adsorpcji może
wynikać ze zmiany orientacji wstępnie unieruchomionych cząsteczek H2O2 po nasyceniu
miejsc aktywnych. Istotny wpływ na równowagę adsorpcji może mieć również oddziaływanie
między cząsteczkami tworzącymi film na warstwie metalicznej.
Większe wartości stałych adsorpcji na powierzchni kompozytu ERGO/AuNPs
w porównaniu do niezależnych filmów ERGO i AuNPs mogłyby uzasadniać najwyższe
gęstości

prądów

związanych

z

redukcją

H2O2

obserwowane

na

krzywych

woltamperometrycznych – Rys. 54C. Mniejsze stałe adsorpcji na pojedynczych warstwach
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AuNPs/GC i ERGO/GC sugerują, że wysycenie miejsc adsorpcyjnych jest mniej
prawdopodobne. Powyższy wniosek stanowiłoby uzasadnienie szerszego zakresu liniowości
stałych kalibracyjnych osobnych warstw AuNPs i ERGO w porównaniu do zależności j=f(c)
otrzymanej dla kompozytu – Rys. 55B.
Efekt

synergii

obserwowany

dla

układu

hybrydowego

ERGO/AuNPs

jest

prawdopodobnie złożeniem kilku czynników: wysokiego przewodnictwa i transportu
elektronowego w obrębie chemisorbowanego filmu oraz rozbudowanej powierzchni
geometrycznej bogatej w defekty strukturalne. Aktywne katalitycznie nanostruktury złota
zwiększają przewodnictwo warstwy hybrydowej umożliwiając przeskoki elektronów między
sąsiadującymi AuNPs. Obecność śladowej ilości heteropolianionów wpływa na wzrost
charakteru hydrofilowego kompozytu i przyczynia się do zwiększenia powinowactwa
cząsteczek substancji elektroaktywnej do centrów katalitycznych zlokalizowanych na
powierzchni AuNPs.
Sub-nanowarstwa

HPA

wykazuje

bardzo

dobre

przewodnictwo

protonowo-

elektronowe tym samym zwiększając dostępność kationów wodoru na granicy faz elektrolitERGO/AuPMo12, które są kluczowym substratem jednego z etapów mechanizmu redukcji
nadtlenku wodoru (48). Funkcja warstwy modyfikującej nie ogranicza się jedynie do
stabilizacji elektrostatycznej AuNPs przeciwdziałając ich łączeniu w większe podjednostki, ale
dodatkowo aktywuje ich powierzchnię poprzez dostarczanie elektronów. Oddziaływanie ze
złotem prowadzi do utworzenia na powierzchni nanostruktur częściowo sprotonowanej formy
HPA wykazującej większą aktywność katalityczną względem redukcji H2O2 w porównaniu do
macierzystej jednostki POM.
Zarówno nanostruktury metaliczne AuNPs jak i tlenek grafenu charakteryzują się dużą
ilością defektów strukturalnych w postaci niewysyconych centrów koordynacyjnych, na
których łatwo unieruchamia się nadtlenek wodoru i ulega procesom elektrodowym
z wytworzeniem cząsteczek wody. Proces chemicznej redukcji GO na warstwie nanostruktur
metalicznych prowadzi do dalszego wzrostu stopnia zdefektowania powierzchni katalitycznej.
Kombinacja AuNPs i ERGO umożliwia uzyskanie warstwy hybrydowej o relatywnie
najwyższym stopniu rozwinięcia powierzchni. Na synergię znaczący wpływ ma również
morfologia kompozytu. Nanocząstki AuNPs umożliwiają częściowe rozseparowanie
płaszczyzn grafenowych zapewniając łatwy dostęp depolaryzatora do centrów aktywnych
znajdujących się w obrębie warstwy katalitycznej.
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3.4 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na warstwie
nanostruktur metalicznego złota funkcjonalizowanej jednostkami
[SiW12O404-] o strukturze Keggina z unieruchomioną warstwą częściowo
redukowanego tlenku grafenu – ERGO/AuSiW12
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Rys. 56 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na pojedynczych warstwach: ERGO
(A), AuSiW12 (B) oraz powierzchni nanokompozytu ERGO/AuSiW12 (C) unieruchomionych na
elektrodzie GC w układzie nie zawierającym (a) lub zawierającym (b) 5·10-4 mM H2O2;
Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony bufor fosforanowy o pH = 6; Szybkość zmiany
potencjału: 10 mV·s-1
Rys. 56 przedstawia woltamperogramy cykliczne pojedynczych warstw ERGO,
AuSiW12 oraz układu hybrydowego ERGO/AuSiW12 unieruchomionych na podłożu
węglowym, które zarejestrowano w odtlenionym buforze fosforanowym przed i po
wprowadzeniu nadtlenku wodoru do środowiska reakcji.
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Zależność woltamperometryczna filmu ERGO adsorbowanego chemicznie na
powierzchni elektrody pracującej charakteryzuje się wysokimi prądami niefaradajowskimi.
Obecność substancji elektroaktywnej w fazie objętościowej prowadzi do nieznacznej zmiany
przebiegu krzywej w zakresie bardziej ujemnych wartości potencjałów. Obserwowany wzrost
gęstości prądowych w kierunku polaryzacji katodowej poniżej -0.2V jest efektem wspomagania
procesu elektroredukcji H2O2 przez warstwę redukowanego tlenku grafenu – Rys. 56A.
Rys. 56B przedstawia typowy kształt krzywej woltamperometrycznej otrzymany dla
filmu AuSiW12 w środowisku elektrolitu podstawowego, na którym są widoczne prądy
pojemnościowe związane z gromadzeniem ładunku w obrębie podwójnej warstwy elektrycznej
tworzącej się na granicy faz nanocząstka-elektrolit.
Porównując woltamperogramy nanostruktur AuSiW12 i AuPMo12 (Rys. 54B) można
zauważyć, iż prądy niefaradajowskie zyskują wyższe wartości w przypadku warstwy AuSiW12.
Dodatek nadtlenku wodoru powoduje pojawienie się wyraźnego prądu redukcji, chociaż jego
wartość jest niższa w porównaniu do AuPMo12. Zmieniony kształt zależności prąd-potencjał
w środowisku H2O2 sugeruje, że nanostruktury AuSiW12 są aktywne katalitycznie, a proces
elektroredukcji wspomagany przez AuNPs rozpoczyna się przy wartości -0.2V (znaczący
wzrost zaobserwowano jednak w zakresie potencjałów poniżej -0.1V) i pokrywa się z zakresem
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Rys. 57 A: Typowe odpowiedzi amperometryczne zarejestrowane przy E = -0.40 V vs. SCE
w 0.1M odtlenionym buforze fosforanowym o pH=6, dla GC/ERGO, GC/AuSiW12 i warstwy
GC/AuSiW12/ERGO po kolejnych dodatkach H2O2; B: Odpowiednie krzywe kalibracyjne
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Podobnie jak w przypadku AuPMo12, relatywnie największe zmiany w gęstościach
prądowych po wprowadzeniu nadtlenku wodoru uzyskano dla układu hybrydowego
ERGO/AuSiW12 – Rys. 56C.
Odpowiedź prądowa zarejestrowana dla kompozytu charakteryzuje się większym
nachyleniem krzywej w porównaniu do osobnych warstw ERGO i AuSiW12. Ponadto, wartości
potencjału, przy których prąd redukcji H2O2 zaczyna wzrastać są różne dla ERGO, AuSiW12
oraz warstwy kompozytowej. W przypadku układu ERGO/AuSiW12 redukcja H2O2 jest
widoczna przy bardziej dodatniej wartości potencjału (-0.05V) w stosunku do tych, które
uzyskano

dla

niezależnie

działających

filmów

AuSiW12

(-0.1V)

lub

ERGO

(-0.2V). Świadczy to o unikatowej zdolności nanokompozytu do mediowania ładunku
elektrycznego, dzięki czemu elektroredukcji nadtlenku wodoru realizowanej z udziałem
ERGO/AuSiW12 odpowiada najniższe nadnapięcie. Sugeruje to również synergię pomiędzy
ERGO i AuSiW12 – podobną do tej, ktorą obserwowano dla AuPMo12, chociaż w przypadku
AuPMo12 kształt krzywych utrudnia określenie początku redukcji H2O2.
Jak pokazano na Rys. 57A, wszystkie powierzchnie charakteryzuje szybka odpowiedź
na kolejne dodatki H2O2, a odpowiadające im krzywe kalibracyjne są liniowe w szerokim
zakresie stężeń. Jedno nachylenie zależności j=f(c) uzyskane dla wszystkich badanych układów
sugeruje brak wysycenia centrów adsorpcyjnych zlokalizowanych na analizowanych
powierzchniach w warunkach prowadzenia eksperymentu. Może to świadczyć o tym, że
mechanizm badanej reakcji elektrodowej nie jest zależny od stężenia substancji
elektroaktywnej w roztworze – Rys. 57B.
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3.5 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na warstwie
nanostruktur metalicznego srebra funkcjonalizowanej jednostkami
[SiW12O404-] o strukturze Keggina z unieruchomioną warstwą częściowo
redukowanego tlenku grafenu – ERGO/AgSiW12
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Rys. 58 Elektrokatalityczna redukcja nadtlenku wodoru na pojedynczych warstwach: AgSiW12S
(A), AgSiW12L (C) oraz na powierzchniach nanokompozytów: ERGO/AgSiW12S (B),
ERGO/AgSiW12L (D) unieruchomionych na elektrodzie z węgla szklistego w układzie nie
zawierającym (a) lub zawierającym (b) H2O2 o stężeniu 5·10-4 mM; Elektrolit podstawowy:
0.1M odtleniony bufor fosforanowy o pH = 6; Szybkość zmiany potencjału: 10 mV·s-1 [178]
Rys. 58 przedstawia zestawienie krzywych woltamperometrycznych po ustabilizowaniu
odpowiedzi prądowych zarejestrowanych w odtlenionym buforze fosforanowym dla filmów
AgSiW12S i AgSiW12L oraz warstw kompozytowych: ERGO/AgSiW12S, ERGO/AgSiW12L
o częściowo zhydrolizowanych otoczkach stabilizacyjnych. W celu lepszego wychwycenia
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różnic w przebiegu zależności prądowych na typowe woltamperogramy nałożono krzywe
uzyskane w środowisku H2O2.
Jak pokazano na Rys. 58 wszystkie badane powierzchnie wykazują aktywność katalityczną
względem redukcji nadtlenku wodoru, która przejawia się wzrostem gęstości prądowych
w kierunku polaryzacji katodowej oraz zmianą kształtu krzywych po dodaniu H2O2.
Porównując przebiegi cyklicznych woltamperogramów uzyskanych dla osobnych warstw
AgNPs obserwuje się znaczące różnice w wartościach prądów, które świadczą o odmiennych
właściwościach katalitycznych nanocząstek AgSiW12S i AgSiW12L względem badanego
procesu elektrodowego z udziałem H2O2 – Rys. 58 A i C.
Na woltamperogramach AgSiW12S można zauważyć wyraźnie wykształcone gęstości
prądowe zarówno przed jak i po dodaniu H2O2 – Rys. 58 A. Położenie ich maksimów odpowiada
parze redoks jonów SiW12, co sugeruje, że część jednostek Keggina nie ulega hydrolizie
w czasie kondycjonowania w pH=6. Różnice w wartościach prądów przed i po dodaniu H2O2
są niewielkie, co świadczy o tym, że nanocząstki AgSiW12S słabo katalizują elektroredukcję
H2O2. Bardziej wyraźny wzrost gęstości prądowych związanych z reakcją elektrodową
z udziałem nadtlenku wodoru jest widoczny dla AgSiW12L co świadczy o większej czułości tej
powierzchni względem substancji elektroaktywnej. [178]
Para redoks wyraźnie widoczna na cyklicznym woltamperogramie cienkiego filmu
AgSiW12S (Rys. 58 A) jest niezauważalna na krzywej zarejestrowanej dla AgSiW12L
(Rys. 58 C). Można to wytłumaczyć znacznie mniejszą ilością ligandów SiW12O404- związanych
z powierzchnią nanocząstek AgSiW12L. Różnice w stopniu udekorowania nanostrukturalnych
powierzchni AgNPs wynikające zarówno z odmiennych warunków narzuconych na etapie
syntezy oraz efektywności wymywania polioksometalanów z warstw katalitycznych
w warunkach promujących hydrolizę stabilizatora można powiązać z różną elektroaktywnością
nanocząstek. Mniejsza ilość ligandów (jonów SiW12O404- i podjednostek Keggina o niższej
symetrii) na powierzchni struktur AgSiW12L prowadzi do odsłonięcia centrów katalitycznych
usytuowanych w zewnętrznych warstwach AgNPs, co w konsekwencji promuje procesy
chemisorpcji nadtlenku wodoru. W odróżnieniu od AgSiW12L, powierzchnia katalityczna
AgSiW12S jest zasłonięta przez ligandy SiW12O404- w większym stopniu. Zarówno jony
SiW12O404- jak i produkty ich częściowej hydrolizy pośredniczą w procesie redukcji
umożliwiając zatężanie kationów wodoru pełniących funkcję kluczowego substratu na granicy
faz elektrolit-nanocząstka. [178]
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Rys. 59 Zestawienie typowych odpowiedzi amperometrycznych zarejestrowanych przy
E= -0.40 V vs. SCE w 0.1M odtlenionym buforze fosforanowym o pH=6 pojedynczych warstw
GC/ERGO,

GC/AgNPs

oraz

układów

kompozytowych

GC/AgSiW12S/ERGO

(A)

GC/AgSiW12L/ERGO (C) po kolejnych dodatkach H2O2; B, D: Odpowiednie krzywe
kalibracyjne
Zarówno w przypadku AgSiW12S jak i AgSiW12L pokrycie warstwy nanocząstek
filmem ERGO powoduje znaczący wzrost wartości prądu redukcji H2O2 – Rys. 58 B i D. Tak,
jak dla poprzednio omówionych nanocząstek złota obecność ERGO powoduje zwiększenie
prądów pojemnościowych.
Prąd redukcji nadtlenku wodoru zaczyna narastać przy wartościach potencjału: -0.15V
i +0.2V dla ERGO/AgSiW12S i ERGO/AgSiW12L, odpowiednio. Różnice w przebiegu
odpowiedzi prądowych pojawiające się na zależności j=f(E) w obszarze bardziej dodatnich
wartości świadczą o tym, że proces redukcji zachodzi z mniejszym nadpotencjałem na warstwie
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nanokompozytu ERGO/AgSiW12L. Kolejny dowód potwierdzający bardziej efektywną
elektrokatalizę

H2O2 na

powierzchni

ERGO/AgSiW12L

stanowią

większe

zmiany

układów

ERGO/AgSiW12S

w wartościach prądów obserwowane w obszarze katodowym.
Dla

nanocząstek

AgSiW12S

i

AgSiW12L

oraz

i ERGO/AgSiW12L wykonano pomiary chronoamperometryczne przy E = -0.4V vs SCE
w celu wyznaczenia parametrów analitycznych i uzyskania informacji na temat możliwych
efektów będących wynikiem oddziaływania na granicy faz nanostruktury srebra-redukowany
tlenek grafenu.
Rys. 59 przedstawia tendencję zmian gęstości prądowych w funkcji czasu na skutek
kolejnych dodatków H2O2 w warunkach transportu konwekcyjno-dyfuzyjnego do powierzchni
kompozytów ERGO/AgSiW12S, ERGO/AgSiW12L. Na podstawie przeprowadzonych
pomiarów chronoamperometrycznych dla każdego z badanych układów wykreślono krzywe
kalibracyjne j=f(c).
Zaobserwowano, że zarówno dla ERGO/AgSiW12S jak i ERGO/AgSiW12L prądy
związane z redukcją H2O2 znacząco przewyższają sumę, którą uzyskano na pojedynczych
warstwach ERGO i AgNPs, co może wskazywać na występowanie efektów synergii na granicy
faz ERGO-nanocząstka Ag.
Krzywa chronoamperometryczna zarejestrowana dla układu ERGO/AgSiW12S
charakteryzuje się regularnym wzrostem prądów katalitycznych wywołanych zwiększającym
się stężeniem H2O2, którym odpowiada pojawienie się dobrze wykształconych schodków na
zależności j=f(t) – Rys. 59A. W przypadku układu hybrydowego ERGO/AgSiW12L analogiczne
zmiany gęstości prądów są nieco pochylone, co sugeruje istnienie reakcji następczych.
Porównując odpowiedzi amperometryczne hybrydowych powierzchni warto zwrócić uwagę na
dwukrotnie wyższe gęstości prądów katalitycznych uzyskane na warstwie ERGO/AgSiW12L
w porównaniu do ERGO/AgSiW12S.
Charakterystyka woltamperometryczna badanych układów umożliwiła wytypowanie
powierzchni o potencjalnych zdolnościach do wykrywania nadtlenku wodoru w środowisku
elektrolitu

podstawowego.

Wyniki

pomiarów

potencjostatycznych

zaprezentowane

w niniejszym podrozdziale dostarczyły danych umożliwiających wyznaczenie parametrów
analitycznych będących podstawą analizy ilościowej. Z uwagi na brak istotnych różnic
w przebiegu odpowiedzi prądowych w obecności H2O2 na filmie nanostruktur srebra
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funkcjonalizowanym jednostkami PMo12O403- zrezygnowano z dalszych badań poświęconych
polidyspersyjnemu zolowi nanocząstek AgPMo12 nie uwzględniając wyników uzyskanych dla
tego układu w Tabeli 4.

Powierzchnia

S [𝝁𝝁𝝁𝝁 ∙ 𝒄𝒄𝒄𝒄−𝟐𝟐 ∙ 𝒎𝒎𝑴𝑴−𝟏𝟏 ]

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝝁𝝁𝝁𝝁]

ERGO

161

0.198

AuPMo12

329.8

0.267

AuSiW12

307.5

0.894

AgSiW12S

257.7

0.662

AgSiW12L

613.9

2.00

ERGO/AuPMo12

740.8

C<100𝜇𝜇M

381.0

C>100𝜇𝜇M

0.056

ERGO/AuSiW12

675.4

0.566

ERGO/AgSiW12S

1149.8

0.4451

ERGO/AgSiW12L

2513.7

0.725

Tabela 4 Zestawienie parametrów analitycznych (czułość - S, limit detekcji - LOD)
wyznaczonych

dla

nanostrukturalnych

warstw

katalitycznych

funkcjonalizowanych

powierzchniowo heteropolianionami SiW12O404- i PMo12O403- typu Keggina oraz układów
nanokompozytowych ERGO-MNPs-POM pod kątem zdolności do detekcji nadtlenku wodoru
Nanostruktury złota otoczone samoorganizowaną, pojedynczą warstwą ligandów
kompleksujących SiW12O404- lub PMo12O403- wykazują zbliżoną czułość względem substancji
elektroaktywnej,

jednak

niższe

limity

detekcji

H2O2

otrzymane

w

układzie

z heteropolianionami PMo12O403- przemawiają na korzyść wykorzystania struktur AuPMo12
w tym zastosowaniu katalitycznym – Tabela 4. Gorsze limity detekcji uzyskane dla
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ERGO/AuSiW12 w porównaniu do ERGO/AuPMo12 mimo zbliżonej czułości wynikają
z większych szumów obserwowanych w układzie ERGO/AuSiW12.
Parametry analityczne wyznaczone dla monowarstw SiW12O404- oddziałujących
z powierzchnią nanostrukturalnego srebra świadczą o znaczących różnicach w wykrywalności
H2O2 na pojedynczych filmach AgSiW12, które można wprost powiązać z odmienną morfologią
cząstek oraz stopniem udekorowania ich powierzchni będących konsekwencją innej długości
fazy wzrostu. Hybrydowe układy katalityczne nanostruktur metali w połączeniu
z redukowanym tlenkiem grafenu wykazują bardziej korzystne wartości parametrów
katalitycznych w porównaniu do tych, które otrzymano dla niezależnie działających warstw
MNPs-POM i ERGO.
Najlepszą

wykrywalność

nadtlenku

wodoru

uzyskano

na

nanokompozycie

ERGO/AuPMo12. Dwa nachylenia zależności j=f(c) otrzymane dla tego układu mogą
świadczyć o mniejszej dystrybucji dostępnych centrów adsorpcyjnych w porównaniu do
pozostałych warstw hybrydowych (o jednym współczynniku kierunkowym krzywej
kalibracyjnej), co stanowi pewne ograniczenia w zastosowaniach katalitycznych, szczególnie
pod kątem wykrywania mikro-milimowych stężeń H2O2 (C>100 μM) – Rys. 55. Nanokompozyt

ERGO/AuSiW12 charakteryzuje się dziesięciokrotnie wyższym limitem detekcji w porównaniu

do ERGO/AuPMo12, jednak jedno nachylenie krzywej kalibracyjnej będące miarą czułości
powierzchni świadczy o tym, że wysycenie centrów katalitycznych jest mniej prawdopodobne
w układzie z inkorporowanymi AuSiW12.
Katalizator zawierający ligandy SiW12O404- w połączeniu z nanostrukturalnym srebrem
o mniejszej średnicy rdzenia metalicznego wykazuje niższy limit detekcji H2O2
w porównaniu do analogicznego układu z ERGO/AgSiW12L. Czułość (S) odpowiedzi filmu
hybrydowego ERGO/AgSiW12S na obecność substancji elektroaktywnej jest jednak
dwukrotnie niższa w stosunku do tej, którą otrzymywano na ERGO/AgSiW12L. Przyczyna
znacznej rozbieżności w wartościach parametrów analitycznych ma ścisły związek
z przebiegiem odpowiedzi chronoamperometrycznej, która w przypadku kompozytu
ERGO/AgSiW12L charakteryzuje się dość stromym przebiegiem zmian prądu w funkcji czasu.
Znaczne nachylenie wykształconych gęstości prądowych przekłada się na wyższe odchylenia
standardowe schodków (w porównaniu do ERGO/AgSiW12S), co ma decydujący wpływ na
wartości limitów detekcji.
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Podsumowując, heteropolianiony PMo12 efektywniej wiążą się z powierzchnią
nanostruktur metalicznych w porównaniu do SiW12, dzięki czemu hamują ich wzrost
i spowalniają procesy agregacji. Silne oddziaływanie jonów PMo12O403- z powierzchnią AgNPs
prowadzi jednak do tworzenia układów Keggina o wyższym stopniu organizacji [157], które
blokują dostęp substancji elektroaktywnej do centrów aktywnych katalitycznie. Gęste
upakowanie otoczek stabilizacyjnych PMo12 na powierzchni AuNPs umożliwia uzyskanie
najniższych limitów detekcji wśród struktur metalicznych funkcjonalizowanych jednostkami
Keggina.
Zintegrowanie nanocząstek AuPMo12 z materiałem węglowym prowadzi jednak do
niekorzystnych zmian nachylenia krzywych kalibracyjnych, które świadczą o blokowaniu
centrów katalitycznych przed otoczki stabilizatora i redukowany tlenek grafenu. Analogicznej
tendencji nie zaobserwowano dla struktur metalicznych modyfikowanych ligandami
SiW12O404-. Mniejsze zdolności sorpcyjne SiW12 na powierzchni MNPs są korzystne, ponieważ
nie przyczyniają się do zasłaniania centrów aktywnych, co przekłada się na szerszy zakres
wykrywanych stężeń H2O2 i wysoką czułość MNPs otoczonych sub-monowarstwą SiW12.

151

3.6 Dyfraktogramy proszkowe nanostruktur złota i srebra
Fenomenalne właściwości elektrochemiczne niezależnie działających katalizatorów
metalicznych dekorowanych monowarstwą wielocentrowych mediatorów redoks oraz cząstek
MNPs-POM sprzężonych w układ hybrydowy z materiałem o strukturze grafenu stanowiły
punkt zwrotny w dalszych badaniach poświęconych tej tematyce.
Diametralne różnice w wartościach parametrów analitycznych wyznaczonych dla
kompozytów bazujących na nanostrukturach AuNPs lub AgNPs względem modelowego
procesu elektrokatalitycznego (Tabela 4) próbowano wyjaśnić w oparciu o odmienną strukturę
krystalograficzną nanocząstek. Zastosowano w tym celu dyfraktometrię proszkową
(z ang. X-Ray Diffraction, XRD). Wyniki z przeprowadzonego eksperymentu umieszczono na
Rys.60.

Intensywność/a.u.

Au(111)
Au(200)
Au(220) Au(311) Au(222)

A

Ag(111)
Ag(200)
Ag(220)

Ag(311)
Ag(222)

B

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2θ (ο)
Rys. 60 Wyniki analizy XRD reprezentatywnych próbek zawierających nanostruktury AgNPs
modyfikowane heteropolianionami SiW12 (A) oraz AuNPs dekorowane PMo12 (B) [178]
Odnosząc się do danych literaturowych, zarówno mechanizm jak i kinetyka redukcji
nadtlenku wodoru prowadząca do utworzenia cząsteczki wody jest uzależniona od rodzaju
struktur metalicznych Au(hkl) i Ag(hkl) występujących w obszarze międzyfazowym. [186]
Wykorzystując wiedzę na ten temat wykonano pomiary XRD dla układów nanostrukturalnych
AgNPs, AuNPs modyfikowanych heteropolianionami SiW12 i PMo12.
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Rys. 60 przedstawia zestawienie wyników uzyskanych metodą XRD, które otrzymano
dla nanocząstek srebra i złota syntetyzowanych przy użyciu heteropolibłękitów Keggina
bazujących na odmiennych centrach kwasotwórczych. Zaobserwowano, iż niezależnie od
rodzaju metalu stanowiącego rdzeń nanocząstki piki dyfrakcyjne są usytuowane
w jednakowych położeniach: 38, 44, 65 i 78 i odpowiadają powierzchniom krystalograficznym
(111), (200), (220) występującym w kubicznych strukturach sześciennych. [187,188]
Wyniki analizy XRD wyraźnie wskazują na brak istotnych różnic w symetrii struktur
powierzchniowych charakteryzujących oba typy badanych układów. Wyższa aktywność
katalityczna rdzeni metalicznego srebra w porównaniu z filmem AuNPs może wynikać
z mniejszej średnicy cząstek AgSiW12 oraz wyższego udziału frakcji atomów o niższej liczbie
koordynacyjnej usytuowanych w rogach i krawędziach, które pełnią rolę miejsc aktywnych.
Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść wykorzystania układów
bazujących na srebrze w elektrokatalizie jest mniejsza zdolność złota do tworzenia połączeń
z tlenem będąca konsekwencją wyższej energii wiązania ugrupowań tlenowych na AuNPs
w porównaniu do analogicznych podłoży zawierających srebro. [178,189]
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4. Nanostruktury metalicznego złota lub srebra stabilizowane POM
jako podłoża do detekcji SERS
4.1 Wprowadzenie
Wytworzone układy nanostrukturalne typu core-shell bazujące na rdzeniach
metalicznego srebra lub złota dekorowanych samoorganizowaną warstwą polioksometalanów
zostały w finalnym etapie badań sprawdzone pod kątem potencjalnego zastosowania jako
podłoża do detekcji SERS. Warstwa ugrupowań Keggina immobilizowana na cząstkach
nanoskopowego Au lub Ag pełniła jednocześnie funkcję stabilizatora względem powierzchni
metalicznej zmniejszając prawdopodobieństwo organizacji nanostruktur w większe
podjednostki oraz ograniczała kontakt z tlenem atmosferycznym spowalniając procesy
starzenia.
Polioksometalany bazujące na odmiennych centrach kwasotwórczych wykazują różną
zdolność do ulegania procesom chemisorpcji na nanostrukturalnych powierzchniach
metalicznych oraz charakteryzują się odmienną stabilnością w warunkach sprzyjających
hydrolizie, co zostało udowodnione w Rozdziale III, 2. Zawada przestrzenna oraz stopień
upakowania wielocentrowych mediatorów redoks na powierzchni nanostruktur powinny
odgrywać kluczową rolę w detekcji optycznej z uwagi na ograniczony zasięg zjawiska SERS.
Głównym celem niniejszego podrozdziału było przetestowanie wybranych struktur
MNPs-POM osadzanych na nośniku węglowym, jako podłoży do wykrywania śladowych
stężeń rodaminy 6G (R6G) oraz 4-aminotiofenolu (PATP). W przypadku niektórych
powierzchni przeprowadzono również eksperymenty porównujące efektywność wzmocnienia
widma ramanowskiego R6G na podłożach zawierających nanostruktury metaliczne związane
z wyjściowymi jednostkami POM oraz produktami ich częściowej hydrolizy. Dla wybranego
układu core-shell wykazującego najlepszą zdolność do wzmacniania widma sondy
molekularnej podjęto próbę powiązania obserwowanego efektu z charakterystyką
spektroskopową nanostruktur w zakresie ultrafioletu i światła widzialnego. Badania
mikroskopowe przeprowadzone we wcześniejszym etapie dla AgSiW12 wskazywały na brak
znaczących różnic w wielkości oraz kształcie nanocząstek srebra otoczonych jednostkami
krzemowolframianowymi. W związku z tym dalsze rozważania umożliwiające dyskusję
wyników uzyskanych z widm SERS dla tych nanostruktur oraz ich interpretację opierały się na
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uwzględnieniu oddziaływań między stabilizatorem i AgNPs zgodnie z mechanizmem
przeniesienia ładunku.

4.2 Nanostruktury AgSiW12L, AgSiW12M, AgSiW12S, AgPMo12, AuSiW12,
AuPMo12 jako podłoża do detekcji SERS
Układy koloidalne zawierające nanostruktury Ag-POM otrzymane w wyniku syntez
oddzielono od nieprzereagowanych reagentów, a następnie ponownie zdyspergowano
w wodzie destylowanej o objętości 2 ml. Porcję zolu odpowiednich nanostruktur (30 µl)
naniesiono na płytkę szklaną zawierającą napylony próżniowo film złota i pozostawiono do
wyschnięcia. Próbkę badanego roztworu R6G w etanolu (10 µl) nakroplono na warstwę

Intensywność Ramana / a.u.

nanocząstek, a następnie zarejestrowano widma Ramana wzbudzane linią 532 nm.
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Rys. 61 Widma SERS R6G na nanostrukturalnych powierzchniach: AgSiW12 S, 10-13M (A);
AgSiW12 M, 10-13M (B); AgSiW12 L, 10-15M (C); AgSiW12 L, 10-14M, (D); AgSiW12 L, 10-13M
(E); linia wzbudzająca 532 nm
Rys. 61 przedstawia typowe widma SERS rodaminy 6G uzyskane na filmach
funkcjonalizowanych nanostruktur w zakresie stężeń od 10-15 M do 10-13 M. Produkty syntez
układów koloidalnych o większym udziale molowym POM do AgNO3 w mieszaninie
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reakcyjnej (AgSiW12S i AgSiW12M) w odróżnieniu od cząstek AgSiW12L nie wykazują
zdolności do wzmacniania widma barwnika w badanym zakresie stężeń – Rys. 61 A i B.
Pasma charakterystyczne pochodzące od R6G adsorbowanej na tych warstwach
uzyskano przy znacznie wyższych stężeniach C ≥ 10-4 M (nie pokazano). Podłoże zawierające
nanostrukturalny film AgSiW12L okazało się być najlepszym nośnikiem do detekcji śladowych
ilości R6G (10-15M) spośród wszystkich badanych układów. Jak pokazano na Rys. 61
wzrostowi stężenia barwnika przy powierzchni AgSiW12L towarzyszy zwiększenie
intensywności pasm charakterystycznych z maksimami usytuowanymi przy 616, 775, 1130,
1184, 1316, 1367, 1511, 1577, 1652 [cm-1] bez zmiany ich położenia. Słaby sygnał pojawiający
się ̴ 927 cm-1 na widmie pochodzi od drgań W=Od ligandu SiW12 – Rys. 61.
Na podstawie powyższego zestawienia można sformułować wniosek, iż nanocząstki
srebra o różnej średnicy rdzenia metalicznego wykazują odmienną zdolność do wzmacniania
widma ramanowskiego cząsteczki podlegającej detekcji. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że
układy AgSiW12M i AgSiW12S nie wykazują charakterystyki optycznej sprzyjającej ich
wykorzystaniu w tym zastosowaniu.
Słabe wzmocnienie SERS cząstek AgSiW12S może wynikać z położenia i względnych
intensywności pasm absorpcyjnych obecnych na ich widmie spektroskopowym UV-Vis.
Nanostruktury AgSiW12L w odróżnieniu od pozostałych posiadają bardzo silne pasmo
plazmoniczne usytuowane przy ok. 400 nm – Rys. 41. Jego położenie i intensywność spektralna
mają najprawdopodobniej ścisły związek z obserwowanym efektem wzmocnienia widma
ramanowskiego R6G.
Umiejscowienie wybranej linii wzbudzającej (532 nm) w zakresie absorpcji barwnika
stwarza możliwość jednoczesnego wystąpienia dwóch mechanizmów, które prowadzą do
wzrostu intensywności spektralnej (rezonans ramanowski oraz zjawisko SERS). W celu
rozstrzygnięcia, który z nich pełni kluczową rolę w obserwowanym wzmocnieniu użyto PATP
(substancja biała), jako sondy molekularnej eliminując jednocześnie możliwość pojawienia się
wkładu, który pochodziłby od rezonansowego efektu ramanowskiego.
Rys. 62 przedstawia widmo SERS cząsteczki PATP (10-5 M) unieruchomionej na
nanostrukturalnym filmie AgSiW12L. W zakresie od 1000 do 1600 [cm-1] pojawiają się na nim
pasma typowe dla PATP oraz sygnał o znacznej intensywności przy 927 cm-1, który odpowiada
wychyleniom atomów W=Od ligandu SiW12. Duża intensywność spektralna pasma związana
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z drganiem W=Od wyróżnia się na tle pozostałych. Świadczy to o tym, że efekt wzmocnienia
warstwy PATP podlegającej detekcji na analizowanej powierzchni AgSiW12L jest słabszy niż
ten, który zaobserwowano dla R6G. W przypadku widm R6G pasma pochodzące od ligandu
SiW12 były niezauważalnie słabe w porównaniu do tych, które pojawiają się na odpowiedzi
spektralnej charakterystycznej dla barwnika – Rys. 61 i Rys. 62.
Intensywność spektralna sygnałów pochodzących od PATP unieruchomionego na
warstwie AgSiW12L znacząco odbiega od tej, którą uzyskano dla R6G. Należy jednak
zaznaczyć, że wysokiej jakości widmo, które otrzymano dla niskich stężeń powierzchniowych
PATP (10-5 M) świadczy o tym, że badany film stanowi obiecującą platformę do detekcji
nierezonansowych sond ramanowskich.
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Rys. 62 Widmo Ramana PATP (10-5M) naniesionego na powierzchnię AgSiW12 L; linia
wzbudzająca 532 nm
Zjawisko SERS jest efektem powierzchniowym o ograniczonym zasięgu, dlatego
rozmiar otoczki stabilizującej ma znaczący wpływ na całkowity efekt wzmocnienia. Hydroliza
dużych anionów Keggina może przekładać się na wzrost intensywności spektralnej widm
z uwagi na zmniejszenie odległości między warstwą nośnika a cząsteczką podlegającą detekcji.
Zagadnienie poświęcone tematyce kontrolowanego usuwania ligandów kompleksujących
z powierzchni metalicznej zostało szeroko omówione w Rozdziale III, 2.
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W celu zweryfikowania słuszności tej hipotezy filmy nanostrukturalnego srebra
dekorowane krzemododekawolframianami zostały poddane procedurze elektrochemicznego
usuwania jonów stabilizatora. Tak przygotowane powierzchnie zostały następnie wykorzystane
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Rys. 63 Widmo Ramana wzbudzane linią 532 nm R6G (10-8M) naniesionej na warstwę
nanostruktur AgSiW12M poddanej cyklom elektrochemicznym; E (-0.4 ÷ +0.3V) vs SCE;
Elektrolit podstawowy: 0.1M odtleniony bufor fosforanowy o pH=6; Szybkość zmian
potencjału: 50 mV∙s-1
Zaobserwowano spadek aktywności SERS filmu nanostruktur AgSiW12L o częściowo
zdegradowanych otoczkach w porównaniu do nośnika AgSiW12L niepoddanego cyklom
elektrochemicznym (nie pokazano). W zakresie stężeń od 10-15 M do 10-13 M nie
zaobserwowano obecności pasm charakterystycznych dla R6G o intensywności spektralnej
przewyższającej szum, podczas gdy dobrej jakości widmo R6G uzyskano na wyjściowej
warstwie AgSiW12L – Rys. 61. Można to powiązać z niską stabilnością termodynamiczną
cząstek AgSiW12L pozbawionych otoczek zapobiegających agregacji co zostało wykazane na
obrazach mikroskopowych – Rys. 43.
Mimo, iż hydroliza nadmiarowych jednostek Keggina z warstwy AgSiW12L umożliwia
odblokowanie powierzchni metalicznej, jednocześnie zwiększa się tendencja struktur do
organizacji w większe ugrupowania. Zmiana morfologii cząstek AgSiW12 będąca wynikiem
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odsłonięcia nisko koordynacyjnych atomów Ag sprzyja wzrostowi średnic, przez co warunek
rezonansu w przypadku cyklowanych AgSiW12L nie zostaje spełniony. Spadek aktywności
SERS obserwowany dla tych struktur można również powiązać z zaangażowaniem jednostek
SiW12 immobilizowanych na warstwie AgSiW12L w mechanizm CT.
Co ciekawe, w przypadku podłoży zawierających filmy nanostruktur AgSiW12M
i AgSiW12S inkubowane w warunkach sprzyjających hydrolizie nastąpiła znacząca poprawa
aktywności SERS. Rys. 63 przedstawia typowe widmo zarejestrowane dla R6G podlegającej
detekcji na warstwie AgSiW12M o częściowo zdegradowanych otoczkach. Ze względu na to,
że analogiczną odpowiedź spektralną uzyskano dla AgSiW12S, nie pokazano widma SERS dla
tej powierzchni. Pasma R6G na warstwie AgSiW12M są wyraźnie widoczne już przy stężeniu
C=10-8 M, podczas gdy dobrej jakości widmo tej cząsteczki na filmie nie poddanym cyklom
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Rys. 64 Widma SERS R6G na nanostrukturalnej powierzchni AgPMo12 10-4M (A) oraz warstwie
AgPMo12 poddanej cyklom elektrochemicznym 10-8M (B) linia wzbudzająca 532 nm
W przypadku podłoża AgSiW12L ta sama procedura wywołała efekt odwrotny z uwagi
na zaangażowanie jednostek SiW12 w efekt wzmocnienia widma ramanowskiego R6G
realizowany według mechanizmu przenoszenia ładunku, co zostało wsparte widmem
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spektroskopowym UV-Vis – Rys. 40. Obniżenie symetrii jednostek Keggina będącej
konsekwencją elektrochemicznej hydrolizy anionów SiW12 uniemożliwiło oddziaływanie
POM z powierzchnią nanosrebra blokując tą ścieżkę wzmocnienia. Wzrost aktywności SERS
zaobserwowany dla warstw AgSiW12M i AgSiW12S o częściowo zdegradowanych otoczkach
POM można uzasadnić zmniejszeniem odległości między powierzchnią i cząsteczką barwnika.
Rys. 64 przedstawia typowe widma Ramana uzyskane dla R6G adsorbowanej fizycznie
na warstwie AgPMo12 przed i po elektrochemicznym usuwaniu otoczek stabilizujących.
Nanostrukturalny film srebra otrzymany w toku procedury nie wykazuje zdolności do
wzmacniania widma cząsteczki podlegającej detekcji z uwagi na niewielką intensywność pasm
charakterystycznych pochodzących od barwnika mimo wysokiego stężenia powierzchniowego
(10-4 M).
Kondycjonowanie filmu AgPMo12 w warunkach hydrolitycznych ma korzystny wpływ
na jakość widma R6G, co przekłada się na możliwość wykorzystania tego podłoża do detekcji
SERS. Pasma pochodzące od barwnika charakteryzują się mniejszą szerokością połówkową,
lepszym odseparowaniem i wyższą intensywnością na podłożu nanostruktur częściowo
pozbawionych otoczek stabilizujących w porównaniu do widma R6G, które otrzymano na
warstwie niemodyfikowanej. Usuwanie nadmiarowych fosfododekamolibdenianów prowadzi
do odsłonięcia nanostrukturalnej powierzchni srebra, dzięki czemu istnieje możliwość
wzmocnienia widma cząsteczki wg mechanizmu SERS. Efekt poprawy jakości widma R6G nie
jest jednak tak spektakularny jak ten, który uzyskano na warstwie nanostruktur AgSiW12M.
Analogiczne eksperymenty przeprowadzono również dla wyjściowych powierzchni
AuPMo12 i AuSiW12 oraz filmów AuNPs poddanych procedurze usuwania HPA w warunkach
kontrolowanych.

Otrzymane

wyniki

wskazywały

na

brak

znaczących

różnic

w intensywnościach pasm pojawiających się na widmie R6G niezależnie od ilości POM
związanych w powierzchnią metaliczną (nie pokazano). W obu przypadkach wykrywalność
R6G na niemodyfikowanych warstwach nie była zadowalająca. Pasma charakterystyczne
pochodzące od barwnika pojawiały się dopiero dla wysokich stężeń powierzchniowych
rodaminy 6G (C ≥ 10-3 M). Kontrolowane usuwanie POM z powierzchni AuNPs nie prowadziło
do znaczącej poprawy jakości widma sondy molekularnej.
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5. Hybrydowe układy tlenku grafenu w połączeniu
z nanostrukturami srebra jako matryce do ultraczułej detekcji
SERS

5.1 Wprowadzenie

Niniejszy

podrozdział

rozprawy

doktorskiej

został

poświęcony

wykonaniu

kompleksowych badań elektrochemicznych i spektroskopowych w zakresie wytworzenia
i scharakteryzowania kompozytowych filmów tlenek grafenu/redukowany tlenek grafenu
(GO/RGO) w połączeniu z nanocząstkami srebra (AgNPs), które pełniłyby funkcję nośników
do detekcji molekuł wykazujących fluorescencję.
Nanostruktury stabilizowane polioksometalanami w połączeniu z RGO wykazywały
gorsze właściwości wzmacniania widm (nie pokazano), dlatego wybrano inne formy
nanoskopowego srebra: powierzchnię elektrody Ag poddawaną cyklom utleniania i redukcji
(AgORC), AgORC pokrytą warstwą GO, AgNPs osadzane elektrochemicznie (AgEC) na
warstwach GO lub ERGO oraz tak zwany układ sandwiczowy, czyli AgORC/ERGO/AgEC.
W tym podrozdziale skupiono się na sposobie funkcjonalizacji matryc rozpraszających
by zapewnić efektywne unieruchamianie nanostrukturalnych form metalicznego srebra
otrzymanych na powierzchniach elektrod węglowych (GC) modyfikowanych materiałem
grafenopodobnym przy wykorzystaniu metod chronoamperometrycznych.
Zaprojektowano układy hybrydowe zbudowane z warstw nanosrebra oddzielonych
ultracienkim filmem grafenowym o zdolnościach do wzmacniania widma modelowej
cząsteczki (R6G) potencjalnie przewyższających te, które były spodziewane dla warstw
z unieruchomioną pojedynczą warstwą AgNPs. Kompozytowe układy sandwiczowe bazujące
na nanoskopowym srebrze i tlenku grafenu były wytwarzane na nanostrukturalnej warstwie
metalicznej otrzymanej w wyniku chropowacenia elektrody srebrnej w środowisku chlorku
potasu.
Przeprowadzono proces optymalizacji warunków osadzania nanocząstek AgNPs na
wytworzonych

matrycach

realizowany

poprzez

modyfikację

parametrów

pomiaru

chronoamperometrycznego (potencjał redukcji, czas). Uzyskane dane eksperymentalne zostały
przedyskutowane w oparciu o związek między morfologią nanoporowatego filmu
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(zawierającego cząstki o zdefiniowanej wielkości i kształcie) a wartościami współczynników
wzmocnienia widma ramanowskiego cząsteczki podlegającej detekcji.
Charakterystyka mikroskopowa wytworzonych układów hybrydowych została
przeprowadzona za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej w połączeniu
z mikroanalizatorem składu pierwiastkowego (SEM-EDS). Charakterystykę optyczną matryc
wykonano przy użyciu technik spektroskopowych (IR, Raman). Metody elektrochemiczne
(woltamperometria cykliczna, chronoamperometria) wykorzystano na etapie przygotowania
nanokompozytów.
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5.2 Hybrydowe układy bazujące na nanocząstkach srebra
i strukturach grafenowych
Wieloetapowa procedura wytwarzania hybrydowych nośników bazujących na
nanostrukturach srebra i tlenku grafenu została przedstawiona na Rys. 65. Układy sandwiczowe
zawierające płatki grafenowe odseparowane warstwami nanometalicznymi uzyskano stosując
dwa

odrębne

podejścia

wytwarzania

AgNPs

realizowane

przy

udziale

metod

elektrochemicznych.

Rys. 65 Schemat procedury otrzymywania nankompozytowych podłoży AgORC/GO oraz
AgORC/ERGO
Pierwszy etap procedury polegał na chropowaceniu blaszki srebrnej pełniącej funkcję
elektrody pracującej (RE: Ag/AgCl, CE: Pt), w środowisku 0.1M KCl, którą zrealizowano
poddając materiał elektrodowy cyklom oksydo-redukcyjnym w zakresie potencjałowym od
+0.3 do -0.3V vs SCE z ustaloną szybkością zmian (20 mV·s-1). Po zakończeniu eksperymentu
woltamperometrycznego zewnętrzna warstwa elektrody zyskała ciemniejszy kolor, co
stanowiło dowód świadczący o zmianach w morfologii i stopniu rozwinięcia powierzchni.
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Blaszka srebrna wzbogacona o nanochropowatości została następnie wykorzystana jako nośnik
dla wodnej zawiesiny tlenku grafenu (1 mg·ml-1).
W kolejnym etapie zarejestrowano ustaloną ilość (1 lub 2) cykli elektrochemicznej
redukcji suchego filmu GO adsorbowanego na warstwie nanostruktur. Częściowo redukowany
tlenek grafenu wbudowany w układ kompozytowy ze sporowaconym srebrem inkubowano
następnie w wodzie amoniakalnej. Tak zmodyfikowana powierzchnia elektrody stanowiła
matrycę dla nanostruktur srebra elektroosadzanych dla wybranych wartości potencjałów
i czasów redukcji z 0.1M buforu fosforanowego o pH=7.2 z dodatkiem soli prekursora
(AgNO3 o C=10-4M).
Układy hybrydowe zawierające pojedyncze warstwy tlenku grafenu i nanostruktur
srebra wytwarzanych z udziałem metod chronoamperometrycznych otrzymano w sposób
zbliżony do omówionego. Wyjątek stanowił wyjściowy materiał elektrodowy, w którym
blaszkę srebrną zastąpiono warstwą napylonego próżniowo złota (30 nm).
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5.3 Chronoamperometryczne osadzanie nanocząstek srebra
na warstwach GO i ERGO
Jony srebra są dobrze znane ze swoich właściwości utleniających. Badania
eksperymentalne przedstawione w bieżącym podrozdziale dotyczyły próby ustalenia w jaki
sposób kationy Ag+ oddziałują z warstwami tlenku grafenu oraz materiałem uzyskanym
w wyniku jego częściowej, elektrochemicznej redukcji (ERGO). W pierwszym podejściu
wodny roztwór AgNO3 (0.1M) został naniesiony na warstwy kondycjonowane w amoniaku
GO/NH3 oraz ERGO/NH3 w celu wytworzenia nanoporowatego filmu struktur srebra
otrzymanych w wyniku spontanicznej redukcji Ag+ w konsekwencji oddziaływania
z materiałem elektrodowym. Otrzymane powierzchnie zostały wstępnie zbadane przy użyciu
mikroskopu optycznego w celu ustalenia, czy znajdują się na nich nanochropowatości.
W obu przypadkach potwierdzono obecność izolowanych obiektów dekorujących zewnętrzne
warstwy nanokompozytów (nie pokazano). Niesatysfakcjonujący stopień pokrycia powierzchni
hybrydowych realizowany według przyjętego podejścia spowodował, że zaproponowaną
metodę wsparto technikami elektrochemicznymi.
Chronoamperometrię przeprowadzono w standardowym układzie trójelektrodowym
w środowisku buforu fosforanowego o pH=7.2 z dodatkiem soli prekursora AgNO3 (10-4M).
Blaszka srebrna bądź ultracienki film złota modyfikowany warstwą GO/NH3 lub ERGO/NH3
stanowiły powierzchnię elektrodowo czynną (WE). Pręt platynowy oraz układ Ag/AgCl pełniły
funkcję elektrody pomocniczej (CE) i odniesienia (RE).
Pomiary chronoamperometryczne wykonano dla wybranych wartości potencjałów
i czasów trwania eksperymentów: E=0.4V (90s), E=0.3V (30s, 90s, 180s), E=0.1 V (90s). Etap
optymalizacji warunków elektroosadzania AgNPs na powierzchniach kompozytowych
przeprowadzono na napylonej warstwie złota.
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5.4 Hybrydowe kompozyty bazujące na nanocząstkach srebra
i strukturach grafenowych – charakterystyka mikroskopowa
Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej wykonano obrazy odwzorowujące
elementy topografii obecne w zewnętrznych warstwach przygotowanych nośników.

Rys. 66 Obrazy SEM nanostruktur srebra elektroosadzanych na warstwie GO/NH3
w następujących warunkach eksperymentalnych: E=0.4 V, t=90s
Film nanostrukturalnego srebra otrzymany na materiale elektrodowo czynnym przy
potencjale E=0.4V (90s) charakteryzował się wysokim stopniem polidyspersji cząstek zarówno
pod kątem kształtu (trójkątne, pseudosferyczne) jak i dystrybucji średnic (od 50 do 400 nm)
oraz niskim upakowaniem struktur na powierzchni – Rys.66.
Nieznaczne przesunięcie wartości potencjału w kierunku katodowym (E=0.3V) przy
niezmienionym czasie elektroosadzania sprzyjało tworzeniu obiektów kubicznych na badanej
warstwie nośnika (200-460 nm) – Rys.67A.
Skrócenie eksperymentu chronoamperometrycznego przy zachowaniu wyjściowej
wartości potencjału E=0.3V (30s) prowadziło do uprzywilejowanego tworzenia struktur
o węższej dystrybucji średnic i bardziej zaokrąglonych krawędziach, podczas gdy powierzchnia
była nadal ozdobiona zwartym filmem nanostruktur – Rys.67B. Zgodnie z oczekiwaniami,
wydłużenie czasu elektroosadzania AgNPs E=0.3V (180s) miało korzystny wpływ na fazę
wzrostu prowadząc do tworzenia obiektów mikrometrycznych – Rys.67C. Na powierzchni
pojawiały się jednak obszary pozbawione elektroosadzanych struktur metalicznych, co można
uzasadnić częściową desorpcją warstwy w warunkach prowadzenia eksperymentu.
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Rys. 67 Obrazy SEM nanostruktur srebra elektroosadzanych na warstwie GO/NH3
w następujących warunkach eksperymentalnych: E=0.3 V, t=90s (A), t=30s (B), t=180s (C)

Rys. 68 Obrazy SEM nanostruktur srebra elektroosadzanych na warstwie GO/NH3
w następujących warunkach eksperymentalnych: E=0.1 V, t=90s
Nanokompozyty zawierające AgNPs unieruchomione w materiale elektrodowym przy
E=0.1V (90s) charakteryzowały się obecnością dwóch populacji struktur (dystrybucja średnic
50-100 nm; 200-400 nm) oraz niskim stopniem pokrycia powierzchni – Rys.68.
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Rys. 69 Obrazy SEM nanostruktur srebra elektroosadzanych na warstwie Ag/GO/NH3 przy
E=0.1 V, t=90s (A) oraz blaszki srebrnej poddanej cyklom oksydo-redukcyjnym (B)
Analogiczny eksperyment wykonano dla blaszki Ag modyfikowanej adsorbowanym
fizycznie tlenkiem grafenu i cząstkami AgNPs osadzanymi przy E = 0.1V t = 90s – Rys. 69A.
W celach porównawczych, przedstawiono również obraz SEM elektrody srebrnej wzbogaconej
o nanoporowatości w cyklu oksydoredukcyjnym – Rys. 69B. W obu przypadkach kształt
nanostruktur jest elipsoidalny, pozbawiony ostrych krawędzi, które mogłyby pełnić funkcję
miejsc preferencyjnej adsorpcji do unieruchamiania cząsteczek. Warto jednak zwrócić uwagę
na unikatową, trójwymiarową strukturę utworzonych warstw bogatą w liczne zagłębienia
i kanały potencjalnie sprzyjające immobilizacji molekuł w głębiej usytuowanych partiach
filmu.
Diametralne różnice w morfologii struktur elektroosadzanych na różnym materiale
elektrodowym przy zachowaniu jednakowych warunków eksperymentalnych (E=0.1V t =90s)
świadczą o istotnym wpływie matrycy na kształt i wielkość otrzymanych obiektów – Rys.68
i Rys. 69.
Charakterystyka morfologii wytworzonych powierzchni kompozytowych skorelowana
z analizą elementarną (SEM-EDS) umożliwiła potwierdzenie obecności azotu i srebra
w przygotowanych próbkach. Dane eksperymentalne z wykonanych pomiarów zestawiono
w formie Tabeli 5.
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E [V vs. Ag/AgCl]

t [s]

% Ag

%N

0.1

90

20.91

4.95

30

12.68

1.98

90

15.31

3.02

180

6.7

2.47

90

1.8

3.27

0.3

0.4

Tabela 5 Zestawienie procentowego udziału srebra i azotu na powierzchniach
nanokompozytów

GO/NH3/AgNPs

zawierających

nanostruktury

srebra

osadzane

chronoamperometrycznie
Zgodnie z oczekiwaniami, niższa wartość potencjału, przy którym prowadzono pomiar
chronoamperometryczny sprzyja tworzeniu struktur metalicznych z uwagi na uprzywilejowaną
redukcję jonów prekursora na materiale elektrodowym. Znajduje to odzwierciedlenie
w procentowym udziale srebra immobilizowanym w formie cienkowarstwowego filmu na
wszystkich

badanych

powierzchniach.

Szczególnie

interesujący

okazał

się

układ

z nanostrukturami AgNPs, które elektroosadzano w różnych skalach czasowych przy
jednakowej wartości potencjału.
Początkowo

zauważono

pozytywny

wpływ

wydłużenia

czasu

pomiaru

chronoamperometrycznego na udział atomów Ag tworzących jednostki AgNPs na
analizowanym fragmencie powierzchni (E=0.3V, t=30s oraz E=0.3V, t=90s). Niestety, dalsze
zwiększenie skali czasowej eksperymentu powoduje znaczący spadek % Ag (E=0.3V, t=180s),
który można uzasadnić częściową desorpcją nanostruktur z powierzchni elektrody. Wysoki
procentowy udział azotu na podłożach zawierających AgNPs osadzane przy E=0.1V t=90s oraz
E=0.4V t=90s może wynikać ze znacznego odseparowania cząstek na powierzchni. Tworzenie
luźno upakowanych warstw metalicznych dla tych układów zostało potwierdzone za pomocą
mikroskopii elektronowej – Rys.66 i Rys. 68.
Podsumowując, na podstawie obrazów SEM odwzorowujących powierzchnię nośników
GO/NH3/AgEC określono wpływ potencjału i czasu elektroosadzania na wielkość i kształt
unieruchamianych AgNPs. Analiza elementarna potwierdziła dodatkowo obecność azotu na
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nanokompozytach, co stanowiło dowód na to, że amoniak wiąże się z materiałem grafenowym
w sposób trwały.
Chronoamperometria prowadzona przy niższej wartości potencjału pozwoliła na
uzyskanie większego stopnia pokrycia powierzchni warstwą nanostruktur. Zaobserwowano, że
skrócenie czasu elektroosadzania AgNPs przy niezmienionej wartości potencjału prowadzi do
znacznego zmniejszenia średnic AgNPs oraz wzrostu udziału populacji pseudosferycznych
struktur pozbawionych ostrych krawędzi.
Udowodniono, że elektroosadzanie AgNPs na materiale grafenowym unieruchomionym
na elektrochemicznie sporowaconej elektrodzie srebrnej umożliwia dalsze zwiększenie
efektywności osadzania nano-srebra z uwagi na wzrost powierzchni geometrycznej nośnika.
Utworzone w ten sposób kompozyty sandwiczowe AgEC/ERGO/Ag oraz AgEC/GO/Ag
charakteryzują się unikatową strukturą przestrzenną zawierającą kanały o potencjalnie istotnym
znaczeniu w zatrzymywaniu cząsteczek w obrębie kompozytu.
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5.5 Hybrydowe kompozyty bazujące na nanocząstkach srebra
i strukturach grafenowych jako platformy do detekcji SERS
5.5.1 Wprowadzenie
Wykorzystanie izolowanych warstw AgNPs jako podłoża SERS jest znacząco
ograniczone ze względu na „efekt starzenia” związany z adsorpcją zanieczyszczeń
z powietrza i tworzeniem tlenków srebra w zewnętrznych częściach kompozytu. Obecność
dodatkowej warstwy między podłożem a molekułą podlegającą detekcji negatywnie wpływa
na współczynniki wzmocnienia jej widma ramanowskiego, co zostało potwierdzone
eksperymentalnie. [190]
W prezentowanych badaniach ten problem został rozwiązany poprzez pokrycie
nanostruktur AgNPs cienkim filmem GO/ERGO, który powinien spowalniać procesy
utleniania powierzchni. Zaproponowane podłoża mogą być wykorzystane nie tylko do badań
SERS, ale także do unieruchamiania enzymów. W bioelektrokatalizie pojawiają się problemy
ze spadkiem efektywności konwersji substratów do finalnych produktów związanej z czasem
przechowywania, brakiem stabilności enzymu po wielokrotnym użyciu, a także silnym
hamowaniem aktywności katalizatora przez rozpuszczalnik. [191-193] Wiele prac
eksperymentalnych

wykazało,

że

powierzchnie

hybrydowe

bazujące

na

grafenie

i nanocząstkach metalicznych mają pozytywny wpływ na stabilność, aktywność, czas
przechowywania, limit detekcji, a także gęstości prądowe biosensorów. [192-194]
Wykorzystanie GO w zaprojektowanych kompozytach nie tylko ogranicza się do
zapobiegania procesom starzenia. Tlenek grafenu wydaje się być idealnym materiałem do
immobilizacji cząsteczek zarówno o charakterze hydrofilowym jak i hydrofobowym z kilku
ważnych względów. Jak powszechnie wiadomo, powierzchnia tego materiału jest bogata
w tlenowe grupy funkcyjne, które mogą służyć do specyficznego wiązania cząsteczek.
W przypadku molekuł o charakterze hydrofobowym istotną rolę w immobilizacji pełnią
oddziaływania π-π występujące między pierścieniami aromatycznymi obszarów planarnych
GO a tymi, które znajdują się w obrębie cząsteczki. Co więcej, obecność defektów
powierzchniowych w strukturach grafenowych sprzyja procesom adsorpcji. [192-194]
Hydrofobowo-hydrofilowa charakterystyka powierzchni GO umożliwia zastosowanie różnych
metod unieruchomienia takich jak oddziaływania elektrostatyczne, hydrofobowe, van der
Waalsa, π-π oraz wiązania kowalencyjne, wodorowe. Liczba tych sposobów może być
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zwiększona

przez

wcześniejsze

modyfikacje

GO.

Wykorzystanie

tlenku

grafenu

w kompozytowych układach jest związane nie tylko z wpływem na sposób orientacji molekuł,
ale – co zostało udowodnione w wielu pracach eksperymentalnych – efektywnie wygasza ich
fluorescencję. [193-195] Tlenek grafenu może również przyczynić się do poprawy jakości
widma cząsteczek podlegających detekcji z uwagi na wkład chemiczny do całkowitego
mechanizmu wzmocnienia SERS.
Badania zawarte w części eksperymentalnej kolejnego podrozdziału będą poświęcone
optymalizacji parametrów powierzchni (stopień zredukowania GO, wielkość i kształt
nanostruktur srebra) w celu uzyskania jak najwyższych współczynników wzmocnienia
odpowiedzi ramanowskiej R6G podlegającej detekcji na utworzonych nośnikach.
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5.5.2 Hybrydowe kompozyty bazujące na nanocząstkach srebra
i strukturach grafenowych jako platformy do detekcji SERS –
widma R6G
Rodamina 6G została wykorzystana w badaniach jako modelowa cząsteczka barwnika
m.in. z uwagi na zdolność do emisji fotonów w zakresie 570 - 660 [nm]. Wybrany cel
molekularny posiada również interesującą strukturę o dwóch układach skondensowanych
pierścieni aromatycznych zespolonych pojedynczym wiązaniem. Obecność tego połączenia
implikuje możliwość zmiany kąta między górnym i dolnym fragmentem cząsteczki
(o charakterystycznych częstościach drgań m.in. przy ok. 611 cm-1 oraz 770 cm-1)
w odpowiedzi na różną orientację barwnika na badanych nanokompozytach. Elastyczność
konformacyjna R6G umożliwia prowadzenie badań poświęconych monitorowaniu zmian
w sposobie unieruchamiania sondy molekularnej na powierzchniach materiałów o odmiennej
hydrofilowości. Preferencje w sposobie immobilizacji R6G na wszystkich warstwach
kompozytowych ustalono na podstawie analizy porównawczej względnych stosunków
intensywności pasm przy 611 cm-1 (pierścień fenolanowy) i 770 cm-1 (pierścień ksantenowy).
Kompozyty zawierające cienkie warstwy tlenku grafenu unieruchomione na
nanostrukturalnym srebrze na drodze samoorganizacji z roztworu charakteryzowały się znacznie
wyższymi wartościami współczynników wzmocnienia w porównaniu do tych, które otrzymano
poprzez nakroplenie wodnej zawiesiny GO na powierzchnię srebra (nie pokazano). Ze względu
na częściowe pokrywanie się obszarów spektralnych występujących na widmach ramanowskich
GO i R6G w poniższym podrozdziale arkusze grafenowe osadzano na nośniku poprzez inkubację
materiału elektrodowego w wodnej zawiesinie GO (1 mg·ml-1). Zarówno cienkie jak i grubsze
warstwy GO posiadały porównywalne zdolności do wygaszania fluorescencji cząsteczek
reportera.
Rys. 70 przedstawia zestawienie widm ramanowskich R6G naniesionej na blaszkę
srebrną wzbogaconą o nanoporotowatości w cyklu oksydoredukcyjnym (Ag

ORC)

oraz

powierzchnię elektrody po etapie modyfikacji filmem GO, który poddano jednemu cyklowi
elektrochemicznej redukcji – ERGO (1). Odpowiedź spektralna R6G na chropowaconym srebrze
wykazuje znaczną fluorescencję, której nie zaobserwowano na widmie Ramana sondy
podlegającej detekcji na materiale elektrodowym pokrytym częściowo redukowanym tlenkiem
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grafenu – ERGO (1). Stanowi to potwierdzenie, iż obecność dodatkowej, cienkiej warstwy

Intensywność Ramana / a.u.

w postaci materiału węglowego ma korzystny wpływ na jakość widma wykrywanej cząsteczki.
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Rys. 70 Widma Ramana R6G 10-4 M nakroplonej na powierzchnie: Ag

ORC

(A),

Ag ORC - ERGO (1) (B), linia wzbudzająca 532 nm
Względny stosunek intensywności pasm pochodzących od barwnika I610/I770 jest
większy na chropowaconej warstwie srebra w porównaniu do tego, który uzyskano dla
kompozytu Ag ORC – ERGO (1). Może to świadczyć o tym, że górny pierścień aromatyczny jest
bardziej nachylony w stronę powierzchni zmodyfikowanej materiałem węglowym w stosunku
do porowatej warstwy srebra. Taka orientacja R6G może być wynikiem odziaływania jej
pierścieni aromatycznych z arkuszami grafenowymi (π-π stacking) – Rys. 70.
Rys.71 przedstawia typowe widma Ramana R6G naniesionej na warstwy
nanostrukturalnego srebra funkcjonalizowane tlenkiem grafenu bądź częściowo redukowanym
materiałem węglowym. Obserwuje się subtelne różnice w odpowiedzi spektralnej R6G
unieruchomionej na cienkich filmach GO i ERGO (1). Oznacza to, że nawet jeden cykl
woltamperometryczny indukujący zmiany w ilości ugrupowań tlenowych GO ma znaczący
wpływ na hydrofilowość warstwy i przekłada się na zmianę orientacji barwnika na
powierzchni.
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Intensywność Ramana / a.u.
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Rys. 71 Widma Ramana uzyskane dla powierzchni: Ag

ORC-GO

R6G 10-3M (A),

Ag ORC – ERGO (1) R6G 10-5 M (B), linia wzbudzająca 532 nm
Częściowa, elektrochemiczna redukcja powoduje zmniejszenie intensywności pasm
pochodzących od GO, dlatego widmo R6G jest lepiej widoczne na filmie ERGO (~10-5 M)
w porównaniu do GO (~10-3 M). W obszarze niskich energii 772-400 [cm-1] nie obserwuje się
wpływu usuwania ugrupowań tlenowych ze struktury GO na położenie i względny udział
sygnałów charakterystycznych dla sondy molekularnej. Stosunek intensywności pasm
z maksimami usytuowanymi przy 612 cm-1 i 772 cm-1 świadczy o tym, że pierścień fenolanowy
jest zorientowany bardziej prostopadle do ksantenowego na warstwie ERGO w stosunku do
analogicznego podłoża z GO - Rys.71.
Wpływ redukcji GO na orientację R6G jest widoczny w obszarze 1110-1700 [cm-1].
Na obu powierzchniach pojawia się pasmo przy 1420 cm-1, które pochodzi od drgań C-H grup
metylenowych przyłączonych do pierścienia ksantenowego. Na widmie R6G unieruchomionej
na warstwie ERGO intensywność tego pasma jest wyższa co świadczy o tym, że drgania tych
fragmentów są bardziej prostopadłe do powierzchni. Co więcej, w przypadku R6G podlegającej
detekcji na ERGO zaobserwowano obecność nowego pasma przy 1537 cm-1 (pochodzącego od
drgań N-H i C-H związanych z pierścieniem ksantenowym), które nie było widoczne na widmie
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R6G-GO. Stanowi to dodatkowe potwierdzenie, iż dystrybucja obszarów hydrofobowych

A

Intensywność Ramana / a.u.

zależna od stopnia zredukowania GO przekłada się na odmienną orientację sondy molekularnej.

C

B

.

Intensywność Ramana / a.u.

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Liczba falowa / cm-1

D

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800
Liczba falowa / cm-1

Rys. 72 Zdjęcie (A), mapa (B) widma Ramana R6G (10-10M) unieruchomionej na warstwie
kompozytu sandwiczowego Ag ORC-GOcienka warstwa-AgNPs-R6G (C), (D); grot strzałki wskazuje
miejsce, z którego zebrano widmo; linia wzbudzająca 532 nm
Rys. 72 przedstawia obraz (A) i mapę (B) powierzchni oraz widma Ramana rodaminy
R6G (10-10 M) unieruchomionej na kompozycie sandwiczowym Ag ORC-GOcienka warstwa-AgNPs
z warstwą nanostrukturalnego srebra elektroosadzaną przy potencjale 0.1V vs SCE przez 90s.
Mapa Ramana (20 x 20 μm2) przedstawia intensywność pasma przy ~1200 cm-1 występującego
na widmie rodaminy, którą zebrano z każdego punktu powierzchni. Należy zauważyć, że
większa intensywność sygnału pochodzącego od barwnika (kolor czerwony) odpowiada
jasnym punktom zlokalizowanym na nanokompozycie. Może to świadczyć o tym, że miejsca
występowania GO i R6G nie do końca się pokrywają. Jasne obszary prawdopodobnie zawierają
cieńsze warstwy grafenowe w porównaniu do miejsc ciemniejszych. Na podstawie uzyskanej
mapy ramanowskiej można przypuszczać, że R6G nie jest równomiernie rozmieszczona na
analizowanym podłożu. Kiedy stężenie barwnika jest niskie, ma on tendencję do agregacji.
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Wyznaczono współczynniki wzmocnienia widma R6G na wszystkich podłożach oraz
określono wpływ stopnia zredukowania GO i grubości warstw grafenowych na orientację
cząsteczki. Kompozyty zawierające film GO lub ERGO adsorbowany fizycznie
(o grubości kilku warstw grafenowych) charakteryzowały się większą zdolnością do
wzmacniania widma R6G w porównaniu do tych, które otrzymywano w wyniku
bezpośredniego nakroplenia zawiesiny tlenku grafenu, którą następnie częściowo redukowano.
Efektywność wygaszania fluorescencji barwnika na warstwach GO i ERGO była
porównywalna. Stosunek intensywności pasm I610/I770 dla R6G adsorbowanej na ERGO
świadczył o bardziej równoległej orientacji jej pierścieni aromatycznych względem
powierzchni w porównaniu do analogicznego układu, który zawierał tlenek grafenu. Wynik ten
można powiązać z większą ilością defektów strukturalnych i bardziej hydrofobowym
charakterem częściowo redukowanego materiału węglowego.
Powierzchnie bazujące na pojedynczej warstwie nanostruktur srebra w połączeniu
z GO bądź ERGO również były sprawdzane pod kątem zdolności do wzmacniania widma
Ramana sondy molekularnej. Dane eksperymentalne uzyskane z pomiarów ramanowskich
jednoznacznie wskazywały na brak przesłanek świadczących o użyteczności tych podłoży do
detekcji SERS z uwagi na niskie wartości współczynników wzmocnienia (nie pokazano).
Punktem zwrotnym w badaniach poświęconych tej tematyce okazały się układy hybrydowe
bazujące na arkuszach grafenowych otoczonych nanostrukturami srebra co zostało wykazane
w poniższym podrozdziale.
Kompozyty

sandwiczowe

zawierające

GO

lub

ERGO

otoczone

filmem

nanostrukturalnym okazały się być najlepszymi powierzchniami do detekcji niskich stężeń
R6G (10-10 M). Dla tych podłoży otrzymano współczynniki wzmocnienia: EF=3.76∙108,
EF=3.07∙108, odpowiednio. Na podstawie punktowych widm Ramana oraz zebranych map
ustalono, że stężenie R6G decyduje o sposobie jej rozmieszczenia i orientacji na analizowanych
podłożach. Dla niskich stężeń R6G (10-10 M) zaobserwowano skłonność barwnika do agregacji.
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IV. Podsumowanie części eksperymentalnej

Poszukiwanie nowych układów o kluczowym znaczeniu w nanotechnologii
charakteryzujących się unikatową fizykochemią powierzchni o łatwo dostrajalnych
właściwościach niezbędnych do poszerzenia możliwości aplikacyjnych nanokompozytów w
obszarach elektrokatalizy i detekcji optycznej stanowiło główny cel niniejszej rozprawy
doktorskiej. Temat przewodni został ukierunkowany na projektowanie oraz opracowanie
efektywnych metod wytwarzania kompozytowych podłoży bazujących na arkuszach
grafenowych dekorowanych nanostrukturalnym filmem metalicznym.
W części eksperymentalnej przedkładanej pracy został zaproponowany szereg układów
opartych na nanostrukturach złota i srebra stabilizowanych polioksometalanami typu Keggina,
które inkorporowano w warstwy tlenku grafenu bądź unieruchamiano w obrębie arkuszy
o heksagonalnych pierścieniach węglowych bogatych w defekty strukturalne.
Do charakterystyki wytworzonych warstw kompozytowych zastosowano szeroki
wachlarz metod mikroskopowych, spektroskopowych i elektrochemicznych. Zaprezentowane
organiczno-nieorganiczne połączenia hybrydowe zostały sprawdzone pod kątem możliwych
zastosowań jako powierzchnie wykazujące aktywność w procesach elektroredukcji nadtlenku
wodoru oraz jako podłoża SERS do detekcji sond molekularnych wykazujących luminescencję.
Zamierzeniem naukowym pierwszego etapu badań była optymalizacja metod
wytwarzania nanostruktur złota lub srebra stabilizowanych klasterami wielocentrowych
ligandów kompleksujących o różnej odporności na wymywanie z warstw katalizatora
metalicznego w warunkach uprzywilejowanej hydrolizy. Jednoetapowa procedura syntezy
układów metalicznych powlekanych warstwą polioksometalanów polegała na redukcji jonów
prekursora za pomocą sprotonowanej formy jednostki Keggina – heteropolibłękitu.
Wybór alternatywnej klasy modyfikatorów względem samoorganizowanych warstw
organicznych umożliwił precyzyjną kontrolę morfologii struktur bez blokowania dostępu
substancji elektroaktywnej do powierzchniowych centrów katalitycznych. W odróżnieniu od
pasywujących

otoczek

alkanotiolowych,

nieorganiczne

stabilizatory

podlegały
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kontrolowanemu wymywaniu z warstw nanostrukturalnych z uwagi na ograniczoną stabilność
ligandów w środowisku o odczynie lekko kwasowym co zostało wykazane i szeroko
przedyskutowane w części eksperymentalnej.
Na podstawie charakterystyki mikroskopowej nanostrukturalnych filmów metalicznych
udowodniono pozytywny wpływ obecności otoczki modyfikującej warstwy nanocząstek na
spowolnienie procesów ich organizacji w większe ugrupowania. Uzyskane obrazy powierzchni
prezentowały dystrybucję pierwiastków, kształt i rozrzut średnic obiektów nanoskopowych
oraz potwierdziły obecności jonów stabilizatora na nanostrukturach metalicznych.
Pomiary z wykorzystaniem analizatora dynamicznego rozpraszania światła stanowiły
uzupełnienie danych o właściwościach fizykochemicznych struktur dostarczając dodatkowych
informacji o ich morfologii i stabilności termodynamicznej. Wykonane eksperymenty
umożliwiły oszacowanie promieni hydrodynamicznych cząstek fazy rozproszonej, porównanie
gęstości ładunku zlokalizowanego na powierzchniach rdzeni metalicznych oraz ocenę
stabilności układów koloidalnych w badanej skali czasowej.
Mikroanaliza powierzchni zawierających cząstki AuPMo12, AuSiW12, AgSiW12
(niezależnie od dystrybucji POM na powierzchni) potwierdziła wysoką trwałość
nanoskopowych rdzeni dekorowanych warstwą jednostek Keggina. Udowodniono, że
polidyspersyjny zol AgPMo12 wykazuje tendencję do tworzenia struktur wyższego rzędu
o ograniczonej zdolności do pośredniczenia w procesach propagacji ładunku.
Przebieg syntezy nanostruktur metalicznych powlekanych powierzchniowo warstwą
polioksometalanów SiW12O404- monitorowano przy wykorzystaniu spektrofotometrii UV-Vis.
Udowodniono, że wprowadzenie tetrahydroboranu sodu do wodnego roztworu macierzystej
formy

jonu

kompleksującego

prowadzi

do

obniżenia

stopni

utlenienia

centrów

kwasotwórczych i skutkuje wytworzeniem zredukowanej formy HPA o intensywnej,
granatowej barwie. Charakterystyka spektroskopowa w zakresie światła widzialnego
i ultrafioletu przeprowadzona dla wszystkich układów dyspersyjnych umożliwiła bardziej
precyzyjną ocenę wielkości nanostruktur na podstawie położenia pasm odpowiadających
zlokalizowanemu rezonansowi plazmonów powierzchniowych.
Ważnym osiągnięciem niniejszej rozprawy było wykazanie, iż struktura macierzystych
jednostek Keggina nie ulega niekorzystnym zmianom po etapie chemisorpcji anionu na filmie
nanostrukturalnym niezależnie od rodzaju rdzenia metalicznego i wybranego typu stabilizatora.
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Różnice w odpowiedzi spektralnej obserwowane na absorpcyjnych i rozproszeniowych
widmach w podczerwieni filmów nanometalicznych świadczyły jednak o odmiennym sposobie
unieruchamiania otoczki modyfikującej na warstwie katalizatora. Zmiany w intensywności
i położeniu pasm odpowiadającym POM obserwowane po etapie immobilizacji na rdzeniach
nanostruktur Au lub Ag powiązano z innym sposobem oddziaływania ligandów z powierzchnią
metalicznego złota i srebra.
Spektroskopia odbiciowa w podczerwieni (IRRAS) stanowiła uzupełnienie tych badań
z uwagi na możliwość śledzenia organizacji heteropolianionów na makroskopowych formach
litego metalu. Wykorzystanie absorpcyjno-refleksyjnej techniki IR umożliwiło powiązanie
efektu

skali

powierzchni

metalicznej

ze

sposobem

unieruchamiania

ligandów

kompleksujących.
Kontrolowane usuwanie heteropolianów z powierzchni cząstek metalicznych
zorganizowanych w układ kompozytowy zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metod
elektrochemicznych. Właściwości katalityczne badanych materiałów hybrydowych były
sprawdzane w modelowej reakcji konwersji nadtlenku wodoru do wody wspomaganej
obecnością warstwy kompozytowej.
Charakterystykę elektrochemiczną adsorbatów przeprowadzono w celu potwierdzenia
obecności POM związanych z nanostrukturami metalicznego złota lub srebra oraz ustalenia
zakresu aktywności redoks wszystkich analizowanych kompozytów. Przebieg krzywych
woltamperometrycznych umożliwił porównanie efektywności przenoszenia ładunku w obrębie
warstw modyfikujących, co stanowiło podstawę do oceny zdolności mediacyjnych Au-POM
oraz Ag-POM w procesie elektroredukcji H2O2. Przeprowadzone badania posłużyły również
do wstępnego określenia czułości wytworzonych warstw w obecności substancji
elektroaktywnej.
Serie cyklicznych krzywych woltamperometrycznych zarejestrowane dla nanostruktur
dekorowanych HPA stanowiły podstawę do oceny, czy istnieją różnice w procesach
chemisorpcji ligandów kompleksujących SiW12 i PMo12 w zależności od rodzaju metalu
znajdującego się w rdzeniu nanocząstki. Zestawienie cykli elektrochemicznych uzyskanych
podczas kondycjonowania warstw w warunkach hydrolitycznych umożliwiło kontrolowanie
ilości polioksometalanów związanych z powierzchnią katalityczną. Wyniki uzyskane ze
wstępnych pomiarów diagnostycznych umożliwiły wytypowanie powierzchni o potencjalnym
zastosowaniu jako sensory do elektrochemicznej detekcji nadtlenku wodoru.
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Niezwykle

istotny

obszar

badań

dotyczył

próby

porównania

zdolności

elektrokatalitycznych wybranych układów przy użyciu metod potencjostatycznych, które
wykonano w warunkach hydrodynamicznych wykorzystując wirującą elektrodę dyskową. Na
podstawie przeprowadzonych eksperymentów dla wszystkich analizowanych powierzchni
wykreślono krzywe kalibracyjne oraz wyznaczono parametry analityczne (czułość, limit
detekcji) istotne w celach porównawczych.
W oparciu o uzyskane dane eksperymentalne udowodniono, że nanostruktury złota
otoczone samoorganizowaną, pojedynczą warstwą ligandów kompleksujących SiW12O404- lub
PMo12O403- wykazują zbliżoną czułość względem substancji elektroaktywnej, jednak niższe
limity detekcji H2O2 otrzymane w układzie z heteropolianionami PMo12O403- przemawiają na
korzyść wykorzystania struktur AuPMo12 w tym zastosowaniu katalitycznym.
Parametry analityczne wyznaczone dla monowarstw SiW12O404- oddziałujących
z

powierzchnią

nanostrukturalnego

srebra

świadczyły

o

znaczących

różnicach

w wykrywalności H2O2 na pojedynczych filmach AgSiW12, które można wprost powiązać
z odmienną morfologią obiektów nanometrycznych oraz stopniem udekorowania ich
powierzchni będących konsekwencją innej długości fazy wzrostu. Udowodniono, że cząstki
AgSiW12S charakteryzuje wyższa czułość i niższe limity detekcji w porównaniu do AgSiW12L.
W dalszej części badań wykazano, iż hybrydowe układy katalityczne nanostruktur
metali w połączeniu z redukowanym tlenkiem grafenu wykazują bardziej korzystne wartości
parametrów katalitycznych w porównaniu do tych, które otrzymano dla niezależnie
działających warstw MNPs-POM i ERGO.
Najlepszą

wykrywalność

nadtlenku

wodoru

uzyskano

na

nanokompozycie

ERGO/AuPMo12. Dwa nachylenia zależności j=f(c) otrzymane dla tego układu mogą
świadczyć o mniejszej dystrybucji dostępnych centrów adsorpcyjnych w porównaniu do
pozostałych warstw hybrydowych (o jednym współczynniku kierunkowym krzywej
kalibracyjnej), co stanowi pewne ograniczenia w zastosowaniach katalitycznych, szczególnie
pod kątem wykrywania mikro-milimowych stężeń H2O2 (C >100 μM).

Wykazano, że nanokompozyt ERGO/AuSiW12 charakteryzuje się dziesięciokrotnie

wyższym limitem detekcji w porównaniu do ERGO/AuPMo12, jednak jedno nachylenie
krzywej kalibracyjnej będące miarą czułości powierzchni świadczy o tym, że wysycenie
centrów katalitycznych jest mniej prawdopodobne w układzie z inkorporowanymi AuSiW12.
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Katalizator zawierający ligandy SiW12O404- w połączeniu z nanostrukturalnym srebrem
o mniejszej średnicy rdzenia metalicznego wykazywał niższy limit detekcji H2O2
w porównaniu do analogicznego układu z ERGO/AgSiW12L. Czułość odpowiedzi filmu
hybrydowego ERGO/AgSiW12S na obecność substancji elektroaktywnej była jednak
dwukrotnie niższa w stosunku do tej, którą otrzymywano na ERGO/AgSiW12L.
Przyczynę znacznej rozbieżności w wartościach parametrów analitycznych powiązano
z odmiennym przebiegiem odpowiedzi chronoamperometrycznej, która w przypadku
kompozytu ERGO/AgSiW12L charakteryzowała się dość stromym przebiegiem zmian prądu
w funkcji czasu. Znaczne nachylenie wykształconych gęstości prądowych przełożyło się więc
na wyższe odchylenia standardowe schodków (w porównaniu do ERGO/AgSiW12S), co ma
decydujący wpływ na wartości limitów detekcji.
Podsumowując, heteropolianiony PMo12 efektywniej wiążą się z powierzchnią
nanostruktur metalicznych w porównaniu do SiW12, dzięki czemu hamują ich wzrost
i spowalniają procesy agregacji. Silne oddziaływanie jonów PMo12O403- z powierzchnią AgNPs
prowadzi jednak do tworzenia układów Keggina o wyższym stopniu organizacji, które blokują
dostęp substancji elektroaktywnej do centrów aktywnych katalitycznie. Gęste upakowanie
otoczek stabilizacyjnych PMo12 na powierzchni AuNPs umożliwia uzyskanie najniższych
limitów detekcji wśród struktur metalicznych funkcjonalizowanych jednostkami Keggina.
Zintegrowanie nanocząstek AuPMo12 z materiałem węglowym prowadzi jednak do
niekorzystnych zmian nachylenia krzywych kalibracyjnych, które świadczą o blokowaniu
centrów katalitycznych przez otoczki stabilizatora i redukowany tlenek grafenu. Analogicznej
tendencji nie zaobserwowano dla struktur metalicznych modyfikowanych ligandami
SiW12O404-. Mniejsze zdolności sorpcyjne SiW12 na powierzchni MNPs są korzystne, ponieważ
nie przyczyniają się do zasłaniania centrów aktywnych, co przekłada się na szerszy zakres
wykrywanych stężeń H2O2 i wysoką czułość MNPs otoczonych sub-monowarstwą SiW12.
Finalny

etap

badań

został

poświęcony

wykonaniu

kompleksowych

badań

elektrochemicznych i spektroskopowych w zakresie wytworzenia i scharakteryzowania
kompozytowych filmów tlenek grafenu/redukowany tlenek grafenu (GO/RGO) w połączeniu
z nanocząstkami srebra (AgNPs), które pełniłyby funkcję nośników do ultraczułej detekcji
molekuł wykazujących fluorescencję.
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W tej części pracy skupiono się na sposobie funkcjonalizacji matryc rozpraszających by
zapewnić efektywne unieruchamianie nanostrukturalnych form metalicznego srebra
otrzymanych na powierzchniach elektrod węglowych (GC) modyfikowanych tlenkiem grafenu
przy wykorzystaniu metod chronoamperometrycznych.
W prezentowanych badaniach zastosowano nowatorskie podejście do wytwarzania
AgNPs na warstwie GO/NH3 lub ERGO/NH3, która służyła jako nośnik dla elektroosadzanych
struktur srebra. Spodziewany wzrost stopnia pokrycia powierzchni AgNPs w środowisku
zaadsorbowanego amoniaku był uzasadniony aktywowaniem procesu nukleacji i zwiększeniem
efektywności tworzenia układów metalicznych na materiale elektrodowym w następstwie
usprawnionego wychwytywania kationów srebra z fazy objętościowej, prowadząc do
otrzymania kompleksów Ag(NH3)2+ na granicy faz elektroda-elektrolit.
Przeprowadzono proces optymalizacji warunków osadzania nanocząstek AgNPs na
wytworzonych

matrycach

realizowany

poprzez

modyfikację

parametrów

pomiaru

chronoamperometrycznego (potencjał redukcji, czas). Uzyskane dane eksperymentalne zostały
przedyskutowane w oparciu o związek między morfologią nanoporowatego filmu
(zawierającego cząstki o zdefiniowanej wielkości i kształcie) a wartościami współczynników
wzmocnienia widma ramanowskiego cząsteczki podlegającej detekcji.
Wszystkie

wytworzone

powierzchnie

kompozytowe

bazujące

na

arkuszach

grafenowych i nanostrukturach metalicznych o powierzchni odkrytej bądź funkcjonalizowanej
jednostkami Keggina sprawdzano pod kątem wykorzystania jako podłoża do detekcji molekuł
wykazujących

luminescencję.

Wyniki

uzyskane

z

przeprowadzonych

pomiarów

przedyskutowano w oparciu o różnice w mechanizmie wzmocnienia SERS.
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V. Najważniejsze osiągnięcia pracy

•

Nanocząstki srebra i złota stabilizowane heteropolianionami w połączeniu z ERGO
wykazują synergię w procesie elektrokatalitycznej redukcji nadtlenku wodoru.

•

Największe czułości wykazują kompozyty zawierające redukowany tlenek grafenu oraz
nanostrukturalne filmy AgSiW12 oraz AuPMo12 (LOD=56 nM).

•

Nanocząstki AgSiW12 bardzo efektywnie wzmacniają sygnał SERS. Umożliwiają
rejestrację dobrej jakości widm R6G dla stężeń równych 10-15 M.

•

Tlenek grafenu na warstwach AgSiW12 poprawia stabilność wzmocnienia SERS, ale
pogarsza początkowe wartości wzmocnienia.

•

Warstwy typu sandwichowego złożone z elektroosadzanych nanostruktur srebra oraz
tlenku grafenu wykazują bardzo dobre właściwości SERS.
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Wiedza naukowa zawarta w publikacjach oznaczonych numerami (1,3,4,5,6) została
zaprezentowana w części teoretycznej i eksperymentalnej przedkładanej rozprawy doktorskiej
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Wykaz wybranych skrótów

AgEC – elektrochemicznie osadzane nanostruktury srebra
AgEC/ERGO/Ag – nanostruktury srebra elektroosadzane na warstwie redukowanego tlenku grafenu
immobilizowanej na powierzchni blaszki srebrnej wzbogaconej o nanoporowatości w cyklu oksydoredukcyjnym
AgEC/GO/Ag – nanostruktury srebra elektroosadzane na warstwie tlenku grafenu immobilizowanej na
powierzchni blaszki srebrnej wzbogaconej o nanoporowatości w cyklu oksydo-redukcyjnym
AgORC – blaszka srebrna wzbogacona o nanoporowatości w cyklu oksydo-redukcyjnym
ERGO – elektrochemicznie redukowany tlenek grafenu
ERGO/NH3 – warstwa elektrochemicznie redukowanego tlenku grafenu po etapie kondycjonowania
w wodzie amoniakalnej
GC/AgPMo12 – nanostruktury srebra stabilizowane jednostkami PMo12 osadzone na nośniku
węglowym
GC/AgPMo12/ERGO – układ kompozytowy nanostruktur srebra modyfikowanych jednostkami PMo12
i warstwą elektrochemicznie redukowanego tlenku grafenu wsparty na nośniku węglowym
GC/AgSiW12 – nanostruktury srebra stabilizowane jednostkami SiW12 osadzone na nośniku węglowym
GC/AgSiW12/ERGO – układ kompozytowy nanostruktur srebra modyfikowanych jednostkami SiW12
i warstwą elektrochemicznie redukowanego tlenku grafenu wsparty na nośniku węglowym
GC/AuPMo12 – nanostruktury złota stabilizowane jednostkami PMo12 osadzone na nośniku węglowym
GC/AuPMo12/ERGO – układ kompozytowy nanostruktur złota modyfikowanych jednostkami PMo12
i warstwą elektrochemicznie redukowanego tlenku grafenu wsparty na nośniku węglowym
GC/AuSiW12 – nanostruktury złota stabilizowane jednostkami SiW12 osadzone na nośniku węglowym
GC/AuSiW12/ERGO – układ kompozytowy nanostruktur złota modyfikowanych jednostkami SiW12
i warstwą elektrochemicznie redukowanego tlenku grafenu wsparty na nośniku węglowym
GO – tlenek grafenu
GO/NH3 – warstwa tlenku grafenu po etapie kondycjonowania w wodzie amoniakalnej
HPA – heteropolianion (zdeprotonowana forma kwasu Keggina)
PATP – 4-aminotiofenol, p-aminotiofenol
PMo12 – kwas fosfododekamolibdenowy, H3PMo12O40·nH2O
POM – polioksometalan
SiW12 – kwas krzemododekamolibdenowy, H4SiW12O40·nH2O
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Aparatura pomiarowa i sprzęt laboratoryjny



analizator dynamicznego rozpraszania światła wyposażony w laser He–Ne
(λ=632.8 nm); Malvern Zetasizer, Nano ZS, UK; kąt rozpraszania wiązki: 1730
Przed każdym pomiarem zole nanostruktur metalicznych termostatowano przez 10 min
w temperaturze pokojowej 25±20C.



dyfraktometr proszkowy XRD wyposażony w lampę Cu (l = 1,540598 Å) i detektor
liniowy Vantec, Bruker D8 Discover, USA



potencjostat/galwanostat: PGSTAT 204 wyposażony w oprogramowanie NOVA 1.1,
Metrohm-Autolab, Holandia
Pomiary woltamperometryczne wykonano w standardowym układzie trójelektrodowym:
WE: GC, RE: Hg/Hg2Cl2(s)/nas. KCl, CE: pręt platynowy w 0.1M odtlenionym buforze
fosforanowym o pH=6.



rotator do wirującej elektrody dyskowej, Pine Research Instrumentation, USA
Pomiary amperometryczne wykonano w standardowym układzie trójelektrodowym:
WE: wirujący dysk, RE: Hg/Hg2Cl2(s)/nas. KCl, CE: pręt platynowy w 0.1M odtlenionym
buforze fosforanowym o pH=6, kołowa szybkość obrotów: 1000 rpm.



spektrofotometr FT-IR, Nicolet IS50 wyposażony w detektor DTGS, ThermoScientific,
USA
Rejestrowane widma FT-IR (tryb transmisyjny) stanowiły uśrednienie 64 skanów
(o rozdzielczości 4 cm-1) zebranych z analizowanej powierzchni (0.01 mm2).



spektrofotometr FT-IR, Nicolet iN10MX, ThermoScientific wyposażony w detektor
MCT-A (chłodzony ciekłym azotem)
Rejestrowane widma FT-IR (tryb odbiciowy) stanowiły uśrednienie 64 skanów
(o rozdzielczości 4 cm-1) zebranych z analizowanej powierzchni (0.01 mm2).



spektrofotometr FT-IR, Thermo Nicolet 8700 wyposażony w detektor MCT-A
(chłodzony ciekłym azotem), fotoelastyczny modulator PEM (PM-100, optyka: II/Zs50,
ZnSe 50 kHz) i synchroniczny demodulator próbkowania SSD
Widma w podczerwieni rejestrowano metodą zewnętrznego odbicia (IRRAS). Warstwy
będące przedmiotem badań nanoszono na płytki szklane modyfikowane napylonym
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filmem złota (ok. 30 nm). Pomiary wymagały ustawienia płytki krótkofalowej w PM przy
wybranej częstości 1450 cm-1 lub 2800 cm-1. Kąt padania wiązki (800) odpowiadał
maksymalnemu natężeniu pola elektromagnetycznego na granicy międzyfazowej.
Rejestrowane widma stanowiły uśrednienie 100 skanów (o rozdzielczości 4 cm-1)
zebranych z analizowanej powierzchni.


spektrofotometr ramanowski DXR, Thermo Scientific (użyte obiektywy: 50 x 0.5 NA;
50 x 0.75 NA; linie wzbudzające: 532 nm, 780 nm, obszar, z którego zbierano widmo:
2.56 µm2)
Rejestrowane widma stanowiły uśrednienie 2 skanów (o rozdzielczości 1 cm-1)
zebranych z analizowanej powierzchni.



spektrofotometr UV-Vis, Lambda 650, Perkin Elmer



skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), Merlin, Zeiss, Niemcy



transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM), Libra 120, Zeiss, Niemcy

_______________________________________________________________________



elektrody odniesienia: nasycona elektroda kalomelowa (Hg | Hg2Cl2(s) | nas. KCl)
z podwójnym płaszczem, Hydromet, Polska



elektrody pomocnicze: pręt platynowy, Minerał, Polska



elektrody pracujące: wirująca elektroda dyskowa z węgla szklistego GC o powierzchni
0.19 cm2, Pine Research Instrumentation, USA



szkło laboratoryjne modyfikowane napyloną warstwą złota (30 nm) jako podłoże do
unieruchamiania warstw do badań spektroskopowych w podczerwieni oraz
obrazowania powierzchni techniką skaningowej mikroskopii elektronowej



siatki niklowe jako podłoże do badań za pomocą transmisyjnego mikroskopu
elektronowego
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Odczynniki chemiczne



4-aminotiofenol, C₆H₇NS, 97%, Sigma Aldrich, USA



aceton, C3H6O, Chempur, Polska



argon, 99,9%, Air Product, Polska



azotan (V) srebra (I), AgNO3, ≥99.9%, Sigma Aldrich, USA



bromek potasu, KBr, Pike Technologies, USA



bufor fosforanowy o pH=6 (CM=0.1), Sigma Aldrich, USA



etanol, C2H5OH, 96%, Chempur, Polska



kwas fosfododekamolibdenowy, H3PMo12O40∙ nH2O, 99%, Sigma Aldrich, USA



kwas krzemododekawolframowy, H4SiW12O40∙ nH2O, 99%, Sigma Aldrich, USA



kwas siarkowy (VI), H2SO4, 96%, POCh, Polska



kwas tetrachlorozłotowy (III), HAuCl4∙ 3H2O, 99,9%, Sigma Aldrich, USA



manganian (VII) potasu, KMnO4, Avantor, Polska



nadtlenek wodoru, H2O2, 30%, Chempur, Polska



Nafion-117, 5%, Sigma Aldrich, USA



proszek grafitowy (1-2 µm), Sigma Aldrich, USA



rodamina 6G, C28H31N2O3Cl, ~95 %, Merck, Germany



tetrahydroboran sodu, NaBH4, 98%, Sigma Aldrich, USA



tlenek glinu, Al2O3 (5 µm), Sigma Aldrich, USA



tlenek grafenu, GO (otrzymany wg zmodyfikowanej metody Hummersa-Offemana)



woda amoniakalna, NH3∙ H2O, 25%, POCh, Polska
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Procedury eksperymentalne

Przygotowanie elektrod GC
Powierzchnia elektrodowo-czynna (GC) była poddawana procedurze oczyszczania za pomocą
medium polerującego (wodna zawiesina Al2O3 o średnicy ziaren 5µm naniesiona na tkaninę
filcową) w celu usunięcia zanieczyszczeń. W kolejnym etapie elektrodę umieszczano
w płuczce ultradźwiękowej (15 min) wypełnionej ultra-czystą wodą Mili-Q by zapewnić
całkowitą desorpcję substancji z jej powierzchni. Zewnętrzna warstwa elektrody była następnie
przemywana etanolem, wodą Mili-Q i pozostawiona do wyschnięcia.
Przygotowanie nanochropowatej elektrody srebrnej
Blaszka srebrna wraz z elektrodą pomocniczą (pręt platynowy) i odniesienia (Hg|Hg2Cl2|nas.
KCl) była umieszczona w standardowym naczyniu elektrochemicznym zawierającym 0.1M
roztwór KCl. Zarejestrowano serie cyklicznych 3 krzywych woltamperometrycznych w
zakresie potencjałowym od -0.2 V do +0.3 V z szybkością 20 mV·s-1. Po zakończonej
procedurze powierzchnia elektrody pracującej pokryła się czarnym nalotem.
Wszystkie pomiary elektrochemiczne prowadzono w temperaturze pokojowej 25±20C.
Wartości potencjałów przedstawiono na wykresach względem nasyconej elektrody
kalomelowej. Gęstości prądowe odpowiadały natężeniu prądu przypadającemu na
powierzchnię elektrody.
Przygotowanie powierzchni katalitycznej zawierającej film nanostruktur i warstwę tlenku
grafenu
Na powierzchnie elektrodowo-czynne (GC) wprowadzano porcjami zole nanostruktur
metalicznych (15 µl) dyspergowanych w mieszaninie Nafion-etanol (1:10) w stosunku
objętościowym 1:3. W kolejnym etapie, filmy nanostruktur modyfikowano wodną zawiesiną
tlenku grafenu (6 µl) o C=1mg·ml-1 i pozostawiono do wyschnięcia. Warstwy katalityczne
modyfikujące powierzchnię elektrod GC były każdorazowo kondycjonowane z szybkością
polaryzacji 50 mV·s-1 w wodnym roztworze 0.1M buforu fosforanowego o pH=6 nasyconego
argonem do momentu ustabilizowania odpowiedzi prądowych.
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Wytwarzanie warstwy redukowanego tlenku grafenu na powierzchni elektrody pracującej
Powierzchnię elektrodowo-czynną (GC) modyfikowano wodną zawiesiną tlenku grafenu
(1mg·ml-1) o objętości 6 µl i pozostawiono do wyschnięcia. W kolejnym etapie elektrodę
modyfikowaną warstwą GO umieszczano w naczyniu elektrochemicznym (WE: GC, RE:
Hg|Hg2Cl2|nas. KCl, CE: pręt grafitowy) zawierającym 0.1M odtleniony bufor fosforanowy
o pH=6; Krzywą woltamperometryczną rejestrowano z szybkością polaryzacji potencjałem
5 mV·s-1.

Przygotowanie podłoży do pomiarów FT-IR i detekcji SERS
Hydrozole nanostruktur (5mg·ml-1) nanoszono na oczyszczone powierzchnie ITO lub napyloną
próżniowo warstwę złota w celu uzyskania stężenia 200 µg·ml-1 na powierzchni 0.25 cm2. Na
wysuszony film cząstek lub warstwę hybrydową MNPs/GO, MNPs/ERGO wprowadzano 10
µl badanego roztworu R6G lub PATP i pozostawiano do wyschnięcia.

Wszystkie użyte odczynniki charakteryzowały się czystością analityczną i nie wymagały
dodatkowej procedury oczyszczania. Do przygotowania wodnych roztworów wykorzystano
wodę trójkrotnie destylowaną i dejonizowaną za pomocą systemu Mili-Q o pH=7 o oporności
18.2 Ω.

191

Wykaz cytowanej literatury

[1] I. Khan, K. Saeed, I. Khan, Arabian Journal of Chemistry 12 (7) (2017) 908-931
[2] J. Jeevanandam, A. Barhoum, Y. S. Chan, A. Dufresne, M. K. Danquah, J. Nanotechnol. 9 (2018) 1050–1074
[3] A. Huczko, M. Kurcz, M. Popławska ,,Nanorurki węglowe – otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania”, Warszawa (2014)
ISBN/ISSN: 978-83-235-1446-6
[4] W. Brullot, K. Leuven, Development, synthesis and characterization of multifunctional nanomaterials, Arenberg Doctoral School (2014)
ISBN 978-90-8649-712
[5] B. Hvolbæk, T. V. W. Janssens, B. S. Clausen, H. Falsig, C.H. Christensen, J. K. Nørskov, Nanotoday 2 (2007) ISSN:1748 0132
[6] M. B. Cortie, E. van der Lingen, Materials Forum 26 (2002) 1-14
[7] W. Chen, S. Chen, Angew. Chem., Int. Ed. 48 (2009) 4386–4389
[8] T. V. W. Janssens, B. S. Clausen, B. Hvolbæk, H. Falsig, C. H. Christensen, T. Bligaard, J.K. Nørskov, Topics in Catalysis 44 (2007) 1-2
[9] X. Cheng, Nanolithography (2014) 348-375
[10] G. C. Bond, Molecules 17 (2012) 1716-174
[11] A. L. Mackay, Acta Cryst. 15 (1962) 916-918
[12] W. Eberhardt: Surface Science 500 (2002) 242-270
[13] D. A. H. Cunningham, W. Vogel, R.M. Torres-Sanchez, K. Tanaka, and M. Haruta: J. Catalysis 183 (1999) 24-31
[14] J. M. Soler, I. L. Garzón, and J.D. Joannopoulis: Solid State Communications 17 (2001) 621-625
[15] H. B. Liu, J. A. Ascencio, M. Perez-Alvarez, M. J. Yacaman, Surface Science 491 (2001) 88-98
[16] M. Haruta, Catalysis Today 36 (1997) 153-166
[17] A. Muñoz-Castro, T. Gomez, D. MacLeod Carey, S. Miranda-Rojas, F. Mendizabal, J. H. Zagal, R. Arratia-Perez, J. Phys. Chem. C 120
(2016) 7358−7364
[18] P. Suchomel, L. Kvitek, R. Prucek, A. Panacek, A. Halder, S. Vajda, R. Zboril, Scientific reports 8 (2018) 4589
[19] W. Eberhardt, Surface Science 500 (2002) 242-270
[20] C. Jeyabharathi, S. S. Kumar, G. V. M Kiruthika, K. L. N. Phani, Angew. Chem., Int. Ed. 122 (2010) 2987–2990
[21] A. K. Geim, K. S. Novoselov, Nat. Mater. 6 (2007) 183–191
[22] M. J. Allen, V.C. Tung, R. B. Kaner, Chem. Rev. 110 (2010) 132–145
[23] D. H. Lim, J. Wilcox, J. Phys. Chem. C 116 (2012) 3653–3660
[24] M. Zhou, A. Zhang, Z. Dai, P. Feng, C. Zhang, J. Phys. Chem. C 114 (2010) 16541–16546
[25] H. Yin, H. Tang, D. Wang, Y. Gao, Z. Tang, ACS Nano 6 (9) (2012) 8288–8297
[26] B. E. Salisbury, W. T. Wallace, R. L. Whetten, Chemical Physics 262 (2000) 131-141

192

[27] G. Mills, M. S. Gordon, H. Metiu, Chemical Physics Letters 359 (2002) 493-499
[28] M. Hu, J. Chen, Z-Y. Li, L. Au, G. V. Hartland, X. Li, M. Marquez, Y. Xia, Chem. Soc. Rev. 35 (2006) 1084–1094
[29] L. M. Liz-Marzán, Nanometals: formation and color, Materials Today 7(2) (2004) 26-31, ISSN:1369 7021
[30] M. Ch. Daniel, D. Astruc, Chem. Rev. 104 (2004) 293-346
[31] R. W. Kelsall, I. W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2008) ISBN: 978-83-01172336
[32] Y. Zhou, C. Y. Wang, Y. R. Zhu, Z. Y. Chen, Chem. Mater. 11 (1999) 2310–2312
[33] K. Stolarczyk, R. Bilewicz, Electrochimica Acta 51 (2006) 2358–2365
[34] J.K. Dunleavy, Platinum Metals Rev. 50 (2006) 110
[35] A. Z. Ernst, S. Żołądek, K. Wiaderek, J. A. Cox, A. Kolary-Żurowska, K. Miecznikowski, P. J. Kulesza, Electrochimica Acta 53 (2008)
3924-3931
[36] M. Sadakane, E. Steckhan, Chem. Rev. 98 (1998) 219–237
[37] J. Xin, T. Lindenmuth, C. Shannon, Electrochimica Acta 56 (2011) 8884–8890
[38] M. Grzelczak, J. Perez-Juste, P. Mulvaney, Luis M. Liz-Marza, Chem.Soc.Rev. 37 (2008) 1783–1791
[39] Z. Y. Bao, D. Y. Lei, J. Dai, Y. Wu, Appliec Surface Science 287 (2013) 404-410
[40] G. C. Lica, K.P. Browne, Y. Tong, Journal of Cluster Science 17 (2) (2006) 349-359
[41] L. Wei, J. Lu, H. Xu, A. Patel, Z-S Chen, G. Chen, Drug Discovery Today 20 (2015) 595-601
[42] R. Rao Juluri, S. Ravulapalli, S. Vadavlli, S. V. Parlapalli, Phys. Status Solidi A 215 (24) (2018) 1800533
[43] S. Zhang, X. Tian, J. Yin, Y. Liu, Z. Dong, J.-L. Sun, W. Ma, Scientific Reports 6 (2016) 24503
[44] R. Bryaskova, D. Pencheva, S. Nikolov, T. Kantardjiev, J. Chem Biol. 4 (2011) 185–191
[45] J. Natsuki, T. Natsuki, Y. Hashimoto, A Review of Silver Nanoparticles: Synthesis Methods, Properties and Applications, ISSN: 23272635
[46] X-F. Zhang, Z-G. Liu, W. Shen, S. Gurunathan, Int. J. Mol. Sci. 17 (2016) 1534
[47] M. Tejamaya, I. Römer, R. C. Merrifield, J. R. Lead, Environ. Sci. Technol. 46 (2012) 7011−7017
[48] I. V. Kozhevnikov, Chem. Rev. 98 (1998) 171-198
[49] B. B. Bardin, R. J. Davis, Applied Catalysis A: General 200 (2000) 219–231
[50] N. Mizuno, M. Misono, Heterogeneous Catalysis, Chem. Rev. 98 (1998) 199-217
[51] Keita, B.; Nadjo, L. J. Electroanal. Chem. 354 (1993) 235-251
[52] M. Misono, T. Okahura, Chemtech 23 (1993) 23-29
[53] J. Arichi, M. Eternot, B. Louis, Catal. Today 138 (2008) 117-122
[54] T. Okuhara, T. Nakatom, Catalysis Surveys from Japan 2 (1998) 31–44
[55] S. Uchida, Y. Ogasawara, T. Maruichi, A. Kumamoto, Y. Ikuhara, T. Yamada, H. Kitagawa, N. Mizuno, Growth Des. 14 (2014)
6620−6626
[56] J. Arichi, M. M. Pereira, P. M. Esteves, B. Louis, Solid State Sciences 12 (2010) 1866–1869
[57] S. Borghèse, A. Blanc, P. Pale, B. Louis, Dalton Trans. 40 (2011) 1220–1223

193

[58] X. Lin, C. Jiang, Analytical Sciences 22 (2006) 697-700
[59] M. Huang, L. Bi, Y. Shen, B. Liu, and S. Dong, J. Phys. Chem., 108 (2004) 9780–9786
[60] P. J. Kulesza, K. Karnicka, K. Miecznikowski, M. Chojak, A. Kolary, P. J. Barczuk, G. Tsirlina, W. Czerwiński, Electrochimica Acta 50
(2005) 5155–5162
[61] T. Baba, Y. Ono, T. Ishimoto, S. Morikawa, S. Tanooka, Bull. Chem. Soc. Jpn. 58 (1985) 2155-2156
[62] T. Baba, Y. Ono, Appl. Catal. 22 (1986) 321-337
[63] B. Keita, L. Nadjo, Surf. Sci. 254 (1991) L443-L447
[64] B. A. Watson, M. A. Barteau, L. Haggerty, A. M. Lenhoff, R. S Weber, Langmuir 8 (1992) 1145–1148
[65] M. S. Kaba, I. K. Song, D. C. Duncan, C. L. Hill, M. A. Barteau, Microscopy, Inorg. Chem. 37 (1998) 398-406
[66] T. Okuhara, H. Watanabe, T. Nishimura, K. Inumaru, M. Misono, Chem. Mater. 12 (2000) 2230–2238
[67] E. A. Ukshe, L. S. Leonova, A. I. Korosteleva, Solid State Ionics 36 (1989) 219-223
[68] N. D. Spencer, R. C. Schoonmaker, G. A. Somorjai, Nature 294 (1981) 643–644
[69] A. Żurowski, A. Kolary-Żurowska, S. Dsoke, P. J. Barczuk, R. Marassi, P. J. Kulesza, Journal of Electroanalytical Chemistry 649 (2010)
238–247
[70] S. Dsoke, A. Kolary-Żurowska, A. Żurowski, P. Mignini, P. J. Kulesza, R. Marassi, Journal of Power Sources 196 (2011) 10591–10600
[71] Y. Liu, J. He, W. Chu, W. Yang, Catalysis Science and Technology 8 (2018) 5774–5781
[72] H-F. Shi, ACS Appl. Mater. Interfaces 9 (2017) 422−430
[73] M. Pumera, The Chemical Record 9 (2009) 211–223
[74] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A. Firsov. Science 306 (5696)
(2004) 666-669
[75] B. F. Machado, P. Serp, Catal. Sci. Technol. 2 (2012) 54-75
[76] T. Kuila, S. Bose, P. Khanra, A. K. Mishra, N. H. Kim, J. H. Lee, Biosens. Bioelectron. 26 (2011) 4637-4648
[77] T. Zhang, J. Liu, C. Wang, X. Leng, Y. Xiao, L. Fu, Biosens. Bioelectron. 89 (2017) 28-42
[78] A. A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, F. Miao, C. N. Lau, Nano Lett. 8 (2008) 902–907
[79] C. Lee, X. Wei, J. W. Kysar, J. Hone, Science 321 (5887) (2008) 385-388
[80] M. D. Stoller, S. Park, Y. Zhu, J. An, R. S. Ruoff, Nano Lett. 8 (2008) 3498–3502
[81] R. R. Nair, P. Blake, A. N. Grigorenko, K. S. Novoselov, T. J. Booth, T. Stauber, N. M. R. Peres, A. K. Geim, Science 320 (5881) (2008)
1308
[82] A. Kasry, A. A. Ardakani, G. S. Tulevski, B. Menges, M. Copel, L. Vyklicky, L., J. Phys. Chem. C 116 (2012) 2858-2862
[83] X. Wang, Y. Shi, RSC Nanoscience & Nanotechnology 32 (2014) 1-30, ISBN:978-1-78262-338-0
[84] http://surfchem.dk/research/projects/graphene-chemistry
[85] T. J. Davies, M. E. Hyde, R. G. Compton, Angew. Chem. Int. Ed. 44 (2005) 5121-5126
[86] A. Ambrosi, C. K. Chua, N. M. Latiff, A. H. Loo, C. H. A. Wong, A. Y. S. Eng, A. Bonanni, M. Pumera, Chem. Soc. Rev. 45 (2016) 2458
[87] M. Pumera, Chem. Soc. Rev., 39 (2010) 4146–4157
[88] C. Bosch-Navarro, E. Coronado, C. M. Gastaldo, J. F. Sanchez-Royo, M. G. Gomez, Nanoscale 4 (2012) 3977

194

[89] D. Chen, H. Feng, L. Li, Chem. Rev. 112 (2012) 6027−6053
[90] H. He, J. Klinowski, M. Forster, A. Lerf, Chem. Phys. Lett. 287 (1998) 6-53
[91] K. P. Loh, Q. Bao, G. Eda, M. Chhowalla, Nat. Chem. 2 (2010) 1015–1024
[92] J. Shang, L. Ma, J. Li, W. Ai, G. Gurzadyan, Sci. Rep. 2 (2012) 00792
[93] O. C. Compton, S. T. Nguyen, Small 6 (6) (2010) 711–723
[94] B. C. Brodie, Trans. R. Soc. London 149 (1859) 249–259
[95] L. Staudenmaier, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 31 (1898) 1481–1487
[96] D. R. Dreyer, S. Park, Ch. W. Bielawski, R. S. Ruoff, Chem. Soc. Rev. 39 (2010) 228–240
[97] W. S. Hummers, R. E. Offeman, J. Am. Chem. Soc. 80 (1958) 1339
[98] S. Stankovich, D. A. Dikin, R. D. Piner, K. A. Kohlhaas, A. Kleinhammes, Y. Jia, Y. Wu, S. B. T. Nguyen, R. S. Ruof, Carbon 45 (2007)
1558–1565
[99] Y. Xu, K. Sheng, C. Li, G. Shi, ACS Nano 4 (2010) 4324-4330
[100] J. D. Mangadlao, P. Cao, D. Choi, R. C. Advincula, ACS Appl. Mater. Interfaces 9 (2017) 24887-2489
[101] L. Chen, Y. Tang, K. Wang, C. Liu, S. Luo, Electrochem. Commun. 13 (2011) 133-137
[102] A. Viinikanoja, Z. Wang, J. Kauppila, C. Kvarnström, Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012) 14003-14009
[103] P. M. Hallam, C. E. Banks, Electrochem. Commun. 13 (8) (2011) 8-11
[104] S. Stankovich, D. A. Dikin, G. H. B. Dommett, K. M. Kohlhaas, E. J. Zimney, E. A. Stach, R. D. Piner, S. T. Nguyen, R.S. Ruoff, Nature
442 (2006) 282–286
[105] A. Jabłońska, S. Berbeć, A. Świetlikowska, M. Kasztelan, B. Pałys, Reduced Graphene oxide for biosensing electrocatalytic applications,
Advanced Materials Book Series, Willey Scrivener 7 (2019) 143-179, ISBN:9781119459903
[106] S. Berbeć, S. Żołądek, A. Jabłońska, B. Pałys, Sensors and Actuators B 258 (2018) 745-756
[107] G. Das, F. Mecarini, F. Gentile, F. De Angelis, M. Kumar HG. P. Candeloro, C. Liberale. G. Cuda, E. Di Fabrizio, Biosensors and
Bioelectronics 24 (2009) 1693–1699
[108] Y. Liu, D. Yu, C. Zeng, Z. Miao, L. Dai, Langmuir 26 (9) (2010) 6158–6160
[109] T. Liu, H. Su, X. Qu, P. Ju, L. Cui, S. Ai, Sensors and Actuators B 160 (2011) 1255–1261
[110] L. Jin, K. Yang, K. Yao, S. Zhang, H. Tao, S-T. Lee, Z. Liu, R., Peng, ACS 6 (6) (2012) 4864–4875
[111] A. Świetlikowska, M. Gniadek, B. Pałys, Electrochimica Acta 98 (2013) 75–81
[112] P. Olejnik, A. Świetlikowska, M. Gniadek, B. Pałys, J. Phys. Chem. C 118 (2014) 29731−29738
[113] M. Paz San Andrés, A. M. Díez-Pascual, S. Palencia, J. San Torcuato, M. Valiente, S. Vera, Journal of Luminescence 187 (2017) 169180
[114] H. Zhang, H. Zhang, A. Aldalbahi, X. Zuo, C. Fan, X. Mi, Biosens. Bioelectron. 89 (2017) 96-106
[115] Y. Song, K. Qu, C. Zhao, J. Ren, X. Qu, Mater. 22 (2010) 2206-2210
[116] J. Chen, J. Ge1, L. Zhang, Z. Li, J. Li, Y. Sun, L. Qu, Microchim. Acta 183 (2016) 1847-1853
[117] Y. Tao, Y. Lin, Z. Huang, J. Ren, X. Qu, X, Adv. Mater. 25 (2013) 2594-2599
[118] A. Mastalir, Z. Kiraly, A. Patzko, I. Dekany, P. L’Argentiere, Carbon 46 (2008) 1631-1637

195

[119] J. Lu, I. Do, L. T. Drzal, R. M. Worden, I. Lee, ACS Nano 2 (2008) 1825-1832
[120] B. S. Kong, J. Geng, H.-T. Jung, Chem. Commun. 2174 (2009) 2174-2176
[121] Y. Liu, Z. Huang, Q. Xie, L. Sun, T. Gu, Z. Li, S. Luo, Sensor. Actuat. B-Chem. 18 (2013) 894,
[122] A. Jabłońska, S. Berbeć, A. Świetlikowska, M. Kasztelan, Barbara Pałys, Wiley Scrivener, Handbook of Graphene: Biosensors and
Advanced Sensors 6 (2019) ISBN: 978-1-119-46974-2
[123] I. V. Lightcap, T. H. Kosel, P. V. Kamat, Nano Lett. 10 (2010) 577-583
[124] S. Liu, J. Tian, L. Wang, Y. Zhang, X. Sun, Macromolecules 43 (2010) 10078-10083
[125] S. Żołądek, I. A. Rutkowska, M. Blicharska, K. Miecznikowski, W. Ozimek, J. Orlowska, E. Negro, V. Di Noto, P. J. Kulesza,
Electrochimica Acta 233 (2017) 113–122
[126] M. Sawangphruk, Y. Sanguuansak, A. Krittayavathananon, S. Luanwuthi, P. Srimuk, S. Nilmoung, S. Maensiri, W. Meevsana, J.
Limtrakul, Carbon 70 (2014) 287-294
[127] X. Zhou, X. Huang, X. Qi, S. Wu, C. Xue, F. Y. C. Boey, Q. Ya, P. Chen, H. Zhang, J. Phys. Chem. C 113 (25) 2009 13103−13107
[128] X. Ling, J. Zhang, Small 6 (2010) 2020-2025
[129] Y. Wang, L. Polavarapu, L. M. Liz-Marzán. ACS Appl. Mater. Interfaces 6 (2014) 21798-21805
[130] https://www.ceb.cam.ac.uk/research/groups/rg-eme/teaching-notes/linear-sweep-and-cyclic-voltametry-the-principles
[131] Z. Galus, Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej, wydanie drugie zmienione, PWN, Warszawa (1977)
[132] http://www.asdlib.org/onlineArticles/ecourseware/Kelly_Potentiometry/PDF-6Chronoamp.pdf
[133] A. Prévoteau, A. Geirnaert1, J. B. A. Arends, S. Lannebère, T. Van de Wiele, K. Rabaey, Scientific Reports (2015) 11484
[134] B. J. Inkson, Scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) for materials characterization, Materials
Characterization Using Nondestructive Evaluation (NDE) Methods (2016) 17-43
[135] G. Słowik, Podstawy mikroskopii elektronowej i jej wybrane zastosowania w charakterystyce katalizatorów nośnikowych, Nauka dla
Gospodarki 2 (2012) 219-244, ISBN: 978-83-931292-8-7
[136] https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope
[137] J. Dutkiewicz, J. Morgiel, Transmisyjna mikroskopia elektronowa w badaniach mikrostuktury i przemian fazowych, Techniki i Metody,
Lab (3) (2013) 6-13
[138] https://www.apinstruments.pl/aparatura/malvern-instruments/rodzina-zetasizer/zetasizer-nano
[139] W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, wydanie czwarte poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo PWN,
Warszawa (2002) ISBN: 83-01-13728-2
[140] Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, wydanie trzecie zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo PWN, Warszawa (1992)
ISBN/ISSN: 97-883-0110-5037
[141] A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, wydanie trzecie zmienione, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa (2002) ISBN: 83-204-2728-2
[142] V. P. Tolstoy, I. V. Chernyshova, V. A. Skryshevsky, Handbook of infrared spectroscopy of ultrathin films, John Wiley and Sons (2003)
ISBN: 0-471-35404-X
[143] J. C. Lindon, G. E. Tranter, J. L. Holmes, Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, Part 1 (A-L) 1-3 (2000) ISBN: 0-12-2266803
[144] J. Sadlej, Spektroskopia Molekularna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa (2002) ISBN: 83-204-2705-3
[145] V. G. Gregoriou, S. E. Rodman, Vibrational Spectroscopy of Thin Organic Films, Materials Science (15) (2006) 2670–2693

196

[146] M. Szklarczyk, A. Królikowska, B. Pałys, J. Szydłowska, M. Strawski, K. Jackowski, P. Krysiński, A. Makowska, A. Siporska, M.
Pękała, K. Polok, M. Pecul-Kudelska, Fizykochemiczne metody badawcze w nano- i biotechnologii, redakcja naukowa Marek Szklarczyk,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydanie 1 (2015), ISBN 978-83-235-1886-0
[147] S. G. Kazarian, K. L. Andrew Chan, Analyst 138 (2013) 1940-1951
[148] A. Królikowska, Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej, Powierzchniowo wzmocnione rozproszenie ramanowskie
(SERS) – problemy eksperymentalne, modele teoretyczne, zastosowania (2013), Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
[149] J. Lee, J. Kim, S. Kim, D-H Min, Adv. Drug Delivery Rev., 105 (2016) 275
[150] M. Fleischmann, P. J. Hendra, A. J. McQuillan, Chemical Physics Letters 26 (2) (1974) 163-166
[151] S. Żołądek, I. A. Rutkowska, K. Skorupska, B. Pałys, P. J. Kulesza, Electrochimica Acta 56 (2011) 10744-10750
[152] T. He, J. Yao, Progress in Materials Science 51 (2006) 810–879
[153] J. Jiang, I. May, M. J. Sarsfield, M. Ogden, D.O. Fox, Ch. J. Jones, P. Mathew, Journal of Solution Chemistry 34 (4) (2005) 443-468
[154] R. Włodarczyk, M. Chojnak, K. Miecznikowski, A. Kolary, P. J. Kulesza, R. Marassi, Journal of Power Sources 159 (2) (2006) 802809
[155] S. Berbeć, S. Żołądek, P. J. Kulesza, B. Pałys, Journal of Electroanalytical Chemistry 854 (2019) 113537
[156] C. M. Teague, X. Li, M.E. Biggin, L. Lee, J. Kim, A. A. Gewirth, The Journal of Physical Chemistry B. 108 (2004) 1974–1985
[157] Kukino, R. Kikuchi, T. Takeguchi, T. Matsui, K. Eguchi, Solid State Ionics 176 (2005) 1845-1848
[158] T. He, J. Yao, Prog. Mater. Sci. 51 (6) (2006) 810–879
[159] T. Yamase, Chem. Rev. 98 (1) (1998) 307–326
[160] A. Otto, J. Raman Spectrosc. 36 (6,7) (2005) 497–509
[161] B. Xu, L. Xu, G. Gao, W. Guo, S. Liu, J. Colloid InterfaceSci. 330 (2) (2009) 408–414
[162] E.N. Glass, J. Fielden, A.L. Kaledin, D.G. Musaev, T. Lian, C.L. Hill, Chem. Eur J. 20 (15) (2014) 4297–4307
[163] D. K. Bhui, H. Bar, P. Sarkar, G. P. Sahoo, S. P. De, A. Misra, J. Mol. Liq. 145 (1) (2009) 33–37
[164] Y. Wang, O. Zeiri, V. Gitis, A. Neyman, I. A. Weinstock, Inorg. Chim. Acta 363 (15) (2010) 4416–4420
[165] A. Moores, F. Goettmann, New J. Chem. 30 (8) (2006) 1121-1132
[166] G. Zhang, Z. Chen, T. He, H. Ke, Y. Ma, K. Shao, W. Yang, J. Yao, J. Phys. Chem. B 108 (22) (2004) 6944–6948
[167] A. Henglein, Chem. Mater. 10 (1) (1998) 444–450
[168] J. Navarrete, C. Siefe, S. Alcantar, M. Belt, G.D. Stucky, M. Moskovits, Nano Lett. 18 (2) (2018) 669–674
[169] C. Rocchiccioli-Deltcheff, M. Fournier, R. Franck, R. Thouvenot, Inorg. Chem. 22 (2) (1983) 207–216
[170] A. J. Bridgeman, Chem. Phys. 287 (1) (2003) 55–69
[171] G. C. Lica, K. P. Browne, Y. Tong, J. Clust. Sci. 17 (2) (2006) 349-359
[172] M. Sadakane, E. Steckhan, Chem. Rev. 98 (1998) 219–237
[173] S. Żołądek, I. A. Rutkowska, K. Skorupska, B. Pałys, P. J. Kulesza, Electrochim. Acta 56 (2011) 10744–10750
[174] D. Ingersoll, P. J. Kulesza, L. R. Faulkner, J. Electrochem. Soc. 141 (1994) 140–147
[175] A. Kuhn, F. C. Anson, Langmuir 12 (1996) 5481–5488
[176] G. E. Cheng, J. A. Pacey, Electrochim. Acta 46 (2001) 4223–4228

197

[177] L. Cheng, L. Niu, J. Gong, S. Dong, Chem. Mater. 11 (1999) 1465–1475
[178] S. Berbeć, S. Żołądek, P. Wasilewski, A. Jabłońska, P. Kulesza , B. Pałys, Electrocatalysis 11 (2020) 215–225
[179] A.Świetlikowska, M. Gniadek, B. Palys, Electrochimica Acta 98 (2013) 75-81
[180] A.Jürgensen, J.B. Moffat, Catalysis Letters 34 (1995) 237-244
[181] M. Sadakane, E. Steckhan, Chem. Rev. 98 (1998) 219
[182] F. Meng, X. Yan, J. Liu, J. Gu, Z. Zou, Electrochim. Acta 56 (2011) 4657–4662
[183] T. G. J. Van Venrooij, M. T. M. Koper, Electrochim. Acta 40 (1995) 1689–1696
[184] G. Flätgen, S. Wasle, M. Lübke, C. Eickes, G. Radhakrishnan, K. Doblhofer, G.Ertl, Electrochim. Acta 44 (1999) 4499–4506
[185] M. Shumba, T. Nyokong, Electrochim. Acta 236 (2017) 212–220
[186] A. M. Gómez-Marín, A. Boronat, J. M. Feliu, Russian Journal of Electrochemistry 53 (9) (2017) 1029–1041
[187] S. Francis, S. Joseph, E. P. Koshy, B. Mathew, New J. Chem. 41 (2017) 14288-14298
[188] H. Liang, W. Wang, Y. Huang, S. Zhang, H. Wei, H. Xu, J. Phys. Chem. C 114 (2010) 7427-7431
[189] B. Hvolbæk, T. V. W. Janssens, B. S. Clausen, H. Falsing, C. H. Christensen, J. K. Nørskov, Nanotoday 2 (4) (2007) 14-18
[190] N. Leopold, B. Lendl, J. Phys. Chem. B 107 (2003) 5723-5727
[191] G. Das, F. Mecarini, F. Gentile, F. De Angelis, M. Kumar HG. P. Candeloro, C. Liberale. G.Cuda, E. Di Fabrizio, Biosensors and
Bioelectronics 24 (2009) 1693–1699
[192] Y. Liu, D. Yu, C. Zeng, Z. Miao, L. Dai, Langmuir 26 (9) (2010) 6158–6160
[193] T. Liu, H. Su, X. Qu, P. Ju, L. Cui, S. Ai, Sensors and Actuators B 160 (2011) 1255-1261
[194] L. Jin, K. Yang, K. Yao, S. Zhang, H.Tao, S-T Lee, Z. Liu, R. Peng, ACS Nano 6 (6) (2012) 4864–4875
[195] M. Paz San Andrés, A. M. Díez-Pascual, S. Palencia, J. S. Torcuato, M. Valiente, S. Vera, Journal of Luminescence 187 (2017) 169180

198

