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I  Materiały porowate 
 
1. Co warto wiedzieć o materiałach porowatych? 

a) rodzaje 
b) metody syntezy 
c) budowa – struktura 
d) właściwości, możliwości modyfikacji 
e) metody badania 
f) zastosowanie 

 
2. Sygnały 
 
 Ciała stałe mogą wykazywać porowatość w skali nano (10–9 ÷ 10–7 m). Takie materiały są 
rodzajem nanomateriałów o tyle interesującym, że wielkość porów jest porównywalna 
z rozmiarami cząsteczek chemicznych. Synteza struktur o różnej wielkości i topologii porów 
w połączeniu z różnorodnością chemiczną daje niemal nieograniczone możliwości ich 
projektowania i modyfikowania. Wykorzystywanie tych możliwości przekłada się na stały wzrost 
zainteresowania sitami molekularnymi, a liczba publikacji na ich temat jest ogromna. Dzieje się 
tak głównie ze względu na ważne praktyczne zastosowanie takich materiałów w katalizie 
i adsorpcji. 
 Materiały porowate występują w naturze jako minerały a także jako tkanki (np. kostna). 
Już pierwsze odkrycia właściwości takich materiałów inspirowały do dalszych badań. 
Zastanawiające było, że potrafią one pochłonąć wodę niczym gąbka do 30% swojej masy. Aby 
mieć obiekt badań należało w pierwszym kroku opracować metodę otrzymywania takich 
materiałów. Pierwsze otrzymano krystaliczne materiały o stosunkowo małych rozmiarach porów 
(< 2 nm), czyli materiały mikroporowate zwane zeolitami. Występuje tu zatem pewien konflikt w 
nazewnictwie: materiały zawierające pory o rozmiarach do dwóch nanometrów nazywane są 
mikroporowatymi (co nigdy nie oznacza materiałów z porami wielkości mikrometrów). 
Opanowanie syntezy zeolitów okazało się stwarzać nowe możliwości, które doprowadziły do 
otrzymania materiałów o znacznie większych rozmiarach porów (do 50 nm) – materiałów 
mezoporowatych – różniły się one nie tylko rozmiarami porów, ale także odmienną budową. 
Materiały o jeszcze większych porach zazwyczaj określa się jako makroporowate. Takie 
specyficzne materiały (porowaty tlenek glinu – korund lub AlPO) mają zastosowanie jako 
implanty. 

2.1. Zeolity 
 Najważniejszą cechą zeolitów, poza rozmiarami porów, jest ich krystaliczność. Dzięki 
temu stanowią one bardzo dobrze zdefiniowany układ. Znane struktury zeolitów zostały zebrane 
w atlasie struktur zeolitowych (http://www.iza-structure.org/databases/). Ponadto ważnymi 
cechami zeolitów są: właściwości sorpcyjne (m. in. selektywna sorpcja), zdolność do wymiany 
jonowej (kationy mogą pełnić rolę centrów katalitycznych), możliwość wykorzystania jako 
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nośników dla metali, tlenków metali czy materiałów optycznie aktywnych. Możliwe jest także 
zakotwiczanie (grafting) fragmentów organicznych lub nieorganicznych pełniących następnie 
rolę centrów katalitycznych. 
 Materiały mikroporowate otrzymuje się w procesie syntezy hydrotermalnej (wodne 
roztwory, podwyższone ciśnienie i temperatura). Mieszanina reakcyjna zawiera związki 
nieorganiczne stanowiące budulec przyszłych materiałów (związki krzemu, glinu lub fosforu) 
oraz substancję ograniczą, która jest czynnikiem kierującym syntezą (templat). Wielkość i kształt 
cząsteczek organicznych wpływa na uporządkowanie tetraedrów TO4 (T = kation sieciowy, 
np. Si, Al, P). Cząsteczki templatu są okludowane przez krystalizującą nieorganiczną sieć. 
W ostatnim etapie następuje usuwanie templatu – w jego miejsce pozostają puste kanały 
i komory. Klasyfikacja zeolitów oraz charakterystyka zeolitów typu fojazytu – patrz poz. 1 
cytowanej literatury. 

2.2. Materiały mezoporowate 
 Do otrzymywania materiałów mezoporowatych stosuje się czynnik kierujący syntezą 
w postaci supramolekularnych agregatów cząsteczek powierzchniowo czynnych (patrz ćwiczenie 
„Micelizacja”). Jego wybór, podobnie jak w przypadku zeolitów, ma kluczowe znaczenie. 
 W preparatyce nanoporowatych krzemianów stosuje się różne źródła krzemu: stopiona 
lub koloidalna krzemionka, (C2H5)4SiO4 – ortokrzemian tetraetylu (TOES), (CH3)4SiO4 – 
ortokrzemian tetrametylu (TOMS). Drugim niezbędnym składnikiem mieszaniny reakcyjnej jest 
surfaktant. Rodzaj użytego surfaktanta nie tylko decyduje o wielkości mezoporów, ale o samej 
strukturze. Do otrzymywania jednego z najpopularniejszych materiałów mezoporowatych, 
oznaczonego symbolem MCM-41, stosuje się typowo bromek heksadodecylotrimetyloaminy 
(C16TMABr). W zależności od stężenia i temperatury surfaktant ten tworzy agregaty o różnym 
zorganizowaniu. Powyżej krytycznego stężenia micelizacji (CMC) tworzą się kuliste micele. 
Wzrost stężenia powoduje agregację miceli kulistych do cylindrycznych, by w końcu utworzyć 
odpowiednie ciekłokrystaliczne mezofazy: heksagonalną, regularną lub lamelarną. Układy te 
służą jako matryce do otrzymywania odpowiednich materiałów: MCM-41, MCM-48, MCM-50. 
Oprócz stężenia surfaktanta o tym, która z faz tworzy się decyduje pH. Przy pH < 10 tworzy się 
faza amorficzna. Dla pH do 12-13 tworzy się układ heksagonalny, a dla jeszcze bardziej 
zasadowego roztworu układ lamelarny lub nie tworzą się w ogóle żadne struktury (klarowny 
roztwór). Granice otrzymywania poszczególnych faz mogą się nieco zmieniać w zależności od 
źródła krzemu. Czynnik pH staje się istotny także dlatego, że zmienia się w trakcie syntezy i jego 
kontrola jest konieczna dla odpowiedniego kierowania przebiegiem syntezy. 
 Poza mezoporowatymi analogami zeolitów możliwe jest otrzymywanie mezoporowatych 
tlenków metali. W takim przypadku konieczne jest związanie grupy hydrofilowej z cząsteczkami 
fazy nieorganicznej. Przeważnie oddziaływanie ma charakter jonowy, przy czym możliwe są 
cztery kombinacje ładunków jonów fazy nieorganicznej (I) i surfaktanta (S). W przypadku 
jednoimiennych ładunków konieczne jest pośredniczenie w oddziaływaniu przez trzeci jon 
(halogenku X– lub metalu M+) wg schematu S–M+I– lub S+X–I+.  
 W odróżnieniu od zeolitów, które są krystaliczne, materiały mezoporowate, chociaż 
posiadają szerokie pory o jednakowych średnicach, to charakteryzują się budową amorficzną. 
Właśnie z tego powodu charakteryzują się stosunkowo małą kwasowością. Zapotrzebowanie na 
materiały o dużych porach i wysokiej kwasowości doprowadziło do pomysłu porozsuwania 
warstw zeolitu – w ten sposób otrzymano zeolity delaminowane. W tego typu materiałach 
warstwy mogą być porozrzucane jak domek z kart (ITQ-2) lub mogą być popodpierane za 
pomocą słupków (pilars) jak w materiale MCM-36. Ostatnio wykazano możliwość syntezy 
materiałów z bimodalnym rozkładem porów w zakresie mezo- i makroporów, przy użyciu 
kuleczek styrenu jako templatu. 
 Materiały mezoporowate, podobnie jak zeolity, można modyfikować już po ich syntezie. 
Jedną z możliwości jest powiększanie rozmiarów porów różnymi sposobami: poprzez starzenie 
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materiału w podwyższonej temperaturze w roztworze po syntezie (423 K), hydrotermalne 
traktowanie. Kolejna to, generowanie mikroporów w amorficznych ściankach materiału 
MCM-41, prowadząca do powstania sita SBA-15. 
 

2.3.* Metody modyfikacji materiałów porowatych 
Patrz poz. 1 (rozdz. 1.8, 2.1.8.) i 2 (rozdz. 1.3.) cytowanej literatury. 
* Temat ten jest fakultatywny – dla zainteresowanych. 
 

2.4. Metody badań materiałów porowatych 
 Do charakterystyki zeolitów i materiałów mezoporowatych stosuje się te same techniki 
badawcze – patrz poz. 1 (rozdz. 3) i 2 (rozdz. 2) cytowanej literatury.  
 
3. Literatura 

1. M. Ziółek, I. Nowak, Kataliza heterogeniczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, 
rozdz. 1.8*, 2.1.1.-2.1.4, 2.1.8.*, 3.1.-3.2. 

2. I. Nowak, M. Ziółek, Wiadomości Chemiczne – Biblioteka 2001, Wrocław 2001, Wstęp, 
rozdziały 1.3.*, 2 i 4. 

3. Zakres ćwiczenia „Micelizacja” (w ramach tej pracowni dla biomateriałów). 
 
 
II  Spektroskopia w podczerwieni 
 
1. Co warto wiedzieć o spektroskopii IR? 

a) Jak oddziałuje fala elekromagnetyczna o częstości z zakresu 400 – 4000 cm–1 z materią? 
b) Jak zarejestrować widmo IR – działanie spektrometru FTIR. 
c) Jakie informacje można uzyskać z widma IR ? 
d) Jak wyznaczyć (oszacować) wielkość porów? 
e) Jak zarejestrować widmo materiału porowatego? 
f) Jak wybrać rodzaj cząsteczek-sond – interpretacja jakościowa widma. 
g) Jak zinterpretować ilościowo pasma w przypadku techniki transmisyjnej bądź 

refleksyjnej? 
 
2. Jak wykorzystać spektroskopię IR (infra red)  do badania materiałów porowatych? 

 Technika IR jest nieniszczącą uniwersalną metodą badawczą. O ile przejrzystość próbek 
na to pozwala, rejestruje się widma absorpcyjne. W takim przypadku ilościowa interpretacja 
odbywa się w oparciu o prawo Lamberta-Beera: 

A = ε⋅c⋅l, 
gdzie ε – molowy współczynnik absorpcji, 
 c – stężenie molowe substancji absorbującej, 
 l – grubość warstwy próbki wzdłuż kierunki przebiegu wiązki promieniowania. 
 
W przypadku spektroskopii IR molowe współczynniki absorpcji są rzadko wyznaczane. Jedną 
z przyczyn jest fakt, że oprócz tego, że zależą od rodzaju substancji badanej i długości fali, to 
wykazują silną zmienność z rodzajem matrycy (centrum), z którą związana jest badana 
cząsteczka. Można powiedzieć, że jest to wada, gdyż komplikuje to interpretację. Z drugiej strony 
jest to zaleta, gdyż większa czułość metody pozwala na uzyskanie większej informacji o próbce. 
 Alternatywną techniką uzyskania widma jest DRIFT (diffuse reflectance infra-red fourier 
transform). W takim wypadku zbierane jest promieniowane rozproszone przez powierzchniowe 
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warstwy atomowe. Rejestrowane częstości pasm są analogiczne, jednakże znacznie trudniejsza 
jest interpretacja intensywności. Sygnał przetworzony na skalę Kubelka-Munka można 
interpretować najwyżej półilościowo. 
 Standardowo (głównie dla związków organicznych w celu ich identyfikacji) pomiary IR 
wykonuje się techniką transmisyjną dla pastylki zrobionej z bromku potasu zawierającej 
ok. 0,5 mg badanej substancji. Stosuje się także pomiary w kuwecie próżniowej – pozwala to na 
wyeliminowanie zakłócenia widmem fazy gazowej. Pomimo to ostatnio zyskuje popularność 
badanie materiałów/katalizatorów in situ – w przepływie gazów reakcyjnych, w różnym zakresie 
temperatur. Dobierając warunki, w jakich normalnie pracują katalizatory umożliwia to 
obserwacje najbliższe przemysłowej rzeczywistości, tzw. technika in operando. 
 Spektroskopia IR może być stosowana do rejestracji widma samej próbki materiału 
porowatego, jednakże znacznie częściej stosuje się ją do rejestracji widm cząsteczek-sond bądź 
cząsteczek reagentów oddziałujących z centrami zlokalizowanymi wewnątrz porów. Stosując 
cząsteczki o różnych wielkościach można wnioskować o rozmiarach porów. Natomiast znając 
ponadto molowe współczynniki absorpcji odpowiednich pasm zaadsorbowanych cząsteczek-sond 
możliwa jest analiza ilościowa dystrybucji cząsteczek w porach. 
 
3. Literatura 

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. 3, Warszawa 1987, 95-105. 
2. Fizyka chemiczna, red. J. Janikowa, 99-203. 
3. Metody badania katalizatorów kontaktowych, red. M. Najbar, 101-111. 
 
III  Wykonanie ćwiczenia 
 

1. Wykonanie pastylki z badanego materiału 
2. Aktywacja próbki w próżni - 450 ºC (rejestracja widma w 220 i 130 ºC) 
3. Adsorpcja pirydyny w 220 ºC (porcje, nadmiar) 
4. Desorpcja pirydyny w 220 ºC, rejestracja widma w 130 ºC 
5. Adsorpcja amoniaku w 130 ºC (porcje, nadmiar), desorpcja nadmiaru amoniaku 
6. Eksport widm do plików ASCII 
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IV Opracowanie wyników 
 
1. Schemat aparatury + wykonanie ćwiczenia (IR + aparatura próżniowa). 
 
2. Interpretacja jakościowa widma preparatu aktywowanego oraz po adsorpcji pirydyny 
    i amoniaku. 
 
3. Interpretacja widma po adsorpcji pirydyny 

a) ewentualne „odwodnienie” widm, odjęcie widma próbki aktywowanej 
b) wybranie zakresu całkowania, obliczenie powierzchni pasma diagnostycznego 
c) wyliczenie ilości grup OH dostępnych dla pirydyny 

 
4. Interpretacja widma po adsorpcji amoniaku 

a) ewentualne „odwodnienie” widm, odjęcie widma próbki po adsorpcji pirydyny 
b) wybranie zakresu całkowania, obliczenie powierzchni pasma diagnostycznego 
c) wyliczenie ilości grup OH dostępnych dla amoniaku 

 
5. Podsumowanie 

a) Wyznaczenie wzoru sumarycznego zeolitu. Porównanie stężenia centrów dostępnych dla 
amoniaku i pirydyny. Oszacowanie wielkości porów na podstawie rozmiarów cząsteczek-
sond. Zweryfikowanie oszacowań za pomocą danych krystalograficznych  

b) Porównanie zastosowanej metody pod kątem uzyskiwanych informacji z innymi 
metodami (XRD, badania sorpcyjne, EPR, NMR). Ocena dokładności i ograniczeń 
stosowanych metod do badań materiałów porowatych 

 
6. Sugestie modyfikacji instrukcji, wykonania, literatury, organizacji (zebrane od wszystkich). 
 
Jedna osoba: redakcja całości techniczna, merytoryczna, sformułowanie celu. 
 
7. Dane pomiarowe oraz literaturowe 

a) Średnica pastylki 21 mm – zależy od pastylkarki. 

b) Masa pastylki – w każdym eksperymencie inna, należy wyznaczyć przed. W trakcie aktywacji 

zeolit traci wodę krystalizacyjną (w tym przypadku 17%). 

c) Wzór sumaryczny badanego materiału: ( ) ( )[ ] OxH2n1922n2aan SiOAlOHNa ⋅−− , Si/Al = 2,56 

d) Współczynniki absorpcji pasm diagnostycznych (Tabela 1) 

 
Tabela 1. Współczynniki absorpcji pasm diagnostycznych. 

Pasmo Przybliżony zakres pasma 
-1cm  

Współczynnik absorpcji 
-1µmolcm ⋅  

PyH+ 1545  0,22 
+
4NH  1450  6,51 

 
 


