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Streszczenie
Wiele zastosowaĔ wymaga materiaáów o porowatoĞci wiĊkszej niĪ w zeolitach i znacznie mniejszej niĪ w materiaáach mikroporowatych.
Do tej grupy materiaáów naleĪą materiaáy mezoporowate. W niniejszej pracy zaproponowano otrzymywanie mezoporowatej krzemionki
poprzez hydrolityczną polikondensacjĊ sferycznego oktahydro-oktasilseskwioksanu (T8H). Wykazano, Īe metoda ta pozwala otrzymywaü
mezoporowatą krzemionkĊ caákowicie pozbawioną podstawników organicznych. Otrzymaną mezoporowatą krzemionkĊ poddano serii badaĔ,
które pozwoliáy okreĞliü zarówno jej mikrostrukturĊ, jak i strukturĊ. Struktura otrzymanego materiaáu zostaáa szczegóáowo zidenty¿kowana
przy uĪyciu badaĔ spektroskopowych (MIR, FIR) i badaĔ rentgenogra¿cznych (XRD). Na podstawie tych badaĔ stwierdzono, Īe otrzymany
materiaá jest caákowicie amor¿czny. Stwierdzono równieĪ, Īe dopiero po wygrzaniu w temperaturze 500 °C otrzymuje siĊ stabilny materiaá
pozbawiony wiązaĔ Si-H. Przy wykorzystaniu metod sorpcyjnych (BET i BJH) okreĞlono powierzchniĊ wáaĞciwą otrzymanych materiaáów
oraz ksztaát i rozmiar obecnych mezoporów.
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EFFECT OF ANNEALING ON THE MICROSTRUCTURE AND STRUCTURE OF MESOPOROUS SILICA OBTAINED
ON THE BASIS OF OCTAHYDRO-OCTASILSESQUIOXANE
Many applications require materials with porosity greater than the porosity of zeolites, and much smaller than of microporous materials.
Mesoporous materials belong to this group of materials. In the paper, it is proposed to obtain mesoporous silica by hydrolytic polycondensation of spherical octahydro-octasilsesquioxane (T8H). It has been shown that this method permits to receive mesoporous silica completely
devoid of organic substituents. The resulting mesoporous silica underwent a series of tests, that helped to determine both its microstructure
and structure. The structure of the mesoporous material was speci¿cally identi¿ed by using spectroscopic (MIR, FIR), and X-ray study
(XRD). Based on these studies, it was found that the resulting material was completely amorphous. It was also found that after annealing
at 500 °C a stable material devoid of Si-H bonds was obtained. Using adsorption methods (BET and BJH), A speci¿c surface area of the
material received and the shape and size of current mesopores.
Keywords: Mesoporous materials, Silsesquioxane, Mesoporous silica

1. WstĊp
Materiaáy porowate stanowią bardzo waĪną grupĊ materiaáów w inĪynierii materiaáowej. Najszerzej stosowanymi
materiaáami tego typu są zeolity. Ich specy¿czna struktura
predestynuje je do wykorzystania jako sita molekularne,
katalizatory, sorbenty i noĞniki substancji. Pomimo fantastycznych wáaĞciwoĞci mają powaĪne ograniczenie, wielkoĞü
ich porów nie przekracza 1,5 nm. ZaczĊto poszukiwaü materiaáów o podobnych wáaĞciwoĞciach, ale z porami o rząd
wielkoĞci wiĊkszymi. Dopiero w 1992 roku w laboratoriach
koncernu Mobil-Oil udaáo siĊ otrzymaü mezoporowatą krzemionkĊ [1]. WielkoĞü porów w materiaáach mezoporowatych
waha siĊ od 2 nm do 50 nm, zatem są to pory o rząd wielkoĞci
wiĊksze niĪ najwiĊksze pory w zeolitach. Do tej pory udaáo
siĊ zsyntezowaü ogromną iloĞü materiaáów mezoporowatych,
zarówno krzemionkowych jak i záoĪonych tylko z metali
przejĞciowych [2]. Do ich syntezy najczĊĞciej wykorzystuje

siĊ wzorniki (ang. template), którymi są cząsteczki związków powierzchniowo czynnych (surfaktanty). àączą siĊ one
w supramolekularne cząstki, wokóá których kondensuje
mezostruktura. Ostatnim etapem jest usuniĊcie wzornika,
najczĊĞciej poprzez kalcynacjĊ [1-2]. Istnieją równieĪ metody bezwzornikowe, jak np. mechanizm wykorzystujący
nanobloczki (ang. nanobuilding blocks), w którym dobrze
zde¿niowane strukturalnie cząsteczki áączą siĊ miĊdzy sobą,
tworząc mezostrukturĊ [3]. Takimi nanobloczkami mogą
byü cząsteczki sferycznych silseskwioksanów. Prowadząc
ich hydrolityczną polikondensacje, moĪliwe jest otrzymanie
materiaáu o porowatoĞci w zakresie mezoporów [3]. Pozwala
to uniknąü czĊsto káopotliwego procesu usuwania wzornika
oraz daje moĪliwoĞü wprowadzania róĪnych grup aktywnych
juĪ na etapie samego prekursora.
Mezoporowate materiaáy, ze wzglĊdu na ich wyjątkową
strukturĊ, znajdują zastosowanie jako sorbenty, katalizatory,
sita molekularne, noĞniki leków, sensory i materiaáy optyczne
[1-2, 4-6].
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Celem niniejszej pracy byáo otrzymanie amor¿cznych,
mezoporowatych materiaáów na bazie silseskwioksanów
klatkowych, a nastĊpnie okreĞlenie wpáywu wygrzewania
na ich mikrostrukturĊ oraz strukturĊ.

2. Preparatyka i metody pomiarowe
Do syntezy wykorzystano metodĊ zaproponowaną przez
Handke [7]. Polega ona na hydrolitycznej polikondensacji
dobrze zde¿niowanych strukturalnie cząsteczek oktahydro-oktasilseskwioksanu (T8H). Jego molekuáy po dodaniu
inicjatora reakcji, którym jest wodorotlenek tetrabutyloamoniowy, ulegają hydrolizie, a nastĊpnie kondensują, áącząc
siĊ naroĪami - powstaje struktura posiadająca mezopory.
Adsorpcja i desorpcja azotu przeprowadzona zostaáa
w temperaturze 77 K przy uĪyciu analizatora ASAP 2010
(Micromeritics). Przed adsorpcją, próbka byáa odgazowywana w 393 K. Badanie prowadzone byáo przy wartoĞci
ciĞnienia wzglĊdnego od 0,01 do 1. W celu wyznaczenia
powierzchni wáaĞciwej wykorzystano pomiary z zakresu
ciĞnienia wzglĊdnego 0,05 do 0,25.
Pomiary XRD zostaáy wykonane na dyfraktometrze
Philips X’Per Pro MD. Zastosowano lampĊ Cu KĮ1 oraz

Rys. 1. Rentgenogram wysuszonej próbki.
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of dried sample.

Rys. 2. Izotermy adsorpcji i desorpcji azotu.
Fig. 2. Isotherms of nitrogen adsorption and desorption.
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monochromator Ge (111). UĪyto standardowej geometrii
Bragg-Brentano. Krok wynosiá 0,008° i zakres 5-60°.
Pomiary FTIR zostaáy wykonane przy uĪyciu spektrometru Brukre Vertex 70v w zakresie od 4000 cm-1 do 50 cm-1 po
akumulacji 128 skanów, przy rozdzielczoĞci 4 cm-1. Zastosowano standardową metodĊ pastylkową w KBr (Ğrodkowa
podczerwieĔ - MIR) i w polietylenie (daleka podczerwieĔ
- FIR) .

3. Wyniki i dyskusja
Przeprowadzone badania XRD jednoznacznie wykazaáy,
Īe otrzymany materiaá po wysuszeniu oraz wypaleniu jest
amor¿czny. Na dyfraktogramie (Rys. 1) widoczne jest jedynie
tzw. amor¿czne halo w zakresie 2ș 15-30°. ReÀeksy przy
kącie 2ș ok. 42° i 49° pochodzą od podkáadki. Rentgenogramy próbki po wygrzaniu w temperaturach 200 °C i 500 °C
są identyczne.
W celu potwierdzenia amor¿cznoĞci otrzymanych materiaáów przeprowadzono badania w zakresie dalekiej podczerwieni (FIR). Na widmach FIR nie ma Īadnych ostrych
pasm, co jednoznacznie wskazuje na peáną amor¿cznoĞü
badanych próbek.
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Tabela 1. Powierzchnia wáaĞciwa oraz objĊtoĞü porów otrzymanych materiaáów.
Table 1. Speci¿c surface area and pore volume of the received materials.
Wysuszona

Wygrzana
(w 200 °C przez 2 h)

Wygrzana
(w 500 °C przez 2 h)

859

930

780

Powierzchnia wáaĞciwa mikroporów [m /g]

73,2

181,5

252,8

ObjĊtoĞü mezoporów [cm3/g]

0,55

0,49

0,35

ObjĊtoĞü mikroporów [cm /g]

0,02

0,07

0,11

Próbka
Powierzchnia wáaĞciwa BET [m2/g]
2

3

Rys. 3. Rozkáady wielkoĞci porów.
Fig. 3. Pore size distributions.

W nastĊpnej kolejnoĞci przeprowadzono badania okreĞlające caákowitą powierzchniĊ otrzymanych materiaáów, aby
jednoznacznie stwierdziü czy są to materiaáy mezoporowate.
W tym celu wykonano badania sorptometryczne z uĪyciem
azotu, na podstawie których wyznaczono izotermy adsorpcji
i desorpcji azotu (Rys. 2). Na ich podstawie, metodą BET
i BJH, okreĞlono kolejno powierzchnie wáaĞciwą oraz rozkáad
objĊtoĞci porów (Tabela 1 i Rys. 3).
IUPAC wyróĪnia 6 typów izoterm sorpcji. Otrzymane
krzywe odpowiadają izotermie typu IV, która jest charakterystyczna dla mezoporowatych sorbentów. To co najbardziej
ją wyróĪnia, to specy¿czne rozwarstwienie izoterm adsorpcji
i desorpcji, które nazywane jest histerezą kapilarną. Jest ono
wynikiem kondensacji kapilarnej w mezoporach. Histereza
ma miejsce wtedy, gdy podczas desorpcji menisk adsorbatu
ma ksztaát inny niĪ przy adsorpcji. Powoduje to róĪną prĊĪnoĞü par nad adsorbatem, a w konsekwencji róĪnice w ciĞnieniu, w którym dochodzi do kondensacji w mezoporach
oraz ich opróĪniania. Na podstawie ksztaátu pĊtli histerezy
moĪna w przybliĪeniu okreĞliü mikrostrukturĊ materiaáu. PowyĪsze są najbardziej zbliĪone do typu H2, który odpowiada
porowatoĞci o ksztaácie butelkowym, to jest z wąską szyjką
i wiĊkszym wnĊtrzem oraz o charakterze przelotowym.
Wygrzewanie próbki w 200 °C spowodowaáo wzrost
powierzchni BET, co jest związane prawdopodobnie ze
skuteczniejszym opróĪnieniem porów z rozpuszczalnika
i resztkowych grup organicznych w porównaniu z próbką
wysuszoną. Po wygrzaniu w 500 °C doszáo zapewne do
dalszej kondesacji nieprzereagowanych grup Si-H (co moĪe
potwierdzaü wzrost powierzchni mikroporów) oraz niewielkiej
degradacji materiaáu, a w konsekwencji do zmniejszenia powierzchni wáaĞciwej. Warto zwróciü uwagĊ, Īe powierzchnia
wáaĞciwa i objĊtoĞü mezoporów wraz ze wzrostem tempera-

Rys. 4. Widma MIR T8H oraz próbek po wysuszeniu i wygrzaniu
w temp. 200 °C i 500 °C.
Fig. 4. MIR spectra of T8H and samples after drying and annealing
at 200 °C and 500 °C.

tury ogrzewania ulegają zmniejszeniu, kosztem zwiĊkszania
udziaáu mikroporów. Po wygrzaniu w temperaturze 200 °C
powierzchnia próbki roĞnie, ale kosztem powierzchni mezo-
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porów, co pokazują dane zawarte w Tabeli 1. Ksztaát krzywej
rozkáadu wielkoĞci porów jest praktycznie niezmienny w toku
wygrzewania próbki.
Kolejnym etapem pracy byáo okreĞlenie struktury otrzymanych materiaáów. W tym celu przeprowadzono szczegóáowe badania spektroskopowe w zakresie Ğrodkowej
podczernieni (MIR). Na Rys. 4 zestawiono widma próbki po
wysuszeniu, wygrzaniu w temperaturach 200 °C i 500 °C oraz
widmo substratu, tj. oktahydro-oktasilseskwioksanu (T8H).
Analizując widma wyraĨnie widaü wzrost intensywnoĞci
i przesuniĊcie do niĪszych liczb falowych pasm przy 1179
cm-1 i 1118 cm-1 na widmach produktów syntezy. Pasma te
związane są z asymetrycznymi drganiami rozciągającymi
mostków Si-O-Si [8-10]. Potwierdza to powstanie nowych
mostków tego typu pomiĊdzy kostkami. Kolejną widoczną
zmianą jest systematyczny zanik pasm przy 2295 cm-1 związanego z drganiami rozciągającymi Si-H oraz pasma przy
858-882 cm-1 związanego z drganiami zginającymi O-Si-H
[11]. Zmiany te wskazują na przebieg reakcji polikondensacji.
Wiązania Si-H ulegáy konwersji na wiązania Si-OH oraz Si-O(Me), które nastĊpnie mogáy kondensowaü miĊdzy sobą.
ObecnoĞü tych pasm na widmach zsyntezowanych materiaáów (próbka po wysuszeniu i wygrzaniu w 200 °C) Ğwiadczy
o moĪliwej dalszej zmianie struktury próbki na skutek dalszej
kondensacji. Reaktywne wiązanie Si-H moĪe z czasem w reakcji z wilgocią hydrolizowaü, a nastĊpnie kondensowaü. Tak
wiĊc dopiero wygrzanie w temp. 500 °C pozwala otrzymaü
materiaá zupeánie pozbawiony wiązaĔ Si-H (brak omawianych
pasm). Na widmie wszystkich zsyntezowanych materiaáów
widoczne jest, szerokie pasmo przy 3440 cm-1 oraz pasma
przy ok. 1700-1640 cm-1, które w ogóle nie są obecne na widmie substratu. Pasma te pochodzą od zaadsorbowanej wody.
Materiaáy mezoporowate, jako materiaáy o bardzo duĪej powierzchni wáaĞciwej silnie adsorbują wilgoü z powietrza. Po
wysuszeniu lub wygrzaniu próbka taka natychmiast cháonie
wilgoü z powietrza, co wyjaĞnienia obecnoĞü tego pasma.
Na widmie próbki wysuszonej widoczne są dwa pasma przy
2969 cm-1 i 2888 cm-1. Związane są one z drganiami rozciągającymi wiązania C-H obecnego w substancji organicznej,
tj. rozpuszczalnika THF. Zatem grupy organiczne caákowicie
udaáo siĊ usunąü dopiero po wygrzewaniu w 200 °C.
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4. Wnioski
W pracy wykazano, Īe wybraną metodą moĪna z powodzeniem syntetyzowaü caákowicie amor¿czną, mezoporowatą krzemionkĊ o bardzo korzystnych parametrach. Odpowiednie wygrzewanie otrzymanego materiaáu (w 200 °C)
pozwala na uzyskanie mezoporowatej krzemionki caákowicie
pozbawionej czĊĞci organicznych. Podniesienie temperatury
wygrzewania (do 500 °C) prowadzi do otrzymania stabilnego
materiaáu pozbawionego wiązaĔ Si-H – brak dalszej polikondensacji. Caákowity brak czĊĞci organicznych jest niezmiernie
istotny szczególnie z punktu widzenia moĪliwoĞci wykorzystania tych materiaáów jako noĞników lekarstw.
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