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NEPRODEJNÉ

Milý čtenáři,
Dostává se vám do rukou sborník přednášek, které vznikly během řešení projektu „Pokročilé
vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů“ CZ.1.07/2.3.00/09.0051, a který byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení odborné úrovně a konkurenceschopnosti vědeckých
pracovníků v základním výzkumu a specialistů z praxe v oblasti výzkumu a aplikace
nanosystémů. Projekt přispěl k dalšímu vzdělávání nejen po odborné stránce, ale i na úrovni
transferu technologií do praxe, marketingu a ochrany duševního vlastnictví. Věříme, že
odborné akce projektu zpřístupnily integrální pohled na oblast nanosystémů cílové skupině a
dále pomohly vzdělat cílovou skupinu v oblasti transferu technologií do praxe a marketingu.
Projekt tak nepochybně přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny a nepřímo i
celého regionu.
Závěrem bych za celý realizační tým chtěl poděkovat všem přednášejícím za všestranně velmi
dobře připravené přednášky, workshopy, semináře a odborné semináře. Také bych rád
poděkoval všem účastníkům za podnětné dotazy a připomínky a popřát jim, aby se jim
získané znalosti a dovednosti podařilo dobře zúročit v další praxi.

doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
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Slabé mezimolekulové interakce
Mezimolekulové interakce,

l

Kovalentní vazba

l

Iontová vazba

~ 400 kJ/mol

l

Vodíková vazba

~ 20 kJ/mol

l

Disperzní interakce

~

l

interakce permanentních a indukovaných elektrických multipólů

l

Interakce mezi fluktuacemi elektronové hustoty – disperzní interakce

~ 400 kJ/mol (H-H)
~ 600 kJ/mol (C=C)

od teorie po interakce biomolekul s grafenem

2 kJ/mol

Pavel Banáš

l

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mezimolekulové interakce

Slabé mezimolekulové interakce

slabé mezimolekulové interakce
-

fyzikální původ mezimolekulárních interakcí

-

poruchová teorie mezimolekulárních interakcí

l

výpočetní metody

l

metody výpočtů Gibbsovy energie

l

-

empirické metody

-

kvantové metody

-

harmonická aproximace

-

dynamické metody

l

Exaktní řešení Schrödingerovy rovnice

l

Symmetry-Adapted Perturbation Theory

DEINT = EAB - EA - EB

H = FA + FB + WA + WB + V
Intermolekulární interakční operátor
Fockovy operátory monomerů
Møller-Plessetovy fluktuační operátory

možné aplikace
-

DEINT = EEls + EEx-Rep + EInd + EDisp + …

systém grafen - grafen
hydrogenace grafenu
systém GNRA tetraloop - grafen

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Slabé mezimolekulové interakce

Výpočetní metody
l

l

l

l

Exaktní řešení Schrödingerovy rovnice

DEINT = EEls + EEx-Rep + EDisp + EInd + …
Uspokojivá přesnost

Symmetry-Adapted Perturbation Theory DEINT = EEls + EEx-Rep + EInd + EDisp + …
Hydrofobní efekt
Stačí dobrý popis
EEls a EDisp
nutný popis entropie

l

Molekulová mechanika

DEINT = EAB - EA - EB

Chandler, Nature 2005

Velmi dobrý popis

Chybí!!

-

Velmi levná výpočetní metoda

-

Relativně dobrý popis mezimolekulárních interakcí

-

Dobrý popis konformačního chování biomolekul

-

Možnost dynamiky na škálách ~100 ns – 1 ms

-

Popis systémů se ~100 000 atomy

-

Nepopíše chemickou reakci

-

Nepopíše polarizační efekty a charge transfer

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Výpočetní metody

Výpočetní metody

Molekulová mechanika

l

DEINT = EEls + EEx-Rep + EDisp + EInd + …
Uspokojivá přesnost

Velmi dobrý popis

Kvantová mechanika
l
Coupled Clusters

Chybí!!

l

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

DEINT = EEls + EEx-Rep + EDisp + EInd + …

-

Exaktní popis systému (reakce, DEINT, etc.)

-

Velmi drahá metoda

-

Nelze počítat dynamiku

-

Popis systému s ~ 1-10 atomů

Chybí v DFT!!

Metody funkcionálů hostoty
-

Relativně dobrý popis systému (reakce, DEINT, etc.)

-

Možnost dynamiky na škálách ~10 ps

-

Popis systému s ~ 100 atomů

-

Chybí disperze – dodává se empiricky

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Výpočetní metody

Metody výpočtů Gibbsovy energie

Hybridní QM/MM metody

l

E » E ( x0 ) +

Časová náročnost jako QM metoda

-

¶E
¶x

( x - x0 ) +
x = x0

1 ¶2E
2 ¶x 2

analyticky řešitelná
partiční funkce

-

Není potřeba dynamiky (samplování fázového prostoru)

-

Relativně levný výpočet (optimalizace geometrie + 2. derivace energie)

-

Kompletní zanedbání anharmonicity vibrací molekul

-

Vypočte Gibbsovu energii asociovanou s jedním makrostavem

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výpočetní metody

Metody výpočtů Gibbsovy energie

Spojuje výhody obou metod, částečně eliminuje nevýhody

-

Časová náročnost jako QM metoda

MM

harmonická aproximace

l

-

E » E ( x0 ) +
Empirický popis celé biomolekuly
popř. systému
grafen - biomolekula

QM

Přesný popis elektronové struktury
Kvantový popis chemické reakce

¶E
¶x

( x - x0 ) +
x = x0

1 ¶2E
2 ¶x 2

Není potřeba dynamiky (samplování fázového prostoru)
Relativně levný výpočet (optimalizace geometrie + 2. derivace energie)

-

Kompletní zanedbání anharmonicity vibrací molekul

-

Vypočte Gibbsovu energii asociovanou s jedním makrostavem

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Aplikace

dynamické metody

l

Accelerated molecular dynamic – „chemical flooding“

-

Free energy sampling – „potential of mean force“ techniques

analyticky řešitelná
partiční funkce

-

Metody výpočtů Gibbsovy energie
-

( x - x0 ) 2 + ...
x = x0

-

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

l

( x - x0 ) 2 + ...
x = x0

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hybridní QM/MM metody

l

harmonická aproximace

l

Spojuje výhody obou metod, částečně eliminuje nevýhody

-

Modelování grafenu
-

Molekulová mechanika
neperiodický model

Umbrella sampling

periodický model (modifikace softwaru)

æ G ö
r ~ exp ç ÷
è RT ø

-

Kvantová mechanika
neperiodické modely – koronen, ovalen,…

Thermodymanic integration

G=ò
x

periodické modely

¶E
dx
¶x

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Metody výpočtů Gibbsovy energie

Aplikace

dynamické metody

l

-

Accelerated molecular dynamic – „chemical flooding“

-

Free energy sampling – „potential of mean force“ techniques

-

Velmi levné pro systém, kde stačí MM - ~100 ns – 1 ms

-

Započtena anharmonicita

-

Středování přes všechny teplotně dostupné (meta)stabilní makrostavy

-

Popis hydrofóbního efektu (nutnost robustního samplingu – problém pro QM)

-

Relativně drahé pro chemické reakce - ~10 ps

l

Interakce grafen - grafen
-

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Flexibilita jednoho solvatovaného grafenu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Aplikace
l

Aplikace

Interakce grafen - grafen

l

-

Flexibilita jednoho solvatovaného grafenu

-

Flexibilita dvou grafenů
l

Hydrogenace grafen
-

Vhodné pro QM/MM metody

Oddělených monomolekulární vrstvou vody

(Elias, D.C., Science 2009)

l

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Aplikace

Aplikace

Interakce grafen - grafen

l

-

Flexibilita jednoho solvatovaného grafenu

-

Flexibilita dvou grafenů

Funkcionalizace povrchu biomolekulami
-

Detekce nanotubiček – biosenzor funkcionalizovaný G-kvadruplexy
(Peng, Y., JACS 2009)

-

l

Oddělených monomolekulární vrstvou vody

l

Ve stacku

Potention of mean force

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Michal Otyepka

l
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l
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l

Tomáš Zelený

l

Petr Jurečka

l

Petra Florová

l

Pavel Banáš

l

Marie Zgarbová

l

František Karlický

l
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l

Karel Berka

l
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l

Vojtěch Mlýnský
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Centrum nanotechnologií na VŠB-TUO

Funkční nanostruktury
Pavla Čapková
■ Nanomateriály

Centrum nanotechnologií na VŠB-TU Ostrava

Sorbenty
Katalyzátory a fotokatalyzátory
Antibakteriální nanokompozity
§ Nové lékové formy
§
Nanokompozitní mateiály uhlíkaté a
polymerní
§
§
§

■ Nanotoxicita Environmentální riziko
nanočástic

■ Analytické metody a diagnostika nanomateriálů: Design a konstrukce aparatur pro
testování kataluzátoru, fotokatalyzátorů – on-line monitorování reakčních produktů …….

■ Počítačový design nanostruktur – molekulární modelování s využitím empirických
silových polí

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nanotechnologie:
Zdrobňování:
Příprava nanočástic
zdrobňováním
struktur:
Mechanické postupy:
různé mlecí techniky
Fyzikálně-chemické
postupy (delaminace
vrstevnatých
struktur...)

Syntéza funkčních
nanostruktur:
Princip:Nanostavebnice

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Syntéza nanočástic kovů a
jejich oxidů
pomocí mikroorganismů

Využití nanomateriálů:
Medicína:
§ léčiva
§ materiály pro krytí ran a dezinfekci
§ destrukce nádorových tkání

Cílená manipulace přírodních a
syntetických krystalových
struktur
na nano-úrovni, vede k novým
syntetickým nanostrukturám
Nano vestavba atomů, molekul,
nanočástic do krystalových
struktur - skelet

Ochrana životního prostředí:
§ sorbenty pro průmyslové filtrace pro záchyt organických i
anorganických znečišťujících látek ve vzduchu i vodním
prostředí, katalyzátory pro rozklad oxidů dusíku
§ fotokatalyzátory rozklad organických znečišťujících látek
působením slunečního záření (UV)
§ biocidní materiály (ničí bakterie a řasy)

Molekulární struktury

Konstrukční nanokompozitní materiály – nové typy plastů, speciální
keramika
Nové typy samočistících stavebních materiálů……..

Chemické senzory……

nanovrstvy

Fotofunkční jednotky - optoelektronika…….
Tato prezentace je spolufinancována
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vývoj nových lékových forem

Polymerní nosiče léčiv – cytostatika:

Cíle:
• Transport léčiva na určené místo v organismu
• Postupné uvolňování
• Potlačení vedlejších účinků, potlačení odporné chuti….

Princip:

Molekuly cytostatik navázané na polymerní řetězec,
působením enzymů se molekula cytostatika odštěpí
od polymerního nosiče.

Řešení: ukotvení molekuly léčiva na vhodný nosič – transportér

n

b-Cyklodextrin jako nosič farmakologicky aktívních molekul

Výhody:
■ Selektívní působení
pouze v nádorové tkáni
■ Možné vyšší dávky
Molekula
cytostatika

cytostatik, bez vedlejších
účinků

Polymerní
řetězec
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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Možnost ladit elektrické i optické vlastnosti nanostruktur

Dendrimery
Ukotvení molekuly léčiva na
dendrimeru (rozvětvená
makromolekula) pomocí chemické
vazby

Supravodivost
Zabudování molekul organických barviv do TaS2 - Molekulární
supravodiče
® zvýšení Tc - přechodu do supravodivého stavu

Gelové nosiče molekul léčiva

Host: Metylénová modř

Gelové nanočástice, kde molekula léčiva je
obalená gelovým nosičem z molekul
surfaktantů……..

Hostitel : vrstevnatá struktura TaS2

Společný požadavek pro všechny nosiče farmakologicky
aktívních molekul:
§
§
§

0 toxicita
řízené uvolňování
biodegradovatelnost nosiče

Zvýšení kritické teploty přechodu do supravodivého stavu
TaS2 Tc = 0.6 K
TaS2 + metylén.modř Tc = 5.2 K

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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Klasifikace vrstevnatých silikátů

Vrstevnaté silikáty jako matrice pro funkční nanostruktury

2:1- silikáty
Montmorillonit
Vermikulit ……..

Jílové minerály - široké průmyslové využití: keramika, stavebnictví, plniva pro plasty, papír,
kosmetické přípravky, sorbenty, katalyzátory…….

barvivo), antibakteriální a fungicidní materiály, nosiče farmakologicky aktívních molekul……….

1 vrstvy tetraedrů + 1 vrstva oktaedrů

2 vrstvy tetraedrů + 1 vrstva oktaedrů

organických molekul, organokovových komplexů, nanočístic kovů, jejich oxidů a sulfidů……

Sorbenty, katalyzátory, fotokatalyzátory, fotofunkční jednotky (optické spínače, laditelné laserové

silikátová vrstva:

silikátová vrstva:

Výzva pro nové technologie - vhodné matrice pro ukotvení:

Využití:

1:1 – silikáty
Kaolinit…

T

T

T

O

O

O

T

T

Pozoruhodné krystalochemické vlastnosti !!!!!!!!

OH skupiny
Tetrahedral sheet
Si® Al

Vyměnitelné
kationty

Octahedral sheet

+
(H2O)
montmorillonite
Al® Mg, (Fe)

vermiculites
Mg® Al, (Fe, Ti)

Substituce v tetraedrech a oktaedrech →
→ → → → → → → → → náboj vrstev !!!!!

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

1:1 silikáty
di- a
trioktaedrické

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Sorbenty a katalyzátory

Struktura vrstevnatého fylosilikátu

Zabudování – interkalace vhodných
anorganických, organických,
organo-kovových komplexů

→

sorbenty, katalyzátory

Kaolinit : di-oktaedrický

Si
Al

0 mezivrstevní kationty,
Náboj vrstev = 0 el

Vrstvy vázané vodíkovou
vazbou !!!!
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vznikne pilířovaná nanopórézní
struktura sorbentu resp. struktura s
velkým sorpčním povrchem pro sorpce
organických polutantů ve vodním
prostředí resp. pro sorpci těžkých kovů

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

1 vrstva

Ukotvení nanočástic kovů, oxidů a sulfidů kovů na silikátové matrice

Optické vlastnosti
Pristine MR

Fluorescence

Metyl-červeň ve vrstevnatých silikátech
1

PL

442 nm

0
400
1,0

náboj vrstvy -0.76 el /jedn.buńku

0,8

PL [arb. u.]

Struktura MR-vermikulitu

500

600

700

800

900

wavelength [nm]

Nanočástice Ag ukotvené na vrstevnatém silikátu –montmorillonitu.

Syntéza nanočástic přímo na povrchu silikátové matrice:

0,6

0,4

Využití:
Katalyzátory, fotokatalyzátory, antibakteriální materiály,
otpicky aktívní materiály……

0,2

Struktura MR-montmorillonitu

400

500

600

700

800

900

1000

wavelength [nm]
1,0

Náboj vrstvy: -0.50 el /jedn. buňku
PL [arb. u.]

0,8

Výhody této technologie:
Eliminace zdravotních rizik při manipulaci s nanočásticemi při
zachování výhod nano-vlastností …..

0,6

0,4

Sample:

MR- fine powder

MR-VER

MR-MMT

lmax

800

645

565

0,2

400

500

600

700

800

900

1000

wavelength [nm]
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Otázky v molekulárních nanotechnologiích:
Nanočástice TiO2 s různými dopanty na vrstevnatých silikátech
Využití: Fotokatalyzátory – Samočistící nanokompozitní materiály
pro stavební a nátěrové hmoty po osvitu UV zářením rozkládá
organické nečistoty
Nanočástice TiO2 ukotvené na vrstevnatých silikátech jsou účinnější
fotokatalyzátory než stejně připravené volné nanočástice !!!!!!!!!!!

n Vytvoří molekuly komplex ??
Jak bude stabilní?

n Jak se budou se molekuly hosta kotvit na povrchu a uvnitř hostitelské
vrstevnaté krystalové struktury ?? Jakou vytvoří strukturu????

Nanočástice Ag na vrstevnatých silikátech - účinná antibakteriální media
Anibakteriální aktivita se mění s typem silikátové matrice!!!!!!!

Významná role složení a náboje vrstev a vliv na vlastnosti nanokompozitu!!!!!!!
montmorillonit

n Jaká bude adheze nanočástic na povrchu krystalické matrice???

kaolinit

Molekulární modelování s využitím empirických silových polí Þ nástroj
pro predikci struktury a vlastností
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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Molekulární modelování " optimalizace struktury a vazební

Výhody molekulárního modelování

geometrie pomocí minimalizace, kde energie je popsána pomocí

Ì Predikce struktury a vlastností velkých supramolekulárních systémů

empirických silových polí

Ì Úspora času, energie a materiálů v technologii

Koncept empirických silových polí je prostý:
Celková energie systému:

Technologie

Etot = Ebond + Enonbond
Strategie

Nevazební energie:
Bonding energy :

Enonbond = ECoul + EVDW + (EHB)
Ebond=Ebs+ Eang+ Etor+ Einv+ EUB

!!!!! Všechny složky energie – jednoduché analytické výrazy, jako vunkce
vazebních délek, vazebních, torzních a inverzních úhlů…
Parametry silových polí – silové konstanty ve výrazech pro energii

Diffraction

molekulárních
nanotechnologií

Termogravimetrie

El.
mikroskopie
At.emisní
absorpční
a IČ spektr.
AFM
mikroskopie

chromatorgafie

Molekulové
modelování

Klíčová role modelovací strategie - stavba modelů, volba silových polí,
minimalizačních algoritmů pro nalezení globálního minima …

!!!Nutná kooperace s experimentem při tvorbě modelovací strategie !!!
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Struktura a
vlastnosti
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

6RXÏDVQ¿VWDY

Environmentální
nanotechnologie

1DWLRQDO1DQRWHFKQRORJ\,QLWLDWLYH86$
PLOLDUG\ SULY£W 
086$ VWDWHV
l1DQRPDWHUL£O\Y,7WHFKQRORJL¯FK
l'HUPDNRORJLH, kosmetika 7L2
l$QWLPLNUREL£OQ¯SRYODN\ $J
l1DQRWUXELÏN\ QDQRNRPSRVLW\
l1DQRÏ£VWLFH MHPQ«ILOP\NRPSR]LW\
l QDQRERW\Q£VWURMH

0LURVODYÎHUQ¯N
7HFKQLFN£XQLYHU]LWDY/LEHUFL
&HQWUXPಱ3RNURÏLO«VDQDÏQ¯
WHFKQRORJLHDSURFHV\ಯ

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

3RÏW\ÏO£QNı

Zdroj: Ramsden, Applied nanotechnology

historický úvod

Nanotechnologie v US EPA

ವ ಱQDQRಯ ]ěHÏWLQ\PDORVWWUSDVOLFWY¯
ವ Sě¯URGDSUDFXMHQD¼URYQLDWRPıD
PROHNXODH[LVWXMHSURVWRUSUR
PDQLSXODFLVQLPL
ವ )H\QPDQRYDFHQD]D
QDQRWHFKQRORJLH
Richard Feynman
ವ 2ERUVWROHW¯ದ
(1959):
QDQRHOHNWURQLNDQDQRPDWHUL£O\ „There is plenty
FKHPnDQRWHFK.
of room at the
ELRWHFKQRORJLH
bottom“
ವ QDQRPRWRUN\
Tam dole je
QDQRVHQ]RU\
spousta místa!
QDQRGU£W\

ದ (3$PLOLRQı SURMHNWı 
– Metody k odstranění tox. látek z
povrchových vod (filtry na arzén)
ದ 1DQRVWUXNWXUQ¯NDWDO\WLFN«
PDWHUL£O\SURUHGXNFL12[SO\Qı
ದ $QDO\]£WRU\NYDOLW\RY]GXģ¯
]DORŀHQ«QDQDQRHOHNWULFN¿FK
VHQ]RUHFK
ದ 1DQRVWUXNWXUQ¯NRYRY«PHPEU£Q\
N UHGXNFLRUJDQLFN¿FKNRQWDPLQDQWı
ದ 1DQRPDWHUL£O\QDE£]L
HOHPHQW£UQ¯KR QXOPRFQ«KR ŀHOH]D

Zdroj: EPA
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1DQRÏ£VWLFH

Environmentální
nanotechnologie

9VRXÏDVQRVWLQHMY¯FHNRPHUÏQ¯
QDQRWHFKQRORJLH
-VRXWRQDQRWHFKQRORJLH"

• Aplikace
nanomateriálů v žp
• Nanočástice nZVI
• Nanovlákna
• Ostatní nanomateriály
• Rizika spojená s
nanomateriály v žp

Zdroj: EPA

-628DOHY]QLNO\PQRKHPGě¯YH
ದ 9O£PVN¿VNO£ě-RKQ8W\QDPVLYURFHQHFKDOY$QJOLL
SDWHQWRYDWEDUHYQ«VNORVQDQRÏ£VWLFHPL]ODWD
ದ ĢY¿FDUVN¿O«NDěDFKHPLNYRQ+RKHQKHLPSRXŀ¯YDO]ODW«
QDQRÏ£VWLFHYO«ÏEÝYVWROHW¯
ದ 9VWROHW¯E\O\EÝŀQÝFKHPLFN\SěLSUDYRY£Q\QDQRÏ£VWLFH
K\GUR[LGXŀHOH]LW«KR
ದ .RORLGQ¯FKHPLHMDNRRERUVHQDXQLYHUL]iW£FKY\XÏXMHRG
SRÏ£WNXVWROHW¯

Sanace

Příklady použití nanotechnologií
•

•

•

SANACE –
– treatment
činnost, která
permanentně
a
REMEDIATION
that permanently
and
významně
snižuje
objem,
toxicitu
neboof
significantly
reduces
volume,
toxicity
or mobility
mobilitu
kontaminantů
hazardous
substances,
pollutants and contaminants
– Sanační
čerpání (Pump and treat)
– Pump
and treat
–
Fyzikální
metody
(odtěžba,
termální metody)
– Physical methods (digging,
thermal)
– Chemické
metody
(ORP, komplexace)
– Chemical
methods
(ox.,red.)
– Biologické
metody
– Biological
methods
Ex-situ
x x in-situ
in-situ
OR
Ex-situ

nanočástice (kovy a jejich oxidy)
– odstranění fosforu (z vody, z krve)
– Magnetické nanočástice pro uložení dat,
proti rakovině apod.
– Nové typy baterií (La, Ce, Sr, NiOx)
Nanotrubičky (nanotubes)
– Pevná vlákna s elektrickými vlastnostmi
(Carbon NanotubesTM)
nanovlákna
– Medicína, katalýza, textil (nanoponožky)

zdroj EPA a ARTEC
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Podzemní reaktivní bariéry

velikost nanočástic?

• Princip: propustná brána s Fe náplní

®

• Fe – oxidace Fe(0)à Fe(II)
• C – redukce (ztráta Cl-)
• Nevýhody:
– Stavební dílo
– Prostorové omezení
– Cena
– Zanášení
– Spotřeba Fe

®

?

Zdroj: EPA

Makro à nano
•
•
•
•
•
•
•

Makro Fe
Struska, špony
velikost ~ cm, mm
Plocha povrchu ~ 10-4 m2/g
1022 atomů/částice
0,0001 % na povrchu
0.5 €/kg

•
•
•
•
•
•
•

Migrace nanočástic

Nano Fe
nanočástice
velikost ~ 10-200 nm
Plocha povrchu ~ 10 m2/g
107 atomů/částice
4 % on surface
50 €/kg

1mm

nanotechnologie ≠ není jen změna velikosti
materiálu, ale à nové vlastnosti

5

Nano elementární Fe (nZVI)

0,5nm

Povrch a vlastnosti částic

• Způsobuje ve vodě změny oxidačně-redukčních
podmínek a tím redukuje molekuly a atomy:

8 atoms Fe – on surface 8 (100%)

1,0 nm

6

• Podobně reagují alifatické chlorované
uhlovodíky:

A Cube - 64 atoms Fe
On surface 56 atoms Fe (87,5%)
• V laboratoři více než 70 typů látek (Zhang, 2003):
TCE, PCE, DDT, PCB, PCM, PCP, lindan, nitráty,
Pb, Hg, Ni, Cd, Cr, As, TNT, U……

1,0 nm
Zhang, FRTR, 2004

Povrch a vlastnosti částic

Typy nZVI
•

monometalické

emulzifikované
(voda + jedlý olej + surfaktant)

nanoiron Fe0
On surface c. 4 % atoms

50 nm
bimetalické 0,1 % Pd

Granular Fe
PRB Filling
On surface < 0.0001 % atoms

proteinem obalené částice
(oxidy či Fe), ferritin)

1mm
Zhang, FRTR, 2004

zdroj: Brattacharyya, Zhang

7

8

Core-shell structure

Příklad anorg.L.: arzén
•

Srážení As3+ a As5+
– arzenitan As3+: 5x – 20x toxičtější než arzeničnan As5+
– přechody pomalé
– NZVI: spontánní adsorpce a koprecipitace
s oxidy a hydroxidyFe2+ a Fe3+
– oxidace NZVI vodou a O2
– oxidace Fe2+ na Fe3+ à hydrolýza
– rychlá sorpce v pH mezi 5 a 10
– oxidace As(3) na As(5) vlivem Fe3+
– aniontová forma à
vazba na oxidy železa

SEM obraz As(III) na NZVI,
zdroj: Kanel ES&T, 2005

Zdroj:Theron 2008

Příklad anorg.L.: chróm
•

Laboratorní experimenty

Redukce Cr(6) na Cr(3)
– Cr(6) – rozpustný, toxický, karcinogenní
– Cr(3) – nerozpustný, netoxický
– laboratorní experimenty
– vsádkové experimenty a kolony

– změna oxidačního stavu à tvorba
nerozpustných Cr3+ – Fe3+ oxyhydroxidů:

– změny pH (nižší pH při redukci, vyšší pH při srážení oxidů)
– in-situ experimentální ověření technologie

9
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Příklad laborky - Hořice

Migrace kolonou

Podrobnosti Nosek
0

závislost absolutního úbytku ClUnamnožství Fe
20000
18000
16000
14000
12000
ug/l 10000
8000
6000
4000
2000
0

Typy laboratorních experimentů:
•Koncentrační závislost
vzorků vod (+ půd) na
koncentraci nanoFe
•Kinetika poklesu pro
zvolenou koncentraci
•Porovnání různých typů
nanoFe

1,2-cis DCE
TCE
PCE
suma

0

2

4

6

8

10

12

g Fe 0 /l

Migrace 2 Vo

1.řád
1,2-cis-DCE

10.00

TCE

9.00

PCE

8.00
ln c

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
0

100

200

300

400

500

600

700

800

čas (hodin)

Migrace kolonou

Migrace kolonou

Podrobnosti Nosek

Podrobnosti Nosek

Migrace ½ Vo

Migrace 11 Vo

Nanofer 25
(tween80)
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Spolchemie 2004

Migrace kolonou

Podrobnosti Nosek

Migrace15 Vo

Spolchemie 2004 - výsledky

Migrace kolonou

Podrobnosti Nosek

Migrace 37 Vo
Fe [mg]

Fe v koloně vs. poloha
1000

měřené Fe
800

Fe frakce I.
Fe frakce II.
Pozadi

600

60,7 %
400

200

30,2 %

3,1 %

0

10

15

20

25

30

35

Délka40
[cm]
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Kuřívody - uspořádání

Uspořádání pilotních testů
ZVI nanoparticles
PILOT TEST location

PW-3

MW-3
f
GW

Application well
- blast fracturing
- tracer test
- ZVI nanop. application

n
ctio
dire

low

MW-2

Situace pilotních testů

Kuřívody - výsledky
PW-3: Suma CHCs (ug/l)

SSZ

JJV

[m]

[m]

3 32

3 32

20 000,0
18 000,0

Low conductivity à increase of conductivity
Fractured rock à connection of fractures
Treated horizon à selective application

3 27

à

3 22

16 000,0
3 27

BLAST FRACTURING

3 22

Treated horizont

3 17

Ba lt+

25

172
Horizo ntální mìøítko
Vertikální mì øítko

50

146
1 : 500
1 : 100

12 000,0

Period of nanoiron activity
reduction ~ 90 %

10 000,0
8 000,0
6 000,0

2 000,0

75

113

MW-3

4 000,0

3 17

100

125

89

67

50 m

Sli nitý pís kovec

15 0

Písk ovec slabì jílovitý

Balt +

175

35

10

rozvinu tý øez

0

MW-2

14 000,0

0,0
0,00
3 12

PW-3

Start NANO

5

Concentration CHC [µg/l]

0

Písek jílovitý

30,00

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

Time [day]

3 12

[m]

Písk ovec jí lovitý event.
jílo vi to prac hovitý
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TiO2 - polovodiče

Fakulta textilní

Nanovlákna

– Polovodičové katalyzátory na bázi
TiO2, ZnO, ex-situ
– rozkládají: -OH, -COOH, -CHO, NH, herbicidy à voda + CO2 +
min. kys.
– nevyžaduje drahé oxid. činidla,
jen O2
– barevné látky na posun λ (UV à
VIS)

Laboratorní metoda

Nanospider
Český patent: 294274 (2004)
Světový patent:
WO 2005/024101

AFM obrazy povrchů TiO2
zdroj: McDonald, ACS 2005

nanovlákna

Vliv na životní prostředí

– PVAlkohol, PVAceton, PU vlákna
s průměrem ~100 nm (TUL
skupina nanovláken)
– Léčení popálenin (antibakteriální
účinky)
– Výroba obvazů a sorpčních
materiálů
– Filtrační materiály
– Nosiče biologických materiálů v
biotechnologiích
– Pokovená nanovlákna –
katalytické účinky ex-situ
– Nosiče dalších látek – oxidační
látky

zdroj: MF 2006
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Vliv na ŽP
– Projekty v USA (5mil$ EPA)
– Uvádění toxických materiálů
do ŽP
– Biologické poškození
(akumulace v buňkách)
– Usnadnění transportu
toxických materiálů (colloid
facilitated transport)

Zhang 2004

?
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$GYDQFHGSRO\PHULFVLOYHU
QDQRFRPSRVLWHV
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Tenké filmy obecně
l

Nanokrystalické tenké filmy oxidu
železitého pro solární štěpení vody

Tenké filmy jsou tenké materiálové vrstvy nanesené
na substrát, jejichž tloušťka se pohybuje od zlomků
nanometrů u monovrstev do několika mikrometrů.
Jednoduché vrstvy i multivrstvy.

l

l

l

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nejpoužívanější materiály:
-

Kovy a jejich oxidy

-

Polovodiče

-

Polymery

-

Keramika

l

l

l

l

Obecný úvod do problematiky tenkých filmů.

Tandemové fotokatalytické články s
hematitovou polopropustnou elektrodou.

Katalytické vrstvy

-

Materiálové inženýrství
(zušlechťování povrchů)

l

Přímá slunečním světlem indukovaná fotoelektrolýza vody

l

Využívány v tzv. tandemovém článku jako elektrody fotolytické cely

l

Výhody použití hematitu:

Způsoby depozice tenkých vrstev.
Nová metoda depozice hematitových
nanokrystalických vrstev.

+

Vhodná šířka zakázaného pásma a poloha hrany valenčního pásu

+

Absorpce širokého spektra záření z viditelné oblasti

+

Chemická stabilita

+

Dostatek materiálu a nízké výrobní náklady

+

Neškodnost vůči životnímu prostředí

Metody studia materiálového složení tenkých
filmů.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1

2

23.9.2009

23.9.2009

Tandemový fotoelektrycký článek

Metody depozice tenkých vrstev

Tandemový = fotolytický + 2 sériové Grätzelovy fotovoltaické články

l

l

Tepelné chemické nanášení par
(Thermal Chemical Vapour Deposition, TCVD)
Rotační nanášení roztoku (Spin Coating)

l

(Reaktivní) Magnetronové naprašování (Magnetron Sputtering)

l

l

Princip: Polopropustná nanokrystalická hematitová elektroda fotolytického
článku -> absorpce modré složky bílého světla -> tvorba párů elektron-díra:
1) -> díry oxidují vodu -> vývoj O2 na hematitové elektrodě
2) -> tok elektronů do fotoelektrických článků -> zvýšení jejich energie pro
redukci vody -> vývoj H2 na Pt elektrodě fotolytického článku

Ultrazvuková sprejová pyrolýza
(Ultrasonic Spray Pyrolysis, USP)

l

l

l

Polovodičová elektronika

-

Hematitové nanokrystalické
polopropustné fotoelektrody

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

l

Optické vrstvy

-

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Obsah prezentace
l

Použití:
-

J. Frydrych, L. Machala, M. Mašláň, J. Pechoušek,
M. Heřmánek, I. Medřík, R. Procházka, D. Jančík,
R. Zbořil, J. Tuček, J. Filip a M. Vůjtek

Odpařování elektronovým svazkem
(Electron Beam Evaporation)
Katodická elektrodepozice (Cathodic Arc Electrodeposition)
Pokovování (Plating) – elektrolytické nebo chemické
(autokatalytické)

l

Nanášení pulsním laserem (Pulsed Laser Deposition)

l

Elektroforetické povlakování (Electrophoretic Coating)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Měření fotokatalytické aktivity
l

Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP)

Měřící cela pro určení fotokatalytické aktivity
l

l

Ovlivnění fotoelektrochemické
účinnosti:
-

Tloušťka filmu

-

Porózita

-

Mezivrstva substrát-film

-

Rekombinace párů
elektron-díra

-

Obsah dopantů
(Si, Sn, Mo, Ti, Cr)

-

Orientace krystalů
(vodivost, separace náboje)

hteor = 20%; hexp = 10%

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Thermal Chemical Vapour
Deposition (TCVD)

Magnetronové naprašování

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rotační nanášení

Nová metoda formování
hematitového filmu

Substrát: F:SnO2 (FTO) povlakované sklo TEC 15
Souběžné endotermické dekompozice FeOCl:
-

2FeOCl (s) ® 2Fe (s) + Cl2 (g) + O2 (g)

-

3FeOCl (s) ® Fe2O3 (s) + FeCl3 (g)

-

2FeOCl (s) ® 2Fe (s) + Cl2 (g) + O2 (g)

-

3FeOCl (s) ® Fe2O3 (s) + FeCl3 (g)

23.9.2009

23.9.2009

Kalcinace FeOCl filmu
ve statické atmosféře
l

1000 °C

l

6 ´ 3,5 min

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nová metoda formování
hematitového filmu

l

Souběžné endotermické dekompozice FeOCl:

6

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Prekurzor: 3,5g FeCl3·6H20 (tání 306 °C, var 315 °C)

Substrát: F:SnO2 (FTO) povlakované sklo TEC 15

l

5

Napařovací aparatura
(depozice FeOCl filmu)

l

Prekurzor: 3,5g FeCl3·6H20 (tání 306 °C, var 315 °C)

l

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

l

l

Kalcinace FeOCl filmu
v dynamické atmosféře
l

600 °C

l

1 hodina

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Metody pro charakterizaci
tenkých vrstev
l

23.9.2009

Conversion Electron Mössbauer
Spectroscopy (CEMS)

Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy (CEMS)

l

Conversion X-ray Mössbauer Spectroscopy (CXMS)

l

Grazing Incidence X-Ray Diffractometry (GAXRD)

l

X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

l

m-Raman Spectroscopy

l

Scanning Electron Microscopy (SEM)

-

-

analýza fázového složení

Energy Dispersive X-ray analysis (EDX)

l

Atomic Force Microscopy (AFM)
-

l

a) Nedopovaný FeOCl film
(izomerní posun 0,40 mm/s).

b) FeOCl film dopovaný cínem
(izomerní posun 0,33 mm/s).

morfologie filmu

l

-

l

zastoupení prvků

ocenění tloušťky filmu z vrypu a drsnosti povrchu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Conversion Electron Mössbauer
Spectroscopy (CEMS)

Grazing Incidence X-Ray
Diffractometry (GAXRD)

l

l

l

l

a) 90% hematit, 700 °C,
20 hod, static. atm.
b) 96% hematit, 900 °C,
3 ´ 3 min, static. atm.

a-Fe2O3

O

SnO2

c) 100% hematit, 1000 °C,
6 ´ 3,5 min, static. atm.
d) 100% hematit, 600 °C,
1 ´ 60 min, dynamic. atm.
l

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

l

a) FeOCl film s morfologií kompaktních listů.

l

b) Hematitový film s porézními listy.

100% hematitový film nanesený na FTO skle. Podmínky kalcinace:
600 °C, 1 ´ 60 min, dynamická atmosféra.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Scanning Electron
Microscopy (SEM)
l

*

Prostor pro otázky
a
komentáře

c) Stejný hematitový film pod nižším
zvětšením (struktura “kaktusového pole“).

???
Děkuji za pozornost
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Atomic Force Microscopy (AFM)

l

a) 3-D topografie hematitového filmu v místě vrypu jehlou.

l

b) Průměrný profil. Tloušťka filmu je dána hloubkou vrypu (cca 800 nm).

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Radovan Herchel
l

Molekulární magnety

Výhody molekulových magnetů

„molecule-based magnets“
Magnetické materiály projevující vlastnosti podobné
klasickým magnetům ale stavebními prvky jsou
molekuly/molekulové ionty

l

Zdrojem

magnetických

dipólů

(momentů)

jsou

l

Nízká hustota

l

Mechanická pružnost

l

Zpracovatelnost za nízké/laboratorní teploty

l

Vysoká pevnost/odolnost

l

Možnost modulace/ladění jejich vlastností chemickou cestou

l

Rozpustnost

l

Slučitelnost s polymery na přípravu kompozitních materiálů

l

Biokompatibilita

l

Transparentnost - průhlednost

l

Elektrické vlastnosti kovů, polovodičů nebo izolantů

l

…

nepárové elektrony v p,d nebo f orbitalech

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Organické magnety

Dělení molekulových magnetů
l

Podle zdroje magnetického momentu
-

l

l

nenulový spin v p-orbitalech resp. p-radikály

l

První organický magnet byl diradikál “tanol suberate”

p-elektrony - organické magnety
p-d-elektrony - organokovové magnety
l

1973 – klasifikovaný jako ferromagnet ale

l

1981 – překlasifikovaný jako metamagnet

d-elektrony

-

f-elektrony

-

d-f-elektrony

Podle rozměrnosti krystalové struktury
-

0D – jedno-molekulové magnety („single-molecule magnets“)

-

1D – např. jedno-řetízkové magnety („single-chain magnets“)

-

2D – roviny, vrstvy

-

3D – sítě

l

Tc = 0,38 K

l

Bc = 6 mT (60 G)

M. Saint-Paul, C. Veyret, Phys. Lett., 1973, 45A, 362–364.
G. Chouteau, C. Veyret-Jeandey, J. Physique, 1981, 42, 1441–1444
A. Benoit, J. Flouquet, B. Gillon, J. Schweizer, J. Magn. Magn. Mater., 1983, 31–34, 1155–1156.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

O

Organické magnety
l

l

O

Magnetické chování
pod kritickou teplotou

-

N
+

N
O

+

N
O

-

nenulový spin v p-orbitalech resp. p-radikály
1991 - první organický feromagnet: radikál p-nitrofenyl nitronyl
nitroxid v b-krystalické fázi

l

kvázi-1D feromagnet

l

Tc = 0,65 K

O
O

-

N
+

N
O

+

N
O

Interakce vytvářející 1D polymer

Tc = 0,65 K
Bc = 160 G

-

Phys. Rev. Lett. 67, 746 - 748 (1991)
J. Magnetism and Magnetic Materials 135 (1994) 147-160
M. Kinoshita, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 1993, 232, 1–12
M. Kinoshita, Jpn. J. Appl. Phys., 1994, 33, 5718–5733

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Struct. Bond. 100, (2001)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přehled obdobných organických magnetů

TDAE-C60

pod kritickou teplotou

rok 1991
fulerén

tetrakis(dimethylamino)ethylén

H3C

Příprava: C60 se rozpustil v kapalném
TDAE – vznik tuhého produktu
P.-M. Allemand et al., Science 1991, 253, 301–303.

CH3

H3C

N

N

CH3

H3C

N

N

CH3

donor elektronů
H3C

CH3

Magnetism: Molecules to Materials II: Molecule-Based Materials, 2002

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Krystalová struktura TDAE-C60

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Magnetizmus TDAE-C60
Feromagnet – spinové sklo

„charge-transfer salt“

Tc = 16 K

vzdálenost mezi C-60 je 9,99 Å

TDAE+ C60

magnetizmus

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Organický magnet při
laboratorní teplotě!?

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Organický magnet při laboratorní
teplotě!?
PANiCNQ

tetracyanoquinodimethane (TCNQ)
Tc = 360 K
polyaniline (PANi)

PANiCNQ

Polymer 45 (2004) 5683–5689
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Organo-metalické magnety

[Fe(C5Me5)2][TCNE]

(nenulový spin v p- a d-orbitalech bez spojení skrze
kovalentní vazbu)
magnet

„charge-transfer salts“

l

·+

·-

·+

·-

·+

·-

·+

·-

D A D A D A D A

l

l

l

N

SA = 1/2

N

nemající strukturně 1D, 2D nebo
3D strukturní uspořádání
rozpustný v běžných organických
rozpouštědlech
vyšší saturační magnetizace než
pro samotné Fe
susceptibilita v rozsahu 16 – 300
K: 1D řetězec s feromagnetickou
výměnnou interakcí
feromagnet s Tc = 4.8 K
velké Bc = 1000 G

SB = 1/2
rok 1985

N

N

TCNE =
tetrakyanoethylén

Coordination Chemistry Reviews 206–207 (2000) 651–660

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Organo-metalické magnety

Modifikace [Fe(C5Me5)2][TCNE]
l

l

l

výměna Fe(III) za jiný kov

N

N

N

N

substituce na cyklopentadienylu
(Me za H, Et)
substituce TCNE

TCNQ
7,7,8,8-tetrakyanop-chinodimethan

(nenulový spin v p- a d-orbitalech se spojením skrze
kovalentní vazbu)

spojení organického radikálu schopného se koordinovat s
přechodnými prvky

l

organické radikály

l

„charge-tranfer“ soli

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zjednodušení motivu pro [Fe(C5Me5)2][TCNE]
l

odstranění cyklopentadienylu

VII(TCNE)x· (CH2Cl2)y (x ~ 2; y ~ 1/2)
SA = 3/2

SB = 1/2

1991 first room-temperature molecule-based magnet
l

příprava reakcí V0(C6H6)2 a TCNE

l

Tc asi 400 K (látka se rozkládá při 350K)

l

citlivá na vodu a kyslík

l

není známá krystalová struktura

Chem. Commun., 1998 1319
J. M. Manriquez, et al., Science, 1991
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Obdobné RT-magnety

VII(TCNE)x· (CH2Cl2)y (x ~ 2; y ~ 1/2)
SA = 3/2

SB = 1/2
díky vysoké Tc možnost použit jako magnetický štít

cod = 1,5-cyclooctadiene

Vol 445| 18 January 2007| doi:10.1038/nature05439
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Molekulové magnety se spiny
v d a f orbitalech spojené
kovalentními vazbami

Molekulové magnety se spiny
v izolovaných d-orbitalech
l

FeIII(S2CNEt2)2Cl Tc = 2.46 K (feromagnet) S =3/2
prvý molekulový magnet (1967)

l

[CrIII(NH

III
3)6]3[Fe Cl6]3

l

[CrIII(NH

[CrIII(CN)

l

…

H3C

S

-

N
H3C

l

velmi mnoho sloučenin

l

0D,1D, 2D a 3D struktury

S

dtc

Tc = 0.66 K (feromagnet)

3)6]3
6]3 Tc = 2.85 K (ferimagnet)
prvé „molekulové“ komplexní soli jako magnety (1985/86)

l

bez možnosti silnější interakce se nedá zvýšit Tc

l

magneticky se uspořádávají ale bez magnetické hystereze

l

magnetické uspořádání je důsledkem zejména
mezimolekulových interakcí

Adv. Matter 2002, 14, 1105
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0D struktury
l

[L4Ni(tcm)2NiL4](ClO4)2

l

L4 =

1D struktury
l

triethylenetetramine
l

MnIICuII(pbaOH)·3H2O
(pbaOH = 2-hydroxy-1,2-propanediylbis(oxamato))
ferromagnet s Tc = 4.6
dehydrataci se připraví MnIICuII(pbaOH)·2H2O
Tc = 30K

Tc = 16 K

Inorg. Chem. 30, 3977 (1991).
Inorg. Chem. 2003, 42, 6965-6967
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J. Am. Chem. SOC. 1988, 110, 782-789

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

feromagnet
Tc = 39 K

3D struktury

Mn(II) S = 5/2
Mo(III) S = 1/2

K2Mn3(H2O)6[Mo(CN)7]2·6H2O

J. Am. Chem. Soc., 1999, 121 (14), 3349

l

2D struktury

l

[Ni(dipn)]3[Cr(CN)6]2·3H2O

l

dipropylenetriamine (dipn)

feromagnet
Tc = 42 K

částečná
dehydratace =>
Tc = 72 K

Inorg. Chem., 2006, 45 (18), pp 7191–7196
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3D struktury

3D struktury

analogy pruské modři
l

V[Cr(CN)6]0,86∙2,8H2O
1995 second room-temperature
molecule-based magnet

K3[Cr(CN)6](aq)
+
(NH4)2VII(H2O)6(SO4)2(aq)
inertní atmosféra

Tc = 315 K

T = 10 K, Bc = 25 G

Nature, 1995, 378,701
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Molekulární magnet pracuje…

Porovnání klasických a
molekulových magnetů

V[Cr(CN)6]0,86∙2,8H2O

J. S. Miller, A. J. Epstein, Mrs Bulletin 2000, 25, 21.

l

Fig. 1. (a) Principle of an “oscillating” magnet; (b) experimental device.

Fig. 2. (a) Scheme of the magnetic switch device; (b) photograph.
Polyhedron 24 (2005) 2906–2908
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Jedno-molekulové magnety
„single-molecule magnets“
SMM

Taxonomie magnetizmu

l

l

l

l

SMM je molekula, která projevuje pomalou relaxaci
magnetizace čistě jenom molekulového původu
Je to molekula, která může být zmagnetizovaná v
magnetickém poli a zůstane zmagnetizovaná i po
vypnutí pole
Toto je vlastnost samotné molekuly, není potřeba
žádných interakcí mezi molekulami
To činí SMM zásadně jinými od klasických objemných
magnetů („bulk magnets“)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Proč jsou SMM zajímavé?

SMM

Z pohledu materiálových vlastností:

l

l

Je možné SMM převést do roztoku nebo aplikovat na
matrici nebo do polymeru při zachování této vlastnosti

l

SMM jsou vícejaderné komplexní sloučeniny zejména
d a f prvků, ve kterých dochází k magnetické výměně
mezi paramagnetickými centry spojených většinou
jednoduchými můstkovými ligandy typu O2-, OR-, X-,
RCOO-

l

jedna molekula může reprezentovat jeden bit

to vede k nebývalé hustotě záznamu dat (informací)
konvenční materiály dosahují své limity superparamagnetismus

Z pohledu fyziky:
l

Složitější organické ligandy vytvářejí vnější sféru (obal)
l
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SMM se nacházejí mezi klasickým a kvantovými
magnetickými systémy

prokazují zřetelné kvantové vlastnosti
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Proč jsou SMM zajímavé?

První SMM – rok 1993
l

[Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4].CH3COOH.3H2O
4x Mn(IV) S = 3/2
8x Mn(III) S = 2

1993 Nature 365 (6442), pp. 141-XI
Wernsdorfer, Adv. Chem. Phys, 118, 99

l

l

T. Lis, Acta Crystallogr. Sect. B-Struct.
Commun. 1980, 36, 2042.
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Co je příčinou pomalé relaxace
magnetizace?
l

Vliv magnetické anizotropie
l

výměnná interakce (AF, F) mezi spiny vede k nenulovému a
dostatečně velkému výslednímu spinu S
počet
magnetických
dim = Õ (2S + 1)
- pro Mn12ac Smin = 0 a Smax = 22
stavů

magnetická anizotropie základního stavu – (ZFS) – parametr D
může být kladný („easy plane of magnetization“) anebo záporný
(„easy axis of magnetization“)

N

i

i =1

-

pro Mn12ac byl potvrzen základní stav S = 10

dim ( Mn12ac ) = 4458 = 108 = 100 000 000

D<0

l

magnetická anizotropie iontů – (ZFS) – parametr D

l

základní stav je štěpen z nulovém magnetickém poli – vznik
energetické bariéry

D>0
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Relaxace magnetizace

AC susceptibilita vs. SMM

Měření DC magnetizace vs. čas

H AC = H 0 cos (wt )

M(t) = M(0)exp(-t/t)
M(t) = M(0)exp(-t/t)b

w = 2p f

c AC = c 'cos (wt ) + c ''sin (wt )

t - relaxační čas pro danou teplotu

c ' = c cos q
c '' = c sin q

Arrheniův vztah
t = t0 exp(Ueff/kT)

c = c '2 + c ''2
q = arctan ( c ''/ c ')

nízkofrekvenční limit odpovídá izotermální susceptibilitě

efektivní energetická bariéra Ueff:
Ueff ≤ U U = |D|S2

æ ¶M AC ö
lim c = ç
÷ = cT
è ¶H øT

cT

w ®0

c'

při vysokých frekvencích se získává adiabatická limita

SMM je charakterizován t0 a Ueff
Mn12-acetate:
Ueff = 61K a τ0 = 2.1×10–7 s
b = 0.5 pre T<1.9 K
b = 1 pre T>2.4 K
Phys. Rev. Lett. 83, 2398 - 2401 (1999)
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AC susceptibilita vs. SMM

æ ¶M AC ö
lim c = ç
÷ = cS
w ®¥
è ¶H ø S

c AC =

c''

cT - c S
+ cS
1 + iwt

cS
0

relaxační čas

¢¢ = ( cT - c S ) / 2 Û v = 2p f = t -1
cmax

0

1

2
3
logw

4

5
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AC susceptibilita vs. SMM
Cole-Cole resp. Argand diagram
T = konšt.

c AC =

cT - c S
1-a

1 + ( iwt )

+ cS

a > 0 → distribuce relaxačních časů

J. Chem. Phys. 9, 341 (1941).
Phys. Rev. B 40, 11243 - 11251 (1989)

]8+

[Fe8O2(OH)12(tacn)6
tacn = 1,4,7-triacacyclononane
[Mn12O8Cl4(O2CPh)8(hmp)6]
2-(hydroxymethyl)pyridine (hmpH)

Angew. Chem.,Int. Ed. Engl. 1984, 23, 77.
R. Europhys Lett. 1996, 35, 133
J. S. Miller and M. Drillon (Eds.), Magnetism: Molecules to Materials III. 2002
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J. AM. CHEM. SOC. 2002, 124, 3725-3736
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Vlastnosti Mn12-ac

Kvantové tunelování magnetizace

kvantové tunelovaní magnetizace

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 200 (1999) 167
181

1996 Nature 383 (6596), pp. 145-147

Journal of Magnetism and
Magnetic Materials 272–
276 (2004) 1030–1036
Sessoli, Europhysics News (2003) Vol. 34 No. 2
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Znázornění dějů v SMM při kvantovém
tunelovaní magnetizace
l

I. tepelná relaxace t = t 0 exp ( DE / kT )

l

II. tepelne- (fonónovo-) asistované tunelování

l

III. kvantové tunelování základního stavu

micro-SQUID
m-SQUID
l

l

l

l

zvýšená citlivost (až 9x)
možnost velmi rychle měnit
magnetické pole

od 0,03 K
materiál: Nb → Tmax = 7 K
Bmax = 1,4 T

vyrobené:
Centre de Recherche des Tres Basses Temperature a
L. Neel laboratory v CNRS Grenoble

W . Wernsdorfer, Adv. Chem. Phys. 2001, 118, 99.
Coordination Chemistry Reiews 219–221 (2001) 573–604

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

nano-SQUID

Přehled SMM
l

Nejvíc zastoupené kovy: Mn, Fe, Co, Ni, V, lanthanoidy…

l

několik stovek publikovaných SMM

Dy2

Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 2931 –2935

Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8848 –8851

nature nanotechnology | VOL 1 | OCTOBER 2006 53
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Přehled SMM
l

Nejvíc zastoupené kovy: Mn, Fe, Co, Ni, V, lanthanoidy…

l

několik stovek publikovaných SMM

Přehled SMM

Mn25

Co12

Struktura největšího SMM
[Mn84O72(O2CCH3)78(OCH3)24(CH3OH)12(H2O)42(OH)
OH)6]

Angew. Chem.-Int. Edit. 2004, 43, 2117-2121

Tc = 1,5 K

J. AM. CHEM. SOC. 2004, 126, 4766-4767

Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 1832 –1835
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SMM Fe4

SMM v “praxi”

2 = [Fe4(L)2(dpm)6]

l

l
l

l

Je opravdu možné, aby jedna molekula
SMM měla vlastnosti magnetu?

H3L = 11-(acetylthio)-2,2bis(hydroxymethyl)undecan-1-ol
Hdpm = dipivaloylmethane
Magnet: základný stav
S=5
ZFS: D = –0.437(7) cm–1
g = 1.956(4)

Je možné připravit např. tenkou vrstvu
SMM, ve které by molekuly vzájemně
neinteragovali a zachovali si SMM
vlastnosti?
Jak se „přesvědčit“ že tam SMM jsou?
Jak „číst“ a „zapisovat“ na jednu
molekulu?

t0 = 4.3(1)10–8 s
Ueff/kB = 15.1(2) K

….

Eur. J. Inorg. Chem. Vol.2007, 26 Pages: 4145-4152
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Monovrstva SMM Fe4 na Au

Monovrstva SMM Fe4 na Au

[Fe4(L)2(dpm)6]

[Fe4(L)2(dpm)6]

H3L = 11-(acetylthio)-2,2bis(hydroxymethyl)undecan-1-ol
Hdpm = dipivaloylmethane
X-ray absorption spectroscopy (XAS)
X-ray magnetic circular dichroism (XMCD)

Zdroj záření: synchrtotron
sub-Kelvinové teploty
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NATURE MATERIALS VOL 8 MARCH 2009, 194
Magnetic memory of a single-molecule quantum magnet wired to a gold surface

l

Eur. J. Inorg. Chem. Vol.2007, 26 Pages: 4145-4152
NATURE MATERIALS VOL 8 MARCH 2009, 194
Magnetic memory of a single-molecule quantum magnet wired to a gold surface
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POM-SMM Fe6
monokrystal

SMM Fe6-POM na uhlíkových nanotrubičkách

2 = Na6((CH3)4N)4[Fe4(H2O)2(FeW9O34)2]·45H2O
(Fe6-POM)

Na6((CH3)4N)4[Fe4(H2O)2(FeW9O34)2]·45H2O (Fe6-POM)
na single-wall carbon nanotubes (SWNTs)
Fe6-POM „powder“

Fe6-POM@ SWNTs

Tb = 1.2 K
pro T>0.3 K t0 = 2.0x10-6 s Ueff= 11.6 cm-1

Magnet: S=5, |D|=0.49 cm-1

Magnetic Bistability of Individual Single-Molecule Magnets Grafted on
Single-Wall Carbon Nanotubes
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 4949 –4952

Angew. Chem. 2009, 121, 3123 –3127
Iron Polyoxometalate Single-Molecule Magnets
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Přehled
historie
molekulových
magnetů
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Literatura a jiné zdroje
l

l

l

l

l

l

l

Adv. Matter 2002, 14, 1105
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D. Gatteschi, R. Sessoli, J. Villain Molecular Nanomagnets 2006
J. S. Miller and M. Drillon (Eds.), Magnetism: Molecules to Materials.
Models and Experiments 2001
J. S. Miller and M. Drillon (Eds.), Magnetism: Molecules to Materials II.
Molecule-Based Materials 2001
J. S. Miller and M. Drillon (Eds.), Magnetism: Molecules to Materials III.
Nanosized Magnetic Materials 2002
J. S. Miller and M. Drillon (Eds.), Magnetism: Molecules to Materials IV.
Nanosized Magnetic Materials 2002
J. S. Miller and M. Drillon (Eds.), Magnetism: Molecules to Materials V.
2005
R. Winpenny (Ed.), Single-Molecule Magnets and Related
Phenomena, in Structure and Bonding, Vol. 122, 2006

l

http://www.molmag.de/

l

…
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Experiment vs. modelování

Mezimolekulové interakce
a nanomateriály
Petr Jure!ka
Univerzita Palackého v Olomouci

AFM obrázek grafenu
http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/pictures/
Calvin Davidson, Sussex University

P"ehled

Empirický potenciál

Modelování sorpce na grafenech a nanotrubi!kách
Model

Ec #
Které atomy vybereme a které zanedbáme
Výb#r potenciálu, popis systému
QM metody, MP2, referen!ní metoda?
Semiepirické metody
Empirický potenciál
Kvantové efekty

Sorpce methanu
Sorpce vodíku

1

4"! 0 ! r rij

Disperzní

12

Edisp = -C6/r6 + C8/r8 + C10/r10 + ...

Repulzní

A/r12, Ae-Br

Elektrostatická

E # ,,

Induk!ní

?

- ( r1 ) - ( r2 )
r12

dr1dr2

Jak dob"e popisuje empirický potenciál interakce s grafenem?

Disperzní a repulzní p"ísp#vky

6

12

) rij* &
) rij* &
Evdw # +2! ij ' $ * ! ij ' $
'r $
'r $
( ij %
( ij %

Induk!ní (polariza!ní) p"ísp#vek

Empirické potenciály párov# aditivní a
polarizovatelné (neaditivní)
D$ležitost? Graf ...

V empirickém poli popsány relativn# dob"e
Závislost na vzdálenosti od povrchu grafenu – 1/r?
Graf ...

6

) rij* &
) rij* &
Evdw # +2! ij ' $ * ! ij ' $
'r $
'r $
( ij %
( ij %

qi q j

Neaditivita disperze

Elektrostatická interakce

Síly a Energie elektrostatických interakcí

Závislost na vzdálenosti
V empirickém potenciálu
Q(C grafenu) = 0

Iont

Dipól

Ind. dipól

Iont

. 1/!r2
. 1/!r

. 1/!r3
. 1/!r2

. 1/!r4
. 1/!r3

Dipól

. 1/!r3
. 1/!r2

. 1/!r4
. 1/!r3

. 1/!r5
. 1/!r4

Ind. dipól

. 1/!r4
. 1/!r3

. 1/!r5
. 1/!r4

. 1/!r6
. 1/!r5

Je to v po"ádku?
Graf ...

•

Disperze není párov# aditivní, více!ásticové !leny

•

Nejjednodušší aproximace: Axilrod-Teller-Muto

E ( 3) # C9 3

cos 1 cos 0 cos /
r12 r13r23

QM: MP3 a výše; MM: není zahrnuta
uspo"ádání s nižší dimenzionalitou
sorpce na nanotrubi!kách
Neaditivita interakce svazku
t"í nanotrubi!ek ~15%
(Mikuláš Kocman)

Kostov et al Chem. Phys. Lett., 332, 26, 2000

Nanostruktury a kvantové prosévání (quantum sieving)

Single Wall carbon NanoTubes (SWNT)

Nulové vibrace a kvantové uv#zn#ní
(quantum confinement)

1
En # !2 (n * )
2

2#

k

3

3 # 1( H 2 );2( D2 ); 2 # 2 k ( H 2 ); k ( D2 )

Izotopová selektivita adsorpce

-1
S0 #

n1

-2
n2

#

9 E + E2 6
m2
exp 7+ 1
m1
kbT 45
8
Wang et al Phys. Rev. Lett. 1999, 82, 956

www.wikipedia.org

Zigzag (n,0)

Shrnutí – použitelnost empirických potenciál$

Armchair (n,n)

Chiral (n,m)

Optimální podmínky pro adsorptivní ukládání plyn$
Optimální dodávka plynu závisí na:

Ve vakuu omezená na málo polární molekuly

energie sorpce (H2 ~ 4-7 kJ/mol)
tlakové pom#ry (typicky 1.5 a 30 atm)

U malých molekul kvantové efekty

teplota

V toztoku ??

methane:
opt. ~18.8 kJ/mol, skut. ~5.8 kJ/mol

Bhatia et al Langmuir 2006, 22, 1688

T#žba, transport a ukládání zemního plynu

Nalezišt# klatrát$ metanu v oceánech
Formování v závislosti na
hloubce (tlaku) a teplot#

Hydáty (klatráty) methanu

www.wikipedia.org

http://www.whoi.edu/oceanus/index.do

http://www.chm.bris.ac.uk/motm/methane/methaneh.htm

http://www.killerinourmidst.com/methane%20and%20MHs2.html

Vodíkové hospodá"ství – požadavky na ukládání H2

Sorpce vodíku na grafenu
M$že grafen splnit požadavky DOE na efektivní sorpci H2?

DOE požadavky:
62 kg/m3
6.5 hm.% H2

Probability densities for selected lowest eigenstates of the translational
nuclear Hamiltonian. The lowest in-phase (Top to Bottom: first, second,
and fifth) eigenstates for the double-layer structure are shown (d 8 Å).

Schüth Nature 2005, 434, 712
Patchkowskii, Tse, PNAS 2008

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

Období 2007 – 2013: celkem 24 operačních programů

Vybrané programy:

V Olomouci dne 27.11.2009

l

OP Podnikání a inovace

l

OP Výzkum a vývoj pro inovace

l

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

l

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpracovatel: Lenka Keclíková

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Podnikání a inovace - Program Inovace

OP Podnikání a inovace - Program Prosperita
Podporované aktivity:
l

Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků

l

Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií

l

Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů

l

Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru
nebo centra pro transfer technologií

Podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich
svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce

Výše podpory:
l

l

l

l

l

Příjemce:
l

Podporované aktivity:
Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace
produktu)
Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a
veřejnými institucemi (organizační inovace)
Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Příjemce:
l

Podnikatelské subjekty

Výše podpory:

Až 75 % způsobilých výdajů 1 – 30 mil. Kč resp. 5 – 300 mil. Kč

l

40 – 60%; až do výše 150 mil.

POZOR! Výzva je právě vyhlášená
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Podnikání a inovace - Program Poradenství

OP Podnikání a inovace - Program Školící střediska

Podporované aktivity:
l

Poradenské služby, které nemají opakující se charakter, poskytované externími
poradci se musí vztahovat na oblast:
- inovace produktu

Podporované aktivity:
l

Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a
jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty.

- inovace procesu
- organizační inovace

Příjemce:

- marketingové inovace
l

Podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, nestátní neziskové organizace

Příjemce:
l

Podnikatelské subjekty

Výše podpory:
l

50%; 0,1 - 0,5 mil. Kč.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výše podpory:
l

40 – 60%; 0,2-100 mil. Kč

POZOR! Výzva je právě vyhlášená
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Podnikání a inovace - Program ICT a strategické
služby
Podporované aktivity:
l

vývoj software

l

centrum sdílených služeb

l

centrum oprav high-tech výrobků a technologií

OP Výzkum a vývoj pro inovace

l

Příjemce:
l

Podnikatelské subjekty

l

Výše podpory:
l

Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a
proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím
vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se
soukromým sektorem.
Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou,
budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity
terciárního vzdělávání.

40 – 60%; 1,5 až 80 mil. Kč

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace
Aktuální výzvy:

l

Prioritní osa 1: Evropská centra excelence

l

Prioritní osa 2: Regionální VaV centra

Prioritní osa č. 3: Komercializace a popularizace VaV

l

Prioritní osa 3: Komercializace a popularizace VaV

Výzva 3.2/2 – Informační infrastruktury pro VaV : začátek roku 2010.

Prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách
spojenou s výzkumem a s přímým dopadem
na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a
vývojové aktivity

Výzva 3.1/1 – Transfer technologií a komercializace výsledků VaV : 2.pol. 2010.

l

l

Prioritní osa 5: Technická pomoc

Výzva 3.2/3 – Zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV : 2.pol. 2010

Prioritní osa č. 4: Infrastruktura pro výuku na VŠ
Výzva 1.4 - Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem - nyní platná!

Prioritní osa č. 5: Technická pomoc
Výzva 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI (pouze Odbor technoiké pomoci MŠMT)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

l

Je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím
aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na
začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti,
zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v
uvedených oblastech.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

l

Prioritní osa 1: Adaptabilita

l

Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce

l

Prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti

l

Prioritní osa 4: Veřejná správa a veřejné služby

l

Prioritní osa 5: Mezinárodní spolupráce

l

Prioritní osa 6: Technická pomoc

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Aktuální výzvy:
Prioritní osa č. 1: Adaptabilita
Výzva 1.1 - Zvýšení adapt. zam. a konk.podniků (pro sdružení): do 15.3.2010
Výzva 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konk. podniků: do 31.12.2011

Prioritní osa č. 3: Sociální integrace a rovné příležitosti
Výzva 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb: do 30.11.2012

l

Globálním cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem
posílení
konkurenceschopnosti
ČR
prostřednictvím
modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému
celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Výzva 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit: do 30.1.2013

Prioritní osa č. 4: Veřejná správa a veřejné služby
Výzva 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy: do 2.2.2010

Prioritní osa č. 4: Mezinárodní spolupráce
Výzva 5.1 - Mezinárodní spolupráce: do 15.1.2010

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Aktuální výzvy:

l

Prioritní osa č. 1:

Počáteční vzdělávání

l

Prioritní osa č. 2:

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání

l

Prioritní osa č. 3:

Další vzdělávání

Výzva 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

l

Prioritní osa č. 4:

Systémový rámec celoživotního učení

…. je vyhlášena v určitém kraji, nyní např.: Královéhradecký, Jihočeský, Pardubický

l

Prioritní osa č. 5:

Technická pomoc

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Důležité odkazy a další info
Obecné info:

www.businessinfo.cz

Strukturální fondy:

www.strukturalni-fondy.cz

Czechinvest:

www.czechinvest.org

MPO ČR:

www.mpo.cz

MŠMT ČR:

www.msmt.cz

MPSV ČR:

www.mpsv.cz

Evropský sociální fond:

www.esfcr.cz

Další info:

Děkuji za pozornost

stránky KÚ,
např. www.kr-olomoucky.cz
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Komplexní sloučeniny jako prekurzory
pro přípravu nanomateriálů

Komplexní sloučeniny používané pro přípravu
nanočástic oxidů
l

Karbonyly

l

Metalloceny

l

Acetylacetonáty

l

Cupferronáty

l

Alkoxidy

l

S dalšími ligandy:

[Mx(CO)y]
M
O

O

O
N
N O

Alena Klanicová

R O

R

Katedra anorganické chemie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

- ethylendiaminem

N

NH2

H2N

N

- deriváty imidazolu / benzimidazolu

R
N

S

- thiosemikarbazidy …H N
2

H2N

N

NH

Karbonyly, metalloceny

Komplexní sloučeniny jako prekurzory pro
přípravu nanomateriálů
Komplexní sloučeniny

l

Prekurzory na přípravu nanočástic uhlíku

l

Hlavní využití ferrocen, pentakarbonylželezo

l

Metoda chemické depozice par

rozklad, redukce
l

Nanočástice sloučenin přechodných kovů nebo přímo kovů či nekovů
l

Požadavky na syntézu:

- nízká cena
- jednoduché provedení
- vysoká výtěžnost
- vysoký stupeň konverze
- vysoká kvalita produktu
- nízká toxicita

Tvar výsledných nanočástic závisí na:
- teplotě
- tlaku
- reakční atmosféře
- typu reaktoru
- přítomnosti dalších prvků – S, P, N..

V.O. Nyamori et al., J. Organomet. Chem. 693 (2008) 2205 – 2222.

1

2
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Ferrocenylové komplexy zinku

Acetylacetonáty
l

l

Prekurzor pro přípravu nanotrubiček zinečnatých ferritů

l

Jednoduchá syntéza:
[Zn(fca)2]

NaClO, NaOH
180 °C

Vlastnosti „capping“ ligandů / solventů:
- obsahují karbonylové skupiny, kterými se vážou na
nanočástice oxidu kovu

ZnFe2O4

- mají vysoké teploty varu

J. Zhao et al., Mater. Lett. 61 (2007) 4196 – 4198.

Acetylacetonáty

Acetylacetonáty
l
x

l
l

l

l

Velikost nanočástic g-Fe2O3 v závislosti na „capping“ solventu

Pro přípravu nanočástic oxidů kovů
Netoxické, levné, snadno připravitelné, odolné vůči
vzdušné vlhkosti
Z M(acac)x dosud připraveny nanočástice TiO2, Fe2O3,
Fe3O4, Mn2O3, Mn3O4, Cr2O3, Ga2O3, ZnO, In2O3, V2O3,
Nb2O5, Ta2O5, HfO2, SnO2

6 - 10 nm

Postup: Při vysokoteplotní syntéze (200 – 400 °C) se
M(acac)x zahřívá s „capping“ solventy, které zabrání
shlukování nanočástic

9 - 12 nm

6 - 14 nm

5 - 51 nm

A.L. Willis et al., J. Nanomat. (2007) 1 - 7.

3

8 - 55 nm

4
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Cupferronáty
l

l

23.9.2009

Komplexy s ethylendiaminem

N
N O

NH2

H2N

částice polystyrenu obalené Co(III) komplexy

Komplexy Cu(II), Fe(III), Mn(II) s cupferronem – příprava
nanočástic oxidů kovů

Snadná příprava – extrakce nebo vysrážení z vodných roztoků
Mx+
2

4

[FeCup3], [MnCup2], [CuCup2]
nanostruktury Co3O4 po kalcinaci

vstřikování roztoků komplexů v oktylaminu
250 – 300 °C

g-Fe2O3, MnO, Cu (nebo oxidy mědi)
J. Rockenberger et al., J. Am. Chem. Soc. 121 (1999) 11595 - 11596.

1

Komplexy s ethylendiaminem
l
l

H2N

3

Komplexy s deriváty imidazolu /benzimidazolu

NH2

Co(III) komplexy – prekurzory přípravy Co3O4 nanotrubiček

l

Tvar nanotrubiček závislý na možnosti komplexu tvořit
intermolekulární H-vazby a disulfidické můstky

Komplexy Au(I) – příprava nanočástic zlata

R
N

N

R
N

[Au(C14-im)2]NO3×2H2O

N

růst nanočástic zlata v čase při 200 °C

redukce
termolýza
1
l

2

3

4

Možné syntetické cesty nanostruktur Co3O4:
a

b

koloidní částice polystyrenu
vrstvy komplexů

X. Shi et al., Nano Lett. 2 (2002) 289 -293.

Komplexy s thiosemikarbazidy
l

Komplexy Cd(II) – příprava nanotyčinek CdS

S.J. Hsu et al., Dalton Trans. (2008) 1924 -1931.
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Povrchové nanomateriály založené na
mnohovrstvém uspořádání komplexních sloučenin

S

H2N
H2N

5

NH

hexadecylamin
tri-n-oktylfosfin
l

Anorganické mnohovrstevnaté nanostruktury – využití v
optice, biotechnologiích, foto- a elektrochemii
(optické materiály, elektroluminiscentní zařízení, senzory
enzymů, zařízení k uchování solární energie..)

S.N. Mlondo et al., Polyhedron 28 (2009) 2097 - 2102.

M. Haga et al., Coord. Chem. Rev. 251 (2007) 2688 - 2701.

Povrchové nanomateriály založené na
mnohovrstvém uspořádání komplexních sloučenin
l

l

Molekuly komplexních sloučenin se skládají vrstva po
vrstvě na pevnou matrici (elektrodu) pomocí
„uchycovacích“ skupin
Mezivrstva komplexů slouží pro přenos elektronů mezi
dvěma vrstvami matrice

M. Haga et al., Coord. Chem. Rev. 251 (2007) 2688 - 2701.

7
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Transfer výsledků výzkumu
v oblasti nanomateriálů do oblasti
moderních technologií čištění vod

Podzemní vs. odpadní voda
l

l

Problematika podzemních vod
l

Podmínky:
s
Un

-

historie lokality
puklinatost

-

vrstevnatost

-

propustnost

-

míra zvodnění

-

typ kontaminace

-

rozšíření kontam.

-

cílové limity

-

termín pro dosažení

at u

red

zo

Podzemní voda – ta, která se nalézá pod
zemským povrchem
Odpadní voda – ta, jejíž kvalita je
zhoršena lidskou činností
-

komunální

-

průmyslová

Sanace podzemních vod
l

Odstraňování vodou (čerpání)

l

Odstraňování vzduchem (sparging, SEE)

ne

l

l

In-situ degradace/stabilizace (ISCO,
biodegradace, redukce)

Izolace kontaminace (PRS, chemické bariéry)

=> volba metodiky
sanace

Problematika odpadních vod
l

Je třeba se jich zbavit
-

l
l

do podzemních vod
do povrchových vod
do kanalizace
skládkování

Dány limity škodlivin pro vypouštění
Dekontaminace zaměřena na limitované
škodliviny dle jejich vlastností => volba
technologie (stripování, neutralizace,
koagulace/flokulace, biodegradace)

Transfer výsledků
Výsledek:
Nový
materiál

Nová
technologie

Nová
zařízení
/ software
Metoda:
Þvyšší účinnost, nižší cena,
Þekologicky šetrnější, ...

Úvod

Příklad 1 – Draslovka Kolín
l
l

ENVIROMENTÁLNÍ BIOTECHNOLOGIE

l

Biologické čištění odpadních vod
Biofilmové procesy

l

Þ
Þ

VÝVOJ NOVÉHO TYPU NOSIČE BIOMASY

Þ

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

l

Ing. Antonín Štros
Bc. Lucie Křiklavová
l

http://centrum-sanace.tul.cz

Záměr: Studium imobilizovaných degradérů
Kmeny k dispozici degradující: CN, anilin, aceton
Databáze problémových lokalit a látek (mimo jiné
draslovka Kolín)
=> spolupráce
požadavek COV na vody s AKH = vyřešeno poloprovozem
požadavek COV na vody s DPG = vyřešeno poloprovozem
(stejný kmen)
požadavek COV na vody s anilin = vyřešeno poloprovozem
(jiný kmen)

=> požadavek na návrh ČOV na vody obsahující
komplexní kontaminace, specifický kmen byl vybrán na
základě požadavků draslkovky na kvalitu odpadních
vod.
Výsledek: Nová technologie s požadavkem na nový
materiál

tomas.lederer@tul.cz

NO COMMENT

Biodegradace - principy

Mikroorganismy (MO) pro nás
nepracují, protože to my chceme,
ale proto, že jim to přináší různé
výhody. Především energii a zdroj
C, N, P pro množení a tvorbu
biomasy a pro nezbytné
fyziologické pochody
Pokud jim zlepšíme podmínky v
prostředí, pracují o to lépe.

l

Podstatou je schopnost mikroorganismů
(obecně bakterií, hub a kvasinek)
transformovat přirozené i cizorodé odpadní
látky, častěji až mineralizovat.
organický substrát - ( konta min ant )
oxidace
( exogenní
+
metabolismus )
¾¾¾¾¾®CO2 + H2O + energie
144424443
mikroorganismy
+

akceptor elektronů
( endogenní
metabolismus )
8
(O2 , NO3- , SO42 - , Fe3+ , organ. látky )
syntéza 6444474444
¾¾¾¾® zásobní látky + biomasa
+
nutrienty - ( N , P, Mg , K , aj.)

9

Biodegradace – výhody / limity
l

l

l

l

Zásadní výhodou biotechnologií jsou nižší provozní
náklady již optimalizovaného systému a
minimalizace odpadů.
Zásadní nevýhodou je časová náročnost ve srovnání
s razantními ekonomicky nákladnějšími fyzikálněchemickými postupy.
Biologické procesy vyžadují obecně vyšší náročnost
na monitoring a technologický dozor
Další limitace biotechnologií vyplývají ze základních
principů biodegradačního procesu.

Biodegradace - limitace
l

l

l

l

Biologická rozložitelnost – podmíněna chemickou
strukturou, dostupností rozkládané látky, toxicitou

Dostupnost akceptorů elektronů pro biochemickou
oxidaci – kyslík (aerace), dusičnany, sírany,
org.látky
Fyzikálně-chemické podmínky (pH, teplota,
osmotický tlak
Toxikanty a jejich limitní koncentrace včetně
těžkých kovů (Ag, Cu, Cr, Zn)

Technologie MBBR

Cíle

MBBR – schéma, nosiče biomasy

Moving Bed Biofilm Reactor
1. Vyvinout konsorcium degradérů pro komplexní znečištění
OV Draslovka (CN, AKH, DPG, anilin)
2. Vyvinout nový typ nosiče (vhodnější a vlastní) pro nové
instalace i rekonstrukce ČOV.

Bioreaktor s pev ným nosičem biomasy v e v znosu

Dosazov ací nádrž
Odtok

Přítok
česle

• Využití nanovlákenných materiálů jako nosiče biomasy s velkým
specifickým povrchem a rozměrovou srovnatelností s MO.
Vratný kal

• Specializace na využití mikroskopického snímkování a obrazové
analýzy pro kvantifikaci mikrobiálního růstu.

KaldnesTM K3
http://centrum-sanace.tul.cz

BiofilmChipTM

NatrixTM

„Nanobambule“

13
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Pilotní zkoušky

CHBČOV Draslovka– popis
Výrobní procesy LZ Draslovka, procesní odpadní vody

•Odpadní vody ze separace
DPG s obsahem anilinu
2-3 g.l-1
kyanidů 200-300 mg.l-1,
pH 10-12

Výroba HCN a kyanidů (cyankali) ð Chemická ČOV
Výroba difenylguanidinu (DPG) a hydraulická clona (HC) –
původní srážení CN s Fe (Berlínská modř) ð CHBČOV
l
z výroby difenylguaninu (DPG) – 3 proudy
l
z výroby aceton-kyan-hydrinu (AKH) – 1 proud
l
z hydraulické clony (HC) – podzemní vody s obsahem
kyanidů do 100 mg/l

•Testování různých nosičů
včetně plastových materiálů
•Definice návrhových
parametrů (doby zdržení,
max. zatížení)

Produkce 5 proudů OV s obsahem kyanidů, surovin a
(mezi)produktů.

15

Poloprovoz 1 – OV
z odstřeďování
l

objem 3m3,výkonnost zařízení:
anilin:
3,36 kg·m3náplně·den-1

Biofilmové procesy - nosiče
biomasy
VS 1

testování nosičů biomasy
AnoxKaldnes K3

kyanidy:
0,8 kg·m3náplně·den-1

Birepak 84
zeolit

18

Poloprovoz 2 – OV kelímek

Nosič biomasy– ČOV Draslovka
HDPE - polyethylen s vysokou hustotou
matrice, ρ ~ 1 kg/l, 10x25mm, 500m2/m3

l

•

•

•

•

Základní principy procesů čištění
Odpadních Vod
l

Stripování ClCN a HCN a zpětné vedení do výroby,
náplňová kolona 300x3000mm, Pall kroužky - součást
výroby DPG

Kal

(Z výroby HCN a j.)

OV z vývěv
Filtrát

Fe2+

NaOH

OV z filtrace DPG
Filtr

Oplachy

Detoxikační nádrž

Kal
Oplachy

Bioreaktor
OV z vývěv

PŘEDÚPRAVA
OV

SYNTÉZA
CHLORKYANU

Retenční (havarijní) objem

SYNTÉZA DPG

býv. detoxikační nádrž
Dosazovák

OV z filtrace DPG

Bioreaktor

Egalizace
Neutralizace

OV z chlorkyanu

l

Poloprovozní ověření
směsi proudů OV z
výroby DPG

SYNTÉZA DPG

dvoustupňová neutralizace směsi všech proudů OV s
výsledným pH v kyselé oblasti – NaOH 40%-ní,
vyrovnání šaržovitosti výroby
Biodegradace: biologický rozklad organických látek a
kyanidů mikroorganismy (bakterie) se zvýšenou
rezistencí k toxickým látkám a vysoké solnosti OV

Experimentální ověření
oxygenační kapacity,
produkce biomasy

VÝROBA DPG (linka I)

SYNTÉZA
CHLORKYANU

VÝROBA DPG (linka II)

l

Nosič biomasy ve
fluidním loži

Blokové schéma – ČOV Draslovka

PŘEDÚPRAVA
OV

l

Primární cíl: ověření
procenta plnění nosičem

Retenční (havarijní) objem

Filtrace kalů na kalolisu (biologické i chemické)

Kal BIO

býv. detoxikační nádrž

NaOH

l

Detoxikační jímky použity jako havarijní objemy a pro
předčištění extrémně znečištěných OV

VÝROBA AKH

Kontrolní filtrace

Vyčištěná voda

CHBČOV Draslovka–
popis technologie

Testované odpadní vody
Draslovka - výroba DPG

Technologické parametry CHBČOV
max. množství OV

170 m3/den

předčištění

OV z výroby ClCN

egalizace

2 výrobní šarže DPG

neutralizace

vzájemná dvoustupňová+NaOH

bioreaktory (BR) - 2ks

2 x 260 m3

náplň 25%

2 x 62,5 m3 AnoxKaldnes K3

doba zdržení OV v BR

min 3 dny

max. množství vzduchu

1930 m3/hod

dosazovací nádrž

Objem 56m3, plocha 20 m2

organické látky (jako CHSK)

550 kg/den

kyanidy celkové

120 kg/den

http://centrum-sanace.tul.cz

ARTEC

l

Množství a kvalita vstupních odpadních vod

Odstřeďování
Vývěvy+oplachy
Syntéza ClCN
HC

množství
m3/den
60
40
30
20

Odstřeďování
Vývěvy+oplachy
Syntéza ClCN
HC

23

http://centrum-sanace.tul.cz
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pH

10-13
6-8
0-1
6-9

CN
kg/den
5
32
75
2
mg/l
80
800
2500
100

CHSK
kg/den
420
100
0
2
mg/l
7000
2500
0
100

RAS
kg/den
2700
48
2100
1,7
mg/l
45000
1200
70000
850

N-NH4+
kg/den
18
0,5
45
2,4
mg/l
300
10
1500
120

24

CHBČOV Draslovka–
porovnávaná technologie

CHBČOV Draslovka

CHBČOV LZ Draslovka - fotodokumentace

CHBČOV – odstraňování kyanidů
přítok IV/08-IX/08

35

kyanidy přítok do 9/08 (mg.l-1)
průtok OV (m3.den-1)

300

průtok

30

250

odtok

25

200

20

150

15

100

10

50

5

0
0
7.4.08 22.5.08 6.7.08 20.8.08 4.10.0818.11.08 2.1.09 16.2.09 2.4.09 17.5.09

celkový pohled

25

26

CHBČOV Draslovka

Kvalita OV (od dubna 2008)

CHBČOV – odstraňování anilinu
180

1100
přítok

odtok

160

900

140

anilin (mg.l-1)

800

průtok OV (m3.den-1)

1000

40

120

700
600

100

500

80

400

60

300

40

200

20

100

0
0
7.4.08 22.5.08 6.7.08 20.8.08 4.10.08 18.11.08 2.1.09 16.2.09 2.4.09 17.5.09

CNcelk

Anilin

TOC

CHSK

pH

N-NH4+

PŘÍTOK

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Počet analýz

368

369

1

197

356

318

Minimum

3

93

870

215

1,3

44

Maximum

470

1188

870

6600

12,2

580

Průměr

78

659

870

3013

7,9

180

292

ODTOK
počet analýz

344

349

21

135

315

Minimum

0,05

0,02

37

154

6,7

87

Maximum

11,49

233

234

1600

8,7

1147

průměr

1,41

32,8

109

632

7,8

398

27

Průběžné závěry
l

l

l

Ø

Ø
Ø

kyanidy odtok a přítok od října 2008 (mg.l-1)

350

neutralizační stanice

Vyvinutá a ověřená technologie využití cíleně
připravených přirozeně imobilizovaných MO pro čištění
specificky znečištěných OV. Využití technologie MBBR.

Nosič biomasy - porovnání

První aplikace modifikované MBBR v ČR –
CHBČOV Draslovka Kolín.
PŘED

Možnosti aplikace textilních nanovláken (TUL)

PO

Dlouhodobý provoz laboratorních modelů s reálnými
OV.
Porovnání vyvíjeného nosiče s komerčním produktem.
Paralelní srovnávací testování obou typů nosičů v
širokém,
rozmezí
rozhodných
technologických
parametrů (určení limitů technologických parametrů).

29

PŘED

PO

30

Nosič biomasy
„Nanobambule“ bez nanovrstvy

Porovnání nosičů
Závislost účinnosti čištění OV
na průtoku a teplotě

7 dní

14 dní

21 dní

28 dní

35 dní 32

31

Nosič biomasy
„Nanobambule“ s nanovrstvou

7 dní

Nosič biomasy – AnoxKaldnes nové

7 dní

14 dní

14 dní

21 dní

21 dní

28 dní

28 dní

35 dní 33

Nosič biomasy – AnoxKaldnes použité

7 dní

14 dní

21 dní

28 dní

http://centrum-sanace.tul.cz

ARTEC

35 dní 35

http://centrum-sanace.tul.cz

ARTEC

Vylepšení fixace nanovláken

35 dní 34

Další postup

Rozhodující výsledky
l

l

l

Nalezení optima pro testovanou OV při teplotách
v rozmezí 10 – 35 °C

l

-

V závislosti na látkovém zatížení (době zdržení).

-

Důležitou podmínkou je optimalizace dodávky kyslíku a nutrientů.

-

Vyhodnocení limitujících faktorů
-

Vyčerpání substrátu (pokles CHSK).

-

Pokles živin (zejména fosforečnany).

l

Srovnání vyvíjeného nosiče s komerčním nosišem
AnoxKaldnes
-

Plně srovnatelný s komerčním produktem, množství biomasy a
aktivita vyšší

-

Zvýšení aktivního povrchu nosiče.

-

Zrychlení zapracování nosiče (úvodní kolonizace, ale také
revitalizace).

Sledování degradace jednotlivých kontaminatů
a meziproduktů

l
l

Jiné formy aplikace nanovlákenného nosiče
-

Ověření tvarově jednodušší formy (chipsy)

-

Provedení pro existující ČOV (textilní pletenina)

-

Zlepšit fixaci nanovláken na nosném vláknu

Pilotní/provozní ověření
Dopracovat ekonomické hledisko
-

http://centrum-sanace.tul.cz
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l
Þ
Þ
Þ
l
l
l

l

Výroba nosičů – nutná spolupráce s textilní fakultou

http://centrum-sanace.tul.cz
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Transfer = uvedení do provozu
Sanace podzemních vod
Aplikace elementárního nanoželeza

Příklad 2 – nanočástice Fe0
l

Jaká populace MO (vázaná či dispergované)
degraduje jednotlivé přítomné látky.

v roce 2003 - Nový materiál (Zhang)
Neznámá technologie použití
výzkum postupu dimenzování a použití
spolupráce s TUL, UPOL, MU
Výsledek: vznik nového materiálu 2006
Vývoj nové technologie a metodiky aplikace
Poloprovozní ověření od 2008
Plná sanace od 2008
Výzkum možností dalšího využití

Kvapil Petr, Černík Miroslav
(Lacinová L., Nosek J., Klímková Š., Zbořil R., Filip J.)
AQUATEST a.s. – TUL – UPOL

NANOŽELEZO –
cíl: optimalizovat vlastnost pro využití

Princip – reakce nZVI
l

Železo reaguje jako redukční činidlo
(je oxidováno)
l

Fe0
l

à

Fe2+

+

2e-

ClU jsou redukovány:

l
l

(např. TCE)

Fe0 + C2HCl3 + 3H+ à 3Fe2+ + C2H4 + 3ClBylo laboratorně potvrzeno, že > 70 typúů
kontaminantů může být redukováno (Zhang,
2003):
TCE, PCE, DDT, PCB, PCM, PCP, lindan,
dusičnany, Pb, Hg, Ni, Cd, Cr, As, TNT, U,
.....................

l

l

Povrch. modifikace
reaktivita s kontaminanty
Inhicor--T
Inhicor
mobilita v kolektoru
Škrob
Carboxymethyle cellulose
stabilita před aplikací
Kyselina polyakrylová
------------------------------------------- Celulóza
Tween 60
BEZ (minimum) negativních
vlivů na životní prostředí
cena, dostupnost

• lokalita v Makedonii

Hexachlorhexany (lindan)
Chlormethany (chloroform)
Chloretheny (TCE)
Chlorethany (HCA)
Chlorbenzeny (TCB)
1,1,4,4-tetrachloro 1,3-butadien

1.5 g/l nanoFe
Nanofer 25

3,3 ug/l à
232 ug/l à
3260 ug/l à
118 ug/l à
4,7 ug/l à
660 ug/l à

d.l. (0,005)
15
d.l.(0,3)
22
3,2
d.l.(0,5)

Třeba zajistit dostatečný kontakt Fe a kontaminantu

•FP7 – AQUAFIT4USE
•AOX (halog. org. l.)
•3 day batch test
• Blank; 2xPrášk. Fe (20 g/l),
• Mikro Fe (20 g/l)
• Nano:TODA (5g/l),
• Nano: NANOFER (5g/l)
0.8

0.35
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
ORIG

P1_20

P2_20

G_20

TODA_5

NF_5

1.4

Textilka 1

0.7

Papírna

0.3

Textilka 2

1.2

0.6
AOX [mg/l]

+ ENACON

AOX [mg/l]

72 hodin

• vzorky od

Laboratorní testy - AOX - Reaktivita
AOX [mg/l]

Laboratorní studie - Reaktivita

0.5
0.4
0.3

1
0.8
0.6

0.2

0.4

0.1

0.2

0

0

ORIG

P1_20

P2_20

G_20

TODA_5 NF_5

ORIG

P1_20

P2_20

G_20

TODA_5

OL_5

Mobilita - NZVI migrace

Mobilita - NZVI migrace

Po 45 pórových objemech
Nemodifikované Fe

Povrch. modif. Fe

Kolona

Voda + Fe injektáž
Měření na výtoku
Foto celého povrchu
Migrace ½ Vo

Mobilita - NZVI migrace

Mobilita – NZVI migrace
2,0
NANOFER 25

C/M(input Fe)

1,6

NANOFER 25S
1,2
0,8
0,4

Fe [mg]

Fe v koloně vs. poloha
1000

měřené Fe

aggregované
800

0,0

Fe frakce I.
Fe frakce II.
Pozadi

0

600

5

10

15

20

60,7 %

Distance from inlet [cm]

400

200

mobilní

30,2 %

3,1 %

0

0

5

10

15

20

25

30

35

Délka40
[cm]

25

30

35

Stabilita of nanoželeza
Prekursor – Fe2O3,
H2, 600 °C, 5h
(NANO IRON, s.r.o.
NANOFER 25S)

Stabilita nanoželeza
- Oxidace Fe není
detekovatelná

Tween 80
Axilate 32S

z výroby

50 nm
80

Content of Fe0 (wt.%)

XRD

Monitorováno
s využitím XRD

75

M – Fe3O4
H – Fe(OH)2

70

65

Fe + 3% axilate
Fe + 5% axilate
Fe + 5% Tween 80
Fe + H 2O

60

po
63 dnech
při 4°C

XRD

DLS

Za pokojové teploty

55
0

7

14

21

Day of measurement

Pilotní testy - přehled

Terénní aplikace
ZVI
prášek
Dispergátor
Voda
PŘEDČištění

Voda

Dávkovací
zařízení

Povrch
Modif.
Suspenze Fe

Odstranění
Kyslíku
Kontam.

hladina
p.v.

Lokalita
Spolchemie 2004
Kuřívody 2005
Piešťany 2005
Berlín 2006
Kuřívody 2006
Permon 2006
Rožmitál 2007
Hluk 2008
Hořice 2008
Rožmitál 2008
Uherský Brod 2008
Písečná 2008 - 2009

Typ kontaminantu. Type NZVI
ClE
ZHANG
ClE
ZHANG
ClE
ZHANG
ClE
ZHANG
ClE
RNIP
Cr6+
RNIP
PCB
RNIP
ClE - PRB
RNIP
ClE
NANOFER
PCB
NANOFER
ClE
NANOFER
ClU
RNIP,
NANOFER

Úroveň
Labo, pilot
Labo, pilot
Labo, pilot
Labo
Pilot
Labo, Pilot
Labo, Pilot
Pilot
Labo, Pilot, Full
Labo, Pilot
Pilot
Labo, Pilot

Stupeň redukce
30 - 70 %
70 - 90 %
30 - 50 %
90 %
30 %
30 %
30 – 65 %
30 %
40 – 80%
30 – 65 %
30 – 65 %
50 – 70 %
70 - 90 %

Lab: AOX, U, As, nitrobenzen, kyselé důlní vody, další ClU

Historie of nanoželeza (nZVI) v ČR
l

První aplikace nZVI v ČR – v 2004
•Spolchemie
•zdroj - Zhang
•GOLDER Ass.
•Laboratorní zkoušky
•Terénní zkoušky

Lokalita Kuřívody – první úspěšná
l

Puklinové prostředí

l

Stopovací zkouška

l

Torpedace

l

Nízké koncové koncentrace

l

No rebound
20 000
PW-3
MW-2
MW-3

sum of ClU [ug/l]

remediation limit
2 500 ug/l

10 000

5 000

08

00
9
.2
6.7

00
8

.20
.12

.2

nanoželezo od Zhanga

18

7

07
1.6

20
0

.20

.4.

.11
14

6

06

20
0

.20
.10

28

10

5

00
5
.2

.3.
24

20
0

.2

.2.

5.9

1.8

17

.1.

20
0

4

00
4

0

14

Doba působení nanoželeza
redukce ~ 70 %

n
ctio
dire
flow
GW

Application well
- blast fracturing
- tracer test
- ZVI nanop. application

MW-2

15 000

•pokles ORP
•nárůst pH
•pokles CHC
6 měsíců

PW-3

MW-3

Piešťany – Pilotní zkouška

n

n

MRN-2
MRN-3 MRN-5

n

MRN-4

n

MRN-6

3m

suma ClU
c-DCE
TCE

2000,00

Fe celk.

•Geologické podmínky nejsou
totožné

•ClU koncentrace podobné
•Cl-Etheny O.K. oba typy (o)

3,00

2,80

2,50
2,00

1000,00

1,50
1,00

500,00
0,50
0,00
28.5.05

7.6.05

17.6.05

27.6.05

7.7.05

17.7.05

27.7.05

6.8.05

čas [datum]

1,90

16.8.05

26.8.05

0,00
15.9.05

5.9.05

pozaďová koncentrace
Fe celk.

PCB – Rozmital p.T.
Laboratorní zkoušky
kinetika po 4, 10, 30, 60
dnech
závislost koncentrací
Indikativní kongenery x
ostatní
TODA x Nanofer25

•Cl-Ethany TODA horší (∆)
1.20

Období působení
nanočástic
redukce 40 %
2,10

1,90

Pisečná – pilotní zkouška – sanace
GEO-Group a.s. site

3,50
2,90

2,30

1500,00

počáteční hodnoty
koncentrací suma ClU, cDCE, TCE (10.6.2005)

• RNIP x NANOFER25

4,00
3,60

3,50

100%
80%

initial
4 days

60%

30 days

40%
20%
0%

17

26

31

49

48

44

96

RNIP_ethenes

NANOFER_ethanes

NANOFER_ethenes

70

TODA (0.5g Fe)

Nanofer (0.5g Fe)

100%

congeners

90%
80%

I-09

I-09

II-09

III-09

III-09

10%
180

138

153

118

70

74

101

96

44

48

41, 64

49

52

47, 75

28

31

22, 51

26

0%
77, 110

XII-08

20%

66, 88, 95

XI-08

30%

37, 42, 59

XI-08

date

Perspektivy a závěry
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Мы обнаружили много чудес. Мы даже привыкли к
ним. Мы научились ими пользоваться. Но мы до сих
пор не понимаем как они устроены.
А. Стругацкий, Б. Стругацкий

Nanostructured Materials
l

at least one dimension below 100nm

Part I. Nanocrystalline Alloys

We have discovered many oddities. We have even
get used to them. We know how to use them. But up
to now we do not know how are they constituted.

H. Gleiter,
NanoStructured
Materials 6 (1995) 3

Applications

Magnetic Properties

core

l

nanocrystalline grains
l
l

ribbons

nc-FINEMET

origin of soft magnetic properties
thermal stabilization of the structure

NANOPERM
Co-am
HITPERM

magnetic shielding
l

1988: FINEMET: FeCuNbSiB
l

l

1990: NANOPERM: FeMB
l

l

Yoshizawa Y, Oguma A, Yamauchi K
J Appl Phys 64 (1988) 6044

Fe-Co
Si steel

Suzuki K, Kataoka N, Inoue A, et al.
Mater Trans JIM 31 (1990) 743

1998: HITPERM: FeCoZrB
l

Fe-am
ferrites

Willard M A, Laughlin D E, McHenry M E, et al.
J. Appl. Phys. 84 (1998) 6773

A. Makino, A. Inoue and T. Masumoto
Mater Trans JIM 36 (1995) 924

transformer

sensors

Preparation

Problems to Solve

rapid quenching (planar flow casting)
l amorphous precursors
l

l

l

ribbon-shaped

1477 °C

controlled crystallization

liquid
metal

l

l
melting
furnace

l
l

induction
coil

ceramic
nozzle

l
l

35 m/s

wheel
side

l
l

l

perspective materials for practical applications
superior to metallic glasses (thermal and time stability)
tailoring of required properties

structure affects also magnetic properties
structure depends on:

air
side

casting wheel
amorphous
ribbon

nanocrystalline alloys

composition à constituent elements
amount of crystalline grains à way of preparation
(annealing conditions)

structural features should be understood

Structural Features
l

„Tento způsob léta“, děl vposled odvraceje se od
přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud nešťastným.“
V. Vančura

methods of investigation
l

macroscopic
l
l
l

l

Part II. Structural Characterization

microscopic (atomic scale)
l
l
l

l

differential scanning calorimetry – DSC
X-ray diffraction – XRD
diffraction of synchrotron radiation – DSR
transmission electron microscopy – TEM, HREM, CSTEM
electron diffraction – ED
atomic and magnetic force microscopy – AFM, MFM

local probe methods (nuclear scale)
l
l
l

Mössbauer spectrometry – TMS, CEMS
nuclear magnetic resonance – NMR
positron annihilation spectroscopy – PAS

“The mood of this summer” he uttered finally
turning away from the instrument of Celsius, “
seems to me a bit distressful.”

Differential Scanning Calorimetry

X-ray Diffraction
l

l
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Diffraction of Synchrotron Radiation
l

l

BESSY KMC-2: 7 keV (1.78 Å)
l

In situ Crystallization
Fe79Mo8Cu1B12

linear heating (10K/min) 300 – 1080 K

M. Miglierini, et al.:
Hyp. Int. 183 (2008) 31

air side

Surfaces of the Ribbon

wheel side

Transmission Electron Microscopy

60
air-side
wheel-side

air side

relative area (%)

50

wheel side

40

l

30

HREM

Fe76Mo8Cu1B15

0.64 vol.%/deg

20

1.1 vol.%/deg

10

450oC

470oC

650oC

550oC

0
a.q.

300

400

500

600
o

annealing temperature ( C)

10nm

550oC

l

Fe79Mo8Cu1B12

CS TEM + ED
l

Fe79Mo8Cu1B12
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Atomic Force Microscopy
air side

l

layer thickness < 1 µm
as-quenched

Fe79Mo8Cu1B12
l
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zmax = 35 nm

as-quenched alloy
scanned area 1 x 1 µm2
zmax = 46 nm

wheel side
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Atomic Force Microscopy

Magnetic Force Microscopy
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Mössbauer Spectrometry
as-quenched Fe91-xMo8Cu1Bx
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CEMS: Onset of Crystallization
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Nuclear Magnetic Resonance

NMR: Nanocrystalline Structure

l as-quenched

Fe90Zr7B3 @ 300 K – no NMR signal
l 4.2 K: broad signal à amorphous (domains)
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information derived

morphology and sizes,
magnetic features
structural arrangement,
hyperfine interactions
structural arrangement,
in situ evolution of structure
structural arrangement
hyperfine interactions

“Modern” Trends
Bhagavadgítá, ch.4, ver.5

Part III. Unconventional Methods
l
Śri Bhagaván said:

Arjuna, you and I have passed through
many births. I know them all, while you
do not, O chastiser of foes.

Utamaro Kitagawa
(1753-1806)
lThree Modern Beauties
(∼1792-1793)

40

Hyperfine Splitting of Nuclear Levels

Mössbauer Spectrometry with SR

Ehf ≈ 100 neV

57Fe

Γ ≈ 5 neV

Eγ ≈ 14.4 keV

57Fe

14.4 keV

Ehf ≈ 100 neV
l

excitation by synchrotron radiation
l
l

All transitions are excited at the same time.
The resultant time response is a coherent sum of the
indivitual transitions (the amplitudes are added).
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domain
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complete characterization
of elastic properties,
dynamics, and
thermodynamics

Instead of Conclusions à Outlook

Nuclear Inelastic Scattering
l

Stankov S., Yue Y. Z., Miglierini M., Sepiol B., Sergueev I., Chumakov A.
I., Hu L., Švec P. and Rüffer R.: Phys. Rev. Let. 100 (2008) 235503
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conversion electron Mössbauer spectrometry
atomic force microscopy (magnetic force microscopy)

synchrotron radiation
l

0.00

amorphous residual phase
nanocrystals

surface analyses à modifications
l

A - 753K / 10 min

0.01

l

2.

B - 783K / 10 min

0.03

effect of temperature and external magnetic field

α - Fe foil

l
l

diffraction of synchrotron radiation
nuclear forward scattering
nuclear inelastic scattering

Proý by se prŢmysl mĘl
zabývat výzkumem
nanomateriálŢ
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Definice nanomateriálŢ

Legislativa definuje nanomateriál jako
„nerozpustný
nebo
bioperzistentní
(rezistentní proti pŐírodním materiálŢm) a
zámĘrnĘ vyrobený materiál o jednom
nebo vícestranném vnĘjším rozmĘru,
nebo vnitŐní struktuŐe, jehoä ýástice jsou
velikosti Őádu od 1 do 100 nm“.

Petr Pikal

There is no accepted international definition of a
nanoparticle, but one given in the new PAS71
document developed in the UK is: "A particle
having one or more dimensions of the order of
100nm or less".
There is a note associated with this definition:
"Novel properties that
differentiatenanoparticles from the bulk
material typically develop at a critical length
scale of under 100nm".
The "novel properties" mentioned are entirely
dependent on the fact that at the nano-scale, the
physics of nanoparticles mean that their
properties are different from the properties of the
bulk material.
Petr Pikal

Pigmenty - barviva

Pokud pŐi zmenšení rozmĘrŢ
pod urýitou mez vykazuje látka
výraznĘ odlišné vlastnosti od
stejné látky s vĘtšími rozmĘry,
jedná se o nanomateriál

Látky ve formĘ malých
samostatných ýástic, které jsou
nerozpustné v daném prostŐedí a
interagují se svĘtlem
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Absorbce (rozptyl) UV záŐení

Velikost ýástic TiO2
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Remisní mĘŐení

Transmisní mĘŐení
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1.2

Koncentrace NO, NO 2 a NOx [ppm]

1.0

A: alkalický roztok, pH = 11,5 velikost primárních nanoþástic: 5 – 10 nm,
agregáty: 30-60 nm; 0,1 M roztok ve vodČ;
B: kyselý roztok, pH = 1,1, velikost primárních nanoþástic: 5 – 10 nm, velikost
agregátĤ: 30-60 nm; 0,1 M roztok ve vode

0.8

NO
NO2
NOx

0.6

0.4

0.2

0.0
8:51

9:21

9:51

10:21

10:51

ýas [hh:mm]

C: kyselý roztok, pH = 1,6; primární nanoþástice: 5 nm; slabé reverzibilní agregáty

1M roztok ve vodČ;
D: 0,1 M roztok; chemické složení jako v C, neagregované nanoþástice

Petr Pikal

Petr Pikal

ýíslo

PrĤmČrované

vzorku

výsledky

1

46,527

84,7%

2

47,041

85,7%

3

46,936

85,5%

Zdraví
ãivotní prostŐŐedí

Procenta
zárustu

4

51,024

92,9%

5

102,483

186,6%

0

54,911

100,0%
Petr Pikal

Fe je biogenní prvek – rostliny
i äivoýichové ho nutnĘ
potŐebují =>
Jeho metabolismus je vlastní
všem organismŢm.
PŐípadné poruchy je tŐeba
hledat v poruchách
metabolismu, nikoliv toxicitĘ
oxidŢ Fe v „nanoformĘ“

Petr Pikal

Rozpustné slouýeniny titanu
TiCl4

pH=0

TiOSO4

pH=0

Na2TiO3

pH=14

Komplexy? - hydrolýza

Petr Pikal

Petr Pikal

Ekotoxicity of Nano and Bulk Forms of Metal Oxides

Ekotoxicity of Nano and Bulk Forms of Metal Oxides

T.Sovová, V.Koýí, L.Kochánková – Nanocon 2009

T.Sovová, V.Koýí, L.Kochánková – Nanocon 2009

Cit. abstrakt.
In the case of TiO2, no effect was observed within the tested
concentration range, for both forms and both organisms. The toxicity
ranking of other metal oxides (both nano and bulk) was as follows:
CuO < MgO < ZnO. All nanoforms were significantly more toxic than
corresponding bulk forms.
Cit. závĘr:
Comparing individual substances between them, the toxicity ranking
of metal oxides (both nano and bulk) to V. fischeri and D. magna
was as follows: TiO2 < MgO < CuO < ZnO. When comparing the
nano and bulk forms, for all substances and organisms, nanoforms
were significantly more toxic than the bulk forms.

Petr Pikal
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Proý??????
•Dosud vyrobeno asi 200 mil. T TiO2

1. Mechanismus fungování pŐírody

•Z toho mohlo být asi 2 mil. T pod 100 nm
•Ti je 9. nejýetnĘjší prvek na zemi

2. Vliv povrchových vlastností na
charakter a aplikaýní vlastnosti
bĘäných pigmentŢ

•Pro zacházení s TiO2 o nanorozmĘrech
postaýují bĘäné postupy pouäívané jako u
pigmentŢ

3. Technologie TiO2 probíhá ve velkém
mĘŐítku ale funguje na nanoúrovni

•Snaha výrobcŢ o omezení prášivosti =>
granule, suspenze

4. Schopnost napodobit pŐírodu v jejím
vyuäívání sluneýního záŐení jako
energetického zdroje

Petr Pikal

Petr Pikal

Proý??????

Proý??????

1. Mechanismus fungování pŐírody

2. Vliv povrchových vlastností na
charakter a aplikaýní vlastnosti
bĘäných pigmentŢ

Petr Pikal

Petr Pikal

Petr Pikal

Petr Pikal

Proý??????
3. Technologie TiO2 probíhá ve velkém
mĘŐítku ale funguje na nanoúrovni

Petr Pikal

DĘkuji za pozornost
petr.pikal@precheza.cz

Petr Pikal

23.9.2009

23.9.2009

Stručná historie nanotechnologie
Ø ~ 0 – Řekové a Římané používají nanočástice sulfidů k barvení
vlasů
Ø ~ 1000 – nanočástice zlata s různou velikostí částic se používají k
barvení skla
Ø 1959 – Richard Feynman předkládá první vizi nanotechnologie “There is plenty of room at the bottom”

Nanosystémy v katalýze

Ø 1974 – “Nanotechnology” - Taniguchi použil poprvé tento pojem
Ø 1981 – IBM vyvíjí Skenovací Tunelový Mikroskop (STM)
Ø 1985 – objev Fullerenu C60
Ø 1986 – objev AFM
Ø 1989 – pomocí tunelového skenovacího mikroskopu napsal tým
vědců na niklový plát 35 xenonovými atomy písmena IBM
Ø 1991 – objev uhlíkových nanotrubiček (S. Iijima)
Ø 2000 – americký prezident Bill Clinton vyhlašuje program “National
Nanotechnology Initiative”
Ø 2001 – tranzistor z nanotrubiček (IBM)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nanotechnologie
z pohledu ekonomiky

Nanosystémy

Deutsche Bank
Ø

obchod s nanotechnolgiemi v roce 2002
dosáhl hodnoty 120 miliard $

Ø

V roce 2010 se předpokládá nárůst na
340 miliard $

Fullerenes C60

22 cm

12,756 Km

1.27 × 107 m

0.7 nm

0.22 m

0.7 × 10-9 m

National Science Foundations (NSF)
Ø

107 krát menší

109 krát menší

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

obchod s nanotechnolgiemi dosáhne v roce
2015 hodnoty 1 bilionu $
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Katalyzované reakce

Proč nanosystémy v katalýze?

Katalyzátor – snižuje aktivační energii
:8

N = 4096
n = 1352
N = 4096
n = 2368

:8
l

l

l

l

1/3 materiálů vyrobených v US má ve svém výrobním
procesu zahrnutu katalýzu
v 80 až 90 % chemických procesů se využívá katalýzy
téměř 85% veškerých katalytických procesů je založeno
na heterogenních katalyzátorech

N = 4096
n = 3584

rok 2000 – prodej katalyzátorů v hodnotě 8.5 miliardy $

Nanosystémy v katalýze

Druhy katalyzátorů
kovy (makroskopická fáze)

heterogenní

homogenní

Nanočástice

sloučeniny kovů (oxidy,
sulfidy, atd.)
sloučeniny kovů
imobilizované na nosiči
organometallické slouč.
imobilizované na nosiči

Pt, Pt/Ru, Pt/Ni, Pt/Ru/Ni
(3 - 4 nm)
Pt, Pd na Al2O3
(2 – 5 nm)

ionty prvků
organometallické slouč.

biologické

N – celkový počet atomů
n – počet atomů na povrchu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

hydrogenace propenu

Pd, Pt, Rh, Pd/Pt
(1 – 4 nm)

hydrogenace cyklooktadienu,
oxidace CO

Pt (28 nm)

dehydrogenace cyklohexenu

Pt (7 nm) / uhlíkové
nanotrubičky (200 nm)

redukce O2, oxidace CH3OH

Au (2 nm) / TiO2

oxidace CO

Au (1 – 20 atomů) / MgO

oxidace CO

Au, Au/Pt (2 – 5 nm)

enzymy

Katalytická reakce
elektroxidace CO, CH3OH,
HCOOH

oxidace CO, CH3OH

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Nanosystémy v katalýze
Nanočástice
Cu (3 - 6 nm)

Katalytická oxidace CO
Nobelova cena za chemii 2007

Katalytická reakce
konverze CH3OH a uhlovodíků
pro palivové články

TiO2 (30 nm)

fotodegradace barviv

Rh (2 - 3 nm)

hydrogenace benzenu a
fenylacetylenu

Pt, Cu, Ag, Au, Pt, Pd, Ru, Fe
(1 -5 nm) / dendrimery

hydrogenace, redukce O2,
vznik C-C vazeb

Au, Pt, Au/Pt, Pt/Ru (1 -5 nm) /
PVP

oxidace, hydrogenace

Pd (3 - 6 nm) / PVP

23.9.2009

"for his studies of chemical processes

Gerhard Ertl

on solid surfaces„
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/)

Suzukiho reakce

Ø studoval katalytickou oxidaci CO na Pt povrchu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Katalytická oxidace CO

Katalytická oxidace CO

CO + ½O2 → CO2
•
•
•

reakce je exotermní (283 kJ/mol)
velká aktivační bariéra (rozštěpení vazby O–O)
na katalyzátoru (přechodný kov) dochází k disociativní
chemisorpci kyslíku

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Katalytická oxidace CO

Fischer – Tropsch syntéza

Oxidace CO a H2 na Au/a-Fe2O3

(2n+1) H2 + n CO ® CnH2n+2 + n H2O
2n H2 + n CO ® CnH2n + n H2O
2n H2 + n CO ® CnH2n+1OH + (n-1) H2O
(200 – 350 °C, 0.1 – 3 MPa, katalyzátory na bázi
Co, Fe, Cu)
1.11 CH4 + 0.72 O2 ® 2H2 + CO + 0.11 CO2 + 0.22 H2O
1.78 CH4 (uhlí) + 0.5 O2 +1.56 H2O ®
® 2H2 + CO + 0.78 CO2

M. Haruta et al., J. Catal. 115, 301 (1989)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Katalytická oxidace CO

Fischer – Tropsch syntéza

Oxidace CO na Au/TiO2
l

Ø změnou pokrytí
TiO2 nanočástic na
povrchu Ru lze
ovlivnit aktivitu
tohoto katalyzátoru
a také selektivitu
reakce ve prospěch
uhlovodíků s delším
řetězcem

jen částice Au o určité velikosti jsou aktivní

T. Komaya et al., J. Catal.
150, 400 (1994).

M. Valden et al., Science 281, 1647 (1998)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Palivové články

Palivové články
zvýšení aktivity ® použití kompozitních nanočástic

H2 ® 2 H+ + 2 e½O2 + 2 e- ® O2H2 + ½O2 ® H2O

R. Srivastava, et al. Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007) 8988–8991.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Palivové články

Palivové články

zvýšení aktivity ® optimalizace tvaru a velikosti
Pt nanočástic

zvýšení aktivity ® snížení možnosti „otravy“ katalyzátoru

N. Tian, et al. Science 316 (2007) 732–735.

anionty HSO4- se mnohem lépe adsorbují na krystalické
roviny (111) než na (100) → více aktivních míst pro
adsorpci O2

l

l

změna tvaru a velikosti Pt nanočástic umožnila zvýšení
rychlosti oxidace ethanolu 4 – 5 násobně

C. Wang, et al. Angew. Chem. Int. Ed. 47 (2008) 3588–3591.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Fotokatalýza

Štěpení vody
H2O ® H2 + ½ O2
Ø

samovolně nad 2000 °C

Ø

více jak 200 termochemických cyklů
štěpení vody

TiO2
l

1971 – Fujishima & Honda (TiO2)

Termochemický cyklus

účinnost

S / I (H2SO4/I2)

38 %

teplota
900 °C

Zn / ZnO

44 %

1900 °C

Fe3O4 / FeO

42 %

2200 °C

CdSO4

46 %

1100 °C

Cu / Cl2

41 %

550 °C

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Fotokatalýza

Fotochemické štěpení vody
H2O ® H2 + ½ O2 DG = 237 kJ/mol
(1.3 eV/e, lmin = 1100 nm)
Ø

k dnešnímu datu známo více jak 130 materiálů

Ø

TiO2, SrTiO3, Ta2O5, K2Sr1.5Ta3O10, ZnNb2O6,
WO3, CeO2, ZrO2, Cu2O
(F. E. Osterloh; Inorganic Materials as Catalysts for Photochemical Splitting
of Water; Chem. Mater. 2008, 20, 35-54.)

Pilkington Activ™ Self
Cleaning Glass

Ø

Dlažební kostky (Mitsubischi)
- odstraňování NOx z ovzduší

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pro komerční použití rozhodující účinnost
(>10%) a poměr účinnost/cena
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Děkuji za pozornost

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Light-Driven Molecular Devices
Light " Mechanical Work

Kvantová dynamika:
Pro! a jak ?
h!

F

Petr Slaví!ek

F

Yu, et al, Nature (2003)
Hugel, et al, Science (2002)

Other Applications…
Optical Memory
Molecular Logic
Local control of pH –
“chemical circuits”
Drug delivery

Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha
a
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV "R

Switch electron transport on and off

Ab initio photochemistry:
Vertical processes and photodynamics

Equation to be solved

Transition
state

Conical
intersection

Energy

S1

h!
S0
Transition
state

Local minima
Reaction coordinate

Electronic motion
!
! !
!
!
Hˆ el r ; R % Iel # r $ & VI R % Iel # r $

#

$

# $

The Born-Oppenheimer approximation

TS
!

!

Nuclear coordinate R

't

!

!

!

#Tˆ # R $ ) Vˆ # R $$ ( # R, t $ ) nead .vazba
I

n
epu

lsio

n

cr
c-n
u
Nu

n
lsio

ca
ttra
cti
o
elnu

En
k in
etic

elel r
epu

n
Ele
ctr
.

ine
tic
E

H &T )V

ck

The potential energy surfaces
(PES) are generated by the
solution of the electronic part of
the Schrodinger equation. This
solution gives an energy for every
fixed position of the nuclei. When
the energy is plotted as a function
of geometries it generates the PES
as a(3N-6) dimensional surface.
Every electronic state has its own
PES.
On this potential energy surface,
we can treat the motion of the
nuclei classically or quantum
mechanically

# $&

Hamiltonian for molecules

Nu

Energy

!

i

Nuclear motion

!
'( R, t

H tot (r,R) & T N ) T e ) V ee ) V eN ) V NN
&+

Z Z
*1 2
*1 2
1
Z
,+ ) , i ) -- * -- + ) - - + /
2M+
2m
r
r
e
+i
i j.i ij
+ i
+ / .+ R+/
i

& T N ) H e (r;R)

H T & T N ) H e & - *1 ,+2 ) H e ( r; R)
+ 2M+

The Born-Oppenheimer approximation

Quantum (adiabatic) dynamics

Exact treatment
Na

(T (r,R) & - 0 I (R)(Ie (r;R)
I &1

Na

( T (r, R, t ) & - 0 I ( R , t ) ( eI (r; R )

H T (T & i

I &1

Born-Oppenheimer approximation
( T (r, R ) & 0 I ( R ) ( eI (r; R )

( T (r, R, t ) & 0 I ( R , t ) ( eI (r; R )

H T (T & E T (T

' T
(
't

H e (Ie & E Ie (Ie

H e ( eI & E Ie ( R ) ( eI
Electronic eq.
eq.

Adiabatic potential energy surface

Time independent
(T N ) E Ie ) 0 I & E T 0 I nuclear
eq.
eq.
Time--independent

( T (r, R , t ) & 0 I ( R , t ) ( eI (r; R )

H e (Ie & E Ie (Ie

(T N ) E Ie ) 0 I & i

Electronic eq.
eq.

'
0 I TimeTime-dependent
eq.
't nuclear eq.

t
(T N ) E Ie ( R )) 0 I ( R, t ) &
i

'
0 I ( R, t )
't

Knowledge of the whole potential energy surface required

Classical (adiabatic) dynamics
Quantum-classical correspondence: The degree of quantum character
given by de Broglie wavelenght

h
2mE
Classical molecular dynamics

t=0

Quantum motions of atoms and molecules
1. Zero point vibrations
energy cannot decrease below h2/2

1&

Classical equations of motion
dR P
&
dt m

dR P
&
dt m

dP
dV(R)
&*
dt
dR

dE e (R)
dP
&* I
dt
dR

2. Tunneling – under a barrier between two wells
(also above the barrier reflection)

3. Interference effects, quantum control etc.

Only local information about PES needed
Problems: zero point energy conservation, tunneling, interaction
with quantum objects

Quantum Interactions
1. With electrons: Non-adiabatic interactions – avoided crossings,
conical intersections,…

Classical Molecular Dynamics
Classical equations of motion: the knowledge of the PES is required
dR P
&
dt m

dE e (R)
dP
&* I
dt
dR

Numerical solution: e.g. Verlet method
R(t+!t) = R(t) + !t v(t) + 1/2 !t2 a(t) + ...

2. With photons: electronic/vibrational/rotational
photoexcitations - spectroscopy, control of
reactions by optical pulses, …

R(t-!t) = R(t) - !t v(t) + 1/2 !t2 a(t) - ... .
Summing the two formulas above
R(t+!t) = 2R(t) - R(t-!t) + !t2 a(t)

Potentials for classical dynamics
Empirical “classical” force fields

Wavepacket dynamics: wavefunction representation
expansion into a basis

Semiempirical force fields

vibrations:
harmonic
oscillator
functions –
Hermite
polynomials

Direct “on-the-fly” dynamics
H el #=E el(R) #el

(taken from R. Zahradník, Ann. Univ. Upsaliensis,26/1985)

expansion on a grid (equidistant or non-equidistant), n points, kmax=3h/4

Car-Parrinello dynamics

Wavepacket dynamics: wavefuction propagation

i'((t)/'t =H((t)

((t+5t) = U ((t) = e-iH 5t ((t)

2nd order differences (SOD) – Taylor expansion of U

((t+5t) = ((t) - i5t H ( (t)/ $

U = 1 - iH5t/$ +...

Numerically unstable - symmetrization (epansion +/-5t )

((t+5t) = ((t- 5t) - 2i5t H ( (t)/ $
conditionally stable: pro 5t<h/Emax
error of the SOD method: O(5t3)

SOD: Local (small 5 t), simple, but not very accurate
method, applicable also to time-dep. Hamiltonians.

Wavepacket dynamics: wavefuction propagation

Wavepacket dynamics: wavefuction propagation

U 6 e-iT 5t . e-iV 5t ...operators T & V non-commuting!
U 6 e-iT5t/2 . e-iV5t/2 . e-iV5t/2 . e-iT 5t/$ or
U 6 e-iV5t/2 . e-iT5t/$ . e-iT5t/2 . e-iV5t/2 (equiv.)
Error of S-O method: O(5t3), but smaller prefactor than SO
S-O: Local (small 5 t), more accurate than SO, applicable also to timedependent Hamiltonians.

Wavepacket dynamics: Action of the Hamiltonian

Global methods, e.g. Chebyshev method

H = T + V...operators of kinetic and potential energies

U = 7 an Pn(-iHt/$)...expansion into orthogonal polynomials

In coordinate representation:

Pn= cos [n arccos(x)]... Chebyshev polynomial
an = 2 Jn[(Emax-Emin)t/(2!)]...Bessel functions
nth

error of the Chebyshev method ~ e-N

(= ((x,t), V = V(x)
V(x)((x,t) ...local multiplication point-by-point on the grid.
T=(-i/2m)5 ..nonlocal Laplace diferential operator
5 ((xi,t) = (((xi+1,t) + ((xi-1,t) - 2 ((xi,t))/4x2

semilocal approximation – violates uncertainity relations.

Chebyshev: Global (large step), accurate (exponential convergence),
applicable only to time- independent Hamiltonians.

Fourier transform ((x,t) 8(k,t), multiplication by k2
inverse Fourier transform. Fast – using FFT.

Basis Set Approaches to Quantum Dynamics
4 # x2 $

4 # x1 $

Orthogonal basis of 4 functions

Basis Set Approaches to Quantum Dynamics
02(x,t)

01(x,t)

% # x $ 6 - ci4 # xi $

t-dependent nonorthogonal basis set

03(x,t)

i

ci & % # xi $
Determine ci(t) using e.g. FFT method
Prohibitively expensive for larger
dimensions
Nonorthogonal basis

% # x, t $ 6 - ci # t $ 0 i # x, t $
i

9 0 # x, 0 $% # x, 0 $ dx & - c # 0 $9 0 # x, 0 $ 0 # x, 0 $ dx & - c # 0 $S # 0 $

% # x, t $ 6 - ci # t $ 0 i # x $

j

9 0 # x $% # x, 0 $ dx & - c # 0 $9 0 # x $ 0 # x $ dx & - c # 0 $ S
j

!

i

!
S % # 0$ & c # 0$
*1

j

i

i

i

*1

ji

i

Insert into time depemdemt Schrödinger Equation:

i

dc
& *iS *1 Hc
dt

Computational costs

j

i

i

i

!

!
S # 0 $% # 0 $ & c # 0 $

i

ji

i

#

$

Insert into time-dependent Schrödinger Equation: C & *iS :< H * iS C ;=
'
Note this is NOT the time derivative
S" # t $ & 9 0 i # x, t $ 0 j # x, t $ dx
ij
't
of the overlap matrix!

"

#

*1

"

$

Exact vs. approximate solution

N degrees of freedom
t

Quantum
wave function:
(N-dim.object)

Numerically exactly for <4 atoms (up to 6 degrees
of freedom)

M grid points (or basis functions) for each degree of freedom

MN (exponential) scaling
Compare with...

Larger systems: APROXIMATIONS

1N
Classical trajectory (1-dimensional object)

Self-consistent field method

- self-consistent field methods or
- semiclassical and quasiclassical methods

Configurational interaction and multiconfigurational methods
Wave function in the form of a sum of products:

Separable approximation: ((q1,...,qN,t) = ei>(t) ?i %i(qi,t)
((q1,...,qN,t) = -j cj(t)?i %ji(qi,t)
i'%i(qi,t)/'t =hi(t)%i(qi,t)

Application of time dependent variational principle

“separate” Schrödinger equation for each mode
hi(t) = Ti + Vi (qi,t)
Vi (qi,t) = <%1...%i-1%i+1...%N|V(q1,...,qN)|%1...%i-1%i+1...%N>

2

I &9

'(
* H ( dq
't

Configurational interaction:
Intermode couplings in the self-consistent field approximation
- time-dependence of efective single mode Hamiltonians
variationally best one mode approximation

varying only coefs. cj(t)

Multiconfigurational methods:

varying cj(t) and %ji(qi,t)

Including quantum effects: Quasiclassical method

Including quantum effects: Ehrenfest theorem

Mapping wavefunction onto the phase space
0 ( x, t & 0)

9 fw( x, p, t )dp &| 0 ( x, t )
9 fw( x, p, t )dpdx & 1

Classical EoM

f w ( x, p )
2

@ ' p ' 'V ( x ) ' A
B 't ) m 'x * 'x 'p C f w ( x, p, t ) & 0
D
E

Classical limit

Zero point energy is included
Conservation of zero point energy is not guaranteed
Tunneling neglected
All coherences neglected, problems for spectroscopy

Quantum Dynamics with Gaussians

Limitations of gaussian ansatz

Exact for harmonic potential

Single gaussian is usefull e.g. to provide connection with spectroscopy. The
wavepacket can not split. No tunneling, no transitions.

Frozen vs. Thawed gaussians
gaussian

dq t pt
&
dt
m
dpt
dV ( qt )
&*
dt
dq

Classical
EoM

reality
CFG anstatz: Bunch of gaussians which do communicate

da t
2a 2 1 d 2V ( qt )
&* t *
dt
m 2 dq 2

( ( q, t ) & - ci 0 (q, t; qti , pti , F ti )

dF t
a
p
& i# t )
* V ( qt )
dt
m m

0 ( q, t; qti , pti , F ti ) & exp( *+ ( q * qti )2 * ipti ( q * qti ) * iF ti )

2
t

i

More than one state involved in photochemistry

Numerically exact approach
The treatment is analogical to the adiabatic case.
Na

( T (r, R , t ) & - 0 I ( R , t ) ( eI (r; R )

Electromagnetic field:
transition probability
calculated e.g according
to Fermi Golden rule

I &1

H e (Ie & E Ie (Ie

@ H11
BH
D 21

Spin-orbit interactions
(magnetic terms)
h!
Non-adiabatic couplings

H12 A @ 01 A
' @0 A
&i B 1C
C
B
C
H 22 E D 0 2 E
't D 0 2 E

Wavefuction expansion

Electronic eq.
eq.

TimeTime-dependent
nuclear eq.
eq.

H II & TN ) E Ie
HIJ mediates interaction between different electronic states
Global potential energy surface (and couplings) is required.

NonNon-adiabatic processes

Derivative Coupling

Na

(T (r,R) & - 0 I (R)(Ie (r;R)

fIJ & (I , (J &

I &1

If the expansion is not truncated the wavefunction is exact since
since the set
(Ie is complete.

(T N )
N

)J HI

1

G

fIJ & *fJI
fII & 0

K II ) E Ie ) 0 I )

k IJ (R) & ( eI , 2 ( eJ

r

For real wavefunctions

(I , 2 (J & , I fIJ ) fIJ I fIJ

1
'
( *2f IJ I ,0 J ) K IJ 0 J ) & i 0 I
2G
't

f+IJ (R) & ( Ie , + ( Je

(I ,H (J
EJ * EI

The derivative coupling is inversely proportional to the
energy difference of the two electronic states. Thus the
smaller the difference, the larger the coupling. If 5E=0 f is
infinity.

Derivative couplings connects
the different electronic states

r

What is a conical intersection

Non-adiabatic Processes

!

Nonadiabatic coupling vector x1 :
#g! KL $i & % K

'H CI
'
1
%L &
C )K
CL )
'Qi
UL *UK
'Qi
) - # J IJ $uv F u
uv

'F v
'Qi

!

Gradient difference vector x2 :

#h $ & ''Q # %
!

KL i

K

H el % K * % L H el % L

$

i

CIs are the rule, not the exception

Two adiabatic potential energy surfaces cross. The
interstate coupling is large facilitating fast
radiationless transitions between the surfaces

Diabatic vs Adiabatic Representations

Electronic structure for photodynamics

Avoided Crossings

!

!

Conical Intersections

Diabatic
– Smoother, therefore easier to integrate classical equations of motion for
trajectories
– Couplings can be large
– Requires global information about PES – not suitable for ab initio MD
Adiabatic
– Nonadiabatic events are spatially/temporally localized
– Classical mechanics is more nearly correct
Adiabatic
because electronic states are usually
independent
Diabatic

Taken from Mario Barbatti, Summer School Mixed Quantum-Classical dynamics, Vienna 2008.

Electronic structure methods for photodynamics

Non-adiabatic dynamics: Semiclassical aproach
Nuclear dynamics treated classically, but

Taken from Mario Barbatti, Summer School Mixed Quantum-Classical dynamics, Vienna 2008.

Nonadiabatic Dynamics: Semiclassical approach
!

Ehrenfest Methods
Vave

!
!
R & - 0 I* 0 J VIJ R

# $

# $

Systematic approach to Ab initio Quantum Dynamics
Where are the electrons?
!
! !
!
!
Hˆ el r ; R % Ielectronic # r $ & VI R % Ielectronic # r $

#

$

# $

IJ

Hamilton’s Eqns with Vave for R and P
Vave is unphysical asymptotically!
Why? - Wavepacket splits into two parts
and averaging becomes senseless

Potential Energy
Surface
Where are the atoms/nuclei?
!
'( I R, t
!
!
!
i#
& Tˆ R ) VˆI R ( I R, t ) coupling terms
't

# $

# # $

# $$ # $

• Surface Hopping
Avoid unphysical averaging
Stochastic “hops”
No systematic hierarchy
to improve approximations

Full Multiple Spawning method

•Ab Initio Quantum Dynamics " “On-the-fly” solution of electronic and
nuclear Schrödinger equations

Full Multiple Spawning method

Full Multiple Spawning method

Full Multiple Spawning method

Coupling region

Full Multiple Spawning method

Full Multiple Spawning method

Coupling region

Full Multiple Spawning method

Full Multiple Spawning

( (r, R, t ) & -% K (r; R ) 0 K (R, t )
K

electronic
coordinates
nuclear
coordinates

time

Full Multiple Spawning

Full Multiple Spawning

( (r, R, t ) & -% K (r; R ) K K (R, t )

( (r, R, t ) & -% K (r; R ) K K (R, t )

K

K

index of electronic state
(usually adiabatic)

index of electronic state
(usually adiabatic)

electronic wavefunctions
(from ab initio calculation)

nuclear wavefunctions

nuclear wavefunctions

electronic wavefunctions
(from ab initio calculation)

K K (R, t ) & - C Kj (t ) 0 Kj (R; R Kj (t ), P jK (t ), > jK (t ), " kK )
j

index of nuclear
basis function

Full Multiple Spawning

nuclear basis function
time dependent coefficient (from solution of
time dependent Schrödinger equation)

Full Multiple Spawning
average
momentum
average
position

( (r, R, t ) & -% K (r; R )X K ( R , t )
K

average
phase

widths

0 Kj (R; R Kj (t ), P jK (t ), > jK (t ), " Kj ) &

index of electronic state
(usually adiabatic)
electronic wavefunctions
(from ab initio calculation)

nuclear wavefunctions

e

i> jK ( t )

@ 2+ JKj
B
N
B
J D 3
3N

1/ 4

A
C
C
E

#

$

#

$

2
exp : *+ JKj RJ * RJKj (t ) ) iPJKj (t ) RJ * RJKj (t ) ;
L<
M=

K K (R, t ) & - C Kj (t ) 0 Kj (R; R Kj (t ), P jK (t ), > jK (t ), " kK )
j

dC
& *iS *1 (H * iS&)C
dt

Key step: Adaptive Basis Set

Running a Simulation – AIMS Dynamics

R(t)

“Spawned” Basis
Functions

Effective non-adiabatic coupling

New Basis Functions added to augment classical mechanics
and accelerate convergence
7
6
5
4 crossing
time
3
2
1
0
80
90

Ab initio multiple spawning
– Need to ensure that electronic structure method is accurate
– This inolves iteration between AIMS and high-level electronic structure
– Example with CASSCF – need to choose an active space and state-averaging
! State ordering and S2/S1 gap at Franck-Condon point
! Preliminary dynamics calculation
! Calculate CASPT2 PESs along CAS trajectories – demand consistency
! Minimize snapshots from dynamics to find “attractor” minima or MECIs
! Verify energetics of these points with
CASPT2 / MS-CASPT2
! If inconsistent, dynamics results are discarded –
CAS
continue search for active space

crossing
time

spawning
threshold

CASPT2

100 110
Time / fs

Nonadiabatic Coupling Regions
time

!

120

130

Photochemistry /Photophysics of Ethylene

Ethylene Dynamics Overview

•Prototype for cis-trans isomerization
•Conventional Picture:
OP
h!

OP"
cis
trans
• One-dimensional nature - emphasizing torsion
• Chemistry and Isomerization occur on S0
• Experimental Photoproducts: cis-trans isomers, HCQCH, H2, H
• Excited State Lifetime from Absorption Spectrum: < 50 fs
• No fluorescence

Charge Transfer State Critical to S1 Decay
Torsion alone is insufficient – in contrast
to textbook picture

AIMS Excited State Dynamics of Ethylene

Electronic quenching of ethylene
10

1

0.6
45 fs

260 fs

415fs

0.4

4
185 fs

0.2

0

2

50 fs

0 fs

110 fs

150 fs

1

0

0

5q & qel # CH 2 $

0 .8

Left

* qel # CH 2 $

Right

0 .6

0 .4

0 .2

Time / fs
0

0

100

200

300

400

0

170 fs

500

50

0

50

100

150

100

200

150

250

200

300

250

350

300

Time / fs

Do Conical Intersections Matter?

Do Minimal Energy Conical Intersections Matter?
0.16

FC Point

0.14

0.16
0.12

Population

0.14
Population Transfer

Energy gap / eV

6

Ground state population

0.8

|5q| / electrons

10 fs

8

0.12
0.10

0.10
0.08
0.06

0.08
0.04

0.06
0.02

0.04
0.00

0.02
0.00
0.00

0

1

2

3

4

Energy above MECI (eV)

0.05

0.10

0.15

0.20

Minimum Energy Gap (eV)

Regions near intersections dominate nonadiabatic events

Minimal energy point along seam
may have little significance!
Still useful in cartoon pictures of
mechanisms

5

350

Correlation Function " Spectrum

Convergence

1

0.8

1 BFxn

10 BFxns

0.6

0.4
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10 BFxns
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0
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Ethylene V State, Vibronic Coupling Model

Nitrophenol: branching at the CI

Nitrophenol: branching at the CI

# " %*

nitrous acid
h"

5.45 eV

S2
E [eV]

?

n " %*

S1

HONO
dissociation?

4.15 eV
2.81 eV

Bejan et al., PCCP 8, 2028 (2006)

Charge transfer character of the % %* state
! S1

3.20 eV

1.17 eV

n " 3* 4.15 eV
0.0 eV

1.15 eV

0.90 eV

S0

! S2 3 " 3* 5.45 eV

hydrogen transfer

HONO rotation
(SA3-6/5 MRCI / 6-31g*, dynamics at CASSCF level)

(SA3-6/5 MRCI / 6-31g*)

Environment Controls Photochemistry

Nitrophenol: branching at the CI

Photochemical ozone hole formation

Nucleic acid photochemistry

HCl
h&
h&

ClONO2

HCl
HCl(H2O)n

HNO3 + Cl2
ClONO2.H2O

Cl-(H2O)n-1H3O+

16.0 ± 0.9 fs

h!

Polar
Stratospheric
Cloud
(H2O-HNO3-H2SO4)

25 %

460 ± 130 fs

2 Cl
HOCl + HNO3
Cl2 + H2O

Cl

S0 1.19 eV
Cl2

75 %
5.20 eV
S2

2.66 eV
S1 minimum

h&

3.18 eV

Negative phototaxis in PYP

S0/S1 CI

HONO dissociation not seen within hundreds of fs

S0 1.51 eV

(13 runs, ~130 trajectories, SA3-6/5 CASSCF / 6-31g

2 Cl

Vision

Glycine: Conformation dependent
photochemistry?

Photostability of aminoacids in water
! S0
In water, zwitterionic structures are formed

A

2 main conformer types types
The minima are separated by
small barriers that can be
easily overcome (highest barrier
is ~940 cm-1 )

! N-H…O=C
arrangement

B
! N-H…O-C
arrangement

Ammonia is the major photochemical product, quantum yield very low
! S1
Glycine found during the 2004 „Comet Wild 2“ mission . Presence of the ice
particles is essential. v roce 2004.

nO " 3*

6.0 eV

! S2
nN " R + R* 6.3 eV
(SA3-6/5 CAS/ 6-31g*)

Glycine zwitterion:
electrostatically stabilized structure

Glycine in the gas phase:
Non-ionized isomer

Solvated
zwitterion

n3* excitation with
sligtly Rydberg character
Potential energy
surface:
hydrogen transfer
most likely to occur

S2 nR*
S1n3*
Hydrogen dissociation

Zwitterion
in the gas
phase
3.77 eV

6.30 eV
6.02 eV

3.40 eV

Dynamics:
no hydrogen transfer

Breakdown of
time-independent
view
(entropy reasons)

S0
N-H dissociation coordinate

Hydrogen transfer

Zwitterion dynamics in the gas phase

CAS-SCF, 6-31g+g* basis

Zwitterion photodynamics in small clusters
10%
40%
40%

n3* local minimum

10%

NH3 dissociation
In the excited state

(A. Sobolewski, W. Domcke, CPL 2008)

Both non-ionized and microsolvated zwitterionic forms dissociate.

Photodynamics under environmental influence

QM/MM approach: testing quality
C-N dissociation

N-H dissociation

Hˆ TOT & Hˆ QM ) Hˆ QM / MM ) Hˆ MM

:@ R A12 @ R A6 ;
Z
Z Z
Hˆ QM / MM & *-- m ) -- + m ) -- 4S + m LB + m C * B + m C M
R+ m
i
m rim
+ m
+ m
L<D R+ m E
D R+ m E M=

MM nuclei
Energy [eV]

Energy [eV]

QM electrons / nuclei

C-N distance [A]

Zwitterion dynamics in the solution

N-H distance [A]

Solvent Effect on QM wavefunction
Different reaction rates

% covalent
% CT

% CT

Dynamics: NH3 dissociation does not occur in the water
n3* state reaction channel dominant
accelerated transfer into the ground state by a solvent (ps timescale)

Closing or opening reaction channels
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Nanobiotechnologie
a
bionanotechnologie

23.9.2009

Bio
l

Ivo Šafařík
l

Oddělení nanobiotechnologie
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i

nanotechnologie

Obrovské množství nanomateriálů, biologických
struktur, interakcí a procesů
V přednášce bude pozornost zaměřena
zejména na interakce buněk (příp.
subcelulárních struktur a významných
makromolekul) a různých typů nano- a
mikročástic

České Budějovice

Nanobiotechnologie a bionanotechnologie
z pohledu nanočástic
l

l

Nanomateriály

Nanobiotechnologie à např. využití nanočástic
pro modifikaci a ovlivnění biologických systémů
a procesů
Bionanotechnologie ànapř. produkce
nanočástic biologickými systémy

l

l

Mnoho možných způsobů klasifikace (podle
charakteru materiálů, fyzikálních vlastností,
velikosti, isotropie atd.)
V přednášce bude pozornost zaměřena
zejména na magnetické nanomateriály,
částečně i na některé další anorganické
nanomateriály

NANOBIOTECHNOLOGIE

1

2

23.9.2009

23.9.2009

Využití magnetických nano- a
mikromateriálů
l

(Imuno)magnetická separace buněk

l

Detekce apoptických buněk

l

Magnetické značení buněk

l

Separace buněčných organel

l

Magnetofekce

l

„Magnetic tissue engineering“

l

„Magnetic tweezers“

l

„Magnetic twisting cytometry“

l

Magnetické nano/mikrovrtáky

l

Magnetické celobuněčné biokatalyzátory

l

Magnetické nanobiokompozitní materiály

(Imuno)magnetická separace buněk

Značení T-lymfocytů magnetickými nanočásticemi (Miltenyi Biotec,
ca 50 nm) a mikročásticemi (Dynal, 4.5 μm)

(Imuno)magnetická separace buněk

(Imuno)magnetická separace buněk

Selektivní separace buněk z komplexních
suspenzí
Nutné selektivní navázání magnetických částic
na cílové buňky (většinou interakce navázané
specifické protilátky a příslušných epitopů;
někdy lze využít i interakce navázaného lektinu
a sacharidové struktury)
Pro efektivní separaci buněk jsou potřeba
magnetické nano- i mikročástice !!

Rozdílná magnetická separace značených buněk

l

l

l

HGMS (High gradient
magnetic separator)

3

Magnetické separátory pro zkumavky
a mikrozkumavky

4

23.9.2009

23.9.2009

Buňky Escherichia coli O157 navázané
na Dynabeads M280

HGMS

Velmi nízká infekční dávka (cca 10 buněk)

Imunomagnetická separace
mikrobiálních pathogenů

Přímé a nepřímé značení buněk

Použití magnetických mikročástic à možnost aseptické práce v
uzavřeném systému!!

5
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Imunomagnetická separace cílových
buněk ve větším měřítku

Magnetické značení buněk
Implantace
kmenových buněk,
značených
nanočásticemi oxidů
železa, do mozkové
kůry potkana s
ischemickou lézí

CliniMACS (Miltenyi Biotec)

ISOLEX 300i (Baxter)

Detekce apoptických buněk

Separace buněčných organel
l

l

l

l

Možnost separace fagosomů po fagocytose
magnetických částic buňkami
Možnost separace fagosomů definovaného
stáří

Detekce exponovaného serinu v buněčné
membráně
Annexin V vázaný na magnetické částice

7

8

23.9.2009

23.9.2009

Magnetofekce
l
l

l

Magnetic tissue engineering

Nová transfekční technologie

l

Vazba DNA na magnetické nanočástice pokryté
kladně nabitými molekulami

l

Vytvořené komplexy jsou poté transportovány
do buněk za pomoci vnějšího magnetického
pole

l

Magnetofekce

Možnost přípravy komplexních tkáňových kultur
Příprava tkáňových kultur ze dvou nebo více
typů buněk (vrstevnaté struktury)
Příprava 3-D struktur

Magnetic tissue engineering – tvorba tubulárních struktur
(Tissue Eng. 11 (2005) 1553)

9
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„Magnetic tweezers“
l
l

Magnetic tweezers

„magnetická pinzeta“

l

Instrument umožňující přenos síly na
magnetické částice v gradientovém
magnetickém poli

l

Měření rheologických vlastností

l

Manipulace s jednotlivými biomolekulami

l

l

Magnetic tweezers
l

l

Měření kroutícího momentu
molekuly DNA
Jeden konec DNA upevněn
ke skleněné podložce, druhý
konec DNA navázán na
nanovlákno s magnetickou
částicí
http://inbt.jhu.edu/mechanica
l-engineers-use-magnetsnanobeads-to-measure-dnatorque/2009/04/21

Magnetic tweezers

Scheme of the micromechanical
experiments. Magnetic poles (6
µm wide, 20 µm separation)
generate a force on a magnetic
bead (1 µm) positioned in the
nucleus of a HeLa cell. Electric
coils allow the control of
amplitude and direction of the
force. From the nanometer
distances the bead is allowed to
move, the elasticity and viscosity
of the chromatin can be
determined. Magnetic yoke and
electric coils are not to scale.
Credit: University of Twente

l

l

l

l

http://www.physorg.com/news983
78757.html

11

Kontrolovaný průchod
molekuly DNA nanopórem
Regulace rychlosti průchodu
díky navázané magnetické
částici a „magnetické
pinzetě“
Potenciální možnost
sekvenování DNA
http://insciences.org/article.p
hp?article_id=4323

12
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Magnetic twisting cytometry

l

Možnost studia
zdánlivé „pružnosti“
buněk
http://www.hsph.harvar
d.edu/physiology/projec
ts/bfabry/details.html

l

l

l

Magnetické „nanovrtáky“

l

„Nanovrtáky“ pro potenciální
lékařské aplikace (cílené
dávkování léčiv, mikrochirurgie)
Magnetická částice umožňuje
přesnou navigaci

600

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Nano Lett., 2009, 9 (6), pp
2243–2245

200

400

600

Am ount of yeast cells (m g)

Rozklad peroxidu vodíku
(katalasa)

l

400
300
200
100

0

200

400

600

Am ount of yeast cells (m g)

Konverze sacharosy na
glukosu a fruktosu
(invertasa)
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Magnetické nanobiokompozitní
materiály
l

500

0

0
l

Saccharomyces cerevisiae

Magnetické celobuněčné biokatalyzátory
Residual H2O2 (mmol/L)

l

Možnost využití
celých buněk jako
biokatalyzátorů
Cenově
výhodnější než
isolované enzymy
Magnetická
modifikace buněk
umožňuje snadnou
manipulaci

Glucose (mmol/L)

l

Magnetické celobuněčné biokatalyzátory

Další nanomateriály

Magneticky modifikované
mrtvé mikrobiální nebo
řasové buňky
Potenciální možnost využití
při odstraňování organických
a anorganických xenobiotik
(např. barviva, ionty těžkých
kovů a radionuklidů apod.)

l

Kvantové tečky

l

Nanočástice zlata

Kluyveromyces fragilis

Chlorella vulgaris

Magnetické nanobiokompozitní
materiály

Kvantové tečky

160
140

qeq (mg/g)

120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300
l

Ceq (mg/L)

l

Rovnovážné adsorpční isothermy vybraných organických barviv
(magneticky modifikované buňky Kluyveromyces fragilis jako
adsorbent)

l

15

Polovodičové nanočástice
Velikost částice ovlivňuje barvu
emitovaného světla
Barva není ovlivněna změnou pH,
iontové síly apod.
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23.9.2009

Kvantové tečky
l

l

Biologická produkce nanočástic

Možnost
značení buněk
a buněčných
struktur
Možnost
navázání
specifických
protilátek

l

l

l

l

Transfekce buněk
pomocí genového
děla

l

l

Nanočástice zlata
s navázanou DNA

l

l

l
l

l

Existují různé
morfologické typy
Gram-negativní
prokaryota
Nalézají se v
sedimentech
Magnetické
nanočástice jsou
přítomny v
magnetosomech

17
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Produkce magnetitu extremofilními
bakteriemi

Magnetosomy

l

Tvorba nanočástic (zejména ušlechtilých kovů)
mikrobiální cestou

Magnetotaktické bakterie

l

l

Extracelulární produkce magnetických oxidů
železa

Červeně emitující kvantové tečky s
navázanou protilátkou proti nádorovému
markeru. Potvrzení přítomnosti markeru v
buněčné membráně.

Nanočástice zlata
l

Magnetické nanočástice produkované
magnetotaktickými bakteriemi

Složeny z magnetitu (Fe3O4) nebo greigitu
(Fe3S4)
Ca 50 nm v průměru
Pokryty lipidickou membránou
Biokompatibilní charakter
Důležité pro navigaci bakterií do prostředí o
vhodné koncentraci kyslíku
Uplatnění v biovědách

l

l

l

l

Microorganismy využívajíci
Fe(III) jako akceptor elektronů
Fe(III) je redukován na Fe(II) za
současné tvorby magnetického
minerálu magnetitu
Kmen 121 (kok, ca 1.0 µm v
průměru) přežívá 121 °C !!
Kashefi and Lovley, Science
301 (2003) 934

Po 10 hod klávování při 121 ºC
Bez buněk

Magnetosomy

Děkuji za pozornost
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SKENOVACÍ (RASTROVACÍ)
ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

Klára Šafá!ová
Centrum pro výzkum nanomateriál", Olomouc

historie mikroskopie
pro# práv$ elektrony
typy elektronových mikroskop"
rozdíly mezi sv$telnou a elektronovou mikroskopií
interakce elektron" s preparátem
konstrukce a základní princip #innosti skenovacího elektronového
mikroskopu
režimy m$!ení
p!ídavná za!ízení SEM
možné výstupy ze SEM
p!íprava vzork" pro SEM

4.12. Workshop: Mikroskopické techniky SEM a TEM

Historie mikroskopie

Historie mikroskopie

-první použitelný mikroskop – 1590 – Z. Jansen
% vylepšil ho Galileo Galielei – mraven#í oko

-

v 19.století – obrovský vývoj (Karl Zeiss – výroba mikroskop",
O.Schott -optické sklo, E. Abbe – optické principy)

-

ve 30.letech – mikroskop dosáhl své maximální hranice (zv$tšení
2000x, rozlišení 0,2µm)

-v polovin$ 17. století - Anthony van Leeuwenhoek - primitivní
mikroskop (p!esn$ vybrousil #o#ky a získal silný zv$tšovací efekt)
jako první vid$l a popsal lidské bu&ky
nevýhoda: pouze jedno#o#kový (270x)

pro biology – nedosta#ující (pro zobrazení detail" bun$k) %
-1665 - R. Hooke – složený mikroskop
s více #o#kami
mikroskop na jiném princip % elektronové mikroskopy – místo sv$tla
elektrony

Historie mikroskopie

Pro! práv" elektrony?

1931 – E.Ruska a M.Knoll- první proza!ovací elektronový mikroskop
díky unikátním vlastnostem:
záporný náboj % lze urychlit elektrickým nap$tím
spl&ují korpuskulárn$-vlnový dualismus
de Broglieho vztah

"!

!
mv

1939 – výroba elektronového mikroskopu-Siemens(rozliš.sch.: 10nm)
1965-první komer#ní verze skenovacího mikroskopu

vlnová délka 105x kratší než u sv$tla

Pro! práv" elektrony?

Pro! práv" elektrony?

kinetická energie urychleného
elektronu

U[V]

![nm]

102

0,123

-

5,95x106

103

0,040

-

1,87x107

104

0,0123

-

5,85x107

eU !

1
mv 2
2

![nm]rel

v[ms]

105

0,00386

0,00370

1,65x108

106

0,00122

0,00087

2,83x108

dosazením z de Broglieho vztahu

"!

1,226
!
[nm ]
!
2meU
U

pro urychlovací nap$tí v$tší než U=100kV je t!eba do výpo#t" zavést
relativistické korekce

Typy elektronových mikroskop#

Rozdíl mezi sv"telnou a elektronovou mikroskopií

- transmisní (proza!ovací) elektronový mikroskop (TEM)
- v prošlém „sv$tle“

- skenovací (rastrovací, !ádkovací) elektronový mikroskop
(SEM)
- v odraženém „sv$tle“

Interakce elektron# s preparátem

Interakce elektron# s preparátem
sekundární elektrony -jsou vyraženy z vn$jší elektronové slupky atom"
preparátu (pouze jsou-li generovány v ur#ité
hloubce -desítky nm a mají polovi#ní energii než
primární svazek)
p!i dopadu elektron" na preparát se m"že uvolit elektron % p!echod
n$kterého z elektron" z vyšší energetické hladiny do vakance % uvolní
se kvantum energie a dojde k emisi
-Augerova elektronu
- charakteristického rentgenovského zá!ení
n$které elektrony vyvolají emisi foton" = katodoluminiscence

Skenovací elektronový mikroskop
-

Konstrukce SEM

ur#en k pozorování povrch" vzork"
zobrazení SEM = nep!ímá metoda (výsledný obraz tvo!en
sekundárním signálem –SE, BSE)
velká hloubka ostrosti % trojrozm$rný aspekt

Konstrukce SEM

Termoemisní zdroje
Wolframové vlákno

Zdroje elektron#

-nízká výstupní energie, vysoký bod tání
-nízká hodnota vakua pro provoz

- termoemisní zdroj (wolframové vlákno, krystal LaB6)
na základ" pr#chodu elektrického proudu dojde k zah$átí vlákna a

-žhavené na 2800ºC
-životnost m$síc

úniku elektron#

Krystal LaB6

- autoemisní zdroj (FEG)
elektrony emituje studené wolframové vlákno vyleptané do hrotu

-emituje 10x více elektron" než W
- žhavené na 2100C
-životnost rok

Autoemisní zdroje

Autoemisní zdroje

Autoemise (studená emise)
vyvolaná silným elektrickým polem
studené wolframové vlákno odleptané do hrotu

-velikost, jas, životnost

proti hrotu – elektroda s kladným nap$tím % kolem hrotu el. pole
% vytrhává elektrony z povrchu hrotu
nevýhoda: vysoká hodnota vakua

Schottkyho zdroj

-v$tší stabilita než chladný emisní zdroj

Elektromagnetické !o!ky

Srovnání jednotlivých zdroj# elektron#

Schottky

Chladný
zdroj

LaB6

Wolfram

Velikost zdroje
(nm)

15

3

104

>104

Rozsah energie
(eV)

0,3-1,0

0,2-0,3

1,0

1,0

>1rok

>1rok

1000hod

100hod

životnost

= prstence z velmi #istého, m$kkého železa zasazené v cívkách
- pracují pouze ve vakuu
- pouze spojky

Vady elektromagnetických !o!ek

Vady elektromagnetických !o!ek

Sférická vada
- neschopnost zaost!it paprsky z bodového zdroje do bodu
- d"sledek: zv$tšení v krajích jiné než ve st!edu

Osový astigmatismus
- nesymetrie magnetického pole
- zdroj: ne#istoty na vnit!ních plochách
- korekce magnetických polem stigmátoru

Chromatická vada
-rozdílné energie elektron" ve svazku
- zlepšení: maximální stabilizace stabilizace urychl. nap$tí

Detekce sekundárních elektron#
-

vysoká citlivost (signál zachycovaný detektorem – 1pA-1nA (tzn.
dopad 106-109 elektron"/sek)

-

široký dynamický rozsah (signál se m"že m$nit z bodu na bod v
rozp$tí 1:100 i v$tším)

-

ú#innost (limituje kvalitu obrazu)

-

velikost (p!i velkých zv$tšeních –malá pracovní vzdálenost-co
nejblíže elmag.#o#kám)

-

odolnost (tlak, sv$tlo, vlhkost)
cena a životnost

Everhart-Thornley#v detektor
-

nej#ast$ji využívaný
scintilátor uvolní záblesk sv$tla % na p!ední stran$ scintilátoru-tenký
kovový film (potenciál 10kV-urychlí dopadající elektrony) %
sv$tlo jde sv$tlovodem % komoru SEM opustí k!emenným
okénkem

mimo vakuum-fotonásobi#
(p!evede sv$t.signál na elektrický a
zesílí ho

Everhart-Thornley#v detektor

Detektor zp"tn" odražených elektron#

celý detektor ve Faradayov$ kleci (p!edp$tí 200kV- aby nap$tí na
scintilátoru neovlivnilo dopadající svazek)

Everhart-Thornley"v detektor
- jiné uspo!ádání
- scintilátor na okraji pólových nástavc" poslední elmag. 'o#ky
- ú#innost záchytu: 50%

60% sekundárních elektron" dopadne na detektor
nevýhoda detektoru: ztráta citlivosti

Polovodi#ový detektor
- využívá P-N p!echod nebo Schottkyho diodu

Režimy m"$ení v SEM

P$ídavná za$ízení SEM

M$!ení v módu sekundárních nebo zp$tn$ odražených elektron"

Energiov$ disperzní analyzátor (EDS)
princip: detekce rentgenového zá!ení
nositel informace o chem. složení – charakteristické rtg zá!ení
výstupem EDS analýzy: spektrum #etnosti rentgenového signálu v
jednotlivých energetických oknech, což jsou píky, které odpovídají
jednotlivým prvk"m a jejichž výška je úm$rná koncentraci daného
prvku ve vzorku

Hitachi Su-6600
urychlovací nap$tí: 0,5-30kV
zv$tšení: 30-600000x
rozlišení: až 1,2nm

Výstupy ze SEM
Rozm$ry (pr"m$r #ástic, délka nanotrubek,…)

Výstupy ze SEM

Výstupy ze SEM

Studium povrch" a struktur

Prvková spektra

P$íprava vzork# pro SEM

Nanomateriálové vzorky

Požadavky na vzorek:

Ve form$ suchého nanoprášku
hliníková podložka % oboustranná uhlíková lepicí páska (uhlíková

-

bez cizorodých #ástic (prach apod.)
stabilní ve vakuu a p!i ozá!ení svazkem elektron"
nem$lo by docházet k nabíjení
musí být suchý

nebo st!íbrná pasta) % nanoprášek

Ve form$ suspenze
suspenze nakápnuta na – oboustr. lepicí pásku

Vzorky
- nanomateriálové (oxidy železa, povrchy tenkých film",..)
- biologické (chrupavky,tkán$,pyl,..)

- p!ímo na hliníkový ter#ík

Biologické vzorky

Chemické metody

požadavky na vzorek spl&ují pouze n$které biologické materiály
(zuby, kosti, d!evo, pyl,apod.)

% odebrání a o#išt$ní vzorku

ostatní – obsahují vodu % je t!eba odstranit

% fixace (stabilizace a zamezení degrada#ním ú#ink"m)
-fixa#ní #inidla: aldehydy, OsO4 (nejlepší-formaldehyd)

Metody odstran$ní vody: - chemické – #ast$ji využívané

% promytí preparátu (vypírací roztoky-pufr a p!ídavek sacharózy nebo
glukózy)

- fyzikální

%dehydratace (nahrazení vody organ. rozpoušt$dlem-aceton,ethanol)
- vzorek projde !adou roztok" se zvyšující se
koncentrací organického rozpoušt$dla
% sušení a lepení

Zvýšení povrchové vodivosti

Vakuové napa$ování

vysušené objekty - elektricky i tepeln$ nevodivé % nabíjení (deformace
preparátu)

kov je elektricky zah!átý na danou teplotu (za vysokého vakua) %
za#nou se odpa!ovat molekuly % ší!í se všemi sm$ry a po dopadu na

preparát se pokryje tenkou (10-20nm) vrstvou kovu (Au,Pt,Pt+Pd) %
preparát a na n$m kondenzují
odvede se p!ebyte#ný náboj
pokovit lze vzorek: - vakuovým napa!ováním
- iontovým naprašování
- impregnace

Iontové naprašování
založeno na usm$rn$ném výboji v argonové atmosfé!e ú#inkem
elektrického nap$tí
p!i výboji - ionizace plynu % vzniklé ionty p!itahovány ke katod$,
obkroužené prstencem z naprašovaného kovu
urychlené ionty vyrážejí #ástice kovu, které se rozptylují srážkami s
dalšími molekulami a ionty plynu %vznikne mrak, který obalí povrch
preparátu tenkou vrstvi#kou kovu.
Impregnace – chemická cesta (reakce osmia s kyselinou tanovou)

D"kuji za pozornost

D"kuji za pozornost

Obsah

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ
MIKROSKOPIE

konstrukce transmisního elektronového mikroskopu (TEM)
princip #innosti TEM
režimy m$!ení u TEM

Klára Šafá!ová

možné výstupy z TEM

Centrum pro výzkum nanomateriál", UP Olomouc

p!íprava vzork" pro TEM
4.12.2009

Workshop: Mikroskopické techniky SEM a TEM

Konstrukce transmisního elektronového
mikroskopu

srovnání TEM a SEM

Zdroje elektron"
Termoemisní zdroj (wolframové vlákno, krystal LaB6)

zdroj elektron"
(elektronové
d$lo)
preparátová
komora

na základ$ pr"chodu elektrického proudu dojde k zah!átí vlákna a
úniku elektron"

Autoemisní zdroj (FEG)

systém
elektromagnetických
#o#ek

elektrony emituje studené wolframové vlákno vyleptané do hrotu

luminiscen!ní stínítko

Termoemisní zdroje

Autoemisní zdroj

Wolframové vlákno

Krystal LaB6

-nej#ast$ji užívaný zdroj

- emituje 10x více elektron" než W

-nízká výstupní energie, vysoký bod tání

zah!átý na stejnou teplotu

-nízká hodnota vakua pro provoz

- žhavené na 2100C

-žhavené na 2800C

- životnost p!ibližn$ rok

-životnost p!ibližn$ m$síc

-

lze docílit až tisícinásobné elektronové hustoty
elektrony jsou „vysávány“ z velmi tenkého hrotu silným elektrickým
polem
životnost neomezená
nevýhoda: vyžaduje vysokou hodnotu vakua (10-6-10-8Pa)

Elektromagnetické !o!ky
kondenzor – promítá k#ižišt$ na preparát a zajiš%uje
jeho homogenní a intenzivní ozá#ení

= prstence z velmi #istého železa, zasazené v cívkách
- slouží pouze jako spojky
- lehce fokusovatelné
- pracují ve vakuu
- zv$tšení lze m$nit zm$nou proudu procházejícího cívkami
- optické vady: sférická, chromatická, astigmatismus

objektiv – nejvýkonn$jší !o!ka mikroskopu
- nejv$tší zv$tšení (50x-100x)

projektiv – „promítá“ obraz na stínítko

Princip !innosti TEM

Pozorování a záznam obrazu
-

obraz pozorován na fluorescen#ním stínítku

-

fotografický záznam

-

CCD kamera
Morada – vysokorozlišovací CCD kamera
- 11 MPx
- expozi!ní !as: 1ms-60s
- 10 snímk" za sekundu

Elektronové d$lo

vlákno % Wehnelt"v válec –stla#uje
všechny elektrony do tzv. k!ížišt$ (p!ed
anodou) % anoda %magnetické pole
kondenzorových #o#ek

KeenView – v ose elektronového svazku
- rozlišení: 1280x1024
- expozi!ní !as: 100µs-160s

Režimy m$#ení
-

sv$tlé pole
(standardní režim zobrazení)

-

temné pole

Metoda sv$tlého pole

-

obraz tvo!í paprsky p!ímo procházející preparátem
ostatní paprsky jsou odclon$ny aperturní clonou

Metoda temného pole

-

TEM JEOL 2010 typ HC

aperturní clona vysunuta tak, aby propustila pouze paprsky
procházející difrak#ními maximy
urychlovací nap$tí: 80kV-200kV
zv$tšení: 1000x – 800 000x
rozlišení: 0,19nm
CCD kamery: Morada, KeenView

P#íprava vzork" pro TEM

P#íprava vzork" pro TEM

Volba podložní sí&ky a fólie

Práškové materiály

-sí&ky m$d$né, hliníkové, k!emíkové

-fólie - formvarová (0,3% roztok formvaru a chloroformu)

dispergace ve vhodném roztoku % nakápnutí na sí&ku % vysušení

Biologické preparáty (tenké #ezy)

- pro nižší urychlovací nap$tí
- uhlíková

fixace % odvodn$ní % kontrastování % zalití do blo#ku % krájení
ultratenkých !ez"

Fixace
-

stabilizace vzorku
zachování bun$#né struktury a zabrán$ní degrada#ním proces"m

Fixace
Fixa#ní #inidla

Kvalita fixace závisí na:
- výb$r fixa#ního #inidla
- velikost vzorku
- zp"sob fixace
- koncentrace a rychlost penetrace fixa#ního #inidla
- teplota a pH fixa#ního #inidla
- délka fixace
Metody: - chemické (reakce chemických #inidel se složkami biol.obj.)
- fyzikální

- aldehydy % glutaraldehyd - nižší penetra#ní rychlost
% formaldehyd
- oxida#ní #inidla % oxid osmi#elý
% manganistan draselný

- po fixaci je preparát promyt a tím zbaven zbytk" fixa#ního #inidla

Dehydratace
-

Zalévání do blo!k"

vzorek je postupn$ dáván do roztok" s rostoucím podílem
dehydrata#ního #inidla, kterým se postupn$ nahradí všechny voda v
systému

dehydrata#ní #inidla: aceton - menší scvrkávání vzorku než ethanol
ethanol – nejb$žn$jší
!ada roztok": 30, 50, 70, 80, 90, 95, 100% koncentrace – v nich vzorek
5-10min

-

dá vzorku vlastnosti, aby šel krájet na ultratenké !ezy (do 100nm)
pomocí prysky!ic

Požadavky na prysky!ice:
- mechanická pevnost v tenké vrstv$
- stabilita ve vakuu a p!i ozá!ení elektrony
- vzniklé blo#ky – p!im$!ená tvrdost pro krájení

artefakty dehydratace: - objemové zm$ny až 40%
- vznik !ady precipitát"

Zalévání do blo!k"

P#íprava ultratenkých #ez"

Zalévací média (výb$r podle typu preparátu)

-

-

epoxidové prysky!ice – nej#ast$ji užívané
- vícesložkové
- tvrdost blo#k"- množství tvrdidla ve sm$si
akrylátové prysky!ice

-

polyesterové prysky!ice

-

nej#ast$jší – zalévání do kapslí

-

P#íprava ultratenkých #ez"

ideální tlouš&ka !ezu: 60-70nm
ten#í !ez % lepší rozlišení % horší kontrast

Pro !ezání je d"ležité: - kvalitní blo#ek
- kvalitní n"ž
- ultramikrotom
p!ed !ezáním – úprava blo#ku – se!ezání do ideálního tvaru
#asto – polotenké !ezy (0,5-2µm)- z nich ultratenké

Ultratenké #ezy
Ultramikrotom

Nože pro #ezání
- sklen$né – levné
- 30 ultratenkých !ez"

- diamantové

- drahé
- kvalitn$jší !ezy
- tolik !ez", kolik pot!ebujeme

Kontrastování
Kontrast lze zvýšit: - zmenšit objektivovou clonu
- snížit urychlovací nap$tí
- zvýšit tlouš&ku !ezu (má i negativa)

Repliky
-

vzácn$ využívané

- nej#ast$ji používaná kontrastovací #inidla:
- octan uranylu a citrát olova

Možné výstupy z TEM
-

Rozm$ry

rozm$ry
Morfologie
ur#ení krystalového (amorfního) charakteru
ur#ení fázového složení
identifikace obalení #ástic

Morfologie
Obalení #ástic(slupky)

Ur#ení fázového složení
Selected area electron diffraction

Bragg"v zákon

n& = 2dsin'

'ED cca 1pm; 'XRD cca 100pm; ED 0-2º; XRD 0-180º

Ur#ení vzdáleností dvou systém" atom. rovin a úhl" jimi svíraného

Potvrzení krystalového/amorfního charakteru

Potvrzení krystalového/amorfního charakteru

Srovnání TEM a SEM
-

rozdíly v konstrukci (délka tubusu, po#et elmag #o#ek,..)
požadavky na rozm$ry vzork"
shodné i r"zné výstupy

D$kuji za pozornost

23.9.2009

23.9.2009

Ramanův rozptyl

I. Letní škola „Nanosystémy BIO-EKO-TECH”, 17.-19.9. 2009, Jeseník

Indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman

Povrchem
Povrch
em zesílená
Ramanova spektroskopie
s využitím
nanočástic st
stříbra
říbra

1928 – objev rozptylu nesoucí jeho jméno
1930 – Nobelova cena

Pouze 1 z 106 fotonů je rozptýlen neelasticky!
ÞPožadavek: kontinuální laser
Nedestruktivní technika

RNDr. Karolína
Karolína Šišková,
Šišková, Ph.D.

=> využití Ramanova rozptylu:
analýza materiálů,
vibračních stavů molekul

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Princip Ramanova rozptylu
Interakce fotonů s molekulami
- Absorpce
- Rozptyl

n0

elastický

n1

n0

n0

n0

n2

Raleigh scattering
neelastický

Stokes:
Molekula získává E

Raman scattering (RS)

Anti Stokes:
Molekula ztrácí E

DE = h(n0-n1)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

DE = h(n0-n2)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Možnosti zesílení Ramanova rozptylu

Stokes a anti-Stokes

[1] RRS

rozdíly v intenzitách dány Boltzmannovou distribucí:

Rezonanční Ramanův rozptyl (Resonance Raman Scattering)

R

Excitaci do absorpčního pásu molekuly, ale
hrozí fotodegradace a rušení výsledného
Ramanova signálu fluorescencí

R
N
H
N

N
H
N

RRS
1x10-6 M porphyrin

R

3.0

-5

8.6 x 10 M H2TMPyP

800

*
333

in aqueous solution

2.5

881

422

R

1456
1240
301

422
444

*

1491

1277

1380

1330

1003
965

1182

668

*

817

715

*

1046
1086

571

391

400

*

777

554
584

518

0.5

=> Stokes intenzivnější při r.t.

*

493
533

Intensity / a.u.

220

1.0

262

Absorbance [a.u.]

600
1.5

1546

*
2.0

1608

N0 počet atomů v nižším vibračním stavu
N1 počet atomů ve vyšším vibračním stavu
g0 degenerace nižšího vibračního stavu
g1 degenerace vyššího vibračního stavu
DEn energetický rozdíl mezi dvěma vibračními stavy
k Boltzmannova konstanta
T teplota [K]

200

0.0
200

441.6 nm

300

400

500

600

700

800
400

600

800

1000

1200

1400

1600

-1

Raman shift / cm
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Možnosti zesílení Ramanova rozptylu

Ramanova vs. jiné spektroskopie

[2] SERS

Povrchem zesílený Ramanův rozptyl

fluorescence X RS při jakékoliv frekvenci iniciujícího
záření (neboť přes virtuální stav)

(Surface-Enhanced Raman Scattering)
Pouze některé kovy vhodné – l laserů
Creighton,E., J.Chem.Soc.,Faraday Trans 1991, 87, 3881

IČ X v RS jiná výběrová pravidla:
polarizibilita molekul α – indukovaný dipól
µind = α E

Na elektrodách s nano-nerovnostmi anebo
roztoky nanočástic = koloidy (soly)

E intenzita elmag. pole

Ag hydrosol

0,8

5+5+10 min d'ablation laser; A 398=0.798

0,7

-"- + bpy (10 M);
A295=0.311, A402=0.348, A744=0.253

-5

Ag hydrosol + adsorbate

0,6

Absorption [u.a.]

Obecně:
Energie interakce molekuly se zářením = µ E

441.6 nm

0,5
0,4

514..5 nm
514

0,3
0,2

U RS:
Energie interakce molekuly se zářením ~ α E2

632.8 nm

0,1
0,0
300

400

500

600

700

800

Longueur d'onde [nm]
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Proč v dnešní době nano-částice ?

Další sofistikované techniky RS/SERS:

TEM

near-field (NSOM)

Micro-Raman

Transmisní
elektronová
mikroskopie
Šišková K., PhD Thesis ÏL nepublikovaná data Santa Barbara, Kalifornie, USA

Velikosti, tvary a
distribuce velikostí
nanočástic

S. R. Emory and S. Nie, Anal. Chem., 1997, 69, 2631

Srovnání micro- a nanoRamanovy spektroskopie:

TERS (tip-enhanced RS)

Ayars EJ, Jahncke CL, Paesler MA, Hallen HD,
Journal of Microscopy, 2001, 202, 142

HR-TEM (high
resolution) TEM
vysokého rozlišení

5 nm

Možnosti zesílení Ramanova rozptylu

SERS – trochu historie

[3] SERRS

1974 – SERS objeven, ale nerozpoznán:

Povrchem zesílený rezonanční Ramanův rozptyl
(Surface-Enhanced Resonance Raman Scattering)

-6

SERRS of 1 x 10 M H2TMPyP

M H2TMPyP

Jeanmaire DL, Van Duyne RP, J. Electroanal.Chem., 1977, 84, 1
Albrecht MG, Creighton JA, J.Am.Chem.Soc., 1977, 99, 5215

1191

20000

554
584

518
300

Ag hydrosol
Ag hydrosol + H2TMPyP
5+5+10 min d'ablation laser; A 398=0.798

400

500

600

700

200

800

400

600

-5

-"- + bpy (10 M);
A295=0.311, A402=0.348, A744=0.253

1000

1200

1400

1600

1800

-1

11000
10800

-12

SERRS of 1 x 10

0,5

Dalších asi 10 let debaty o původu zesílení

441.6 nm excitation

398

0,7

800

Raman shift / cm

0,6

M H2TMPyP

10600

10000

0,1

1543

1189
1218
1254
1298
1343

10200

1016

0,2

10400

797

0,3

904

0,4

Intensity / a.u.

Absorption [u.a.]

zesílení signálu není vlivem většího počtu adsorbovaných molekul, ale
jiného mechanismu:

10000
0,8

200

A = adsorbát
B = povrchový
plazmon

1099

334

794

Intensity / a.u.

220

Absorbance [a.u.]

262
0.5

0.0

40000

30000

1.0

1641

M H2TMPyP

-12

1298

-10

SERRS of 1 x 10

1220
1252

SERRS of 1 x 10 M H2TMPyP
SERRS of 1 x 10

50000

1.5

1342

-8

60000

2.0

1977 – Jeanmaire a Van Duyne, Albrecht a Creighton – nezávisle:

441.6 nm excitation
1545

8.6 x 10 M H2TMPyP
in aqueous solution

2.5

1604

70000

-5

1443
1496

422

3.0

398

SERRS (exc. 441,6 nm)
<1x10-10 M porphyrin

Princip konkrétně:

excitace

903
969
1004

Princip obecně:

Fleischmann M, Hendra PJ, McQuillan AJ, Chem.Phys.Lett., 1974, 26, 163

Cílem = specifická spektroskopická sonda; zdrsněná Ag elektroda, aby
větší povrch => zvětšit počet adsorbovaných molekul

1984 – Martin Moskovits - výběrová pravidla SERSu

9800

0,0
300

400

500

600

700

800

Moskovits M, J.Phys.Chem., 1984, 88, 5526

9600

Longueur d'onde [nm]

441.6 nm 632.8 nm
514.
514.5 nm
050614

Výhoda oproti RRS:
neruší fluorescence!

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

-1

Raman shift / cm

Šišková K, Master Thesis, Charles
University in Prague, 2003

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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6(56Y\XŀLW¯PQDQRÏ£VWLF

SERS - historie a budoucnost…
=SěHGQ£ģN\ doc.M.3URFK£]N\
:RUNVKRS6%%Y3UD]H

povrchový dipolární plazmon
lokalizován na malé, izolované,
sférické nanočástici (R << l)

200

Rezonanční podmínka:

100

ε (ë) = - 2 εm

526

0.8

V H2O:

0.6

0.4

Au: lres = 520 nm

0.2

0.0
400

Ag: lres = 390 nm

800

1000

Wavelength [nm]

0.4

0.3

ε(λ) - dielektrická funkce kovu
Charakterizace kovů
e(l) = e1+ ie2
v elektrostatice a elektrodynamice
εm - permitivita prostředí

year

600

392
0.5

Absorbance

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0

1.0

Absorbance

300

(Web of Science)

Number of 'SERS' papers published

400

0.2

0.1

První SERS na úrovni
jedné molekuly:

300

Katrin Kneipp a kol., Shuming Nie a kol.,
Michael Käll (výpočty)

=SěHGQ£ģN\'HOKD\HDQG'KDPHOLQFRXUW
QDV\PSR]LX0LFUREHDP6RFLHW\

Bio-aplikace SERSu:

V optice charakterizace kovů:

400

500
600
Wavelength [nm]

700

800

900

N (l ) = n(l ) + i * k (l )

Katrin Kneipp et al., J. Phys. 2002, 14, R597 – topical review

Souvislost:

e (l ) = [N (l )]2

SERS senzory:
Haynes ChL, Yonzon, ChR, Zhang X, Van Duyne RP, J. Raman Spectrosc. 2005, 36, 471

6(56Y\XŀLW¯PQDQRÏ£VWLFದ SULQFLS]HV¯OHQ¯

N Index lomu
n(l) jeho reálná část
k(l) jeho imaginární část, absorpční index

Extinkce kovových nanočástic závisí na:
Extinkce = absorpce + rozptyl

Není v reálném měřítku ! = pouze schéma:
l

Molekula
adsorbátu

l

YHOLNRVWL
Ï£VWLFH
WYDUXÏ£VWLFH

l
l

hn - light
Zesílení (G) dopadající
i roztýlené vlny
elektromagnetického
záření

oscilující

GLHOHNWULFN«
NRQVWDQWÝ
RNRO¯

dipól
l

G ~ E2laser* E2Raman ~ E4

LQWHUDNFL
PH]L
Ï£VWLFHPL
Pastoriza-Santos I, Liz-Marzán L.M., Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 679

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Uspořádání QDQRÏ£VWLFSURQHMYÝWģ¯
]HV¯OHQ¯56:

SERS – původ zesílení

“hot spots” , dimery

2) Mechanismy molekulární
resonance (chemický m.)

1) Elektromagnetický
mechanismus

TEM

model

Výpočty modelů:

• zesílení: ~102 – 103

zesílení: ~104 – 1011

l

Aravind PK, Nitzan A, Metiu H,
Surface Science 1981, 110, 189

excitace do povrchových
plazmonů lokalizovaných na
kovových nanočásticích nebo
souborech interagujících
nanočástic

l

Xu, H.; Aizpurua, J.; Kall, M.;
Apell, P. Phys. Rev. E 2000, 62,
4318

• excitace do absorpčního pásu
molekuly adsorbátu nebo nově
vzniklého povrchového komplexu

Reálné morfologie:
Z pohledu organické molekuly:
Extinkce [a.u.]

Šišková K, PhD Thesis, UPMC à
Paris, UK v Praze, 2006
Šloufová, I.; Šišková,K.; Vlčková,
B.; Štěpánek, J.
PhysChemChemPhys 2008, 10, 1

Z pohledu Ag nanočástice:
Energy
[eV]
300

400

500

600

700

800

CT ~ 540 nm = ~ 2.3 eV

0

Wavelength [nm]

Ag hydrosol

Vlčková B, Moskovits M, Pavel I,
Šišková K, Sládková M,Šlouf M,
Chem.Phys.Lett. 455, 2008, 131

N

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

P*

EF(Ag0) = 4.2 eV

-5
Ag hydrosol + 1x10 M bpy

EF(Ag+)

Campion A, Kambhampati P,
Chem.Soc.Revieuws 1998, 27, 241

N

„Hot spots“ velmi užitečné i v přírodě

Příprava Ag nanočástic
„bottom-up“
Chemická syntéza

l

g-radiolýza

l

Evaporace na substrát ve vakuu

l

• Vodné nebo organické prostředí (hydro- vs. organosoly)
• Chemická redukce Ag+ soli
• V přítomnosti adsorbátu
Šišková K, Master Thesis, Charles University in Prague, 2003
Šišková, K., Vlčková B., Mojzeš P., J.Mol.Struct. 744-747, 2005, 265

– tvorba nových zajímavých povrchových komplexů s Ag0
nemajících syntetický analog
Sequoia NP, California, USA

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Důležité parametry ovlivňující
výsledky laserové ablace:

Chemická syntéza Ag nanočástic
- tvorba nových zajímavých povrchových komplexů s Ag0

A. Fyzikální parametry :
• doba trvání pulzů : ns, ps, fs
SERS spektrální formy :

• fluence : [ F ] = J/cm2
• vlnová délka svazku: 1064 nm, 532 nm or 355 nm

Ag+-bpy

300

60

Ag0-bpy

800

Counts

Counts

200

30

500
400
300
200

50

10

355 nm

700
600

150

100

20

!2,2´-bipyridine

532 nm

250

1064 nm

40

Counts

50

100

0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Equivalent diameter (nm)

90

100

110

0

10
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Equivalent diameter (nm)

0
0

10
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100

110

Equivalent diameter (nm)

= 6(56VSHNWU£OQ¯
VRQGDR[LGDÏQ¯KR
VWDYX$J
Šmejkal P, Šišková K, Vlčková, Pfleger, Šloufová, Šlouf, Mojzeš, Spectrochim.Acta A 59, 2003,
2321
Šmejkal P, Pfleger J., Šišková K., Vlčková B, Dammer O, Šlouf M, Appl.Phys. A 79, 2004, 1307

Šloufová I.; Šišková K.; Vlčková B.; Štěpánek J.,
PhysChemChemPhys 2008, 10, 1

Důležité parametry ovlivňující
výsledky laserové ablace:

Příprava Ag nanočástic
„top-down“

B. Chemické parametry :

l

Laserová ablace

l

Litografie elektronovým svazkem

• vodné vs. organické prostředí
Amendola V., Meneghetti M., Phys. Chem. Chem. Phys. 11, 2009, 3805
Šišková K., Pfleger J., Procházka M. Appl. Surf. Sci - submitted

Pulzní laser

Kyveta pro
ablaci

Ag plíšek

• přítomnost jednoduchých či složitějších molekul
• přerušovaná vs. souvislá laserová ablace
Šišková K., PhD Thesis, UPMC à Paris VI / UK v Praze,2006

laser Nd :YAG
Šišková K., Vlčková B, Turpin PY, Fayet, Hromádková J, Šlouf M., J. Phys. 59, 2007, 202
Šišková K., Vlčková B, Turpin PY, Thorel A., Grosjean A, Vibrat. Spectrosc. 48, 2008, 44

Čočka fokusující
svazek

Šišková K., Vlčková B., Turpin PY, Fayet C., J. Phys .Chem. C 2008, 112, 4435

Míchadlo

roztok
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Některé příklady vlivu chemických parametrů
na výsledné hydrosoly z LA:
TEM obrázky :
1064 nm
ns

LA in :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

c
1.5

d
1.2

Absorbance [a.u.]

b

0.9

a

0.6

H2O
NaOH
NaCl
HCl
AgNO3
THS

Díky za vaši
pozornost

f

e

0.3

300

400

500

600

700

800

Wavelength [nm]

NaCl~
NaCl~HCl > NaOH > H2O > THS > AgNO3
Agn+
X-

Šišková K., PhD Thesis, UPMC à Paris VI /
Univerzita Karlova v Praze, 2006
Šišková K., Vlčková B., Turpin PY, Fayet C.,
J. Phys. Chem. C 2008, 112, 4435
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Porfyriny coby SERS spektrální sondy chemicky
modifikovaného povrchu Ag nanočástic:
metalace

10 nm

+
+

R=

N

R=

N

H3Citr(1x10-2 M)-Ag hydrosol
+ TAPP(1x10-10 M)

CH3

N

883

1604
1471

1373

1242

1015
500

1187

955

988

400

Šišková K., PhD Thesis, UPMC à Paris VI / Univerzita Karlova v Praze,2006

1298
1324

316
337

600

807

H
N

1086

R=

703

H

R

Intensity / a.u.

R

Exc. 488 nm

1000

800

H
N

422

N

1541

R
N
H

568
601

R

1000
-1
Raman shift / cm

1500

Šišková K., Vlčková B, Turpin PY, Fayet, Hromádková J, Šlouf M., J. Phys. 59, 2007, 202
Šišková K., Vlčková B, Turpin PY, Thorel A., Grosjean A, Vibrat. Spectrosc. 48, 2008, 44

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Jaké jsou vaše sny a cíle ?

Komerční uplatnění
technologií,
časté problematiky,
úvahy řešení

Vyslovte svůj názor, co je pro vás splněním
VaV snů nebo cílů

© 2009, Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

Jak měří úspěch instituce ?

Jak ale měří úspěch praxe ?

l

Povinné bodové hodnocení

l

Rychlost realizace projektu

l

Impaktované a odborné články

l

Bezpečnost realizace (vlastnictví myšlenky)

l

Odborné konference a prezentace

l

Jedinečnost řešení

l

Registrace duševních vlastnictví

l

Spolupráce od počátku realizace

(patenty, užitné vzory, ochranné známky …)

l

Uplatnitelnost na trhu

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

= SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ (administrativní úspěch)

= VYDĚLÁNÍ PENĚZ (komerční úspěch)

Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

Kde je průsečík obou zájmů ?

Hlavní kritické body

Ing. Ladislav Torčík

l

Opakovaný vývoj/ zkoušení/ ověřování

l

Vývoj produktu, který je už na trhu

l

Podcenění kalkulace výrobku/ procesu

l

Neznalost uplatnění na trhu

l

Neznalost vyrobitelnosti

l

Neznalost legislativy

l

…
Ing. Ladislav Torčík

Prima, tak co s tím v praxi ?
l

Co dělají šelmy při lovu ?

l

Co dělají špičkové týmy sportovců ?

l

Co dělají kvalitní firemní týmy ?

l

Co dělají VaV instituce a školy ?

l

Co dělají firmy ?

Úspěch? Příklad z praxe I
Výkonová data CZ
• 96 nákladních vozů, 18 autobusů, 2 lokomotivy, 20 osobních vozů
(celkem 22 samostatných testů)
Výkonová data UK
• +3 000 autobusů, +40 nákladních vozů (celkem 12 samostatných testů)
Výkonová data DE
• 28 autobusů, 8 nákladních vozů (celkem 5 samostatných testů)
Výkonová data Hong-Kong
• +140 autobusů (celkem 3 samostatné testy)

l

A co dělá student ?
Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

Úspěch? Příklad z praxe II

Úspěch? Příklad z praxe III, díl 1

Výkonová data CZ
•
•
•
•
•

+20 distribučních reprezentantů
8 textilních výrobců
3 výrobci úpletů
2 výrobci vlákna
2 konkurenti

2004 v EU
•
•
•
•

do 10 v EU (do 2 v ČR)
3 vlastní VaV, zbytek jen další prodejci
výrazný rozdíl v kvalitě, stejně vysoká cena
trh se zajímá, ale kupují jen „inovátoři“

•
•
•
•

+ 10
2 vlastní VaV, zbytek jen další prodejci
výrazný rozdíl v kvalitě, výrazný rozdíl v ceně
trh reaguje, kupuje „časná většina“

2009 jen ČR
Výkonová data EU
• 7 distribučních reprezentantů, kolísavá výkonnost,
nepředpokládané problematiky

Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

Úspěch? Příklad z praxe III, díl 2

Co je to MARKETING ?

2007
•
•
•
•
•

zkušenost a konkurenční stav = změna strategie – 42 měsíců
nová průmyslová technologie – 4 měsíce
testy u 10 potenciálních zájemců v ČR, 5 v EU – 12 měsíců
5 potenciálních zákazníků – 4 měsíce
připravené realizace 3 investičních projektů

Vyslovte svůj názor, co si představujete pod
pojmem marketing (konkrétní činnosti) :
2009

•

finanční/ekonomická krize = problémy s investicemi

Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

Marketing v kostce
l

Komu nebo čemu svým produktem prospěji ?

l

Kdy a jak to na trh dostanu ?

l

Kdo a kolik bude ochoten zaplatit ?

l

Jak dlouho budu „zářit“ ?

l

Realizovat to sám nebo s někým ?

l

Co s tím udělá konkurence ?

Co je logické ?

Logické je to, co vám přinese
peníze v krátkodobém
horizontu s naplněním strategie
ve střednědobém horizontu

Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

Rovnováha a selský rozum

Kontakt
Český nanotechnologický klastr, družstvo
manager@nanoklastr.cz

NanoTrade, s.r.o.
info@nanotrade.cz

Ing. Ladislav Torčík

Ing. Ladislav Torčík

23.9.2009

23.9.2009

Hemato-ilmenitové nanolamelární
Hematosystémy s mimořádnými
magnetickými vlastnostmi

1. Úvod

Jiří Tuček
Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc
Centrum výzkumu nanomateriálů PřF UP Olomouc
I. Letní škola
„Nanosystémy BIOBIO-EKOEKO-TECH“
akce realizovaná v rámci projektu
„Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů“
17.09. – 19.09.2009, Hotel Slovan, Masarykovo náměstí 23, Jeseník
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

0. Osnova přednášky

03

Magnetické pole Země
- Přibližně dipólového charakteru (jako u tyčového magnetu)
s jižním magnetickým polem v blízkosti severního geografic
geografic-kého pólu Země a severním magnetickým pólem v blízkosti
jižního geografického pólu, BZemě ≈ (30 – 60)
60) μT.
- Magnetické pole Země → zdroj magnetosféry (nejsvrchnější
vrstva zemské atmosféry) → chrání Zemi před dopadem nabi
nabi-tých částic ze solárního větru, který ovlivňuje její tvar!
- Existence zemského magnetického pole – „teorie dynama“
dynama“..
- Teorie dynama popisuje proces, pomocí něhož rotující, prou
prou-dící a elektricky vodivá tekutina udržuje magnetické pole
pole.. Je
užívána k vysvětlení přítomnosti trvalých magnetických polí
u astronomických objektů
objektů.. V případě Země je vodivou tekuti
tekuti-nou proudící žhavé železo v kapalném stavu ve vnějším jádře
jádře,,
které se stává rotující díky vlastní rotaci Země (tzv.
(tzv. Coriolisův
efekt)
efekt).. Základem jsou magnetohydrodynamické rovnice,
rovnice, které
popisují, jak tekutina může stále regenerovat magnetické pole
pole..

T >> TC,Fe = 1043 K!!!
K!!!

u…rychlost, B…indukce magnetického pole, η = 1/(
/(σμ
σμ))…
magnetická difuzivita (rozptylnost), σ…elektrická vodivost,
μ…permeabilita
permeabilita..

1. Úvod
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Magnetické pole Země
- Podíl druhého členu na pravé straně předchozí rovnice k prvnímu členu dává magnetické
Reynoldsovo číslo – bezrozměrné číslo udávající poměr mezi advekcí magnetického pole a
jeho difůzí
difůzí..
- Řešením získáme kritickou hodnotu magnetického Reynoldsova čísla
čísla,, nad kterou je síla
toku dostatečná k zesílení magnetického pole a pod kterou dochází k útlumu magnetického
pole.
pole.
- Studie lávových proudů čediče → přetáčení magnetických pólů Země po jistém časovém
intervalu,
intervalu, poslední přepólování Země proběhlo asi před 780 000 lety
lety..
- Dvě vysvětlení
vysvětlení:: 1). Chaos ve vířivých shlucích žhavého tekutého železa,
železa, což dovoluje mi
mi-graci magnetických pólů Země
Země;; 2). Srážka s cizím vesmírným tělesem
tělesem..
- Přepólování
Přepólování:: několik tisíc let nebo několik týdnů
týdnů..

1. Magnetické pole planet – Proč Mars nemá magnetické
pole?
2. Hemato
Hemato--ilmenitové nanolamelární systémy – Proč jsou
tak významné?

3. Naše studium hematohemato-ilmenitového nanolamelárního sy
sy-stému – hledání „viníka“ jevu výměnné anizotropie
anizotropie..

11.3°
11.3°

4. Shrnutí a závěr – Kam jsme se zatím dostali a co dál?

1. Úvod

1

2

23.9.2009

23.9.2009

1. Úvod
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Magnetické pole Země

Variance zemského magnetického pole

07

Magnetické pole Země

- 1838
1838,, C. F. Gauss prokázal, že 95
95%
% zem
zem-ského magnetického pole má vnitřní původ
a 5% má vnější původ
původ..
- Magnetické pole Země má 3 příspěvky
příspěvky::
1). Vnitřní magnetické pole
pole::
- vytvářené elektrickými proudy žhavého te
te-kutého železa ve vnějším jádře
jádře;;
- stabilní po dobu dní, ale proměnlivé v řádu
let;
let;
- přibližně 50 μT;
inten-- zodpovídá za velké lokální změny v inten
zitě a směru.
směru.
2). Externí magnetické pole
pole::
- vytvářené elektrickými proudy v ionosfé
ionosfé-ře sestávající se z částic ionizovaných so
so-lární radiací (1111-cti letý solární cyklus)
cyklus);;
- obvykle proměnlivé v řádu hodin v inter
inter-valu desetin nT
nT;;
in- příležitostně proměnné v řádu minut v intervalu stovek nT (magnetická bouřka)
bouřka)..

3). Anomální indukované magnetické pole
pole::
- magnetizace indukovaná v zemské kůře vnitřním polem (a externím
polem) nebo remanentní magnetizace („trvale indukovaná“)
indukovaná“);;
- limitovaná na vnější zemskou kůru (tj
(tj.. fero(feri)fero(feri)-magnetické minerály)
minerály)..

1. Úvod

1. Úvod
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Magnetické pole Marsu

Magnetické pole Země

- Magnetické pole mají Merkur (≈ 300 nT) a Země
Země,, prakticky zanedbatelné magnetického
pole vykazují Venuše a Mars.
Mars.
- Magnetické dynamo Marsu pracovalo několik miliónů let po vzniku planety, selhalo před
asi 4 miliardami let (chladnutí jádra), což vedlo ke kolapsu magnetosféry a nakonec i vlastvlastatmosféry).. Nyní je magnetické pole planety generováno pou
pou-ní husté atmosféry (vypaření atmosféry)
Marsu. Vnitřní
ze vnějšími zdroji (interakce se solárním větrem) a horninami na povrchu Marsu.
12
3
magnetické pole nyní není větší než 1,5 x 10 T/m , což je 10 000 krát méně než u Země
Země..
tek- Pozorovatelná pásová magnetická struktura na povrchu Marsu – pozůstatky deskové tektoniky na Marsu (desková tektonika již dávno není na Marsu aktivní).
aktivní).

Generace magnetického pole Země Přepólování magnetického pole Země a jeho detekce
Pasová magnetická struktura na povrchu Marsu

3

Solární vítr interagující s planetou Mars

4

23.9.2009

1. Úvod

23.9.2009

1. Úvod
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Magnetické pole Marsu

11

Magnetické pole Marsu

Mars = „magnetická“ červená planeta

1. Úvod

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy

10

Magnetické pole Marsu

12

Vysvětlení dvou důležitých pojmů: indukovaný magnetismus a remanentní magnetické pole
(z pohledu paleomagnetismu)
Indukovaný magnetismus
magnetismus:: horniny ztotožní své magnetické pole s magnetickým polem
formovaly..
planety, horniny doslova „zapomněly“, při jakém magnetickém poli se formovaly
Remanentní magnetické pole
pole:: některé horniny se „brání“ přijetí současného magnetické
pole planety a místo toho si zachovávají magnetické pole, při kterém vznikly → horniny
planety..
odrážejí magnetickou historii planety

Absence globálního magnetického pole na Marsu tudíž evokuje přítomnost hornin a skal
se silným remanentním magnetickým polem, které se v nich uchovalo po několik miliard
tj. z doby, kdy se tyto horniny formovaly v přítomnosti vnitřního magnetického pole
let,
let, tj.
planety
planety..

Existují podobné horniny i na Zemi? → Ano → například hemato
hemato--ilmenitové systémy staré
let, které mají vlastní magnetické pole asi 30 krát silnější než podle předpo
předpo-přes 1 miliardu let,
kladů magnetického chování hematitu a ilmenitu v jejich směsi.
směsi. Mezi významné lokality vývýskytu tuhých roztoků těchto dvou minerálů patří Peculiar Knob Formation (jižní Austrálie),
Rogaland (Norsko), Allard Lake a Wilson Lake (Kanada)
(Kanada)..

Sken povrchu Marsu družicí MGS (Mars Global Surveyor)
červené a modré oblasti → významné magnetické pole!!!

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy
Hematit (α-Fe2O3): TN ≈ 950 K,
slabě feromagnetický nad TM
(≈ 265 K),
K), antiferomagnetický
pod TM, TM závisí na velikosti
částic, poruchách mřížky, sub
sub-stituci, odklonu od stechiomestechiometrie, povrchových jevech a mor
mor-fologii
fologii..
Ilmenit (FeTiO3): TN ≈ 55 K, pod
TN antiferomagnetický
antiferomagnetický..

5

6

23.9.2009

23.9.2009
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2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy
- Navíc hematohemato-ilmenitové systémy s tímto zastoupením hematitu a ilmenitu vykazují nedá
nedá-vno objevenou velmi významnou výměnnou anizotropii projevující se výměnným polem s
(S. A. McEnroe, B. CarterCarter-Stiglitz, R. J. Harrison, P. Robinson, K. Fabian,
hodnotou okolo 1 T (S.
Nanotechnol.. 2, 2007,
2007, 631–
631–634)
634).
a C. McCammon, Nature Nanotechnol

13

AF…antiferomagnet, CAF…vychýlený antiferomagnet,
FM…ferimagnet, SG…spinové sklo,
SP…superparamagnet, P…paramagnet,
R3c…neuspořadaná struktura kationtů,
R3…úspořádána struktura kationtů.

- Existují dvě možné varianty, jak vysvětlit tyto neobvyklé a unikátní magnetické vlastnosti
(tj
(tj.. vysoká hodnota saturační magnetizace, silná a stabilní remanentní magnetizace, příto
příto-roztoků..
mnost výměnného pole) těchto tuhých roztoků

T < TM

Lamelární magnetismus
P. Robinson, R. J. Harrison, S. A.
McEnroe a R. B. Hargraves, Nature
418,
418, 2002,
2002, 517–
517–520.
520.

T > TM

Fe3+ ions

- Zjistili, že horniny obsahující nanometrové srostli
srostli-ce ilmenitu a hematitu jsou lépe schopny držet pev
pev-ně svoji původní magnetizaci než horniny bez těchto
nanometrových srostlic
srostlic..
- Vložením nanočátice hematitu do hostu hematitu
se vytváří silný a stabilní magnetický signál, který
odolává velkým změnám v teplotě a magnetickém
poli až v řádu miliard let
let..

Fe2+ ions

Krystalová struktura a uspořádání magnetických momentů

Fázový diagram

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy

Vychýlený antiferomagnetismus
G. Kletetschka, P. J. Wasilewski, P. T.
Taylor, Tectonophysics 347,
347, 2002,
2002, 167–
167–
177.
177.
- Domnívají se, že za stabilní a silnou remanencí titano
titano-hematitu v hematohemato-ilmenitovém tuhém roztoku stojí ra
ra-nné formování (během chlazení) antiferomagnetických
lamel hematitu, které jsou multidoménové a tudíž scho
scho-pné získat silnou remanentní magnetizaci, které se utuží
pozdější exzolucí
exzolucí..
- Vzniká spinově skloněná magnetizace kolmá ke směru
magnetického momentu v teorii lamelárního magnetismu
magnetismu..

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy
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- Hemato
Hemato--ilmenitové tuhé roztoky ((
((FeTiO
FeTiO3)x(α-Fe2O3)1–x, 0 < x < 1) se těší velkému zájmu
vědecké komunity z důvodů základního i technologického výzkumu (první zmínka o hema
hema-Phys. Soc
Soc.. Jpn
Jpn.. 12
12,, 1957
1957, 1083
1083-toto-ilmenitových systémech – Y. Ishikawa a S. Akimoto, J. Phys.
1095
1095)).
- Ukazuje se, že tyto tuhé roztoky jsou významné nejen v petrologických a paleomagnetic
paleomagnetic-(S. A. McEnroe, P. Robinson a P. T. Panish, Am.
Am. Mineral.
Mineral. 86
86,, 2001
2001,, 1447–
1447–1468)
1468)
kých studiích (S.
ale rovněž se díky svým zajímavým magnetickým vlastnostem jeví velmi perspektivní jako
(T.. Fujii, M. Kayano, M. Nakanishi a J.
elektronické popřípadě spintronické materiály (T
Takada, IEEE Trans.
Trans. Magn
Magn.. 41
41,, 2005
2005,, 2775
2775–
–2777
2777)).
- Lze je běžně nalézt ve vyvřelých a metamorfních pozemských horninách a půdách
půdách,, připřičemž jejich celkové magnetické chování je významně ovlivněno vzájemným strukturním
uspořádáním a relativním obsahem hematitu a ilmenitu v jejich tuhé směsi (například R. J.
Harrison, U. Becker a S. A. T. Redfern, Am.
Am. Mineral.
Mineral. 85
85,, 2000
2000,, 1694
1694–
–1705 a R. J. Harrison a
Phys. Chem
Chem.. Minerals 28,
28, 2001
2001,, 399
399–
–412
412)).
S. A. T. Redfern, Phys.
- Bylo experimentálně prokázáno, že v závislosti na koncentraci jednotlivých fázi v tuhém
roztoku nabývá hemato
hemato--ilmenitový systém různých magnetických režimů (vychýlený anti
anti-antiferomagnet)..
feromagnet, ferimagnet, spinové sklo, superparamagnet a čistý antiferomagnet)
Monte Carlo simulace
Lamely hematitu a ilmenit hostem
(Jižní Rogaland, Norsko)
P. Robinson a kol., Nature 418, 2002, 517517-520.

- Nejzajímavější magnetické vlastnosti vykazují tuhé roztoky hematitu a ilmenitu pro 0.50 <
x < 0.75 → vysoká hodnota saturační magnetizace a silné a stabilní remanentní magnetické
(G. L. Nord Jr
Jr.. a C. A. Lawson, Am.
Am. Mineral.
Mineral. 74
74,, 1989
1989,, 160
160–
–176
176)).
pole (G.

7

8

23.9.2009

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy

23.9.2009

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy
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Jev výměnné anizotropie u hematohemato-ilemnitových nanolamelárních systémů
Výměnná anizotropie – vzniká v důsledku fázového rozhraní
dvou magneticky odlišných fází (tj
(tj.. antiferomagnetická a
feromagnetická fáze)
fáze).. U nanočástic je to pak povrch a jádro
jádro,,
povrch a slupka s organické či anorganické sloučeniny atd
atd..
Výměnná interakce se projeví posunem hysterezní smyčky
podél osy vnějšího magnetického pole v systémech
s rozhraním feromagnetické a antiferomagnetické fáze
fáze.. Tato
výměnná vazba poskytuje další zdroj magnetické anizotropie
anizotropie..

S. A. McEnroe a kol
kol..
Nature Nanotechnol
Nanotechnol.. 2,
2007,
2007, 631–
631–634.
634.

Lamely ilmenitu, hematit hostem

Lamely hematitu, ilmenit hostem

Výměnné pole okolo 1
T při 20 K!!!

P. Robinson a kol., Nature 418, 2002, 517517-520.

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy

2. HematoHemato-ilmenitové nanolamelární systémy
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Lamely ilmenitu a hematit
hostem
(Wilson Lake, Kanada)

20

Výskyt výměnné anizotropie u

vrstevnatých struktur
Lamely hematitu a ilmenit
hostem
(Allard Lake, Kanada)

nanočásticových systémů

T > TM → WF stav

známý stav pro hematit

A

B

2 – 5°
Hematit v
ilmenitu

A

Variace remanentního magnetického
pole v oblasti Allard Lake

G. Kletetschka a kol
kol.., Tectonophysics 347
347,, 2002
2002,, 167
167–
–177
177..

> 5°

2 – 5°
Ilmenit v
hematitu

B

> 5°

3. Studium hematohemato-ilmenitových systémů

spintronické aplikace (spinové chlopně)

mezičásticové interakce a povrchové jevy

9

10

23.9.2009

23.9.2009

3. Studium hematohemato-ilmenitových systémů
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Naše studie výměnné anizotropie u hematohemato-ilmenitových systémů

Anisotropy of local magnetic hyperfine field in ilmenite – a trigger of
exchange bias in ilmenite/hematite nanostructured systems
a,**, Jiri Tuceka, Gunther Kletetschkab,c,d, Oldrich Schneeweiss
Radek Zborila,
Schneeweisse
a Centre for Nanomaterial Research and Departments of Physical Chemistry and Experimental
Physics,
Physics, Faculty of Science, Palacky University, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, Czech
Republic
b

Department of Physics, Catholic University of America, 200 Hannan Hall, Washington DC, USA
c

Code 691, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, 20771, USA

d

Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

e

Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Zizkova 22,
616 62 Brno, Czech Republic

3. Studium hematohemato-ilmenitových systémů

3. Studium hematohemato-ilmenitových systémů
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SEM

- Experimentální výsledky, dosažené v této práci, se
zaměřují na vysvětlení přítomnosti výměnné anizotro
anizotro-pie u hemato
hemato--ilmenitových tuhých roztoků
roztoků..
- Námi zkoumaný vzorek pochází z lokality Allard Lake
(Quebec, Kanada) se složením (FeTiO3)0.66(α-Fe2O3)0.34.
- Klíčový závěr
závěr:: výměnná anizotropie je indukována a
spuštěna změnou v magnetokrystalové anizotropii ililmenitu, který se chová jako magneticky tvrdá fáze v
tomto systému
systému..
- Závěr plyne z magnetizačních měřeních a Mössbau
Mössbau-erovy spektroskopie
spektroskopie..

XRD

Výsledky::
Výsledky

θWeiss ≈ 30.5 K a CCurie ≈ 1.8 K

23
vyloučení přechodu spojeného se strukturní změnou
(žádný přechod podobný Morinovu přechodu u
hematitu) a nedokonalé antiferomagnetické
uspořádání pod Néelovou teplotou (→ vychýlený AF)

0.05 mm

24
reprezentativní vzorek z Allard Lake
↓
lamely hematitu v matrici ilmenitu
↓
FeTiO3/α-Fe2O3 = 0,67/0,33
↓
žádný spinel nedetekován ve vzorku
↓
vzorek (tenká destička) patřící do
MS skupiny systémů s anomálně vysokou
remanencí a saturační magnetizací +
vykazující výměnnou anizotropii
Analýza mössbauerovského spektra při
300 K → 3 komponenty
komponenty,, jeden sextet a
2 dublety, plocha 1 sextet/
sextet/2
2 dublety =
50//50
50
50..
Sextet:
Sextet: δ ≈ 0.36 mm/s, ΔEQ ≈ – 0.21
mm/s,
mm/s, Bhf = 51
51..5 T → α-Fe2O3 (50 %).
Dublet 1: δ ≈ 1.11 mm/s, ΔEQ ≈ 0.73
mm/s → Fe2+ v FeTiO3 (45 %).
Dublet 2: δ ≈ 0.33 mm/s, ΔEQ ≈ 0.31
mm/s → Fe3+ v FeTiO3 (5 %).

Magnetizační studie na čistém práškovém ilmenitu →
anomální nárůst magnetizace pod ≈ 25 K a růst efekti
efekti-vního magnetického momentu s klesající teplotou →
vychýlený antiferomagnet
antiferomagnet,, kde feromagnetické interainterakce nejsou zanedbatelné → podpořeno teplotním cho
cho-váním koercitivity a remanence pod 55 K (Néelova te
te-plota ilmenitu) → 25 K = charakteristická teplota změ
změ-ny magnetokrystalové anizotropie
anizotropie,, pod kterou ilmenit
magneticky ztvrdne
ztvrdne..

11
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23.9.2009

3. Studium hematohemato-ilmenitových systémů

4. Shrnutí a závěr

25

27

- Hemato
Hemato--ilmenitové systémy představují analogy sloužící k vysvětlení anomálního chování
hornin a půdy na Marsu,
Marsu, které činí jeho povrch významně magnetický.
magnetický.

- ZFC/FC křivky:
křivky: Tirr ≈ 100 K → přípřítomnost superparamagnetických čáčástic (hematitu), podpořeno inflexí ≈
22 K na ZFC křivce.
křivce.
magne-- 42 K → přechod ilmenitu do magne
ticky uspořádaného stavu
stavu,, posun k
nižší teplotě v důsledku nečistot
nečistot..
- ≈ 15 K na FC → změna trendu
signa
signa--lizující
nástup
nového
magnetického
mechanismu,,
mechanismu
podobnost s teplotním průběhem
magnetizace u čistého ilil-menitu!!!
- hysterezní smyčky → jev výměnné
anizotropie,, pod ≈ 15 K se ilmenit
anizotropie
stává magneticky tvrdou fází a spou
spou-ští jev výměnné anizotropie
anizotropie!!!
!!!
- výskyt jevu výměnné anizotropie je
doprovázen enormním nárůstem ko
ko-ercitivity systému (5 x se znásobí při
chlazení z 10 K na 2 K)!!!
- stejné chování jako koercitivita vy
vy-kazuje i remanence systému
systému..

3. Studium hematohemato-ilmenitových systémů

23.9.2009

- V rámci našeho studia jsme dospěli k několika závěrům:
závěrům:
1). Nízkoteplotní změna v magnetokrystalové anizotropii ilmenitu
ilmenitu;;
2). Ilmenit tudíž magneticky ztvrdne při chlazení
chlazení;;
3). Ilmenit se v hemato
hemato--ilmenitovém nanolamelárním systému chová jako magneticky tvrdá
anizotropie;;
fáze a stojí za spuštěním jevu výměnné anizotropie
4). Jev výměnné anizotropie je vysoce směrově závislý;
závislý;
5). Hemato
Hemato--ilmenitový nanolamelární systém významně magneticky ztvrdne při jeho chlaze
chlaze-ní.
ní.
- Pokračování
Pokračování:: NMR studie ilmenitu a Mössbauerova spektroskopie hemato
hemato--ilmenitových
nanolamelárních systémů při různých teplotách a indukcích vnějšího magnetického pole
→ potvrzení vychýlení magnetických momentů u hematitu
hematitu..
Děkuji Vám za Vaši pozornost J
Thank you very much for your attention J
Merci beaucoup pur votre attention J
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26

- změna orientace tenké destičky
vůči působícímu magnetickému poli
v ma
ma--gnetometru (≈ 45
45°°).
- ZFC/FC křivky beze změny (stejné
profily jako v původním experimentál
experimentál-ním uspořádání).
uspořádání).
- neočekávaná změna → hodnoty vý
vý-měnného pole při měřených teplo
teplo-tách!!!
- jev výměnné anizotropie je směrově
závislý → díky silné anizotropii indu
indu-kované ilmenitem
ilmenitem,, který významně
magneticky ztvrdne při chlazení sys
sys-tému
tému..
magne-- distribuce snadných směrů magne
tizace a energetických bariér od mag
mag-netické anizotropie lamel
lamel..
nárůs- opět dochází k významnému nárůstu koercitivity a remanence při chla
chla-zení systémů
systémů!!!
!!!
- hematit určuje pouze vysokoteplotní
chování systému
systému..

13
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Quo vadunt
uhlíkové nanostruktury

Uhlík (C)
l

„carbo“ = uhlí

l

allotropy se značnými extrémy:

isotropický amorfní

l

-

Karel Berka

diamant
extrémně tvrdý, el. izolátor, tepelný vodič,
průhledný, kubická soustava, sp3

l

Katedra fyzikální chemie
a

-

grafit

Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály

měkký, mazadlo, el. vodič, (tepelný izolátor),
neprůhledný, hexagonální soustava, sp2

l

Univerzita Palackého v Olomouci

Uhlíkové allotropy

Uhlíkové nanostruktury
l

Substance
Diamant
Grafit
Karbyn
Fullereny

Dostupnost
přírodní, provoz
přírodní, provoz
vesmír, lab
poloprovoz

Nanotuby

lab, X čistota

Vlastnosti
tvrdost, el. izolant, tep.vodivost
lubrikant, anizo el. vodi
??
elektronika a optika, pevnost,
supravodivost
elektronika, pevnost

Grafen

poloprovoz

elektronika, transparentnost

Carbon onions
Amorfní sp2
Amorfní sp3
Carbon foams
Uhlíková vlákna
Syn. amorfní

lab
provoz
provoz
lab
provoz
lab

??
velký povrch
tvrdost, izolant
magnetismus, velký povrch
el. a tep. vodivost, pevnost
povrch, definované póry

Použití
Brusivo, Šperky
Elektrody, lubrikanty
??
Solární články, nanoelektronika,
farmaceutika
Zpevňování, Solární články,
nanoelektronika, farmaceutika
nanoelektronika, transparent
elektrody
nanoreaktory
absorbenty, katalýza, elektrody
elektronika, ochranné filmy
uchovávání vodíku
zpevňování
absorbenty, katalýza, uchovávání
energie

amorfní
-

uhlíkové klastry (g)
uhlíková nanopěna

l

sp3

l

sp2

-

-

l

nanodiamanty (a)
nanografity a C-tečky (b)
fullereny (d-f)
nanotrubičky (CNT) (h)
grafen (grafan) (c)

sp
-

polyyny ev kumuleny
(karbyn)

Falcao, E. & Wudl, F. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 82, 524–531(2007).

Uhlíková nanopěna

Amorfní C - uhlíkové klastry
l

l

dle obsahu sp3 a sp2

l

DLC (diamond-like clusters) sp3
-

skladování dat a piva

-

biokompatibilní film pro protézy

Casiraghi, C., Robertson, J. & Ferrari, A. Diamond-like carbon for data and beer storage. Materials Today 10, 44-53(2007).
Roy, R.K. & Lee, K. Biomedical applications of diamond-like carbon coatings Journal of biomedical materials research. 83, 72-84(2007).

nejlehčí známá pevná látka (2 kg/m3)

l

sp2 grafitické desky spojené sp3

l

velký povrch, ferromagnetismus

l

příprava

l

použití

-

laserová ablace, pyrolýza

-

reverzibilní uchování vodíku,

-

absorbce radarových vln,

-

přenos tepla

Rode, a. et al. Unconventional magnetism in all-carbon nanofoam. Physical Review B 70, 1-9(2004)
Rode, A. et al. Structural analysis of a carbon foam formed by high pulse-rate laser ablation. Applied Physics A: Materials Science & Processing
69, S755-S758(1999).
Fang, Z.G. & Fang, C. Novel Radar Absorbing Materials with Broad Absorbing Band: Carbon Foams. Applied Mechanics and Materials 26-28, 246249(2010).
Blinc, R. et al. Carbon nanofoam as a potential hydrogen storage material. Physica Status Solidi (B) 244, 4308-4310(2007).

Nanodiamanty

Nanodiamanty
funkcionalizace povrchu

nejtvrdší
materiál na
světě

l

sp3 uhlík,
oxidovaný
povrch

l

-

stabilní koloidy

-

(biokompatibilní)

-

adsorpce na povrchy

příprava
detonací

l

l
l

Krueger, A. The structure and reactivity of nanoscale diamond. Journal of Materials Chemistry 18, 1485(2008).
Krueger, A. New carbon materials: biological applications of functionalized nanodiamond materials. Chemistry 14, 1382-90(2008).

Krueger, A. The structure and reactivity of nanoscale diamond. Journal of Materials Chemistry 18, 1485(2008).
Krueger, A. New carbon materials: biological applications of functionalized nanodiamond materials. Chemistry 14, 1382-90(2008).

Uhlíkové nanotečky (C-dots)
l

podobné nanodiamantům

l

ale
-

Uhlíkové nanotečky (C-dots)
l

vyznačují se fluorescencí
l

HRTEM:

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)

příprava
-

HNO3
12 h

saze

-

laserová ablace

-

elektrolýza grafitu

-

pyrolýza sacharidů

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)

charakterizace
-

C=C a C=O vazby (FTIR, 13C
NMR)

-

žádné sp3 vazby, sp2 domény

-

silná absorbce v UV

-

fluorescence

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)

Uhlíkové nanotečky (C-dots)
l

detekce DNA, proteinů
katalýza (cykloadice)

Uhlíkové nanotečky (C-dots)
l

použití
-

fotovoltaika

-

fluorescenční značky in vivo

s nízkou toxicitou

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)
Yan, X. et al. Large, Solution-Processable Graphene Quantum Dots as Light Absorbers for Photovoltaics. Nano letters 1869-1873(2010)

Nanoelektronika fullerenů

Fullereny
l
l
l

sp2 koule
25 let od objevu
alternující
-

l

hexagony (bohaté na
elektrony)
pentagony (chudé na
elektrony)

vynikající akceptory
elektronů

Kroto, H. W.; Heath, J. R.; Obrien, S. C.; Curl, R. F.; Smalley, R. E. C60-Buckminsterfullerene. Nature 1985, 318, 162-163.

Biologické použití fullerenů
l

zachytávání ROS (radical scavenger)
-

l

l

Nanodráty (separace nábojů)

l

Fotovoltaika
-

Guldi, D.M. et al. Multifunctional molecular carbon materials-from fullerenes to carbon nanotubes.
Chemical Society reviews 35, 471-87(2006).

Toxicita fullerenů
Data v literatuře jsou protichůdná
nC60 (solubilizované C60)
-

Parkinson, Alzheimer, ischemie
prevence alergických reakcí

 peroxidaci lipidů (jeden z mechanismů oxidativního stresu)
l

-

ale to může být falešný pozitivní výsledek, neboť fluorescenční barvy reagují s
nC60 napřímo.

 zánětlivé a metabolické odezvy CYP 2K4

hodně záleží na úpravě C60

antioxidanty

-

pro tento účel ale musí být na povrchu
derivatizovány
-

PCBM ((6,6)-phenyl-C61-butyric acid
methylesther)

bránění chorob které jsou ROS způsobeny
l

-

l

hydroxyl, karboxyly, apod.

Ryan, J.J. et al. Fullerene nanomaterials inhibit the allergic response. Journal of immunology 179, 665-72(2007).
Bosi, S., T. Da Ros, G. Spalluto, and M. Prato. 2003. Fullerene derivatives: an attractive tool for biological applications. Eur. J. Med. Chem. 38:
913–923.

Carbon Onions

solubilizace s THF je toxičtější než s vodou samotnou

-

C60(OH)24 je méně toxický než C60

-

carboxyC60 vychytává ROS

-

vliv na půdní mikroorganizmy nebyl prokázán

Zhu, S., Oberdörster, E. & Haasch, M.L. Toxicity of an engineered nanoparticle (fullerene, C60) in two aquatic species, Daphnia and fathead
minnow. Marine environmental research 62, S5-9(2006).
Usenko, C.Y., Harper, S.L. & Tanguay, R.L. In vivo evaluation of carbon fullerene toxicity using embryonic zebrafish. Carbon 45, 1891-1898(2007).
Tong, Z. et al. Impact of fullerene (C60) on a soil microbial community. Environmental science & technology 41, 2985-91(2007).
Lyon, D.Y. et al. Antibacterial activity of fullerene water suspensions (nC60) is not due to ROS-mediated damage. Nano letters 8, 1539-43(2008).

Uhlíkové nanotrubičky (CNT)

l

několikavrstevné fullereny

l

sp2

l

příprava

l

dělí se dle počtu stěn

l

-

el. oblouk ve vodě

-

z nanodiamantů

(SWNT, DWNT, MWNT)
l

velká pevnost v tahu

l

nejvyšší známá tepelná vodivost

l

rozměry cca 1nm x 1nm x 10μm

použití
-

nanoreaktory

-

superkondenzátory (200 V/s, ~200 Wh/kg)

Butenko YV et al.Photoemission of onionlike carbons produced by annealing nanodiamonds Physical Review B 71,7, (2005)
Pech, D. et al. Ultrahigh-power micrometre-sized supercapacitors based on onion-like carbon Nature Nanotechnology 5, 651–654 (2010)
Sun L and Banhart F, Graphitic onions as reaction cells on the nanoscale. Appl Phys Lett 88:1931211–3 (2006).

velká orientační závislost
M. M. J. Treacy, T. W. Ebbesen and J. M. Gibson, Nature, 1996, 381, 678
S. T. Huxtable et al. Nat. Mat., 2003, 2, 731
J. A. Misewich et al. Science, 2003, 300, 783

Použití CNT v elektronice
l

Strukturní a inženýrské

polovodivé

-

l

metalické

-

nanodráty

l

tranzistory, elektromagnetické stínění

l

fotovoltaika (bránění rekombinaci excitovaných elektronů)

l

akumulátory
-

l

l

l

l

Další použití CNT

el. vodivost záleží na chirálním úhlu
nanotrubiček a jejich poloměru

sportovní náčiní
kosmický výtah (značně závisí na nečistotách a
uspořádání)
uchování vodíku (!pův. predikce >10 hm%, po 10 letech
je to jen 1.7 hm% )

-

l

Optické
fluorescence (zhášení metalickými CNT, ev.
luminiscence polovodivých CNT)
FED display (field emission display)

-

(elektrody Li-ion, ellody pro palivové články)
-

senzory
-

plyny (NO2, NH3, H2, CO)

-

biosenzory (uchycení protilátek ev. enzymů na povrchu a
připojení na elektrodu)…

Endo, M., Strano, M. & Ajayan, P. Potential applications of carbon nanotubes. Topics Appl. Physics 111, 13–62(2008).
Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, 2114-38(2010).
Wang, J. Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review. Electroanalysis 17, 7-14(2005).
Trojanowicz, M. Analytical applications of carbon nanotubes: a review. TrAC Trends in Analytical Chemistry 25, 480-489(2006).
Lee, S.W. et al. High-power lithium batteries from functionalized carbon-nanotube electrodes. Nature Nanotechnology 1-7(2010)

l

Biologické
doprava drog do specifických míst v organismech
protézy

-

Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, 2114-38(2010).
Liu, C. et al. Hydrogen Storage in Single-Walled Carbon Nanotubes at Room Temperature. Science 286, 1126-1129(1999).
Liu, C. et al. Hydrogen storage in carbon nanotubes revisited. Carbon 48, 452-455(2010).
Karousis, N. et al. Current progress on the chemical modification of carbon nanotubes. Chemical reviews 110, 5366-97(2010).
Prato, M. et al. Functionalized carbon nanotubes in drug design and discovery. Accounts of chemical research 41, 60-8(2008).

Grafen

Polyyny a kumuleny
l

sp řetězce
-

l

-

planární sp2

l

není ale planární úplně (ripples)

l

velká aromaticita ~ rozměrech

l

Příprava:

-

příprava
-

l

polyyny
kumuleny

l

el. oblouk mezi grafity v methanolu,
acetonitrilu, hexanu
pyrolýza škrobu

-

návrhy použití
-

-

nanodráty

-

Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009).
Cataldo, F. Polyynes: a new class of carbon allotropes. About the formation of dicyanopolyynes from an electric arc between graphite electrodes in
liquid nitrogen. Polyhedron 23, 1889-1896(2004).
Lagow, R.J. et al. Synthesis of Linear Acetylenic Carbon: The "sp" Carbon Allotrope. Science (New York, N.Y.) 267, 362-7(1995).
Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009).
Itzhaki, L. et al. Harder than diamond: determining the cross-sectional area and Young's modulus of molecular rods. Angewandte Chemie 44, 74325(2005).

-

vodivost
exfoliací lepící páskou z grafitu
exfoliace grafitu oxidací v kys. prostředí na
grafenoxid (GO) a jeho následnou redukcí
interkalace grafitu
růst na SiC podložce
chemickou syntézou z kousků
solvothermální exfoliací (ohřev grafitu v acetonitrilu)

K. Geim & K. S. Novoselov. The rise of graphene. Nature Materials Vol 6 183-191 (2007)
Fasolino, J. H. Los & M. I. Katsnelson. Intrinsic ripples in graphene. Nature Materials 6, 858-861 (2007)
Geim, A. Graphene: status and prospects. Science 1-8(2009)
Qian, W. et al. Solvothermal-assisted exfoliation process to produce graphene with high yield and high quality. Nano Research 2, 706-712(2009).

Grafen - použití
l

l

náhrada CNT

Grafan
l

podpůrný materiál pro TEM k zlepšení
rozlišení
-

(př.vizualizace amorfního C na grafenu)

l

detekce jednotlivých molekul (lab-on-chip)

l

paměťové prvky (změna el.vlastností při stresu)

l

transparentní elektrody

l

ultrakondenzátory

Schedin, F. et al. Detection of individual gas molecules adsorbed on graphene. Nature materials 6, 652-5(2007).
Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, 2114-38(2010).
Geim, A.K. Graphene: status and prospects. Science (New York, N.Y.) 324, 1530-4(2009).
Chen, D., Tang, L. & Li, J. Graphene-based materials in electrochemistry. Chemical Society reviews 3157-3180(2010)
Stoller, M.D. et al. Graphene-based ultracapacitors. Nano letters 8, 3498-502(2008).

sp3 pseudoplanární
-

l

boat-like

hydrogenací grafenu studenou
plazmou (atomární H)

izolant

chair-like

=> změna mezery mezi vodícím a
valenčním pásem částečnou
hydrogenací grafenu

Elias, D.C. et al. Control of Graphene's Properties by Reversible Hydrogenation: Evidence for Graphane. Science 323, 610-613(2009).
Balog, R. et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials 9, 315-9(2010).

Modely grafenu

Grafenové pásky (GNR)
l
l

graphene nanoribbons

l

tvar určuje elektronické vlastnosti

konečné

benzen (C1), koronen (C2), circumkoronen (C3), a větší (Cx)

-

použití v nanoelektronice

-

transistory, kvantové tečky

l

nekonečné
periodické

Yan, Q. et al. Intrinsic current-voltage characteristics of graphene nanoribbon transistors Nano letters 7, 1469-73(2007).
Dutta, S. & Pati, S.K. Novel properties of graphene nanoribbons: a review. Journal of Materials Chemistry ASAP, (2010).
Cai, J. et al. Atomically precise bottom-up fabrication of graphene nanoribbons Nature 466, 470-473 (2010)

Otestování výpočetních metod

Vlastnosti modelů
Kdy už popisujeme grafen?
HOMO-LUMO eV

IP eV

Interaction of two coronenes by different methods

6.70

4.64

4.60

3

2.878

2

1.878
1.307

1

0.929

0.658

0.461

0.317

0
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

0.214

C9

0.093

C11

-10

-15

C3
circumkoronen

Graphene analog

Pulay C2_C2_PD2

-6
-8
-10
-12
-14

l

Interakce dle literatury:
pro (H2O)1 – koronen (C2)

Ref (method)
a (DFT/CC)
b (DFT-SAPT)
c (MP2)

-5.1 čím větší GNR, tím slabší
interakce s vodou
(zeslabuje elektrostatika)

DFTBD-vac-IE
DFTD-vac-IE
PM6DH-vac-IE-N

IE [kcal/mol]
-2.8
-2.54
-5.8

DFTB-D je v zásadě v pořádku
ostatní metody interakci s
vodou silně přeceňují

l

-16

l

-18
system

DH

B-D

Shrnutí

H2O_5_C6

H2O_5_C5

H2O_5_C4

H2O_5_C3

H2O_5_C2

H2O_1_C6

H2O_1_C5

H2O_1_C4

H2O_1_C3

H2O_1_C2
Interaction Energy [kcal/mol]

-2.0

-4.1

Pulay C2_C2_S

-35

Interakce GNR s vodou

-4

)

3.45 Å

-25

Janowski, T., Ford, A. & Pulay, P. Accurate correlated calculation of the intermolecular potential surface in the coronene dimer. Molecular Physics
108, 249-257(2010).

Lin, C. et al. Simulation of water cluster assembly on a graphite surface. J. Phys. Chem. 14183-14188(2005)
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PSS
|TZV
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4
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4.92

G*(0.
25
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5.07

QC IS
D

5.30

Interaction energy [kcal/mol]

5.295

5

2|6-31

5.71

P

0

6

RI-M
P
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Energy [eV]

interakce 2 koronenů

HOMO-LUMO and lonization potential of graphene models
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MP2

l

a) Rubeš, M. et al. Structure and Stability of the Water−Graphite Complexes. The Journal of Physical Chemistry C 113, 8412-8419(2009).
b) Jenness, G.R. & Jordan, K.D. DF-DFT-SAPT Investigation of the Interaction of a Water Molecule to Coronene and Dodecabenzocoronene:
Implications for the Water−Graphite Interaction. The Journal of Physical Chemistry C 113, 10242-10248(2009).
c)Feller, D. & Jordan, K.D. Estimating the Strength of the Water/Single-Layer Graphite Interaction. JPC A 104, 9971-9975(2000).

l

Uhlíkové nanostruktury díky vazebným
možnostem uhlíku poskytují mnoho unikátních
vlastností a nepřeberné použití
Modelové případy ukázaly, že není zcela
snadné vybrat výpočetní metody, které by se
hodily pro výpočty interakcí na grafenech.
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VÝPO!ETNÍ CHEMIE V ANALÝZE STRUKTURY
A VLASTNOSTÍ MOLEKUL
Výpo!etní t

MOLEKULOVÉ MODELOVÁNÍ V CHEMII

Výpo!etní t

Michal !ajan

Katedra anorganické chemie P"F UP v Olomouci

MOLEKULOVÉ MODELOVÁNÍ – aplikace
zobrazení a analýza strukturních informací
kvalitativníVýpo!etní
a kvantitativní
posouzení
t
vlastností molekulárních systém!
(energie,elektronová hustota, náboje, atd.)

MOLEKULOVÉ MODELOVÁNÍ – aplikace
John A. Pople, Nobelova cena za chemii 1998 – cita#ní index (WOS)
Výpo!etní t

analýza reak"ních mechanism!
(energetické hyperplochy, reak"ní kinetika)
sledování "asového vývoje molekulární
struktury a dalších vlastností
zikáln#
interpretace experimentálních fyzikáln#
chemických dat
korela"ní analýza

HYPERPLOCHA POTENCIÁLNÍ ENERGIE

Výpo!etní t

TEORETICKÉ METODY V CHEMII
Klasická mechanika

Kvantová mechanika

Výpo!etní
pohyb #ástice
se t"ídí 2. Newtonovým
zákonem

princip neur!itosti neumož$uje
spln%ní podmínek pro p"esné
ur#ení budoucího stavu systému

F ! m.a ! m

d 2x
dt 2

je-li známa síla F, pozice a rychlost
#ástice v #ase t0, lze vypo#ítat
sou"adnice i hybnost v libovolném
#asovém okamžiku (úplný
determinismus)

stav #ástice je charakterizován
vlnovou funkcí !(x,t)
#tverec vlnové funkce udává
pravd%podobnost s jakou bude
v #ase t systém mít sou"adnice x.
2

$ " x,t # dx

TEORETICKÉ METODY V CHEMII

MOLEKULOVÁ MECHANIKA
- atomy v molekule jsou reprezentovány kuli#kami spojenými více #i mén%
pružnými vazbami (oscilátor)
- potenciálová funkce vychází ze zákon& klasické mechaniky a elektrostatiky
- jednotlivé #leny vyjad"ují závislost energie na deformacích struktury a mí"e
Výpo!etní t
p&sobení nevazebných interakcí

E ! f " x1, x2 ,..., xn , y1, y 2 ,..., y n , z1, z2 ,..., zn , t #
Výpo!etní t

Klasická mechanika

E ! 0 ES + 0 EB + 0 ET + 0 EVDW + 0 EEL + 0 EC + ...

Chemická vazba

E ! 0 ES + 0 EB + 0 ET + 0 EVDW + 0 EEL + 0 EC + ...

( h2
)
ih &' " r , t #
2
, 2 * + V - ' " r ,t # !
&t
%
%
m
8
2
.
/

E (r ) !

MOLEKULOVÁ MECHANIKA (MM)

1
1a r 1r
ED 1 1 e " 0 #
2

"

#

2

- Morseho potenciál

MOLEKULOVÁ DYNAMIKA (MD)
metoda pracující na bázi molekulové mechaniky sloužící k výpo#tu vývoje
systému atom& v #ase

silové pole cvff
Výpo!etní t

&E " r #

! 1k " r 1 r0 # - Hook"v zákon
&r
1
2
E (r ) ! k " r 1 r0 #
2
F !1

Kvantová mechanika

E ! 0 Db 61 1 e
8
b

1 2 " b 1 b0 #

2

7 + 0 H3 "3 1 3 0 # +
9 3

1

2

+ 0 H5 861 + s cos " n5 # 97 + 0 H 4 4 2 +
5

4

3

#

i

dt

2

i

"t #

Fi ! 1

"

&V r1 , r2 ,..., rN

#

&ri

kde mi je hmotnost atomu i, ri(t) je poloha atomu i v #ase t a Fi je síla, kterou na
atom i p&sobí ostatní atomy

4

"

" # !F

Výpo!etní
d r tt

mi

2

"

#

+ 0 0 Fbb' " b 1 b0 # b ' 1 b0' + 0 0 F33 ' "3 1 3 0 # 3 ' 1 3 0' +
b

b'

3

3'

5

6

"

#

+ 0 0 Fb3 " b 1 b0 #"3 1 3 0 # + 0 F533 ' cos 5 "3 1 3 0 # 3 ' 1 3 0' +
b

3

5

7

8

+ 0 0 F44 ' 44 ' + 0 : 6 r * / r
;8
4 4'

"

9

12

#

"

12 r* /r

#

6

7 + q q /:r
ij
<9 0 i j

10

11

MOLEKULOVÁ MECHANIKA – výhody x nevýhody
+ relativn% nízké výpo#etní nároky = možnost pracovat s velkými systémy
proteiny

nukleové kyseliny

KVANTOVÁ MECHANIKA (QM)
Schrödingerova (Diracova) rovnice:

nativní prost"edí

Výpo!etní t

*2$ +

8Výpo!etní
% 2m t
(E 1 U )$ ! 0
h2

nebo
!$ ! E$
H

*2 !

&2
&2
&2
+
+
&x 2 &y 2 &z2

2
! ! 1 h *2 + U
H
8% 2m

1 Laplace!v operátor
1 Hamilton!v operátor

produktem "ešení rovnice je vlnová funkce " vlastní hodnoty energie E

pro více#ásticový systém nelze rovnici analyticky vy"ešit = zavedení aproximací
- metody nepracují ab initio = nutnost parametrizace
metody neuvažují elektronovou strukturu = nelze studovat jevy doprovázené
zm%nami v elektronové struktu"e

- separace !asu – stacionární Schrödingerova
- Bornova-Oppenheimerova aproximace – zanedbání pohybu atomových jader
- model nezávislých elektron# – zanedbání elektron-elektronových interakcí

METODY KVANTOVÉ CHEMIE
Hartree-Fockova metoda (HF)
- interakce mezi elektrony je „zpr!m#rována“ = elektrony se pohybují nezávisle v poli
vytvá$eném ostatními elektrony
Výpo!etní
t
- stacionární
Schrödingerova
rovnice se rozpadá na n jednoelektronových rovnic
- kritickým d!sledkem je zanedbání elektronové korelace

VIZUALIZACE VÝPO!ETNÍCH DAT
- interaktivní zobrazování (v#etn% 3D) chemických struktur a jejich vlastností
- p"íprava vstupních a analýza výstupních výpo#etních dat
- nap". GaussView (Gaussian), TMoleX (Turbomole), VMD, Diamond, atd.
Výpo!etní t

Teorie funkcionálu hustoty (DFT)
- energie systému v základním stavu lze vyjád$it funkcionálem elektronové hustoty
E( > ) ! EKE ( > ) + EC ( > ) + E( > )H + EXC ( > )

- elektronovou korelaci metoda zahrnuje pouze "áste"n# (EXC(>) funkcionál)
- pom#rn# p$esná (v závislosti na formulaci funkcionálu), výpo"etn# nenáro"ná metoda
Post-HF metody
- poruchové metody (Møllerova-Plessetova perturba"ní teorie), metoda vázaných
klastr! (CC), metoda konfigura"ní interakce (CI)
- p$esné metody zahrnující elektronovou korelaci, výpo"etn# velmi drahé

KONFORMA!NÍ DYNAMIKA CALIX[n]AREN'

Výpo!etní t

KONFORMA!NÍ DYNAMIKA CALIX[4]AREN'

Výpo!etní t

KONFORMA!NÍ DYNAMIKA CALIX[4]AREN'

KONFORMA!NÍ DYNAMIKA CALIX[4]AREN'
tetraethoxycalix[4]aren
(E [kcal.mol-1]
Metoda

Výpo!etní t

C2v ? C4

C2v ? C4v

C4 ? C4v

HF/STO-3G

3.88

4.28

0.40

HF/6-31G**

6.48

7.44

0.96

B3LYP/6-31G**

5.76

6.35

0.59

experiment

< 9.5 (CDCl3)

Výpo!etní t

nestanoveno

tetraethoxythiacalix[4]aren
(E [kcal.mol-1]
Metoda

%ajan, M. et al. J. Chem. Soc., Perkin. Trans. 2, 2002, 1922.

Cs ? C4

Cs ? C4v

C4 ? C4v

HF/STO-3G

6.52

6.67

0.15

0.12

HF/6-31G**

6.34

7.54

1.21

0.01

B3LYP/6-31G**

7.13

7.78

0.65

0.01

experiment

11.9 (CDCl3)

nestanoveno

Cs ? C2v

TETRAETHOXYCALIX[4]AREN – MD

TETRAETHOXYTHIACALIX[4]AREN – MD
vakuum

vakuum
Výpo!etní
V
ýpo!etní t

Výpo!etní
V
ýpo!etní t

chloroform

chloroform

MÖSSBAUEROVA SPEKTROSKOPIE
QM výpo!ty parametr#

TETRAALKOXYCALIX[4]ARENY – solvatace

- bezodrazová emise a rezonan#ní absorpce A-zá"ení atomovými jádry
Výpo!etní t

Výpo!etní t

Tetrapropoxythiacalix[4]aren
Solvent

Tetraethoxythiacalix[4]aren

Tetraethoxycalix[4]aren

Tc

@G0*

Tc

@G0*

Tc

@G0*

K

[kcal.mol-1]

K

[kcal.mol-1]

K

[kcal.mol-1]

tetrachloroethan-d2

313

13.8

271

11.9

< 216

< 9.4

chloroform-d

298

13.3

270

11.9

-

-

dimethylformamid-d6

259

11.3

238

10.3

-

-

chlorobenzen-d5

308

13.6

-

-

< 216

< 9.4

B

– izomerní posun

@EQ – kvadrupólové št%pení

Matoušek, J. et al. J. Phys. Chem. A 110, 2006, 861.

METODIKA VÝPO!TU IZOMERNÍHO POSUNU

MÖSSBAUEROVA SPEKTROSKOPIE
QM výpo!ty parametr#

B ! a 68 > 0A " 0 # 1 b 79

Izomerní posun B

B !

t
4 Výpo!etní
C &R
% S r e 02 R 2 E
5
G R

D A
S
F 68 > 0 " 0 # 1 > 0 " 0 # 79
H

Výpo!etní t

=

B ! a 68 > 0A " 0 # 1 b 79

- kalibra"ní konstantu a a parametr c lze získat pomocí korela"ní analýzy mezi
vypo"ítanými >(0) a experimentáln# nam#$enými B2Fe

Kvadrupólové št%pení @EQ

@EQ !

1
e 0Q V ZZ
2

C
I2 D
E1 +
F
3 H
G

1

2

I !

- výpo#ty parametr& a, b a I - teorie funkcionálu hustoty (DFT)

V XX 1 VYY
V ZZ

!!!

výpo#et izomerního posunu je závislý na zvolené metod%

!!!

B3LYP/6-311G*/Wachter’s (Fe): a = -0.395 mm.s-1.au3, b = 11 614.10 au-3
BPW91/6-311G*/Wachter’s (Fe): a = -0.439 mm.s-1.au3, b = 11 617.24 au-3
Software: Gaussian03, Orca 2.6.04, AIM2000

F. Neese, Inorg. Chim. Acta 2002, 337, 181; V. N. Nemykin, R. G. Hadt, Inorg. Chem. 2006, 45, 8297.

F. Neese, Inorg. Chim. Acta 2002, 337, 181; V. N. Nemykin, R. G. Hadt, Inorg. Chem. 2006, 45, 8297.

FeII(III)(L)(NCS)2 KOMPLEXY SCHIFFOVÝCH BAZÍ

Výpo!etní t

I, Fe(II), S = 0

FeII(III)(L)(NCS)2 KOMPLEXY SCHIFFOVÝCH BAZÍ

Výpo!etní t

II, Fe(II), S = 2
III, Fe(II), S = 2

IV, Fe(II), S = 1
V, Fe(III), S = 1

Bréfuel, N. et al. Polyhedron 26, 2007, 1745.
Weber, B. et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 2794.

Bréfuel, N. et al. Polyhedron 26, 2007, 1745; Weber, B. et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 2794.

Fe KOMPLEXY DERIVÁT' 6-BENZYLAMINOPURINU

Výpo!etní
Výpo!et
tní t
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Výpo!etní t
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VII, Fe(III), S = 3/2

VI, Fe(III), S = 5/2

Trávní"ek, Z. et al. Bioorg. Med. Chem. 2008, 8719.
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Nízkoteplotní magnetické vlastnosti sulfidů
přítomných v meteoritickém materiálu
Juniorský badatelský projekt

Obsah prezentace
l

Definice a základní rozdělení meteoritu

Jak poznat daubrelit a monoklinický pyrhotit v
meteoritu.

Grantová agentura Akademie věd čR
(2009-2011)

l

l

Na přechod při 75 K u FeS – troilit

l

Plán do budoucna

T. Kohout, R. Zboril, J. Cuda*
Cuda*

*Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Palacky
University, Slechtitelu 11, 783 71 Olomouc, Czech Republic

E-mail: jan.cuda@upol.cz

Základní definice
l

l

Základní dělení meteorit

90:10 to 95:5

Meteoroid: tělesa sluneční soustavy o velikosti milimetrů až několik desítek metrů, které
se pohybují mezi planetami.

železné

Meteor: (pochází z řeckého slova meteóra – úkaz na obloze). Jedná se o světelný jev,
který pro průletu drobného kosmického tělíska (meteoroidu) zemskou atmosférou.
Lidově se nazývá padající hvězda.
hvězda

Sikhote-Alin

Ni 20% up to 65%.

Jedná se o slitinu Fe a Ni - Kamacit nebo Taenite

l

l

6,5 % spadlých meteoritů.

l

otisk prstů
prstů“.
Typický znak „otisk
Chondritické (84%) a achondritické (prošli
geologickými procesy).

l

1947

Chondrulové agregáty = mm až mm objekty v
meteoritu.
l

Kamenné

The Perseid Meteor
Shower
9.08.1996

chondrule

Chondrule se nevyskytují v po zemských
horninách, jedná se tedy o jev, který se vyskytuje
pouze v meteoritech.
l

Jsou tvořeny křemičitany – (olivin, pyroxen) nebo
sulfidy, ale také minerály, které se na Zemi
nenacházejí.
l

železo
železo--kamenné
l

Meteorit: kamenitý či metalický vesmírný objekt, který pro průletu atmosférou Země
dopadl na zemský povrch.

Tagish Lake
2000

Proč studovat magnetickou odezvu
minerálů nacházejících se v
chondritických meteoritech?
l

l

l
l
l

l

l

l

1,5 % spadlých na Zem.

Daubrelit

Neuschwanstein meteorite
6. 4. 2002 Germeny

Magnetickou odezvu jednotlivých minerálu, které se nacházejí v
meteoritech, lze využít na interpretaci magnetický měření nejen
meteoritů ale i komet, kosmického prachu či prachu z komet.
Rosetta space mission
Modul
(„družice“)
ESA space mission
Launched in 2004
In 2014 it will arrive to comet
67P/Churyumov-Gerasimenko
Philae lander will land on the
comet
Both orbiter and lander are
equipped with magnetometers

92 % spadlých meteoritů na Zem.
Po pádu na zem podléhají rychle erozi-zvětrávání.

Jaké sulfidické materiály se vyskytují
nejčastěji v enstatických
chondritických meteoritech?

V chondritických aglomerátech se mohou vyskytovat přírodní vzorky
minerálu, které se na Zemi nevyskytují vůbec či jen sporadicky.

Komety obsahují
materiály, které se
vyskytují i v meteoritech

l
l

FeCr2S4

Trolit
Kamcit
FeNi slitina

obecně pyrhotit
Fe1-X S

Evropská vesmírná
agentura

Dominuje v
magnetické
odezvě
studovaného
sytému

Alabandit
(Mn, Fe)S

Chemický vzorec
vzorec:: FeCr2S4

l

Nízkoteplotní magnetické vlastnosti
v Pyrhotitu

Daubrelit

Krystalizuje ve spinelové struktuře: Fe2+ v tetragonální pozici

l

Cr 3+ oktaedrické pozici

Ferrimagnet
TN~ 150 – 170 K

l

l

Pyrhotit – sulfidy železa - chemický vzorec Fe1-xS pro 0 £ x £ 0,125
Hexagonální struktura

Krystalová struktura:

Magnetický přechod při 60
60--70 K: - pod 60-70 K vykazuje chování podobné spin-sklům

l

- přechod od kubické symetrie k triklinické

(Tsuraka et al. 2001a,b,c)
Nízkoteplotní magnetická odezva

Závislost remanentní magnetizace

Monoklinický pyrhotit Fe7S8
Hexahonální pyrhotit Fe9S10 – Fe11S12
l Trolit (stechiometrický pyrhotit) FeS
l

l

10 mT
Ve směru snadné osy
magnetizace á100ñ

Wang H. (2005), Phase transitions 78, 547-567.

Kohout T. (2010), Icarus 208, 955-96

Dekkers M. J. (1988), Phys. Earth Planet. Inter., 52, 376–393.

Monoklinický pyrhotit (F7S8)

Troilit

Ferrimagnetikum Þ TC » 598 K
Magnetický přechod při 30-35 K
Při 30-35 K se progresivně zvedne Ms a Hc podél c-osy
(pseudo-hexgonální s osy)
l

l

Změna v Ms a Hc předpovídají změnu v RT-SIRM

l

Identifikace monoklinického pyrhotitu v horninách

l

Učení velikosti zrn Fe7S8 v horninách.

l

Troilit (FeS) = Stechiometrický pyrhotit

l

NiAs (hexagonální) krystalovou strukturou

l

Antiferomagnetikum při pokojové teplotě (T
TN = 588 K)

l

častý výskyt v mimozemském materiálu, sporadicky se vyskytuje jako přírodní minerál na
Zemi

Wang H. (2005), Phase transitions 78, 547-567.
l

Vysvětlení přechodu:
l Rochette (1990): změna směru snadné osy
magnetizace díky změně v elektronové
struktuře podobné jako u Verwey. přechodu u
Fe3O4 při 120 K.

Pojmenovaný po Domenico Troili (1722-1792), který první popsal tento minerál v
Albareto meteoritu (spadnul 1766 v Italii)

4T

Oddou (1992): strukturní změna s pojená
Jahn-Teller distorzí na některých Fe pozicích.
l

Rochette P. (1990), Earth and Planetary Science letters 98, 319-328.

Naše troilitické vzorky a jejích
analýza

Nízkoteplotní magnetické vlastnosti
troilitu
l

Trolit získaný z Bruderheim meteoritu vykazuje
přechod při 75 K.

l

Příčina přechodu při 75 K není zcela známa
známa..

l

Podobnost s Morin
Morin.. přechodem u hematitu
hematitu..

l

Přechod nebyl potvrzen na jiném vzorku troilitu!!!

l

Troilit (FeS):

Stechiometrie zjištěna
pomocí mikrosondy

První práškový vzorek byl získán z Bruderheim L6
chondrite meteorite, který spadnul 4.března 1960 v
Alberta Canada. Vorek byl zapůjčen Dr. P. Wasilewski
z NASA Goddard Space Flight Center.

Fe0,988S

0.3

Druhý vzorek troilitu byl získán z Cape York IIIAB
iron octahedrite meteorite, který spadnul v Grónsku.
Vzorek byl zapůjčen od Dr. R. Skály z Geologického
ústavu Akademie věd.

Mi (Am2/kg)

0.2

Bext = 10 mT
0.1

Fe0,994S

FC
ZFC

0
100

T (K)

200

300

Kohout T. (2007), Earth and Planetary
Science Letters 261, 143-151

FeS Bruderheim

Nízkoteplotní magnetická naších
vzorků

l

Triolit (FeS)
(FeS)::

Nízkoteplotní magnetická naších vzorků

Nesplňuje Curie-Weissův zákon Þ přechod z vysokoteplotního antiferomagnetického
magnetického stavu do nízkoteplotního ferrimagnetického stavu.

Tvary hysterezních smyček

FeS Cape York

Objemový (bulkový) materiál

Nanomateriál

FeS Bruderheim

FeS Cape York

Mössbauer. spektroskopie
FeS Bruderheim

FeS Cape York

Nízkoteplotní přechod u FeS
Troilit vykazuje přechod » 75 K z vysokoteplotního antiferomagnetického
režimu do nízkoteplotního uspořádaného ferrimagnetického stavu.
Přechod je doprovázen
doprovázen::
l

Nárůstem susceptibility (magnetizace) pod 75 K.

l

Změna v profilu hysterezní smyčky kolem počátku.

Mossbauerova studie vyloučila spojení tohoto nízkoteplotního přechodu s Morin.
přechodem, tak jak je znám u hematitu.
l

Jeden sextet odpovídá jednak
magneticky uspořádané látky nad a
pod 75 K a také naznačuje pouze
jednu Fe pozici ve struktuře (což je
v souladu předpokladem pro FeS
minerál)
l

IS odpovídá teplotní závislosti
Fe2+ (S = 2).

l

l

Žádna změna v ΔEQ.

Neexistuje podobný přechod kolem 75 K, které by vykazovaly
nestechiometrické sulfidy železa, proto tento přechod může sloužit k
identifikaci či přítomnosti FeS ve studovaném sytému.

Plán do budoucna

Plán do budoucna
MnS

MnS + 0,5 % Fe

MnS + 5 % Fe

Cosmic Dust Laboratories
l

Vzorky bohatší na mangan, tj. MnxS, x = 1,05, vykazuje přechod z antifero do ferri stavu ~ 50 K

Petrakovski G. A. (2001), Physics of the Solid State, 43, 2001, 493–495]
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Magnetické pole
z

Magnetické
Magnetické pole je ýást prostoru, ve kterém pĤsobí magnetické síly a obecnČ platí,
že pohyb nČjaké elektricky nabité þástice je doprovázen právĘ magnetickým polem.

Popis magnetického pole
z

z

z
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Neexistuje
magnetický
monopol

µ
µ7 ×
×7 0DJQHWLFNp
0DJQHWLFNp SROH=HPĘ
SROH=HPĘ QD
URYQt
URYQtNX QXOWp
QXOWp ]HPĘ
]HPĘSLVQp
SLVQp âtŐ
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7 0DJQHWRPHWU0306;/ 648,'

LL PLNURVNRSLFN
PLNURVNRSLFNp
PLNURVNRSLFNp
$WRPYRGt
$WRPYRGtNX% 7
z

Y ×
× PV

Magnetické
Magnetické pole v lá
látkové
tkovém prostŐ
prostŐedí
edí

Magnetická
Magnetická intenzita H (Am-1) …..význam
této vektorové
vektorové fyziká
fyzikální
lní veliý
veliýiny vyplyne pŐ
pŐi popisu
magnetické
magnetického pole v lá
látkové
tkovém prostŐ
prostŐedí
edí.

G
G B
H=

µ0

µ0 = 4π ⋅107 [N×A -2 ] ...permeabilita vakua

Magnetické
Magnetické pole v lá
látkové
tkovém prostŐ
prostŐedí
edí
Obklopí
Obklopímeme-li lá
látkové
tkové prostŐ
prostŐedí
edí magnetickým
polem,
dojde
ke
zmĘ
samotné
zmĘnĘ
samotného
magnetické
magnetického pole, protoä
protoäe kaä
kaädá látka má
má
schopnost se magnetizovat,
magnetizovat, tj. zí
získat nenulový
makroskopický magnetický moment a tí
tím se
daná
daná látka stane zdrojem magnetické
magnetického pole o
JG JG
JG
indukci Bi.

Magnetický moment jedná
jedná se o zá
základní
kladní objekt
magnetismu pevných lá
látek a v klasické
klasické teorii
elektromagnetizmu jej mŢä
eme nahradit proudovou
mŢäeme
smyý
smyýkou.
Magnetický moment je vektorová
vektorová veliý
veliýina – má
svŢ
svŢj smĘ
smĘr i velikost a jeho jednotka je Am2.

B = B ext + B i
JG
JJG
JJG
B = µ0 H ext + µ0 M
JG
JJG
JJG
B = µ0 H ext + M
JG
JJG
B = µ0 (1 + χ m ) H ext

Magnetický moment je analogií
analogií magnetické
magnetického
dipó
dipólu, tj. je zdrojem magnetické
magnetické indukce Bdipó
dipól.
Magnetický moment atomu je dá
dán jako vektorový
souý
souýet orbitá
orbitální
lních a spinových magnetickým
momentŢ
momentŢ elektronŢ
elektronŢ v atomové
atomového obalu.
Vloä
Vloäení
ením volné
volného magnetické
magnetického momentu do
externí
externího magnetické
magnetického pole Bext dojde jak k
jeho rotaci do smĘ
smĘru Bext, tak i ke zmĘ
zmĘnĘ tvaru
magnetické
magnetického pole mezi pó
póly magnetu.

Bez vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole jsou magnetické
magnetické
momenty atomŢ
atomŢ v lá
látce orientová
orientovány chaoticky, tj.
výsledný magnetický moment lá
látky je roven nule. To
jinými slovy znamená
znamená, äe výsledné
výsledné magnetické
magnetické pole
v lá
látce má
má nulovou magnetickou indukci Bi.

(

A)

¦µ

JG

B)

JG
i

)

Magnetizace

JJG
M=

¦µ
i

i

Magnetická
susceptibilita

χm =

V

i

[Am −1 ]

M
[-]
H

„Jsou fyziká
fyzikální
lní veliý
veliýiny, které
které popisují
popisují chová
chování
materiá
materiálu ve vnĘ
vnĘjším
ším magnetické
magnetickém poli.“
poli.“

RŢzné
ĘŐeníí magnetické
zné moä
moänosti mĘŐ
mĘŐen
magnetického pole a magnetické
magnetického
momentu

Indukýní metody

Magnetometr:
ĘŐí
Magnetometr: Jedná
Jedná se o pŐ
pŐístroj, který mĘŐ
mĘŐí
velikost i smĘ
smĘr magnetické
magnetické indukce nebo
magnetické
magnetického momentu (tedy magnetizaci).

Elektromagnetické
Elektromagnetické indukce:

z

z

Feromagnetická
Feromagnetická sonda

Umístíme-li
cívku
do
stacionárního
magnetického pole, nebude se na cívce
indukovat äádné napĘtí Uem.
Pohybem magnetu zpŢsobíme ýasovĘ
promĘnné magnetické pole (tj. v prostoru
cívky se mĘní magnetické indukýní tok φ),
které zpŢsobí indukci elektromotorického
napĘtí Uem na cívce.

Magnetická sonda mĘŐí pouze komponenty externího magnetického
pole paralelní k budícím a snímacím cívkám, a proto se nejýastĘji
pouäívá v kompasech letadla, lodí nebo k mĘŐení kolísaní
magnetického pole ZemĘ, atd.
Feromagnetické sondy jsou schopné detekovat magnetické pole o
magnetické indukce v rozsahu 10-10-10-7 T, coä odpovídá
magnetické intenzitĘ v rozsahu 10-4-10-1 Am-1 (ve volném prostoru).
Feromagnetickou sondou lze mĘŐit také stŐídavé magnetické pole,
jenäe jejich frekvence musí být alespoŁ o Őád menší, neä frekvence
budícího proudu.

MĘŐením magnetického toku procházející
cívkou a znalost velikosti plochy závitu S
vedou k velice jednoduché metodĘ mĘŐení
magnetické indikce B.
PŐ. Metoda stacionární, pohyblivé a rotující
cívky, VSM, Feromagnetická sonda,…

Indukýní metody
z

VSM (Vibrating
(Vibrating Sample Magnetometer)
Magnetometer)

Silové metody

VSM pracuje jako gradiometr mĘŐicí rozdíl magnetické
indukce se vzorkem a beze vzorku v prostoru mezi póly
magnetu:

JG
JJG
JJG
B = µ0 H ext + M

(

)

V pŐ
pŐípadĘ
padĘ, kdy se vzoreý
vzoreýek nachá
nachází
mimo oblast magnetu, popíš
eme
popíšeme
magnetickou indukci v tvaru pro
volné
volné prostŐ
prostŐedí
edí.

JG
JJG
∆ B = µ0 ⋅ M

Vyjá
VyjádŐení
ení zmĘ
zmĘny v magnetické
magnetické
indukci.

em

Torzní
Torzní magnetometr

z

Metody založ
založené
ené na rovnová
rovnováze sil

z

Mikroskopie magnetických sil

Okolí
Okolí kolem vzorku nachá
nacházejí
zejícího
se v prostoru magnetu se popíš
e
popíše
magnetickou indukcí
indukcí ve tvaru
látkové
tkového prostŐ
prostŐedí
edí.

JG
JJG
B = µ0 ⋅ H ext

³U

z

G
G
dt = − NA³ dB = − NA ∆B = − NAµ 0 M

VSM je schopnen mĘŐ
ĘŐit
ĘŐ magnetický moment o velikost
×10-5 emu) s pŐŐesností lepší jak 2 %.
5×
×10-8 Am-2 (5×

Metody zá
závislé
vislé na zmĘ
zmĘnĘ materiá
materiálových vlastností
vlastností
z

Magnetostrikce

Zlomek relativní zmČny délky zmagnetizovaného materiálu ku
celkové délce nezmagnetovaného materiálu, tj.

ǻl / l  10−6....pro feromagneticke materialy
Pro konstrukci magnetometru staýí znát prŢbĘh magnetostrikce
materiálu v magnetickém poli.

z

Magnetometr využ
využívají
vající HallĤ
HallĤv jev

Jedna se o nejvíce všestranné a nejpouäívanĘjší magnetometry na svĘtĘ
(mĘŐí magnetickou intenzitu od 0,4 Am-1 do 4×106 Am-1).
Hallovo elektromotorické napĘtí:

U Hall = µ0 RH l z J × H

Je technologicky moäné vyrábĘt Hallovy sondy s velkou rozlišovací
schopností, která je ŐádovĘ menší neä 10-6 m2.
Hallova sonda mĘŐí magnetické pole pŐímo na rozdíl cívek u indukýních
metod, které mĘŐí uzavŐený magnetický a potŐebují být nakalibrovány
v hodným mĘŐítkem pro její prŢŐezovou plochu, aby urýili velikost
magnetického pole.
Polovodiýové materiály InAs a InSb, GaAs a Si →Nevýhoda jejich tepelná roztaänost

Metody zá
závislé
vislé na zmĘ
zmĘnĘ materiá
materiálových vlastností
vlastností
z

Magnetooptické
Magnetooptické metody

JJG
Pro paramagnetické prostŐedí:
FaradayŢ
FaradayŢva efektu

θ = Vver det H d

Pro fero- ýi ferimagnetické prostŐedí:

JJG

θ = K kundt M d

Kerrova metoda
Kerrova metoda zobrazuje doménové povrchovou struktury u
feromagnetických materiálŢ
Ţ. LineárnĘ
Ę polarizovaný paprsek
dopadá na povrch vzorku, kde magnetizace uvnitŐŐ domén
rotuje rovinu polarizace dopadajícího svĘ
Ętla o úhel,θ , který lze
vyjádŐŐit pomocí magnetizace M vztahem:

JJG

θ = Kr M
Rotace se pohybují v ŐádovĘ
Ę v minutách napŐŐíklad 9 min pro
saturovaný niklu a 20 min pro saturované äelezo a kobalt. Tato
technika umoäŁ
äŁuje
urý
ýit velikost magnetického pole ale pouze
äŁ
v situacích, kde magnetizace materiálu je pŐŐímo úmĘ
Ęrná indukci
magnetického pole.

SQUID

SQUID

Existuje bezpoýet aplikací, kde je potŐeba mĘŐit extrémnĘ pŐesnĘ magnetická pole →
to klade velké nároky na citlivost mĘŐení.

z

Supravodivost

V roce 1911 se podaŐilo Nizozemskému fyzikovi Heike Kammerling-Onnesovi pozorovat supravodivost rtuti pŐi
nízké teplotĘ, tj. materiál nekladl procházejícímu proudu äádný odpor, neuvolŁoval äádné ohmické teplo. Fakt,
äe odpor materiálu je nulový, byl demonstrována trvalým proudem v supravodivém prstenci po mnoho let bez
pŐítomnosti externího zdroje proudu ýi napĘtí. Jedna z dalších vlastností supravodiýŢ je napŐíklad schopnost
odstínit vnĘjší magnetické pole…

z

Popis supravodivosti

G

ψ = ψ o ei⋅Θ( r )

SQUID
z

SQUID

Kvantová
Kvantování magnetické
magnetického toku v prstenci
Pro fázový rozdíl podél uzavŐŐené kŐŐivky, jejíä
ä plochou
prochází celkový magnetický tok, dostaneme:

Θ2 − Θ1 =

φ0 =

π=
e

SQUID

I = I a + I b = I a sin ( ∆θ a ) + I b sin ( ∆θb )

2e
φ
φ = 2π
=
φ0

Θ 2 − Θ1 = 2π k

G

ψ = ψ o ei⋅Θ( r )
z

z

≅ 2 ⋅10−15 Wb....fluxoid

B ≠ 0T φ

B=0T
Dva totoäné Josephsony pŐechody
(tj. jsou proudovĘ vyváäeny)

φ
φ0
φ
∆θb = ∆θ + π
φ0
∆θ a = ∆θ − π

JosephsonĤ
JosephsonĤv jev

I0 = I a = Ib
∆θ a = ∆θb = ∆θ

§ πφ ·
I = 2 I 0 sin ( ∆θ ) cos ¨ ¸
© φ0 ¹
§ πφ ·
I max = I max (φ ) = 2 I 0 cos ¨ ¸
© φ0 ¹

Pokud I <I0
G

ψ = ψ 1o ei⋅Θ ( r )
1

G

ψ = ψ 2o ei⋅Θ ( r )
2

Hustota náboje je stejná na obou stranách bariéry, potom:

I = I 0 sin (θ 2 − θ1 ) = I 0 sin ( ∆θ )

∆θ = arcsin ª¬ I ( 2 I 0 ) º¼ ...konstatní fázový rozdíl

SQUID
Modulace maximálního proudu, procházejícího DCSQUIDem.

Magnetometr MPMS XL7 (SQUID, Quantum Design )
z

1.9 K – 400 K (800 K)

z

-7T do + 7T
10-11 Am2 do 0, 25 T

z

6x10-11 Am2 do 7 T

z

Tento prŢ
ŢbĘ
Ęh v podstatĘ
Ę pŐŐestavuje ideální FraunhofferŢ
Ţv interferený
ýní obrazec, který je znám z optiky pŐŐi
pozorování interference dvou koherentních optických svazkŢ
Ţ v YoungovĘ
Ę dvouštĘ
Ęrbinovém experimentu. Na
základĘ
Ę této analogie lze konstatovat, äe dva Josephsonovy pŐŐechody zde hrají roli dvou štĘ
Ęrbin a
interference pak nastává mezi dvĘ
Ęma supraparoudy procházejícími polovinami supravodivého prstence.
Supraproudy pŐŐitom nabudou rŢ
Ţzné fáze v dŢ
Ţsledku pŐŐítomnosti vnĘ
Ęjšího magnetického pole.
SQUID tak pŐŐedstavuje jednoduchý, ale velmi pŐŐesný systém pro mĘŐ
ĘŐení
magnetického toku ˎ. Jelikoä
ä je
ĘŐ
ýasnosti lze bĘä
ĘänĘ
elementární kvantum magnetického toku ˎ0 rovno 2.07 í 10-15 Wb a v souý
Ęä Ę vytvoŐŐit
Ę moä
äné zmĘŐ
ĘŐit
principiální ýást SQUIDu (tj. supravodivý prstenec SQUIDu) na ploše 1 cm2, je v tomto pŐŐípadĘ
ĘŐ
magnetická pole s pŐŐesností lepší jak 10-10 T. ObzvláštĘ
Ę je pak jednoduché zmĘŐ
ĘŐit
Ęny ve vnĘ
Ęjším
ĘŐ zmĘ
magnetickém poli prostým poý
ýítáním minim kritického proudu prstence SQUIDu.

Aproximaýní funkce vzorku
ª
2
U ( z ) = Kµ z «
2
2
¬« a + z
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Hysterezní smyýka

Magnetometr MPMS XL7 (SQUID, Quantum Design )
z

Vzorek

z

Feromagnetický materiál

Hysterezní smyý
ýka magnetického materiálu
je uzavŐŐená kŐŐivka magnetování, která
vyjadŐŐuje závislost B = f(H)

MPMS XL je urýený pro mĘŐení práškových vzorkŢ.
Vzorek je nasypán do plastové kapsliýky nebo zabalen do papíru, parafilmu ýi teflonové
pásky a posléze zafixován ve slámce, která je pŐipevnĘna k
polykarbonové tyýi s pojené
s pohybovým mechanismem zajišŘující pohyb vzorku v derivaýním gradiometru.
Podélná velikost vzorku nesmí pŐevýšit hodnotu pŐibliänĘ 5 mm, aby se vzorek vŢýi
gravimetrické snímací cívce jevil jako bodový magnetický dipól.
Další omezením je kladeno na magnetickou odezvu vzorku, neboŘ ta nesmí pŐekroýit
hodnotu 5 emu (5x10-3 Am2) ani v poli 7T (magnetickou odezvu lze korigovat menším
hmotnostním mnoästvím pŐipraveného vzorku).

Materiál není zcela
demagnetizován

Paramatry: Ms, Hc, Mr.
DŢ
Ţvody hystereze a koercivity:
magnetokrystalová anizotropie, neý
ýistoty
(nemagnetické prvky), dislokace, tvarová
anizotropie...

Hysterezní smyýka

Hysterezní smyýka

• Diamagnetické

z

Velikost þástic

Objemový (bulkový
(bulkový)) materiá
materiál

Nanomateriá
Nanomateriál

ZmĘ
ZmĘna rozmĘ
rozmĘru < 100 nm
ZmĘ
ZmĘna aspoŁ
aspoŁ jedné
jedné vlastností
vlastností

• Paramagnetické

Langevinova funkce
Brillouinova funkce

Doména je oblast elementárních magnetických dipólových momentŢ
Ţ, které jsou uspoŐŐádány jednotným
zpŢ
Ţsobem. Pokud zmenšíme rozmĘ
Ęr ýástice pod její kritickou hodnotu, je energeticky výhodnĘ
Ęjší
jednodoménová ýástice. Pokud je ýástice jednodoménová, magnetické momenty všech atomŢ
Ţ míŐŐí v jednom
smĘ
Ęru a kooperují spolu skrz celou ýástici.
Taková ýástice pak navenek vykazuje obrovský magnetický moment, jehoä
ä velikost se pohybuje v tisících aä
ä
deseti tisících Bohrových magnetonŢ
Ţ.
Materiál

DC [nm]

hcp Co

15

fcc Co

7

Fe

15

Ni

55

SmCo5

750

Fe3O4

128

γ-Fe2O3

166

• Antiferomagnetické

Hysterezní smyýka
z

Superparamagnetismus a zablokovaný stav

PomĢr
stran (c/a)

HC
[Oe]

1,1

820

1,5

3 300

2,0

5 200

5,0

9 000

10

10 100

Hysterezní smyýka
z

Spinové
Spinové sklá
sklánČní (pod 15 nm)
nm)
Povrchový atom
Objemový atom

ET = k BT
superparamagnetismus
Anizotropní
Anizotropní energie (AE) = energií
energií teplotní
teplotních fluktuací
fluktuací (TF) => spontá
spontánnĘ
nnĘ pŐeklopení
eklopení smĘ
smĘr magnetizace z
jednoho snadné
snadného smĘ
smĘru do druhé
druhého i bez pŐ
pŐítomnosti vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole!!! Magnetický moment v
superparamagnetické
superparamagnetickém stavu velmi snadno ovlivnĘ
ovlivnĘn jiä
jiä slabým vnĘ
vnĘjším
ším magnetickým polem.
hample

NANO_P_H2O

T
(K)

Mmax+
(emu/g)

Mmax(emu/g)

HC+
(Oe)

HC(Oe)

MR+
(emu/g)

MR(emu/g)

5

78.84

-78.84

86

-98

12.38

-13.02

300

68.45

-68.45

20

-20

2.65

-2.65

PŐítomnost vakancí
vakancí, poruš
porušených vazeb a mŐ
mŐíäkové
kového pnutí
pnutí na povrchu nanoý
nanoýástice vytvá
vytváŐí nejen vyšší
vyšší
míru neuspoŐ
neuspoŐádanosti atomŢ
atomŢ, ale také
také je ýiní
iní zodpovĘ
zodpovĘdnými za frustraci povrchových magnetických
atomových momentŢ
momentŢ.  niä
niäší hodnoty saturaý
saturaýní magnetizace.
Mámeme-li materiá
materiál a jeho nanoý
nanoýásticový protĘ
protĘjšek, materiá
materiál je magneticky nasycený pŐ
pŐi urý
urýité
ité hodnotĘ
hodnotĘ
intenzity vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole. Zmenš
Zmenšujemeujeme-li nyní
nyní rozmĘ
rozmĘr materiá
materiálu, ukazuje se, äe pŐ
pŐi stejné
stejné
hodnotĘ
hodnotĘ intenzity vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole magnetizace nesaturuje. To je dá
dáno tí
tím, äe atomy na
povrchu a atomy kolem defektŢ
defektŢ a substitucí
substitucí vykazují
vykazují vĘtší míru anizotropie, a proto je potŐ
potŐeba vĘ
vĘtší
pole, aby se jejich spiny uspoŐ
uspoŐádali do jeho smĘ
smĘru.

Hysterezní smyýka
z

Teplotní závislost

FeS systé
systém

• Diamagnetické

• Paramagnetické

χM =

Teplotní závislost

C
T −θ

• Feromagnetické

• Antiferomagnetické

θ > 0  θ =TC feromagnetické uspoŐádaní
θ < 0  θ = -TN antiferomagnetické uspoŐádaní

Teplotní závislost
z

z
Molekulá
Molekulární
rní magnet
Studium oxidu äeleza (γ-Fe2O3) ve formĘ nanoýástic spolu s molekulárním magntem
[Ni(NH2CH2CH2NH2)2]3[Fe(CN)6]2.2H2O.

ZFC a FC kĜ
kĜivky

ZFC (zero field cooled): (1) 300K – 5K pŐŐi 0 Oe,
(2) 5K – 300K pŐŐi 100 Oe - mĘŐ
ĘŐí
Ę T.
ĘŐ se závislost magnetizace M na teplotĘ
FC (field cooled): (1) 300K – 5K pŐŐi 100 Oe,
(2) 5K – 300K pŐŐi 100 Oe mĘŐ
ĘŐí
Ę T.
ĘŐ se závislost magnetizace M na teplotĘ

36

PodĘ
PodĘková
kování

Teplotní závislost

OPVK
Ęlávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálŢ
Ţ“
„Pokroý
ýilé vzdĘ
CZ.1.07/2.3.00/09.0051

Tato prezentace je spolufinancová
spolufinancována Evropským sociá
sociální
lním fondem a stá
státní
tním rozpoý
rozpoýtem üeské
eské republiky.

Aplikace RTG práškové difrakce
Vysokoteplotní RTG prášková difrakce a
její aplikace při studiu systému FeFe-O-C

l

Identifikace fází

l

Kvantitativní fázová analýza

l

Určení poměru amorfní/krystalická fáze

l

Výpočet mřížkových parametrů

l

Výpočet a zpřesňování struktur

l

In-situ měření:

Jan Filip1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss
1Regionální

Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů, PřF UP Olomouc
l

RTG prášková difrakce nanomateriálů

-

HT/LT

-

HP

-

atm.

-

čas

Studium dilatace materiálů

Metody měření velikosti částic pomocí XRD
Nutno rozlišovat „velikost částic“ a „střední velikost koherentních domén“

velikost částic ≥ MCL
l

> 150 nm
(LaB6)

20 nm
(Fe3O4)

5 nm
(g-Fe2O3)

> 3 nm
(g-Fe2O3)

l

Střední velikost koherentních domén (MCL)
-

Scherrerova metoda

-

Rietveldova analýza

Velikost částic, velikost pórů, poměr povrch/bulk
-

Rietveldova analýza

Scherrerova metoda
C = K l / (B cos q)

B – šířka píku v polovině výšky (FWHM)

2.000
1.800
1.600

Peak Width (deg)

1.400

Částice

Tvarový faktor K

koule

0,89

krychle

0,83-0,91

tetraedry

0,73-1,03

oktaedry

0,82-0,93

l

l

l
l

1.200
1.000

l

0.800
0.600

Crystallite Size
broading

0.400

l

0.200

Instrumental Broadening

0.000
10

210

410

610

l
810

Rozptyl RTG záření pod nízkým úhlem (SAXS)

1010

Crystallite size (angstroms)

P. SCHERRER, Estimation of the size and internal structure of colloidal particles
by means of röntgen., Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, (1918), 2, 96 - 100.

Hugo M. Rietveld - publikace 1967/1969
Rietveldova metoda umožňuje změnou parametrů přesně
porovnat ideální strukturu s měřeným vzorkem - fitování
metodou nejmenších čtverců s cílem nejlepší shody.
Vypřesnění struktury
Kvantitativní fázová analýza
Střední velikost
koherentních domén
reziduální stres
defekty struktury a pod.

Rozptyl RTG záření pod nízkým úhlem (SAXS)
l

Určení velikosti částic

l

Určení velikostní distribuce

l

Výpočet velikosti specifické

Vysokoteplotní RTG prášková difrakce
Realizace:
l Anton Paar
l MRI

plochy povrchu

l

Technické parametry – XRK900

HT XRD + DSC - Rigaku, Japonsko

l

Teplotní rozsah: RT - 900 °C

5 - 40° 2 Theta

l

Termočlánky: NiCr-NiAl

l

Rozsah měření: 0-165° 2 Theta

l

Termostatovatelný plášť: RT - 150 °C

l

Endo.
Melting
Exo.
Crystallization
Endo.
Amorphous

l

Držák vzorků: sklo-keramický (Macor), ocel

l

Absence teplotního
gradientu na vzorku

Endo.
Phase Transition
l

Exo.

l

vakuum (~ 1 mbar)

l

reakce v pevné fázi

l

reakce pevná fáze - plyn

l

kinetika reakcí

l

fázová a strukturní analýza vzorků nestabilních na vzduch

l

in-situ monitorování strukturních a katalytických parametrů
katalyzátorů
Teoretický průběh
Reálný průběh

900

300

Teoretický průběh
Reálný průběh

800

250

700

l

Dynamické strukturní
změny a přechody

600

Teplota (°C)

oxidační

<10 bar

500

in

400

~1

,5

°C

/m

200

~40°C/min

l

}

in

redukční

Použití vysokoteplotní RTG
práškové difrakce

/m

l

~0,3 g (Fe2O3)

°C

inertní

Navážky: ~1 mg až

Endo.

Použití reakčních plynů
l

Okénka pro RTG svazek: berylium a
Kaptonova folie

~2

l

Tmax = 350 °C

Teplota (°C)

l

Rigaku

150

300
100

200

l

Možnost analýzy odchozích plynů (MS, IR)

RTG-dilatometrie

100

50

0
0

100

200

300

400

Čas (min)

500

600

700

0

50

100

150

Čas (min)

200

250

Sběr a zpracování dat

Vysokoteplotní experimenty

Kvalitativní fázová analýza: HighScore Plus & PDF4+

Kvantitativní f. analýza & výpočet střední velikosti koherentních domén:
Rietveldova analýza – HighScore Plus & ICSD

Dynamické a isotermické žíhání vhodného prekurzoru v
oxidačních/redukčních (vodík/formovací plyn - N90H10) podmínkách

l

Prekurzory:

l

PANalytical X´
X´PertPRO MPD

-

Ferrihydrit

Fe5HO8 · 4H2O

-

Goethit

a-FeOOH

-

Akaganéit

b-FeOOH

-

Lepidokrokit

g-FeOOH

-

Maghemit

g-Fe2O3

-

Hematit

a-Fe2O3

-

Magnetit

Fe3O4

l

Variabilní průtoky plynů

l

Variabilní tlaky plynů

Řízení průtoku a tlaku plynů

Motivace

MCL ~ 4.3 nm

l

Syntéza nanomateriálů pro environmentální aplikace

l

Použití prekurzorů, které jsou:

l

l

Mössbauerova spektroskopie

Přírodní ferrihydrit

-

dostupné ve velkých objemech

-

levné

-

snadno transformovatelné do podoby vhodných nanosorbentů &
nanokatalyzétorů

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
MnO
Cr2O3
LOI
TOT/C
TOT/S
SUM

Použití postupů, které jsou jednoduché, levné a snadno
reprodukovatelné
Hlavním cílem je příprava vysoce reaktivních nanočástic
elementárního železa (nanoparticles of Zero-Valent Iron - nZVI)

2,82
0,11
73,49
0,01
0,66
0,01
0,04
0,01
0,15
0,35
0,001
22,3
1,13
0,88
99,88

Mo
Cu
Pb
Zn
Ni
As
Cd
Sb
Tl
Se
Sc
Ba
Be
Co
Rb

28,8
23,6
0,9
1312
16,7
14,2
1,3
0,2
0,1
1,9
1
139,3
1
15,4
0,5

wt.%

ppm

až 353

Transformační mechanismus v
oxidačních a inertních podmínkách

EDX spektrum (TEM)

m2/g

Ferrihydrit - transformační mechanismus v H2 :

(z Eggleton
& Fitzpatrick 1988)

kvantitativní analýza amorfního podílu při reakcích v pevné fázi

Isotermické experimenty

Dynamické experimenty
TG /%

Temp. /°C
Mass Change: -7.18 %

Mass Change: -10.19 %

350 °C, 2 h, H2 – 3 bary

Counts

MCL:
~ 12 nm!

Mass Change: -12.77 %

Mass Change: -11.19 %

Mass Change: -8.99 %

N90H10

Mass Change: -13.48 %

Mass Change: -12.00 %

100
6000

600
95
500

? FeO

90
4000
Mass Change: -14.11 %

400

Mass Change: -14.72 %
Mass Change: -15.32 %
Mass Change: -15.92 %

85

Mass Change: -16.49 %
Mass Change: -17.08 %
Mass Change: -17.86 %

300

Mass Change: -18.73 %
Mass Change: -19.68 %
Mass Change: -21.69 %

80

2000

200
Mass Change: -25.13 %
Mass Change: -28.30 %
Mass Change: -30.04 %
Mass Change: -30.47 %

75

Mass Change: -30.49 %
Mass Change: -30.49 %
Mass Change: -30.50 %
Mass Change: -30.53 %

100

Mass Change: -30.58 %
Mass Change: -30.57 %

30

Mass Change: -30.55 %

70
50

standardní TGA

100

150

200

250

300

350

1,0

Magnetic susceptibility

full air-access conditions

TGA s aplikovaným
vnějším magnetickým polem

40

50

60

70

Position [°2Theta] (Cobalt (Co))

400

Time /min

N90H10; 30 mL/min

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

100

200

300

400

500

600

700

Temperature (°C)

Transformace na hematit: syntetický Fh = 300 – 400 °C; přírodní Fh = ~550 °C → vliv Si

růst
Transf. koherentních
Fh-Fe0 domén Fe0

Plocha povrchu (BET):
>58 m2/g !

”6-line” ferrihydrit

Goethit: žíhání v oxidačních podmínkách

Redukční podmínky (H2)

SEM

Oxidační podmínky
400 °C

6LFh → a-Fe2O3

117 m2/g
121 m2/g

SEM

Goethit (Bayoxide EF200) – žíhání ve formovacím plynu a vodíku
N90H10

Goethit (formovací plyn):
nanokrystalický versus mikrokrystalický prekurzor

H2
190

140
130

300 °C

180
170

120

480 °C
a-Fe

160

110

a-Fe

150
140

100

a-Fe

90

130

a-Fe

120
110

80

100

70

90
60

W

W

80

W

70

50

60

40

50
30

40

20

Mgn

Mgn

Mgn

Mgn Mgn

30

Mgn

HmHm

Hm

Hm

Hm Hm

Hm Hm

25

30

35

40

45

50

55

60

Position [°2Theta] (Co)

a ve vodíku

65

70

75

W

W

10

0

Lepidokrokit: žíhání v oxidačních podmínkách

W

20

10

80

Mgn

0
25

30

35

Mgn
40

Mgn
45

50

Mgn Mgn
55

60

65

Mgn
70

75

80

Position [°2Theta] (Co)

Akaganéit: žíhání ve formovacím plynu
!

V oxidačních podmínkách transformace na maghemit ~ 250 °C a dále na hematit >400 °C

Maghemit: žíhání ve vakuu – in-situ TEM

Maghemit – žíhání ve vodíku
Připravený mechanochemicky
311 difrakce maghemitu/magnetitu
Intensity (counts)

MCL = 5 nm

NanoTek

RT

700 °C

600 °C

500 °C

400 °C

MCL = 20 nm

10000

6400

3600

40.4

40.6

40.8

41.0

41.2

41.4

41.6

41.8

42.0

42.2
2Theta (°)

maghemit
MCL = 33 nm

Intensity (counts)

magnetit
10000

8100

6400

4900

800 °C, sekvence po ~5s

1600

3600

2500

41.0

41.2

41.4

41.6

41.8

42.0

42.2

42.4

42.6

Po schlazení

1600

42.8
2Theta (°)

V oxidačních podmínkách transformace na hematit >400 °C

Magnetit – žíhání v oxidačních

Magnetit – žíhání ve vodíku

podmínkách
Intensity (counts)

220 difrakce magnetitu/maghemitu
6400

311 difrakce magnetitu
MCL:
~40 nm

3600

Intensity (counts)

4900

14400

2500

10000
1600

6400
900

34.5

34.6

34.7

34.8

34.9

35.0

35.1

35.2

35.3

35.4

35.5
2Theta (°)

3600

magnetit

1600

41.1

41.2

41.3

41.4

41.5

41.6

41.7

41.8

41.9

42.0

maghemit

Hematit – formovací plyn versus H2

Kontrolovaná syntéza nZVI:
vliv průtoku a tlaku plynu
a-Fe2O3
a-Fe +

Magnetite -

Magnetite

Gas pressure: 3 bars
Gas flow: 30 mL/min

a-Fe
0

100

200

gas flow
30 mL/min

SEM

SEM

Hematite

300

400

500

600

Temperature (°C)

700

800

900

42.2

42.3
2Theta (°)

atm. pressure

Magnetite +

Hematite -

42.1

Octan železnatý versus šťavelan železnatý –
oxidační podmínky
Fe(CH3CO2)2

FeC2O4 · 2H2O

Amorfní Fe2O3

Oxidační podmínky
Amorfní Fe2O3 z:
Fe(CH3CO2)2

220 °C

560 °C

880 °C

am-Fe2O3 → a-Fe2O3 → Fe3O4 → FeO
Stejný mechanismus v N2, He a vakuu,
ale nižší teploty transformace

Redukční podmínky (H2)
220 °C

260 °C

320 °C

am-Fe2O3 → a-Fe2O3 → Fe3O4 → FeO
Peak: 275.3 °C

TG /% 100

DSC /(mW/mg)
exo up

Amorfní Fe2O3 z:
KFe3+[Fe2+(CN)6]

30

90
25
80

530 °C

am-Fe2O3 → a-Fe2O3

Amorfní Fe2O3 z:
Fe(CH3CO2)2

20

70

15

60

10

5
50
0

100

200

300

400

Temperature /°C

500

600

700

Heřmánek et al. J. Mater. Chem. 2006, 16, 1273-1280

Interakce nZVI s CO2
H2

350

CO2

Interakce nZVI s CO

Teoretický průběh
Reálný průběh

0

250

Redukce Fe2O3 na Fe

Teplota (°C)

300

200

150

100

50
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Čas (min)

CO2
CNTs

Plocha povrchu C + Fe3C (800 °C):
81 m2/g
V N2 – transformace na wüstit začíná při 550 °C

Děkuji za pozornost !
V prezentaci byly použity obrazové materiály firem:
-

PANalytical

-

Bruker AXS

-

Thermo ARL

-

Rigaku

-

Anton Paar (GmbH)

www.nanocentrum.upol.cz
http://nanotech.upol.cz

Oblasti využití RTG záření
RTG radiografie

RTG prášková difrakce a
RTG fluorescenční spektroskopie v
(nano)materiálovém výzkumu

RTG krystalografie
(RTG difrakce)

Jan Filip
Centrum výzkumu nanomateriálů, PřF UPOL

RTG fluorescenční spektroskopie
1895 – Wilhelm Conrad Roentgen
objev „paprsků X“
1901 – Nobelova cena za fyziku
RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

Rozdělení difrakčních metod
l

Rentgenová difrakce

l

Elektronová difrakce

l

Neutronová difrakce
-

Vznik chrakteristického RTG záření

magnetická struktura materiálů

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

Braggův zákon
W.H. Bragg (otec) a W.L. Bragg (syn) odvodili jednoduchý vztah
popisující rozptyl RTG záření na krystalové mřížce - rok 1912.

Prášková RTG difrakce
Film
Rentgenka
Práškový
vzorek

A
D

B

C
(AB+BC) = (dhkl sinQ + dhkl sinQ) = 2 dhkl sinQ

nl = 2d sinq
l – vlnová dálka: známe (dáno materiálem rentgenky)
q – úhel dopadu RTG záření: měříme
d – mezirovinné vzdálenosti: zajímá nás
n – řád difrakce
RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

Debye-Scherrerova metoda

Bragg-Brentanova geometrie
Detektor
Protirozptylová
clona

Divergenční clona

Monochromátor

Detectorclona

q

Rentgenka

2q

Vzorek
fokusační
kružnice

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

Databáze difrakčních záznamů - PDF
Databáze struktur - ICSD

Difrakční záznam

Počet záznamů v databázi:
PDF-4+:
291 440
PDF-4/Minerals:
34 212
PDF-4/Organics: 370 844

d-hodnoty

Poloha difrakcí – dáno velikostí, tvarem a prostorovým uspořádáním základní
buňky

l

Intenzita difrakcí – závisí na interakci fotonů s elektronovou konfigurací základní
buňky

l

Tvar difrakčních píků – dáno fyzikální vlastností materiálu (krystalinita, ...) –
ideálně velmi úzký pík – rozšíření dáno instrumentálně

l

Počet záznamů v ICSD: ~ 125 000
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Nároky na práškový vzorek

Aplikace RTG práškové difrakce
l

Identifikace fází

l

Kvantitativní fázová analýza

l

Určení poměru amorfní/krystalická fáze

l

Výpočet mřížkových parametrů

l

Výpočet a zpřesňování struktur

l

In-situ měření:

velikost částic ~5mm, max 25 mm dobrá statistika

l

plochý (pro Bragg-Brentanovu
geometrii) s hladkým povrchem

l

potlačení přednostní orientace
(textury) krystalitů

l

povrch vždy tečnou fokusační
kružnice

l

HP

-

atm.

-

čas

Studium dilatace materiálů

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

Intensity (counts)

HT/LT

-

Detektor

"nekonečně" tlustý pro RTG záření
- tzn. 0,5-3 mm

l

l

-

Rentgenka
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posun vzorku

vzorek v difrakční rovině
0.2mm posun dolů
0.4mm posun dolů
1.0 mm posun dolů
1.2mm posun dolů
0.5mm posun nahoru

Vzorek

Úprava RTG záření
Monochromatizace

l

Fokusovaný svazek

l

Paralelní svazek

RTG prášková difrakce nanomateriálů

b-filtr – Z-1

Intensity (counts)

l

200

Ka1

Ka1

Ka1 + Ka2

> 150 nm
(LaB6)

150

vzorek v difrakční rovině
0.2mm posun dolů
0.4mm posun dolů
1.0 mm posun dolů
1.2mm posun dolů
0.5mm posun nahoru

Ka2

100

20 nm
(Fe3O4)

5 nm
(Fe3O4)

Ka2

50

0
80.0

80.2
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80.6

80.8
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81.2
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2Theta (°)
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Metody měření velikosti částic pomocí
XRD

Scherrerova metoda
C = K l / (B cos q)

Nutno rozlišovat „velikost částic“ a „střední velikost koherentních domén“

B – šířka píku v polovině výšky (FWHM)

2.000
1.800
1.600

Střední velikost koherentních domén
-

Scherrerova metoda

-

Rietveldova analýza

Peak Width (deg)

l

1.400

Částice

Tvarový faktor K

koule

0,89

krychle

0,83-0,91

tetraedry

0,73-1,03

oktaedry

0,82-0,93

1.200
1.000
0.800
0.600

Crystallite Size
broading

0.400
0.200

Instrumental Broadening

0.000

l

10

Velikost částic, plocha povrchu, velikost pórů
-

l

l
l
l

l
l

Hugo M. Rietveld - publikace 1967/1969

Rietveldova metoda umožňuje změnou parametrů
přesně porovnat ideální strukturu s měřeným
vzorkem - fitování metodou nejmenších čtverců
s cílem nejlepší shody.

610

810

1010

P. SCHERRER, Estimation of the size and internal structure of colloidal particles
by means of röntgen., Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, (1918), 2, 96 - 100.
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Rozptyl RTG záření pod nízkým úhlem (SAXS)

Princip Rietveldovy analýzy
l

410

Crystallite size (angstroms)

Rozptyl RTG záření pod nízkým úhlem (SAXS)

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

210

l

Určení velikosti částic

l

Určení velikostní distribuce

l

Výpočet velikosti specifické
plochy povrchu

Vypřesnění struktury
Kvantitativní fázová analýza
Střední velikost
koherentních domén
reziduální stres
defekty struktury a pod.
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Vysokoteplotní RTG prášková difrakce

Analýza tenkých (nano)vrstev
Scintilační
detektor
Hybridní monochromátor
(Göblovo zrcadlo)
Sollerovy clony
Vzorek
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Použití vysokoteplotní RTG
práškové difrakce
l

reakce v pevné fázi

l

reakce pevná fáze - plyn

Goethit a-FeOOH – žíhání v redukční atmosféře (H2)

l

kinetika reakcí

l

fázová a strukturní analýza vzorků nestabilních na vzduch

l

in-situ monitorování strukturních a katalytických parametrů
katalyzátorů
Teoretický průběh
Reálný průběh

900

300

Teoretický průběh
Reálný průběh

800
250

in

Teplota (°C)

500

,5
~1

400

°C

in
/m

200

~40°C/min

/m
°C

600

~2

Dynamické strukturní
změny a přechody

Teplota (°C)

l

700

150

300

l

100

RTG-dilatometrie
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0
0
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Čas (min)

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
v (nano)materiálovém výzkumu

Rekrystalizace amorfního materiálu

Katalyzátory - syntéza a aplikace

6 nm

Counts
OS06-63L_H2_300°C
900
400
100
0
1600 OS06-63L_H2_300°C
900
400

H2

350

CO2

Teoretický průběh
Reálný průběh

100

0
OS06-63L_H2_300°C
1600

300

900

0

OS06-63L_H2_300°C

400

30 nm

0
3600 OS06-63L_H2_300°C

0

250

Redukce Fe2O3 na Fe

100

Teplota (°C)

400

1600

200

150

1600
400

100

0
OS06-63L_H2_300°C
3600

CO2

50

1600
400
0

0

OS06-63L_H2_300°C

3600

50
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200
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300
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Další aplikace vysokoteplotní RTG
difrakce
l

l

l

Nízkoteplotní XRD

Krystalizace systému ZrO2-TiO2 (vliv
na katalytické vlastnosti)

l

Nízkoteplotní fázové přechody

l

Změny mřížkovývh parametrů

příprava uhlíkových nanotrubek
metodou "catalytic chemical vapour
deposition" pomocí katalyzátoru na
bázi NiO/CuO v ethylenu

TbVO4

in-situ sledování zabudování H2 do
struktury uhlíkových nanotrubek
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Průmyslové aplikace RTG práškové difrakce

Elektronová difrakce
Transmisní elektronový mikroskop
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SAED – „elektronová difrakce vybrané oblasti“

RTG versus elektronová difrakce
l

a-Fe

FeO/Fe3O4
l
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Rentgenová difrakce
-

nízká intenzita difraktovaného RTG záření

-

nutnost velkého objemu vzorku → průměrná informace o
materiálu vzorku

-

vhodné pro materiály s vysokým atomovým číslem

Elektronová difrakce
-

intenzita difraktovaného záření je ~108-krát vyšší než v případě
RTG záření

-

stačí velmi malý objem studovaného objektu – xx nm3

-

metoda citlivá pro materiály s nízkým atomovým číslem
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Oblast použití rentgenové fluorescence

Rentgenová fluorescence
(X-ray fluorescence – XRF)

l

Chemické složení:
-

pevných vzorků
l
l
l
l
l

l

kompaktní materiály (kovy, skla a pod.)
práškové lisované vzorky
práškové volně sypané vzorky
filtry
...

kapalných vzorků

Tloušťka a chemické složení tenkých vrstev

Rychlá (doba měření: několik s až ~ X0 min), přesná (velmi
dobrá reprodukovatelnost výsledků !) a nedestruktivní
metoda s minimálními nároky na přípravu vzorků
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Oblast použití rentgenové fluorescence

Oblast použití rentgenové fluorescence

l

Multiprvková technika pro analýzu až 84 prvků
(standardně prvky s atomovým číslem 11 až 92)
Li Be
Na Mg
Ca Sc Ti

Rb Sr

Y

Cs Ba La

Fr

Obecně platí, že se detekční limit zlepšuje s rostoucím
atomovým číslem analyzovaných prvků

He

H

K

l

Ra Ac

V

B

C

N

O

F

Al

Si

P

S

Cl Ar

ArcArc-Spark OES

X-ray Fluorescence

Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In
Hf Ta

Combustion : TOC; TN; TS, TOX

Ne

W Re Os Ir

Pt Au Hg Tl

Sn Sb Te

I

Xe

Pb Bi

Po At Rn

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er

Tm Yb Lu

ICP
ICP--MS
ICP
ICP--AES

Th Pa U
Standardně měřitelné
prvky
Neměřitelné prvky

Np Pu Am Cm Bk

Cf

Lehké prvky vyžadující měření pomocí
syntetických krystalů na bázi multivrstev
Nestabilní prvky

GFAAS

Es Fm Md No Lw

Vzácné plyny
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Interakce RTG záření se vzorkem

Solids
AAS

1 ppq

1 ppt

1 ppb

1 ppm

TRACE

Liquids
1,000 ppm

100%

BULK
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Comptonův a Rayleighův rozptyl
Comptonův rozptyl
Rayleighův
rozptyl
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Konstrukční typy XRF spektrometrů
l

Konstrukční typy XRF spektrometrů

Energiově disperzní XRF (EDXRF)
-

kvalitativní/semikvantitativní analýza

EDXRF
l

Vlnově disperzní XRF (WDXRF)
-

velmi přesná kvantitativní analýza

-

nutné měřit sadu standardů

Sekvenční vs. Simultánní

WDXRF

ZDROJ RTG ZÁŘENÍ --- VZOREK --- DETEKČNÍ SYSTÉM
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Saturační hloubka a sekundární
fluorescence

Saturační hloubky pro různé matrice
Spektrální
čára
Cd KA1
Mo KA1
Cu KA1
Ni KA1
Fe KA1
Cr KA1
Ca KA1
Cl KA1
S KA1
Si KA1
Al KA1
Mg KA1
Na KA1
F KA1
O KA1
N KA1
C KA1
B KA1

Sn KA1 (25.2 keV)

Vzorek

Rentgenka

Cr KA1 (5.4 keV)
Sn LA1 (3.4 keV)
B KA1 (0.18 keV)

detektor

Energie

Grafit

23.17 keV 14.46 cm
17.48
6.06
8.05
5.51 mm
7.48
4.39
6.40
2.72
5.41
1.62
3.7
0.50
2.6
172.00 mm
2.31
116.00
48.9
1.7
1.5
31.8
1.25
20.00
1.0
12.0
0.68
3.70
0.53
1.85
0.39
0.83
0.28
*13.60
0.18
4.19

Sklo

Železo

8.20 mm
0.70 mm
3.60
0.31
0.38
36.40m
0.31
29.80
196.0 mm
*164.00
122.0
104.00
54.3
36.5
20.9
14.3
14.80
10.10
16.1
4.69
10.5
3.05
7.08
1.92
5.56
1.15
1.71
0.36
* 2.5
0.18
1.11
0.08
0.42
0.03
0.13
0.01

Olovo
77.30 mm
36.70
20.00
16.60
11.10
7.23
3.41
2.19
* 4.83
2.47
1.7
1.13
0.73
0.26
0.14
0.07
0.03
0.01

Analyzovaná vrstva – vrstva ze které je získáno 90% intenzity
!!! heterogenní práškové vzorky
Důležité zejména pro čáry lehkých prvků, kde velikost částic přibližně odpovídá
analyzované vrstvě ! (typická velikost částic se pohybuje v rozmezí 40-200 mm)
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Měření kapalných a volně sypaných vzorků
Lehká matrice

Příprava vzorků v podobě
skleněných disků

CaCO3

SiO2

Odstranění vlivu matrice a velikosti částic

+
Li2B4O7

Komora vzorku
(Helium)

Hermetická
přepážka
RTG prášková difrakce a RTG fluorescenční spektroskopie
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Komora goniometru
(Vakuum)

l

Naředění 1:5 až 1:60
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Kolimátory/Solerovy clony

Polovodičový Si(Li) detektor pro ED
l

0.15°/0.23° HR

l

0.46°

HS

l

1.0°

HS

l

2.0°

HS

l

kolimátory o světlosti 1.0°; 2.0°
až 3° (spolu s volbou vhodných krystalů)
pro analýzu velmi lehkých prvků

l
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Kolimátory ovlivňují intenzitu a rozlišení
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Krystaly pro disperzi RTG záření

multivrstvy

Krystaly pro disperzi RTG záření
Krystal Materiál / použití pro prvky

2d [nm]

LiF(420)
LiF(220)
LiF(200)
Ge
InSb
PET
AdP
TlAP
OVO-55
OVO-160
OVO-N
OVO-C
OVO-B

0.1801
0.2848
0.4028
0.653
0.7481
0.874
1.0648
2.5760
5.5
16
11
12
20

Lithiumfluoride / from Co KB
Lithiumfluoride / from V
Lithiumfluoride / from K
Germanium / P, S, Cl
Indiumantimonide / Si
Pentaerythrit / Al - Ti
Ammonium dihydrogen phosphate/Mg
Thalliumhydrogenphtalate/F,Na
Multilayer (W/Si) / (C) O - Si
Multilayer (Ni/C) / B, C, N
Multilayer (Ni/BN) / N
Multilayer (V/C) / C
Multilayer (Mo/B4C) / B (Be)

nl = 2d sinq
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Kvantitativní analýza

Proporcionální (průtokový) detektor
HV: + 1400 V - 2000
V

Ar + 10%
CH4
e-e-e-e-e-e-eI+I+I+I+I+I+I+

RTG fluorescenční spektroskopie je relativní metoda:
I [kcps]

Kalibrační vzorky

Creal: Skutečná koncentrace
Ccalc: Vypočtená koncentrace

CH4: zhášecí plyn
Ccalc Creal

Scintilační detektor

Fotonásobič

Koncentrace

C

[%]

krystal NaJ
l

RTG

fotokatoda
Vysoké napětí
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Velikost pulzů [Volt]
Energie [keV]

Odchylky od teoretické křivky jsou dány:
-

chyba ve stanovení obsahu prvku ve standardu

-

vliv přípravy vzorku

-

vzorek tenčí než saturační hloubka pro daný prvek

-

vliv matrice
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Korekce dat
„Matrix correction“
-

Absorpce matricí

-

Sekundární fluorescence

-

Korekce Comptonova rozptylu

-

Korekce fundamentálními parametry

l

Korekce na překryv píků

l

Korekce driftu spektrometru

intenzita

l

Aplikace XRF (nejen) v průmyslu

koncentrace
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Skenovací elektronový mikroskop / elektronová
mikroanalýza (ED a WD spektrometry)

Děkuji za pozornost !

• Bodová analýza jednotlivých zrn/
vybraných oblastí
• mapy distribuce prvků

V prezentaci byly použity obrazové materiály firem:

Si

-

PANalytical

-

Bruker AXS

-

Thermo ARL

-

Rigaku

-

Anton Paar (GmbH)

Fe
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II. letní škola
„NANOSYSTÉMY BIO-EKO-TECH“
16.-18.9.2010, Malenovice

Why to detect single photons?

Detectors of single photons
(…on the road to nano)

¡

O. Haderka

¡

In classical optics – every photon is
valuable (e.g., in astronomy)
In quantum optics/information
l

Regional Center for Advanced Technologies and Materials, Joint
Laboratory of Optics, Palacký University, 17. listopadu 50a,
772 07 Olomouc, Czech Republic.

l

l

¡

¡
¡
¡
¡

internal
coupling

detector

¡

sampling/ADC

¡

gain

losses

ηentry

¡

¡

amplifier/
integrator

n

General characteristics

Coupling
Conversion of optical quanta to another medium
(usually electron or electron-hole pair)
Amplification to macroscopic level
Sampling/Thresholding

coupling
optics

ηconv ηcollect γint

γext

m

Other applications in particle physics,
biomedical research, atmospheric
pollution measurements, LIDAR etc.

x

Spectral properties
l conversion quantum
efficiency ηconv
Timing properties
l dead time
l jitter
Noise properties
l dark count rate d
l probability of afterpulses
Ability to resolve number of
photons
l excess noise
l pulse-height diagram
l single-shot vs. statistics
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time-correlated photon counting (TCPC)
some tasks benefit from single photons (QKD,
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other tasks require single photons (LOQC)
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Overview of current technologies
¡
¡
¡

¡
¡
¡

¡
¡
¡

Photomultiplier tubes
Avalanche photodiodes
Hybrid photodetectors
Visible light photon counters
Transition-edge sensors
Frequency up-conversion
Superconducting nanowires
Quantum dots & defects
Carbon nanotubes (?)

Photomultiplier tubes
¡
¡
¡

¡
¡

the oldest photon-counting
detector (1949)
large active areas
(Æ > 10 mm)
amplification excess noise can
be lowered using first dynode
from suitable material (GaP)
η = 40% @ 500 nm (GaAsP)
d ≈ 100 Hz, Δt ≈ 300 ps
η = 2% @ 1550 nm
(InP/InGaAs @ 200 K),
d ≈ 200 kHz

Single-photon avalanche
photodiode (SPAD)
¡

¡

¡

¡
¡
¡

¡

Perkin-Elmer
Micro Photon Devices
idQuantique

photodiode reverse biased
above breakdown
(Geiger mode)
avalanche stopped by
quenching circuit
Si: η = 70% @ 650 nm, d ≈ 25 Hz,
Δt ≈ 400 ps, τ = 50 ns, high excess noise
back-flashing
d can be lowered to 8x10-4 Hz by cooling to 78K
shallow-junction: Δt ≈ 40 ps
InGaAs/InP: η = 20% @ 1550 nm, d ≈ 10 kHz,
Δt ≈ 400 ps, τ = 10 μs, high excess noise,
gating necessary

Hamamatsu

Hybrid photodetectors
¡

¡

¡

combination of a
photocathode with
avalanche
photodiode
low excess noise
due to single largeamplification step
η = 46% @ 500 nm,
d ≈ 1 kHz,
Δt ≈ 35 ps

Albota et al., OL 29, 1449 (2004)
Langrock et al., OL 30, 1725 (2005)

Frequency up-conversion
¡

¡
¡
¡

¡
¡

conversion
1550 nm
of IR-photons
630 nm
to a region with 1064 nm
better detectors
PPLN: 90% conversion
very intense pumping needed (cavity or
waveguide)
high-noise (background nonlinear processes
emitting at target wavelength due to strong
pumping)
η = 46% @ 1550 nm, d ≈ 800 kHz,
Δt ≈ 400 ps (thick junction Si SPAD)
coherent up-conversion is feasible

Kim et al., APL 74, 902 (1999)
Takeuchi et al., APL 74, 1063 (1999)

Visible-light photon counters (VLPC)
¡

¡

¡
¡

Cabrera et al., APL 73, 735 (1998)
Rosenberg et al., PRA 71, 061803 (2005)
Lita et al., OE 16, 3032 (2008)

Transition-edge sensors
¡

¡
¡
¡

¡

superconduction film (W) kept at the
temperature of superconducting transition
(100 mK)
photon-absorbtion induced temperature
change is detected as a current change
resolves up to 8 photons
η = 95% @ 1550 nm,
d ≈ 3 Hz, Δt ≈ 100 ns,
τ = 2 μs
can be done at any
wavelength between
200-1800 nm

controlled single-carrier
multiplication process
@ 6K temperature
avalanche triggered by a
hole in As-doped region
confined to Æ 20 μm
resolves up to 5 photons
ηconv = 88% @ 694 nm
(ηconv = 93% @ near IR),
d ≈ 20 kHz, Δt ≈ 250 ps,
τ = 100 ns

Figure by Y. Yamamoto

Goltsman et al., APL 79, 705 (2001)
Marsili et al., NJP 11, 045022 (2009)

Superconducting nanowires
¡
¡

¡
¡
¡

¡

¡

100 nm wide nanowire in a thin superconducting
film
NbN @ 1.5-4K (below superconducting transition)
wire biased just below critical current
photon detections create resistive hotspots and
trigger voltage pulses
η = 1-57% @ 1550 nm,
d ≈ 10 Hz, Δt ≈ 30-60 ps,
τ = 10 ns (large area)
deposition of structures
for spatial multiplexing
possible
improvements likely

Rowe et al., APL 89, 253505 (2006)
Kardynal et al., APL 90, 181114 (2007)
Blakesley et al., PRL 94, 067401 (2005)

Ambrosio et al., NIMPRA 617, 378 (2010)

Quantum dots or defects
¡
¡

trapping of charge in defects
heterostructures based on III-V compounds
l

l

¡
¡

Carbon nanotubes (?)
¡

trapped charge alters conductance in a fieldeffect transistor (ηconv = 68% @ 805 nm,
resolves up to 3 photons)
alters tunneling probability
in a resonant tunnel diode
(ηconv = 12% @ 550 nm,
d = 2x10-3 Hz)

¡

multi-wall carbon
nanotubes are grown
(CVD) on p-doped silicon
substrate
structure behaves like a
photodiode with η≈50%

4K temperature needed
improvements likely

Haderka et al., EPJD 28, 149 (2004)
Fitch et al., PRA 68, 043814 (2003)

Multichannel detectors

¡

¡
¡

30 m (150 ns)
delay loop

15 m (75 ns)
delay loop

input
state

connector

50/50
splitter

50/50
splitter

variable ratio
coupler

input state

¡

¡

30 ns electronics
delay
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Andor
Roper Scientific
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Multi-pixel photon counter
(silicon photomultiplier)

¡

50/50
splitter

10-1

Hamamatsu

array of APDs in
Geiger mode
currently
100 – 1600 pixels
crosstalk due to
back-flashes
η = 65% @ 440 nm,
d = 6 x 105 Hz,
Δt ≈ 200-300 ps

connector

APD

Time Delay after start pulse [ns]

¡

APD

10m delay loop

Probability

¡

[VLPC, HD, nanowires]
Fiber-loops
Solid state photomultipliers
i-CCD cameras
EM-CCD cameras

Probability of detection

¡

Fiber loops

iCCD cameras

¡

η = 25% @ 550 nm,
d ~ 104 Hz,
Δt ≈ 2 ns

Andor
Roper Scientific
Hamamatsu

Figures of merit

EM-CCD (L3) cameras
¡

¡
¡
¡
¡

high η of backilluminated CCDs
single photon sensitivity
CIC noise
‘slow’ shutter
η = 97% @ 550 nm

For binary detectors:
efficiency factor Qeff

Qeff =

h
d Dt

For photon-number resolving detectors:
peak-to-valley contrast
number of resolvable peaks

ENC µ hN (1 - d Dt )

effective number of channels
n-photon fidelity
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Olomouc: Application of single-photon
detectors to twin photon beams

n-photon fidelity
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Characterization of photon-number
correlations
Spatial correlations
Absolute quantum efficiency
measurement
Noise reduction techniques

Type-I spontaneous parametric
down-conversion

Φs Λs

L

τ

Generation and measurement of
photon twins
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Haderka et al., PRA 71, 033815 (2005)

Detection with iCCD camera
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CONCLUSION
¡

¡
¡

¡

Single photon detection technology
makes big leaps
Promising nanotechnologies appear
Both intrinsic and multichannel photonnumber resolution improves
This all should contribute to present &
future quantum information systems

Fotokatalýza na oxidu titaničitém a její uplatnění
při ochraně životního prostředí
Olomouc, 24. února 2010

Podstata heterogenní fotokatalýzy:
fotokatalýzy:
Oxidace přímým přenosem díry

Obsah přednášky
UV záření

– podstata fotokatalytické oxidativní degradace
organických škodlivin

– degradace herbicidu diuronu za simulovaných přírodních
podmínek

A (O2)

Vodivostní pás
y

Zakázaný
pás

y

Redu
Redukce
kce

y

Rekombinace

– vývoj fotoaktivity nanočástic oxidu titaničitého
během stárnutí jejich koloidních roztoků

Excitace

– princip heterogenní fotokatalýzy

Oxidace zprostředkovaná hydroxylovým
radikálem
UV záření
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Podstata heterogenní fotokatalýzy:
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min. kyseliny

Mineralizace
Mineralizace

D (Organická molekula)

Výzkum transparentních koloidních roztoků
roztoků
nanočástic oxidu titaničitého
• Definice
– transparentní vs. koloidní „roztoky“
– vodná suspenze izolovaných nanočástic o velikostech 10-15 nm
– zanedbatelný rozptyl světla
– zcela průhledné suspenze, okem nerozlišitelné od pravých
roztoků
– studium technikami absorpční spektroskopie
• Specifické vlastnosti tzv. Q-částic
– „nový“ stav hmoty na přechodu mezi molekulami
a makroskopickými částicemi
– kvantové efekty, jejichž rozsah závisí na velikosti Q-částic
– elektronová struktura Q-částic polovodičů se mění
– s poklesem velikosti dochází k rozšiřování zakázaného pásu
– absorpce se posouvá modře, tj. ke kratším vlnovým délkám
– zlepšují se redoxní schopnosti fotogenerovaných nábojů

Výzkum transparentních koloidních roztoků
roztoků oxidu
titaniččitého a jejich mož
titani
možné použ
použití

• Definice
– transparentní vs. koloidní „roztoky“
– vodná suspenze izolovaných nanočástic o velikostech 10-15 nm
– zanedbatelný rozptyl světla
– zcela průhledné suspenze, okem nerozlišitelné od pravých
roztoků
– studium technikami absorpční spektroskopie
• Specifické vlastnosti tzv. Q-částic
– „nový“ stav hmoty na přechodu mezi molekulami
a makroskopickými částicemi
– kvantové efekty, jejichž rozsah závisí na velikosti Q-částic
– elektronová struktura Q-částic polovodičů se postupně mění
– s poklesem velikosti dochází k rozšiřování zakázaného pásu
– absorpce se posouvá modře, tj. ke kratším vlnovým délkám
– zlepšují se redoxní schopnosti fotogenerovaných nábojů

Příprava QQ-částic oxidu titanič
titaničitého

Příprava QQ-částic oxidu titanič
titaničitého

• Řízená hydrolýza chloridu titaničitého
– TiCl4 + 2 H2O ¾¾® Q-TiO2 + 4 HCl
• Možnosti stabilizace koloidních roztoků částic Q-TiO2:
(i)
– přídavek vhodných polymerních, povrchově aktivních
sloučenin (polyvinylalkohol, polyfosforečnan apod.)
– výhodné pro praktické použití (např. pro transparentní
samočisticí a antibakteriální povrchové úpravy)
(ii)
– snížením iontové síly dialýzou a nastavením vhodného pH
(tj. využitím amfoterních vlastností povrchu TiO2)
– výhodné pro studium vlastností částic Q-TiO2, neovlivněných
přítomností dalších látek
• Příprava tuhého gelu částic Q-TiO2
– vakuovou destilací koloidních roztoků částic Q-TiO2
– gel je rozpustný ve vodě i alkoholu

Absorpční spektra koloidního
Absorpč
koloidního roztoku
roztoku
10 mM QQ-TiO2 různého stář
stáří

UV záření
Vodivostní pás
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• Spektroskopické stanovení šířky zakázaného pásu
– modrý posun hrany absorpční spektra je úměrný rozšiřování
zakázaného pásu polovodičové Q-částice
• Spektroskopická charakterizace specifického povrchu
– barevné změny vyvolané tvorbou povrchových komplexů vhodné
modelové sloučeniny (např. kyseliny salicylové)
– parametry adsorpční izotermy korelují s velikostí povrchu
• Spektroskopické stanovení fotokatalytické aktivity
– rychlost fotodegradace vhodného modelového barviva je úměrná
fotoaktivitě částic Q-TiO2
• Studium primárních dějů přenosu náboje metodou časově rozlišené
absorpční spektroskopie
– technika nanosekundové laserové fotolýzy
– měří se kvantové výtěžky přenosů fotogenerovaných nábojů
na vhodné reaktanty v závislosti na energii laserového záblesku
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Excitace

• Řízená hydrolýza chloridu titaničitého
– TiCl4 + 2 H2O ¾¾® Q-TiO2 + 4 HCl
• Možnosti stabilizace koloidních roztoků částic Q-TiO2:
(i)
– přídavek vhodných polymerních, povrchově aktivních
sloučenin (polyvinylalkohol, polyfosforečnan apod.)
– výhodné pro praktické použití (např. pro transparentní
samočisticí a antibakteriální povrchové úpravy)
(ii)
– snížením iontové síly dialýzou a nastavením vhodného pH
(tj. využitím amfoterních vlastností povrchu TiO2)
– výhodné pro studium vlastností částic Q-TiO2, neovlivněných
přítomností dalších látek
• Příprava tuhého gelu částic Q-TiO2
– vakuovou destilací koloidních roztoků částic Q-TiO2
– gel je rozpustný ve vodě i alkoholu
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Tyto koloidní roztoky byly uchovávány v chladničce (při 4°C):
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Kinetika fotokatalytické degradace 44-chlorfenolu
v koloidním roztoku Q-TiO2 různého stáří
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• Tělo
– Křemenná trubice
s vodním pláštěm (20° C)
• Náplň
– Vodní suspenze (70 mL)
fotokatalyzátoru (1 g/L)
s 4-chlorfenolem (0,1 mM)
– Magnetické míchání
– Automatická titrace
pomocí pH-statu
• Zdroj záření
– Černé výbojky 125 W
(λmax = 365 nm)
• Plášť
– Ocelový válec
– Hliníková fólie (uvnitř)
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Závislost fotokatalytické aktivity částic Q-TiO2
na stář
stáří koloidního roztoku
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Studium roztoků Q-částic oxidu titaničitého
metodami absorpční spektroskopie
• Spektroskopické stanovení šířky zakázaného pásu
– modrý posun hrany absorpční spektra je úměrný rozšiřování
zakázaného pásu polovodičové Q-částice
• Spektroskopická charakterizace specifického povrchu
– barevné změny vyvolané tvorbou povrchových komplexů vhodné
modelové sloučeniny (např. kyseliny salicylové)
– parametry adsorpční izotermy korelují s velikostí povrchu
• Spektroskopické stanovení fotokatalytické aktivity
– rychlost fotodegradace vhodného modelového barviva je
úměrná fotoaktivitě částic Q-TiO2
• Studium primárních dějů přenosu náboje metodou časově rozlišené
absorpční spektroskopie
– technika nanosekundové laserové fotolýzy
– měří se kvantové výtěžky přenosů fotogenerovaných nábojů
na vhodné reaktanty v závislosti na energii laserového záblesku
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Závislost velikosti povrchu částic QQ-TiO2
na stář
stáří jejich koloidního roztoku
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Počet
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Studium roztoků QQ-částic oxidu titaničitého metodami
absorpční spektroskopie

Poměr povrchových pětivazných atomů
titanu k jejich celkovému počtu

Základní model
Poměr

Výška [nm]
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0,2
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Poměr

Podstata laserové fotolýzy koloidních roztoků

• Spektroskopické stanovení šířky zakázaného pásu
– modrý posun hrany absorpční spektra koreluje s rozšířením
zakázaného pásu polovodičové Q-částice
• Spektroskopická charakterizace specifického povrchu
– barevné změny vyvolané tvorbou povrchových komplexů vhodné
modelové sloučeniny (např. kyseliny salicylové)
– parametry adsorpční izotermy korelují s velikostí povrchu
• Spektroskopické stanovení fotokatalytické aktivity
– rychlost fotodegradace vhodného modelového barviva je úměrná
fotoaktivitě částic Q-TiO2
• Studium primárních dějů přenosu náboje metodou časově rozlišené
absorpční spektroskopie
– technika nanosekundové laserové fotolýzy
– měří se kvantové výtěžky přenosů fotogenerovaných nábojů
na vhodné reaktanty v závislosti na energii laserového záblesku

Kinetické kř
křivky laserové
aserové fotolýzy
fotolýzy pro rů
různé časové
základny a rozdílné energie záblesku

Seříznuté vrcholy

Výška [nm]

Laser

• Spektroskopická kyveta
– štěrbinami přesně vymezen
reakční objem ca 5 μl
(1,7 mm x 1,3 mm x 2,3 mm)
• Zkoumaný koloidní roztok
– Q-TiO2 + elektrondonor
– Q-TiO2 + elektronakceptor
• Laserový paprsek
– vlnová délka (355 nebo 266 nm)
– krátký záblesk (5 ns)
– energie pulsu (0,1 až 20 mJ)
• Analytický paprsek
– xenonová výbojka (200 W)
– monochromátor
• Měření
– změna absorbance po excitaci

Absorpč
bsorpční spektra krátce žijících transientů
transientů
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• Oddělené testování přenosu elektronu a kladné díry
– jednoduché reakční soustavy (MV2+ resp. X-)
– adsorpce reaktantu na povrchu polovodičových částic
– známé extinkční koeficienty radikálových produktů
– stanovení koncentrace produktu
– zjištění kvantového výtěžku přenosu náboje
• Měření závislosti koncentrace produktu na energii záblesku
– nelinearita (patrně v důsledku multifotonových procesů)
• Sledovaná hlediska
– vliv koncentrace reaktantu
– vliv obsahu trojmocného železa
– vliv velikosti polovodičových Q-částic

Závislost reakčního výtěžku přenosu náboje
na energii záblesku – vliv koncentrace reaktantu
0,03

Absorbance (470 nm)

Studium primárních fotoredoxních procesů v koloidních
roztocích QQ-TiO2
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Závislost reakčního výtěžku přenosu náboje
na energii záblesku – vliv dopování Fe3+

Fotokatalytická degradace atrazinu v koloidních
roztocích QQ-TiO2 – vliv dopování Fe3+
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Závislost reakčního výtěžku přenosu náboje
na energii záblesku – vliv velikosti QQ-částic

Závislost reakčního výtěžku přenosu náboje
na energii záblesku – vliv velikosti QQ-částic
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Kinetický model fotoredoxních dě
d ě jů
v koloidních roztocích Q-částic polovodi
polovodičů
čů

Kinetický model fotoredoxních dě
d ě jů
v koloidních roztocích Q-částic polovodi
polovodičů
čů

Reakční schéma excitovaných stavů

Postuláty
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– foton absorbovaný v polovodičové Q-částici generuje pár nositelů náboje,
tj. kladnou díru ve valenčním a elektron ve vodivostním pásu
– v pásech jsou náboje volně pohyblivé po celém objemu Q-částice
– náboje jsou náhodně zachyceny v některých z přítomných mělkých
záchytných centrech
– v případě Q-TiO2 se elektrony zachycují na atomech titanu a díry na
atomech kyslíku
– zachycené náboje mohou být znovu termálně excitovány do příslušných
pásů
– procesy excitace a zachycování se dějí opakovaně a probíhají velmi
rychle
– při současném zachycení elektronu a kladné díry na sousedících
atomech dochází k jejich rekombinaci
– k přenosu náboje dochází v případě jeho zachycení v povrchovém
centru, k němuž je současně vázána molekula vhodného reaktantu

Reak
eakčční schéma a kinetické
kinetické rovnice transformací
Q-částice v obecném excitovaném
excitovaném stavu (Pi,j)
Rychlostní konstanty

Pi-1,j

Pi-1,j-1
Ii-1,j-1

hi,j

ri,j

Pi,j-1

ei,j

ei,j+1

Pi,j

Pi,j+1

Ii,j

hi+1,j

Vztahy pro svě
světelnou intenzitu absorbovanou
obecným excitovaným stavem Pi,j

ri+1,j+1

Pi+1,j

Pi+1,j+1

Ii,j - světelná intenzita absorbovaná
excitovaným stavem Pi,j
ri,j – rychlostní konstanta rekombinace
elektronu a díry ve stavu Pi,j
ei,j – rychlostní konstanta přenosu
elektronu na adsorbovaný
elektronakceptor ze stavu Pi,j
hi,j – rychlostní konstanta přenosu
kladné díry na adsorbovaný
elektrondonor ze stavu Pi,j

Ii, j =
OD =
ei,j
l
OD
I0

-

[ ]

ei, j × Pi, j × l
OD

(

× I0 × 1 - 10 OD

)

å e × [P ]× l
i, j

i, j

absorpční koeficient stavu Pi,j
optická délka
absorbance koloidního roztoku
vstupní intenzita světla

Soustava kinetických diferenciálních rovnic

[ ]=I

d Pi, j
dt

i-1, j-1

(

)[ ]

[

]

[ ]

[ ]

- Ii, j - ri, j + hi, j + ei, j × Pi, j + ri+1, j+1 × Pi+1, j+1 + hi+1. j × Pi+1, j + ei, j+1 × Pi, j+1

i = 0, 1, 2, ... , n ; j = 0, 1, 2, ... , n (i – počet elektronů; j – počet elektronů; n – limitní počet)

Vztahy pro rychlostní konstanty př
přenosu nábojů
nábojů
na povrchově
povrchově vázané reaktanty stavu Pi,j
hi, j = kh®VB ×

ND
N
× i = kh®VB × D × i
Nh
2Na

ei, j = ke®CB ×

N
NA
× j = ke®CB × A × j
Na
Ne

hi,j
ND
ei,j
NA

-

rychlostní konstanta přenosu díry ze stavu Pi,j
počet povrchově vázaných molekul elektrondonoru
rychlostní konstanta přenosu elektronu ze stavu Pi,j
počet povrchově vázaných molekul elektronakceptoru

Vztah pro rychlostní konstantu rekombinace
v obecném excitovaném stavu Pi,j
ö
æk
k
ri, j = çç h®VB + e®CB ÷÷ × i × j
N
N
h ø
è e
Ne = NTi = Na
Nh = NO = 2Na
kh®VB

-

Ne
ke®CB

-

Nh
Na

-

rychlostní konstanta termální excitace mělce
zachycené kladné díry do valenčního pásu
počet mělkých záchytných center pro elektrony
rychlostní konstanta termální excitace mělce
zachyceného elektronu do vodivostního pásu
počet mělkých záchytných center pro kladné díry
počet molekul TiO2 obsažených v částici Q-TiO2
(aglomerační číslo)

Kinetický model fotoredoxních dě
d ě jů
v koloidních roztocích Q-částic polovodi
polovodičů
čů

Závislost fotokatalytické aktivity částic Q-TiO2
na stář
stáří koloidního roztoku

Shrnutí

Závislost reakčního výtěžku přenosu náboje
na energii záblesku – vliv velikosti QQ-částic

100

Rychlostní konstanta
fotokatalytické reakce [10-6 s-1]

– závislost koncentrace radikálového produktu přenosu náboje na energii
laserového záblesku je nelineární
- příčinou nelinearity jsou rozdíly v závislostech kinetiky rekombinace a
kinetiky přenosů nábojů na počtu kladných děr a elektronů přítomných
v polovodičové částici
- rekombinace je z hlediska nábojů proces bimolekulární s kinetikou blízkou
druhému řádu
- přenosy nábojů jsou pseudomonomolekulární s kinetikou prvního řádu
- pro tutéž molární koncentraci polovodiče a při stejné energii záblesku
absorbují větší částice v průměru více fotonů než částice menší
- při téže energii záblesku jsou u větších částic více zastoupeny vyšší
excitované stavy než u částic menších
- převaha rekombinace nad přenosy nábojů se u vyšších excitovaných stavů
prohlubuje
- nelinearita závislosti koncentrace radikálového produktu přenosu náboje
na energii záblesku se s růstem velikosti polovodičových částic zvýrazňuje
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Reakčční schéma jednofotonových procesů
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Zm
Změ
ěna fotoaktivity nanoč
nanočástic oxidu titani
titanič
čitého
v prů
průběhu stárnutí jejich koloidního roztoku
Závěry
• Vodné koloidní roztoky nanočástic oxidu titaničitého (Q-TiO2)
podléhají stárnutí
• Fyzikálně chemické vlastnosti nanočástic se mění
• Střední velikost nanočástic roste a specifický povrch klesá
• Absorpční hrana se posouvá k delším vlnovým délkám a šířka
zakázaného pásu se snižuje
• Fotokatalytická aktivita vzrůstá
• Navržený kinetický model konsistentně popisuje jednofotonové i
vícefotonové procesy
• Kontinuální ozařování a laserová fotolýza jsou velmi užitečné techniky,
jejichž výsledky se vzájemně doplňují

Shrnutí specifik QQ-částic oxidu titaničitého
a jejich možné budoucí praktické využití
• Transparentnost koloidních roztoků
– využití metod absorpční spektroskopie k charakterizaci Q-částic
TiO2 a ke studiu jejich specifických vlastností
– příprava tenkých transparentních vrstev požadovaných vlastností na
nejrůznějších površích (bez nutnosti vysokoteplotní aktivace)
• Silnější fotoredoxní schopnosti (díky rozšířenému zakázaného pásu)
– uskutečnění náročných fotokatalytických reakcí, které na velkých
částicích neprobíhají
– kompozitní materiály Q-TiO2 / kov a Q-TiO2 /zeolit umožní budoucí
realizace náročných fotokatalytických procesů zásadního významu
(fixace N2, rozklad H2O či redukce CO2)
• Nesnížená kvantová účinnost při vysokých světelných intenzitách
– detoxikace vody s využitím koncentrovaného slunečního záření
– fotoreaktory pro udržování kvality ovzduší v uzavřených prostorách
(např. letadlech)

Degradace herbicidů za simulovaných přírodních podmínek
Olomouc, 24. února 2010

Fotochemická degradace diuronu

Obsah přednášky

CH3

– Studium degradace herbicidu diuronu
• přímá fotolýza ve vodě a na křemenném písku
• mikrobiologické degradace
• fotoindukované odbourávání v roztocích železitých solí
• fotokatalytická degradace na oxidu titaničitém

– Reakční řády fotokatalytické degradace a mineralizace
• kinetika prvního řádu fotokatalytické degradace
• kinetika nultého řádu fotokatalytické mineralizace
• vysvětlení na základě principu fotostacionárního stavu
– Studium reakcí hydroxylového radikálu technikou laserové fotolýzy
• na aromatickém jádře
• na alifatickém řetězci

Cl

CH3
Cl
3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina

• Herbicid ze skupiny chlorovaných derivátů
fenylmočoviny
• Na celém světě velkoplošně aplikován přes 40 let
• Vysoká chemická stabilita
• Nízká rozpustnost ve vodě (42 mg/l, 25°C)
• Pomalé prosakování půdou (aktivita 4 - 8 měsíců)
• Dlouhodobé zamoření spodních vod
• Nutnost odstraňování při úpravě pitné vody

Studium degradace diuronu v simulovaných
přírodních podmínkách
• Přímá fotolýza
- ve vodném roztoku
- na suchých substrátech (křemenný písek,
kaolin, montmorilonit a hematit)
• Fotoindukovaný proces
- homogenní (Fe3+)
- heterogenní (goethit)
• Biodegradace
- plísně Motierella isabellina, Aspergilus niger
a Fusarium oxysporum
- bakterie Burkholderia cepacia

Experimentální postup
• Studium kinetiky probíhajících dějů
• Kvantitativní analýza reakční směsi kapalinovou
chromatografií
• Izolace složek technikou preparativní HPLC
• Identifikace produktů metodami NMR a MS
• Návrh reakčního mechanismu

Schéma přímé fotolýzy diuronu ve vodě
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Přímá fotolýza diuronu ve vodě
• Fotochemická substituce chloru hydroxylem
- P1 (3-chlor-4-hydroxy-)
- P2 (3-hydroxy-4-chlor-)
- P3 (3,4-dihydroxy-)

Imaginární vibrace tranzitního stavu
keto-enolové tautomerizace diuronu

CH3

NH CO N
CH3

• Výrazný efekt vlnové délky

- l < 300 nm (P1 : P2 » 1 : 10)
- l > 310 nm (P1 : P2 » 10 : 1)

Cl
OH

• Keto-enol tautomerie
• Keto-forma

(P1)
CH3

NH CO N

- silně převažuje
- neabsorbuje nad 300 nm

CH3

• Enol-forma
- nízká koncentrace
- absorpce nad 300 nm

OH
Cl

(P2)

Energetický diagram tautomerizace diuronu

Optimalizované struktury a absorpční spektra
tautomerních forem diuronu
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Kinetika přímé fotolýzy diuronu
na křemenném písku

Přímá fotolýza diuronu na křemenném
písku

0
D

20

• Excitace karbonylové skupiny

D1

- absorpce nad 300 nm
- málo intenzivní n-p* přechod

D2

40

-6

k = 9.4 x 10 s

-1

D3

60

D5

CH3

• Hlavní reakce na dimethylaminové skupině

D7

N

80

CH3

- oxidace methylových skupin na formylové
produkty -N(CH3)CHO (D7) a -NHCHO (D5)
- postupná demethylace
produkty -NHCH3 (D3) a -NH2 (D2)
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Tranzitní stav

80

H
N

60

CHO

H
CH3

N

N

40

CH3
CH3

20
0

CHO

CH3

0

10

20

30

H

40

H

50
60
70
80
90
Doba ozařování [hodina]

• Vedlejší reakce na benzenovém jádře
- substituce chloru vodíkem
produkt - herbicid monuron (D1)

N

N

100

Reakční schéma přímé fotolýzy diuronu
na křemenném písku
CH3

H

NH CO N

NH CO N
CH3

hn

CH3

• Nejúčinnější biodegradace plísní Aspergilus niger
• Postupná demethylace dimethylaminové skupiny
- produkty -NHCH3 (D3) a -NH2 (D2)

+

Cl
Cl

CHO

NH CO N
CH3

Mikrobiologická degradace diuronu

Cl
Cl

(D)

hn

Cl
Cl

(D3)

• Konečný produkt 3,4-dichloranilin
- zvýšená toxicita
- uhynutí plísňové kultury

(D7)

hn
CH3

H

NH CO N

H

NH CO N
CH3

NH CO N
H

CHO

• Možnost vzniku jedovatých rozkladných meziproduktů
• Důležitost studia mechanismu degradací cizorodých
látek v simulovaných přírodních podmínkách

+
Cl
Cl

Cl

(D1)

Cl
Cl

(D2)

(D5)

Fotogenerace hydroxylového radikálu

Mikrobiologická degradace diuronu
•
CH3

H

NH CO N

Homogenní fotoindukované procesy - fotolýza roztoků trojmocného
železa

NH CO N
CH3

FeOH2+ + hn

CH3

[(FeOH)2
Cl
Cl

(D)

+ hn ¾¾®

Fe2+ + OH×

(F1)

Fe2+ + OH× + FeOH2+

(F2)

FeII + OH×

(Fs)

Heterogenní fotokatalýza - oxid titaničitý

(D3)
H
NH CO N

NH2
H

Cl

Cl

Cl

Cl

(D2)

Degradace diuronu v roztoku
chloristanu železitého
Stupeň konverze [%]

¾¾®

>FeIIIOH + hn ¾¾®

Cl

Cl

]4+

TiO2 + hn

¾¾®

h+ + e-

H2O + h+

¾¾®

OH× + H+

O2 + e-

¾¾®

O2-×

2 O2-× + 2 H+

¾¾®

H2O2 + O2

H2O2 + e-

¾¾®

OH× + OH-

H2O2 + h+

¾¾®

HO2× + H+

(F)

Minerál goethit a jeho objevitel
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Goethit (α-FeOOH)
• kosočtverečný nerost
• v roce 1801 jej jako první popsal Johann Wolfgang von Goethe,
německý básník, filozof a mineralog
• za přítomnosti komplexotvorných látek podléhá reduktivní fotokorozi

Reduktivní fotokoroze goethitu
za přítomnosti kyseliny šťavelové

Rozdílné vlastnosti anatasu a goethitu

Viditelné světlo
UV záření + viditelné světlo

3+

O

Fe

OH

O

4+

Fe

OH

+



Reduktivní fotokoroze

Zakázaný pás
(2,3 eV)

Valenční pás

Fe
O

O

O

HO

n FeOH2+ + n H2O ¾® (FeOOH)n + 2n H+

Zakázaný pás

+

Fe

HO

Valenční pás

Nevratná hydrolýza

Kinetika fotokatalytické degradace diuronu
v koloidním roztoku částic Q-TiO2

Goethit (a-FeOOH)

Kinetika fotokatalytické degradace
primárního meziproduktu diuronu
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O
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Hydrolytická rovnováha
Přímá fotolýza

Goethit (a-FeOOH)

Fe

O

Fe2+ + H2O2 ¾® Fe3+ + OH- + ·OH

FeOH2+ + hn ¾® Fe2+ + ·OH

Anatas (TiO2)

0

HO

Fe3+ + H2O ¬¾® FeOH2+ + H+

+

Vodivostní pás

HO

Komplex + hn ¾® Fe2+ + CO2 + H2O2

Oxidace (Fentonova reakce)

4+
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Valenční pás
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O
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Vodivostní pás

HO
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Rekombinace

Zakázaný pás
(3,2 eV)

Excitace
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Přírodní cyklus železa
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Kinetika fotokatalytické degradace
a mineralizace monuronu
16
TOC
kinetika nultého řádu
4-CP
kinetika prvního řádu
meziprodukty
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Organický uhlík / pmm

Schéma fotokatalytické degradace meziproduktu III

0

0

0

2

4

6

8

10

12

Doba ozařování / hodiny

14

Kinetika prvního řádu fotokatalytické degradace

Reakční řády fotokatalytické degradace
a mineralizace

• Degradovaná organická sloučenina a její meziprodukty nejsou
adsorbovány

• Degradace je iniciována OH atakem

• Kinetika prvního řádu fotokatalytické degradace

• Rychlost fotogenerace a rychlost spotřeby hydroxylového radikálu
zůstávají konstantní během celé degradace výchozí sloučeniny

• Kinetika nultého řádu fotokatalytické mineralizace

• Fotostacionární koncentrace hydroxylového radikálu zůstává konstantní
• Reaktivita hydroxylového radikálu s výchozí sloučeninou a jejími
degradačními meziprodukty je, vzhledem k podobnosti struktur, podobná

• Obecný fenomén pozorovaný pro různé organické
sloučeniny ze složitější molekulární strukturou

• Dochází jen k transformacím molekul (nikoliv štěpením či rekombinacím)

• Konsistentní vysvětlení založené na principu
fotostacionárního stavu

• Celková molární koncentrace organických sloučenin se nemění
• Vzhledem k nízké fotostacionární koncentraci hydroxylového radikálu je
OH atak nejpomalejším krokem řídícím celkovou kinetiku fotodegradace
• Kinetika fotokatalytického odbourávání je pak formálně prvního řádu:
v = - d[organická látka]/dt = kOH [·OH] [organická látka] = kexp [organická látka]

Kinetika nultého řádu fotokatalytické mineralizace

Kinetické schéma fotokatalytické degradace diuronu
na bočním alifatickém řetězci

• Hydroxylový radikál atakuje organické molekuly na neselektivně
na různých místech
• Paralelní reakce výchozí organické sloučeniny s hydroxylovým
radikálem vedou k několika primárním meziproduktům
• Každý primární produkt je transformován na několik sekundárních
meziproduktů atd.
• Reakční schémata fotokatalytických mineralizací jsou extremně
rozvětvená
• OH ataky na terminálních skupinách vedou k dekarboxylacím
> CH – CHO + O2 ® > CHOH + CO2

H

CHO
N

N

CHO

CH3

H

CH3

H

N

N

•

N
CH3

CH3

H

> CH – COOH + O2 ® > CO + H2O + CO2

CH3

Kinetické diferenciální rovnice
fotokatalytické degradace diuronu

p5

VII
d3

D
p0

d1

k5
d2

III
k1

I

V

d5

k7

p3

d6

II
k6

p2

VI
p1

p6

• Pseudomonomolekulární reakce (kexp = kOH [OH×])
• Formální rychlostní konstanty prvního řádu (d, k a p)
• Celková rychlostní konstanta reakční přeměny libovolné složky
reakční směsi je dána součtem rychlostních konstant všech jejich
dílčích reakcí (např. a0 = d1 + d3 + d7 + p0)

CH2 OH

Typy reakcí
- fotokatalytické (vlnovky)
- termální (plné šipky)
- přeměny na neidentifikované produkty (čárkované šipky)

d7

N

N

Kinetický model fotokatalytické degradace diuronu
p7

H

CH2OH

• Eliminované molekuly CO2 přispívají k mineralizaci
• Příspěvky od různých generací degradačních meziproduktů jsou
podobné
• Reakční rychlosti produkce CO2 zůstávají přibližně konstantní
• Kinetika fotokatalytické mineralizace je pak nultého řádu

d [D]
= (d1 + d 7 + p0 ).[D ] = a0 .[D]
dt
d [I ]
= d1 .[D] - (k1 + p1 ).[I ] = d1 .[D] - a1 .[I ]
dt
d [VII ]
= d 7 .[D] - (k 7 + p7 ).[VII ] = d 7 .[D] - a7 .[VII ]
dt
d [III ]
= k1 .[I ] + k 7 .[VII ] - (d 5 + d 6 + p3 ).[III ] = k1 .[I ] + k 7 .[VII ] - a3 .[III ]
dt
d [V ]
= d 5 .[III ] - (k5 + p5 ).[V ] = d 5 .[III ] - a5 .[V ]
dt
d [VI ]
= d 6 .[III ] - ( k 6 + p6 ).[VI ] = d 6 .[III ] - a6 .[V ]
dt
d [II ]
= k 5 .[V ] + k 6 .[VI ] - a 2 .[II ]
dt

Řešení kinetických diferenciálních rovnic (1)

Řešení kinetických diferenciálních rovnic (2)
ì

q0
q7
q1
+
+
)e -a1t a
a
a
a
a
î 0
3
1
3
1 - a3

[D] = [D]0 .e -a .t

[III ] = [D]0 í(

0

a0 = d1 + d 3 + d 7 + p0

[I ] = [D]0 d1

a0 - a1

[e

- a1 . t

- e - a0 . t ]

a 3 = d 6 + d 2 + d 5 + p3
q 0 = d 3 - k1

a1 = k1 + p1

[VII ] = [D]0 d 7

a0 - a7

[e

- a7 . t

- e - a0 . t ]

q1 = k1
q7 =

a 7 = k 7 + p7

Řešení kinetických diferenciálních rovnic (3)

ü
q7
q0
q1
e - a7 t ý
e - a0 t e -a1t a7 - a3
a0 - a3
a1 - a3
þ

d7
d1
- k7
a0 - a7
a 0 - a1

d1
a 0 - a1

d7
a0 - a7

Řešení kinetických diferenciálních rovnic (4)
a 6 = k 6 + p6

ì
[VI ] = [D]0 d 6 í( r3 - r0 - r1 - r7 )e -a6t î a3 - a6 a0 - a6 a1 - a6 a7 - a6

a 5 = k 5 + p5

ü
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e -a3t +
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þ
ì
[V ] = [D]0 d 5 í( r3
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-

-
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ü
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e -a3t +
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a 7 - a5
þ

Řešení kinetických diferenciálních rovnic (5)

ì
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+
+
+
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r0 =

q0
a0 - a3

r1 =

q1
a1 - a 3

r7 =

q7
a7 - a3

r3 =

q0
q7
q1
+
+
a 0 - a 3 a1 - a 3 a 7 - a1

Řešení kinetických diferenciálních rovnic (6)
s0 = k 6 d 6

r0
r0
q0
+ k5d 5
- d2
a0 - a6
a 0 - a5
a0 - a3

s1 = k 6 d 6

q1
r1
r1
+ k5d 5
- d2
a1 - a3
a1 - a5
a1 - a6

s7 = k6d 6

q7
r7
r7
+ k5 d 5
- d2
a7 - a3
a7 - a5
a 7 - a6

s3 = - k 5 d 5

r3
r7
q0
q7
q1
- k6d 6
+ d2
+ d2
+ d2
a 3 - a5
a3 - a6
a1 - a3
a0 - a3
a7 - a3

s6 = k 6 d 6 ( -

r3
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)
+
+
+
a3 - a6 a0 - a6 a1 - a6 a7 - a6

s5 = k 5 d 5 ( -

r3
r0
r7
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)
+
+
+
a3 - a5 a0 - a5 a1 - a5 a7 - a5

Kinetické parametry fotokatalytické degradace
primárního meziproduktu diuronu

Vyčíslení rychlostních konstant kinetického
modelu fotokatalytické degradace

p5

• Použití metody nelineární regrese
• Současné proložení teoretických kinetických křivek
všemi experimentálními závislostmi koncentrací dílčích
reakčních složek na době ozařování
• Optimalizace rychlostních konstant jako sdílených
parametrů (číselné hodnoty jsou uvedeny v hod-1)

1,5
H
N

V

d5

CHO
0,027

0,18

k5

0,09

p3

H
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III
d6
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k6

N

p2

H
0,16
0,19

0,025 2,6
N
CH2OH

p6

•

N

H

VI

Shrnutí výsledků kinetické analýzy fotokatalytické
degradace primárního meziproduktu diuronu

1,5

H

0,018

CH3

2,0

Studium reaktivity hydroxylového radikálu
s deriváty fenylmočoviny
Reakce na alifatické části
- abstrakce atomu vodíku

• Přibližně stejné hodnoty celkových rychlostních konstant
fotokatalytické degradace jednotlivých složek reakční směsi
-CH3 (1.9 h-1), -CH2OH (1.6 h-1), -CHO (2.2 h-1), -H (2.6 h-1)

• Hodnoty rychlostních konstant fotokatalytických reakcí na
substituované aminoskupině rostou s počtem atomů vodíku,
které mohou být abstrahovány hydroxylovým radikálem
-CH3 (0.39 h-1), -CH2OH (0.16 h-1) and -CHO (0.09 h-1)

• Reakce vedoucí k neidentifikovaným produktům představují
větší část fotokatalytických přeměn
-CH3 (1.5 of 1.9 h-1), -CHO (1.5 of 1.6 h-1), -CH2OH (2.0 of 2.2 h-1),
-H (2.6 of 2.6 h-1)

Ar-NHRH + OH

. ¾¾® Ar-NHR. + H O
2

- vznik organických radikálů s nezměněnou absorbcí v UV-VIS oblasti
- reakce organických radikálů s kyslíkem za vzniku peroxylových radikálů
- disproporcionace peroxylových radikálů
- vznik aromatických produktů - analýza pomocí HPLC s absorpční
detekcí
• Reakce na aromatickém jádře
- adice hydroxylového radikálu
Ar-NHRH + OH
-

. ¾¾® .HO-Ar-NHRH

vznik OH-aduktu (charakteristická absorpce v UV oblasti)
možnost sledování rychlou spektroskopií
otevření benzenového kruhu
vznik nearomatických produktů - nelze použít HPLC s absorpční detekcí

Charakterizace OH-aduktu

Reakční schéma vzniku a zániku OH-aduktů

• OH-adukt (izomerní cyklohexadienylové radikály)
H

N

R

H

N

+ OH×

×

X
X

Derivát
fenylmočoviny

R

H

N

R

H

OH

OH

H

H

×

X
X

N

R
OH

×

H

• Měření absorpčního spektra OH-aduktu
(např. laserovou fotolýzou vodného roztoku peroxidu
vodíku obsahujícího derivát fenylmočoviny)

X
X

OH-adukt

X
- OH-

H

N

R

N
- H+
+

X

+H

• Eliminace hydroxylového aniontu za vzniku radikálového
kationtu (kvantitativní v kyselém prostředí)

• Stanovení molárních absorpčních koeficientů OH-aduktu
(nutno znát absorpční koeficienty radikálového kationtu)

R

×
X

X

X

Radikálový kation

Radikál

• Stanovení molárních absorpčních koeficientů radikálového
kationtu (např. laserovou fotolýzou vodného roztoku
peroxodvojsíranu obsahujícího derivát fenylmočoviny)

Laserová fotolýza peroxodvojsíranu
za přítomnosti diuronu

Princip metody nanosekundové laserové fotolýzy
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Absorpční spektra transientů fenylmočoviny

Odlišení reakcí hydroxylového radikálu
na aromatickém jádře a na alifatickém řetězci
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• Laserová fotolýza roztoku hexakyanoželeznatanu nasyceného oxidem
dusným a obsahujícího derivát fenylmočoviny

5000

• Fotoionizace hexakyanoželeznatanu

4000

•

3000

• Transformace hydratovaného elektronu na hydroxylový radikál

2000

•

1000

• Tři konkurenční reakce hydroxylového radikálu s hexakyanoželeznatanem
a derivátem fenylmočoviny na benzenovém jádře a na postranním
řetězci
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•

Znalost molárních absorpčních koeficientů umožňuje kvantitativní studium rychlých
reakcí krátce žijících meziproduktů

•

Reakce neabsorbujících reaktantů lze zkoumat prostřednictvím jejich konkurenčního
vlivu na reakce absorbujících reaktantů

•

U derivátů fenylmočoviny lze odlišit reakce hydroxylového radikálu na aromatickém
jádře (OH-adice) od reakcí na postranním řetězci (H-abstrakce)
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¾® Ar-NHR
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+ OH-

+ H 2O
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Molární absorpční koeficient [mol dm cm ]

Absorpční spektra hexakyanoželeznatanu a
hexakyanoželezitanu draselného ve vodě

Laserová fotolýza vodného roztoku
hexakyanoželeznatanu nasyceného oxidem dusným
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• Široký absorpční pás hydratovaného elektronu s maximem kolem 550 nm

• Absorpční maximum hexakyanoželezitanu u 420 nm
• Výhodná poloha absorpčního minima u 350 nm, kde absorbují OH-adukty

• Velmi rychlá transformace elektronu na hydroxylový radikál ještě v průběhu
laserového záblesku

$EVRUSčQo VSHNWUDNUjWFHžLMoFoFKWUDQVLHQWů
IHQ\OPRčRYLQ\]PxřHQjPHWRGRXODVHURYlIRWROН]\

Kinetické křivky laserové fotolýzy roztoku
hexakyanoželeznatanu nasyceného N2O
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Laserová fotolýza roztoku hexakyanoželeznatanu
nasyceného N2O a obsahujícího fenylmočovinu
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Kinetická analýza reakcí hydroxylového radikálu
s hexakyanoželeznatanem a fenylmočovinou
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• Sada kinetických křivek pro různé koncentrace K4[Fe(CN)6]
• Komplexní statistická analýza metodou nelineární regrese
• Vstupní konstanty (molární absorpční koeficienty K4[Fe(CN)6] a K3[Fe(CN)6])
• Optimalizované parametry (počáteční koncentrace hydroxylového radikálu
a rychlostní konstanta jeho reakce K4[Fe(CN)6])
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• Sada kinetických křivek pro různé koncentrace fenylmočoviny
• Vstupní údaje pro komplexní kinetickou analýzu
- molární absorpční koeficienty fenylmočoviny OH-aduktu, K4[Fe(CN)6] a K3[Fe(CN)6]
• Optimalizované parametry
- počáteční koncentrace hydroxylového radikálu
- rychlostní konstanty reakcí OH-radikálu s fenylmočovinou na benzenovém jádře
a alifatickém řetězci a s K4[Fe(CN)6]

Shrnutí výsledků studia reaktivity hydroxylového
radikálu s deriváty fenylmočoviny

Reaktivita hydroxylového radikálu na benzenovém jádře
a postranním řetězci derivátů močoviny
Olomouc, 24. února 2010

• Numerické hodnoty rychlostních konstant (např. pro fenylmočovinu):
Kferokyanid = (1,2 ± 0,1).1010 mol dm-3 s-1
kHO-Ar-NHRH = (6,7 ± 0,1).109 mol dm-3 s-1

kAr-NHR = (1,1 ± 0,2).109 mol dm-3 s-1
• Vliv struktury derivátu fenylmočoviny na její reaktivitu s hydroxylovým
radikálem
- reaktivita benzenového jádra klesá s rostoucím počtem atomů chloru
- reaktivita alifatické části roste s s rostoucím počtem abstrahovatelných
atomů vodíku (tj. vázaných na uhlík)
• Potvrzení výsledků studia fotokatalytické degradace diuronu technikou
kontinuální fotolýzy a HPLC absorpční detekcí
- oxidace dimethylaminové skupiny představuje pouze vedlejší reakční
cestu
- hlavní reakční cesta je iniciována reakcí hydroxylového radikálu
na benzenovém jádře, která vede k otevření aromatického kruhu

Závěry
• Vzhledem k potenciální toxicitě degradačních meziproduktů
organických polutantů je nutno studovat mechanismy jejich
fotodegradací za simulovaných přírodních podmínek
• Kinetická měření fotokatalytické degradace a mineralizace jsou
pro mechanistické studie nezbytná
• Na základě představy o fotostacionárním stavu lze konsistentně
vysvětlit rozdílné kinetiky v různých fotokatalytických soustavách
• Kontinuální ozařování a laserová záblesková fotolýza jsou vzájemně
se doplňují velmi užitečné experimentální techniky

Forms of carbon

Uhlíkové nanostruktury-materiály
y
yp
pro budoucnost?
Martin Kalbá!

Nanotubes

Fullerenes
Graphene
IFW Dresden

Ústav fyzikální chemie J.
Heyrovského, Praha

Massachusetts Institute of
Technology (MIT),
Cambridge,USA
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Content:
1) Grafen
2) Fullereny
3) Nanotuby
4) Peapody
5) DWCNTs
6) Spektroelektrochemie

Forms of carbon
Graphite

Forms of carbon
Graphene

Graphene –applications
Ultrathin conductive films

Graphene Used To Create
World's
W
ld' Smallest
S ll t Transistor
T
it

Graphene –applications
Single molecule gas detection
Ultracapacitors
Spin transport

Schematic of the resonator. The graphene is in contact with a
gold electrode that can be used to electrostatically actuate
the resonator. A red laser is used to detect the motion of the
resonator by laser interferometry.

Liquid Crystal Device with electrodes made of graphene with different
voltages applied. The overall width of the insert image is 30 microns.
(Image: Mesoscopic Physics Group, University of Manchester)

Dr Ponomarenko, who carried out this work, shows
his research sample: graphene quantum dots on a
chip.

Forms of carbon
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Forms of carbon

Chemical vapor deposition (CVD)
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Chemical vapor deposition (CVD)
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Transfer of graphene

Chemical vapor deposition (CVD)
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Carbon nanotubes (CNT)
Rolling of SWCNT

MWCNT

zig--zag

SWCNT
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SWCNT Bundles

DW
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SWCNT Bundles

Single wall carbon nanotubes (SWCNT)

• Size: Nanostructures with dimensions
of ~1 nm diameter (~10 atoms around
the cylinder)

• Electronic Properties: Can be either
metallic or semiconducting depending on
diameter and orientation of the hexagons

• Physics: 1D density of electronic states.
Single molecule Raman spectroscopy,
luminescence, and transport properties.

•Mechanical Properties: Very high strength.
Good properties on both compression and
extension.

Carbon nanotubes (CNT) mechanical properties

Carbon nanotubes (CNT) mechanical properties
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• Distinctive metallic
and semiconducting
transport properties
i

IBM

• Ballistic transport
• Extremely
y high
g
current carrying
capacity

Chemical vapor deposition (CVD)
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Quality vs. price

SWCNT from graphene

Purity of carbon nanotubes
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What is the Raman spectroscopy
p
py about

Resonance enhanced Raman spectroscopy
C. V. Raman

Approximately 1 in 107 photons is inelastically scattered

The signal is usally very weak
1) Use of lasers - intensive light
2) Resonance enhancement

Resonance Raman spectroscopy of SWCNT

R
Resonance
enhanced
h
d Raman
R
spectroscopy
t
E1 V0
I'

Virtual state

Optical transition ?

E0 V1
E0 V0

Resonance enhanced spectra
102-104

c
( EL & Eii & i) )( EL * E ph & Eii & i) )

EL - laser photon energy
Eii - optical transition energy
Eph - phonon energy
! - damping constant
Typical values for RBM
Eph " 0.02 eV
! " 0.05 eV

2

Growth of CNT

Raman spectrum of SWCNT
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Raman spectra of SWCNT, hvexc= 1.83 eV

Creation of defects in SWCNT
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from EELS spectra
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J.Cech, M. Kalbá$, S.A. Curran, D. Zhang, U. Dettlaff-Weglikowska,
L. Dunsch, S. Yang and S. Roth: Physica E: Low-dimensional Systems
and Nanostructures, in press (2006)
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Double walled nanotubes

Raman spectra of dry DWCNT, hvexc= 1.83 eV
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Double walled nanotubes from different peapod sources
(The spectra are excited by 1.83 eV)
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In-situ spectroelectrochemistry
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Materials
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In-situ electrochemical doping of SWCNT
anodic/cathodic= extraction/insertion of e-

Vis-NIR spectra on ITO electrode of SWCNT
(0 2 M LiClO4 + acetonitrile)
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Modelování nanomateriálů:
most mezi chemií a fyzikou

l

l

František Karlický

l
l
l

l

-

Modely a metody popisu materiálů

-

Fyzikální a chemické vlastnosti materiálů

Praktická část (příklady)
-

Krystal argonu

-

Grafan a jeho modifikace

-

Řízení šířky zakázaného pásu grafenu

Mřížky
l

Bravaisova mřížka 2D, 3D

l

Millerovy indexy

Fyzika pevných látek, kvantová mechanika,
materiálová chemie, nanotechnologie
Krystalová struktura, ideální krystal
Mřížka, translační vektory, r’ = r + xa1 + ya2 + za3
Primitivní buňka, operace symetrie, bodové grupy
Bravaisova mřížka

Mřížky, zóny, symetrie …

l

Pevné látky, materiály, krystaly …

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Pevné látky, materiály, krystaly …

l

-

Katedra fyzikální chemie

Univerzita Palackého v Olomouci

l

Obecná část

Reciproký prostor: r, (a1,a2,a3) « k, (b1,b2,b3)

Modely a metody popisu materiálů
l

Brillouinova zóna – primitivní buňka reciprokého
prostoru

l

Konečný a nekonečný model (periodické okrajové
podmínky)

Krystalová vazba
-

FCC

-

l

Převod funkcí – Fourierova transformace

-

l

Význačné body zóny, symetrie

-

krystaly vzácných plynů
iontové krystaly
kovalentní krystaly
kovové krystaly
krystaly s vodíkovou vazbou

Úrovně modelování materiálů
l
l

Koncept iontových poloměrů
Simulace force-field
-

l
l
l

Úrovně modelování materiálů

MD
MC

Model téměř volných elektronů
Tight-binding
Ab-initio metody
-

DTF metody – materiálové vědy
Hartree-Fock a post-HF – kvantová chemie

l

Fyzikální a chemické vlastnosti
materiálů

Implementace - software
l

Tight-binding
-

l

-

komerční: Gaussian (GAO), ADF (STO)
GNU: Siesta (NAO)

-

Př. Konjugované gradienty

komerční: VASP, CASTEP
GNU: ABINIT, Dacapo, Quantum ESPRESSO

QMC
-

GNU: CASINO

Fyzikální a chemické vlastnosti
materiálů
l

geometrická struktura a energetika –
optimalizace, hledání stacionárních bodů na
nadploše potenciální energie

DFT: Rovinné vlny
-

l

l

DFT: Lokalizované orbitaly
-

l

GNU: DFTB+

Challenges in Modeling Materials Properties Without Experimental Input, Science 2008, 321, 800

elektrické a optické vlastnosti – elektronická
pásová struktura

Fyzikální a chemické vlastnosti
materiálů
l

elektrické a optické vlastnosti – hustota
stavů (density of states, DOS)

Graphane: A two-dimensional hydrocarbon, Phys. Rev. B 2007, 75, 153401

Fyzikální a chemické vlastnosti
materiálů
l

elektrické a optické vlastnosti – vodivost,
elektrický odpor
Analýza r(T), modely, porovnání šířky zakázaného pásu

Fyzikální a chemické vlastnosti
materiálů
l

interakce molekula-nanomateriál

l

fyzisorpce, chemisorpce

l

reaktivita (aktivační energie,

rychlostní konstanty)

Electron properties of fluorinated single-layer graphene transistors, Phys. Rev. B 2010, 82, 073403

Reaction Mechanisms for Graphene and Carbon Nanotube Fluorination, J. Phys. Chem. C 2010, 114, 3340

Fyzikální a chemické vlastnosti
materiálů

Modelování krystalu argonu
l

l

termodynamika (z křivky energie – objem)

Krystaly argonu při T = 0 K a p =
0 Pa (srovnání s experimentem)
-

struktura ("paradox krystalové struktury")

-

vazebná energie

FCC:

Etot = Etot(d)

HCP:

Etot = EZPE + E2 + E3 + …
-

mřížková konstanta
Etot[J/mol]

mřížka

potenciál

FCC

u2 Aziz 1993, u3 tato práce

-7703,2

HCP

u2 Aziz 1993, u3 tato práce

-7703,8
-7734 ± 42

FCC, experiment Horton 1968
GIBBS: isothermal-isobaric thermodynamics of solids from energy curves using a quasi-harmonic Debye model, Comp. Phys. Commun.
2004, 158, 57

FCC, experiment Schwalbe et al. 1977

-7722 ± 11

FCC, experiment Tessier et al. 1982

-7731 ± 13

Structural, electronic,elastic and thermal properties of Mg2Si, J. Phys. Chem. Sol. 2010, 71, 758

Modelování grafanu a jeho modifikací

Modelování grafanu a jeho modifikací
Stabilita: C2H2 + X2 + DE « C2X2 + H2, X = H, F, Cl, Br
d(X-C)

d(C-C)

d(X-X)

DE

Eg

Egmax

CH

1.115

1.562

2.579

0

5.50

12.64

CF

1.445

1.594

2.639

-228

3.08

9.96

CCl

1.867

1.794

2.985

332

0.95

6.79

CBr

2.028

1.937

3.244

547

0.01

5.72

Tloušťka vrstvy CF 0.62 nm, exp. 0.67-0.87 nm

Graphane: A two-dimensional hydrocarbon, Phys. Rev. B 2007, 75, 153401
Accurate electronic band gap of pure and functionalized graphane from GW calculations, Phys. Rev. B 2009, 79, 245117
Control of Graphene’s Propertiesby Reversible Hydrogenation:Evidence for Graphane, Science 2009, 323, 610

Naše laboratoř
Naše laboratoř

Řízení šířky zakázaného pásu grafenu
l

l
l

l

Grafen (jedna vrstva grafitu) – jeden z nejslibnějších
kandidátů pro další generaci elektronických materiálů

Řízení šířky zakázaného pásu grafenu
l

Dopování, vliv vnějšího pole …

Vysoká mobilita nosičů náboje v něm
Elektronická struktura grafenu s nulovou šířkou zakázaného
pásu je nevýhodná – právě nenulová šířka zakázaného pásu
definuje polovodičové materiály a je důležitá pro kontrolu
vodivosti
Jedna cesta k "otevření" zakázaného pásu je chemická
modifikace materiálu

Tuning Electronic Properties of Hydro-Boron-Carbon Compounds by Hydrogen and Boron Contents, J. Phys.
Chem. C 2009, 113, 18468
Band Gap Opening of Bilayer Graphene by F4-TCNQ Molecular Doping and Externally Applied Electric Field, J.
Phys. Chem. B 2010, 114, 11377–11381

Řízení šířky zakázaného pásu
l

Řízení šířky zakázaného pásu

Grafan: Nanocesty a kvantové tečky…

Electronics and Magnetism of Patterned Graphene Nanoroads, Nano Lett. 2009, 9, 1540

The ultimate diamond slab: GraphAne versus graphEne, Diamond Relat. Mater. 2010, 19, 368
Vacancy Clusters in Graphane as Quantum Dots, ACS Nano 2010, 4, 3510
Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption, Nature Mater. 2010, 9, 315

Řízení šířky zakázaného pásu
Poděkování:
Michal Otyepka
Radek Zbořil
Bruno Lepetit
Laboratoř výpočetní chemie KFC UPOL
Naše laboratoř

Děkuji za pozornost

Technologické centrum AV ČR

Podpora VaV z rámcových programů EU –
možnosti spolupráce akademické a průmyslové
sféry

l

l

l

l

Naďa Koníčková, Technologické centrum AV ČR
Olomouc, 19.11.2010

l

založeno 1994
Národní informační centrum pro evropský výzkum (projekt financovaný MŠMT z programu EUPRO),
informační a konzultační služby při zapojovaní českých výzkumných týmů do rámcového programu EU pro
výzkum, vývoj a inovace, monitorování účasti ČR v rámcových prgramech
Strategické studie analýzy a studie pro rozvoj VaVaI, národní program výzkumu, regionální inovační
strategie
Podpora podnikání a transfer technologií podpora komercionalizace výsledků výzkumu a zavádění inovací,
vyhledání partnerů pro výzkumnou spolupráci, člen sítě Enterprise Europe Network a koordinátor sítě v ČR
CZELO Česká styčná kancelář v Bruselu, podpora zapojení českých týmů do mezinárodní spolupráce,
zprostředkování kontaktů na EK, propagace českého VaVaI v Bruselu

Nástroje mezinárodní spolupráce
l

7. Rámcový program EU pro výzkum vývoj a inovace (2007-2013)
-

European Research Council – podpora základního výzkumu

-

ERANET – koordinace národních/regionálních výzkumných programů

l

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (2007-2013)

l

European Institute of Technology – Knowledge and Innovation Communities

l

European Technology Platforms + Joint Technology Initiatives

l

Joint Programming Initiatives

l

Public Private Partnership (PPP) projekty

Rámcové programy EU
CÍLE

l

l

l

podpora evropského výzkumu s cílem posílit
konkurenceschopnost Evropy
podpora výzkumu, inovací, mobility výzkumníků, specifické
typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu
hlavní nástroj financování evropského výzkumu

Historie rámcových programů
l

1984 1. rámcový program

l

1993 Smlouva o Evropské unii – posílení role výzkumu v rozšířené Evropě

Rozpočty rámcových programů EU

60
51
50
l

1994 4. rámcový program – rozpočet 13,3 mld. €; ČR 243 projektů

l

1998 5. rámcový program – rozpočet 14,96 mld. €; ČR 701 projektů

l

2000 ERA – Evropský výzkumný prostor

l

2002 6. rámcový program – rozpočet 17,5 mld. €: ČR 876 projektů

l

2007 7. rámcový program – rozpočet 50,5 mld. €: ČR (zatím) 505 projektů
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Struktura 7. rámcového programu

JRC 2499 M€

CAPACITIES
4193 M€

Typy účastníků 7.RP
l

výzkumné týmy z univerzit a jiných výzkumných institucí

l

výzkumníci jednotlivci

l

malé a střední podniky

l

průmyslové podniky

l

regiony, města, krajské úřady, ministerstva

COOPERATION
32204 M€

EURATOM
3312 M€

Health 5984 M€

Food, Agri,
Biotech 1936 M€

ICT 9080 M€

PEOPLE 4577 M€

IDEAS
7460 M€
Transport + Aero
4150 M€
Security
1350 M€

Space
1430 M€

Humanities
607 M€

Nano 3467 M€
Energy 2236 M€
Envi 1886 M€

(s právní subjektivitou v členské, asociované či třetí zemi)

Řešitelské týmy projektů 7.RP
l

l

l

l

až na výjimky musí být multipartnerské a mezinárodní
minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 zemí, existují ale
výjimky pro určité typy projektů

Základní principy financování projektů 7.RP
l

l

příspěvek může dosáhnout max. 50 – 100 % skutečně vynaložených nákladů (dle typu subjektu,
typu projektu, typu aktivity)

klíčová je úloha koordinátora projektu
podporována je účast partnerů ze třetích zemí (zejména
rozvojových) a účast MSP

projektům vybraným Evropskou komisí pro financování je přiznán příspěvek k náhradě uznatelných
nákladů (zásada spolufinancování a neziskovosti)

l

l

-

UZNATELNÉ náklady – osobní náklady/mzdy, cestovní náhrady, materiálové náklady, investice související s řešením
projektu, režijní náklady aj.

-

NEUZNATELNÉ náklady - identifikovatelné nepřímé daně včetně DPH, cla, dlužné úroky, rezervy na možné budoucí ztráty
nebo výdaje, kursové ztráty, náklady vykázané, vzniklé nebo hrazené v souvislosti s jiným projektem ES aj.

financování je zálohové před zahájením projektu, na základě ročního vyúčtování nákladů
poskytuje EK platbu na další období
účtuje se podle národních předpisů a zvyklostí

Typy projektů v 7.RP (funding scheme)
l

Velké výzkumné projekty (CP-IP,CP-FP)

l

Specifické projekty pro MSP (včetně jejich asociací)

l

Sítě excelence (sítě výzkumných pracovišť)

l

Koordinační a podpůrné akce (propagace 7.RP, konference, studie...)

l

l

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP
l

Ve všech 10 tématických prioritách specifického programu Spolupráce
-

Projekty se podávají do otevřených výzev, pouze na vyhlášená témata

-

Účast firem možná vždy, u některých témat účast firem (MSP) povinná, vyčleněný rozpočet pro
MSP

-

Role firem – partnerů v projektu SP Spolupráce:
l

Výzkum

l

Demonstrační aktivity, koncoví uživatelé technologie

l

Školící aktivity

l

Management projektu

Akce Marie Curie (mobility)

MSP se mohou zapojit do všech aktivit 7.RP !!
-

Subkontrakt – odůvodněné, dílčí aktivity nebo služby (specifické analýzy, tvorba webu…),
výběrové řízení

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP – specifický
program Spolupráce

Hodnocení projektů 7.RP
HODNOCENÍ PROJEKTŮ v SP SPOLUPRÁCE

•

Výzkumné projekty (menší CP, větší Integrované projekty)

•

Výzkumné projekty s minimálně třemi účastníky ze 3 zemí

•

Doba trvání : 24 – 60 měsíců.

•

Rozpočet miliony EUR až desítky milionů EUR

-

vědecká a/nebo technologická excelence

Příspěvek EK činí 50-75% na výzkumné aktivity, 50 % na demonstrační
aktivity, režie podle typu organizace

-

provedení

•

Majitelem práv k využívání výsledků projektu je řešitelské konsorcium

-

dopad

•

Detailní rozdělení práv mezi jednotlivé řešitele řeší Konsorciální smlouva

l

•

l

•

Rozsáhlá výzva ve všech tematických prioritách byla publikována 20.7.2010
s uzávěrkami většinou v prosinci 2010 – lednu 2011.

projekty jsou hodnoceny na základě předem stanovených kritérií

hodnotiteli jsou experti (peer review), nikoliv úředníci Evropské komise

PPP iniciativy v 7.RP

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP – Specifický
program Lidé

Iniciativy jsou součástí Evropského plánu ekonomické obnovy – EK podpoří výzkumné úsilí
v několika průmyslových sektorech – automobilový, stavební a průmyslová výroba

Projekty spolupráce akademické sféry s průmyslem (Industry-Academia
Partnerships and Pathways) – min. 1 podnik a 1 akademická instituce ze 2 zemí (členské
nebo asociované k RP)

společné výzvy několika tematických priorit (program Spolupráce)
l

Časově omezené výměny zaměstnanců mezi oběma sférami (2 měsíce – 2 roky)

l

Hostování externích specialistů (1-2 roky)

l

Společně organizované konference a semináře

Vyhlášení 3 iniciativ:
l

Továrny budoucnosti, 1,2 mld eur na výzkum a vývoj

l

Energeticky úsporné stavby, 1 mld eur

l

Zelená auta, 1 mld eur

-

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP ve
specifickém programu Kapacity – Výzkum pro MSP (1)

-

-

-

-

specifické projekty na podporu rozvoje a inovací u technicky středně vyspělých MSP (např. výrobních,
nikoli výzkumných a hi-tech)

u těchto projektů MSP neřeší výzkumné úkoly, výzkum zadají k řešení výzkumným organizacím
(outsourcing výzkumné činnosti)

projekty jsou určeny pro skupiny individuálních MSP z několika evropských zemí, které chtějí řešit
společný problém a nemají dostatečnou vlastní výzkumnou kapacitu a finanční zdroje na objednání
výzkumu u jiné organizace

v projektu je možno řešit libovolné téma (nové v Evropě)

předpokládá se, že MSP výsledek projektu uplatní na trhu (nový produkt, technologie, služba), není to
povinnost

l

Vědecká kvalita projektů (Scientific and Technological Quality)

l

Školení a přenos znalostí (Training and Transfer of Knowledge)

l

Implementace (Implementation)

l

Vliv na evropskou vědu a na profesní růst stážistů (Impact)

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP ve
specifickém programu Kapacity – Výzkum pro MSP (2)

Obecná charakteristika:

-

Kritéria hodnocení:

Průběh řešení

-

-

projekty řeší dvě hlavní skupiny účastníků (MSP a výzkumné organizace)
skupina MSP zadá úkol výzkumným organizacím k řešení

-

výzkumné organizace úkol vyřeší a výsledek předají skupině MSP

-

MSP ověří navržené řešení

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP ve
specifickém programu Kapacity – Výzkum pro MSP (3)

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP ve
specifickém programu Kapacity – Výzkum pro MSP (4)

Práva a finanční spoluúčast jednotlivých skupin řešitelů

-

-

l

MSP – min. 3 MSP ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí

Řešitelé ze skupiny MSP jsou výlučnými vlastníky výsledků projektu

l

Formulují a zadávají výzkumný úkol

s právy ke komerčnímu využití.

l

Jsou vlastníky výsledků projektu

MSP přispívají do projektu vlastním nefinančním (nákladovým – in kind) vkladem

l

Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe

l

Přispívají do projektu v nefinanční formě

l

Výzkumné organizace – min. 2

l

Provádí výzkum na základě zadání konsorcia MSP

l

Jejich náklady musí být plně uhrazeny

l

Další podniky a koneční uživatelé

l

Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP

l

Nemohou hrát v projektu dominantní roli

Řešitelé ze skupiny výzkumných organizací nemají práva k využívání výsledků projektu.

-

Výzkumné organizace nepřispívají do projektu vlastním vkladem, tzn. že jejich náklady jsou uhrazeny
ze 100%

-

-

Po dohodě všech řešitelů lze výše uvedené obecná pravidla modifikovat

-

Rozdělení práv mezi jednotlivými řešiteli se řeší Dohodou konsorcia, kterou podepisují všichni řešitelé.

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP ve
specifickém programu Kapacity – Výzkum pro MSP (5)
l

Celkový rozpočet: 0,5 – 1,5 mil. EUR (doporučeno)

l

Doba trvání: 1-2 roky (doporučeno)

l

Koordinace projektu: MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně)

l

l

Příležitosti pro spolupráci s podniky v 7.RP ve
specifickém programu Kapacity – Výzkum pro MSP (6)
l

Finanční příspěvek Společenství:

Téma: libovolné téma vědy a techniky

l

„Výzkum a technologický rozvoj“ - 50 %

Požadavek na MSP:

l

(75 % pro neziskové organizace, univerzity, výzkumné organizace, MSP)

- musí splňovat definici MSP

l

„Demonstrační činnosti“ – 50 %

l

- nesmí být výzkumnou nebo konzultační organizací.

l

„Jiné aktivity“ – 100 %

l

l

„Řízení projektu“ – 100 %

l

Počet účastníků: 5-10 (doporučeno)

l

Vzorový projekt: http://www.ncp-sme.net/publications/model-proposal

l

Projekty s účastí ČR v 7.RP – uzavřené smlouvy
426 projektů
530 účastí
nakontrahováno
124,3 mil €
z toho příspěvek EC
92,7 mil €

Jedná se o příspěvek do projektu, nikoli o příspěvek jednotlivým řešitelům. Tento příspěvek se
přerozdělí v rámci projektu tak, že se v první řadě pokryjí náklady výzkumných organizací a
zbytek se rozdělí mezi MSP.

Projekty EUROSTARS (1)

Celkem

Dle sektorů Účastí
VŠ
178
VÝZKUM
52
AV
93
SOUKR.
126
VEŘ.
21
OSTATNÍ
60

Uznatelné náklady
(€)
Příspěvek EK (€)
37 761 820
30 062 012
13 463 642
9 109 845
22 434 289
18 658 402
38 423 542
25 743 158
4 971 294
3 842 667
7 232 006
5 276 455

l

l

l

Určeno pro: výzkumně zaměřené MSP
Charakteristika: Menší výzkumné projekty pro MSP. Projekt musí být veden
výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, která
realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10%
zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Dále se požaduje uvedení nového
produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu.
Minimální počet řešitelů: dva MSP ze dvou členských zemí EUROSTARS (27
zemí).

l

Velikost projektu: Průměrně 1,5 mil. € (první výzva)

l

Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů

l

Doba trvání projektu: průměrně 28 měsíců (první výzva)

l

Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium MSP

Projekty EUROSTARS (2)

Projekty EUREKA (1)
l

l

Téma: libovolné

l

Financováno z:
-

l

národních zdrojů, EK a soukromého sektoru; celkový rozpočet na léta 2007 – 2013
činí 800 milionů €.

Výsledky předchozí výzvy:
-

Do výzvy s uzávěrkou 25.2.2010 bylo předloženo 279 návrhů, financováno budu 85
projektů

l

Aktuální výzva: uzávěrka 24.3.2011

l

Informace: http://www.eurostars-eureka.eu

l

Kontaktní osoba: ing. Josef Martinec, MŠMT

Určeno pro: spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a
vysokými školami

l

Charakteristika: projekty tržně orientovaného výzkumu a vývoje

l

Minimální počet řešitelů: řešitelé ze dvou členských zemí EUREKY (38 zemí).

l

Velikost projektu: cca 1,5 mil.€

l

Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů, až 50%

l

Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů

l

Téma: libovolné, rámcově jsou projekty směrovány do těchto oblastí

l

Elektronika a informační technologie

l

Průmyslově vyráběné materiály a doprava

l

Ostatní průmyslové technologie

l

Chemie, fyzikální a exaktní vědy

l

Biologické vědy

Projekty EUREKA (2)
l

Zemědělství a mořské zdroje

l

Energetika

l

Zemědělství a potravinářské technologie

l

Měření a normy

l

Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředí

l

Financováno z: národních zdrojů

l

Výsledky předchozí výzvy: za půl roku 2007/2008 bylo předloženo 51 návrhů

l

Aktuální výzva: návrhy se podávají průběžně

l

www.eureka.be

l

http://www.aipcr.cz/eureka.asp

l

Competitiveness and Innovation programme (CIP)
l

l

Rozpočet 3621 Meuro (2007-2013)

l

3 operační programy

Národním koordinátorem programu EUREKA v ČR je ing. Josef Martinec (MŠMT)
(www.msmt.cz), podporu programu EUREKA v ČR zajišťuje Asociace inovačního
podnikání ČR - ing. Pavel Dlouhý

Síť EEN – příklad projektu CIP
poskytovat podporu a informace o možnostech inovativního podnikání, pomoc
podnikatelům při vyhledávání nových obchodních partnerů, podpora
mezinárodního transferu technologií, organizační a právní pomoc při účasti
firem v programech mezinárodní výzkumné spolupráce

l

l

Entrepreneurship and Innovation Programme - přístup k finančním zdrojům, podpůrné služby pro
inovační MSP (síť EEN), podpora eko-inovací – pilotní projekty, vytváření sítí- výměna nejlepších
praxí při vytváření a zavádění eko-inovačních politik, zlepšení kultury podnikání

-

Information Communication Technologies Policy Support Programme – pilotní akce pro rozvoj a
uplatnění informačních a komunikačních technologií a služeb – zdraví, digitální knihovny, veřejné
služby, energetika, internet

-

Inteligent Energy Europe Programme – školící aktivity – energeticky úsporné stavby, programy
podpory produkce energie z obnovitelných zdrojů, úspornější a čistší městská doprava

podporovat tržně-orientované inovace a tím konkurenceschopnost a růst Evropy, podpora transferu znalostí a vytváření spin-off
firem a inovačních MSP, podpora mobility výzkumníků mezi akademickou sférou a průmyslem, orientace vzdělávacích a
výzkumných aktivit na potřeby společnosti

l

síť je tvořena 70 konsorcii s více jak 500 partnery ve 40 zemích
v ČR koordinuje aktivity sítě Technologické centrum AV ČR, podílí se 11
regionálních partnerů

-

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

l

l

podpora inovačních aktivit (včetně eko-inovací) MSP, zlepšení přístupu k finančním zdrojům, služby
pro podporu podnikání v regionech

Vytváření partnerství mezi institucemi vyššího vzdělávání, výzkumnými institucemi a průmyslem (KIC – Knowledge and
Innovation Communities), hlavním měřítkem je excellence, podpora KIC ze zdrojů EU 300 Meuro (2008-2013)
KIC jsou vybírány Řídícím výborem EIT podle předem stanovených kritérií (na základě hodnocení nezávislých expertů) a jsou
otevřeny novým členům

l

Řídící výbor EIT určuje dlouhodobou Strategickou inovační agendu

l

KIC jsou autonomní ve vytváření vnitřní struktury a pracovních metod

l

Zatím 3 oblasti ve kterých se vytváří KIC:

kromě prostředků CIP se na financování sítě v ČR podílí MPO

více informací na: http://www.enterprise-europe-network.cz/

-

Adaptace a zmírnění dopadů klimatických změn

-

Udržitelná energetika

-

Budoucnost informační a komunikační společnosti

Evropské technologické platformy
mobilizovat investice soukromé sféry do VaVaI a stimulovat spolupráci mezi
průmyslem a akademickou sférou v oborech důležitých pro
konkurenceschopnost evropského průmyslu
l

Společné technologické iniciativy (JTI)
l

JTI – vyšší úroveň integrace a spolupráce, závazek průmyslu, členských zemí a
EK financovat společně výzkum
l

Innovative Medicine (IMI)

l

Embedded Computing Systém (ARTEMIS)

l

Aeronautics and Air transport (Clean Sky)

ETP jsou řízeny průmyslem, vytváří 3 základní dokumenty:
l

Vize – čeho dosáhnout

l

Strategická výzkumná agenda – jaký výzkum podpořit

l

Implementační plán

ETP výrazně ovlivňují témata výzev 7.RP
technologické platformy existují i na národních úrovních

Informační zdroje
Informace o 7.RP v češtině

http://www.fp7.cz/
Oficiální stránky EK o 7.RP

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Otevřené výzvy 7.RP

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

-

l

Nanoelectronics Technologies 2020 (ENIAC)

l

FuelCells and Hydrogen (FCH)

JTI vyhlašují vlastní výzvy na podávání projektů
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Starov!k a St"edov!k – dezinfekce a konzervace

!

konec 19. stol – fotografický proces

Libor Kvítek

!

po#átek 20. stol – slou#eniny st"íbra v medicín!

Katedra fyzikální chemie

!

60. léta 20. stol – „silver(I) sulfadiazine“

!

konec 70. let 20. stol – objev SERS

!

konec 20. stol – „single molecule spectroscopy“

!

po#átek 21. stol – antibakteriální materiály „nanosilver“

a také snad brzo

Regionální centrum pro pokro!ilé technologie a
materiály
Univerzita Palackého v Olomouci
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Popíjíme jeho disperzi

Nano#ástice st"íbra (nanoAg)

a také se mažeme masti!kou

Antibakteriální aktivita nanoAg
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AG100 Koloidní st!íbro
tonikum 300ml (267 K")

MULTILIND Barketa
4ks Lotion + 6 ks Creme (2429 K")

Aurum Health Products Ltd

STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL

112

1DQR$J DQDģLGUD]¯

1DQR$J DMHKRNU£VD

Aby nám von#li, byli dlouho zdraví a v noci nechrápali

Nanosilver
Dentasil – ústní voda
30ml sprej (90 K")
100 ml (132 K")
NanoTrade s.r.o.

Altermed s.r.o.

Klinman Silver
Ložní souprava (2500 K")
Adema Pacov s.r.o.

a.g.

A – 38 nm; B – 56 nm; C – 75 nm;
D – 110 nm; E – 162 nm; F – 173 nm

-DNO]HWDN« S"LSUDYLWQDQR$J

-DNVHS"LSUDYXMHQDQR$J

Disperga!ní metody – laserová ablace

Kondenza!ní metody – chemická redukce
Roztokové metody - AgNO3(aq.) + reduk!ní !inidlo
Reduk!ní !inidla:
citrát sodný (Lee, Meisel)
NaBH4 (Creighton, Blatchford a Albrecht )
H2, H2O2, hydrazin, hydroxylamin, formaldehyd
redukující cukry
rozpoušt#dlo (DMF, DMSO, alkoholy)
Fotochemická redukce a radiolýza, elektrolýza

P"evzato z T. TSUJI, T. KAKITA, M. TSUJI, Appl. Surf. Sci. 206 (2003) 314.
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Modifikovaný Tollens$v proces

Použité redukující cukry

Ag+ + 2NH3

[Ag(NH3)2]+
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AgNO3 - 10-3 mol"dm-3
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Minimální inhibi!ní koncentrace Ag (!g/ml=ppm)
Testované bakterie

Ag-Glu

Ag-Mal

Ag-citrate

Ag+

Staphylococcus aureus

6.75

3.5

6.75

1.75

Escherichia coli

13.5

3.5

13.5

0.85

Pseudomonas aerugin.

13.5

3.5

6.75

0.85

Staphylococcus epiderm.

6.75

3.5

3.5

0.85

Klebsiella pneumoniae

13.5

6.75

13.5

1.75

-DNVHWHVWXMHDQWLPLNURE£OQ¯ DNWLYLWD
Stanovení MIC

=Y\ģXMHPHDQWLPLNURE£OQ¯ DNWLYLWX
Vliv stabilizace nanoAg surfaktanty a polymery na antibakteriální aktivitu

standardní dilu!ní mikrometoda

Minimální inhibi!ní koncentrace nanoAg (!g/ml=ppm)

Stanovení MBC
Testované bakterie

Ag-PVP

Ag-SDS

Ago

Ag+

Staphylococcus aureus

1.75

0.85

3.5

1.75

Escherichia coli

1.75

1.75

3.5

0.85

Pseudomonas aerugin.

1.75

1.75

3.5

0.85

Staphylococcus epiderm.

1.75

0.85

3.5

0.85

3.5

3.5

6.75

1.75

Klebsiella pneumoniae

Prof. Milan Kolá", Ústav nikrobiologie, LF UP Olomouc
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Teorie DLVO
Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek

•

p"itažlivé síly
van der Waalsovy interakce
http

•

odpudivé síly
elektrostatické interakce – elektrická dvojvrstva
elektrokinetický potenciál – $
Debyeova ší"ka elektrické dvojvrsvy – %-1
P"evzato z www.ncl.ac.uk/dental/oralbiol/oralenv/tutorials/electrostatic.htm
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1DQR$JMHDOHLWR[LFN«
Environmentální toxicita

1 – nanoAg
2 – SDS+nanoAg
3 – PVP+nanoAg
4 – Amphotericine
5 – Itraconazole
6 – Fluconazole
7 – Voriconazole
8 - Caspofungin

http

Cytotoxicita
Paramecium caudatum
http

Lidské fibroblasty:
ionty Ag+ 1 mg Ag/l
nanoAg 30 mg Ag/l

1

2

3

4

5

6

7

8

A – nano Ag
B – iontové Ag
C – nano Ag + Tween

-DN£ MHDVLEXGRXFQRVWQDQR$J
#

skv#lá z hlediska využití antibakteriálních ú!ink$ p"i úprav# textilu

#

asi skv#lá p"i lé!b# kožních problém$ a v kosmetice

#

záhadná z hlediska perorálního využití v medicín# (argyrie)

#

!erná z hlediska ekologického

http

a) nanotechnologie
b) t#žký kov
Ale jsou tu další možnosti – SERS a detektory, katalýza!

%XGRXFQRVWQDQR$J]£YLV¯ WDN\QD
Y£V
'#NXMLSURWR]DSR]RUQRVWDKODYQ#
]DSRGSRUXGDOģ¯KRY¿]NXPX
QDQR$J
http

Obsah přednášky

Principy a metody monokrystalové
strukturní analýzy
l

Monokrystalová krystalografie jako chemická metodika

l

Historie difrakční krystalografie, krystalografické databáze

l

Principy monokrystalové krystalografie

l

Přístrojová instrumentace

l

Základní postupy

l

Příklady výsledků

Jaromír Marek
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Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Krystalografie
l

Experimentální věda studující krystaly

l

Analýza difrakčních obrazců

l

Studium atomární struktury pevných látek

l

Monokrystalová krystalografie

Historie difrakční
monokrystalové krystalografie
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1954 - chemie - L. Pauling - „ research into the nature of the chemical
bond and its application to the structure of complex substances“

l

1962 - chemie - M.F.Perutz & J.C.Kendrew – „studies of the structures
of globular protein“ (1959)

l

1962 - fyziologie a medicína - F.H.C.Crick, J.D.Watson & M.H.F.Wilkins
- „helical structure of DNA“ (1953)

l

1964 - chemie - D. Crowfood-Hodgkin - „structure of many biochemical
substances including Vitamin B12“

l

1976 - chemie - W.N.Lipscomb – „Structure of boranes “
l
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1924 - vlnová povaha elektronů (N.c. za fyziku 1927 - L.V. de Broglie)
1927 - difrakce elektronů na krystalu (N.c. za fyziku 1937- C.J.
Davisson & G. Thompson)
Neutronová difrakce (1994 - N.c. za fyziku - C. Shull & N.
Brockhouse)

Historie monokrystalové
krystalografie – další NC

1946 - chemie - J.B. Sumner - „enzymes can be crystallised“ (1926)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1913-14 - První analýzy struktur krystalů (N.c. za fyziku 1915-W.H.
Bragg & W.L. Bragg)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Historie monokrystalové
krystalografie – další NC
l

1912 - průkaz vlnové povahy rentgenového záření difrakcí na krystalu
(N.c. za fyziku 1914 - M. von Laue)
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l

Potřeba vhodné „sondy“ – například elektromagnetické záření (1895,
N.c. za fyziku 1901- W. C. Röntgen)

1982 - chemie - A. Klug - „crystallographic electron microscopy and
structure of biologically important nucleic acid - protein complexes“
1985 - chemie - H. A. Hauptman & J.Karle - „Development of direct
methods for the determination of crystal structures “
1988 - chemie - J.Deisenhofer, R.Huber & H. Michel – „determination
of the three-dimensional structure of a photosynthetic reaction centre
2003 - chemie (1/2) - R. MacKinnon - „structural and mechanistic
studies of ion channels"

2006 - chemie - R. D. Kornberg - „molecular basis of eukaryotic
transcription“ (= struktura RNA polymerázy)
2009 - chemie - V. Ramakrishnan, T.A. Steitz, A.E. Yonath - „structure
and function of the ribosome “
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Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Oblasti užití monokrystalových
difrakčních technik
l

anorganická chemie - databáze ICSD

l

organická chemie - „Cambridgeská“ databáze CSDS

l

biochemie a molekulární biologie - databáze PDB

Růst užití difrakčních metodik
v čase – databáze ICSD
Studované subjekty:
anorganické krystaly
Exponenciální růst
v 50. až 60. letech
20. století.
Detektor = film
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Růst užití difrakčních metodik
v čase – databáze CSDS

Růst užití difrakčních metodik
v čase – databáze PDB

„Malé“ organické molekuly

biologické makromolekuly

Nástup v 70.-80. letech:
automatické difraktometry
+ „přímé metody“

90. léta - PCR [objev 1983,
(1/2) N.C. za chemii 1993 Kary B. Mullis]

90. léta - PC

plošné detektory,
synchrotronové záření
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Růst užití difrakčních metodik
v čase – současnost

Teoretické principy strukturní
krystalografie: sonda
l

l

„sonda“ velikosti vhodné pro studium atomů – elektron,neutron,foton
rentgenové záření - vlnová délka (10 - 0.01 nm) v oboru standardních
meziatomových vzdáleností (~ 1 Å)

l

interakce fotonu s látkou - rozptyl nebo absorbce

l

Rozptyl - s energetickými ztrátami – Comptonovský
- beze ztrát energie - Thompsonův

http://en.wikipedia.org/wiki/Crystallographic_database
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Teoretické principy krystalografie:
Thompsonův rozptyl

Teoretické principy krystalografie:
dráhový a fázový rozdíl
Rovinná vlna, dvě nabitá rozptylová centra -> dráhový rozdíl

Nabitá částice je v poli rovinného monochromatického záření
sekundárním zdrojem elektromagnetického pole

e4
I Q = I Oi 2 2 4 sin 2 j
mr c
Rozptyl na protonech je nevýznamný - je 18372x slabší než rozptyl
fotonů na elektronech.
Při difrakci elektromagnetického záření studujeme elektronovou
strukturu látky

Amplituda záření rozptýleného na N centrech
N

r
F(r * ) =

j =1
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r r
f j exp 2p ir * . r j
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)

r
r r
r * = l -1 ( s - s0 )
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Teoretické principy krystalografie:
krystal,interference a difrakce
Rovinná vlna, dvě rovnoběžné roviny -> dráhový rozdíl

Teoretické principy krystalografie:
strukturní faktor, elektronová hustota
Strukturní faktor – popisuje amplitudu difraktované vlny

r
FM ( r * ) =

N

òår

j

r r
r r r
( r - r j ) exp( 2p ir * . r )dr =

V j =1
N

=

åòr

j

[

(

)]

r
r
r r r
( R j ) exp 2p ir * . r j + R j dR j =

j =1 V

N

(

r
r r
f j ( r * ) exp 2p ir * . r j

å

j =1

)

Krystalová elektronová hustota je obráceným Fourierovým obrazem
strukturních amplitud

r

r (r ) =

r*

ò F(r
V

2( d H /n) sin q = 2d H ¢ sin q = l

*

1
r r r
) exp( - 2p ir * . r )dr * =
V

+¥

åF

hkl

h , k ,l =-¥

exp[ - 2p i( hx + ky + lz )]

Fázový problém – neměříme strukturní amplitudy jako čísla lomplexní,
ale intenzity difrakcí – čísla reálná
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Difrakční experiment pro určení
krystalové 3-D struktury
Cíl experimentu : s maximální možnou přesností a rychlostí naměřit
co nejvíce intenzit vzniklých difrakcí rovnoběžného monochromatic.
záření na různých množinách krystalových rovin

Generování intenzivního rentgenového záření
Úpravy fyzikálních parametrů záření

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Difrakční experiment :
Generování RTG záření
Rentgenové záření – vlnová délka 0,1 – 10 nm
Generování „klasického“ RTG záření – elektron
vs. kovový terčík
Limitace – „bodový“ zdroj kulových vln s malými
možnostmi zvyšování vyzářeného výkonu
– charakteristické spektrum
Nekonvenční zdroje RTG

Detekce záření v difraktometrech
Měření na difraktometrech
Chlazení vzorků
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Difrakční experiment :
konvenční zdroje RTG záření

Difrakční experiment :
nekonvenční zdroje RTG záření

chladící voda

RF element

Be okénko

Intenzita

Wiggler

anoda
e-

Ohyb. magnet

Ka

Undulátor
vlákno
katody

rtg. paprsek

e- z injektoru

Kb

např. Diamond Light Source (UK, 2007)
I

10-40 mA V 40-60 kV

0.5

1.0

1.5

2.0

7/22/40pracovišť,obvod 560 m,

Vlnová délka [Å ]

plocha 5 fotbal. hřišť, 400 mil GBP
www.diamond.ac.uk/Home/About/Facts.html
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Difrakční experiment :
úpravy fyzikálních parametrů záření
Krystalový monochromátor – monochromatizace difrakcí

Difrakční experiment:
detekce ionizujícího záření
Interakce záření s detektorem
chemická modifikace
ionizace
konverze vlnové délky
generace páru elektron-“díra“ v polovodičích

-

„rovinná“ vlna – clony + „zrcadla“

Detektory jednokanálové x detektory plošné

Rentgenový film
Scintilátor [Gd2O2S(Tb) ]+ CCD detektor
Polovodičové detektory
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Difrakční experiment:
CCD detektor
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Difrakční experiment:
automatický difraktometr-schéma

www.marine-genomics-europe.org
http://proteincrystallography.org/detectors/
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Difrakční experiment:
difraktometr-geometrie

Difrakční experiment:
automatický difraktometr

www.bruker-axs.de
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Monokrystalová krystalografie:
základní postupy
(0).
1.
2.
3.
4.

Krystalografie - postupy:
krystalizace monokrystalů
časově nejnáročnější část určování 3-D struktur
(dlouhodobá strukturní STABILITA vzorku!)

Příprava studovaného materiálu
Krystalizace
Difrakční experiment
Fázový problém, příprava modelu
Zpřesňování 3-D modelu

potřeba MĚŘITELNÝCH monokrystalů
organické a anorganická vzorky vs proteiny
multidimenzionální (multikomponentní) problém

proteomika: empirie, automatizace/robotizace
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Krystalografie - postupy:
difrakční experiment
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Krystalografie - experiment:
rozlišení + omezené množství dat
Rozlišení

rychlé vs přesné měření => intenzivní zdroj RTG

Počet nezáv.
reflexí

< I/s(I) >

limitované ROZLIŠENÍ difrakčního experimentu =>
geometrické limity na počet naměřených dat

d Res = l / 2 sinq

[Å]

r

Poměr počtů
reflexí a proměnných
{x,y,z}

{x,y,z,B}

40.0-2.5

6800

1.6

40.0-1.5

29800

6.8

5.1

40.0-1.0

81300

18.5

13.8

r (r ) =

r*

ò F(r
V

*

1
r r r
) exp( - 2p ir * . r )dr * =
V

+¥

åF

hkl

h , k ,l =-¥

1.2

exp[ - 2p i( hx + ky + lz )]

l/2sin(q), Rozliš ení [Å]
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Fázový problém – anorg. struktura
N

FH =

å

r r
f j exp(2pirH* . r j ) =

j =1
N

=

å

Fázový problém – organika

N

å

f j exp(2pi (hx j + ky j + lz j ) =

j =1

r
f j exp(2piH . r j ) = AH + iBH = FH exp(ij H )

j =1
Imaginární osa

f6 f
5

f7

f4

f8

metoda těžkého atomu

„přímé“ metody - Karle & Hauptman (NC 1985) „žádná“ předběžná informace
pravděpodobnostní metody
numerický „multisolution“ přístup
kritérium – správné/chybné řešené

f3

délka (automatizovaného) řešení – do jednotek minut
FH

f2

f1+ f2
f1
Reálná osa
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Fázový problém – makromolekuly

„malé“ (do 1000 atomů=organické) molekuly
experimentální data do „atomárního“ rozlišení
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Krystalografie - postupy:
stavba a zpřesňování 3-D modelu
spojitá elektronová hustota vs 3-D atomární model

„velké“ systémy (tisíce atomů)
limitované experimentální rozlišení
využití podobnosti (MR, molecular replacement)

Se-Met proteiny (max. několik desítek metioninů,
resp. Se atomů) + „přímé“ metody

automatické/“ruční“ doplňování a rušení atomů
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Krystalografie – postupy při
zpřesňování modelu
cíl: shoda experimentu (difrakčních dat) s 3-D modelem
experimentální data – intenzity difrakcí
nelineární závislost
M
r
FHc = å f m exp(2piHrm )
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Monokrystalová krystalografie:
výstupy
monokrystal – velikost ~10-4 m, V ~10-10-10-12 m3
krystalová mřížka - mřížkové parametry ~10-8 - 10-9m
- V ~10-24-10-27 m3
- typicky 2-8 „molekul“

m= 1

minimalizace - metoda nejmenších čtverců
různé difrakční experimenty – různé množství dat
kritérium shodnosti: R-faktor
typické hodnoty R-faktorů

R=

å
H

strukturní model – „průměrná“, rovnovážná struktura
(ze vzorku 1012-1018)
teplotní pohyb atp => pravděpodobnost + teplotní elipsoidy

FHo - K FHc

å

FHo

H
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Monokrystalová krystalografie:
kvalita/přesnost řešení

Krystalografie –příklady výstupů:
struktura komplexní sloučeniny

ORTEP obrázek + pravděpodobnost při jeho generování
finální R-faktory
chyby (e.s.d’s) souřadnic/vazebných parametrů
rozlišení difrakčního experimentu (limitní θ úhel)

a=8.1507(4) Å
b=15.6503(7) Å
c=14.1585(6) Å
b=101.086(4)°
3126 pozorování
266 parametrů
R=2.51%

Szüčová, Trávníček, Popa & Marek: Polyhedron 27 (2008), 2710–20
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Krystalografie –příklady výstupů:
makromolekulární struktura
a=50.26 Å
b=71.67 Å
c=72.70 Å
rozlišení 1.58 Å
34 513 pozorování
2301+449 atomů
R=14.5%
Rfree=20.4%

Marek, Vévodová, Kutá Smatanová, Nagata, Svensson, Newman, Takagi & Damborský: Biochemistry 39 (2000),14082-6
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Monokrystalová strukturní
krystalografie:další čtení

Marek, J., Trávníček, Z.: Monokrystalová rentgenová strukturní
analýza. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého (2002).
169 s. ISBN 80-244-0551-2

www.freeiconsdownload.com/site-images/Large/aqua-smiles-xp.jpg
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Voltametrická speciace
Fe a V v nanomateriálech
Tomáš Matys Grygar
Analytická laboratoř, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.,
250 68 Řež, grygar@iic.cas.cz

Libor Čapek
Katedra fyzikální chemie, FChT, Univerzita Pardubice

Barbora Doušová
Ústav chemie pevných látek, FChT,
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Obsah
Metody elektrochemické analýzy pevných látek,
obzvláště pak voltametrie mikročástic
l Speciace v pevné fázi, jak se dělá a proč je to
téma vhodné pro voltametrii
l Speciace Fe v katalyzátorech a sorbentech (Fe
ionty až oxidy v/na zeolitech a jílových minerálech)
l Speciace V v katalyzátorech (V ionty až oxidy
na alumině, zeolitech a oxidu křemičitém)
l Optimistický výhled pro vývoj nových metod
analýzy pevných látek
l

Elektrochemická analýza pevných látek
CPEE vyvinutá na konci 60. let. Smíchá se prášek pevné
látky, uhlík a olej nebo vodný roztok elektrolytu. Metodu
používali elektroanalytičtí chemici nejprve ke studiu interakcí
pevné látky a rozpuštěných specií, později k analýze pevných
látek
l
„suché směsi“ pevné látky, uhlíku a „lepidla“ nalisované
na elektrickém kontaktu. Metodu používají „baterkáři“
l
AbrSV = VIM = VMP ke konci 80. let vyvinul F. Scholz
(Berlín-Greifswald): mechanické nanesení malého množství
analyzované látky na grafitovou pracovní elektrodu. Metoda
se používá na skutečnou analýzu pevných látek
l

První desetiletí voltametrie mikročástic
1989: F. Scholz (Humboldtova
Univerzita v Berlíně) publikuje
první dva články o AbrSV
v Naturwissenschaften. Kovy,
chalkogenidy, kyanometaláty

Roční počty publikací 1989-2001
voltametrie mikročástic

90.léta: k uživatelům metody
se připojuje A.M. Bond (Monash,
Austrálie). Organometalické
sloučeniny, organické látky.

Provedení voltametrie mikročástic
Výhody
Prakticky žádná úprava vzorků, rychlost, spotřeba < mg

Nevýhody

Množství vzorku na elektrodě prakticky nelze kontrolovat
Podíl vzorku, který nezreagoval během elektrochemické reakce, se
nedá zjistit

Voltametrie mikročástic v letech 2000-2010
Počáteční nárůst počtu uživatelů metody nepokračoval, ale kdo
s metodou jednou začal, nepřestal ji používat.
Tým F. Scholze se zabývá spíš voltametrií mikrokapek: velmi
jednoduše se tak dají získat informace o DG převodu iontů
přes rozhraní nemísitelných kapalin (farmakologická aplikace).
A.M. Bond a jeho studenti využívají metodu voltametrie
mikročástic vedle řady dalších analytických metod ke studiu
pevných látek s cílem nacházet nové materiálové aplikace.

1995: začínáme s touto metodou v Řeži. Analyzujeme nejprve čisté
syntetické oxidy Fe, Cr, Mn, později oxidy Fe v sedimentech a půdách

A. Doménech(-Carbó) a jeho studenti se orientují na
materiálový průzkum uměleckých děl a na chemické materiály.

2000: připojuje se A. Doménech(-Carbó) z University ve Valencii.
Pouští se zpočátku hlavně do mikroanalýzy barevné vrstvy uměleckých
děl

Přibývá jen několik dalších skupin (Mexiko, Španělsko,
Chorvatsko, Maďarsko).

Voltametrie mikročástic v současné konkurenci

Voltametrie mikročástic oxidů Fe(III)

První badatelé, kteří analyzovali pevné látky pomocí voltametrie,

Měří se redukční rozpuštění

byli často omezení přístupem k jiným, dnes už konvenčním
metodám, a finančním prostředkům (první AbrSV práce vznikla
také takto)

FeOOH + 3 H+ + e- → Fe2+ + 2 H2O

l

l

l

dělali základní výzkum
studovali elektrochemické vlastnosti pevných látek

Od začátku tohoto století se uživatelé VMP většinou soustřeďují
na problémy, které
l

konvenčními metodami řešitelné nejsou, např. proto, že…

… mají ryze chemickou povahu, zatímco většina moderních
metod analýzy pevné fáze je spíše fyzikální povahy (XRD, EM,
IR/Raman)

l

Voltametrie polymorfů Fe2O3 včetně amorfního,
goethitu (α-FeOOH) a ferrihydritu
směr měření
pokles napětí=
„redukčnější“
podmínky
l při dostatečně
negativním potenciálu
začne reduktivní
rozpouštění

EP je daný
l

podmínkami měření (v, pH elektrolytu, koncentrace ligandů)

l

fázovým složením oxidů (okno široké asi 1000 mV)

l

jejich velikostí částic (posun 100-150 mV/dekádu)

Identifikace je založená na srovnání s referenčními látkami.
Je třeba dodržet neměnné podmínky měření - jako ve všech
kinetických metodách
Grygar et al., Coll. Czech. Chem. Comm. 1995; Grygar, J. Electroanal. Chem. 1996;
Grygar, J. Solid State Electrochem. 1998; Grygar and van Oorschot, Electroanalysis 2002

Voltametrie mikročástic v současné konkurenci

l

by možná byla ztracená, kdyby neexistoval problém

l po dostatečně dlouhé
redukci se spotřebuje
příslušný oxid a
vznikne pík

termodynamicky a kineticky
stabilnější oxidy se redukují
obtížněji
l

v=3 mV/s, 1:1 acetátový pufr

Co je speciace?
Wikipedie, česká verze:

Speciace je proces vzniku nových biologických druhů (= species).
Procesem speciace se štěpí a větví evoluční linie a vznikají i vyšší
taxony než druh.
Jak tomu slovu rozumí chemik?
Chemická speciace v roztocích: Formy výskytu iontů, molekul nebo
komplexů v závislosti na iontovém složení roztoku a vlastnostech
zkoumaného prvku

Termodynamické výpočty (PHREEQC = A Computer Program for
Speciation, Batch-Reaction, One-Dimensional Transport, and Inverse
Geochemical Calculations)
Měření aktivit iontů, rozpustnosti, chemické reaktivity

Speciace v pevné fázi:
Mezi analytickou chemií a alchymií
Analýza forem, ve kterých se studovaný prvek, iont nebo oligomer
vyskytuje v pevné fázi
V praxi je cílem poznat katalytické centrum nebo centra chemisorpce

Speciace Fen+ na nosičích: Často kladené otázky

Speciace Fen+ na nosičích: Použitelné metody

Polymerní ionty?
Nanokrystalické oxidy?

Mocenství? Náboj?
Ve skeletu, nebo na povrchu?
Jaký siting (koordinace k povrchu)?
Jaké je přibližné zastoupení forem?

Málokterá metoda „vidí“ všechny formy, takže odhad poměru zastoupení je nemožný.
l

l

Které formy jsou katalyticky aktivní nebo na nich dochází k chemisorpci?

Speciace Fen+ na nosičích: Použitelnost VMP

HRTEM,
magnetické metody (?),
UV-Vis spektroskopie (?)

Magnetické metody (?), EPR (?)
UV-Vis spektroskopie (?)

l
l

Magnetické metody (?), EPR (?),
UV-Vis spektroskopie (?)

XRD, TEM, Mössbauerova
a UV-Vis spektroskopie

Mocenství, koordinace, náboj?

Který polymorf?

Každá metoda má tendenci definovat specie podle své povahy

(velikost částic, reaktivita, mikrostrukura, krystalová struktura)

Speciace v pevné fázi: křížovka s tajenkou

Magnetické metody (?), EPR (?),
UV-Vis spektroskopie (?)

XRD, TEM, Mössbauerova a
UV-Vis spektroskopie

a VMP (?)

a VMP
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V

M

P

I

S

-

U

I

R

o

S

M

HRTEM,
magnetické metody (?),
UV-Vis spektroskopie (?)

Magnetické metody (?), EPR (?)
UV-Vis spektroskopie (?)
a VMP (?)

Obvykle vidí každá analytická metoda jen některé specie
Výsledný obraz proto není úplný
l Analytické informace se proto musejí doplnit
o materiálové vlastnosti nebo použít speciální metody
l

a VMP (?)

l

Ze všech těchto forem Fe můžeme teoreticky získat voltametrický signál
(?) znamená, že metoda tyto formy „vidí“, ale interpretace není „připravena k použití“

Speciace v pevné fázi: křížovka s tajenkou

tepelně
programovaná
redukce
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S

-

U

V

Speciace v pevné fázi: křížovka s tajenkou

katalytické
vlastnosti
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l

l

Ani s pomocnými metodami není tajenka úplně jasná
Počet specií musí odpovídat odlišnostem ve vlastnostech
katalyzátoru, jinak jsou specie jen umělé konstrukty
Výsledky některých přístupů mohou být nesprávné…
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I
M

o

S
H

l

V

Rada Michaela Faradaye
z hloubi 19. století

l

Nakonec je nezbytná dedukce a holistický přístup

l

Protože zadání je ryze praktické, musí být v tajence
smysluplné (praktické) sdělení

Speciace v pevné fázi: případová studie 1

Voltametrická analýza zeolitů:
Šarvátka z 90. let – pořád bez pointy
V 90. letech, Bedioui et al. publikovali sérii článků o voltametrické analýze zeolitů modifikovaných kovovými ionty a nadšeně
prohlásili, že ani zanedbatelná elektronová vodivost nosiče pro
analýzu nepředstavuje problém. Věřili v tzv. intrazeolitový
transport elektronů.

ve spolupráci s Liborem Čapkem
dříve Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, Praha,
dnes Univerzita v Pardubicích

A co to vlastně bylo důvodem sporu?

V roce 1996 Senaratne a Rolison et al. poukázali na nedostatky
těchto prací a nelítostně Bediouiho zkritizovali – ale kritizované
články byly hojně a přitom pozitivně citovány (stejně jako ty,
které je kritizovaly). Kritici upozornili na možnost přenašečů náboje, např. nanočástic kovů, které by mohly vysvětlit, že kovovými ionty modifikované zeolity vůbec poskytují nějaký signál.

Fe v zeolitových katalyzátorech
Zeolity (FER a MFI) jsme impregnovali
3+ částečně
l vodným roztokem Fe(NO )
3 3 bez úpravy pH (Fe
spontánně hydrolyzoval), nebo
l roztokem [Fe(acac) ] v EtOH, nebo
3
l roztokem FeCl
3 v acetylacetonu
s různým výsledným poměrem Fe/Al

Jak se transportují elektrony
mezi elektrodou a elektroaktivními centry v nevodivé matrici
zeolitu?
l Intrazeolitový mechanismus
l Extrazeolitový mechanismus

Po impregnaci následovala kalcinace při 500 °C

V roce 2004 Doménech napsal,
že nízká vodivost může zpomalit
reakční kinetiku, ale nemůže zabránit analytickému využití; jeho
elektroanalýzy byly užitečné při
popisu Fe-modifikovaných zeolitových katalyzátorů.

Materiály jsme testovali při oxidativní dehydrogenaci etanu
nebo propanu (nové postupy syntézy alkenů)
Cílem bylo nalezení vztahu mezi strukturou a reaktivitou
a optimalizace Fe zeolitů pro ODH
Čapek et al., Micropor. Mesopor. Mater. 2005; Grygar et al., Clays Clay Miner. 2007;
Smoláková et al., J. Electroanal. Chem. 2010

Fe v zeolitových katalyzátorech: VMP

způsob
modifikace

Fe v zeolitových katalyzátorech: VMP

způsob

Píky C1-C5 jsme identifikovali pomocí referenčních
látek
modifikace
C1+C2 jsou izolované nebo oligomerní ionty Fe(III)
C3 je amorfní Fe2O3

dosažený
poměr Fe/Al
tj. počet Fe iontů
na jeden náboj
na povrhu zeolitu

C4 je nanokrystalický Fe2O3

C5 je hematit α-Fe2O3
… ale všimli jsme si jedné zvláštnosti…

dosažený
poměr Fe/Al
tj. počet Fe iontů
na jeden náboj
na povrhu zeolitu

Fe v zeolitových katalyzátorech: VMP

Fe v zeolitových katalyzátorech:
UV-Vis spektroskopie

způsob
modifikace

při přípravě impregnací ⊙FeCl3 vznikla

dosažený
poměr Fe/Al
tj. počet Fe iontů
na jeden náboj
na povrhu zeolitu

nějaká elektrochemicky neaktivní specie Fe(III)

Fe v zeolitových katalyzátorech:
UV-Vis spektroskopie

Fe v zeolitových katalyzátorech:
UV-Vis spektroskopie

oxidy Fe(III)

rostoucí rozsah
kondenzace
Fe(III) iontů
UV absorpční pás ~28 000 cm-1 bez EPT
… po impregnaci FeCl3

Fe v zeolitových katalyzátorech: katalýza
C2H6 + ½ O2 (NO) → C2H4 + H2O (+ C + CO +CO2)

Fe v zeolitových katalyzátorech: katalýza
C2H6 + ½ O2 (NO) → C2H4 + H2O + C + CO +CO2

zvýšená „přeoxidace“
až na CO2
… po impregnaci FeCl3

Chvíle pro dedukci
Nejjednodušší vysvětlení elektrochemicky neaktivní specie Fe(III):
l je elektricky izolovaná od kontaktu s elektrodou, přitom ale je
katalyticky aktivní, takže není
uvnitř nosiče
l nedává při reakci se základním
elektrolytem (octanový pufr,
pH 4.7) Fe3+, takže nejde o ionty
l nemá Vis spektrální pásy jako
oxid, takže to není normální
krystalický oxid Fe(III)

Případová studie 1: Závěry
Speciační studie v kombinaci s UV-Vis spektroskopií a katalytickými testy identifikovala v Fe-zeolitech
l

monomerní nebo dimerní Fe(III) ionty

l

amorfní Fe2O3 a nanokrystalický α-Fe2O3

(nebylo je možné spolehlivě rozlišit pomocí VMP)
l

e-

Speciace v pevné fázi: případová studie 2

l

krystalický α-Fe2O3
elektrochemicky neviditelnou specii s charakteristickou
UV absorbcí kolem 28 000 cm-1, patrně nanočástice Fe2O3
uvnitř pórů zeolitu, tj. izolované od elektrody nevodivým

skeletem

Fe-oxidy pilířované jíly:
Jiná šarvátka z 90. let, snad vyřešená
V 90. letech
Pinnavaia et al. popsali
„pillared clays“. Stal se
z nich hit a množství
badatelů v nich vidělo
perspektivní nanomateriály
1995 Chen et al. navrhli model „house
of cards“, který se jim zdál pro většinu

ve spolupráci s Bárou Doušovou
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

kompozitů jílových minerálů a oxidů kovů
mnohem realističtější
Ještě dnes se píše o „pillared clays“, a to
dokonce i ve velmi sporných případech

Fe v sorbentech arzénu
Nanokrystalické oxidy Fe(III) jsou výborné sorbenty. Abychom
zlepšili jejich nevalnou filtrovatelnost, snížili cenu sorbentu,
a zlepšili využití Fe iontů k sorpci (tj. dosáhli maximálního
podílu povrchových Fe(III) k neaktivním jádrům částic Fe(III)
oxidů), impregnovali jsme různé alumosilikátové nosiče (zeolity
a hlavně různé jílové materiály)
vodným roztokem Fe(II)
vodným roztokem Fe(III) bez úpravy pH nebo s úpravou pH
Materiály jsme testovali při sorpci As(III) a As(V) z vodných
roztoků
l
l

Doušová et al., J. Colloid Interface Sci. 2006; Grygar et al., Clays Clay Miner. 2007;
Doušová et al., J. Hazard. Mater. 2009; Doušová et al., Acta Geodyn. Geomater. 2009

Fe specie v modifikovaném smektitu

růst pH a obsahu Fe

fh

Případová studie 2: Závěry
l

Fe specie v smektitových matricích
obsah Fe, pH roztoku při modifikaci

Méně obvyklé specie

neaktivní při katalýze ODP
neaktivní při sorpci As
Fe specie: vyměnitelné izolované ionty

neaktivní při katalýze ODP
reaktivní sorbent As
Fe specie: kondenzované ionty s EPT

místo ODP katalyzuje totální oxidaci C3H8
vynikající sorbent As
Fe-specie: ferrihydrit, který obtížně krystaluje

Speciace v pevné fázi: případová studie 3

Smektit pilířovaný Fe2O3 se nepodařilo připravit a patrně

ani neexistuje
l

Voltametrie v kombinaci s UV-Vis spektroskopií identifi-

kovala neobvyklou strukturu kondenzované mezivrstvy
[Fe(O,OH,H2O)6]. Je elektrochemicky aktivní patrně proto,
že umožňuje transport náboje elektronovými přeskoky

(podobně jako normální krystaly oxidů)
l

ve spolupráci s Liborem Čapkem
Univerzita v Pardubicích

Výjimečně dobré vlastnosti Fe-modifikovaných alumosili-

kátů pro sorbci As zajišťuje vysoce dispergovaný ferrihydit

V v katalyzátorech
Zdánlivě obstarožní téma

WOS, title: „V2O5 AND (catalyt* OR catalys*)“

V v katalyzátorech
Zeolity, aluminu, mezoporézní oxid křemičitý a další nosiče
jsme impregnovali etanolovým roztokem VO(acac)2 a následně

Optimalizace výběru
nosiče a způsobu modifikace jsou ale i dnes
předmětem mnoha studií

kalcinovali při 500 °C.
Materiály jsme testovali při oxidativní dehydrogenaci etanu
C2H6 + ½ O2 (NO) → C2H4 + H2O (+ C + CO +CO2)
stav v březnu 2009

Cílem bylo posouzení vhodnosti V katalyzátorů pro strategic-

V v jiných oblastech
Elektrochromní materiály a zdroje proudu

V2O5 + x M+ + x e- ↔ 2 MxV2O5
žlutý

modrý

ký cíl nové metody přípravy alkenů. Proto jsme hledali vztah
mezi strukturou a reaktivitou katalyzátorů.
Čapek et al., Applied Catal. A 2008; Grygar et al., J. Electroanal. Chem. 2009

V v katalyzátorech

V v mezoporézním SiO2

A1

mechanická směs
V2O5 s SiO2

A1
0.2
0

1
2

I [mA]

I [mA]

2

V(V) silně interagující
s aluminou
(V2O5 na XRD není
ani při obsahu 4%)

5

0
5

-3
20

0.0

scan rate

10

-5

10

I [mA]

5

1mVs
2mVs
5mVs
10mVs
20mVs

20

50

-6

-0.2

L126, V-alumina, 50 mV/s
L126, V-alumina, 20 mV/s
L126, V-alumina, 2 mV/s
L126, V-alumina, 10 mV/s
L126, V-alumina, 5 mV/s
L031, alumina, 5 mV/s

C1

b

-0.4

-10

QA1 < QC3

a

C3
-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

-0.4

-0.2

E [V/SCE]

C3: V2O5 (s) + x e- + x M+ ↔ MxV2O5 (s)
A1:

0.0

0.2

C2

0.4

-0.6

E [V/SCE]

C1: [VO2,5]x (s) +

C4

e-

=

VO2+

(aq)

-0.4

QA1 ~ QC3

-0.2

0.0

0.2

0.4

E [V/SCE]

Tyto ionty jsou detekovány jen
v případě, že je pokrytí nosiče
dostatečně velké, patrně souvislé

MxV2O5 (s) - x e- → VO2+ (aq) + x M+

Takto se choval jen V(V) na mezoporézním SiO2, především po jejich přípravě
s VO(acac) přidaným do gelového prekurzoru před jeho hydrotermálním zráním.
Na XRD nebyl normální V2O5, nebo byl patrný nanokrystalický V2O5

Specie V(V) v mezoporézním SiO2

Případová studie 3: Závěry
l

Elektrochemicky neaktivní jsou izolované [VO4] silně

sorbované na povrchu např. aluminy – jsou izolované

b
a izolované ionty [VO4]
b nanočástice V2O5

c
a

c

souvislá vrstva iontů [VO2.5]

normální krystalický V2O5
d na povrchu nosiče

od pracovní elektrody nevodivou matricí a jsou příliš silně
sorbované na povrchu substrátu
l

vrstva [VO4] kompletně pokrývající nosič (např. aluminu)
l

d

Redukčně se rozpouští (a je identifikovatelná) souvislá
V2O5 se elektrochemicky redukuje na pevný produkt

(dává reverzibilní signál), podobně se chová i nanokrystalický a amorfní V2O5 (obtížně identifikovatelné XRD)

Závěry
l

Speciace v pevné fázi vyžaduje holistický přístup

l

Její studium má smysl, když mají formy iontů nebo malých

fragmentů rozhodující vztah k vlastnostem pevné fáze, např.

Závěry
V případě nanomateriálů s nevodivou matricí se může uplatnit
„prostorová specificita“ – elektroaktivní specie musí být buď

v kontaktu s elektrodou nebo mít rozpustné intermediáty
(žádný intrazeolitový transport)

k jejich vlastnostem materiálově chemickým
l

Ke speciaci se obzvlášť hodí metody s přímým vztahem k che-

souvislé transportní dráhy
pro elektrony

mickým vlastnostem, tj. ke struktuře a vlastnostem valenčních

b

elektronů (elektrochemie i UV-Vis spektroskopie)

c
a

l

Voltametrie mikročástic může přispět k řešení, jsou-li specie

elektrochemicky aktivní (redukovatelné nebo oxidovatelné)

d

Poděkování
Během prací, které jsem využil v této přednášce, mi pomohli:
Lucie Smoláková a Jiří Adam z Univerzity Pardubice přípravou Fe- a V-katalyzátorů a prováděním katalytických testů (pod vedením Libora Čapka)
Lucie Fuitová a Lenka Herzogová z VŠCHT Praha přípravou a testováním sorbentů As (pod vedením Barunky Doušové)
Petr Vorm z ÚACH AV ČR v Řeži laboratorní přípravou některých referenčních
látek
Radek Zbořil z Univerzity v Olomouci dodáním neobvyklých a nanokrystalických referenčních oxidů Fe(III)
Jirka Dědeček z ÚFCHJH AV ČR v Praze uvedením do UV-Vis spektroskopie
pevných látek

Olda Schneeweiss z ÚFM AV ČR v Brně Mössbaurovými spektry a podněty
Petra Matysová trpělivostí a podporou
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Synchrotrons in the World

Basic Layout

America:
Canada – 1
USA – 8
South America – 1

Asia:
15 – 7 in Japan

Europe:
Germany – 5
France – 3
UK – 3
Italy – 2
Denmark, Spain, Switzerland, Sweden
total – 16
December 15, 2010
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1. electron gun
2. linac

December 15, 2010

3. booster ring
4. storage ring

5. beamline
6. experimental station

End Station

Optics cabin

Experiments cabin
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Outline
l

Synchrotron

l

Synchrotron Radiation

l

Applications of SR in Nanomaterials

l

Diffraction of SR

l

Nuclear Resonance with SR

Control room
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Energy of Synchrotron Radiation

Properties of Synchrotron Radiation

Colliders

Brilliance:
- combination of flux, source size, and beam divergence
- number of photons per second in a certain energy
bandwidth, divided by source area and by the solid angle of
the radiation cone

Electrons
Synchrotron
light

X-rays

Neutrons

1.

Cell

House

Molecule/Atom

Brilliance

2. Coherence

Nucleus/Quarks

Electromagnetic waves

3. Pulsed

Emission

4. Polarisation
radio waves

IR visible light UV

soft-

hard-X-rays

5. Beam

gamma rays

synchrotron radiation
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stability
energy

6. Tunable
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Outline

Brilliance (photon/s/0.1%BW/mm2/mrad2)
Emission
spectrum
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Diffraction of SR
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Nuclear Resonance with SR
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Protein Crystallography
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Biology
Filming a protein
in action with
unprecedented
precision.

3D structure
Diffraction pattern
Electron density cloud

Protein crystallisation
December 15, 2010

11

December 15, 2010

Myoglobin is a molecule that stores
oxygen in muscles.
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Scientific research in …
l

l

Materials
science

l

Biology

l

l
l
l

… and industrial research
In collaboration with the public sector
As proprietary research

Environment science

Physics

Medicine

l
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Outline
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In-situ Heat Treatment
l

Synchrotron

BESSY KMC-2:
l
l

l

Synchrotron Radiation

l

Applications of SR in Nanomaterials

l

Diffraction of SR

l

Nuclear Resonance with SR

l
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energy 7 keV (0.178 nm), scattering geometry
linear heating 10K/min, temperature range 300 – 1080 K
10 s acquisition time, 2D detection

December 15, 2010
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Surface Crystallization

Transmission Experiment

60
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wheel side
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relative area (%)

50
40
30
20

0.64 vol.%/deg
1.1 vol.%/deg

10
0
a.q.

300

400

500

600
o

annealing temperature ( C)

Linkam hot-stage

l

ESRF ID11:
l
l

Fe79Mo8Cu1B12
December 15, 2010
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l
December 15, 2010

2D camera Frelon

l

energy 88 keV, transmission geometry
linear heating 10K/min, temperature range 300 – 875 K
15 s acquisition time, fast CCD detector
beam size 0.7 x 0.3 mm2
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In-situ XRD

Onset of Crystallization
(Fe0.5Co0.5)79Mo8Cu1B12

December 15, 2010
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December 15, 2010
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Thermal expansion
l

qmax scales with the
coefficient of volume
thermal expansion αth
of amorphous solid

(Fe1-xCox)79Mo8Cu1B12

Outline

3

 qmax (T0 )   V (T ) 

 =
 = {1 + α th (T − T0 )}
 qmax (T )  V (T0 ) 

(Fe1-xCox)76Mo8Cu1B15

(3.1±0.1)×10-5 K-1

December 15, 2010

Bednarcik J., Miglierini M., Curfs C. and Franz H.: AIP Vol. 1258 (2010) 1
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l

Synchrotron

l

Synchrotron Radiation

l

Applications of SR in Nanomaterials

l

Diffraction of SR

l

Nuclear Resonance with SR

December 15, 2010

ESRF, Grenoble
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storage ring

Nuclear Resonant Scattering
sample
beam

IC

HRM

undulator

NFS
NIS

∆t

bunch clock

nuclear forward
scattering
NFS
∆t

∆t

fast electronics
measured data

nuclear inelastic
scattering
E∆ = 0

NIS
∆t

∆t

E∆ < 0

E∆ = 0
December 15, 2010
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time

time

E∆ > 0

relative energy

Mössbauer Spectrometry with SR
l

Nuclear Forward Scattering

ESRF ID22N:
l
l
l

energy 14.41 keV (3 meV)
linear heating 10K/min, temperature range 300 – 1000 K
60 s acquisition time

57Fe

14.4 keV

energy domain

time domain

December 15, 2010
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December 15, 2010
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In-situ Temperature Experiments

NIS: Density of Vibrational States
crystalline

(Fe0.75Co0.25)79Mo8Cu1B12
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bulk α-Fe
D
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B
A
as quenched

α - Fe foil
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Stankov S., Yue Y. Z., Miglierini M. et al:
Phys. Rev. Let. 100 (2008) 235503

amorphous
(intercrystalline)
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December 15, 2010
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Scaling of Elastic Properties
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Fe90Zr7B3

Energy (meV)
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To Learn More …

with the interface fraction:
does not
matter

does not
matter

sample

d, nm

XIF

δ, nm

D
C
B
A
as-quenched

14.9(5)
13.4(5)
12.5(5)
10.9(5)
2.2(5)

0.11(2)
0.21(2)
0.32(2)
0.51(2)
0.84(2)

0.6(5)
1.0(5)
1.5(5)
2.3(5)
1.0(5)

www.nuc.elf.stuba.sk/wssr2011

WINTER SCHOOL
OF SYNCHROTRON
RADIATION

This is the
reason

31.1. - 4.2.2011 Liptovský Ján, Slovakia
December 15, 2010

Stankov S., Miglierini M., Chumakov A. I. et al. :Phys. Rev. B 82 (2010) 144301
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What problems do we have to solve

Electronically Excited States

What problems do we have to solve

Absorption of light (photon) by molecule
Wavelength range – visible and UV (ca. 800 – 200 nm)
Molecule accepts the energy from the electromagnetic field
promoted to an electronically excited state

!Spectroscopy
!Photophysical Processes – to states of the same species

" What is the character of excited states in the vertical region. Are
these states accessible via absorption of light (optically allowed)?
" What is the character of PES?
" How does the system relax and get rid of the energy excess?
" Are new products formed?
" How fast is the relaxation proces?
" How does the environment influence the excited state behavior
" How does the excitation interact with other chromophores in the
system?

!Photochemical Processes – to different chemical species

Triplet

What do we have to calculate?

VR
Singlet

Ph
VE

Energy

Fl

Nuclear coordinates

VE vertical excitation...1 fs
VR vibrational relaxation… 102-105 fs

avoided crossing…102-104 fs

Fl fluorescence ... 106-108 fs

conical intersection… 10-103 fs

Ph phosphorescence ... 1012-1017 fs

•
•
•
•

Calculate excitation energies in the vertical region
Characterize excited state minima
Characterize conical intersections
Calculate the reaction paths between the critical points
Ab initio orbital methods for determining the wave functions
and energies of molecules in their ground states are well
characterized - large systems can be treated in standard
calculation
A comparable situation does not exist for molecules in their
electronically excited states

intersystem crossing… 105-107 fs

Description of the system:
Atomic Orbitals ! Molecular Orbitals
! all electrons assigned to MO’s to satisfy Pauli principle
(max. 2 electrons per MO) => occupied and virtual orbitals
! requirement of antisymmetry with respect to interchange
=> configuration in the form of Slater determinant

To represent a state of interest - reference configuration
"7
"6
"5
"

"7
"6
"5

"7
"6
"5

"7
"6
"5

"4
"3
"2

"4
"3
"2

"4
"3
"2

"4
"3
"2

"1

"1

"1

"1

………….

#0 – ground state – according to Aufbau principle
orbitals occupied according to their energy

HF4 - not exact solution, electron does not move in the averaged field
"
of"3other electrons, it moves in the instantaneous field of other electrons
2
=>
" dynamic correlations
1

"7
"6
"5

Depending on the character of the state all of these configurations
can contribute => they need to be included in order to describe the
state of the interested: multiconfigurational description =>
nondynamic correlation

1. Solving of the problem of correlation energy - essential in
calculations of excited states

=> three singlet states and one triplet state
(three-fold degenerate)
Relative energies of states:
- depends on orbital separation
- triplet below singlet (exchange integral)
Each electron configuration described with
Slater determinant:
(notation: subscript - $(el., superscript - %(el.)

2 electrons in two orbitals
!"
!#
S

Static electron correlation - the wavefunction is composed of strongly
interacting electronic configurations

S

none

T

&11 ' det !1 (1)$ (1)!1 (2) % (2)

_

+

Dynamic electron correlation - necessary in order to obtain accurate qualitative
results and correct ordering of states

T

T

& 22 ' det !2 (1)$ (1)!2 (2) % (2)
&12 ' det !1 (1)$ (1)!2 (2) % (2)

S

&12 ' det !1 (1) % (1)!2 (2)$ (2)

“-” combination

Example ethylene, “twisted” ethylene: modeling the orbital separation
two orbitals have different symmetry - first two states can mix together but not with OSS

2. Using more flexible basis set than for the ground state - especially
true for Rydberg and ionic states

S
) cov
' C1&11 * C2 & 22
S
) ion
' C1&11 + C2 & 22

For large orbital separation C2 vanishes
in first eq. and C1 vanishes in second eq.

1
(&12 * &12 )
) '
2
)TMs '1 ' &12
S
oss

1
( L * R)
2
1
!1 - , '
( L + R)
2

!2 - , * '

Individual states can be characterized with respect to “covalent” and “ionic” configurations.

In ethylene $ orbitals are combinations of “L” and “R” atomic orbitals.
Individual states can be characterized with respect to “covalent” and “ionic” configurations.

Comparison of MCSCF and HF
N

!2 - , * '
!1 - , '

1
( L * R)
2
1
( L + R)
2

S
) cov
' C1&11 * C2 & 22 '

'

1

'

1

1
0C1 ,$,% * C2 , *$, * % 1
3
22

0C1 . L$ L % + L$ R % + R$ L % + R$ R % / * C2 . L$ L % * L$ R % * R$ L % + R$ R % / 13 ' ! deg !
2 22
1
'
20 L$ R % + R$ L % 31
2
1
S
) ion
' C1&11 + C2 & 22 ' ! '
20 L$ L % + R$ R % 31
2
1
1
S
0 ,$, * % * ,%, *$ 1
) oss
'
(&12 * &12 ) '
3
2
22

a

6
a

a

HF

1

MCSCF:
Before the actual MCSCF calculations a a set of trial molecular orbitals is
necessary – taken from the previous SCF calculations or MCSCF orbitals
from a previous calculations (in case of calculations of energy on PES)
Two sets of iterations

& MCSCF ' 7 CI & I
I

20 L$ L % * R$ R % + R$ L % * L$ R % * L % L$ + R % R$ * R % L$ + L % R$ 31 ' ! deg !

2 2
1
'
20 L$ L % * R % R$ 31
2
1
T
) Ms '1 ' &12 ' ,$, *$ ' 20 L$ L$ * R$ R$ + R$ L$ * L$ R$ 31 ' R$ L$
2

2

1. guess for density matrix P45 ' 27 C4 C5
2. construction of v (r ) and Fock operator
3. solve one-electron equation to determine MO
3. MO used to construct a new density matrix
Process iterated until the density matrix is below a certain treshold
HF:

& I ...SD...8 i (r ) ' 7 C4i!4 (r )
4

For each set of CI solve LCAO C!i (micro-iteration)

MCSCF - “Multi-configurational self-consistent field”
Define:
• A set of electronic configurations (Slater determinants) 9 active
space
• The selection of an active space is crucial
• Due to the lack of the dynamical correlation, MCSCF method
does not always give the correct ordering of the states – Rydberg
states bellow the valence state – more states for MCSCF calculations
in the calculations of spectra both, valence and Rydberg orbitals have to
be included in the active space
• Near degeneracy of the states of the same symmetry – optimization of
the wavefunction for a particular state can result in root flipping
state averaging – several states with chosen weight on each state

Defining the wavefunction in MCSCF

Secondary kept virtual
virtual (valence,
Rydberg)

Active

all possible occupation respecting
the symmetry and spin

Valence space - always correct
occupied

Inactive

doubly occupied

Core

taken from previous SCF calculations,
not optimized

Formaldehyde (C2v)
;*(C-O)

,*(C-O)

2pZ

n(py)

The symmetry of the state:
direct product of the symmetry of orbitals
Active space (a1 b1 b2 a2)

a1
b1

b2

,(C-O)

b1

n(sp)

a1

%(C-O)

a1

2pZ,2py

A1(,:,*)
-minimal space (0,2,0,0) (2el)
(2,2,0,0) (4el)
A2(n:,*)
- minimal space (0,1,1,0) (2el)
B1(n:,*)
- minimal space (1,1,0,0) (2el)

(2,2,0,0)

2sp2

2sp

Selection of the active space – C2H4 + C2H4 " C4H8 reaction
At separated limit & ' ....(, ) 2 (, ) 2 < ....(, ) 2 (, ) 2
+
*
1
2
,+ '

1
1
(, 1 + , 2 ) ' (, 1 A + , 1B + , 2 A + , 2 B )
2
2

,* '

1
1
(, 1 * , 2 ) ' (, 1 A + , 1B * , 2 A * , 2 B )
2
2

1A

2A

,# + , 2
1B

2B

Small limit…, orbitals between A and B broken and replaced by % between 1 and 2
; = ? (, 1 A + , 2 A )
; > ? (, 1B + , 2 B )

- arbitrary space - n electrons in
m orbitals

& ' ....(; = ) 2 (; B ) 2 < ....(; + ) 2 (; * ) 2
a1,b2
;(C-H)

CH2

O

1A

1B

2A

2B

Distorsion of the geometry =>
lowering of the symmetry, the active
space has to be adjust appropriatly

, +*

; +*

, **

; **

,*

;*

,+

;+

The reaction can be described using 4 electrons and 4 active orbitals
In cyclobutane: all 4 C-C bonds equal, but in the MCSCF (4,4) wavefunction
these are not treated at the same level. CA-CB using closed shells, C1-C2 include
occupations of anti-bonding orbitals => to have minimum as a square => (8,8)

Cases with one-configurational description problematic
1.
2.
3.
4.
5.

Dissociation of covalent chemical bond
Virtual orbitals have low energy (Be) and O3
Transition states
Transition metals
Excited states

;+ '

1
1
(; A + ; B ) ' (, 1 A + , 1B + , 2 A + , 2 B ) ' , +
2
2

;* '

1
1
(; A * ; B ) ' (, 1 A * , 1B + , 2 A * , 2 B ) ' , **
2
2

Polyenes
Active space – $ electrons
Valence $ excited states are of two types – covalent (dot-dot)
or ionic (hole-pair)
!

S1
!

S0

+

+

S2

+
-

-

S1 – 4 electrons in 4 (2p) orbitals
S2 – 4 electrons in 8 (2p + 3p) orbitals

Classification of the Excited States
Valence states – singlet and triplet excited states due to the
n " #* , # " #*, n " $*, # " $*, $ " #*
Breaking of the symmetry of the chromophore – label of states only
approximate, mixing of the states of different symmetry, in limiting
case mixing becomes so strong that the labels lose their utility
Rydberg states - one electron is excited to an atomic-like orbital
with n higher than nvalence
• For the systems with closed shell configuration - can be viewed
as positively charged core and electron in orbital with nval+1,2,…:
diffuse character
• In the gas-phase spectra, very sharp bands

Assignment of the Rydberg states
Two limiting cases of the coupling of the Rydberg electron with the
core
• L-S coupling scheme - strong coupling : singlet and triplet states
• (@,A) coupling scheme - weak coupling : doublet with splitting
due to the spin-orbit splitting in the core
CH3Cl - n : 4s, n : 4p - it is possible to distinguish between predominantly triplet and
singlet states
n : 4d, n : 5s - intermediate of these two types of coupling

Rydberg/valence mixing
Description of the Rydberg States
Important in the interpretation of spectra of molecules
- effective only when the states are nearly degenerate in energy
(for ethylene observed only in the singlet manifold)
Some molecules - the valence state is completely “dissolved in the
sea” of Rydberg states.
CH3F, (CH3)2O, (CH3)3N - little or no evidence of singlet valence excited states

• they have to be included in the active space => increase the size of
the active space
• the use of diffuse basis set on atoms - mixing of Rydberg orbitals into
valence => sometimes makes impossible to define whether the state
is of the valence or Rydberg character
• construction of diffuse basis set which is placed in the center of the
charge of the cation of the molecule - making the set of atomic-like s,
p, and d functions

CH3Cl, (CH3)2S, (CH3)3P - all display valence transition, below Rydberg (lower lying ;*)

Formamide – excitation spectrum

Formamide – excitation spectrum
21A’
31A’
41A’
51A’
61A’

VE
6.46
7.14
7.37
7.48
7.90

State
n3s
n3py
$3pz
n3px
$$*

band
R1
V1
V1
V1
R2

11A’’
21A’’
31A’’
41A’’
51A’’

5.82
6.10
6.97
7.43
7.53

n$*
$3s
$3py
n3pz
$3px

W

Experimental:
W band

5.65 eV (n#*)
R1 band

6.7 eV
V1 band

7.32 eV (""*)
&($$*) = 3.7 D, along NO
R2 band

7.8 eV
The bands are broad and the assignments and
precise locations of the vertical transitions are
by no means definitive, e.g. V and R2 consist
of a broad band (1 eV) with several sharp peaks

J. Chem. Phys. 49, 5007, 1968

V1

&($$*) calculated as 3.70 D (exp.: 3.71 D), with increased active new Rydberg state appears
and the transition moment drops to 2.4 D.

Ethylene: xample of a strong valence/Rydberg mixing

H2O…HCN
HCN
$ ! $*

H2 O

H2O…HCN

8.01 (8.23)

7.92 (8.02)
n(O) ! %* + Ry

7.6 (8.10)

8.18 (8.33)

CASPT2/aug-cc-pVTZ (cc-pVTZ)

In the complex, the excitation energy of H2O is blue-shifted
- observed in bulk water and ice
- calculated for water clusters
-‘boxing-in’ effect on a diffuse Rydberg-like state and a Coulombic
repulsion between the reversed dipole of the water molecule in its excited
state and the positively charged H atom of the surrounding molecule.
- red shift of $!$* (generally more polar than in GS) in complex with
respect to HCN caused by the stabilization by polar molecule

J. Phys. Chem. 100, 13487, 1996

J. Chem Phys. 98, 1993, on page 3155

1,4:5,8-Bismethano-1,4,4a,8,8a-hexahydronaphtalene

A1
B2
B1
A2
CASPT2
5.75
5.84
6.06
6.25
6.27
6.60

11B2 (R)
11A2
21A1 (R)
21B2 (R)
21A2 (R)
11B1

CIS
5.72
6.35
5.89
6.33
6.22
6.85

13A2
13B1
13B2 (R)
13A1 (R)
23B2 (R)
23A2 (R)

,
,
,
,

+
*

*
+
*

*

' , +,

“Static” electron correlation: the wavefunction is composed of strongly
interacting electronic configurations, treated using the MCSCF approach

' , *,

' , +,
*

*

' , *,
*

*

CASPT2
3.83
3.93
5.72
6.02
6.24
6.34

Solving of the problem of correlation energy - essential in
calculations of excited states

CIS
4.17
4.27
5.64
5.78
6.24
6.24

“Dynamic” electron correlation: additional treatment is necessary, since the
states of different characters have different amount of this type of
correlation, order to obtain accurate qualitative results and correct ordering
of states
• For the ground-state calculations: correlation energy using CI or PT
approaches, the reference state usually described by a single determinant
• For the excited state calculations: MCSCF energy describes the reference
state

occ unocc

Monoexcited determinants: & S ' 7 7 c a & a
i
i

Correlation energy

i

E

HF limit
Non-relativistic exp.
Experimental energy
Correlation energy

• Electron correlation results from a close proximity
of electrons.
• To include electron correlation electrons must
have a chance to escape away from other electrons.
• More Slater determinants in the wavefunction of
the system.
• Various methods differ in the specification of
Slater determinants in linear expansion and in the
criteria used in search for optimal coefficients CI

a

occ unocc

& D ' 7 7 cijab & ijab
i
a
j Bi b B a

&0 '

C1 (1) C i (1) ... C n (1)
1 C1 (2) C i (2) ... C n (2)
...

n!

...

...

C1 (1)
& ia '

...

C1 (n) C i (n) ... C n (n)

C a (1) ... C n (1)

1 C1 (2) C a (2) ... C n (2)
...
...
...
n ! ...
C1 (n) C a (n) ... C n (n)

Configuration iteration method
) CI ' c0 & 0 + & S + & D + & T + & Q + ...

Virtual orbitals

Valence - unoccupied

Biexcited determinants:

Mono-, di-, tri,- … excited determinant from
“reference” Slater determinant

Valence - occupied

Variational method
Only coefficients of CI expansion optimized
MO are not optimized (this is different from MCSCF method)
Not size consistent,
Davidson correction for size consistency: (1-c0)2.Ecorrel
Modern variant of CI method: AQCC, ACPF

Core orbitals

Multireference CI method

Functional for the correlation energy is made stationary with respect
to the expansion coefficients

Specification of the wavefunction:
frozen core orbitals
kept doubly occupied always, electrons in frozen core orbitals are not correlated
doubly occupied orbitals
doubly occupied in all reference configurations excitations out of these orbitals
are taken into account in the final CSF expansion
active orbitals
variable occupation numbers in the reference configuration
auxiliary orbitals
occupied by at most n electrons in any of the references
external orbitals
not occupied in any of the references
frozen virtual orbitals
external orbitals into which excitations are not allowed

int.....Set of conf's: reference conf's and all excitations within internal space

Reference system: MCSCF wavefunction

E0$ .....Reference energy of the state $

7 c$ )
i

$

F$ (c ) '

i

7

i D int

i

|Hˆ * E0$ | 7 ci$ ) i |
i

. ci$ / + G 7 . ci$ /
2

2

i E int

G ' 2 / ne
' 1 * (ne * 3)(ne * 2) /[ne (ne * 1)]

ACPF
AQCC

CISD
' 1
ne .......Number of electrons of the system

PT for electron correlation - Moller-Plesset formulation

Second Order Perturbation Theory
System of interest:
“Reference” (known) system:
Perturbation (small !):

Hˆ & ' E &
Hˆ & ' E &
0

0

0

Perturbation

iG j

Hˆ ' Hˆ 0 + F H '

Hˆ ' Hˆ 0 + F Hˆ '

n

(

ei

i= 1

F : H 0 &1 + H ' & 0 ' W0 &1 + W1& 0
1

F : H 0 & 2 + H ' &1 ' W0 & 2 + W1&1 + W2 & 0
E n ' W 0 + W1 + W 2 + "
W ' & Hˆ ' &
2

1
0
Using “intermediate normalization”
+ additional0 manipulation, the terms can be collected
2
with the same power of F:
ˆ

7

E MP 0 =

E MP 1 = E (0) + E (1) = E HF

F 0 : H 0 & 0 ' W0 & 0

& ' & 0 + F &1 + F 2 & 2 + "

W2 '

i

0

Introducing a variable ordering parameter F and determining the stregnth of the perturbation
expand eigenfunctions and eigenvalues in Taylor series:

W ' W0 + FW1 + F 2W2 + "

Hˆ ' ' 7 rij*1 * 7 v HF (i )

&0 H ' &i

iB0

E0 * Ei

occ
(0)
E MP 2 = E
E (1)3 + E (2) = E HF +
144442+ 4444

= E HF

occ virt virt

( ( ( (
a

b

r

s

| áab | rs '- áab | sr ' |2
ea + eb - er - es

The problem of dynamical correlation for excited states:
multireference pertubation theory (CASPT2), MCSCF wavefunction
is zeroth order wavefunction

Examples on the importance of description of dynamic correlation effects
butadiene

J. Chem. Phys. 98 (4), 3151, 1993,

Single reference methods
HF used as reference wave-function

hexatriene

CI based method – Configuration iteration singles (CIS)
Propagation approach – linear response technique (RPA or TDHF) – employing a
single replacement operator, many variants of development were applied
CC approach – Symmetry-Adapted-Cluster CI (SAC-CI), linear response CC
(HF << CC2 <.CCSD < CC3 < CCSDT)
Up to date the most accurate methods to compute excited states in small to
medium size molecules

Time-Dependent Density Functional Theory

Configuration Interaction Singles
The computationally and conceptually simplest wave-function-based method

HF ground state ) 0 (r )
) 0 (r ) '| !1 (r )!2 (r ).....!n (r ) |
CIS wave function - replacing occupied i by virtual a
& CIS ' 7 cia ) ia (r )
n x v dimension

Hˆ (r )& (r ) ' 02Tˆ (r ) + Vˆel * nuc (r ) + Vˆel *el (r ) 13 & (r ) ' E & (r )
projection onto the space of singly excited determinants
ia

ia

a

* I i )H ijH ab + (ia || jb)}cia ' ACIS 7 ciaH ijH ab
ia

Written in the matrix notation as an eigenvalue problem

AX ' A X
A matrix representation of Hamiltonian in the spaces
of the singly occupied determinants
A diagonal matrix of the excitation energies
X matrix of CIS expansion coefficients
=ia , jb ' (I a * I i )H ijH ab + (ia || jb)

ia

7

7{(I

) bj | Hˆ | ) ia cia ' ECIS 7 ciaH ijH ab
ia

Excitation energies obtained by solving secular equation
(A * A ) X ' 0

Eigenvalues correspond to excitation energies,
eigenvectors to CI expansion coefficients

. /

ECIS ' EHF + 7 cia
ia

2

(I a * I i ) + 7 cia cbj . ia || jb /
ia , jb

Time dependent Density Functional Theory
Ground-state DFT in the Kohn-Sham formulation relies on the Hohenberg-Kohn
theorems
1. Hohenberg-Kohn theorem: one-to-one mapping between the exact electron
density )(r) and the exact external potential Vext(r)
Vext(r) determines exact ground-state #(r) => #(r) is a functional of the electron
density
2. Hohenberg-Kohn theorem: existence of a variational principle

H (t ) ' T + Vext (t ) + W
Hamiltonian determines the wavefunction

Constructed in terms of a set of orbitals obeying the equation
N

and generating time-dependent density

H (t ) ' T + V (t ) + W

Limitations
B3LYP and PBE – most widely used xc functionals.
Although developed with respect to the electronic ground state, they are used in TDDFT
calculations
Reliability of TDDFT should always be checked by comparison with either benchmark
calculations or experimental data and by sensitivity to the choices of xc functionals.
Typical error for valence excited states which are well below IP – 0.1 -0.5 eV
(almost comparable with EOM-CCSD or CASPT2).
Requires to include large sets of virtual orbitals
Accuracy reached at very favorable computational cost – TDDFT applicable for
large molecules

Severe problems:
Rydberg states and valence states of extended $ systems – wrong long-range behavior of
current standard xc functionals - decay faster than 1/r (r- electron-nuclear distance)
Charge-transfer excited states

1
J
(* K 2 + vs (r , t ))!i (r , t ) ' i !i (r , t )
2
Jt
2

vs (r , t ) ' vext (r , t ) + vJ (r , t ) + vxc (r , t )
Linear response TDDFT
Considering small time-dependent external perturbation
ext
'
H '(t ) ' H + JV ext (t ), H KS
[ L ]( t ) ' H KS [ L ] + JVH [ L ]( t ) + JVxc[ L ]( t ) + JV
(t )

The variation of Hartree and exchange-correlation potentials to the can be expanded

JVH [ L ](r ) '

JV [ L ]
JVH [ L ]
1
JL '
JL (r '), JVxc [ L ](r ) ' xc
JL ' f xc (rt , r ' t ')JL (r ')
r*r'
JL
JL

Methods to be used
Problem

Approach

Vertical excitation
spectra and stationary
points in excited states

Adiabatic quantum
chemistry

Conical intersections

Nonadiabatic quantum
chemistry

MCSCF, MR-CISD

Reaction paths

Adiabatic quantum
chemistry

MCSCF, CASPT2
MR-CISD

Lifetimes

Dynamics methods

MCSCF, MR-CISD

Accuracy of TDDFT:
The difference of KS orbital energies (leading terms of the diagonal elements of A) are
excellent approximations for excitation energies => orbital energy differences are much
better estimates of valence-excited states in KS-DFT than in HF theories

L s (r , t ) ' 7 !i (r , t )

J
) (t )
Jt

i '1

Limited to time-independent systems, i.e. ground states
The Runge-Gross theorem: time-dependent analogue of the first HK theorem:
Time-dependent electron density )(r,t) determines time-dependent Vext(r,t) and
time-dependent function C(t) and thus time-dependent #(r,t), up to a timedependent phase factor.
T…kinetic energy operator
W…electron-electron interaction
ext
Vext(t) …external potential

H (t ) ) (t ) ' i

Methods
CC2, TDDFT
CASPT2, MR-CISD

Theoreticall expression for the oscillator strength – using of perturbation
theory to treat the interaction between electromagnetic radiation and the molecule
Oscillating field – perturbation that varies in the time

Intensity of the band
Lambert-Beer law:
A = log (I0/I) =log (1/T) = !(")cd
Rough measure of the intensity of
an electronic transition - %max

Hˆ ' Hˆ (0) + Hˆ (l ) (t )
A – absorbance
T - transmitance
c – concentration
d – thickness of the sample
"(*) – molar extinction coefficient

Total area under the absorption band – physically more meaningfull
f ~ ! !(#) d#

f – oscillator strength,
dimensionless quantity

Hamiltonian of unperturbated system,
in the absence of radiation
describes interaction between light and the molecule

Probability of the transition is proportional
to the matrix element:

f

(r )

' const M eU M M# 0 : f

& Hˆ &
(l )

t

0

2

M# 0: f ' & totf Mˆ & tot
0

Transition moment

Mˆ ' * e 7 rj + e 7 Z A RA

Dipole moment operator

j

A

2

Selection Rules – can be derived from the expression for the

FranckFranck-Condon principle -

transition moment

M

0 *N f

' P8

8

*

v'

v

dO n P8

*
e'

4ˆ 8 e dO e P8

*
s'

e

8

s

dO s

!spin selection rules – P8 8 dO
electronic transition is allowed only if the spin of the two states
are the same, but spin-orbit coupling
! orbital selection rules – P8 4ˆ 8 dO
integral nonzero if the direct product of irreducible
representations of the ground and excited states and of the
transition moment operator is totally symmetric, may be
broken due to a symmetry-lowering vibrational motions
! selection rules based on a small value of M - small
orbital overlap – n!$* and charge transfer transitions
*

s'

s

s

The electronic transition much faster than vibrations of nuclei – vertical
transition.
Quantum chemical explanation - the overlap of vibrational
wavefunctions – the most intense transition between vibrational states
with the largest overlap – Franck-Condon transition * dO

P8 8
v'

v

n

*

e'

e

e

e

Smaller displacement

Larger displacement

0*N f

Formaldehyde

2py

;*(C-O)

a1

,*(C-O)

b2

C2v

E

C2(z)

%(xz)

A1

1

1

1

1

A2

1

1

-1

-1

B1

1

-1

1

-1

x

B2

1

-1

-1

1

y

%(yz)
z

Nonadiabatic processes

n# $* (b1 # b2)

n(px)

b1

,(C-O)

b2

n(sp)

a1

%(C-O)

a1

2sp2

2py,2px

2sp

a1,b1
;(C-H)

CH2

O

x

b1 x B1 x b2

B2

y

b1 x B2 x b2

B1

z

b1 x A1 x b2

A2

n # $* (a1 # b2)
x

a1 x B1 x b2

A2

y

a1 x B2 x b2

A1

z

a1 x A1 x b2

B2

Born-Oppenheimer approximation
H (r , R)& (r , R) ' E & (r , R)
H (r , R) ' T nuc +H el (r ; R )

Depends parametrically on R

BO (adiabatic) approximation: the coupling between the nuclear and
electronic degree of freedom is ignored.

& (r , R) ' 8 (r; R) Q ( R)
Solving the electronic SE provides the electronic wavefunction

H el (r ; R )& I (r ; R ) ' EIel ( R )& I (r ; R)
Nuclear wavefunction and total energy

Nonadiabatic processes facilitated by a close proximity of potential
energy surfaces . When the energy gap between the surfaces is small the
adiabatic (Born-Oppenhaimer) approximation breaks down.

Beyond BO approximation
& (r , R) ' 7 & (r , R) Q I ( R)
Total wavefunction is not a product of el. and nuclear wavefunction but
rather an expansion in terms of electronic wavefunction
1
1
K II ( R) + EIel ( R)]Q I ( R ) * 7
R K IJ ( R) + 2 f IJ ( R) MK S Q J ( R) ' E Q I ( R)
24
J B I 24
K...gradient over the nuclear coordinates, 4...reduced mass

[T nuc *

K IJ ( R ) ' 8 I (r ; R) K 28 J (r ; R)
f IJ ( R) ' 8 I (r ; R) K8 J (r ; R ) ...derivative coupling

Coupling terms neglected in
BOA, originated from the
nuclear kinetic operator
operating on the electronic
wavefunction

Back to SE
Derivative coupling is a measure of the variation of the electronic
wavefunction with nuclear coordinates

Adiabatic vs. diabatic representation

Adiabatic representation: electronic
wavefunctions taken as the
eigenfunctions of the electronic
Hamiltonial

Diabatic representation is made by
transformation of the adiabatic. The electronic
wavefunctions are not the eigenfunctions of the
electronic Hamiltonian, they are chosen to
eliminate the derivative coupling, coupling
therms do not appear in SE

H IJ ' 8 I H | 8 J ' 0
el

Coupling between different electronic
states occurs through the nuclear kinetic
energy terms

The noncrossing rule
!1 , !2 ...

8 1 ' c11!1 + c21!2
8 2 ' c12!1 + c22!2

H IJ ' !I H el | !J B 0

8 1 ,8 2 ... adiabatic states

H ' ( H11 + H 22 ) / 2
[H ' ( H11 * H 22 ) / 2

E1,2 ' H Z [H + H
2

8 2 ' !1

8 1 ' !1

8 1 ' !2

Diabatic wavefunctions keeps the character of the states

Derivation of the conditions for conical intersection:

2
12

E1 ' E2 9 H11 ' H 22 , H12 ' 0

H12 ' !1 H . R / !2

Taylor expansion around R0 (RX)

H ( R ) ' H ( R0 ) + KH ( R0 ) M H R

K([H ) M H R ' 0

[H ( R ) ' 0 + K([H )( R0 ) M H R

KH12 M H R ' 0

H12 ( R ) ' 0 + KH12 ( R0 ) M H R

to keep degeneracy

Vectors along the energy different gradient and the coupling gradient:

x = g/g ' K([H ) / g

For diatomic molecules – only 1 degree of freedom
Two electronic states cannot become degenerate, unless H12 = 0

E1,2 ' sx x + s y y Z 02 g 2 x 2 + h 2 y 2 13

=> Noncrossing rule

Around the CI along the x, y
coordinates: the potentials
have a form of double cone

1/ 2

y = h/h ' KH12 / h
g , h...the norms of the vectors

•Displacements x and y along the g and h define the branching space.
Geometrical displacements along these vectors lifts the degeneracy.
•Displacements along the other 3N-8 internal coordinates keep the
degeneracy. These coordinate space is called „seam“ or „intersection“
space.

Derivative coupling
By using the gradient operator K on: H el8 I ' EIel8 I
multiplying by 8 J* and integrating over electronic coordinates
f IJ ( R ) '

8 I | KH el | 8 J
EJ0 * EI0

Along branching and seam coordinates

Along branching plane

E

E (eV)

y

At the conical intersection, the energy difference is zero and the
derivative coupling becomes infinity

3
2
1
0
-1
-2
-3
0.6
0.4
2.9

x

8 2 ' !2

Systems with 3 and more atoms: there is Nint – 2 (3N-8) dimensional
space where the two conditions are satisfied

diabatic states

Adiabatic electronic energies are eigenvalues of the Hamiltonian matrix

TH H U
H e ' V 11 12 W
X H 21 H 22 Y

Adiabatic vs. diabatic representation

0.2
3

0
3.1
r (a.u.)

-0.2
3.2

3.3

x (a.u.)

-0.4
3.4 -0.6

Conical intersections in Molecular Systems,S. Matsika in Rev. Comp. Chem. 23, 83, 2007

Locating of conical intersection
#
#
#

The states must be treated at the same level
Analytic gradients should be available
Dynamical and nondynamical correlation
should be available

Multireference method
Large computational
demands

To locate the conical intersection, the energy of one state is minimized
with the constraint to the energy difference between the two states being
zero. The coupling is zero.
Using LagrangeLagrange-Newton Method
M

LIJ ' E I + \1 . E I * E J / + \ 2 H IJ + 7 Fi K i
i '1

1.term: minimizes energy of state I(J)
2.term: restricts energy difference to 0
3.term: restricts off-diagonal terms to 0
4.term: allows for geometry restrictions
M. Barbatti

Molecular dynamics: Surface hopping

Photodynamics
! The investigation of PES – investigation of all possible channels,
including dissociative channels
! The optimization of the critical points: minima, transition
structures, and surface crossings
! The calculations of the reaction path to connect the critical points
! Performing dynamics simulations -

Energy Transfer
Radiationless transition between two “localized” electronically
excited states.
1

2

Coulombic

1 1

2

*D

Energy transfer

-B-A

D - B - *A
1

2

Exchange

Coulombic mechanism (resonance, Förster-type, TS)

Exchange interaction - double electron transfer process

• long-range mechanism, does not require physical contact between donor and
acceptor
• dipole-dipole term - 1/rAB3 distance dependence

Exchange energy

Electron transfer

*D-B-A

D--B-A

Hole transfer

• efficient for systems with high oscillator strength - singlet-singlet transitions

+

Exchange mechanism (Dexter-type, TB)
• requires orbital overlap between donor and acceptor, directly or via the bridge
• exponential distance dependence
• %en sum of %et and %ht
• triplet-triplet transitions

D-B-*A

ken] %enexp(-%

enr)

ken] C ketkht

D-B-A-

ket] %etexp(-%

%

en

D+-B-A

] %

D-B-A+

kht] %htexp(-%htr)

etr)

et

+ % ht

Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Výběr z aplikací infračervené
spektrometrie

• Introduction
· Electromagnetic radiation
· Vibrational spectroscopy

Ján Pásztor, Nicolet CZ s.r.o.

• Instrumentation
· Interferometry
· The Fourier Transform
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Harmonic Vibrations

Electromagnetic Spectrum
visible

• The vibration of a diatomic molecule can be
approximated by the vibration of a spring
Re
Re-DR
Re+DR

microwave

near-IR

x-rays

radio waves

far-IR

ultraviolet
mid -IR

10

9

10

7

10

5

10

3

10

1

10

-1

-3

10

10

-5

Wavenumbers
nuclear
-5

10

electronic
-3

10

-1

10

vibrational
1

10

rotational

10

3

10

5

Wavelength in microns
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Quantized harmonic, anharmonic

h/2p Ö (k/
k/M).(
M).(ν
ν+1/2)

transitions
7

10

9

10

• The wavenumber of the vibration equals:

1
k
m
2x
c mm
1 2
with m=
m1 + m2
The Leader in Spectroscopy

Selection Rules for Infrared Activity
• The frequency of the light must be identical to the frequency
of the vibration (resonance)
• The dipole of the molecule must change during the vibration
• The direction of the dipole change must be the same as the
direction of the electric field vector

The Leader in Spectroscopy
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Molecular Vibrations

Dipole Change
• To absorb energy, the dipole must change when the
transition occurs

Twisting

Bending

+

• The intensity of the absorption is proportional to the
magnitude of the dipole change

C

C

C

C

C

Deformation

Stretching
100
95
90
85
80
75
70
65
60

%T

Cl

N

H

55

N

50
45
40
35
30
25
20
15
400 0

350 0

300 0

250 0

200 0

150 0

100 0

c m- 1
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Polyatomic Molecules

Non-linear Triatomic Molecule (H2O)
• 3 normal vibrations (3N-6)

Energy

Functional groups

Fingerprint region
3500

3000

2500

2000

1500

bending
(1595 cm-1)

• Coupling of vibrations

E

E1

E

E2

Frequency

• The spectrum becomes more complex as the number
of bonds increases

1000

Wavenumbers (cm-1)
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CH2 rocking at 720 cm-1

Overtones
Occur close to INTEGER
MULTIPLES Of FUNDAMENTAL Bands.

scissoring
(~1463 cm-1)

For example: C-H Overtones Will Occur Near:

twisting
(~1300 cm-1)

-

wagging
(~1280 cm-1)

+

The Leader in Spectroscopy

asymmetric
stretching
(3756 cm-1)

The Leader in Spectroscopy

Fixed Rotations in a Lattice (-CH2)
• Since the atoms are fixed in
a skeleton, more bending
vibrations occur

symmetric
stretching
(3657 cm-1)

+

First Overtone
2960 cm-1 (C-H Stretch) * 2 = 5920 cm-1
Second Overtone
2960 cm-1 (C-H Stretch) * 3 = 8880 cm-1

+

The intensity of the absorption depends on the degree of
anharmonicity and gets weaker with increasing overtones
The Leader in Spectroscopy

COMBINATION Bands Appear Near The Sum Of
Two Or Three FUNDAMENTAL Bands
For Example: A C-H Combination Will Occur Near…
2960 cm-1 (C-H Stretch) + 1460 cm-1 (C-H Bend)
= 4420 cm-1

NIR spectrum
0.5

Absorbance (Log 1/R)

Combination Bands

Combination

0.4

1st Overtone

0.3
0.2

2nd Overtone

0.1
0
-0.1

3rd Overtone

-0.2
-0.3
700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

Wavelength (nm)
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Sources, Beamsplitters and Detectors

The Leader in Spectroscopy

Source, Beamsplitter, and Detector
Combinations Depend on Application

The Leader in Spectroscopy

FT-IR System

The Leader in Spectroscopy

Wave Interactions (Interference)

• In-phase

· Constructive
interference

+

=

• Out-of-phase
· Destructive

interference

The Leader in Spectroscopy

+
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=

2500

Michelson Interferometer-2

Michelson Interferometer-1
Fixed mirror

Interferometer

Fixed mirror

Interferometer

BF
BM
l

0

BF
BM

Beamsplitter

IR
Source

IR
Source

-l

l

BF = BM

Moving mirror

Beamsplitter

0

-l

BF = BM - 1/8 l

Moving mirror

Path difference = 0

Path difference = 1/4 l

Detector

Detector
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Michelson Interferometer-4

Michelson Interferometer-3
Fixed mirror

Interferometer

Fixed mirror

Interferometer

BF

l

0

Moving mirror

Beamsplitter

BM

IR
Source

-l

IR
Source
l

BF = BM - 1/4 l

Moving mirror

Beamsplitter

-l

0

Path difference = 1/2 l
Detector

Detector
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Signal at the Detector

The Interferogram

Many Wavelengths
4
3

0.5

Volts

2

Volts

Voltage

One Wavelength
1.0

0.0

1
0

-1

-0.5

-2

-1.0
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0

1/

4l

1/

2l

3/

4l

l

120
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Data Points

40

20

0

-3
5000

Path difference
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4000

3000

2000

Data Points

1000

0

Sampling the Interferogram

Dynamic Alignment
Fixed mirror

Beamsplitter

Source

Moving mirror

He-Ne laser
x

0

-x

Laser diodes
R

Y
X

He-Ne laser
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Dynamic Alignment Advantages

Fast Fourier Transformation

FFT

Interferogram

• Better short term stability

Spectrum

4

• Better long term stability

40
35

3

V
o
l
t
s

• Better spectral line shapes

E
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1000
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Wavenumbers
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Summary

Transmission Spectrum
4
3
40
2

35

Advantages of FT-IR Instruments
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sam: FFT
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• Multiplex advantage (Felgett’s)
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· All wavelengths are measured simultaneously
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• Throughput advantage (Jacquinot’s)

Ratio

50

· Higher energy throughput (larger apertures)
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• Precision advantage (Connes’)
· Internal calibration is derived from He-Ne laser (precision = 0.01 cm-1)
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Technique Choice
• Analytical goals
· Quantitative
· Qualitative

• Sample dependent factors
· Size
· Chemical makeup of sample

• Optimization

Sampling Techniques and Applications
• Transmission
• Attenuated Total Reflectance - ATR
• Diffuse Reflectance – DRIFTS
• Gas Analysis
• Semiconductor
• Oil Analysis
• GC/FT-IR
• TGA/FT-IR
• Mobile/Portable FT-IR

The Leader in Spectroscopy

Advances in Accessory Design
• Automatic set-up of system parameters and
experiment
• Rugged, permanently aligned, plug & play design
• On-line help and tutorials

• Design for fast purge
• Operation integrated with spectrometer and software
• Automatic tests ensure proper accessory operation
• System checks ensure high quality spectra are
collected

The Leader in Spectroscopy

Analysis of Antioxidant Levels in
Lubricating Oil

The Leader in Spectroscopy

Transmission Analysis
• Requires sample preparation
• Proper pathlength required
· Strong absorbers - short pathlength
· Weak absorbers - long pathlength

• Solids, liquids, gases
• Qualitative analysis

• Quantitative analysis
• Maximum sensitivity
• Low cost

The Leader in Spectroscopy

Attenuated Total Reflectance
• Versatile and non-destructive
technique for infrared sampling
• Requires minimal or no sample
preparation
• Useful for surface characterization

The peak at 3651 cm-1
was used to quantify the
antioxidant butylated hydroxy
toluene (BHT) in the poly-a-olefin
(PAO) lubricant
The Leader in Spectroscopy
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Considerations for ATR Analysis
dp =

Attenuated Total Reflectance ATR
Single Bounce vs Multi-bounce

l
2p natr

[(sin2 q) - (

nsample
natr

)2]

Penetration depth
up to two microns

Plunger
Crystal Cap

1/2

Crystal

• Refractive index of ATR and sample

IR Beam
ZnSe Internal Reflection Element

• Pathlength requirements

• Spectral range of interest
• Phase of sample: solid, liquid, gel
• Chemical properties

• Small sampling area

• Use for strong absorbers
• Solid samples

• Hardness of sample

The Leader in Spectroscopy

Properties of ATR Crystals

Material
Germanium

ATR Spectral
Range (cm-1)

Refractive
Index

5,500 - 675

4

Silicon

8,900 - 1,500 &
360-120

3.4

AMTIR

11,000 - 725

2.5

ZnSe

15,000 - 650

2.4

Diamond

30,000 - 200

2.4

Depth of Penetration (µ)
(at 45º & 1000 cm-1) Uses
Good for most samples.
Strong absorbing
0.66
samples, such as dark
polymers.
Resistant to basic
0.85
solutions.
Very resistant to acidic
1.77
solutions.
2.01
General use.
Good for most samples.
Extremely caustic or hard
2.01
samples.

• Use for weak absorbers or dilute
solutions

The Leader in Spectroscopy

Analysis of Fibers Using
Single Bounce ATR
• No sample
preparation
• Non-destructive
to the sample
• Shallow depth
of penetration
good for dark
polymers

The Leader in Spectroscopy

Identifying Fiber Threads
Inside An Automotive Hose

• Broad sampling area provides
greater contact with the sample

The Leader in Spectroscopy

ATR Summary
• Ease-of-use

• Rapid qualitative and quantitative analysis
• No sample preparation
• Multiple crystals for various sampling needs
• Best technique for condensed phase samples

The Leader in Spectroscopy
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Diffuse Reflectance (DRIFTS)

Compound Parabolic Concentrator

• A multi-modal technique

• Independent of sample height

· Specular Reflectance
· Diffuse Specular Reflectance
· “True” Diffuse Reflectance

CPC Design

• Reduces sample packing effects
• Minimizes front surface reflection
(specular component)

Input / output optics

• Efficient high throughput
collection optics
• Sample positioned below optics

• Kubelka-Munk equation

F(R¥) = (1-R¥)2
K
2R ¥ = S

· Absorbance-like results

CPC

• No damage to optics from sample
spills
Powder sample cup

R¥ = reflectance with infinite depth
K = molar absorption
S = scattering coefficient

The Leader in Spectroscopy

DRIFTS Analysis of Pharmaceutical
Powders

The Leader in Spectroscopy

DRIFTS Analysis of Pharmaceutical
Powders
Ibup ro fe n Po wder

Lo g( 1/R )

0.5

Analytical Goal

0.4

• Simplified sample
preparation

0.3

Nap ro xen Sodiu m Powd er

Lo g( 1/R )

0.6

• Identification of
key ingredients

0.4

0.2

0.75 Ps eud oep hed rine H Cl Powde r

Lo g( 1/R )

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
180 0

160 0

140 0

120 0

100 0

800

Wav enu mbers (cm-1)
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Benefits of Diffuse Reflectance

• Good choice for dilute powders

• Analysis of non-reflective materials
• Minimal sample preparation

The Leader in Spectroscopy

FT-IR Gas Analyzer

• Detects pollutants
· CO, NOx, HC
· NH3, HCN, N2O

• Nexus Gas Analyzer
· 2 meter gas cell
· MCT-A detector

• Detection limits – less
than 1 ppm
• 0.09 cm-1 resolution

The Leader in Spectroscopy

The Leader in Spectroscopy

600

NOx Reduction in Diesel Exhaust
• Diesel engines are run “lean,” i.e.
with excess air during combustion

HCN Emissions
• “Urea” injection reduced NO and NO2 and can be
tuned to minimize HCN generation

• “Naturally” low hydrocarbon and CO
emissions but high NO and NO2
emissions

• However, concern is that HCN is
generated

0.8

HCN 97 ppm in exhaust
HCN 0.6 ppm in exhaust
HCN standard

0.6
Abs

• “Urea” with catalyst can reduce NO
and NO2

1.0

0.4
0.2
-0.0
-0.2
3350
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Semiconductor Wafer Analysis
• Semiconductor devices are
manufactured on silicon wafers,
using successive layers of
metals and insulators

• Many devices are produced from
each wafer. As many as 300
PentiumTM like devices, or more
than 800 memory chips, can be
produced from a single 8” or 12”
diameter wafer

3250
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Semiconductor Analysis
• The samples were analyzed
using the Nicolet® ECO 3000
• Samples were scanned in
transmission (silicon is
transparent to infrared
radiation)

The Leader in Spectroscopy

Si-H Variation

3300
cm-1
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Conclusion
• Hydrogen concentration can effect the dielectric constant in
these films
• Customer was able to identify a heating problem with the
wafer platen in the deposition system, based on the shape of
the center region of the profile
• After adjusting the temperature parameters in the system,
uniform films were produced and device yields reached 98%

The Leader in Spectroscopy
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Approaches for Lubricant QC
Total Process Checking

Integra Oil Analysis

• Incoming ingredient testing
· Base oil and add-pack lot consistency

• Blended product analysis
· Additive levels

• Outgoing product verification
· Assure product correct for shipment

• Used Oil Analysis
· Engine Monitoring

• Edible Oil Analysis
· Product Consistency

The Leader in Spectroscopy
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Spectral Regions of Interest for Used Oil
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Water
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Nitro

Sulfate

• Reverse Engineering
Fuel

Carboxyl

0.6
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· Customer wants to deformulate competitive product
· Product is complex polymer with several additives
· GC analysis alone was inconclusive

• Infrared spectroscopy was necessary
for identification of additives

Soot
Glycol

0.3

Phosphate
Anti-wear

0.2
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Nicolet® Nexus® GC/FT-IR System

The Leader in Spectroscopy

Polymer Additives by GC/FT-IR
Real-Time Display
8 cm-1 Resolution
0.74 sec/spectrum

The Leader in Spectroscopy
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GC/FT-IR Peak Identification

TGA/FT-IR Rubber Gasket Characterization
• High pressure and
temperature application
• Gasket from backup
supplier fails
• TGA only reveals small
difference

• TGA/IR reveals
compositional differences
The Leader in Spectroscopy

TGA/FT-IR System

The Leader in Spectroscopy

TGA/IR Data of Rubber Gaskets
• 8 cm-1 resolution
• DTGS detector
• 10.0 sec time
resolution
• OMNIC Series
software

• TGA
• FT-IR spectrometer

• TGA/IR interface
• OMNIC Series software
The Leader in Spectroscopy

TGA/IR Spectra of Rubber Gasket Samples

The Leader in Spectroscopy
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Library Search Results

The Leader in Spectroscopy

Mobile and Portable Infrared Analysis

Implementation
• Mobile system offers full sampling flexibility in a
small footprint

• Incident Preparedness and Response
(IPAR)

· Expandability and flexibility
· AC power necessary
· GLP or 21 CFR Part 11 software tools

• First Responders

• Portable system offers rapid setup and
simplicity of operation

• Fire Fighters
• Clandestine Lab Investigators

· Compact, integrated, transportable system
· Flexible power sources - AC, 12 volt or battery
· Laptop computer compatibility via USB

• WMD/CST
• US Army/US Navy
The Leader in Spectroscopy
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Hazardous Sample Analysis Accessory

Mobile Solution

• Smart Golden Gate
Diamond ATR

Full laboratory capability in a small footprint
· Dynamic Interferometer

• Natural Type IIa diamond

alignment

· Rugged--Sealed and

·
·
·
·
·

• Diamond brazed to tungsten

desiccated or Purgeable
Smart accessories ease
sample preparation
Full OMNIC capability
IR Microscope ready
GLP, Validation
21 CFR Part 11 Compliance
tools

carbide disk

• Top plate removable for glove box
loading

• Sample anvil isolates sample from
environment

• Extremely easy-to-use and simple
decontamination

The Leader in Spectroscopy
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Hazardous Materials Analysis

Conclusions - Sampling Techniques

Mustard HD
0.14

• Thermo Electron FT-IR spectrometers provide a
broad range of analytical solutions
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• We develop new sampling technologies based
upon your sampling needs
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Absorban ce
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• Speed, resolution and sensitivity of our systems
can be tuned to your experiment
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• Let us know how we can help solve your
analytical problems
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Human Hair Analysis

Surface Analysis of Hair

• Verify the fiber
to be consistent
or inconsistent with hair from
the suspect

Hair without Hairspray
0.35 Hairspray on Hair

• ATR, excellent surface
analysis tool
• Maximizes surface response

0.30
0.25

Absorbance

• FT-IR microscope w/ ATR
objective
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Surface Analysis of Hair

Fiber from Crime Scene
• Fiber Diameter - 20 microns

1.0 Subtraction Result: Hairspray on hair - hair
PVA fromLibrary
0.9

• Difference FT-IR bands
consistent with PVA hair
spray

0.7

Absorbance

• ATR microscopy - surface
sensitive, non-destructive

• ATR Objective Sample Area - 7 microns
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Paint Chip Analysis

Micro ATR Fiber Spectrum
1.6

• Automotive Paint Identification

20 micron diameter fiber by Micro-ATR

• Multilayered, 20-25 microns each

• Redundant Aperturing Required
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1000

View-Thru Aperturing - 15x15 microns

Paint Spectra
Grey Layer - 25 microns thick
1.2 Red Layer - 17 microns thick
Clear Layer - 25 microns thick
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No Apertures
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Lower Aperture
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Both Apertures

Analyze !
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NIR Spectroscopy

SabIR Near-IR Fiber Optic Accessory

Advantages

Disadvantages

• Easier Remote sampling

• Difficult or impossible to interpret
spectra

• No sample preparation

• More complex to develop
methods

• Glass is “transparent”
• Quick data collection

• Difficult to add extra compounds
to a sample ID method

The Leader in Spectroscopy
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Polyvinyl Chloride / Vinyl Acetate
Copolymers

NIR Fiber Optic Sampling

Aspirin Tablet in Packaging
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Chandrasekhara Venkata Raman
(7. listopadu 1888 – 21. listopadu 1970)
• Nobelovu cenu získal v roce 1930 za práce o
rozptylu světla, objev Ramanova jevu.
• Indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman se narodil roku 1888
v rodině učitele fyziky. Studoval na univerzitě v Madrásu, kde byl
promován se zlatou medailí jako nejlepší student fyziky. Po ukončení
studia pracoval jako úředník na ministerstvu financí, ale nadále se
věnoval vědecké práci a stal se členem Indické přírodovědné
společnosti v Kalkatě. V roce 1911 se stal vedoucím katedry fyziky na
univerzitě v Kalkatě a od roku 1947 byl ředitelem Ramanova
výzkumného ústavu v Bangaloře.
• Již během studií napsal svou první vědeckou práci z optiky a akustiky,
později zkoumal otázky molekulové fyziky, rozptyl světla v molekulách,
ohyb světla. Věnoval se také fyzice krystalů, problémům kmitání struny
a fyzice hudebních strunových nástrojů.
• V roce 1928 při výzkumu rozptylu světla objevil jev, který byl na jeho
počest pojmenován Ramanovým efektem. Tento jev vzniká při
průchodu monochromatického světla plynem, kapalinou nebo
průhlednou tuhou látkou a ve spektru takto rozptýleného světla lze
pozorovat nejen čáry původního světla, ale i čáry jiných, delších nebo
kratších vlnových délek – tzv. Ramanovo spektrum. Ramanův efekt je
významný tím, že umožňuje zkoumat i víceatomové molekuly, jejichž
spektra jsou komplikovaná a těžko analyzovatelná. Jeho objev se stal
přínosem pro výzkum chemických látek a pomohl získat nové poznatky
o jejich struktuře.
• Stejný objev, ve stejnou dobu se podařil L. I. Mandelštamovi a G. S.
Lansbergovi, kteří však stejně jako Ramanův spoluobjevitel Krišnan
Nobelovu cenu nezískali.

Výběr z aplikací Ramanské spektrometrie
Ján Pásztor, Nicolet CZ s.r.o.

Nobel Lectures, Physics 1922-1941, Elsevier Publishing

2 Company, Amsterdam, 1965

Molekulová vibrační spektrometrie

Porovnání metod vibrační spektrometrie

• Polystyrenový film analyzovaný infračervenou a Ramanskou spektrometrií

Infračervená

%Transmittance
Raman Intensity

FT-IR Transmission Spectrum
80

4

• Absorpce

60

• Citlivá na vibrace dipólu
O-H, N-H, C=O

40
20

• Obvykle nutná příprava
vzorku, požadována
krátká optická dráha

Raman Spectrum

3
2

• Bezvodé roztoky

1

Raman
• Emise rozptýleného
laserového záření
• Citlivá na polarizovatelné
vibrace C=C, Aromáty
• Téměř žádná příprava
vzorku, měření přes
transparentní obaly a sklo
• Vodné roztoky
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Ramanova Spektroskopie:
Energetický diagram

Ramanova Spektrosskopie

V=1
V=0

(odfiltrovat)

Ramanův rozptyl
(Stokesův posun)

Elektronová
hladina 1

Filtr primárního záření

Rayleighův rozptyl

V = virtual state

Raman scattering

Excitation frequency

Rayleigh scattering

~~~~~~~~~~~~~~~

LASER
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& Fluorescence

NIR Excitace
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2000
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Ramanský posun

Proč používat přednostně Ramanskou spektroskopii?

• Ramanovo spektrum je nezávislé na budícím laseru

• Velmi rychlá analýza
• Bez přípravy vzorku
• Snadná identifikace
sloučenin
• Vzorkování přes sklo a
plasty
• Doplňková k FT-IR
• Vynikající mikroskopické
vlastnosti
• Snadný přístup do 100 cm-1
• Vodné roztoky

• Výběr budícího laseru je dán vlastnostmi měřeného
vzorku
no

no

Ramanský posun
(relativní)

Laser 1

Vlnová délka (absolutní)

532 nm

Laser 2
1064 nm
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Aplikace v soudní chemii
• Různorodost vzorků

Forenzní a kriminalistické aplikace

– Zakázané drogy – Obvykle velká množství zadržených důkazů
• Pouliční drogy
• Hlídané substance
• Ředící látky

– Stopové důkazy – Malá množství, důkazy z místa činu
• Vlákna
• Úlomky barev
• Výbušniny, hořlaviny and katalyzátory

– Padělky výrobků a peněz

10

Analýza omamných látek pomocí Ramanské
mikroskopie – zadržené krystalky

Analýza omamných látek pomocí Ramanské
mikroskopie – zadržené krystalky
• Porovnání s knihovnou spekter – vynikající shoda s
referenčním spektrem kokainu

•Spektrum z jednoho krystalu – Virginia Dept. of Forensic Science
5000
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Analýza omamných látek pomocí Ramanské
mikroskopie – ředící látky

Soudní chemie – stopové důkazy
• Identifikace vláken

Baking Soda 532nm

Int

150 0

• Identifikace pigmentů ve vláknech

100 0

• Identifikace inkoustů a barev

500

150 0

• Identifikace zbytků výbušnin

Mannitol Lot # 742367 532nm

Int

100 0

500

Inositol Lot # 5655000 532nm

Int

100 0

500

300 0

250 0

200 0

150 0

100 0

500

R aman s h ift (c m-1 )
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Stopové důkazy - vlákna

Stopové důkazy - vlákna

Rozlišení podobných vláken – Nylon 6 a Nylon 6/6

15

Rozlišení podobných polyolefinů– Polyethylen vs. Polypropylen

16

Vzorky vláken – vliv pigmentů

Rozdílové spektrum

• 785 nm laser

• 20 sekund měření

17
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Srovnání s extrahovaným pigmentem

Stopové důkazy a Ramanská mikroskopie
• Analýza vláken – Virginia Department of Forensic Science
White fiber- 532 8sec/8scan 1 min photobleach jac
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Stopové důkazy a Ramanská mikroskopie

Vrstevnaté automobilové laky

• Stopové důkazy a Ramanská mikroskopie - výsledek
porovnání s databází

Vzorek vlákna

Nylon 6

21
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Porovnání inkoustů

Výbušniny
• 785 nm laser

VzorekTNT

• 10 s expoziční doba
• 2 průměrované expozice

• 785 nm laser
• 10 sekund měření

23

2500
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Výbušniny – anorganické materiály

25

Výbušniny – anorganické materiály

26

Formy uhlíku
• Diamant
– sp3 vázaný uhlík

Aplikace Ramanovy spektrometrie v
nanotechnologiích uhlíku

• Grafit
– sp2 vázaný uhlík
– Vrstvy kruhů

• Fullereny
– Duté uhlíkové sféry

• Diamond-like Carbon (DLC)
– Amorfní uhlík
– Vlastnosti podobné diamantu
– Občas hydrogenovaný

28

Uhlíkaté nanomateriály

Graphene nanoribbons - GNR
Single walled carbon nanotubes – SW-CNT
Multi-walled carbon nanotubes – MW-CNT

Proč jsou uhlíkové nanomateriály tak důležité?
– Nabízejí různé elektrické chování (izolační (DLC), polovodivé, nebo
kovové vodivé)
– nejtužší vlákna dosud známé lidstvu
– 100 x sinější než ocel
– vedou teplo jako diamant

• Grafen
– Jednovrstevné grafitové struktury
– Grafenové nanostuhy (GNR) se stáčejí do nanotrubic

• SW-CNT - jednostěnové

• Applikace

• MW-CNT - vícestěnové

– pořád nové a nové –obrovský rozvoj průmyslu
– nová generace polovodičů
– ve vývoji:

• Carbon nanowalls
– Stěnovité grafenové struktury

•
•
•
•
•
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biologické vědy a diagnostika
špičkové polymery a nanokompozita
senzory
Ložisko z uhlíkových nanotrubic
skladování vodíku
mechanizmus cíleného přenosu léků v organizmech

Co na to Raman?

Co na to Raman?
• RBM bands (Radial Breathing Modes) – spektrální pásy

• Velmi dobrá charakterizace

– používají se k určení poloměru nanotrubic
– nepřímý indikátor indexu chirality a elektrických vlastností
– citlivé na vlnovou délku exitačního laseru (rezonance)
– nejsou přítomny v MW-CNT
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Co na to Raman?

Co na to Raman?

• G pásy ( grafitové)

• D pásy (diamantové nebo defekty )

– maximum okolo 1580 cm-1
– C-C valenční vibrace
– určení elektrických vlastností (kovových a polovodivých)

– maximum okolo 1335 cm-1
– indikují defekty v SW-CNT
– významný v MW-CNT

• rozšíření pásů indikuje přítomnost kovové vodivosti
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Specifické aplikace – vlastnosti nanotrubic

Specifické aplikace – distribuce nanotrubic
㻟㻝 㻟㻚㻡㻝

33

Distribuce SW-CNT
v matici MW-CNT

• Ramanská spektrometrie poskytuje informace pro porovnání a
odlišení nanotrubic při jemném ladění jejich syntézy
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Single-wall CNT with a peak near 313cm-1
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35

36

㻌㻟㻡㻜㻌㻌

㻌㻟㻜㻜㻌㻌

㻌㻞㻡㻜㻌㻌
㻌㻞㻜㻜㻌㻌
㻾㼍㼙㼍㼚㻌㼟㼔㼕㼒㼠㻌㻔㼏㼙㻙㻝㻕

㻌㻝㻡㻜㻌㻌

㻌㻝㻜㻜㻌㻌

Specifické aplikace – testování osamocených
nanotrubic

Specifické aplikace – funkcionalizace nanotrubic

• Spektrum osamocené CNT na Si po odečtení Si

• Další krok v zesíťování CNT

– Demonstruje vyjímečnou citlivost metody
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Specifické aplikace – funkcionalizace nanotrubic
• Raman ověřuje, zda nedochází k degradaci skeletů
• Raman charkterizuje přidané funkční skupiny anebo
zabudované malé molekuly

Drahokamy a věda o nich

39

Přírodní nebo syntetický diamant?

Drahé kameny
• Syntetický nebo přírodníé diamnat
• Identifikace barevných a barvených kamínků
• Detekce chemických úprav a plniv
• Characterizace přírodních inkluzí za účelem odhalené
jejich původu

41
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Přírodní nebo syntetický diamant?

Přírodní nebo syntetický diamant?

Ramanské spektrum of syntetického diamantu při teplotě kapalného dusíku

• Určováno fotoluminiscencí za teploty kapalného dusíku
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Identifikace drahých kamenů
• Barevné kamínky
Umění a archeologie

45

Umění a archeologie – identifikace barev a
pigmentů

Vzorky barev

• Charakterizace pigmentů
– restaurování úrředmětů
– určení pravosti authenticity

• FT-Raman – obtížné měření barevných pigmentů
– zahřívání vzorku

• Disperzní Raman – vhodněhší
– zahřívání vzorku méně časté
• používá se nižší výkon laseru

– vysoká citlivost
– charakterizace menších částic
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Umění a archeologie – větší vzorky
• Větší vzorky – problém pro mikroskop

• Využití velkých vzorkových prostorů

Farmaceutika

• Využití optických vláken

49

Potvrzení specifické formy aktivních substancí

Výhody Ramanské spektrometrie ve farmacii
• Přímé vzorkování
– potvrzuje totožnost surovin bez rozbalení (např. fenol)

• Efedrine.HCl vs. Efedrin

HO

– méně než 1 mg, 5 sekund měření

N
H

• Ostré spektrální pásy

H

– bez přípravy a kontaktu se vzorkem

Cl
OH

• Spektrální odečítání poskytuje spektra čistých složek
• Vynikající shoda s referenčními materiály
Raman Intensity

HN

4-Acetamidophenol

Acetylsalicylic Acid

Ephedrine HCL

Ephedrine free base
Caffeine
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Ramanská mikroskopie

Ramanské mapování

• Měření jednotlivých částic/bodů vzorku

• Lineární mapování: postupné uvolňování

– analýza nečistot
– zákalú a sraženin v injekčních ampulích
– náhodné vzorkování hotových tablet s kontrolou
polymorfních modifikací

– X-Y složení vrstev
– vrstevnicové mapy ukazují relativní intenzity
– rozlošení jednotlivých složek
1.00
0.99
0.98
0.97

• Lineální nebo hloubkové mapování

0.96
0.95
0.94

Inten s ity

0.93
0.92
0.91

– potvrzení složení vícevrstavných vzorků
– charakterizace inkluzí

0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85

0

100

150

200

250
0.1 µ m

• Plošné mapování
– homogenita tablet
– analýza zorků s postupným uvolňováním substance
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Distribuce komponent analgetika

Stabilita léčiv… přímo v obalech!
• Ramanova spectroskopie umožňuje studium hotových
výrobků přímo přes plastový obal – blistr

Acetaminophen

• Nedestruktivní analýza
• Opakování analýz stejného vzorku

Aspirin

• Stabilitní studie

Caffeine

TiO 2
Coating?
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Stabilita léčiv

Stabilita léčiv

Aulin Tablet in Blister
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Aulin Tablet “as is”
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Stabilita léčiv
• Studie: Theophylline – vliv vlhkosti
– Respirační stimulans
– Monitorování změn
vlivem vlhkosti
– Částečná konverze
na hydratovanou formu

Ramanské spektrometry

Taylor, L.S. Am. Pharm. Rev., 4, 60, 2001
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Lasery a rozsahy vlnových délek

Technologie

244
266

• FT-Raman
– Interferometer
– NIR laser
– Detektor InGaAs (pracuje při pokojové teplotě) nebo Germanium
(chlazený kapalným dusíkem)

325

0 to +3300 cm-1 ranges
for selected Raman lasers

458
473
488
514
532

• Disperzní Raman

633

– Mřížkový spektrograf
– Viditelné lasery
– Křemíkové CCD detektorové pole

785
830
1064
200
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FT-Ramanova Spektrometrie

Porovnání excitačních laserů

• NIR laser

532 nm laser

– 1064 nm

• Potlačuje vliv fluorescence
785 nm laser

• Výhody

Omezená fluorescence je
hlavní předností
FT-Ramanských přístrojů

FT-Raman, 1064 nm laser

3500

3000

2500

– Zabudovaná vnitřní
kalibrace vlnových délek
– Snadné použití

2000

1500

1000

500
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FT-Raman gelové kapsle

Kvantitativní analýza

• Ramanská spektra měřena přímo přes stěnu kapslehe capsule
• Běžná kalibrace navážením standardů

• Ramanská data jsou rovněž vhodná pro
kvantitativní analýzu
• Matetické modely
– Lambertův-Beerův zákon, PLS, CLS, SMLR

24
22

Gel-Caps with Ketoprofen active ingredient

Pure Drug
spectrum

Raman intensity
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1000

500

Kalibrační křivka

Disperzní Ramanské spektrometry

Predicted % Ketoprofen

• Viditelné lasery
– Silný Ramanský signál
– Intenzita nepřímo úměrná čtvrté
mocnině vlnové dély
– Nejběžnější 780, 633, 532, 473 nm

8
R = 0.9993
RMSEC = 0.0310
SMLR at 999 cm-1

6

• Vysoká citlivost
Calibration
Prediction

4

– Si CCD detektor

• Vynikající pro mikroskopii

2

– 1 mm prostorové rozlišení
– konfokalita s 2 mm hloubkovým
rozlišením

0
0

2

4

6

8

10

• Automatizace

Actual % Ketoprofen
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Ramanská mikroskopie

Krystaly pod FT-Ramanským mikroskopem

• Charakterizuje specifické domény v heterogenních
materiálech

3 mm zorné pole
~ 20x zvětšení

• FT-Ramanská microskopie má praktický limit 50 mm,
ovšem bez fluorescence

100 mikronů velký krystal

• Disperzní Raman má výjimečnou citlivost a prostorové
rozlišení - 1 mm
• Dispersive Ramanské microskopy mají konfokální
design

Raman intensity

Stopa laseru

– Hloubkové profilování s rozlišením okolo 2 mm

• Automatické mapování

1800
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FT-Ramanská mapa glazury

Disperzní Raman - mapování
• Šumivá tableta
– Velká plocha – mozaika z jednotlivých zorných polí
– Krok X a Y 25 mikronů, 785 nm laser, měření v každém bodě po
dobu 20 sekund
350 Microns

800 x 1500 – 100 micron steps

– analgetikum
– antacid
– barvivo

Extracted Line Map
“Waterfall” Plot
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350 Microns

• Sledování distribuce složek

Ramanské mapování

Konfokální Ramanská mikroskopie
• Silnější Ramanský signál z fokusovaného laseru

• Jednotlivé složky identifikovány pomocí knihovny
• Mapa rozložení složek v tabletě

• Slabý signál z míst mimo ohnisko

Point 1, 4-Acetamidophenol

• Nedestruktivní hloubková analýza
– Vliv velikosti clony a vliv objektivu
– Hloubka měření volena Z-ovou osou mikroskopického stolku

Point 42, Sodium Bicarbonate

Detector
Objective
Point 171, FD&C Yellow #6 Powder

Adjust z-axis

Sample
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

with scope focus knob

400

Raman shift (cm-1)
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Rozdílová spektra

Folie na balení potravin
• Pětivrstevný polymer
• Konfokální Raman umožňuje nedestruktivní hloubkové
profilování
polypropylen

polypropylen
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Ramanské polovodičové aplikace

Inkluze v minerálech

• Přehled defektů na polovodičích

• Konfokalita umožňuje výzkum uvnitř objektů

– Identifikace defektů a nečistot na Si deskách
– Rychlá navigace a mapa defektů

Large Inclusion in Calcite, Water

Fokus ~ 10 mikronů pod povrchem

2 micron wide inclusions, Organic, Water, and Rock grain peaks

Defective Contact
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3500
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Krystalizace farmaceutických substancí
• Studium polymorfních modifikací
• Automatizované měření na mikrotitračních destičkách
– Typicky 96, 384 nebo 1536 pozic
– Automatická aplikace databází a kvantitativních metod

• Možnost depolarizace laseru omezuje vliv
přednostní orientace krystalů
Reanalysis
Parameters
Template Map

Review Window

Pass data to
OMNIC Windows
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Kapilární elektroforéza

Nanomateriály a kapilární
elektroforéza
Jan Petr
Katedra analytické chemie PĜF UP Olomouc

Kapilární elektroforéza

Migrace iontĤ
Rychlost pohybu iontu:

v = µE

kde ȝ je elektroforetická pohyblivost (mobilita) a E je intenzita
elektrického pole
Elektroforetická pohyblivost:

µ=

q
6πηr

kde q je náboj iontu, Ș je dynamická viskozita prostĜedí a r je
efektivní polomČr iontu

Migrace iontĤ

Elektroosmotický tok

Co ovlivĖuje pohyb látek v elektrickém poli?

KĜemenná kapilára má na povrchu –SiOH skupiny schopné
disociace => vznik elektrické dvojvrstvy => pohyb neutrálních látek
v kapiláĜe

1) Disociace
2) Tvorba komplexĤ, interakce

v pozorovaná = viontu + vEOF

+

anionty

EOF

kationty

-

Možnosti analýz

Aditiva

1) Kapilární zónová elektroforéza (CZE)

OvlivĖují selektivitu separace – napĜ. tenzidy (SDS), komplexaþní
þinidla (EDTA), organická rozpouštČdla (MeOH), chirální selektory
(cyklodextriny) apod.

2) Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC)
3) Kapilární gelová elektroforéza (CGE)
4) Kapilární izoelektrická fokusace (IEF)
5) Kapilární izotachoforéza (ITP)

(a) bez TM-ȕ-CD
(b) s TM-ȕ-CD

6) Kapilární elektrochromatografie (CEC)

Abushoffa et al., J. Chromatogr. A 948 (2002) 321.

Modifikace kapiláry

Modifikace kapiláry

Nežádoucí EOF, modifikace velikosti a smČru EOF (kovalentní vs.
dynamické pokrytí), selektivita – inkorporace stacionárních fází
DDAB

HPC

Buszewski et al.: J. Chromatogr. A 1084 (2005) 186.

Nanomateriály

Nanomateriály v kapilární
elektroforéze

Aditiva:TiO2

Uhlíkové nanotrubiþky

Zhou et al.: Electrophoresis 29 (2008) 2321.

Magnetické nanoþástice

Huang et al.: Electrophoresis 30 (2009) 3964.

Modifikace kapiláry

Okamoto et al.: Anal. Chem. 79 (2007) 3041.

Sombra et al.: Electrophoresis 29 (2008) 3850.

Nanoþástice „s otiskem“ molekuly

Charakterizace
nanomateriálĤ kapilární
elektroforézou

Schweitz et al.: Anal. Chem. 69 (1997) 1179.
Priego-Capote et al.: Anal. Chem. 80 (2008) 2881.

Charakterizace nanomateriálĤ
 ړMikrostruktura
 ړChemické složení
 ړModifikace a charakterizace
struktury na nanomateriálu
 ړVelikost („core“, „hydrodynamic“)
 ړTvar þástice
 ړPovrchový náboj
 ړZeta potenciál
 ړPĜítomnost rĤzných populací
þástic
 ړChemická þistota
 ړKoloidní stabilita, schopnost
agregace

Pohyb nanoþástic

µ=

Henry equation:

µ=

q
6πηr

2ε r ε 0ζ
f (κa )
3η

κ … Debye length (thickness of the double layer on NP)
a … approx. hydrodynamic radius of NP

Pohyb nanoþástic

Pohyb nanoþástic
Retardaþní síly prostĜedí (relaxaþní efekt)

µ=

2ε r ε 0ζ
f (κa )
3η

=> vČtší význam þlenu ța, dokonce až potlaþení
významu ȟ potenciálu na mobilitu þástice
Wiersema et al.: J. Colloid Interface Sci. 22 (1966) 78.
d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 29 (2008) 3768.

Adsorpce

Radko et al.: Electrophoresis 23 (2002) 1957.

Agregace nanoþástic

Povrch kapiláry negativnČ nabitý = adsorpce pozitivnČ nabitých
þástic, proteinĤ, DNA apod.
Nutná modifikace kapiláry:
1) Kovalentní pokrytí
- tvorba hydrofobních
struktur ala GC, LC
- pokrytí nabitými polymery
(polypyrrol)
2) Dynamické pokrytí
- neutrální (HPC, PVA)
- kationtové (CTAB,
DDAB, Ba2+)
Petr et al.: Trends Anal. Chem., submitted.

Agregace nanoþástic

Agregace

75 µm i.d.

Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.

Analýza disperze

Petr et al.: Electrophoresis 30 (2009) 3863.

Analýza disperze

ǻP

Taylor-Aris:

D; dh
Sharma et al.: Anal. Chem. 77 (2005) 806.
Taylor: Proc. R. Soc. Lond. Ser. A 219 (1953) 186.

Analýza disperze

d‘Orlyé et al.: J. Chromatogr. A 1204 (2008) 226.

Využití aditiv

Studium vlivu elektrického pole „TDA-E-TDA approach“
dh = 111 nm
dh = 215 nm

… ~ 2 times

dh = 1714 nm

… ~ 15 times

destabilization
BGE: 10 mM MES/NaOH pH 6,0, DDAB
NPs: ѫ-Fe2O3@SiO2 NH2/PEG (1:1) mod. Į-lactalb.

Petr et al.: Anal. Chem., submitted.

Liu et al.: Anal. Chim. Acta 528 (2005) 249.

Kvantové teþky

Magnetické nanoþástice

TEOS = tetraethoxyorthosilane
APTES = 3-(aminopropyl)triethoxysilane
PEOS = 2-(methoxy(polyethyleneoxy)propyl)-trimethoxysilane

d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 30 (2009) 2572.
Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.

Vincente et al.: Anal. Chem. 80 (2008) 1988.

Magnetické nanoþástice
APTES/PEOS:
0.5 0.75

Ϯϯ

1.25
ϭ

0.25 0.35

1.5

1.75

ďƐŽƌďĂŶĐĞ;ŵhͿ

ϭϴ

Magnetické nanoþástice

DDAB modified capillary,
50 µm id x 35 cm (detection, 26.5 cm)
150 mM MOPS + 100 mM NaOH pH 7.4
Temperature: 25 C
Applied voltage: - 10 kV
Hydrodynamic injection (50 mbar, 5 s each)
Absorbance detector, 254 nm

ϭϮ
ϴ

Final conditions:
BGE: MES/NaOH pH 6.0, 25 mM I.S.,
DDAB, - 20 kV

ϯ
ͲϮ
ϭ

ϱ

ϵ

ϭϯ

ϭϳ

DŽďŝůŝƚǇ;ϭϬͲϱ ĐŵϮ͘sͲϭ͘ƐͲϭͿ
d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 30 (2009) 2572.
Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.

d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 30 (2009) 2572.
Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.

Afinitní studie
[Ab] = 0 mol/L
[Ab] = 1 x 10-13 mol/L
[Ab] = 1 x 10-12 mol/L

10 mM MOPS/NaOH pH
7,5, 0,1 % Tween 20, HPC
modif. kapilára, +20 kV,
NPs: ѫ-Fe2O3@SiO2
NH2/PEG (1:1) modif.
Į-lactalbuminem

[Ab] = 1 x 10-11 mol/L
[Ab] = 1 x 10-10 mol/L
[Ab] = 1 x 10-9 mol/L

Teste et al.: Talanta 81 (2010) 1703.
Petr et al.: in preparation.

Nanotechnologie a kapilární
elektroforéza

Miniaturizace

Nic není nemožné…

Mikrofluidika

Elektroforéza na þipu

Lab-on-a-chip
Micrototal analytical systems (ȝTAS)
Výhody:
1) Malá spotĜeba vzorku (pL – nL)
2) PĜenosnost zaĜízení (þip vs. MS)
3) Kroky pĜedúpravy na þipu
Nevýhody:
1) Nároþná výroba (ultraþisté místnosti a technologie)
2) Reálné a složité vzorky

ýipy a jejich konfigurace

ýipy a jejich konfigurace
NejþastČjší konfigurace
PrĤbČh analýzy:
1) Dávkování „Sample – Waste1“
(elektrokineticky)
2) Separace „Buffer – Waste2“
Možnost ovlivnČní separace konfigurací
elektrolytĤ a použitím rĤzných potenciálĤ na
elektrodách „Sample“, „Waste1“, „Buffer“
Detekce: fluorescenþní (LIF, mikroskop),
elektrochemická (U/V, vodivost)

Dávkování a detekce

Dávkování a detekce

Realita…

Koncept µTAS
Materiály

Micrototal analytical systems

1) Polymery
(napĜ. PDMS)
2) KĜemenné þipy

- všechny kroky na jednom þipu (extrakce, úprava, separace,
detekce)
- obsahuje ventily, dČliþe tokĤ kapaliny apod.
- vše automatizované, nejþastČji Ĝízené pĜes PC

=> pĜíprava, použití…

Koncept µTAS

Koncept µTAS
…video…

µTAS: PCR

µTAS: PCR

Melin et al.: Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 36 (2007) 213.

µTAS: DNA sekvenátory

Digitální mikrofluidika
- základem je „elektrosmáþení“
(EWOD, electrowetting on dielectrics)

Kartalov et al.: Nucl. Acid. Res. 32 (2004) 2873.

Digitální mikrofluidika

Digitální mikrofluidika

Barbulovic-Nad et al.: Lab Chip 8 (2008) 519.

„Low--cost“ þipy
„Low

ZávČrem…
Využití nanomateriálĤ pro separace látek kapilární
elektroforézou
- nanoþástice, uhlíkové nanotrubiþky, magnetické modifikované
nanoþástice, MIP nanoþástice
Charakterizace nanomateriálĤ pomocí kapilární elektroforézy
- zeta potenciál, velikost, agregace, kvantové teþky, rĤznČ nabité
nanoþástice, afinitní interakce
Nanotechnologie v kapilární elektroforéze
- miniaturizace, elektroforéza na þipu, koncepty lab-on-a-chip a
microTAS, digitální mikrofluidika, papírové þipy
Karlos et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2487.
Martinez et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007) 1318.
Martinez et al.: Anal. Chem. 82 (2010) 3.
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Sonochemical Synthesis of Metal
Oxide Nanoparticles

Introduction
Ultrasound and Sonochemistry

Jiri Pinkas
Department of Chemistry
Masaryk University
Brno
Czech Republic

Sonochemical Synthesis of Nanoparticles
Iron Oxides

- Fe2O3 - maghemite and hematite
- Fe3O4 - magnetite

Mixed Y/Fe oxides - YFeO3 and Y3Fe5O12
Ferrites CoFe2O4

Conclusions
1

Ultrasound

2

Ultrasound in Chemistry

Utrasound frequencies from 20 kHz to 50 MHz

Sound = pressure waves = periodic compression/expansion
cycles traveling through a medium possessing elastic
properties (gas, liqud, solid)
frequency 20 kHz

frequency, Hz

Acoustic Cavitation
= creation, growth, and implosive collapse of bubbles in a liquid

Bubble size

3

Acoustic Pressure

4

Acoustic Cavitation
Cavitation effects = creation, growth, and implosive collapse of
bubbles in a liquid

P A = 2 Irc
PA = driving pressure amplitude [Pa]

Bubble formation = breakage of liquid during expansion,
overcoming tensile strength (pure water 1500 bar, only 6.2 bar
available)

I = irradiation intensity [W m-2]

Weak spots needed = dissolved gas molecules, solid particles,
trapped gases

(500 W system - 1.3 105 W m-2)
ρ = liquid density [kg m-3]
Compression and rarefaction
(expansion) regions
PA = 620 700 Pa = 6.2 bar

c = sound velocity in liquid [m s-1]

Bubble growth (300 µs), energy absorption, size oscillations
critical size (170-300 µm) = most efficient energy absorption, rapid
growth, inefficient energy absorption, collapse

(Water 1482 m s-1)

5
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Acoustic Cavitation

Acoustic Cavitation
Cavitation effects = creation, growth, and implosive collapse of
bubbles (1-2 µs) in a liquid = implosion HOT SPOT (1 ns)

Bubbles collapse = spherically symmetrical implosion,
shear forces, adiabatic compression, life time 1-2 µs
Hot spot = end of the collapse
temperature of the gas inside bubble
5 000 – 20 000 °C (for 1 ns)
surrounding liquid layer 2000 °C

stable cavitation - bubbles
oscillate for many cycles

pressure 500 – 1500 bar

transient cavitation transient cavities expand
rapidly
collapse violently

Extreme cooling rates 1010 K s-1
red hot steel poured into water 2500 K s-1

7
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Homogeneous Sonochemistry
Two-Site Mechanism

Sonochemical Reactions

Cavity interior
• Chemical changes/reactions induced by ultrasound

Filled with gases and vapors

• No direct interaction of ultrasound field with molecules (in
contrast to photons, heat, electro-magmetic field,…)

temperatures 5 000 – 20 000 °C
pressure 500 – 1500 bar

• Liquid phase reactions – chemical reactions driven by cavitation
effects – radical generation, excited species formation,
mechanochemical bond scission, …

Surrounding liquid layer
temperatures 2000 °C

Bulk liquid

• Solid state reactions – introduction of defects = speeding up
diffusion

Shock waves, shear forces

9

How to Measure the Temperature
inside a Bubble ?

10

Sonochemical Reactor

Sonoluminescence - Light generated during the implosive
collapse of bubbles in liquids irradiated with ultrasound

AC generator
Frequency 20 kHz

Piezoelectric
transducer

Titanium horn

95% H2SO4(aq.)
under Ar
20 kHz (14 W/cm2) Kenneth S. Suslick
University of Illinois
Ti horn directly immersed
T = 298 K

Argon
inlet

• Apparent blackbody temperature
• Ar emission
• SO and O2+ emission

Piezoelectric
transducer
PZT ceramics

8 000 – 15 000 K

Piezoelectric Ultrasound Generator
Ultrasound Processor VCX 500 W
11

Reaction
vessel

Cooling

12

Product Control in Sonochemical
Synthesis of Metal Oxides

Project Goals
§ Sonochemical synthesis of metal oxide nanoparticles
for magnetic, catalytic, biomedical applications

• Polymorphic modification control
Iron Oxides Fe2O3 - maghemite and hematite

§ Metal acac complexes as precursors, organic solvents

• Oxidation state control
Reduction to Fe3O4 magnetite and Fe

§ Influence of reaction parameters, added water

• Phase control
Y-Fe oxides – YFeO3 and Y3Fe5O12

§ Control of phase composition, particle size,
distribution, shape, crystallinity, metal stoichiometry in
mixed-metal oxides

• Composition control - CoxFe2-xO4 ferrite

13
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M(acac)n Precursors
M = Fe, Y, Co, Mn

Iron Oxide-Based Materials
Magnetic nanoparticles

Me

• Volatile

O

• Hyperthermia
• Magnetic drug delivery
• MRI contrast agents

• Organics soluble
• Nontoxic
• Well studied class of compounds
• Precursors in CVD
• Easily chemically modified

Me
O

O
Me

M

O

O
Me

O
Me
Me

H

Thermal decompositon pathway

CH3
H3C

CH3

300 °C

200 °C
O

Iron Gate
Samaria Gorge, Crete, Greece

O

- C3H4

O

O

M

- CH3COCH3

MCO3

- CO2

MxOy

M

Ismail, H. M. J. Anal. Appl. Pyrolysis 1991, 21, 315-326.
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Reaction Setup

Iron Oxide-Based Materials
Me

• Solution of M(acac)3 (0.03 M)
• 50 cm3 of tetraglyme (b.p. 549.0 K)
• Water addition (0, 1, 3 cm3)
• Ar flow rate 60 cm3 min-1
• Sonication 8 hrs
• Frequency 20 kHz
• Pulsed 2s / 2s
• Power 22 W cm-2
• Colloidal soln. precipitated by hexane
• Centrifugation, washing with iPrOH
• Drying in air

765 °C

VCX 500 W

Fe3O4
magnetite

O

Spinel

Me
O

O
Me

M

O

O
O

Me

200 oC
TGLsolution

Me

bulk

)))))

Defect spinel

Fe2O3

Fe(acac)3

amorphous

tetraglyme

340 oC
dynam/isothermal, air

340 oC
He, Nitrogen

Fe3O4
magnetite
Fe
a-iron
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Fe2O3
maghemite

300 oC
linear, air

Me

thin layer
Fe2O3
hematite

Corundum
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Sonochemical Synthesis
Amorphous Iron Oxides
)))))

proves amorphous character
of sono-Fe2O3

Particle size 20 - 30 nm

Fe2O3
amorphous

Fe(acac)3

TEM

Spherical shape

Uniform size distribution
Colloidal solution of iron oxide
Particle size by Dynamic Light Scattering
(Zetasizer)

Specific surface area
BET 188 m2/g

Mean D = 9.2 nm (by volume)

Electron diffraction

Pinkas, J.; Reichlova, V.; Zboril, R.; Moravec, Z.; Bezdicka, P.; Matejkova, J. Ultrasonics Sonochem. 2008, 15, 257–264.
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Amorphous
Fe2O3

Crystallization of Amorphous Fe2O3
under TEM Beam

Electron diffraction

20

HR-TEM
Fe2O3 calcined at 300 °C

Crystallization induced
by heating (300 °C)

Maghemite or Magnetite
Time under TEM beam
21

57Fe

22

Mössbauer Spectra
of Sono-Fe2O3
Zero-Field

Decomposition of Acac Ligands
Speculation about the nature of residual organic groups

Low blocking
temperature
25 K

H2O
H
C

H3C

CH3

H3C

CH3
C

C

C

O

O

O

CH3

Fe

WET

C
O

H
C

H3C

High-spin Fe3+ octahedral
superparamagnetic nanoparticles
size less than 10 nm

5T-Field

C

Amorphous
Fe2O3

O

Fe

CH3

C

C
O

O

O
Fe

O

O

Fe

Fe

C

DRY
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CH3

CH3

Binding modes of acetate groups

O
Fe

H3C

C

C

H

24

Synthesis of Fe2O3 from
Fe(acac)3

IR and MS Evidence for Acetate
in Sono-Fe2O3
F

0

.

7

e

J

P

ns(COO)
1432 cm-1

nas(COO)
1566 cm-1

6

5

Mass Spectrometry
0

Direct insertion probe, 70 eV
T = 50 – 300 °C

0

.

.

2

5

SA
m2 g-1

Water
%vol.

H

Pore vol. Fe
%
cm3 g-1

C
%

H
%

Mass loss %
at 500 ºC

dry

48

H3

0.304

22.0

30.5

4.52

63.1

2

105

H1

0.611

35.6

22.6

3.48

46.0

6

147

H3

0.455

43.6

15.3

2.75

35.2

2 + wet Arc

260

H2

0.291

42.0

15.5

2.73

37.3

5

m/z 60 / 45 / 43 = CH3COOH+
0

3

5

0

0

3

0

0

0

2

5

0

0

2

0

0

0

1

5

0

0

1

0

0

0

5

0

0

Acetate stretching
Diketonate vibrations absent

Increasing water concentration
= larger surface area
= lower organics content
= higher metal content

25

Nitrogen Adsorption-Desorption
Isotherms

26

Specific Surface Area
Surface area 48 to
260 m2 g-1 (BET)
depending on H2O
content

200

SA, m2/g

BET
æ pö
çç ÷÷
1
C -1 æ p ö
è p0 ø
ç ÷
=
+
æ p ö CVm CVm çè p0 ÷ø
V (1 - çç ÷÷)
è p0 ø

220

BET surface area
of the Fe2O3 heated
to different
temperatures
during 12h
outgassing periods

180
160
140
120
0

50

100

150

200 250

300 350

400

Temperature, ºC

The oxide surface area increases as the acetate groups are
removed, then the particle size increases because of sintering
27

28

BET Constant C

C constant (BET)
90,00

æq -q ö
C = exp ç 1 L ÷
è RT ø

70,00

C

æ pö
çç ÷÷
C -1 æ p ö
1
è p0 ø
ç ÷
=
+
æ p ö CVm CVm çè p0 ÷ø
V (1 - çç ÷÷)
è p0 ø

BET Constant C

50,00
30,00

q1 is the adsorption heat of the first layer
qL is the liquefaction heat

10,00
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Temperature, oC

C is an indication of the affinity of the adsorbed molecule for the solid :
if this affinity is high, q1 >> qL and C is high (for example 100)

The strenght of interaction of nitrogen with oxide surface increases
as the acetate groups are removed

if the affinity is low, q1 ≥ qL and C may be as low as a few units.
For BET validity C = 20 – 200
29
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Thermal Transformations of
Amorphous Iron Oxides

Composite Particles of Sono-Fe2O3
HR-TEM (5 nm bar)

Iron oxide particle size 2 - 3 nm

Polymorphic modification control

Embedded in organic matrix

340 oC

)))))

TEM (20 nm bar)
after heating to 250 °C

dynam/isothermal, air

Fe2O3
amorphous

Fe(acac)3

tetraglyme

Fe2O3
hematite

thin layer

Heating in on a hot-stage of an XRD diffractometer
Sample in a thin layer on a Pt holder
Ramp 2.5 °C min-1, 2 min data collection, 25 °C steps

31
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HT-PXRD of Sono-Fe2O3
Hematite

Crystallization
325 - 350 °C

80

Coherence length

70

D (nm)

60

D/nm, 104

D, nm

Amorphous ®

Hematite Particle Size

By Scherrer
equation

50

40

30
350

400

450

500

550

600

Temperature, °C

Dependence of the coherence length, D (nm) of a-Fe2O3 on
the crystallization temperature under dynamic-isothermal
conditions of the HT-XRD measurement
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HR-TEM

34

Thermal Transformations of
Amorphous Iron Oxides

TEM

Polymorphic modification control
300 oC

)))))
Fe(acac)3

tetraglyme

Fe2O3 calcined at 300 °C

Heating in a DSC crucible

Fe2O3 calcined at 600 °C

Fe2O3
amorphous

linear, air
thick layer

250 °C

Fe2O3
maghemite

300 °C

360 °C

Sample in a thick layer
Crystallization to hematite induced by heating (above 300 °C)
BET Surface area decreased from 188 to 120 m2/g

Ramp 2.5 °C min-1

35
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In-field 57Fe Mössbauer Spectrum of
Amorphous Fe2O3 Heated to 300 °C

maghemite

PXRD

Maghemite

24000

of amorphous Fe2O3

16000

C
360360°C

20 K / 6 T

o

8000

heated dynamically in air
counts

4000

up to 250, 300, and 360 °C

3000

300 C °C
300
o

Maghemite

2000

6000

250 C°C
250

4000

o

subspectra for the tetrahedral and octahedral positions of
Fe3+ in the defect-spinel structure of maghemite resolved
some content (cca 21%) of amorphous phase is still present

2000
20

40

60
2q [deg]

80

100
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SAED

Solution Thermolysis
Amorphous Iron Oxide

TEM

Oxidation state control
250 oC

)))))
Fe(acac)3

Fe2O3
amorphous

TGL solution
Fe3O4
magnetite

tetraglyme

HR-TEM

Red-brown colloidal solution after sonolysis
Particle size by DLS (Zetasizer)
Mean D = 9.2 nm (by volume)
Heating to 250 °C
3 hrs in air

Black suspension, magnetic
Particle size by DLS (Zetasizer)
Mean D = 11.3 nm (by volume)
Surface area 103 m2 g-1 BET

Fe2O3 thermolysed at 250 °C

39

XRD of Fe2O3 Thermolysed at 250 °C

40

57Fe

Mössbauer Spectrum of Fe2O3

Thermolysed at 250 °C

Coherence domain size
by Scherrer equation

high-spin Fe3+ octahedral

superparamagnetic nanoparticles

8 - 9 nm

size less than 10 nm

Magnetite Fe3O4
Sextet
Dublet
Singlet

41

T
(K)

d ± 0.01
(mm/s)

ΔEQ ± 0.01
(mm/s)

Bhf ± 0.03
(mm/s)

G ± 0.01
(mm/s)

A
(%)

293 K

0.42
0.35
0.34

-0.03
0.81
---

26.89
------

0.61
0.47
0.47

84.3
11.3
4.5
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Thermal Transformations of
Amorphous Iron Oxides

TG /%

TG/DSC in N2

100

90

Magnetite Fe3O4
Wustite FeO
Iron Fe

Mass Change: -43.90 %

80

70

Oxidation state control

60

250 oC

)))))

Mass Change: -15.48 %

50

Helium, Nitrogen

Fe2O3
amorphous

Fe(acac)3

[1]

Fe

Fe3O4
magnetite

tetraglyme

40
100

200

300

400

500
Temperature /°C

600

700

800

900

a-iron

700 °C

Magnetite Fe3O4

PXRD

Heating in on a hot-stage of an XRD diffractometer
Flowing He gas
Sample in a thin layer on a Pt holder
Ramp 5 °C min-1, 20 min data collection, 50 °C steps

* = Pt holder

of amorphous Fe2O3
heated dynamically in He

*

300 °C
250 °C

*

TG/DSC under flowing nitrogen
Sample in a thick layer in a Pt crucible
Ramp 5 °C min-1
43
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Sonochemical Synthesis
of Ternary Y/Fe Oxides

SEM and TEM of Sono-YFeO3

Phase Control

As-prepared sono-YFeO3 is amorphous

One-step synthesis
Fe(acac)3

)))

Garnet (YIG)

))

Y/Fe = 3/5

Particle size 30-50 nm
Uniform particle size distribution
BET surface area 85 m2 g-1

SEM

Y3Fe5O12
crystalline

YxFeyOz

Tetraglyme

Calcination

amorphous

))
)))

YFeO3

Y/Fe = 1/1
Y(acac)3

Perovskite (YIP)

crystalline

Pinkas, J.; Reichlova, V.; Serafimidisova, A.; Moravec, Z.; Zboril, R.; Jancik, D.; Bezdicka, P.
J. Phys. Chem. C 2010, 114, 13557-13564
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57Fe

Mössbauer Spectra
of Sono-Y-Fe-Oxide

Acac to Acetate Transformation
H2O
H
C

H3C

CH3
C

CH3
C
O

H
C

H3C

Superparamagnetic nanoparticles

mm s-1

eQ

RT

D

0.34

0.79

25

D

0.46

0.84

B/T

A/ %

Assignment

–

–

100.0

Fe3+ HS
octahedral

–

–

100.0

Fe3+ HS
octahedral
amorphous

Fe

O

O

Fe

Fe

nas(COO) ns(COO)
1587 cm-1 1386 cm-1

-0.2

H3C

C

C

H
-0.4

Same parameters for amorphous Fe2O3, YFeO3, Y3Fe5O12
EQ
mm s-1

Fe

CH3

O

O

O

O
Fe

d IS
mm s-1

Diketonate vibr. absent

C

C
O

C

C

Size less than 10 nm

Component

CH3

CH3

Fe

Octahedral coordination

Temperature
K

Acetate stretching

O

Mass spectrometry
Direct insertion probe, 70 eV
T = 50 – 300 °C
m/z 60 / 45 / 43 = CH3COOH+
47

Absorbance

Amorphous
YFeO3

H3C

O

O

High-spin Fe3+

CH3
C

C

Quadrupole doublet

-0.6

-0.8

-1

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500
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Crystallization of Sono-YFeO3
Perovskite YFeO3

Growth of Particle Size in YFeO3

Ramp 1 °C min-1, 1 min equilb.,
30 min data collect., 20 °C steps

HT-XRD
25-1000 °C

800 °C

coherence
length
D (nm)

750 °C
70 nm

780 °C
760 °C
Size 60 nm

740 °C
720 °C

Dependence of the coherence length, D (nm) of YFeO3 on
the crystallization temperature under dynamic-isothermal
conditions of the HT-XRD measurement under air

700 °C
49

Calcination of Sono-YFeO3 in Air
TG /%
100

Removal of weakly bound groups

2

TG

Mass Change: -43.44 %

Oxidation of tightly bound groups

Removal of weakly bound groups

TG

DSC
886 °C
Reduction
Crystallization

0

OH removal
Crystallization

End: 347.0 °C

DSC

-2
[1] FeY88air_1.dsu
TG
DSC

Mass Change: -19.39 %

40

XRD

-1

End: 723.6 °C

50

Removal of tightly bound groups

1

70

60

Calcination of Sono-YFeO3 in N2

DSC /(mW/mg)
exo
[1]
3

90

80

50

Mass Change: -1.65 %

-3
[1]

200

400

600
Temperature /°C

800

Reduction of Fe(III) to Fe(0) by organic residuals

1000

sono-YFeO3

Metal-Oxide Composite

YFeO3 + Y2O3 + Fe

51

Sonochemical Synthesis of
CoFe2O4

52

SEM/TEM of Amorphous Co-Fe Oxide

Composition control

)))
)

)

CoFe2O4
amorphous

)))))

Co(acac)3

Fe(acac)3

))
)))
Co(acac)2

CoFe2O4
crystalline

TEM of CoFe Oxide Calcined at 300 °C

Spinel
53
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HT-XRD of CoFe Oxide

CoFe2O4 - Metal Stoichiometry

Ramp 1 °C min-1, 1 min equilb., 30 min data collect., 20 °C steps

Composition control

Direct
crystallization to
CoFe2O4
1000 oC

No hematite

Single phase CoFe2O4
obtained for the final product stoichiometry

900 oC
800 oC

Co : Fe from 1 : 1.3

to 1 : 2.0

700 oC
600 oC

Excess Co resulted in CoO separation

Size 15 nm

500 oC
400 oC
300 oC

Excess Fe resulted in Fe2O3 separation
55
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HT-XRD of CoFe Oxide

TG-DSC of Sono-CoFe2O4 in Air

300 - 1000 °C

Removal of weakly bound groups

8,5

100
a sp

DSC

8,48

90

D sp

8,46

TG

Removal of tightly bound groups

80

Lattice parametr
of CoFe2O4

8,44

70

8,42

Complete removal of organics
below 300 oC

60

8,4

50

8,38
8,36

Particle Size40
of CoFe2O4 30

8,34

20

8,32

10

8,3
0

200

400

600

800

0
1000

Particle size
under 20 nm

up to 600 °C

Temperature, oC
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TEM of CoFe Oxide Calcined at 300 °C

58

TEM of CoFe Oxide Calcined
at 400 °C

CoFe2O4
nanoparticles
covered with an
amorphous layer
preventing their
growth

59

60

Calcination of Sono-CoFe2O4 in N2
TG /%

Complete
removal of
organics
below 600 oC

100

90

80

TG

Conclusions
Polymorphic modification control

DSC /(mW/mg)
[1]
exo

DSC

Iron Oxides Fe2O3 - maghemite and hematite

0.0

Mp. 936 °C

Oxidation state control

-0.5

70

Reduction to Fe3O4 magnetite and Fe
60

-1.0

DSC: 936.0 °C

Phase control

50
[1] CoFe13-1_1.dsu
TG
DSC

40

-1.5

Y-Fe oxides – YFeO3 and Y3Fe5O12

[1]

200

400

600
Temperature /°C

800

1000

Composition control

XRD
Co-Fe alloy
Complete reduction of CoFe2O4 nanoparticles by carbon-containing
residues in the absence of oxygen

CoxFe2-xO4 ferrite, Co : Fe ratio from 1 : 1.3
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Proč uplatnění magnetických nanočástic
v medicíně?

Magnetické nanočástice v medicíně

● nanočástice (1-100nm) < buňka (10-100 μm), virus (20-450 nm), protein (5-50 nm), gen (2nm
široký/100nm dlouhý)

Kateřina Poláková

● obalení nanočástic biologickými molekulami
adresování(doručování) do cílené oblasti

Výzkumné centrum nanomateriálů, Univerzita Palackého, Olomouc

interakce nebo navázání na buňky v těle

● magnetické nanočástice
splňují Coulombův zákon
je) pomocí vnějšího magnetického pole

Regionální Centrum pokročilých materiálů a technologií, Univerzita
Palackého, Olomouc

můžeme s nimi manipulovat (navádět

Aplikace v biomedicíně
▫ Imobilizace (ukotvení) biologicky aktivních látek na magnetické nanočástice a transport do cílené
oblasti

doručení zásilky J (protirakovinotvorné látky) do oblasti nádoru

▫ přenos energie (tepla) z vnějšího magnetického pole na mg. nanočástici
destrukce nádorových buňek)

hypertermie (tepelná

▫ zvýšení kontrastu v metodě MRI (magnetic resonance imaging)
a jiné……..

Struktura, požadavky a vlastnosti magnetických nanočástic
v medicíně

Obsah přednášky

ØCore/shell- magnetické jádro/ slupka

vlastnosti magnetických nanočástic (složení, fyzikální
a chemické vlastnosti, farmakokinetika a metabolismus)

Ø Nanokompozitní materiály- magnetické
nanočástice zabudované v chemicky
odlišné matrici

Ø

Ø in vitro a in vivo aplikace magnetických nanočástic
(základní principy + výsledky z vlastního výzkumu)

Ø

N – Nanoparticle
(magnetický nosič)
C – Coating layer
(funkcionalizující slupka)
B – Bioactive substance
(bioaktivní látka)

Obecně platí : - vhodné fyzikální, chemické a farmakologické vlastnosti (chemické složení,
uniformita, krystalová struktura, magnetické chování, povrchové vlastnosti, adsorbční vlastnosti,
rozpustnost, nízká toxicita!)

nanotoxikologie (nanočástice versus člověk)

Konkrétněji : a) velikost částice (co nejmenší, pro dosažení tkáňové difuse, pro dlouhý poločas
působení-zamezení rozpoznání buňkami imunitního systému, vysoká efektivní plocha povrchučím menší objem,tím větší plocha, tím víc požadovaných ligandů)
b) povrchové vlastnosti (snadné obalení biokompatibilní látkou-chrání mag. jádro
před degradací a zvyšuje biokompatibilitu- snižuje toxicitu
c) Dobrá magnetická odezva na vnější magnetické pole

1) Magnetické Jádro : Fe3O4 (magnetit), g-Fe2O3 (maghemit)
SPIO-SuperParamagnetic Iron oxides
FeT[Fe5/3(vac)1/3]OO4

▫ inverzní spinel kubické symetrie se dvěma podmřížkami
(ferimagnetické látky: udílí vzorkům velkou susceptibilitu)
▫ jednodoménovost, superparamagnetismus
▫ vhodné magnetické a povrchové vlastnosti
aplikační potenciál

velký

TEM snímky nanočástic magnetitu připravené koprecipitací (C), dekompozicí železoobsahujícího
organického prekurzoru v roztoku (O) nebo laserovou pyrolysou (L).

Feb12@PlaPeg
Ideální syntetický postup: možnost řídit velikost a morfologii částic (plochu povrchu, magnetické
vlastnosti) volbou reakčních podmínek při zachování monodispersního charakteru (úzké
velikostní distribuce)
Nejčastější metody syntézy: koprecipitace, teplotní dekompozice, mikroemulsní techniky,
hydrotermální syntézy, sonochemické s.

Magnetotaktické bakterie

magnetosomy

Povrchová funkcionalizace (polymery, monomery)

2) Funkcionalizující slupka
slupka:
l

l

l

l

Důvody obalení: pro aplikaci v medicíně nezbytně nutné!

- techniky pro studium povrchů (podstata a typ síly vazebné interakce) (Zeta potenciál-elektroforetická mobilita)
l
Hydrogen, pseudo-covalent, ionic bond

à zabránění reakce nanočástic oxidů železa s krevní plazmou

- predikce stability (proti shlukování v různých mediích): voda, sůl, media s buněčnými kulturami, bilogická média -- působením elektrostatických, sterických nebo elektrosterických odpudivých sil

à zabránění agregace magnetických nanočástic a tudíž lepší dispergace v dané tkáni (lepší
kontrast v MRI)

- studium povrchových vlastností předurčuje farmakokinetiku a distribuci nanočástic

à navázání ligandu na povrch obalené magnetické nanočástice (např. cytotoxická látka v
terapii nádorových onemocnění)

- potřeba nových technik ke zjištění povrchového složení, náboje na povrchu, hydrofility/hydrofobity

Farmakokinetika a biodistribuce

Příklady funkcionalizujících biokompatibilních látek:

- specifické vychytávání buňkami imunitního systému : Endocytóza (pinocytóza, nespecifická endocytóza, receptoremmediovaná endocytóza a fagocytóza)

- Syntetické polymery: polyethylenglykol (PEG), polyvinylalkohol (PVA), polyvinyl pyrrolidon (PVP)

- nanočástice jsou pohlceny makrofágy obsažených především v játrech (Küpfferovy buňky), slezině a kostní dřeni

- Přírodní polymery: dextran, chitosan, želatina
- Mastné kyseliny: kyselina palmitová, stearová, olejová, listová, citronová

Charakter interakce jádrojádro-slupka:

nevazebná fyzikální (sorpční) interakce
kovalentní interakce

•Chitosan
•Dextran

- poločas života nanočástic v těle (1-36hod) (menší-delší poločas, ionické-kratší čas)
je závislý na dávce
je vyšší u lidí než u zvířat
- transportní cesta nanočástic do tkání makrofágů není plně objasněna

Metabolismus
-Vnitrobuněčný metabolismus SPIO je závislý na chemickém složení (ferumoxtran je kompletně degradován v lysosymu
makrofágů během 7 dní)
- Dextran degraduje půsbením vnitrobuněčných enzymů „dextranásy“ a je eliminován močí (89% v 56 dnech) díky malé
molekulové hmotnosti
- železo obsažené ve ferumoxtranu je zainkorporováno do „body‘s iron store“ a nalezeno v červených krvinkách
(hemoglobin), nebo je železo metabolizováno na feritin či transferin

Biodegradabilita, netoxicita!

Důležité vlastnosti magnetických částic

- platí: nikdy nelze predikovat farmakokinetiku, metabolický profil nebo subcellulární distribuci pro daný typ SPIO na
základě jiných SPIO (díky variacím v obalovém složení, individualita člověka-váha, věk, zdravotní stav)
l

Biokompatibilita
- Obecně, SPIO a USPIO jsou biokompatibilní a jejich odběr makrofágy není spojen s aktivací buněk (oxidativní stres)
- SPIO: satisfactory safety profile according to standard toxicological tests

l

Relaxivita SPIO
Existují různé teoretické modely popisující dipolární interakci mezi okolními protony a superspiny SPIO částic odvozené od
klasické (outer theory), kde dipolární interakce fluktuují díky translačnímu difúznímu času molekul vody a Néelovým
relaxačním procesem.

l

l

l

Magnetické vlastnosti v nanosvětě
- zmenšujeme rozměr materiálů → mění se chemické a fyzikální (optické, mechanické,
elektrické, magnetické) vlastnosti.

magnetické vlastnosti nanomateriálu
Povrchové jevy
Zvýšení počtu atomů na povrchu
nanočástice→zvýšení povrchové
anisotropie, spinové neuspořádání,
zeslabení výměnných interakcí

Jevy spojené s konečným
rozměrem částic
jednodoménovost
superparamagnetismus

Pozn. Magnetické chování je ovlivněno také porositou, defekty, vakancemi ve struktuře a
silou mezičásticové interkace

Selektivní separace (odstranění)
magnetických částic ze systému

Směrování magnetických částic do
cílové oblasti pomocí
magnetického pole
Udržení magnetických
částic v cílové oblasti
pomocí magnetického
pole
Tvorba tepla ve
střídavém magnetickém
poli
Kontrast v MRI

Jedno--doménové nanočástice
Jedno
Domény: skupiny magnetických momentů, které jsou uvnitř domény orientovány ve
stejném směru a které spolu v doméně kooperují. Domény jsou odděleny doménovými
stěnami, které mají určitou charakteristickou šířku a energii, jež je potřebná k jejich
vytvoření a existenci
- velikost částic klesá, počet domén ubývá, kritický rozměr částic Dc, kdy utváření domén
již není energeticky výhodné (tj. jejich tvorba nezmenší celkovou magnetickou energii
systému), a částice vykazuje jedno-doménový charakter
jedno
jedno--doménová částice
●magnetické momenty všech atomů míří v jednom směru (snadný směr určený
magnetickou anisotropií) a kooperují spolu skrz celou částici (tj. magnetický moment
atomu ležícího na jednom konci částice ví vše o chování magnetického momentu atomu
ležícího na druhém konci částiceJ).
●Taková částice pak navenek vykazuje ohromný magnetický moment, jehož velikost se
pohybuje v tisících až deseti tisících Bohrových magnetonů, což ji předurčuje ve využití v
NMR jako vynikající kontrastní látka

Superparamagnetismus
● magnetický jev, který je spojen s konečným rozměrem částic!
● teplotní energie stačí na změnu směru magnetizace krystalu. Výsledná fluktuace ve směru
magnetizace způsobí, že magnetické pole je v průměru nulové.
● tyto částice stále vykazují velmi silné magnetické vlastnosti s velkou hodnotou susceptibility
Pozn. Magnetický materiál – nositel magnetického momentu – vektor magnetizace, který
fluktuuje mezi dvěma význačnými směry s dobou relaxace τ
Fero..

Superpara..

é KV ù
ú
ë kbT û

t = t 0 exp ê

τ0- konstanta materiálu, K – anisotropní
konstanta, kb – Boltzmanova konstanta

B = μo (H + M)
M=χH
Fm = (m ·  )B

In vitro

In vivo

l

Separace kmenových buněk

● Hypertermie

l

Separace nádorových buněk

l

Detekce mikrobiálních pathogenů

● Cílený transport léčiv
(magnetické nosiče léčiv,
radionuklidů a genů)

Imunomagnetické stanovení významných
analytů

Magnetické značení buněk

• Magnetic field – gradient
means forces and action at a
Distance

- Při kritickém rozměru částic (10-30 nm) nastává: τ < τm
- systém se nachází v SP stavu – vykazuje velmi rychlou odezvu
na vnější magnetické pole
- možnost dosažení více magnetických skenů za jednotku času

Lékařské využití magnetických nanočástic

l

M-H curves – hysteresis means
energy transfer

- Doba relaxace závisí na teplotě a velikosti (objemu) částic

Pojem superparamagnetismus používáme k charakterizaci chování nanočástice, jejíž
magnetický moment je schopný překlopit se do jiného snadného směru během času
pozorování!!!

l

Síly působící na mg. částice ve vodě

● Kontrastní látky v MRI

Fm = Vm Δχ ( 1/2 B · H)

Biomagnetické separace

In vitro

- separace biologické části z nativního prostředí za využití magnetického pole
Dvoukrokový proces : 1) označení požadované biologické oblasti magnetickými
nanočásticemi
2) separace mg. označené oblasti pomocí magnetického
separačního zařízení
Magnetické nanočástice - povrchová slupka (biokompatibilní molekuly) - na ty jsou navázány
(protilátky, makromolekuly, hormony)- ty se vážou na daný antigen biologické oblasti- vysoce
přesný proces označení buněk
- Takto magneticky označený materiál je odseparován z nativního prostředí pomocí gradientu
vnějšího magnetického pole
Imunomagnetická
Imunomagnetic
ká stanovení (magnetické částice jsou použity pro separaci cílového analytu)
Magnetoimunostanovení
Magnetoimuno
stanovení (magnetické částice slouží jako detekovatelné značky- náhrada
enzymů, radioizotopů)

Komerční magnetický separátor
CliniMACS (Miltenyi Biotec, Germany)

Příklady využití :
Selekce vzácných nádorových krevních buněk, separace malého množství
označených buněk, detekce parasitů malárie v krvi, zesílení a identifikace DNA

Značení buněk
(cell labeling)

Značení buněk – vlastní výzkum
l

Buňky z kostní dřeně králíka (mesenchymální)

l

značení buněk mag. Nanočásticemi (inkubace)- resovist, FeNV a Mag@PlaPeg

l

zobrazení na MRI

In vivo
Cílený transport léčiv
! hlavním důvodem: vedlejší účinky při standardní léčbě chemoterapie, protizánětlivých a
jiných léků

Magnetický nosič označí a doručí lék pouze na postižené místo!!!!!!!!!
Redukce distribuce cytotoxických látek v systému redukce vedlejších účinků
Redukce potřebné dávky léku a lokalizace cíle působení léku
Mechanismus: komplex (lék/mag.nosič) injekčně vpraven do krevního řečiště, aplikace
vnějšího mag. pole s velkým gradientem
doručení a koncentrace na specifickém
místě, zde se uvolní lék z magnetické částice (enzymaticky, změnou fyziologických
podmínek- pH, teplota, osmolalita) a je specifickými ligandy odebrán nádorovou buňkou

Lokální chemoterapie s magnetickými
nanočásticemi

Intervenční zařízení pro magneticky cílenou terapii

Dynabeads®, MiltenyiBiotech®
Magnetické
nanočástice jako nosič
pro transport
chemoterapeutik
selektivně do místa
nádoru.
Nanočástice byly
podány intraarteriálně
blízko vaskulárního
systému
Section for Experimental Oncology and Nanomedicine
(Else Kröner-Fresenius-Foundation-Professorship)
University Hospital Erlangen

Hypertermie

Prof. Jordan, MagForce Nanotechnologies AG
1. fáze klinických testů 2005, v současnosti 2. fáze testování
u karcinomů prostaty a maligních nádorů na mozku
mechanismus: magnetické nanočástice o přesných parametrech (velikost, plocha povrchu, tvar, charakter
opláštění) jsou vpraveny do cílené oblasti (gradient vnějšího magnetického pole) a poté se aplikuje střídavé
magnetické pole o dané intenzitě a frekvenci, což způsobí zahřátí částic-produkce tepla (díky hysterézním
ztrátám, Neelově a Brownově relaxaci)
Pozn.: nádorové buňky jsou více citlivé na teplo než okolní zdravé buňky- nad 42 °C po dobu 30 minut
opakovaně, dochází ke zničení karcinomu !!

(Magnetická fluidní hypertermie)

Alexiou et al., IEEE T Appl Supercon 2006
Ve spolupráci s

Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance
Magnetic resonance imaging je neinvazivní diagnostická metoda pro velice přesné zobrazení tkání v
organismu i jejich funkčnosti a na rozdíl od ostatních metod nevyužívá škodlivé rentgenové či jiné
ionizující záření, ale k zobrazení tkání využívá magnetické pole.
Pro lékařské zobrazování má největší význam vodík 1H, který tvoří téměř dvě třetiny všech atomů
lidského těla . Od této chvíle budeme vodíková jádra (protony) užívat k dalšímu popisu.

1 H – jádro vodíku má jeden proton, tento
proton je kladně nabitý a díky pohybu má
svůj magnetický moment nazvaný jaderný
spin, jeho hodnota je 1/2
Jeden proton, jeden magnetický
moment orientovaný v daném čase v
daném směru

- nanočástice absorbují vysokoenergetické oscilující magn. pole
- díky velké ploše povrchu jsou schopny vytvořit velký počet vazebných míst s nádorovými buňkami
- mohou proniknout hluboko do nádorem postižené tkáně
- nanočástice s odpovídajícím adaptibilním chemickým povlakem:
(a) nejsou po dostatečně dlouhou dobu identifikovány jako cizí tělesa imunitním systémem
(b) jsou absorbovány nádorovými buňkami v dostatečném množství

Shrnutí • lokální
chemoterapie: účinnýžádný negativní vedlejší
efekt
• Lze diagnostikovat
pomocí konvenčních
zobrazovacích technik
• Translační výzkum
rakoviny
• Preklinické studie
nutné k zahájení účinné
a bezpečné klinické
studie
• Vysoký lékařský a
ekonomický potenciál

Více protonů mající celkový součet
všech směrů magnetických momentů v
daném čase roven nule (náhodné
chaotické uspořádání)

Základní fyzikální principy jaderné
magnetické rezonance

Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance

1) Aplikace Bo

2) Aplikace radiofrekvenčního pulsu o velikosti B1(MHz) ve směru kolmém k Bo o

Na danou skupinu protonů aplikujeme
magnetické pole o velikosti Bo (T)

frekvenci ωL

Bo

Magnetické momenty-spiny se sklopí
téměř paralelně (kvantový původ) se
směrem magnetického pole a precedují
(rotují) kolem osy Bo s charakteristickou
Larmorovou frekvencí ωL

ωL= γ.Bo

Protony nejsou schopny absorbovat energii z celého spektra elmag. záření. Aby došlo k předání
energie elektromagnetického impulsu precedujícímu protonu, musí být Larmorova frekvence
(úhlová frekvence precedujícího protonu) a frekvence elektromagnetického impulsu stejná.
Precedující protony tak s elektromagnetickým impulsem na dané frekvenci rezonují (odtud
název „magnetická rezonance“).

Bo
- podélný (longitudinální)

γ - konstanta úměrnosti (gyro-magnetický
poměr), je vlastností daného jádra (prvku)

směr (osa z)

frekvence je přímo úměrná magnetickému poli Bo !
Pozn: - Spiny vodíkových jader vykonají ~ 42 milionů otáček za vteřinu v magnetickém poli 1 T
- Většina přístrojů MRI 1,5 T,ale i 3T (lepší rozlišení,ale víc artefaktů v signálu)

Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance
3) Relaxace magnetického momentu do rovnovážného energeticky
výhodného stavu (zpět do směru Bo).

B1
- Příčný (transversální) směr (osa x resp. y)

Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance
4) Vznik signálu na základě relaxace magnetického momentu
- T1 a T2 relaxační časy
SI= N(1− e –TR/T1).e –TE/T2

- Po vypnutí radiofrekvenčního pulsu

relaxace (návrat do původní polohy)

N…hustota protonů
TR…repetition time
TE…spin echo time

relaxační doba: ztráta
T1…podélná(longitudinální)
T1
energie(tepla) ze systému do okolní mřížky (pozitivníhyperintensivní signál)

T2 mapa:
hodnota relaxační
konst. T2

Rychlost relaxace závisí na fyzikálních vlastnostech tkáně

Co vše tedy ovlivňuje MR signál …
l
l
l
l
l
l

Protonová hustota
T1 relaxace
T2 relaxace
Proudění spinů
Difuze spinů
Perfuze spinů

(hustota jaderných spinů)
(biochemické vazby tkáně)
(biochemické vazby tkáně + vliv nativ. param. látek)
(krev v cévách)
(Brownův pohyb hlavně v extra-celulárním prostoru)
(mikrocirkulace v kapilárách)

K získání obrazů tkání, které se liší svými relaxačními časy či protonovou hustotou se užívají tzv.
sekvence (sled elmag. impulzů a následných měření elmag. signálu vydávaného relaxující tkání).
Příklady sekvencí: Spinové Echo(SE),Fast(Turbo) Spin Echo(FSE),Inversion
Recovery(IR),Gradient Echo(GE)…
Pozn. Fourierova transformace je
vyjádření časově závislého
signálu pomocí harmonických
signálů, tj. funkcí sin a cos,
obecně tedy funkce komplexní
exponenciály. Slouží pro převod
signálů z časové oblasti do
oblasti frekvenční.
… matice všech naměřených signálů, kterou Fourierovou transformací (FT) změníme pomocí
výkonného počítače v obraz

T1 mapa:
hodnota relaxační
konst. T1

T2…
T2 příčná (transversální) relaxační doba: relaxace
v rovině xy je relativně rychlá a je řízena ztrátou
fázové koherence precesních protonů při jejich
vzájemné interakci. Nezfázování může být
způsobeno lokálními nehomogenitami v
aplikovaném poli, což vede k výměně T2 za kratší
relaxační čas T2*(negativní-hypointensivní signál)

V praxi se používají
T1 a T2 vážené obrazy

Kontrastní látky v MRI
Kontrastní látky jsou látky, které jsou vpraveny do zobrazované oblasti (orgán, tkáň či krevní
řečiště, kde zvýší rozdíl (kontrast) mezi zdravou a patologickou oblastí nebo dvěma různými
tkáněmi.
Existují kontrastní látky dvojího typu dle T1 a T2 vážených sekvencí:
1) Pozitivní - způsobující zkrácení T1 relaxační doby (zvýší se intenzita signálu v T1) vážených
sekvencích, zesvětlují danou tkáň, většinou jsou to nízkomolekulární látky obsahující aktivní
prvek Gadolinium,Mangan nebo Železo,všechny tyto prvky mají nespárované elektronové
spiny.
T1W nativní
kontrast

2) Negativní - zkracují relaxační dobu T1 i T2(především),ztmavují tkáň, jsou to SPIO
(SuperParamagnetic Iron Oxides) g-Fe2O3 nebo Fe3O4
Pro vyhodnocení signálu se použije
tzv „ T2 vážené sekvence“ :

TR>>T1, TE>>T2 ය e-TE/TR

0

SPIO negativní perorální kontrastní látka pro
zobrazení tenkého střeva-vlastní výzkum

-Dextran-coated

-coated with carboxydextran
-silicone-coated

Přehled kontrastních látek na bázi SPIO
Kontrast
Obecný

Prodejní

ní
název

název

Látka

Ferumoxsil

Ferumoxides

Gastromar
k

Feridex
IV.
Resovist

SHU555A

300

Status
podání

společností

1,5-3,9 mmol-1l Fe
400-600 ml

Perorál

AdvancedMag
netics

Guebert

GI trakt

80-150

60

Combidex

NC100150

15 mmol Fe/kg

Játra/slezina

8 mmol Fe/kg

Játra/slezina

4-16mmol Fe/kg

Perfuzní MR

10 mmol Fe/kg

Angiografie

30-45 mmol Fe/kg

Lymfatické
uzliny

Intravn.

Guebert

Výzkum

14-30 mmol Fe/kg

Angiografie

Intravn.

AdvancedMag
netics

Na pacientech

7 mmol Fe/kg

Perfuzní MR

50-100 mmol
Fe/kg

Intravn.

Nycomed

Angiografie

20-40

Ferumoxtran

Clariscan

schváleno

Guebert

Sinerem
AMI-227

Vyvinuto

Cílový orgán

Endorem
AMI-25

Fantomové experimenty, optimalizace z pohledu velikosti částic maghemitu,
koncetrace částic maghemitu a bentonitu

l

Způsob
Koncentrace

(nm)
Lumirem

AMI-121

Příprava a charakterizace biokompatibilního kompozitu (maghemit/bentonit)

l

Velikos
t
Částic

XRD, RTMS, TEM, SEM, SQUID

-PEG

20

Intravn

BerlexLabora
tories

Intravn.

Schering

schváleno

Výzkum
na pacientech

Výzkum

l

Klinické testy (souhlas etické komise)
patent: negativní kontrastní činidlo

Ze statistických výsledků : Vyšetření MRCP s
použitím k.l. maghemit/bentonit má vynikající
diagnostickou hodnotu
o

na pacientech

Vlastní výzkum-obrázky
MRCP

Cor T2 SSFSE (800mg)

67r. žena, cholecysto +
choledocholitiaza mnohopočetná

43r. Muž, Ci heparu + ascites,
pred Tx heparu
- Lepší znázornění edému střevních kliček

Nanotoxikologie –
interakce nanomateriálů s živými organismy

Hodnocení rizik nanomateriálů

Osud nanomateriálu v prostředí

Inhalační expozice

Nanočástice – snadno suspendovatelné

Účinnost odchytu částic řasinkovým epitelem

Inhalace - nejčastější druh expozice.

Rozdělení velikostí částic
l

Inhalovatelná frakce (< 100 μm)
částice schopné vstoupit do dých. traktu
(vdechnuty nosem, ústy)

l

Thorakální frakce (< 10 μm) → do plic

l

Respirabilní frakce (< 5 μm)

Průměr [μm]

Záchyt [%]

10
5
3.5
2

100
50
25
10

Částice (<100 nm) – po inhalaci:- do 60 s
→ alveoly- do 60 min → jaterní tkáň

transport až do plic. sklípku

Chronická inhalace nanočástic
(< 100 nm) testy toxicity
Testovací organismus – potkan
(extrémně citlivý na vznik zánětlivých
procesů po expozici částicím)
Materiál – nanočástice TiO2

Problémy nanotoxikologie
l

l

l

l

l

l

Dozimetrie – jak vyjadřovat dávku (např. hmotnost, velikost, povrch,
počet částic) ?

Závěr
l

Jak zjistit zda je daný materiál vpraven do detekčního organismu v
požadované formě?
Je problematické detekovat a kvantifikovat nanomateriály v buňkách a
tkáních.
Potřeba charakterizovat nanomateriály ve všech fázích
toxikologického hodnocení.

l

Jaké jsou nejvhodnější sledované parametry v testech toxicity
(biochemické, genetické nebo morfologické změny) ?

l

Je možná extrapolace výsledků testů na zvířatech z hlediska vlivu na
zdraví člověka ?

Děkuji za pozornost….

SEM snímek depozice inhalovaných částic v alveolární části.

Fyzikální-chemická charakterizace nanočástic
(velikost, povrch, morfologie, mg.vlastnosti,
reaktivita)

In-vitro: toxicita (buněčná, tkáňová, orgánová)
In-vivo: Metabolismus, farmakokinetika, Imunitní
odpověď
Aplikace (diagnostika, terapie, kosmetika,
farmaceutický průmysl, životní prostředí)

Využití magnetických nano- a
mikročástic ve vodárenství

Magnetické nano- a mikročástice
ve vodárenství
l

Ivo Šafařík

Imunomagnetická separace a detekce vybraných parasitů

l

Imunomagnetické stanovení xenobiotik

l

Oddělení nanobiotechnologie
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
České Budějovice

l

l

l

l

Selektivní separace buněk z komplexních suspenzí
Magnetické částice se selektivně vážou na cílové buňky
(většinou je využívána specifická interakce navázaných
specifických protilátek a příslušných epitopů; někdy je možno
využít i interakce navázaných lektinů a sacharidových
struktur)
Pro úspěšnou separaci buněk jsou využívány magnetické
nanočástice i mikročástice
WOS (topic) (immunomagnetic* or immuno-magnetic*) =
3225 položek
SCOPUS (TITLE-ABS-KEY) (immunomagnetic* or immunomagnetic*) = 4258 položek

Extrakce na magnetické pevné fázi

l

Čištění odpadních vod (procesy Sirofloc a MIEX)

l

Magnetické (bio)komposity pro odstraňování xenobiotik

Magnetické částice
Existuje velké množství magnetických
částic

l

Největší množství popsaných aplikací
využívá Dynabeads

l

Pro mikrobiologii se využívají nejčastěji
částice o velikosti 2.8 a 4.5 μm

l

Částice je možno získat v nativní i
aktivované formě

l

Magnetické nanočástice jsou přítomny
uvnitř částic

l

Jednoduchá manipulace pomocí
malých permanentních magnetů

l

Vysoká cena .........

l

Invitrogen – Dynabeads

Imunomagnetické částice
l

l

l

l

l

l

Magnetické částice s navázanými specifickými protilátkami proti
příslušným epitopům
Různý charakter imunomagnetických částic podle charakteru
pathogenu
Escherichia coli O157 à specifická protilátka proti právě
jednomu epitopu (O157)
Listeria monocytogenes à specificita protilátky nižší, částečná
interakce s ostatními druhy Listeria
Salmonella sp. à nutno imobilizovat větší množství protilátek
proti velkému množství serotypů
Cryptosporidium + Giardia à imobilizace dvou specifických
protilátek à současná separace dvou typů parazitů

Enzymy imobilizované na magnetických částicích pro stanovení
a detekci xenobiotik

l

(Imuno)magnetická separace buněk
l

Imunomagnetická separace a detekce bakteriálních pathogenů

l

l
l
l
l
l

l
l

EPEC/VTEC O103, O111, O145, O26
VTEC O157
Salmonella
Listeria (monocytogenes + ostatní druhy)
Legionella spp.

Cryptosporidium
Cryptosporidium + Giardia

Příklad imunomagnetické separace

„Klasická“ imunomagnetická separace
mikrobiálních buněk

„Alternativní“ imunomagnetická
separace buněk

Imunomagnetická separace buněk
Rozdílná magnetická separace značených buněk

http://www.labor-spiez.ch/images/the/ar/bs/dethearabsbak0503_g.jpg

Imunomagnetická separace a detekce
bakteriálních pathogenů z vody
l

Escherichia coli

l

Escherichia coli O157:H7

l

Helicobacter pylori

l

Legionella pneumophila

l

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

l

Salmonella sp.

l

Yersinia enterocolitica

HGMS (High gradient
magnetic separator)

Magnetické separátory pro zkumavky a mikrozkumavky

Buňky Escherichia coli O157 vázané na
Dynabeads M280

Velmi nízká infekční dávka (cca 10 buněk; hemolytický uremický
syndrom)

Detekce pathogenů po IMS
l

l

l

Magneticky separované buňky mohou být kultivovány na selektivních
agarech nebo v tekutých živných médiích a testovány standardním
způsobem.
Cílové buňky zachycené na imunomagnetických částicích mohou být
detekovány pomocí impedančních technik, imunochemicky (ELISA metody)
apod.

Parazitičtí prvoci ve vodách
l

l

Významná je možnost propojení IMS s polymerázovou řetězovou reakcí
(PCR). Tento proces kombinující tyto dvě metody je označován jako MIPA
(magnetic immuno PCR assay). Významnou úlohou IMS je zakoncentrování
cílových buněk a odstranění sloučenin inhibujících PCR ze vzorku, aniž by
došlo ke ztrátě citlivosti, k čemuž dochází v případě ředění vzorku.
Oligonukleotidové sondy (primery) jsou specifické buď pro celý cílový rod
(např. detekce různých kmenů rodu Salmonella) nebo pro jednotlivé
studované druhy a kmeny.

l

Cryptosporidium a Giardia jsou parazitičtí prvoci, jejichž
hostitelem jsou zvířata i lidé. Množí se pouze v
gastrointestinálním traktu. Nelze je stanovit běžnými
kultivačními technikami. Infekčním stadiem jsou oocysty resp.
cysty o velikosti několika mikrometrů.
Po infekci dochází ve střevech k namnožení prvoků, kteří
narušují střevní sliznici, což způsobuje silná průjmová
onemocnění a odvodnění organismu. Jedinci s normální
imunitou se s infekcí většinou vyrovnají asi po týdnu. Pro osoby
se sníženou imunitou je infekce životu nebezpečná a dosud
proti ní neexistuje účinný lék. Největší zaznamenaná epidemie
kryptosporidiózy způsobené pitnou vodou se odehrála v
americkém Milwaukee (1994), kde se nakazilo 400 000 lidí, z
nichž asi 100 na následky zemřelo.

l

Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium (různé kmeny)
Enterocytozoon bieneusi
Giardia lamblia
Toxoplasma gondii

l

Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia

l
l
l
l

Postup v Metodě 1623 pro isolaci a
detekci Cryptosporidium/Giardia

US EPA – Method 1622/1623
Čtyři kroky při analýze vzorků vody ke zjištění
přítomnosti cyst Giardia a oocyst
Cryptosporidium

l

l
l

l
l
l
l

Odběr vzorku a jeho zakoncentrování
Separace cílových organismů pomocí IMS
Detekce cílových organismů
Kvantifikace cílových organismů

Problematika těchto parazitických prvoků patří
ve světovém měřítku k jedné z hlavních oblastí
zájmu vodárenského výzkumu i vodárenských
společností

Imunomagnetická separace a detekce
vybraných parasitů

Parazitičtí prvoci ve vodách
l

Cryptosporidium a Giardia patří k vysoce
nebezpečným organismům přítomným ve vodě

l

l
l

Odeber 10 – 50 L surové vody (1000 L pitné vody) do
čisté nádoby
Filtruj přes schválený filtr
Vymyj filtr vhodným pufrem a zakoncentruj částice
centrifugací
Proveď IMS s použitím Dynabeads GC Combo kit,
uvolni (oo)cysty působením 0.1 M HCl
Obarvi částice DAPI a protilátkami značenými FITC
Proveď mikroskopické vyšetření

Oocysty Cryptosporidium parvum

Cysty Giardia

e

DAPI

DAPI

FITC-mAB

FITC-mAB

Přehledný článek

Imunomagnetické stanovení xenobiotik
Magnetické částice použity pro imobilizaci
protilátek

l

l

Imunomagnetické stanovení
xenobiotik
l

Atrazine

l

PBDE

l

BTEX

l

PCP

l

Carbofuran

l

Pyrethroids

l

2,4-D

l

Spinosad

l

17β-Estradiol

l

Sulfamethazine

l

Glyphosate

l

Triclopyr

l

Metolachlor

l

Triclosan

l

PAHs

Dva typy komerčně dostupných souprav pro
stanovení xenobiotik
RaPID Asasys (Strategic Diagnostics, Inc.,
USA)
Abraxis kits (Abraxis, USA)

RaPID Assay

Instrumentální vybavení

Princip stanovení

Typická kalibrační křivka

Automatizované systémy pro
imunostanovení
l

l

l

atrazin

l

Enzymy imobilizované na magnetické nosiče
mohou být použity pro detekci a stanovení
xenobiotik, pokud působí jako jejich inhibitory

l

Acetylcholinesterasa, imobilizovaná na
magnetické částice, byla použita pro detekci a
stanovení organofosfátů a karbamátů
Trypsin, imobilizovaný na magnetické částice,
byl použit pro detekci iontů Pb a Ag

Beckman Coulter's Access
Immunoassay System

Imobilizované enzymy pro stanovení
a deketci xenobiotik
Závislost inhibice aktivity trypsinu
na koncentraci Ag+ (●) and Pb2+
(○)
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l

l

Použití unifikovaných systémů
(magnetické částice s
navázaným streptavidinem,
sekundární protilátkou,
proteinem A …)

Trypsin activity inhibition (%)

l

Mohou být použity různé typy
stanovení (sandwich x
kompetitivní imunostanovení)

Závislost inhibice aktivity trypsinu
na koncentraci thioninu (·),
4-aminobenzamidinu (Ñ), safraninu
(○) a bacitracinu (▼)

Trypsin activity inhibition (%)

Imobilizované enzymy pro stanovení a
detekci xenobiotik

Kombinace specifické
magnetické separace a citlivé
detekce (enzym, radionuklid,
chemiluminiscenční nebo
fluorescenční značka)
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Extrakce na magnetické pevné fázi
(Magnetic solid phase extraction, MSPE)

Extrakce na magnetické pevné fázi
(Magnetic solid phase extraction, MSPE)
Detekce krystalové violeti a
malachitové zeleně ve vodě

Příklad syntézy magnetických mikročástic C18
l

l

l

Magnetitové mikročástice s
imobilizovaným
ftalocyaninovým barvivem
použity jako selektivní
adsorbent

Spektrum B – 0.5 μg
krystalové violeti v 1000 ml
vody
Citlivost 0.5 ppb

Čištění vody
l

Schéma procesu Sirofloc

Mikročástice magnetitu působící jako ionex
(proces Sirofloc)

l

Magnetické polymerní ionexy (MIEX)

l

Magnetické (bio)kompozity

Magnetické polymerní ionexy (MIEX)

Úpravny vody využívající systém Sirofloc

MIEX = Magnetic Ion EXchange

l

l

l

Anex
Odstraňování rozpustných
organických sloučenin,
anorganických aniontů,
zabarvení .....
Využíváno např. v úpravně
vody v Perthu (kapacita 112
ML/den)

Magnetické biokomposity
l

l

l

l

Magneticky modifikované buňky
Saccharomyces cerevisiae

Intensivní studium biosorbentů pro odstraňování
xenobiotik à nízká až nulová cena
Jednotlivé biopolymery (např. chitosan, chitin, alginát,
rostlinné gumy atd.)
komplexní biopolymery, obvykle rostlinného původu
(např. piliny, kávová sedlina, mláto atd...)

mikrobiální a řasové buňky (biomasa)

Magnetická modifikace usnadňuje separační proces

Buňky v klidovém stavu

Rostoucí buňky

Magneticky modifikované buňky
Kluyveromyces fragilis

Magneticky modifikované buňky
Kluyveromyces fragilis

Magneticky modifikované buňky
Kluyveromyces fragilis

Magneticky modifikované buňky
Chlorella vulgaris

Adsorpce iontů těžkých kovů na
magnetické kvasinkové buňky

Adsorpční kapacity
Dye

Acridine orange
Amido black 10B
Aniline blue
Bismarck brown
Congo red
Crystal violet
Safranin O
Saturn blue LBRR

Q (mg g-1)

Q (mg g-1)

Kluyveromyces
fragilis cells
62.2
29.9
75.7
42.9
49.7
138.2
33.0

Chlorella vulgaris
cells
379.0
299.4
324.8
89.2
235.7
51.0

Review paper

l
l
l
l
l
-

Studována adsorpce Hg2+ iontů
Maximální adsorpční kapacita byla 115 mg/g sušiny
Adsorpční proces popsán Langmuirovou isothermou
Snadná regenerace 0.1 M kyselinou dusičnou
Adsorpční kapacity pro další ionty:
29.9 mg/g ( Cu2+ )
14.1 mg/g ( Ni2+ )
11.8 mg/g ( Zn2+ )

Děkuji za pozornost

ivosaf@yahoo.com
www.usbe.cas.cz/people/safarik
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äDGDWHO I\]LFNi LSUiYQLFNi RVREDVHVtGOHPYý5
'RWDFH SRX]HQDPRELOLWX RVRE SRE\WRYp DFHVWRYQt QiNODG\W]QQD
SRE\W\GRGQĤ DGHOãt VWiåHYWUYiQt PČVtFH  Yê]NXPQp WêP\
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DWHFKQLFNpPYê]NXPX
-DN VHGRSURJUDPX]DSRMLW"
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7pPDWLFNp REODVWL

 Y\KOHGDWYKRGQRXDNFL&267 QHMOpSHYGDWDEi]L&267

LQIRUPDþQt WHFKQRORJLH WHOHNRPXQLNDFH GRSUDYD RFHiQRJUDILH
PDWHULiORYê Yê]NXP žLYRWQt SURVWĜHGt PHWHRURORJLH ]HPČGČOVWYt D
ELRWHFKQRORJLH SRWUDYLQiĜVNê Yê]NXP VSROHþHQVNp YČG\ OpNDĜVNê
Yê]NXP VWDYHEQLFWYt FKHPLH OHVQLFWYt D SURGXNW\ OHVD G\QDPLND
SURXGČQtI\]LND
&267 ]DMLãĢXMH NRRUGLQDFL Yê]NXPX IRUPRX W]Y NRRUGLQRYDQêFK
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SURMHNWX
 SRNXG DQR Y\SUDFRYDW SURMHNW SRGOH LQVWUXNFt D SRGVWRXSLW SURFHGXUX SĜLMHWt
SURMHNWXGR&267± QDQiURGQt LPH]LQiURGQt ~URYQL
 ([LVWXMH QiPČW SUR PH]LQiURGQt SURMHNW D QHH[LVWXMH YKRGQi DNFH
&267 EXć SRGVWRXSLW SURFHGXUX Y\SUDFRYiQt QiYUKX QRYp DNFH &267 SRGOH
]YOiãWQtFK LQVWUXNFt LQGLYLGXiOQČ SR SRUDGČ VH VHNUHWDULiWHP &267 Y ý5 QHER
KOHGDWMLQêPH]LQiURGQt SURJUDPQHERVtĢ SURXSODWQČQt SURMHNWX
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1HVWDQRYXMHWpPDWDDQHFHQWUDOL]XMHILQDQFRYiQt DQLYêEČU
SURMHNWĤ
¾ QiYUK\DLQLFLDWLYDPXVt Y\FKi]HW]GROD W]YERWWRPXS
¾ QHH[LVWXMt OLPLW\SURUR]SRþHWGREXĜHãHQt SURMHNWXSRþHWĜHãLWHOĤ
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EĜH]QXþHUYHQFLDOLVWRSDGX  GYRXNRORYêV\VWpPKRGQRFHQt
ýHãWt ~þDVWQtFL SURMHNWĤ PRKRX žiGDWR~þHORYRX GRWDFL ]HVWiWQtKR
UR]SRþWXý5 YUiPFLSURJUDPX.217$.7

.GHQDMtWLQIRUPDFH"

.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH"

KWWSZZZFHLQHWRUJKRPHSKS
KWWSZZZFHLQHWRUJFRQWHQWFRRSHUDWLRQDFWLYLWLHV
KWWSZZZPVPWF]PH]LQDURGQLY]WDK\VWUHGRHYURSVNDLQLFLDWLYDVHL

0â07ý5RGERUPH]LQVSROXSUiFHYHYê]NXPXDYêYRML
$GPLQLVWUiWRU -DQ/DFKPDQ0â07

KWWSZZZPVPWF]PH]LQDURGQLY]WDK\YHGHFN\SURJUDPQDWR

0â07ý5RGERUPH]LQVSROXSUiFHYHYê]NXPXDYêYRML
.RQWDNWQt RVRED51'U-RVHI-DQGD

KWWSZZZQDWRLQWVFLHQFH
W

ÒþDVWYPH]LQiURGQtFKSURMHNWHFK
 1HPtWSĜHKQDQi RþHNiYiQt

8NRXVQRXW]NROiþHFKWČMt VXEMHNW\]YtFHQHå ]HPt
ÒVSČãQRVWSURMHNWRYêFKQiYUKĤ LPpQČ

 =DþtWYþDV

6OHGRYDWSĜHGEČåQp KDUPRQRJUDP\Yê]HY
,QIRUPDþQt ]GURMHZZZF]HORF] 
KWWSFRUGLVHXURSDHXLQW 
ZZZPVPWF]

 1HEiWVHE\URNUDFLH
$GPLQLVWUDFHSURMHNWXYPQRKDRKOHGHFKMHGQRGXããt QHå Y
SĜtSDGČ QČNWHUêFKMLQêFKGRWDþQtFKWLWXOĤ (6)
$XGLW\± RERXVWUDQQi YêKRGDSURSĜtMHPFHLSRVN\WRYDWHOH

projekty, projekty....

-DNQDWR«
 0tWVWUDWHJLL

]QiWSĜLSUDYRYDQi DSRVOp]HY\SVDQi
WpPDWDYê]Y\
MDVQČ IRUPXORYDWSURMHNWRYRXLGHX

RU"
LQiW
G
U
R
NR

 .RRUGLQiWRUQHERSDUWQHU"

]YiåLWYêKRG\DQHYêKRG\DUHiOQČ VYp
PRåQRVWL

 .OtþRYi MHNYDOLWDNRQVRUFLD

2VORYLWYHONp KUiþH± Yê]NXPQp ~VWDY\ILUP\ ÄFULWLFDO PDVV³
3ĜtPi NRPXQLNDFH 6N\SH«
$OHY\KêEDWVHÄQHSRYHGHQêP
PDQåHOVWYtP³
1HPtWYNRQVRUFLX
Y]iMHPQČ VLNRQNXUXMtFt VXEMHNW\

-DNQDWR«

-DNQDWR«
 %XGRYiQt NRQVRUFLD

 %êWDNWLYQt

+OHGDWDQDEt]HW± VSROHþQp YL]HWHFKQLFNp
NRPSOHPHQWDULW\XQLNiWQt WHFKQLN\DPRGHO\OLGVNp ]GURMH

3ĝtOLä PRF
SDUWQHUĥ
3ĝtOLä Y\VRNë
UR]SRÿHW

 6SROHKOLYRVW
1HQt
YëMLPHÿQë

7ëP $

7ëP %

7ëP &
1HQt 063QHQt ]
106QHQt
NRQHÿQë
XæLYDWHO«

'XSOLFLW\

Ä7DONHUV RU GRHUV³
.RPXQLNRYDW
1HþHNDWåHSURMHNWSĜLSUDYt
QČNGRMLQêDP\SĜLMGHPH
NKRWRYpPX«

 9\XåtYDWIRQG\QDSĜtSUDYXSURMHNWĤ
SRVN\WRYDQp QDQČNWHUp W\S\SURMHNWĤ 53(8 0â07
SURVWĜHGQLFWYtP7HFKQRORJLFNpKRFHQWUD

&RY]tWWDNp Y~YDKX

 SULQFLSPRELOLW\ ]DVWRXSHQt Yê]NXPQtNĤ ]UĤ]QêFK]HPt
 ]iOHåLWRVWLGXãHYQtKRYODVWQLFWYt VSROXSUDFRYDWVNRQNXUHQW\"
 ]GDPi SDUWQHU]NXãHQRVWLVSURMHNW\53UHIHUHQFH

0H]LQiURGQt þLQiURGQt SURMHNW"
&RMHWĜHEDVLSĜHGHPXMDVQLW
 &KFLVHVYêPQiSDGHPYVWRXSLWQDPH]LQiURGQt VFpQX"
 &KFLSUDFRYDWYNRQVRUFLX"
 0iPGRVWVLODSURVWĜHGNĤ SĜLSUDYLWQiYUKSURMHNWX"
-DNp MVRXYêKRG\~þDVWL
 PH]LQiURGQt NRRSHUDFH]tVNiQt QRYêFKSR]QDWNĤ DNRQWDNWĤ

 VGtOHQt QiNODGĤ QDYê]NXPDYêYRM
 UHQRPpUHIHUHQFH
 RWHYĜHQt QRYêFKWUKĤ
 ]tVNiQt ILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ QDYê]NXP«
Mít však na zĜeteli, že:
“Úþast v mezinárodních projektech není zdrojem levných penČz, ale investicí”
(Frans de Bruïne, DG INFSO EC)

'ČNXML9iP]D9DãL
SR]RUQRVW
MLULQDVKUEHQD#LQRYDSURF]

3RGSRUDYê]NXPXDYêYRMH]YHĜ
3RGSRUDYê]NXPXDYêYRMH]YHĜHMQêFK]GURMĤ
HMQêFK]GURMĤ ý5
2VQRYD

2GERUQêVHPLQiŐŐ

¾ ÒYRG
¾ *UDQWRYi DJHQWXUDý5
¾ 7HFKQRORJLFNi DJHQWXUDý5 SURJUDP$/)$

3RGSRUDYê]NXPX
DYêYRMH]YHĜ
DYêYRMH]YHĜHMQêFK]GURMĤ
HMQêFK]GURMĤ ý5

¾ 3URJUDP0LQLVWHUVWYDSUĤP\VOXDREFKRGX7,3
¾ 3URJUDP\0LQLVWHUVWYD]GUDYRWQLFWYt ý5
¾ 3URJUDP\0LQLVWHUVWYDREUDQ\ý5
¾ 6WUXNWXUiOQt IRQG\

-LĜLQD6KUEHQi,QRYD3URVUR

2ORPRXF

ÒYRG

ÒYRG
9êYRMFHONRYp SRGSRU\9D9]YHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤ Yý5

6\VWpPYHĜHMQp SRGSRU\9D9MHYý5VWiOH]QDþQČ GHFHQWUDOL]RYDQê
6WiWQt
UR]SRþHW

,QVWLWXFLRQiOQt
SRGSRUD
9ê]NXPQp
]iPČU\

3R]QiPNDÒGDMHMVRXYPLO.þVWiWQt UR]SRþHW

3UDPHQ
3UĤYRGFHV\VWpPHPYHĜ
SRGSRU\9D9DLQRYDFt Yý5
ý6107

*UDQWRYi DJHQWXUDý5

ÒþHORYi
SRGSRUD
9ê]NXPQp
SURJUDP\

*UDQWRYi
$JHQWXUDý5

7HFKQRORJLFNi
$JHQWXUD
3URJUDP
$/)$

=iNODGQt Yê]NXP

$SOLNRYDQêYê]NXP

3URJUDP
032
7,3

3UĤĜH]RYê
DSOLNRYDQêYê]NXP

3URJUDP
0=

3URJUDP
02

$SOLNRYDQêYê]NXPRGYČWYRYê

*UDQWRYi DJHQWXUDý5

1H]iYLVOi LQVWLWXFHSRGSRUXMtFt ]iNODGQt YČGHFNêYê]NXP Yý5

6WDQGDUGQt SURMHNW *$

7pPDWLFNp REODVWL
OpNDĜVNp DELRORJLFNp YČG\VSROHþHQVNp DKXPDQLWQt YČG\WHFKQLFNp
YČG\YČG\RQHåLYp SĜtURGČ]HPČGČOVNp DELRORJLFNRHQYLURQPHQWiOQt
3RGSRUD
X]QDWHOQêFKQiNODGĤ
2GU*$ý5SRGSRĜLODWLVtFSURMHNWĤ þiVWNRXPOG.þ

 YČGHFNê SURMHNW Y REODVWL ]iNODGQtKR Yê]NXPX MHKRå FtOH D ]SĤVRE
ĜHãHQt VWDQRYXMHQDYUKRYDWHOViP
 SRGVWDWRXQHPĤåHEêWSRX]H]tVNiQt GORXKRGREpKRKPRWQpKRD
QHKPRWQpKRPDMHWNX
 MHPRåQê VSROXĜHãLWHO ± I\]LFNi RVREDQHERSUiYQLFNi RVRED]DEêYDMtFt
VHYê]NXPHPDYêYRMHP
 GpONDSURMHNWXOHW
 SUĤPČUQi YêãHGRWDFHQDSURMHNWPLO.þ

9ê]Y\[]DURNY\KODãRYDQp ]SUDYLGODY~QRUXEĜH]QXV
X]iYČUNRXGXEHQNYČWHQY\KOiãHQt YêVOHGNĤ ĜtMHQOLVWRSDG
7\S\JUDQWĤ
¾ 6WDQGDUGQt SURMHNW\ *$
¾ 'RNWRUVNp SURMHNW\ *'
¾ 3RVWGRNWRUVNp SURMHNW\ *3
¾ (XURFRUHV  RUJDQL]RYDQp (XURSHDQ 6FLHQFH)RXQGDWLRQ *(
¾ 0H]LQiURGQt ELODWHUiOQt SURMHNW\ *&
.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH
KWWSZZZJDFUF]

.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH
KWWSPDUPRODWDJDFUFDVF]"S 

'RNWRUVNêSURMHNW *'

 SURGRNWRUVNp WêP\ VGUXåXMtFt GRNWRUDQG\YXUþLWp WpPDWLFNp REODVWL
VFtOHP]DWUDNWLYQLWDEVROYHQWĤPPDJLVWHUVNpKRVWXGLD]DþiWN\
YČGHFNp GUiK\
 SUĤPČUQi KRGQRWDJUDQWRYpKRSURMHNWXPLO.þ

*UDQWRYi DJHQWXUDý5

*UDQWRYi DJHQWXUDý5

3RVWGRNWRUVNê SURMHNW *3

%LODWHOiUQt JUDQWRYp SURMHNW\ *&

 SURMHNW]iNODGQtKRYê]NXPXYê]NXPXMHKRå FtOHD]SĤVREĜHãHQt
VWDQRYXMHXFKD]Hþ ViPNGDWXXNRQþHQt VRXWČåQt OKĤW\PXVt ĜiGQČ
]tVNDWWLWXO3K'QHERMHKRHNYLYDOHQW]H]DKUDQLþtGREDRG]tVNiQt
DNDGHPLFNpKRWLWXOXYãDNQHVPt EêWGHOãt QHå URN\
 QDYUKRYDWHOĜHãt SURMHNWVDPRVWDWQČEH]VSROXĜHãLWHOĤ

 QD]iNODGČ SRGHSVDQêFKVPOXYRVSROXSUiFLVSDUWQHUVNêPLDJHQWXUDPL
SRGSRUXMtFtPL9D9 'HXWVFKH )RUVFKXQJ *HPHLQVFKDIW.RUHDQ
5HVHDUFK )RXQGDWLRQ1DWLRQDO 6FLHQFH&RXQFLO RI 7DLZDQ 
SRVN\WXMH~þHORYRXSRGSRUXQDĜHãHQt QiURGQt þiVWL JUDQWRYêFKSURMHNWĤ

 SUĤPČUQi YêãHGRWDFHQDSURMHNWPLO.þ
1iYUKSURMHNWXMHPRåQp SRGDWLSĜHGWHUPtQHPREKDMRE\QDYUKRYDWHO
DOHPXVt GRNODGR~VSČãQpPXNRQþHQt GRNWVWXGLMQtKRSURJUDPX]DVODW
*$ý5GRGQĤ SĜHGXNRQþHQt KRGQRWtFt OKĤW\
'REDĜHãHQt
PD[ URN\VSĜHGSRNOiGDQêP]DKiMHQtPRGQDGFKi]HMtFtKRURNX

 YČGHFNêSURMHNW]iNODGQtKRYê]NXPXMHKRå FtOHD]SĤVREĜHãHQt
VWDQRYXMHXFKD]HþUHVSQDYUKRYDWHOViP
 PRåQt VSROXĜHãLWHOp ± LQVWLWXFHQHERI\]LFNp RVRE\]DEêYDMtFt VH9D9D
VtGOtFt Yý5
 SUĤPČUQi YêãHGRWDFHQDSURMHNWPLO.þ
.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH
KWWSPDUPRODWDJDFUFDVF]"S 

.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH
KWWSPDUPRODWDJDFUFDVF]"S 

*UDQWRYi DJHQWXUDý5
*UDQWRYêSURMHNW(852&25(6 *(
± SURMHNWQDNWHUê*$ý5YQiYD]QRVWLQD Y\KOiãHQt 
(XURSHDQ 6FLHQFH)RXQGDWLRQ SRVN\WXMHSRGSRUXSURQiURGQt þiVW
PH]LQiURGQtFKSURMHNWĤ YUiPFLWHPDWLFN\RULHQWRYDQêFK
SRGSURJUDPĤ SURJUDPX(852&25(6
 YČGHFNêSURMHNW]iNODGQtKRYê]NXPXMHKRå FtOHD]SĤVREĜHãHQt
VWDQRYXMHXFKD]Hþ ViP
 SUĤPČUQi YêãHGRWDFHQDSURMHNWPLO.þ
.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH
:HERYp VWUiQN\*$ý5$NWXDOLW\
KWWSPDUPRODWDJDFUFDVF]"FDW 
KWWSZZZHVIRUJDFWLYLWLHVHXURFRUHVKWPO

7$ý5± 9é=.801é352*5$0$/)$
6FKYiOHQQDREGREt 
&tOH
 SRGSRUDDSOLNRYDQpKRYê]NXPXD H[SHULPHQWiOQtKR YêYRMH YREODVWL
SRNURNRYêFKWHFKQRORJLtPDWHULiOĤ DV\VWpPĤRFKUDQ\DWYRUE\ä3D
XGUåLWHOQpKRUR]YRMHGRSUDY\DSOLNRYDWHOQp YSRGREČ LQRYDFt
 LQWHUGLVFLSOLQDULWD WpPDWDNRPSOH[Qt SĜtVWXSNĜHãHQt SURMHNWĤ
 ~þLQQi VSROXSUiFHYH9D9PH]LSRGQLN\DYê]NXPQêPLRUJDQL]DFHPL
SRGSURJUDP\
¾ SRNURNRYp WHFKQRORJLHPDWHULiO\DV\VWpP\
¾ HQHUJHWLFNp ]GURMHDRFKUDQDDWYRUEDä3
¾ XGUåLWHOQêUR]YRMGRSUDY\

.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZWDFUF]

7HFKQRORJLFNi DJHQWXUDý5
6WiWQt LQVWLWXFH SRGSRUXMtFt DSOLNRYDQêYê]NXPYêYRMDLQRYDFH Yý5
+RVSRGDĜt VDPRVWDWQČ V~þHORYêPLDLQVWLWXFLRQiOQtPLSURVWĜHGN\
SĜLGČOHQêPL]iNRQHPRVWiWQtPUR]SRþWXý5
=Ĝt]HQDYURFH
2UJiQ\ 7$
SĜHGVHGDWLþOHQQp SĜHGVHGQLFWYRWLþOHQQi Yê]NXPQi UDGDD
NRQWUROQt UDGD
2ERURYp NRPLVH7$
SRUDGQt RUJiQ\7$NWHUp ]DMLãĢXMt SRVRX]HQt DKRGQRFHQt QiYUKĤ
SURJUDPRYêFKSURMHNWĤ VåiGRVWPLRXGČOHQt SRGSRU\

.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH
KWWSZZZWDFUF]
KWWSZZZY\]NXPF]

7$ý5± 9é=.801é352*5$0$/)$
3RGSURJUDP SRNURNRYp WHFKQRORJLHPDWHULiO\DV\VWpP\
9D9WHFKQRORJLt PXOWLGLVFLSOLQiUQtKR FKDUDNWHUX XPRåĖXMtFt Y\XåLWt YH
YtFH RERUHFK L PLPR SUĤP\VO  QDSĜ QDQRWHFKQRORJLH PLNUR D
QDQRHOHNWURQLNDSUĤP\VORYi ELRWHFKQRORJLHIRWRQLND D,.7
6SHFLILFNp FtOHSRGSURJUDPX
¾ VQtåHQt PDWHULiORYp DHQHUJHWLFNp QiURþQRVWLSĜL]YêãHQt XåLWQêFK
YODVWQRVWt YêURENĤ VY\XåLWtPSURJUHVLYQtFKWHFKQRORJLt
¾ ]OHSãHQt XåLWQêFKYODVWQRVWt PDWHULiOĤNWHUp PDMt SRWHQFLiOSUR
Y\XåLWt YHYtFHRERUHFK
¾ ]YêãHQt EH]SHþQRVWLU\FKORVWLNDSDFLW\DNYDOLW\V\VWpPĤ SUR
SĜHQRVLQIRUPDFt
¾ SRVtOHQt LQWHUGLVFLSOLQDULW\ YDSOLNRYDQpPYê]NXPXD
H[SHULPHQWiOQtPYêYRML

.GHQDMtWEOLåãt LQIRUPDFH
KWWSZZZWDFUF]

7$ý5± 9é=.801é352*5$0$/)$
3ĜtMHPFLSRGSRU\

7$ý5± 9é=.801é352*5$0$/)$
9êãHYHĜHMQp SRGSRU\

 Yê]NXPQp RUJDQL]DFH GOHGHILQLFHYê]NRUJDQL]DFHGOH5iPFH
(8 NWHUp ĜHãt SURMHNWVDPRVWDWQČ QHERVGDOãtPL~þDVWQtN\DSURNiåt
VFKRSQRVWVSROXILQDQFRYDWSURMHNW]QHYHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤ
 SRGQLN\ Y\NRQiYDMtFt KRVSRGiĜVNRXþLQQRVWDSURNiåt VFKRSQRVW
VSROXILQDQFRYDWSURMHNW
6SROXSUiFHPH]LSRGQLN\DYê]NXPQêPLRUJDQL]DFHPL 92
9]WDKYê]NXPQp RUJDQL]DFHDSRGQLNX SĜtMHPFHDGDOãtFK~þDVWQtNĤ
XSUDYXMHVPORXYDRVSROXSUiFL-HSRYLQQRXVRXþiVWt QiYUKXSURMHNWX
92VHSRGtOt QDĜHãHQt SURMHNWXMHKRX]QDQêFKQiNODGHFKDYêVOHGFtFK
PLQLPiOQČ 
 SUiYDNGXãHYQtPXYODVWQLFWYt QDYêVOHGN\SURMHNWXQiOHåt 92YHYêãL
VWDQRYHQp VPORXYRXRGYtMt VHRGYêãHMHMtKRSRGtOXQDSURMHNWX
 PRKRXEêWSĜHYHGHQDQDVSROXSUDFXMtFt SRGQLN]DWUåQt FHQXWRKRWR
SRGtOX

0D[LPiOQt YêãHSRGSRU\QDSURMHNWMHPLO(XUR
Yê]YD SURJUDPXY\KOiãHQDYEĜH]QXYêVOHGN\GR 

032ý5± 9é=.801é352*5$07,3
3URJUDPQDREGREt  XNRQþHQt YãHFKSURMHNWĤ YURFH
&tOH
 SRGSRUDDSOLNRYDQpKRYê]NXPXDH[SYêYRMH SĜHGYVWXSHPQDWUK
 QDSRPRFLYêUREQtPSRGQLNĤP ]HMPpQD063 SRVtOLWMHMLFK
NRQNXUHQFHVFKRSQRVWUHDOL]DFt YêVOHGNĤ 9D9
 RþHNiYDMt VHYêVOHGN\NWHUp EXGRXSRQH]E\WQp SĜtSUDYČ
UHDOL]RYDWHOQp YSUD[L QHERMHGQR]QDþQČ SRYHGRXQD]iNODGČ
QDYD]XMtFtKRYêYRMHNSUDNWLFNp UHDOL]DFLDWDNp YêVOHGN\NWHUp PDMt
ãLUãt DSOLNDþQt XSODWQČQt YMLQêFKSRGQLFtFKDVXEMHNWHFK
7pPDWLFNp ]DPČĜHQt
¾ QRYp PDWHULiO\DYêUREN\QRYêFKPDWHULiOĤQH]QiPêFKYODVWQRVWt
QDQRPDWHULiO\
¾ QRYp SURJUHVLYQt WHFKQRORJLHPH]LRERURYp WHFKQRORJLH
ELRWHFKQRORJLHQDQRWHFKQRORJLH
¾ QRYp LQIRUPDþQt DĜtGtFt V\VWpP\
.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZPSRF]F]SRGSRUDSRGQLNDQLY\]NXPDY\YRM

032ý5± 9é=.801é352*5$07,3
.ULWpULDSURKRGQRFHQt SURMHNWĤ
 RULHQWDFHQDEXGRXFQRVW
 KRVSRGiĜVNêYê]QDP]OHSãHQt NRQNXUHQFHVFKRSQRVWLSRGSRUD063
 SRXåLWHOQRVWĜHãHQt LQWHUGLVFLSOLQDULWD
 ãDQFHQDXSODWQČQt YêVOHGNĤ ĜHãHQtPRåQRVWSRXåLWt SURSRGQLN\
]UĤ]QêFKRGYČWYt DYKRGQRVWSUR063
'REDĜHãHQt SURMHNWĤPD[LPiOQČ PČVtFĤ
2þHNiYDQp YêVOHGN\$/(632ĕ =
3± SDWHQWQHERMLQêFKUiQČQêYêVOHGHN
=± SRORSURYR]RYČĜHQi WHFKQRORJLH
6± SURWRW\SPHWRGLNDIXQNþQt Y]RUHNDXWRUL]RYDQê6:XåLWQêY]RU
; ± RVWDWQt YêVOHGN\GOH5,9
9ê]Y\ [URþQČYê]YDY\KOiãHQDDSĜtMHPåiGRVWt
XNRQþHQ
.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZPSRF]GRNXPHQWKWPO

032ý5± 9é=.801é352*5$07,3
3ĜHGSRNODG\SURSRVN\WQXWt GRWDFH
 XFKD]Hþ PXVt ]DMLVWLWQHMPpQČ  ĜHãHQt SURMHNWX X]QDQp RVREQt
QiNODG\ YODVWQtPL]DPČVWQDQFL
 QiNODG\QDGORXKRGREêKPRWQêDQHKPRWQêPDMHWHN± PD[
FHONRYêFKX]QDQêFKQiNODGĤ
9êãHSRGSRU\
GOH5iPFH(81(SRGSRUD ]iNODGQtKRDDSOLNYê]NXPX
3ĜtMHPFLSRGSRU\
ĜHãLWHOp DSĜtMHPFL
¾ SRGQLNDWHOVNp SUĤP\VORYp VXEMHNW\NWHUp SURNiåt SURMHNWNRILQDQFRYDW
¾ Yê]NXPQp RUJDQL]DFHYþHWQČ 9âMDNRĜHãLWHOp DSĜtMHPFL
SRNXGGRORåt ]GURMHVSROXILQDQFRYiQt ]MLQêFKQHå YHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤ
VSROXĜHãLWHOp DVSROXSĜtMHPFL
¾ SRGQLNDWHOVNp SUĤP\VORYp VXEMHNW\LYê]NXPQp RUJDQL]DFHYþHWQČ 9â
%(=20(=(1Ë
9]WDKĜHãLWHOHDVSROXĜHãLWHOHĤ XSUDYXMHVPORXYDRVSROXSUiFL-H
SRYLQQRXVRXþiVWt QiYUKXSURMHNWX

0=ý5± 5(=2571Ë 352*5$09é=.808
3URJUDPQDOpWD
=DPČĜHQt
 SRGSRUDDSOLNRYDQpKR]GUDYRWQLFNpKRYê]NXPX DSUDNWLFN\
Y\XåLWHOQêFKYêVOHGNĤ Yê]NXPXSURSRWĜHE\]GUDYRWQLFWYtYGLDJQRVWLFHD
WHUDSLLRQHPRFQČQtYSUHYHQFLD]GUDYRWQtFKV\VWpPĤLQIRUPDWLN\D
RãHWĜRYDWHOVWYt
&tOH
 ]YêãHQt SĜtQRVXSUR]GUDYRWQt SpþL KRGQRFHQRSRþWHPVFKYiOHQêFK
QRUHPSXEOLNDFt DSDWHQWĤ
 SRGSRUDPROHNXOiUQČELRORJLFNêFKSĜtVWXSĤ
 Yê]NXPYREODVWLSUHYHQFHQRYêFKLQIHNþQtFKFKRURE
 ]OHSãLWOpþHEQp YêVOHGN\Y\XåtYDMtFt QHMQiURþQČMãt PRGHUQt SĜtVWXS\
 NRQWLQXLWD]GUDYRWQLFNpKRYê]NXPXYý5VHVYČWHP
9ê]Y\ [URþQČYê]YDPi EêWY\KOiãHQDDSĜtMHP
åiGRVWt XNRQþHQ
.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZP]FUF]2GERUQLNREVDKDNWXDOLW\BBKWPO
,QWHUQt JUDQWRYi DJHQWXUD0LQLVWHUVWYD]GUDYRWQLFWYt ,*$

02ý5± 352*5$02%5$11é$3/,.29$1é9D9D,
3URJUDPQDOpWD
=DPČĜHQt
 REUDQQêYê]NXPH[SHULPHQWiOQt YêYRMDLQRYDFH DY\XåLWt MHMLFK
YêVOHGNĤ YSUD[L REUDQ\VFKRSQRVWEH]SHþQRVWVWiWX
7pPDWLFNp REODVWL
 SRGSRUDþLQQRVWLYRMVN± YêYRMPDWHULiOĤ DWHFKQRORJLt SRGSRUXMtFtFK
MHGQRWN\YQiURþQêFKNOLPDWSRGPtQNiFK
 ]GUDYRWQLFNp ]DEH]SHþHQt
± YêYRMWHFKQRORJLt DQiVWURMĤ REMHNWLYQtKRVWDQRYHQt SDUDPHWUĤ
åLYRWQtFKIXQNFt
 YêYRM]GUDYRWQLFNpKRY\EDYHQt DPDWHULiOĤ Y\XåLWHOQp YSROQtFK
SRGPtQNiFKYþWHFKQRORJLt EH]SHþRGSDGQtKRKRVSRGDĜHQt
9ê]Y\ [URþQČYê]YD ± =ě(-0ċ 1(%8'(9<+/Èâ(1$=
'ģ92'8Ò63251é&+23$7ě(1Ë
.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZDUP\F]
02ý56HNFHSURY\]EURMRYiQt2GERUĜt]HQt SURJUDPĤ Yê]NXPXD
YêYRMH,QJ.ĜHSHODWHO

6758.785È/1Ë )21'<(8
6WUXNWXUiOQt IRQG\ (8 (5') (YURSVNêIRQGUHJLRQiOQtKRUR]YRMH D
(6) (YURSVNêVRFLiOQt IRQG  NILQDQFRYiQt VWUXNWXUiOQt SRPRFL
6SROHþHQVWYt VPČĜRYDQp KOGRFKXGãtFKUHJLRQĤ (8
9REGREt PĤåHý5þHUSDWPLOLDUG.þ]WRKR](8
&tOÄ.219(5(1&(³ aPLOLDUG.þ 
233RGQLNiQt DLQRYDFH 23äLYRWQt SURVWĜHGt23'RSUDYD
239]GČOiQt SURNRQNXUHQFHVFKRSQRVW239ê]NXPDYêYRM
SURLQRYDFH23/LGVNp ]GURMHD]DPČVWQDQRVW,QWHJURYDQê
RSHUDþQt SURJUDP5HJLRQiOQtFK RSHUDþQtFK SURJUDPĤ
&tOÄ5(*,21È/1Ë .21.85(1&(6&+231267$
=$0ċ671$1267³ aPLOLDUG.þ 
233UDKD.RQNXUHQFHVFKRSQRVW233UDKD$GDSWDELOLWD
&tOÄ(95236.È Ò=(01Ë 632/835È&(³ aPLOLDUG.þ 
,17(5$&7,,(6321,,230H]LUHJLRQiOQt VSROXSUiFH231DGQiURGQt
VSROXSUiFH233ĜHVKUDQLþQt VSROXSUiFHý5 6ORYHQVNR
.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZPVPWF]VWUXNWXUDOQLIRQG\

6758.785È/1Ë )21'<(8 239D9S,

6758.785È/1Ë )21'<(8 239S.

5R]GČOHQt SULRULWQtFK
RV239D9S,

5R]GČOHQt SULRULWQtFK
RV239S.

*OREiOQt FtO
3RVLORYiQt 9D9D,
SRWHQFLiOX

ětGtFt RUJiQ0â07ý5
5R]SRþHWPOG(85

6SHFLILFNêFtO
2PH]HQêSRþHW
ãSLþNRYêFKFHQWHU
VNYDOLWQt LQIUDVWU
]DSRMHQêFKGR(5$

6SHFLILFNêFtO
5HJLRQiOQt 9D9
NDSDFLW\SURSRVtOHQt
VSROXSUiFH
LQVWLWXFt 9D9
VDSOLNDþQt VIpURX

6SHFLILFNêFtO
=DMLãWČQt SRGPtQHN
SUR77RFKUDQXD
SRSXODUL]DFL9D9
GRVWXSQRVWYČG
LQIRUPDFt

6SHFLILFNêFtO
,QIUDVWUXNWXUD
SURYêXNXQD9â
VSRMHQRXV9D9
]YêãHQt NYDOLW\/5D
SĜLSUDYHQRVWL
DEVROYHQWĤ

3ULRULWQt RVD
(YURSVNi FHQWUD
H[FHOHQFH

3ULRULWQt RVD
5HJLRQiOQt 9D9
FHQWUD

3ULRULWQt RVD
.RPHUFLDOL]DFH
DSRSXODUL]DFH
9D9

3ULRULWQt RVD
,QIUDVWUXNWXUD
SURYêXNXQD9â
VSRMHQRX
VYê]NXPHP

.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZPVPWF]VWUXNWXUDOQLIRQG\RSYDYSL

6758.785È/1Ë )21'<(8 239S.
3ULRULWQt RVD± 7HUFLiUQt Y]GČOiYiQt9D9

¾ ]NYDOLWQČQt DSURKORXEHQt GLYHU]LILNDFH9â YVRXODGXVSRåDGDYN\
]QDORVWQt HNRQRPLN\
¾ ]NYDOLWQČQt SHUVRQiOQtKR]DEH]SHþHQt 9D9YþHWQČ ]OHSãHQt RGERUQp
SĜtSUDY\DSRGPtQHNSUDFRYQtNĤ DY\XåLWt YKRGQêFKPRWLYDþQtFKD
SURSDJDþQtFKQiVWURMĤ
¾ SRVtOHQt Y]WDKĤ PH]L9â9Ò DVRXNURPêPVHNWRUHP YþSURSDJDFH
5HOHYDQWQt REODVWLSRGSRU\
 9\VRNRãNROVNp Y]GČOiYiQt
 /LGVNp ]GURMHYH9D9 PLO(85  DWUDNWLYLWDD]OHSãHQt
SRGPtQHNSURSUDFRYQtN\YH9D9SRSXODUL]DFH9D9DMHKRYêVOHGNĤ
3DUWQHUVWYt DVtWČ PLO(85 ± SRE\W\DSUD[HY\WYiĜHQt
NRPXQLNDþQtFKDLQWHUDNWSODWIRUHPY]QLNDSRGSRUDNRQWDNWQtFK
PtVW9â DYê]NRUJDQL]DFt SURYHĜHMQRVWDSRGQLNDWHOVNêVHNWRU

6SHFLILFNêFtO

*OREiOQt FtO
5R]YRM
Y]GČODQRVWQt
VSROHþQRVWL

6SHFLILFNêFtO

3RþiWHþQt Y]GČOiYiQt
XSODWQLWHOQRVW
DEVROYHQWĤ

7HUFLiUQt Y]GČOiYiQt
IOH[LELOLWDDNUHDWLYLWD
DEVROYHQWĤ]DWUDNWLYQČQt
SRGPtQHNSUR9D9
DLQRYDFH

3ULRULWQt RVD
3RþiWHþQt
Y]GČOiYiQt

3ULRULWQt RVD
7HUFLiUQt
Y]GČOiYiQt
9D9

ětGtFt RUJiQ0â07ý5
5R]SRþHWPOG(85

6SHFLILFNêFtO

6\VWpPFHORåLYRWQtKR
XþHQtUR]YRMDSURSRMHQt
SRþiWHþQtKR
WHUFLiUQtKRDGDOãtKR
Y]GČOiYiQt

3ULRULWQt RVD
'DOãt
Y]GČOiYiQt

3ULRULWQt RVD
6\VWpPRYê
UiPHF
FHORåLYRWQtKR
XþHQt

.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZPVPWF]VWUXNWXUDOQLIRQG\RSYSNREGREL

6758.785È/1Ë )21'<(8 233,
ětGtFt RUJiQ032ý5
5R]SRþHW POG(85
&tOH
¾ SRGSRUDSRGQLNDWHOVNpKRSURVWĜHGt DSĜHQRVXYêVOHGNĤ 9D9GRSUD[H
¾ Y\XåtYiQt PRGHUQtFKWHFKQRORJLt DREQRYLWHOQêFK]GURMĤ HQHUJLH
¾ ]NYDOLWĖRYiQt LQIUDVWUXNWXU\SURSRGQLNiQt
¾ QDYD]RYiQt VSROXSUiFHPH]LSRGQLN\DYê]NXPQêPLLQVWLWXFHPL
3ĜtMHPFLSRGSRU\
SRGQLN\ VGUXåHQt SRGQLNDWHOĤYê]NXPQp LQVWLWXFH9âI\]LFNp
RVRE\QH]LVNRYp RUJDQL]DFH

3RGSRUDDå ]SĤVRELOêFKYêGDMĤPD[GpONDSURMHNWXURN\
&tORYp VNXSLQ\SUDFRYQtFL9â QHMHQDNDGHPLþWt SUDFRYQtFL9D9
VWXGHQWL9â]iMHPFLRYČGHFNRYê]NXPQRXSUiFL
.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZPVPWF]VWUXNWXUDOQLIRQG\RSYSNREGREL

6SHFLILFNêFtO

'DOãt Y]GČOiYiQt
 DGDSWDELOLWD
DIOH[LELOLWD/=

.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZPSRF]F]SRGSRUDSRGQLNDQLRSSL D
KWWSZZZF]HFKLQYHVWRUJSRGQLNDQLDLQRYDFH

6758.785È/1Ë )21'<(8 233,
3URJUDP\233,SRGSRUXMtFt Yê]NXPDYêYRM
632/835È&(
 ]DORåHQt NODVWUX QHERWHFKQRORJLFNp SODWIRUP\
327(1&,È/
 ]DYiGČQt D]Y\ãRYiQt NDSDFLWSRGQLNĤ SUR9D9DLQRYDþQt DNWLYLW\
]Ĝt]HQt QHERUR]ãtĜHQt FHQWUD9D9
PXVt H[LVWRYDWUHiOQêSĜHGSRNODGåHYêVOHGN\SUiFHFHQWUDEXGRX
Y\XåLW\YHYêUREČ

35263(5,7$





]DNOiGiQt 973
]DNOiGiQt SRGQLNDWHOVNêFKLQNXEiWRUĤ
FHQWUDSURWUDQVIHUWHFKQRORJLt
VtWČ EXVLQHVVDQJHOV

.GHQDMtWLQIRUPDFH
KWWSZZZF]HFKLQYHVWRUJSRWHQFLDO
KWWSZZZF]HFKLQYHVWRUJSURVSHULWD
KWWSZZZF]HFKLQYHVWRUJVSROXSUDFH

'ČNXML9iP]D9DãL
SR]RUQRVW
MLULQDVKUEHQD#LQRYDSURF]

Využití
OBSAH PŘEDNÁŠKY

IČ absorpce
Využití IČ absorpční spektroskopie ve výzkumu
našich systémů a systémů jiných skupin

a
Ramanova rozptylu

Využití spektroskopie Ramanova rozptylu ve
výzkumu našich systémů i systémů jiných skupin

v hybridních nanosystémech

Absorpce vs. adsorpce
RNDr. Karolína Šišková, Ph.D.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

J.Mater.Chem. 2010, DOI: 10.1039/C0JM02360D

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

J.Mater.Chem. 2010, DOI: 10.1039/C0JM02360D
ATR - diamond

C=O

CdSeOA

„Effect of Surface Modification on Fluorescence

and Morphology of CdSe Nanoparticles
Transmittance [%]

Embedded in 3D Phosphazene-Based Matrix:
Nanowire-like Quantum Dots“
CdSe-benz

DOI:10.1039/C0JM02360D

N-H

C-H
Benz

N-H
C-H
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C=C

Para
disubst.
arom.
BenzCdSeOA
ring
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Wavenumber [cm ]

Benzidin i oleová kyselina navázány na CdSe nanočástice
(spektrum po vyčištění od nezreagovaných molekul)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

J.Mater.Chem. 2010, DOI: 10.1039/C0JM02360D

J.Mater.Chem. 2010, DOI: 10.1039/C0JM02360D
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Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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MS submitted to J.Am.Chem.Soc.
„Mechanisms and efficiency of simultaneous
removal of metals and cyanides using ferrate(VI)
- crucial roles of nanocrystalline iron(III)
oxyhydroxides and metal carbonates“

Chem.Commun. 2004, 2306-2307
„Synthesis of monodisperse iron oxide
nanocrystals by thermal decomposition
of iron carboxylate salts“
O-H

à
Transmittance

blank
Cu

C-H
-COOH

C-H

-COO-...FeII/III

Cd
Ni
Na2CO3

Oleová kyselina vs. Oleát železa – prekurzor pro nanočástice magnetitu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Chem.Mater. 2010, 22, 3768-3772

Chem.Mater. 2010, 22, 3768-3772

„One-Pot Biofunctionalization of Magnetic
Nanoparticles via Thiol-Ene Click Reaction
for Magnetic Hyperthermia and Magnetic
Resonance Imaging“

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Anal.Chem. 2005, 77, 5912-5919
„Fe3O4/TiO2 Core/Shell Nanoparticles as Affinity
Probes for the Analysis of Phosphopeptides Using
TiO2 Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization
Mass Spectrometry“

Diamond and Related Materials 2006, 15, 622-625
„Spectroscopic study of bio-functionalized
nanodiamonds“

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Diamond and Related Materials 2006, 15, 622-625

Diamond and Related Materials 2006, 15, 622-625

carboxylated/oxidized NDM
= záporně nabity díky

–COOProtein pozitivně nabit díky
–NH3+
=> Elektrostatická interakce

Na 5 nm NDMs adsorbováno více biomolekul, protože větší povrch NDMs

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Carbon 2006, 44, 3342-3347

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

„Synthesis and exfoliation of isocyanate-treated
graphene oxide nanoplatelets“

„Infrared Study of the NO Reduction by

Vzniklé funkcionalizované a odlupované nanovrstvy coby plniva polymerů

Some New Insight Into the Reaction Pathway“

Hydrocarbons over Iron Sites with Low Nuclearity:

GO = graphite oxide

Katalýza – environmentální aplikace:
mechanismus odbourávání NO plynů díky uhlovodíkům
na zeolitech obsahujících FeII
Struktura zeolitu s ferocenem a
adsorbovaným NO
díky EXAFS (extended X-ray
absorption fine structure) zjištěny

dvě neekvivalentní pozice (FeII – O)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bez
přístupu
O2

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727
Oblast NO adsorpce
FeII -(NO)2

Při
přídavku
NO

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bez
přístupu
O2

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

Při
přídavku
propenu
Zvýšení obsahu plochy pod pásem 1860 cm-1
se zvyšujícím se množstvím propenu (od A k F)
N2O – (FeII)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

Plynný propen 3105 cm-1
Plynný propen 1665 cm-1
(od C=C) a méně intenzivní
(od =C-H) a více pásů
=> Interakce
C=C a NO
methylová
skupina
1380 cm-1

=>

Bez
přístupu
O2
Při
přídavku
propenu

C-H methylové skupiny
se nemění při adsorpci
Tato prezentace je=>
spolufinancována
Evropským
neadsorbuje
se sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727
A

Snížení obsahu plochy pod
pásem 1880 cm-1
se zvyšujícím se množstvím
propenu (od A k F)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bez
přístupu
O2

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

Při
přídavku
propenu

F

Použito jako kvantifikace přidaného množství propenu
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

N-H

Plynný propen 3105 cm-1
Plynný propen 1665 cm-1
(od C=C) a méně intenzivní
(od =C-H) a více pásů
=> Interakce
C=C a NO
N-H

C=O

Zvyšující se obsah NH vibrací se
vzrůstem množství propenu:
Reakce mezi NO(ads.) a C3H6

Malé
množství
O2

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

=>

Bez
přístupu
O2

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

a zvyšující se obsah C=O vibrací
z oxidace propenu na keton,
aldehyd až kyselinu

C-H methylové
Konkrétně z redukce
NO na skupiny
nemění při
adsorpci
amidické látkyseobsahující
NH
2- či
prezentace je=>
spolufinancována
Evropským
neadsorbuje
se sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
NH-Tato
skupiny

Díky přítomnosti O2:
Zvýší se rozsah
oxidace NO už při r.t.,
ale nezrychlí se

(b – a) ... Vliv přidaného
propenu
(c – b) ... Vliv přidaného
kyslíku

Malé
množství
O2

J.Phys.Chem. C 2010, 114, 15713-15727

Přednáška prof. Cicala – APIC 2010, Singapore
„Deposition of carbon based materials
by continuous and pulsed discharges“

Díky přítomnosti O2:
Zvýší se rozsah
oxidace NO už při r.t.,
ale nezrychlí se

Cílem: získat povrchy extrémně hydrofóbní
– samočistění kapkami vody obdobně jako lotusové květy

(b – a) ... Vliv přidaného
propenu
(c – b) ... Vliv přidaného
kyslíku
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přednáška prof. Cicala – APIC 2010, Singapore

Využití spektroskopie Ramanova rozptylu
ve výzkumu našich systémů nanočástic,
Pulzní plazma
- Vznikne
polymer typu
teflonu =
extrémně
hydrofóbní

Kontinuální
plazma
- zůstane
částečně
nezreagovaný
F2C=CF2

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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které především z Ag či Au => SERS
(excitace ve viditelné oblasti)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Phys.Chem.Chem.Phys. 2008, 10, 2233-2242
„SERS-activating effect of chlorides on
borate-stabilized silver nanoparticles:
formation of new reduced adsorption sites
and induced nanoparticle fusion “

Není v reálném měřítku ! = pouze schéma:

Molekula
adsorbátu

l
Zvyšování

hn - light

koncentrace

Zesílení (G) dopadající
i roztýlené vlny
elektromagnetického
záření

oscilující

HCl či NaCl

dipól

G ~ E2laser* E2Raman ~ E4
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Phys.Chem.Chem.Phys. 2008, 10, 2233-2242

Vibrat. Spectrosc. 2008, 48, 44-52
„Porphyrins as SERRS spectral probes of
chemically functionalized Ag nanoparticles “
NPs funkcionalizované citrátem/kys.citronovou při přípravě laserovou
ablací
R

R

Ag(0)-bpy

N
H
N

N
H
N

R

Klasický přídavek
bpy k již hotovým
Ag NPs

R

Vznik Ag NPs v
přítomnosti bpy

Fig. 4. Schematic depiction of H2TMPyP, H2TPyP and H2TAPP bonding to citrate-modified
Ag NP surfaces and details of the porphyrin peripheral substituent structures.

Vibrat. Spectrosc. 2008, 48, 44-52

Vibrat. Spectrosc. 2008, 48, 44-52

Předchozí schéma– na základě těchto všech a dalších spekter:

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Appl.Surf.Sci. 2010, 256, 2979-2987

Vhodný systém pro detekci velmi nízkých koncentrací porfyrinu
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Appl.Surf.Sci. 2010, 256, 2979-2987

„Stabilization of Au nanoparticles prepared
by laser ablation in chloroform
with free-base porphyrin molecules “
Ads. Clna Au

AuCl4-

Signál jen těch molekul TPyP, které adsorbovány na Au NPs!
Koncentrace TPyP << 1 x 10-6 M
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Adv.Mater. 2010, 22, 3906-3924
„Graphene and Graphene Oxide:
Synthesis, Properties, and Applications“

Využití spektroskopie Ramanova rozptylu
ve výzkumu systémů jiných skupin

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

J.Am.Chem.Soc. 2006, 128, 11635-11642

J.Am.Chem.Soc. 2006, 128, 11635-11642

„Control of sp2/sp3 Carbon Ratio and Surface
Chemistry of Nanodiamond Powders by Selective
Oxidation in Air“

Odstranění amorfní a grafitické obálky (sp2) okolo NDM.

J.Am.Chem.Soc. 2006, 128, 11635-11642

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Chem.Mater. 2009, 21, 273-379
„Contribution of Functional Groups to the Raman
Spectrum of Nanodiamond Powders“
Vysvětlují oblast 1500 – 1800 cm-1 Raman.spekter pro NDM,
čímž řeší některé nejasnosti Raman.spektroskopie na NDM

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Chem.Mater. 2009, 21, 273-379

Díky za pozornost !!!

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Cytotoxicky aktivní deriváty cisplatiny, karboplatiny
a oxaliplatiny a jejich využitelnost při funkcionalizaci
nanočástic oxidů železa

1. Komplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu
deriváty cisplatiny
deriváty karboplatiny
deriváty oxaliplatiny

Pavel Štarha
2. Funkcionalizace nanočástic oxidů železa
Katedra anorganické chemie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
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cisplatina

karboplatina

4/26

Mechanismus účinku léčiv na bázi platiny

oxaliplatina

cisplatina (cis-diammin-dichloridoplatnatý komplex; cis-[PtCl2(NH3)2])
antineoplastické účinky objeveny v 60. letech, v protinádorové terapii od 1978
rakovina varlat, vaječníků, močového měchýře atd.
některé tumory přirozeně rezistentní
vedlejší účinky - myelosuprese, nefrotoxicita, ototoxicita, neurotoxicita atd.

karboplatina (diammin-cyklobutan-1,1´-dikarboxylatoplatnatý komplex)
schválená v r. 1985; méně toxická, ale křížově rezistentní vůči cisplatině

oxaliplatina [(1R,2R-diaminocyklohexan)oxalatoplatnatý komplex)
schválená v r. 1996, vysoce účinná vůči kolorektálnímu karcinomu (neurotoxicita)
není křížově rezistentní vůči cisplatině
G. Raudaschl et al. Inorg. Chim. A.-Bioinor. 106 (1985) 141; M.A. Bruck et al. Inorg. Chim. A.-Bioinor. 92 (1984) 279; S. Neidle et al. J.
Inorg. Biochem. 13 (1980) 205
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www.ncbi.nlm.nih.gov
www.chemcases.com
www.cancer-therapy.org (2x)

Analoga léčiv na bázi platiny s deriváty N6-benzyladeninu

6-benzylaminopurin (N6-benzyladenin)
přirozeně se vyskytující cytokinin
objeven v 50. letech 20. století

deriváty N6-benzyladeninu substituované v polohách C2 a N9
inhibitory cyklin-dependentních kináz (CDK)
regulace buněčného dělení
roskovitin (Seliciclib, CYC202) ve IIb-fázi klinických testů na
pacientech s nemalobuněčným karcinomem plic
L. Szüčová et. al. Polyhedron 27 (2008) 2710 (2x)
L. Dvořák et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2010 (2010) 3441
P. Štarha et al. J. Inorg. Biochem. 104 (2010) 639
S. Raghunathan et al. Acta Crystallogr. Sect. C-Cryst. Struct. Commun. 39 (1983) 1545
S. Wang et al. Tetrahedron: Asymm. 12 (2001) 2891
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Syntéza Pt(II) komplexů s deriváty N6-benzyladeninu odvozených od:

7/26

Metody charakterizace připravených komplexů
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(přístrojové vybavení Katedry anorganické chemie PřF UP)

cisplatiny:

chemická analýza (C, H, N)
termická analýza (TG/DTA/DSC)
měření molární vodivost

karboplatiny:

IR spektroskopie (150–4000 cm–1; KBr, Nujol, ATR)
Ramanova spektroskopie (150–3750 cm–1)
NMR spektroskopie (Varian 400 MHz spektrometr)

ESI+ hmotnostní spektrometrie

oxaliplatiny:
R1 = chlor, aminoalkohol
R2 = halogen, methyl,
methoxy, hydroxy, ...

NMR charakterizace připravených komplexů

monokrystalová rentgenová strukturní analýza
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NMR charakterizace připravených komplexů
1H

10/26

a 195Pt NMR spektroskopie

N6H C8H N6H C8H
cis

trans

6

6

3
1H-15N

gs-HMBC

1
1

2-chloro-N6-(2,4-dimethoxybenzyl)-9-isopropyladenine (2,4diOMeL)

NMR studium hydrolýzy Pt(II) komplexů

0

0

[Pt(ox)(2,4diOMeL)2]
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Hmotnostní spektrometrie připravených komplexů
A

B

C

studium [PtCl2(L)2] a [Pt(ox)(L)2]
směs DMF/voda (ca 10:1)
měřeno i po několika měsících
hydrolýza za daných podmínek nepozorována
[Pt(ox)(2,4diOMeL)2]

12/26

Monokrystalová rentgenová strukturní analýza
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Testování in vitro cytotoxické aktivity
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(spolupráce s Katedrou buněčné biologie a genetiky, PřF UP; prof. Dvořák)

lidské nádorové buněčné linie

cis-[PtCl2(L)2]

trans-[PtCl2(L)2]

[Pt(cbdc)(dmso)(2OMeL)2]

[Pt(ox)(2,4diOMeL)2]

Pt–N
2.032(4)
2.022(5)

Pt–Cl
2.287(2)
2.283(2)

Pt–O
-

N–Pt–N
89.8(2)

O–Pt–O
-

Pt–N7–C5
129.5(4)
134.4(7)

Pt–N7–C8
124.0(4)
124.2(4)

trans-[PtCl2(L)2]

2.010(2)
2.010(2)

2.2846(7)
2.2846(7)

-

180.00

-

128.9(2)
128.9(2)

124.6(2)
124.6(2)

[Pt(cbdc)(dmso)(2OMeL)2]

2.011(4)

-

2.018(3)
2.004(3)

-

89.89(13)

128.0(3)

125.3(3)

[Pt(ox)(2,4diOMeL)2]

2.001(3)
2.001(3)

-

1.994(2)
2.010(2)

89.74(11)

83.88(10)

128.2(2)
132.3(2)

126.2(2)
121.9(2)

cis-[PtCl2(L)2]

Driváty cisplatiny
MCF7

G-361

HOS

K-562

karcinom vaječníku (A2780)
cisplatin rezistentní karcinom vaječníku (A2780cis)
maligní melanom (G361)
prsní adenokarcinom (MCF7)
karcinom plic (A549)
osteosarkom (HOS)
karcinom děložního čípku (HeLa)

cis-[PtCl2(boh)2] (1) 15/26
cis-[PtCl2(oc)2] (2)
cis-[PtCl2(ros)2] (3)
cis-[PtCl2(ipoc)2] (4)
cis-[PtCl2(3OHros)2] (5)
cis-[PtCl2(3OHmros)2] (6)
cis-[PtCl2(L)2] (7)
cis-[PtCl2(2OMeL)2] (8)
cis-[PtCl2(4OMeL)2] (9)
cisplatin (cispt)
oxaliplatin (oxapt)
boh = bohemin
oc = olomoucin
ros = roskovitin
ipoc = isopropyl-olomoucin

lidské nenádorové buněčné linie
hepatocyty z dospělých multiorgánových dárců
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Driváty karboplatiny a oxaliplatiny
G-361

HeLa

MCF7

HOS

[Pt(cbdc)(2F5BrL)2] (1)
[Pt(cbdc)(3,4diClL)2] (2)
[Pt(cbdc)(3BrL)2] (3)
[Pt(cbdc)(2CF3L)2] (4)
[Pt(cbdc)(3CF3L)2] (5)
[Pt(cbdc)(4CF3L)2] (6)
[Pt(cbdc)(boh)2] (7)
[Pt(ox)(L)2] (8)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9)
[Pt(ox)(3OMeL)2] (10)
[Pt(ox)(2,4diOMeL)2] (11)
[Pt(ox)(3,4diOMeL)2] (12)
[Pt(ox)(ros)2] (13)
[Pt(ox)(2OMeros)2] (14)
[Pt(ox)(3OMeros)2] (15)
[Pt(ox)(4OMeros)2] (16)
cisplatina (cispt)
karboplatina (karbopt)
oxaliplatina (oxapt)
boh = bohemin
ros = roskovitin
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Driváty karboplatiny a oxaliplatiny
A2780

A549

A2780cis

A2780/A2780cis

[Pt(cbdc)(2F5BrL)2] (1)
[Pt(cbdc)(3,4diClL)2] (2)
[Pt(cbdc)(3BrL)2] (3)
[Pt(cbdc)(2CF3L)2] (4)
[Pt(cbdc)(3CF3L)2] (5)
[Pt(cbdc)(4CF3L)2] (6)
[Pt(cbdc)(boh)2] (7)
[Pt(ox)(L)2] (8)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9)
[Pt(ox)(3OMeL)2] (10)
[Pt(ox)(2,4diOMeL)2] (11)
[Pt(ox)(3,4diOMeL)2] (12)
[Pt(ox)(ros)2] (13)
[Pt(ox)(2OMeros)2] (14)
[Pt(ox)(3OMeros)2] (15)
[Pt(ox)(4OMeros)2] (16)
cisplatina (cispt)
karboplatina (karbopt)
oxaliplatina (oxapt)
boh = bohemin
ros = roskovitin

Shrnutí ...
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optimalizované syntézy Pt(II) dichlorido, cyklobutan-1,1-dikarboxylato
a oxalato komplexů (deriváty cisplatiny, karboplatiny a oxaliplatiny
s deriváty N6-benzyladeninu)
in vitro cytotoxicita vůči široké škále lidských nádorových buněčných linií
a zdravých lidských jaterních buněk
vyšší in vitro cytotoxicita vůči některým lidským nádorovým liniím než cisplatina
in vitro nehepatotoxické

... a výhled
rozšíření spektra odstupujících skupin
nové N-donorové heterocyklické "carrier" ligandy
studium chování v roztoku (např. fyziologické podmínky)
in vitro studium DNA interakcí
lékové interakce (aktivace AhR a PXR receptorů)
in vivo studium

19/26
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Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: současný stav

Schéma vývoje léčiv na bázi platiny

www-cgi.uni-regensburg.de

biokompatibilní vrstva

magnetická nanočástice

aktivní látka

polymery

Fe3O4, γ-Fe2O3
syntetické, biogenní
vhodná velikost (5.5-200 nm)

organická
anorganická

syntetické, přírodní
dextran, proteiny

komplex

amfifilní látky

malé: renální eliminace
velké: eliminace RES systémem

mastné kyseliny
fosfolipidy

biodegradabilní

požadavky:

Kupfferovy buňky: na ferritin

vhodná morfologie a náboj povrchu

biodegradabilní
vhodné funkční skupiny
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Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: současný stav
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Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: aplikace
hypertermie
zobrazení magnetickou resonancí (MRI)

značení buněk
cílený transport léčiv

cílený transport proteinů
cílený transport genů
J. Chomoucká et. al. Pharm. Research 62 (2008) 144
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Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: aplikace
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Nanočástice na bázi oxidů železa a cílený transport léčiv
farmakologicky stabilní systém

hypertermie
zobrazení magnetickou resonancí (MRI)

značení buněk

léčivo adsorbováno na modifikovaném povrchu
nanočástice
kontrolované odštěpení léčiva v cévním systému

distribuováno v místě nádoru
externí magnet
navýšení terapeutického účinku léčiva
omezení negativních vedlejších účinků léčiv

cílený transport léčiv
vlivy a omezení:

cílený transport proteinů
cílený transport genů

http://www.cems.umn.edu

velikost a magnetismus nanočástice
velikost a fyzikálně-chemické vlastnosti funkcionalizované nanočástice
síla a geometrie externího pole
poloha nádoru
míra prokrvení

Nanočástice na bázi oxidů železa a cílený transport léčiv
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nanočástice (mNP)

Nanočástice na bázi oxidů železa a cílený transport léčiv
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doxorubicin (DOX)

Øvodné roztoky FeCl3 (30 ml, 0.1 M) a FeCl2 (15 ml, 0.1 M)
Ø přikapány 3 ml 5 M NH4OH
Ø mícháno 20 min (N2 atmosféra)
Ø hydrofilní

chemoterapeutikum
některé leukémie
karcinom prsu, močového měchýře, vaječníku atd.

MetOH roztok přikapán k disperzi mNP+OA+Pluronic ve vodě
mícháno 16 hod

mNP + kyselina olejová (OA)

výsledná funkcionalizovaná nanočastice

Ø 1.7-41.0 hm. % OA přidáno po NH4OH
Ø mícháno 30 min při 80 °C (odstranění NH4OH)
Ø optimum: 23 hm. % OA
Ø hydrofobní

navázáno 8.2 hm. % (úspěšnost 82%)
magnetické vlastnosti nezměněny
uvolnění léčiva v in vitro studii
28% po 48 hod
62% po týdnu

mNP + OA + Pluronic (kopolymer, jednotky kDa)
5.6-54.0 hm. % přidáno k mNP/OA systému
mícháno ca 12 hod při 25 °C
3x suspendováno ve vodě a odcentrifugováno
optimum: 19 hm. %
hydrofilní, disperguje ve vodě

cytotoxicita vůči MCF7 a PC3
systém bez léčiva: necytotoxický (0.1-100 μg/ml)
systém s léčivem: cytotoxický (méně než vlastní DOX)
T.K. Jain et al, Mol. Pharmaceutics 2 (2005) 194

Poděkování

26/26

Výzkumný záměr MSM6198959218 "Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných
kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích" (MŠMT ČR)
IGA PřF UP (grant PrF_2010_018)

Prof. Zdeněk TRÁVNÍČEK - hlavní řešitel uvedených projektů
Mgr. Lukáš DVOŘÁK - syntéza derivátů karboplatiny, CHN elementární analýza
Prof. Zdeněk DVOŘÁK - stanovení in vitro cytotoxicity vůči nádorovým liniím a hepatocytům
Mgr. Alena KLANICOVÁ - ESI+ hmotnostní spectrometrie
Dr. Miroslava MATÍKOVÁ-MAĽAROVÁ - IR a Ramanova spektroskopie
Mgr. Radka NOVOTNÁ - IR a Ramanova spektroskopie
Dr. Igor POPA - NMR spektroskopie
Pavla RICHTEROVÁ - CHN elementární analýza
Dr. Lucie SZÜČOVÁ - syntéza derivátů cisplatiny
Dr. Radim VRZAL - stanovení in vitro cytotoxicity vůči nádorovým liniím a hepatocytům

T.K. Jain et al, Mol. Pharmaceutics 2 (2005) 194

Od supramolekulární chemie k nanomateriálům

NANO „ dva přístupy“

top-down přístup

Nanomateriály – 45 nm se vyrábějí, 32(2013), 23 (2016), 16(2019)

6,022 . 1023 mol-1
mili - mikro - nano - piko - femto
10-3

10-6

10-9

10-12

10-15
C. G. Wilson..: ACS Nano. 2008, 2, 1323-8

I.Stibor, UOCHB, AV ČR v.v.i., Praha

NANO „dva přístupy“

bottom-up přístup

-

Dendrimery

Byly popsány poprvé v roce 1978 (cascade molecules: Vögtle et al. (Synthesis 1978
155-158), jako „potomci“ chobotnicových molekul (F. Vögtle, E. Weber. Angew.
Chem. 1974, 86, 896-898 and 1974, 13, 814-816). Jejich objevitel je syntetizoval, s
jejich využitím však – opět - váhal.

NANO „dva přístupy“

bottom-up přístup - Dendrimery

NANO „dva přístupy“

divergentní

x

bottom-up přístup - Dendrimery

konvergentní syntéza

NANO Dendrimery – „příroda to umí lépe“
AMYLOPEKTIN (75%)

AMYLOSA (25%)

www.ethanolmt.org/presentations/08-Jessica%20Saunders%20Presentation.ppt

NANO Dendrimery – „příroda to umí lépe“

NANO „naruby“ – rádi bychom, ale neumíme

105 USD

Šárka E., Bubník Z.: Chemické Listy 2010, 104, 318-325

NANO nechceme, ale neumíme si pomoci
Mexický záliv, 20.4.2010, plošina Deepwater Horizon

105 CZK

100 karátů

E. Fritsch et al. : Diamond & Related Materials 2007, 16 1471–1474
Y. Gogotsi et.al. : J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 11635-11642

NANO nechceme, ale neumíme si pomoci

self-assembly (samoskladba)

hydrofilní hlava

–

lipofilní „ocásek“

amfifilní sloučenina
detergent
povrchově aktivní látka
mýdlo – sůl vyšší mastné kyseliny

Ropa – směs uhlovodíků – který se uvnitř schová první ?
http://obrazem.ihned.cz/index.php?article[galery][detail_id]=993040&article[galery][from]=0&article[galery][id]=
742570&article[id]=42805750&p=0O0000

NANO – zabíjí, ale nemáme nic účinného proti
Alzheimerova choroba
Nemoc poprvé popsal již na počátku 20. století německý lékař Alois Alzheimer.
Tehdy to byla nemoc vzácná a neobvyklá.

J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9829–9835

http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh/molekuly/micela.htm
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2228385

NANO – zabíjí, ale nemáme nic účinného proti
Alzheimerova choroba
Nemoc poprvé popsal již na počátku 20. století německý lékař Alois Alzheimer.
Tehdy to byla nemoc vzácná a neobvyklá.

J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9829–9835

Rizikové faktory

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba

věk - Jeden ze základních faktorů. U lidí před 60. rokem se s nemocí setkáváme spíše vzácně. U lidí nad 85 let trpí
chorobou každý pátý.
pohlaví - V tomto ohledu jsou ženy ohroženy o trochu více než muži.
genetické předpoklady - Také ovlivňují výskyt ACh. U blízkých příbuzných je výskyt 3-4× větší.
vzdělání - Podle kanadské studie člověk, který je ve vzdělávacím procesu více než 10 let, má 4× nižší pravděpodobnost
výskytu ACh. Neví se však, zda to má za následek vzdělání jako takové (a s ním spojené „trénování“ mozku), fluidní
(přirozená) inteligence, či socioekonomické postavení rodiny. Faktem také je, že mnoho lidí s nízkým vzděláním
neonemocní.
kouření - Studie prokazují, že kouření přináší vyšší riziko vzniku demence.
alkohol - Studie říkají, že dlouhodobá konzumace většího množství alkoholu s sebou přináší větší riziko onemocnění.
Na druhou stranu se polemizuje o tom, zda konzumace malého množství nemá protektivní účinky. Jelikož např. víno
roztahuje cévy, mohlo by pozitivně přispět k tomu, že působí proti kardio-vaskulárním chorobám.
poranění hlavy - V anamnéze pacientů s ACh se poranění hlavy vyskytuje 2× častěji.
deprese - Starší lidé s depresí mají 3-4× větší riziko propuknutí demence.
zdraví - Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vysoké hladiny lipidů a cukrovka.
sklon k chronickým zánětům a infekcím
snížená imunita
sklon k autoimunitním onemocněním, např. chimérismus, kloubový revmatismus, cukrovka, alergie
sklon k metabolickým poruchám, např. cukrovka, zhoršení vnímavosti na ochranné hormony
sklon k některým hormonálním poruchám, např. cukrovka (zhoršení produkce některých ochranných hormonů např. inzulinu)
nízká hladina antioxidantů v krvi, např. u kuřáků, alkoholiků
nedostatek živin v dětství, může zvýšit náchylnost k ACh různými cestami, např. narušením imunity. Jde zejména o
příjem důležitých vitamínů, minerálů, aminokyselin a omega-3-mastných kyselin (rybí tuk), zaručujících optimální
rozvoj mozku.
nedostatek živin v dospělosti, může urychlit nástup a vývoj onemocnění. Také hodnotné aminokyseliny mají u ACh a
stařecké demence preventivní účinek. Z tohoto hlediska jsou cenné zejména aminokyseliny hovězího a telecího masa.
Nedostatek živin může způsobit třeba i porucha trávení, funkce střeva a asimilace živin vůbec.

NANO – zabíjí, ale neumíme s tím účinně bojovat

NANO – zabíjí, ale neumíme s tím účinně bojovat
Nemoc šílených krav ( CJD, BSE - bovine spongiform encephalopaty)

J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9829–9835

Supramolekulární chemie – potíž z chemií obecně

NaOH + HCl →

+

NaCl + H2O

Cl

HCl

N

N

-

+

H

Řešme problémy – mezimolekulární interakce – pomocí vhodně
zvolených, jednoduchých modelů.
Cordeiro, Y. et al.; J.Biol.Chem. 2001, 276, 49400 .

Supramolekulární chemie – problémy a záhady

Supramolekulární chemie - počátky

SAM

O
OH

+
OTHP

Cl

Cl
O

1. NaOH, nBuOH
2. H+ , H2O

O

O

OTHP THPO

OH

O
O

O
Na+

OH

O

O
O

20% H2SO4 - v roztoku – femtosekundy, SAM – nereaguje !!!
C.Silien et al : Langmuir, 2009, 25, 959-967
J.Liu et al: Phys.Chem.Chem.Phys. 2010, 12, 4459-4472

0,4 %
krystaly
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resolving machine
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O
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O

O
O

sferand
(Cram)

(2,2,2) kryptand

Supramolekulární chemie - počátky

Supramolekulární chemie – katenany & Co.

Carcer= Prison
Carcerand=a host molecule
that completely entraps it
guest
www.columbia.edu/cu/chemistry/groups/synth-lit/cir/2007_04_13-MCarnes-DonaldCram.pdf

Supramolekulární chemie – katenany & Co.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chemistry_videos

http://stoddart.northwestern.edu/Index.php?View=Fraser_Stoddart/General.php

Supramolekulární chemie – katenany & Co.

Bělohradský, Raymo, Stoddart : CCCC 1996, 61, 2-40
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Bělohradský, Raymo, Stoddart : CCCC 1996, 61, 2-40

Mechanised nanoparticles for drug delivery

Supramolekulární chemie – katenany & Co.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chemistry_videos

Mechanised nanoparticles for drug delivery

Karla K. Cotı´, ……. and J. Fraser Stoddart*: Nanoscale 2009, 1, 16-39.
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Mechanised nanoparticles for drug delivery

J.Y.Ying… :Angew.Chem.Int.Ed.Engl. 1999, 11, 56 - 77
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Mechanised nanoparticles for drug delivery

C.J.Brinker … :Advanced Materials 1999, 11, 579 - 85
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Karla K. Cotı´, ……. and J. Fraser Stoddart*: Nanoscale 2009, 1, 16-39
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Mechanised nanoparticles for drug delivery

Karla K. Cotı´, ……. and J. Fraser Stoddart*: Nanoscale 2009, 1, 16-39

Tradiční a „de novo“ biomimetické materiály.

H.D.Espinosa, J.E.Rim, F.Barthelat, M.J.Buehler: Progress in Materials Science 54 (2009) 1059–1100
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Jak vznikají v přírodě – biomineralizace.

M.A.Meyers et.al :Progress in Materials Science 2008, 53 1–206
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Umělá perleť, ekonomicky a ve velkém – a ještě „zeleně“.

Andreas Walther,* Ingela Bjurhager, Jani-Markus Malho, Jaakko Pere, Janne Ruokolainen, Lars A.
Berglund, and Olli Ikkala*: Nano Letters 2010,
DOI: 10.1021/nl1003224
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Mistra světa v Nano

M.A.Meyers et.al :Progress in Materials Science 2008, 53 1–206

Mistra světa v Nano – „5 neděl v balóně s pavoukem“

Pavoučí vlákno

clubiona

Chemical Reviews, 2006, 106, 3763 - 3774

http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/InfoNed/webthread.html
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Pavoučí vlákno

M.A.Meyers et.al :Progress in Materials Science 2008, 53 1–206

Chemical Reviews, 2006, 106, 3763 - 3774

Pavoučí vlákno

Nanomateriály a nanotechnologie

Tetragnatha ZZ282
si hraje se svými
potomky

Lidé, s Vaším NANO, doporučuji velkou skromnost – DĚKUJI ZA POZORNOST
M.A.Meyers et.al :Progress in Materials Science 2008, 53 1–206
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1. Úvod do magnetismu, magnetický moment a klaklasifikace typŢ
typŢ magnetických reä
reäimŢ
imŢ
2. Typy magnetických reä
reäimŢ
imŢ
W. Gilbert H.H.-Ch.
Ch. Oersted A.A.-M. Ampè
Ampère J. B. Biot
(1544(1777(1775(1544-1603)
(1777-1851)
(1775-1836) (1774(1774-1862)

F. Savart
(1791(1791-1841)

M. Faraday
(1791(1791-1867)

3. Magnetismus v nanosvĘ
nanosvĘtĘ
4. Klasifikace magnetických nanomateriá
nanomateriálŢ z hledihlediska magnetických interakcí
í
a
pŐ
Ő
í
padné
é
ho
pouä
interakc p padn
pouäití
ití v
praxi

J. C. Maxwell J. P. Joule
(1831(1831-1879) (1818(1818-1889)

05

J. A. Ewing
P. Curie
(1855(1855-1935) (1859(1859-1906)

P. Lanvevin
(1872(1872-1946)

P. Weiss
(1865(1865-1940)

L. Né
Néel
(1904(1904-2000)

1A. PŢ
PŢvod magnetismu v materiá
materiálech a jeho obecný popis

- Magnetické
Magnetické vlastnosti materiá
materiálu se odví
odvíjí od jeho magnetické
magnetického stavu. Magnetický stav materiá
materiálu má
má

atomový pŢ
m urý
pŢvod a je pŐ
pŐedevší
edevším
urýen elektrony atomŢ
atomŢ.
- Z magnetické
magnetického hlediska je kaä
kaädý atom charakterizová
charakterizován magnetickým momentem ȝ, který se sklá
skládá
ze tŐ
tŐí pŐíspĘ
spĘvkŢ
vkŢ:
1). Orbitá
Orbitální
lní pohyb elektronŢ
elektronŢ po drá
dráze kolem já
jádra atomu;
atomu;
2). Spin elektronŢ
elektronŢ („vnitŐ
vnitŐní“ magnetický moment);
moment);
3). VnĘ
VnĘjší magnetické
magnetické pole ovlivŁ
ovlivŁují
ující pohyb elektronŢ
elektronŢ kolem já
jádra.
dra.
- Magnetický moment je vektorová
vektorová veliý
veliýina,
ina, tj. má
má svoji velikost a svŢ
svŢj smĘ
smĘr!!!
- Vystaví
Vystavímeme-li atom vnĘ
vnĘjšímu
šímu magnetické
magnetickému poli o
n
magnetické
magnetické indukci B, jehoä
jehoä smĘ
smĘr není
není totoä
totoäný
µi
se smĘ
smĘrem magnetické
magnetického momentu, magnetický
= i =1
moment se pŐikloní
ikloní ke smĘ
smĘru vnĘ
vnĘjšího
šího pole, s
nímä bude sví
svírat úhel ˠ. Jelikoä
Jelikoä je magnetický
moment urý
urýen i orbitá
orbitální
lním pŐ
pŐíspĘ
spĘvkem (tj. orbiorbitální
lním momentem), pŐ
pŐítomnost magnetické
magnetického
pole zpŢ
zpŢsobí
sobí, äe smĘ
smĘr magnetické
magnetického momentu
zaý
zaýne rotovat kolem smĘ
smĘru magnetické
magnetického pole.
Frekvence rotace je oznaý
oznaýová
ována jako Larmorova
precesní
precesní frekvence.
frekvence.
- Magnetický materiá
materiál se sklá
skládá z velké
velkého poý
poýtu
atomŢ
atomŢ, jeho magnetický projev popisujeme
magnetizací
magnetizací M, která
která je definová
definována jako vektorovektorový souý
souýet magnetických momentŢ
momentŢ všech pŐítotomných atomŢ
atomŢ dĘlený objemem materiá
materiálu.
lu.

M

5. PŐ
PŐíklady praktické
praktického vyuä
vyuäití
ití magnetických nanonanomateriá
materiálŢ

1B. DĘ
DĘlení
lení magnetických materiá
materiálŢ
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- Základní
ĘŐíme, jsou magnetizace M a magnetická
kladními makroskopickými veliý
veliýinami, které
které mĘŐí
magnetická susceptisusceptibilita Ȥ. Magnetická
Magnetická susceptibilita je definová
definována pomČ
pomČrem M/H, kde H je intenzita vnČ
vnČjšího
šího
magnetické
magnetického pole, které
které indukuje magnetizaci M v materiá
materiálu.
- Na zá
základČ
kladČ hodnot magnetické
magnetické susceptibility dČ
dČlíme magnetické
magnetické materiá
materiály do tĜ
tĜí hlavní
hlavních skupin:
1). Diamagnetické
Diamagnetické látky ĺ Ȥ < 0;
0;
Magneticky neuspoŐ
neuspoŐádané
dané materiá
materiály
2). Paramagnetické
Paramagnetické látky ѧ ˮ > 0;
0;
3). UspoĜ
UspoĜádané
dané magnetické
magnetické materiá
materiály – feromagnetické
feromagnetické, antiferomagnetické
antiferomagnetické, ferimagnetické
ferimagnetické látky
atd.
atd. ѧ ˮ >> 0.
0.

¦

V

- Jádro atomu rovnĘä
rovnĘä nese malý
magnetický moment, ale jeho velivelikost je velmi malá
malá v porovná
porovnání s
magnetickým momentem elektroelektronŢ (asi 2000 krá
), a proto
krát menší
menší),
neovlivní
neovlivní celkové
celkové magnetické
magnetické chochování atomu.
- Magnetická
Magnetická susceptibilita je bezbezrozmĘ
rozmĘrná
rná veliý
veliýina v soustavĘ
soustavĘ SI!!!
(v CGS soustavĘ
soustavĘ má jednotku
emu/g,
…)
emu/g, emu/mol,
emu/mol,…

2A. Diamagnetismus
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- Magnetická
Magnetická susceptibilita diamagnetických lá
látek je malá
malá a zá
záporná
porná, Ȥd § 10-5.
- Diamagnetismus pochá
pochází od orbitá
orbitální
lního pohybu elektronĤ
elektronĤ kolem atomu já
jádra a proto je pĜ
pĜítomen u
všech materiá
materiálĤ.
- Vlož
Vložímeme-li diamagnetickou lá
látku do vnČ
vnČjšího
šího magnetické
magnetického pole, v materiá
materiálu se indukuje magnetický
moment, který je orientová
orientován proti smČ
smČru vnČ
vnČjšího
šího magnetické
magnetického pole.
pole. Dia magnetická
magnetická látka je tudí
tudíž
z magnetické
magnetického pole vypuzová
vypuzována.
na.
- Mezi zá
základní
kladní charakteristiky diamagnetické
diamagnetické susceptibility patŐ
patŐí, äe (1) je teplotnĘ
teplotnĘ nezá
nezávislá
vislá a (2) je
jediným pŐ
pŐíspĘ
spĘvkem k celkové
celkové susceptibilitĘ
susceptibilitĘ u materiá
materiálŢ, u nichä
nichä všechny elektrony jsou umí
umístĘ
stĘny
v uzavŐ
uzavŐených elektronových slupká
slupkách.
ch.
- PŐíklady diamagnetických lá
látek:
tek: vš
všechny vzá
vzácné
cné plyny, polyatomické
polyatomické plyny jako H2, N2 a skoro
všechny organické
organické slouý
slouýeniny.
- Vyuä
Vyuäití
ití: tekuté
tekuté krystaly, supravodiý
supravodiýe.

Diamagnetická
Diamagnetická látka je v kontejneru, který se zaý
zaýne pohybovat smĘ
smĘrem do oblasti z niä
niäším
ším gradientem
vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole.
pole.

2B. Paramagnetismus
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- Z matematické
matematického rozboru lze pro zá
závislost indukované
indukované magnetizace M na vnĘ
vnĘjším
ším magnetické
magnetickém poli
B odvodit vztah

M = L(x ) = cotanh(x ) − 1
MS
x

kde x = (ȝ
(ȝB)/(k
)/(kBT), MS pĜedstavuje saturaþ
saturaþní magnetizaci a kB je Boltzmannova konstanta.

Langevinova funkce

Brillouinova funkce

- PĜihlé
ihlédnemedneme-li k tomu, že smČ
smČry magnetických momentĤ
momentĤ v magnetické
magnetickém poli jsou kvantová
kvantovány (tj.
smČ
smČry magnetických momentĤ
momentĤ nemohou být libovolné
libovolné), zá
závislost M/MS na vnČ
vnČjším
ším poli B je
korektnČ
korektnČ popsá
popsána Brillouinovou funkcí
funkcí (zohledĖ
(zohledĖuje kvantové
kvantové stavy atomu). V mnoha pĜ
pĜípadech je
ale klasická
klasická aproximace Langevinovou funkcí
funkcí dostateþ
dostateþná.
- PĜíklady:
:
hliní
í
k,
platina,…
…
klady hlin platina,
- Využ
Využití
ití: adiabatická
adiabatická demagnetizace, EPR, teoretické
teoretické studium magnetismu.

2C. Interakce mezi magnetickými momenty v lá
látce
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Fe

Fe

Fe

3d orbital
PŐímá dipó
dipólová
lová interakce
(velmi slabá
slabá)

neinteragují
neinteragují. VnitŐ
VnitŐní magnetický moment atomu je pŐ
pŐitom dá
dán pŐ
pŐítomností
tomností nepá
nepárovaných elektronŢ
elektronŢ.
Jejich paramagnetická
paramagnetická susceptibilita Ȥp je kladná
kladná a mĘ
mĘní se s teplotou T podle Curieho zákona ˮp =
C/T, kde C je Curieho konstanta. Takové
é
chová
á
n
í
je
pŐ
Ő
itom
výsledkem
soutĘä
Ęäen
Ęä
Takov chov
p
sout eníí mezi
magnetickou energií
energií (dí
(díky vnĘ
vnĘjšímu
šímu magnetické
magnetickému poli), která
která se snaä
snaäí vyrovnat magnetické
magnetické
momenty do smĘ
smĘru vnĘ
vnĘjšího
šího pole, a teplotní
teplotními efekty (ná
(náhodnými fluktuacemi), které
které podporují
podporují
neuspoŐ
neuspoŐádanost smĘ
smĘrŢ magnetických momentŢ
momentŢ. VnĘ
VnĘjší magnetické
magnetické pole tudí
tudíä zpŢ
zpŢsobí
sobí jejich
ýásteý
steýné uspoŐ
uspoŐádání (a tí
tím i indukci magnetizace), jehoä
jehoä míra zá
závisí
visí na intenzitĘ
intenzitĘ vnĘ
vnĘjšího
šího
magnetické
magnetického pole.
pole. V pŐ
pŐípadĘ
padĘ atomŢ
atomŢ paramagnetických lá
látek je jejich magnetický moment dá
dán
vektorovým souý
souýtem orbitá
orbitální
lního a spinové
spinového momentu.
momentu.
- Hodnota ˮp je malá
malá a pohybuje se v rozmezí
rozmezí od 10-3 aä 10-5.

Ȥ, 1/Ȥ
1/Ȥ a ȤT na T paramagnetu

Efekt vnĘ
vnĘjšího
šího pole na magnetické
magnetické momenty

2C. Interakce mezi magnetickými momenty v lá
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látce
- Doposud jsme se zabývali situací
situací, kdy magnetické
magnetické momenty atomŢ
atomŢ v lá
látce jsou izolované
izolované (tj.
neinteragují
neinteragují vzá
vzájemnĘ
jemnĘ mezi sebou). Avš
Avšak v magnetických lá
látká
tkách vĘ
vĘtšinou dochá
dochází k interakcí
interakcím
mezi magnetickými momenty atomŢ
atomŢ a mezi magnetickými momenty a elektrickým potenciá
potenciálem
jejich okolí
okolí.
- Magnetické
Ęäí s teplotní
Magnetické interakce obecnĘ
obecnĘ podporují
podporují magnetické
magnetické uspoŐ
uspoŐádání, které
které soutĘä
soutĘäí
teplotními
fluktuacemi zpŢ
zpŢsobují
sobující neuspoŐ
neuspoŐádanost magnetických momentŢ
momentŢ. Takové
Takovéto materiá
materiály vykazují
vykazují
kritickou teplotu (tj. teplotu uspoŐ
uspoŐádání), která
která je mírou sí
síly magnetických interakcí
interakcí. Nad touto
teplotou, teplotní
teplotní fluktuace dominují
dominují a materiá
materiál se chová
chová jako paramagnetická
paramagnetická látka. Naopak, pod
kritickou teplotou sí
síla magnetických interakcí
interakcí pŐevá
eváäí a materiá
materiál vykazuje magneticky uspoŐ
uspoŐádanou
strukturu magnetických momentŢ
momentŢ.
- Interakce magnetické
magnetického momentu s elektrickým potenciá
potenciálem jeho okolí
okolí je strŢ
strŢjcem hlavní
hlavní ýásti
magnetické
magnetické anisotropie (tzv. magnetokrystalová
magnetokrystalová anisotropie), která
která v podstatĘ
podstatĘ definuje snadné
snadné a
tĘäk
Ęäké osy magnetizace v materiá
materiálu.
- Existuje nĘ
nĘkolik druhŢ
druhŢ magnetických interakcí
interakcí, jimiä
jimiä magnetické
magnetické momenty jednotlivých atomŢ
atomŢ v lá
látce
mezi sebou komunikují
komunikují:
1). Magnetická
Magnetická dipolá
dipolární
rní interakce (magnetické
(magnetické momenty interagují
interagují skrz prostor);
2). PŐímá výmĘ
výmĘnná
nná interakce (elektrony interagují
interagují skrz pŐ
pŐekrývají
ekrývající se elektronové
elektronové orbitaly sousedsousedních magnetických atomŢ
atomŢ);
3). NepŐ
Ő
í
m
á
výmĘ
Ę
nná
á
interakce
(nejví
í
ce
obvyklá
á
,
vyskytuje
se
v
pŐ
Ő
í
padĘ
Ę
,
kdy
je
vzdá
á
lenost
dvou
Nep
vým nn
(nejv
obvykl
p pad
vzd
sousední
sousedních atomŢ
atomŢ natolik veliká
veliká, äe k pŐ
pŐekrytí
ekrytí elektronových orbitalŢ
orbitalŢ nedochá
nedochází. Interakce probí
probíhá
skrz orbitaly nemagnetické
nemagnetického iontu, který se nachá
nachází mezi magnetickými ionty a je spjat s existencí
existencí
kovalentní
kovalentní vazby);
4). NepŐ
NepŐímá (RKKY) výmĘ
výmĘna v kovech (uplatŁ
(uplatŁuje se u vodivostní
vodivostních elektronŢ
elektronŢ kovŢ
kovŢ);
5). Dvojitá
Dvojitá výmĘ
výmĘna (u nĘ
nĘkterých oxidŢ
oxidŢ, kde se objevuje feromagnetická
feromagnetická výmĘ
výmĘnná
nná interakce, neboŘ
neboŘ
magnetický iont vykazuje smíš
enou valenci, tj. mŢä
Ţäe existovat ve ví
smíšenou
mŢäe
více jak jednom oxidaý
oxidaýním stavu).

2C. Interakce mezi magnetickými momenty v lá
12
látce
- U uspoŐ
uspoŐádaných magnetických materiá
materiálŢ hraje významnou roli magnetická
magnetická anisotropie (tj. magnetické
magnetické

Fe

3d orbital

2B. Paramagnetismus
08
- Paramagnetické
Paramagnetické látky jsou takové
takové látky, její
jejíä atomy nesou vnitŐ
vnitŐní magnetické
magnetické momenty, které
které spolu

3d orbital

PŐímá výmĘ
výmĘnná
nná interakce

NepŐ
NepŐímá výmĘ
výmĘnná
nná interakce (M je magnetický atom ýi iont a N je nemagnetický atom ýi iont)

vlastnosti jsou zá
závislé
vislé na smĘ
smĘru pozorová
pozorování). Magnetická
Magnetická anisotropie je pak hlavní
hlavním strŢ
strŢjcem
magneticky významných os (tj. snadná
Ęäká osa magnetizace). Magnetická
snadná vs. tĘä
tĘäk
Magnetická anisotropie se
sklá
skládá z 5 pŐ
pŐíspĘ
spĘvkŢ
vkŢ:
1). Magnetokrystalová
Magnetokrystalová anisotropie - MKA (má
(má pŢvod ve spinspin-orbitá
orbitální
lní vazbĘ
vazbĘ, svazují
svazující spin s
orbitá
orbitální
lním pohybem elektronŢ
elektronŢ, ýímä se spin stá
stává prostŐ
prostŐednictví
ednictvím orbitalŢ
orbitalŢ citlivým na
elektrostatické
Ţýi krystalové
elektrostatické pole krystalu a tí
tím i na svoji orientaci vŢý
vŢýi
krystalové mŐíäce,
ce, z energetické
energetického
hlediska podporuje MKA usmĘ
usmĘrnĘ
rnĘní magnetizace materiá
materiálu podé
podél specifické
specifického krystalografické
krystalografického
smĘ
smĘru ĺ snadná
snadná osa magnetizace,
magnetizace, je typická
typická pro daný materiá
materiál a nezá
nezávislá
vislá na jeho smČ
smČru);
2). Tvarová
Tvarová anisotropie - TA (vyskytuje se u nesfé
nesférických materiá
materiálĤ, je zodpovČ
zodpovČdná
dná za nejvyšší
nejvyšší
hodnoty koercitivity, s TA je spojená
spojená magnetostatická
magnetostatická energie a demagnetizace krystalu);
krystalu);
3). Magnetoelastická
Magnetoelastická anisotropie - MEA (je výsledkem vnitĜ
vnitĜních i vnČ
vnČjších
ších pnutí
pnutí v materiá
materiálu,
plastických deformací
deformací, ozá
ozáĜení
ením svazkem iontĤ
iontĤ…);
4). Indukovaná
Indukovaná anisotropie - IA (anisotropie
(anisotropie induková
indukována vnČ
vnČjšími
šími vlivy - teplota);
5). VýmČ
VýmČnná
nná anisotropie - VA (na rozhraní
rozhraní dvou rĤ
rĤzných magnetických fá
fází, napĜ
napĜíklad rozhraní
rozhraní
feromagnetické
feromagnetické a antiferomagnetické
antiferomagnetické fáze, které
které jsou v tČ
tČsné
sném kontaktu).
- U vČ
vČtšiny magneticky uspoĜ
uspoĜádaných materiá
materiálĤ pĜitom mezi rĤ
rĤznými pĜ
pĜíspČ
spČvky platí
platí nerovnosti:

MKA ≥ TA ≥ MEA ≥ IA ≥ VA
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2C. Interakce mezi magnetickými momenty v lá
14
látce
- Výš
Výše diskutované
diskutované anisotropie udĘ
udĘlují
lují krystalu magnetickou energii.
energii. Celková
Celková magnetická
magnetická energie je
pak dá
dána souý
souýtem magnetokrystalové
magnetokrystalové, magnetoelastické
magnetoelastické, magnetostatické
magnetostatické, indukované
indukované a výmĘ
výmĘnné
nné
energie.
energie. Rovnová
Rovnováäný magnetický stav avš
avšak musí
musí splŁ
splŁovat podmí
podmínku minima úhrnné
hrnné magnetické
magnetické
energie.
energie. Ukazuje se, äe aby tato podmí
podmínka byla splnĘ
splnĘna, je energeticky výhodnĘ
výhodnĘjší rozdĘ
rozdĘlit krystal
na makroskopicky spontá
spontánnĘ
nnĘ zmagnetované
zmagnetované oblasti se vzá
vzájemnĘ
jemnĘ odliš
odlišným smĘ
smĘrem spontá
spontánní
nní
magnetizace ĺ DOMÉ
DOMÉNY.
NY. Hlavní
Hlavní úlohu pĜ
pĜi vzniku domé
domén hraje energie magnetostatická
magnetostatická (demagdemagnetizaþ
netizaþní).
- ZmČ
ZmČna smČ
smČru magnetizace pĜ
pĜi pĜ
pĜechodu z jedné
jedné domé
domény do druhé
druhé se nedČ
nedČje jední
jedním skokem, ale je
spojitČ
spojitČ rozdČ
rozdČlena na vČ
vČtší poþ
poþet atomových rovin.
rovin. Mezi sousední
sousedními spontá
spontánnČ
nnČ zmagnetovanými
oblastmi tí
tím vzniká
vzniká jistá
jistá pĜechodová
echodová vrstva – Blochova stČ
stČna – v ní
níž se vektor magnetizace vytá
vytáþí
ze snadné
ho snadné
snadného smČ
smČru, který zaují
zaujímal v jedné
jedné domé
doménČ, a spojitČ
spojitČ pĜechá
echází do další
dalšího
snadného smČ
smČru,
v nČ
nČmž lež
leží magnetizace druhé
druhé domé
domény. Energie, která
která je potĜ
potĜebná
ebná k tvorbČ
tvorbČ domé
doménové
nové stČ
stČny, tí
tím
sniž
snižuje celkovou magnetickou energii materiá
materiálu.
lu.

- Je patrné
patrné, äe magnetické
magnetické chová
chování magneticky uspoŐ
uspoŐádaných
látek je anisotropní
anisotropní (tj. zá
záleä
leäí na smĘ
smĘru pŢ
pŢsobení
sobení vnĘ
vnĘjšího
šího
magnetické
magnetického pole).
- Je mnohem snadnĘ
snadnĘjší magnetovat uspoŐ
uspoŐádaný materiá
materiál podé
podél
snadné
ké
Ęäké osy ĺ rozliš
snadné osy neä
neä podé
podél tĘä
tĘäk
rozlišujeme snadné
snadné a tČž
tČžk
osy magnetizace.
magnetizace.
V uspoŐ
uspoŐádané
daném stavu magnetické
magnetické momenty atomŢ
atomŢ ýi iontŢ
iontŢ
spolu komunikují
komunikují ĺ vzniká
vzniká magnetické
magnetické „uspoĜ
uspoĜádání na dlouhou
vzdá
vzdálenost“
lenost“ a materiá
materiál vykazuje spontá
spontánní
nní magnetizaci i bez
pĜítomnosti vnČ
vnČjšího
šího magnetické
magnetického pole!!!
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16
látce
- Magnetické
Magnetické materiá
materiály vykazují
vykazují pod teplotou uspoŐ
uspoŐádání hysterezi (tzv. „zaostá
zaostávání“).
í“).
- Na hysterezní
hysterezní smyý
smyýce (tj. zá
závislosti magnetizace M materiá
materiálu na intenzitĘ
intenzitĘ H pŐiloä
iloäené
eného vnĘ
vnĘjšího
šího
magnetické
magnetického pole) jsou význaý
význaýné body – saturaý
saturaýní magnetizace Ms, remanence Mr a koercitivita
HC.
- MagnetizujemeMagnetizujeme-li materiá
materiál z demagnetizované
demagnetizovaného stavu, pohybujeme se po kŐ
kŐivce prvotní
prvotní magnetizace,
magnetizace,
aä dospĘ
dospĘjeme k bodu, kdy magnetizace materiá
materiálu jiä
jiä nenarŢ
nenarŢstá
stá ĺ saturaþ
saturaþní magnetizace.
magnetizace. V tomto
bodČ
bodČ jsou smČ
smČry vš
všech domé
domén a jejich magnetických momentĤ
momentĤ uvnitĜ
uvnitĜ materiá
materiálu uspoĜ
uspoĜádány do
smČ
smČru vnČ
vnČjšího
šího magnetické
magnetického pole.
pole.
- Pokud nyní
nyní sniž
snižujeme intenzitu vnČ
vnČjšího
šího pole, magnetizace se již
již nemČ
nemČní podle kĜ
kĜivky prvotní
prvotní
magnetizace. JeJe-li intenzita pole nulová
nulová, materiá
materiál si ponechá
ponechává tzv. zbytkovou (remanentní
(remanentní) magnemagnetizaci,
tizaci, tj. není
není zcela demagnetizová
demagnetizován.
- Abychom provedli celkovou demagnetizaci, musí
musíme použ
použít vnČ
vnČjší magnetické
magnetické pole, ale opaþ
opaþného
smČ
smČru než
než pĜi prvotní
prvotní magnetizaci materiá
materiálu. Intenzita opaþ
opaþného pole, která
která zpĤ
zpĤsobí
sobí celkovou
demagnetizaci, se nazývá
nazývá koercitivní
koercitivní intenzita (sice jsme demagnetovali materiá
materiál, nicmé
nicménČ domé
domény
budou jinak orientová
orientovány než
než v pĜ
pĜípadČ
padČ pĤvodní
vodního demagnetované
demagnetovaného materiá
materiálu ĺ HISTORIE).
HISTORIE).
- Celý cyklus se nazývá
nazývá hysterezní
hysterezní smyþ
smyþka, plocha hysterezní
hysterezní smyþ
smyþky pak udá
udává hysterezní
hysterezní ztrá
ztráty (tj.
ztrá
ztráty energie).
- DĤvody hystereze a koercitivity:
koercitivity: magnetokrystalová
magnetokrystalová anizotropie,
anizotropie, neþ
neþistoty (nemagnetické
(nemagnetické prvky),
dislokace,
dislokace, tvarová
tvarová anisotropie...
anisotropie...
- Na zá
základČ
kladČ tvaru a plochy hysterezní
hysterezní smyþ
smyþky dČ
dČlíme magnetické
magnetické materiá
materiály na magneticky tvrdé
tvrdé
(vysoké
(vysoké hodnoty HC, trvalé
trvalé magnety) a magneticky mČ
mČkké
kké (malé
(malé hodnoty HC, transformá
transformátorové
torové
plechy).
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2C. Interakce mezi magnetickými momenty v lá
látce
Ms – saturaý
saturaýní magnetizace
Mr – remanentní
remanentní magnetizace
HC – koercitivní
koercitivní intenzita

KŐŐivka prvotní magnetizace

2D. Feromagnetismus

18

- Feromagnetismus se objevuje u lá
látek, kde výmĘ
výmĘnné
nné interakce podporují
podporují paralelní
paralelní uspoŐ
uspoŐádání magmagnetických momentŢ
momentŢ. Dí
Díky pŐ
pŐítomnosti molekulá
molekulární
rního pole feromagnetické
feromagnetické látky mají
mají spontá
spontánní
nní
magnetizaci i bez pŐ
pŐítomnosti vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole. PŐ
PŐi 0 K je uspoŐ
uspoŐádání kompletní
kompletní, coä
coä
vede k maximá
maximální
lní hodnotĘ
hodnotĘ spontá
spontánní
nní magnetizace.
magnetizace. Jak roste teplota, hodnota spontá
spontánní
nní
magnetizace klesá
klesá a spontá
spontánní
nní magnetizace feromagnetické
feromagnetického materiá
materiálu vymizí
vymizí jak dosá
dosáhneme
Curieovy teploty, nad ní
níä je materiá
materiál paramagnetický.
paramagnetický.
- Jelikoä
Jelikoä feromagnetická
feromagnetická látka vykazuje domé
doménovou strukturu, je celková
celková magnetizace v demagnetodemagnetované
vaném stavu nulová
nulová (smĘ
(smĘry magnetizací
magnetizací jednotlivých domé
domén jsou ná
náhodnĘ
hodnĘ orientová
orientovány a jako
celek dá
dávají
vají vektorovĘ
vektorovĘ nulu). Jakmile pŐ
pŐiloä
iloäíme vnĘ
vnĘjší magnetické
magnetické pole, dojde k magnetizaci
materiá
materiálu, coä
coä se projeví
projeví vysokou hodnotu magnetické
magnetické susceptibility.
susceptibility. Pro feromagnetické
feromagnetické látky
platí
platí v oblasti
oblasti, kde
kde jsou paramagnetické
paramagnetické, CurieCurie-WeissŢ
WeissŢv zá
zákon

χ Fero =
rŢst domé
domén

rotace domé
domén

kde C je CurieCurie-Weissova konstanta a Tc je Curieova teplota.
teplota. VýmĘ
VýmĘnné
nné interakce zapisujeme pomocí
pomocí
vztahu

ˆ = −¦ J S ⋅ S
Η
ij i
j
i, j

kde Sj je spinový vektor první
prvního atomu,
atomu, Sj je spinový vektor druhé
druhého atomu a Jij je tzv. výmĘ
výmĘnný
integrá
integrál, který charakterizuje typ a sí
sílu magnetické
magnetické interakce.
interakce. JeJe-li Jij > 0, magnetické
magnetické momenty
mezi sebou interagují
interagují feromagneticky,
feromagneticky, jeje-li Jij < 0, magnetické
magnetické momenty mezi sebou interagují
interagují
antiferomagneticky.
antiferomagneticky.

Si

koherentní
koherentní rotace

C
T − TC

Jij > 0

Sj

vs.

Si

Jij < 0

Sj

2E. Antiferomagnetismus
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- Pokud jsou výmĘ
výmĘnné
nné interakce záporné
porné, tj. Jij < 0, pak sousední
sousední magnetické
magnetické momenty jsou
orientová
orientovány antiparalelnČ
antiparalelnČ vĤþi
Ĥþi sobČ
sobČ. Tato situace se velmi þasto dČ
dČje u materiá
materiálĤ, které
které se sklá
skládají
dají
ze dvou vzá
vzájemnČ
jemnČ se prolí
prolínají
najících podmĜ
podmĜížek,
ek, kdy magnetické
magnetické momenty atomĤ
atomĤ patĜ
patĜících první
první
podmĜ
podmĜížce jsou orientová
orientovány jední
jedním smČ
smČrem,
rem, kdež
kdežto magnetické
magnetické momenty atomĤ
atomĤ patĜ
patĜících druhé
druhé
podmĜ
eme pĜ
podmĜížce jsou orientová
orientovány prá
právČ opaþ
opaþnČ. Kaž
Každé podmĜ
podmĜížce pak mĤž
mĤžeme
pĜiĜadit odpoví
odpovídají
dající
magnetizaci jako vektorový souþ
souþet vš
všech pĜ
pĜísluš
slušných magnetických momentĤ
momentĤ dČlený objemem
materiá
materiálu. Je dĤ
dĤlež
ležité
ité podotknout, že magnetizace první
první i druhé
druhé podmĜ
podmĜížky jsou velikostnČ
velikostnČ totož
totožné,
což
což znamená
znamená, že celková
celková spontá
spontánní
nní magnetizace je nulová
nulová pĜi jaké
jakékoliv teplotČ
teplotČ.
- Nad teplotou pŐ
Ţäeme zá
pŐechodu (tj. v oblasti, kde je materiá
materiál paramagnetický) opĘ
opĘt mŢä
mŢäeme
závislost
magnetické
magnetické susceptibility na teplotĘ
teplotĘ proloä
proloäit CurieCurie-Weissovým zá
zákonem, který lze obecnĘ
obecnĘ zapsat
ve tvaru

χ∝

2E. Antiferomagnetismus
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- Chová
Chování antiferomagnetické
antiferomagnetické látky pod Néelovou teplotou zá
záleä
leäí na úhlu mezi smĘ
smĘrem magnetizace
podmŐ
podmŐíäky a vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole,
pole, coä
coä je dŢ
dŢsledkem silné
silné anisotropie.
anisotropie. Rozliš
Rozlišujeme dva
mezní
mezní pŐípady, kdy je pole pŐ
pŐiloä
iloäeno paralelnĘ
paralelnĘ nebo kolmo ke smĘ
smĘru magnetizace v podmŐ
podmŐíäce ĺ
podé
podélná
lná susceptibilita Ȥ|| (klesá
(klesá s teplotou k nule pod TN) a kolmá
kolmá susceptibilita Ȥ⊥(je konstantní
konstantní
pod TN). Susceptibilitní
Susceptibilitní kĜivka antiferomagnetické
antiferomagnetické látky je tudí
tudíž charakterizová
charakterizována skokovou
zmČ
zmČnou pĜ
pĜi TN.

1

T −θ

kde ˠ je Weissova teplota.
teplota. Pokud je ˠ = 0,
0, materiá
materiál je paparamagnetický,
ramagnetický, pokud je ˠ > 0, materiá
materiál je feromagnetický,
feromagnetický, kdy ˠ
= TC, a pokud je ˠ < 0, materiá
materiál je antiferomagnetický,
antiferomagnetický, kdy ˠ = TN (TN je Néelova teplota).
teplota). Je nutné
nutné Őíct, äe experimentá
experimentálnĘ
lnĘ
urý
urýené
ené Weissovy teploty nejsou totoä
totoäné s - TN, coä
coä je
zpŢ
zpŢsobeno tí
tím, äe pŐ
pŐi klasické
klasickém pŐ
pŐiblí
iblíäení
ení se pŐ
pŐedpoklá
edpokládá, äe
magnetizace jedné
jedné podmŐ
podmŐíäky je zá
závislá
vislá pouze na magnetizaci
druhé
druhé podmŐ
podmŐíäky!!!

Antiferomagnetické
Antiferomagnetické
uspoŐ
uspoŐádání
magnetických
momentŢ
momentŢ

Pokles spontá
spontánní
nní magnetizace pro rŢ
rŢzná
zná uspoŐ
uspoŐádání

2F. Ferimagnetismus
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- U antiferomagnetické
antiferomagnetické látky bylo pŐ
pŐedpoklá
edpokládáno, äe podmŐ
podmŐíäky jsou ekvivalentní
ekvivalentní (tj. pŐ
pŐísluš
slušné

22

Magnetické
Magnetické podmŐ
podmŐíäky

XRD
vs.
neutronová
neutronová difrakce

3. Magnetismus nanomateriá
nanomateriálŢ

magnetizace mají
mají stejnou velikost). Pokud ovš
ovšem velikost magnetizací
magnetizací nebude stejná
stejná (dí
(díky
krystalografickým dŢ
dŢvodŢ
vodŢm), pak se magnetizace podmŐ
podmŐíäek vektorovĘ
vektorovĘ nevyruší
nevyruší a materiá
materiál
vykazuje navenek magnetizaci rŢ
rŢznou od nuly.
nuly. Takové
Takové látky se nazývají
nazývají ferimagnetické
ferimagnetické. Naví
Navíc,
teplotní
Ţäe stá
teplotní závislost magnetizací
magnetizací podmŐ
podmŐíäek jiä
jiä není
není totoä
totoäná, takä
takäe se mŢä
mŢäe
stát, äe magnetizace
jedné
Ţäe být dominantní
jedné podmŐ
podmŐíäky mŢä
mŢäe
dominantní pŐi niä
niäších
ších teplotá
teplotách, kdeä
kdeäto magnetizace druhé
druhé podmŐ
podmŐíäky
bude dominovat pŐ
ch teplotá
Ţäe se rovnĘä
Ţäe být pŐ
pŐi vyšší
vyšších
teplotách. MŢä
MŢäe
rovnĘä stá
stát, äe celková
celková magnetizace mŢä
mŢäe
pŐi
urý
urýité
ité teplotĘ
teplotĘ nulová
nulová (tzv. kompenzaý
kompenzaýní teplota).
teplota). Tudí
Tudíä magnetická
magnetická susceptibilita ferimagnetických
látek nesleduje CurieCurie-WeissŢ
WeissŢv zá
zákon nad Curieovou teplotou pŐ
pŐechodu.
- Ferimagnetismus = nevykompenzovaný antiferomagnetismus.
antiferomagnetismus.
Magnetické
Magnetické vlastnosti se rapidnĘ
rapidnĘ zmĘ
zmĘní pŐi
zmenš
zmenšová
ování velikosti magnetické
magnetického materiá
materiálu

Ļ

Jevy spojené
spojené s koneý
koneýným rozmĘ
rozmĘrem ýástic a
povrchové
povrchové jevy

Magnetické
Magnetické podmŐ
podmŐíäky u
ferimagnetických materiá
materiálŢ
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PŐevrá
evrácená
cená susceptibilita
feromagnetické
feromagnetické
a ferimagnetické
ferimagnetické látky

3A. Jednodomé
Jednodoménovost
Domé
Domény - skupiny magnetických momentŢ
momentŢ, které
které jsou uvnitŐ
uvnitŐ
domé
domény orientová
orientovány ve stejné
stejném smĘ
smĘru urý
urýené
eném magnetickou
anisotropií
anisotropií a které
které spolu v domé
doménĘ kooperují
kooperují, oddĘ
oddĘleny domé
doménovými
stĘ
stĘnami,
nami, které
které mají
mají urý
urýitou charakteristickou šíŐ
šíŐku a energii, jeä
jeä je
potŐ
potŐebná
ebná k jejich vytvoŐ
vytvoŐení
ení a existenci.
Jestliä
Jestliäe velikost ýástic zmenš
zmenšujeme, poý
poýet domé
domén ubývá
ubývá, pŐ
pŐi DC jiä
jiä
není
není utvá
utváŐení
ení domé
domén energeticky výhodné
výhodné a ýástice vykazuje
jednodomé
jednodoménový charakter.
charakter.
Pokud je ýástice jednodomé
jednodoménová
nová, magnetické
magnetické momenty vš
všech
atomŢ
atomŢ míŐí v jednom smĘ
smĘru (snadný smĘ
smĘr urý
urýený magnetickou
anisotropií
anisotropií) a kooperují
kooperují spolu skrz celou ýástici.
stici. Taková
Taková ýástice pak
navenek vykazuje ohromný magnetický moment, jehoä
jehoä velikost se
pohybuje v tisí
tisících aä
aä deseti tisí
tisících Bohrových magnetonŢ
magnetonŢ (ȝB =
9.274 x 10-24 J/T).
Energetická
Energetická stabilita
jednodomé
jednodoménových a
vícedomé
cedoménových ýástic

Jevy spojené
spojené s koneý
koneýným rozmĘ
rozmĘrem ýástic jsou dŢ
dŢsledkem kvantové
kvantového omezení
omezení pohybu elektronŢ
elektronŢ
(jednodomé
(jednodoménové
nové ýástice, superparamagnetismus) ĺ elektron v potenciá
potenciálové
lové jámČ.
Povrchové
Povrchové efekty jsou ná
následky zvýš
zvýšení
ení poý
poýtu atomŢ
atomŢ na povrchu nanoý
nanoýástice a rozpadem krystalové
krystalové
symetrie na povrchu nanoý
nanoýástice,
stice, coä
coä vede ke zvýš
zvýšení
ení tzv. povrchové
povrchové anisotropie,
anisotropie, spinové
spinovému
neuspoŐ
neuspoŐádání a zeslabení
zeslabení výmĘ
výmĘnných interakcí
interakcí mezi magnetickými momenty atomŢ
atomŢ na povrchu
nanoý
nanoýástice (spinové
spinové sklá
sklánĘní, meziý
meziýásticové
sticové interakce).
Magnetické
Magnetické chová
chování systé
systému nanoý
nanoýástic je v urý
urýité
ité míŐe rovnĘä
rovnĘä ovlivnĘ
ovlivnĘno silou meziý
meziýásticových
interakcí
interakcí, porositou,
porositou, defekty a uspoŐ
uspoŐádáním vakancí
vakancí ve struktuŐ
struktuŐe nanoý
nanoýástice.
stice.
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3B. Superparamagnetismus
Anisotropní
Anisotropní energie (AE), která
která definuje energetickou
barié
bariéru, jeä
jeä oddĘ
oddĘluje snadné
snadné smĘ
smĘry magnetizace, drä
dräí
magnetizaci ve stabilní
stabilním stavu. Jak se velikost ýástic
zmenš
zmenšuje, AE se stá
stává srovnatelná
srovnatelná s energií
energií teplotní
teplotních
fluktuací
fluktuací (TF). TF tudí
tudíä pŐekoná
ekonává sílu AE a spontá
spontánnĘ
nnĘ
pŐeklopí
eklopí smĘ
smĘr magnetizace z jednoho snadné
snadného smĘ
smĘru do
druhé
druhého i bez pŐ
pŐítomnosti vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole!!!
Tento jev se nazývá
nazývá superparamagnetismus,
superparamagnetismus, a je
výsledkem soutĘä
Ęäeníí mezi AE a TF. Dí
soutĘäen
Díky té
této vlastnosti je
magnetický moment v superparamagnetické
superparamagnetickém stavu
velmi snadno ovlivnĘ
ovlivnĘn jiä
jiä slabým vnĘ
vnĘjším
ším magnetickým
polem.
Nad blokovací
blokovací teplotou (TB) jsou TF vĘ
vĘtší neä
neä je výš
výška AE
barié
bariéry (tj. smĘ
smĘr celkové
celkové magnetizace fluktuuje a je tudí
tudíä
rovna nule pŐ
pŐes ýas pozorová
pozorování). Spolu s blokovací
blokovací
teplotou zavá
zavádíme relaxaý
relaxaýní ýas ˫, který udá
udává dobu, po
kterou smĘ
smĘr magnetické
magnetického momentu setrvá
setrvá ve snadné
snadném
smĘ
ho snadné
smĘru neä
neä pŐejde do další
dalšího
snadného smĘ
smĘru magnetimagnetizace.
zace.

ª KV º
»
¬ kbT ¼

τ = τ 0 exp «

TB zá
ĘŐeníí, teplotĘ
závisí
visí na ýase mĘŐ
mĘŐen
teplotĘ, velikosti ýástic,
stic, distribuci velikosti ýástic,
stic, morfologii,
morfologii, meziý
meziýásticosticových interakcí
interakcích,
ch, vnĘ
vnĘjším
ším magnetické
magnetickém poli…
poli…

3C. Spinové
Spinové sklá
sklánĘní
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3D. Meziý
Meziýásticové
sticové interakce
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Ve vĘ
vĘtšinĘ
inĘ pŐípadŢ
padŢ nanoý
nanoýástice v jejich souboru mezi sebou magneticky interagují
interagují. Magnetické
Magnetické
interakce jsou dvojí
dvojího druhu:
druhu:
1). Dipó
Dipól-dipó
dipólová
lová magnetická
magnetická interakce (pŐímá interakce celkových magnetických momentŢ
momentŢ nanoý
nanoýástic
mezi sebou, dominuje na vĘ
vĘtších
ších vzdá
vzdálenostech).
lenostech).
2). VýmĘ
VýmĘnná
nná magnetická
magnetická interakce (je dominantní
dominantní, pokud jsou nanoý
nanoýástice velmi blí
blízko, dochá
dochází k
magnetické
magnetické interakci pŐ
pŐes povrch nanoý
nanoýástic,
stic, tj. atomy leä
leäící na povrchu jedné
jedné nanoý
nanoýástice
interagují
interagují s atomy leä
leäící na povrchu druhé
druhé nanoý
nanoýástice, tato interakce tudí
tudíä neprobí
neprobíhá prostŐ
prostŐedniednictví
ctvím celkovým magnetických momentŢ
momentŢ, se vzdá
vzdáleností
leností velmi rychle ubývá
ubývá její
její síla).
la).

Spinové
Spinové sklá
sklánĘní
na povrchu
vs.
v objemu

1
2

e = r sin 2 (θ )
θ je úhel mezi vnĘ
vnĘjším
ším
magnetickým polem a
smĘ
smĘrem atomové
atomového
magnetické
magnetického momentu
Je spojen s povrchovými jevy (zvýš
(zvýšení
ení zastoupení
zastoupení atomŢ
atomŢ na povrchu nanoý
nanoýástice), defekty a
substitucemi (magnetické
(magnetické nebo nemagnetické
nemagnetické prvky), které
které se mohou vyskytovat v celé
celém objemu
nanoý
nanoýástice ѧ frustrace (topografická
topografická – generovaná
generovaná mŐíäkou – nebo magnetická
magnetická – interakce).
Spinové
m v nenasycených hodnotá
Spinové sklá
sklánĘní se odrá
odráäí pŐedevší
edevším
hodnotách saturaý
saturaýní magnetizace (ale není
není
úplnĘ
plnĘ za to zodpovĘ
zodpovĘdné
dné!!!). To je dá
dáno tí
tím, äe atomy na povrchu a atomy kolem defektŢ
defektŢ a substitucí
substitucí
vykazují
vykazují vĘtší míru loká
lokální
lní anisotropie a proto je potŐ
potŐeba vĘ
vĘtší pole, aby se jejich spiny uspoŐ
uspoŐádaly do
jeho smĘ
smĘru. Naví
Navíc dochá
dochází ke vzá
vzájemným magnetickým výmĘ
výmĘnám uvnitŐ
uvnitŐ nanoý
nanoýástice, ýímä se
nanonoý
nanonoýástice stá
stává magneticky nehomogenní
nehomogenní.
Spinové
Spinové sklá
sklánĘní je závislé
vislé na velikosti ýástic (s rostoucí
rostoucím rozmĘ
rozmĘrem jeho významnost klesá
klesá, nad 15
nm jiä
jiä není
není pozorovatelné
pozorovatelné), na teplotĘ
teplotĘ (s rostoucí
rostoucí teplotou spinové
spinové sklá
sklánĘní klesá
klesá a mizí
mizí nad urý
urýitou
kritickou teplotou) a na meziý
meziýásticových interakcí
interakcích.
ch.
Spinové
Spinové sklá
sklánĘní je charakterizová
charakterizováno tzv. sklá
sklánĘcím úhlem,
hlem, který je mí
mírou neuspoŐ
neuspoŐádání spinŢ
spinŢ atomŢ
atomŢ
do smĘ
Ţäe vykazovat i distribuci!!!
smĘru vnĘ
vnĘjšího
šího pole. VĘ
VĘtšinou se udá
udává jeho stŐ
stŐední
ední hodnota, ale mŢä
mŢäe

3D. Meziý
Meziýásticové
sticové interakce
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3D. Meziý
Meziýásticové
sticové interakce
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Síla meziý
meziýásticových interakcí
interakcích
Ļ
3 odliš
odlišné magnetické
magnetické rež
režimy

VysvĘ
Ętlivky: P – paramagnetický stav, SP – superparamagnetický stav, B – blokovací stav, C –
kolektivní stav, TC – Curieova teplota, TB – blokovací teplota, TK – teplota kolektivního pŐŐechodu, Fint –
síla meziý
ýásticových interakcí.

Superparamagnetický

Superparamagnetický
Kolektivní
Kolektivní s vlastnostmi
modifikovaný meziý
meziýásticovými
blí
blízkými
spinovým sklŢ
sklŢm
interakcemi
Síla tĘ
tĘchto interakcí
interakcí závisí na velikostní
velikostní distribuci nanoý
nanoýástic v jejich souboru, jejich geometrické
geometrickém
uspoŐ
uspoŐádání (vzdá
(vzdálenosti mezi nanoý
nanoýásticemi,
sticemi, jejich tvary,…
tvary,….) a orientací
orientacích snadných os magnetizace
jednotlivých nanoý
nanoýástic.
stic

T

T
P

TB

SP

Indukují
ä zpŢ
Ţsobí rŢznou mĘ
Indukují vznik nĘ
nĘkolika dodateý
dodateýných energetických minim,
minim ýímä
mĘrou modifikaci
prŢ
ŢbĘ
Ęh anisotropní magnetické energie
prŢbĘhŢ anisotropní
anisotropní magnetické
magnetické energie kaä
kaädé nanoý
nanoýástice.
stice PrŢ
kaä
ä
d
é
nanoý
ý
á
stice
vykazuje
koneý
ý
ný
poý
ý
et
energetických
barié
é
r,
pŐ
Ő
i
ý
emä
ä
kaä
ka
nano
kone
po
bari
p em kaädá z nich je
charakterizová
äný v rámci Néelcharakterizována jinou výš
výškou (popis interakcí moä
el-Brownova modelu, DBF
(Dormann
Dormann--BessaisBessais-Fiorani)
Fiorani modelu nebo Mørupova modelu).
Jestliä
Jestliäe jsou meziý
meziýásticové
sticové interakce dostateý
dostateýnĘ silné
silné, není
není jíä moä
moäné identifikovat magnetickou
anisotropní
ä spolu
anisotropní energii jednotlivých ýástic (pouze celková
celková magnetická
magnetická energie souboru),
souboru) coä
s kritickým zpomalení
ýuje pŐŐechod systému do
zpomalením dynamiky superparamagnetické
superparamagnetické relaxace naznaý
jistého kolektivního magnetického reä
äimu pod jistou charakteristickou teplotou ĺ kolektivní stav s
vlastnostmi „blízkými“ spInovým sklĤm (SG) (pĜechod do kolektivního stavu nevykazuje
charakteristiky pĜechodu do „uspoĜádaného stavu“ u spinových skel ĺ pĜechod není
není ryze
termodynamický,
termodynamický navíc kolektivní
kolektivní stav je extré
extrémnČ
mnČ citlivý na Bext na rozdíl od SG!!!).

3E. Kolektivní
Kolektivní magnetické
magnetické excitace
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hf

)

ˤ

objemový
materiá
materiál

ˠˠ
nanonanomateriá
materiál
- /2 0 /2  3/2 ˠ

0

TB

TN,TC T

ª 1 k T º
Bhf = Bhfmax «1 − §¨ B ·¸»
¬ 2 © KV ¹¼
Jelikoä
Jelikoä je distribuce v Bhf, lze stanovit distribuci
ve V (s pŐ
pŐedpokladem, äe K je nezá
nezávislé
vislé na V a
závislost na T je zná
známa).

P
TC

SP

TK
B

TB

(a)

TB

TK

B

C

TC

SP

TK
B

C

Fint

C

Fint
(b)

Fint
(c)

Moä
Moäná chová
chování v dŢ
dŢsledku meziý
meziýásticových interakcí
interakcí
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Ukazuje se, äe magnetické
magnetické momenty nanoý
nanoýástic vykoná
vykonávají
vají teplotní
teplotní fluktuace jejich smĘ
smĘrŢ okolo
snadné
snadné osy magnetizace pod teplotou TB. Amplituda tĘ
tĘchto oscilací
oscilací se pŐ
pŐitom sniä
sniäuje s poklesem
teploty a fluktuace smĘ
Ę
r
Ţ
magnetických
momentŢ
Ţ
nakonec
ustá
á
vají
í
pod
urý
ý
itou
charakteristickou
sm
moment
ust vaj
ur
teplotou, kdy jejich orientace zamrznou podé
podél smĘ
smĘru snadných os magnetizace jednotlivých
nanoý
nanoýástic. Toto chová
chování je nazývá
nazýváno kolektivní
kolektivní magnetické
magnetické excitace,
excitace, kdy svá
svázané
zané spiny jednotlivých
atomŢ
atomŢ v rámci nanoý
nanoýástice kolektivnĘ
kolektivnĘ fluktuují
fluktuují okolo snadné
snadné osy magnetizace v malé
malém rozsahu úhlu
ˠ.
E(
ˠ
B
snadná
snadná osa

T
P

TC

3F. Povrchové
Povrchové jevy

Jádro a povrch nanoý
nanoýástice mají
mají jiné
jiné magnetické
magnetické uspoŐ
uspoŐádání (rŢ
(rŢst podí
podílu atomŢ
atomŢ na povrchu s
poklesem velikosti nanoý
nanoýástice) ĺ pokles magnetizace nanoþ
nanoþástice ĺ existence magneticky
neaktivní
neaktivní vrstvy na povrchu nanoý
nanoýástice, pŐ
pŐítomnost odchýlených magnetických momentŢ
momentŢ anebo
existence chová
chování blí
blízké
zkého spinovým sklŢ
sklŢm vykazovaná
vykazovaná povrchovými magnetickými momenty
v dŢsledku silných meziý
meziýásticových interakcí
interakcí výmĘ
výmĘnné
nného typu.
Pozorujeme zvýš
zvýšení
ení celkové
celkové magnetické
magnetické anisotropie nanoý
nanoýástice s poklesem její
její velikosti ĺ
povrchová
povrchová anisotropie.
anisotropie. Ve skuteý
skuteýnosti má
má povrchová
povrchová anisotropie povahu krystalové
krystalového pole a vychá
vychází
z poruš
porušení
ení symetrie na hranicí
hranicích nanoý
nanoýástice.
stice.
Typickým povrchovým jevem je i tzv. výmĘ
výmĘnná
nná anisotropie,
anisotropie, která
která vzniká
vzniká v dŢsledku fá
fázové
zového rozhraní
rozhraní
dvou magneticky odliš
odlišných fá
fází (tj. antiferomagnetická
antiferomagnetická (AF) a feromagnetická
feromagnetická (F) fá
fáze). U nanoý
nanoýástic
je to pak povrch a já
jádro, povrch a slupka s organické
organické ýi anorganické
anorganické slouý
slouýeniny atd. VýmĘ
VýmĘnná
nná
interakce se projeví
projeví posunem hysterezní
hysterezní smyý
smyýky podé
podél osy vnĘ
vnĘjšího
šího magnetické
magnetického pole v systé
systémech
s rozhraní
rozhraním AF a F fá
fáze.
ze. Tato výmĘ
výmĘnná
nná vazba poskytuje další
další zdroj anisotropie vedoucí
vedoucí ke stabilizaci
magnetizace nanoý
nanoýástice.
stice.

3G. Frustrace
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V nĘ
nĘkterých mŐ
mŐíäkách není
není moä
moäné energeticky vyhovĘ
vyhovĘt vš
všem interakcí
interakcím v systé
systému pŐ
pŐi hledá
hledání
základní
kladního stavu. To vede k tomu, äe neexistuje pouze jeden zá
základní
kladní stav, ale Őada podobných
nízkoenergetických stavŢ
stavŢ.
V tomto pŐ
pŐípadĘ
padĘ mluví
mluvíme o FRUSTRACI.
FRUSTRACI.
Jako pŐ
pŐíklad uvaä
uvaäujme mŐ
mŐíäku v ní
níä mezi magneticky aktivní
aktivními sousední
sousedními ionty pŢ
pŢsobí
sobí pouze
antiferomagnetické
antiferomagnetické interakce:
1). Ve ýtvercové
tvercové mŐíäce je jednoduš
jednoduše moä
moäné vyhovĘ
vyhovĘt poä
poäadavku,
adavku, äe spiny nejbliä
nejbliäších
ších sousedŢ
sousedŢ musí
musí
být antiferomagnetické
antiferomagnetické.
2). V pŐ
pŐípadĘ
padĘ trojú
trojúhelní
helníkové
kové mŐíäky je uspoŐ
uspoŐádání magnetických momentŢ
momentŢ iontŢ
iontŢ sloä
sloäitĘ
itĘjší.
ší. Jestliä
Jestliäe
jsou dva sousední
Ţýi sobĘ
sousední spiny vŢý
vŢýi
sobĘ antiparalelní
antiparalelní, vyvstá
vyvstává dilema, jak natoý
natoýit spin tŐ
tŐetí
etího iontu. AŘ
AŘ je
jaká
jakákoliv volba provedena, pro jednoho z jeho dvou sousedŢ
sousedŢ nebude energie minimalizová
minimalizována ĺ
frustrace indukovaná
indukovaná geometrií
geometrií.
Systé
e dosá
Systém tudí
tudíž nemĤž
nemĤže
dosáhnout stavu, který z energetické
energetického hlediska vyhovuje vš
všem mikroskopickým
podmí
podmínká
nkám, ale vykazuje multiplicitu rovnomČ
rovnomČrnČ
rnČ nevyhovují
nevyhovujících stavĤ
stavĤ.
Frustrace mĤž
e být indukovaná
Ęäeníí mezi
mĤže
indukovaná pĜítomností
tomností Ĝady magneticky odliš
odlišných interakcí
interakcí ѧ soutĘä
soutĘäen
interakcemi vede rovnĘä
rovnĘä k frustraci!!!
frustraci!!!

3H. Amorfní
32
Amorfní magnetické
magnetické materiá
materiály
- Zmenš
Zmenšujemeujeme-li dá
dále rozmĘ
rozmĘr nanoý
nanoýástic, zjistí
zjistíme, napŐ
napŐíklad pomocí
pomocí rentgenové
rentgenové difrakce, äe ýástice
jiä
jiä nevykazují
nevykazují periodickou krystalovou mŐ
mŐíäku a lá
látka se nazývá
nazývá amorfní
amorfní.
- Jelikoä
Jelikoä není
není pŐítomna krystalická
krystalická mŐíäka, neexistuje ani äádná
dná významná
významná orientace v materiá
materiálu,
materiá
materiál nemá
nemá äádnou snadnou osou magnetizace,
magnetizace, vloä
vloäení
ením amorfní
amorfní magnetické
magnetické látky do vnĘ
vnĘjšího
šího
pole nikdy nedochá
nedochází navenek k magneticky uspoŐ
uspoŐádané
danému stavu materiá
materiálu ĺ „uspoĜ
uspoĜádání
magnetických momentĤ
momentĤ na krá
krátkou vzdá
vzdálenost“
lenost“.
- UspoŐ
UspoŐádání jednotlivých magnetických momentŢ
momentŢ uvnitŐ
uvnitŐ látek je naprosto nahodilé
nahodilé.
- Rozliš
Rozlišujeme speromagnetickou,
speromagnetickou, asperomagnetickou a sperimagnetickou amorfní
amorfní látku.
tku.

?
RŢzná
zná magnetická
magnetická uspoŐ
uspoŐádání v amorfní
amorfních
magnetických materiá
materiálech

3I. RŢ
RŢznorodost magnetické
magnetického uspoŐ
uspoŐádání
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4. Klasifikace magnetických nanoý
nanoýásticových systé
systémŢ
Typ A – ideá
ideální
lní ultramalé
ultramalé ýástice,
stice, kdy vzdá
vzdálenost
mezi ýásticemi je natolik velká
velká, äe spolu nemohou
magneticky interagovat (rovnĘä
Ęä
ferofluidy),
(rovn
ferofluidy), jejich
magnetické
magnetické vlastnosti pochá
pocházejí
zejí v dŢ
dŢsledku sní
sníäení
ení
rozmĘ
rozmĘrŢ objektŢ
objektŢ (tzv. finitefinite-size effects).
effects).

Diamagnetismus

Feromagnetismus

Antiferomagnetismus

Feromagnetismus
vodivostních
elektronŢ
Ţ

Metamagnetismus

Superparamagnetismus

Paramagnetismus

Speromagnetismus

Ideální
spinová
skla

Typ B – ultramalé
ultramalé ýástice s morfologií
morfologií jádrodro-obal (pŐ
(pŐítomnost
povrchové
povrchové látky pŐ
pŐedchá
edchází meziý
meziýásticové
sticové magnetické
magnetické interakci),
jejich magnetické
magnetické vlastnosti jsou ovlivnĘ
ovlivnĘny jak vlastnostmi
magnetické
magnetického já
jádra, tak vlastnostmi nemagnetické
nemagnetického obalu.

Ferimagnetismus

Asperomagnetismus

Sperimagnetismus

Typ C – nanokompozitní
nanokompozitní nanostrukturní
nanostrukturní materiá
materiály,
ly, jedná
jedná se o
malé
malé magnetické
magnetické ýástice zabudované
zabudované v chemicky odliš
odlišné matrici,
která
Ţäe ale nemusí
která mŢäe
nemusí být magneticky aktivní
aktivní. Magnetické
Magnetické
vlastnosti jsou pak urý
urýeny objemovým podí
podílem magnetických
ýástic a charakterem matrice.

Helimagnetismus

Typ D – ultramalé
ultramalé ýástice rozptýlené
rozptýlené v nekrystalické
nekrystalické
matrici.
matrici. Takové
Takovéto materiá
materiály mohou být sloä
sloäeny i ze
dvou fá
fází odliš
odlišných od nekrystalické
nekrystalického materiá
materiálu
(hranice zrn, rozhraní
rozhraní), vykazují
vykazují vysokou mí
mírou
meziý
meziýásticových magnetických interakcí
interakcí.

Klastrová spinová
skla
(miktomagnetismus)

5. OdvĘ
OdvĘtví
tví nanotechnologií
nanotechnologií
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Bioaplikace

Harddisk

PodĘ
PodĘková
kování

Funkcionalizace
magnetických nanoý
nanoýástic:
N – magnetický nosiý
ý
C – ochranná a navazovací
substance
B – bioaktivní substance

MRI

OPVK

Mezi další
další významné
významné aplikace magnetických nanomateriá
nanomateriálŢ Őadí
adíme ná
následují
sledující
disciplí
disciplíny:
1). Katalýza;
Katalýza;
2). Ferofluidy (tekutiny obsahují
obsahující magnetické
magnetické nanoý
nanoýástice);
stice);
3). Antikorozní
Antikorozní ochranné
ochranné barvy;
barvy;
4). Plynové
Plynové senzory;
senzory;
5). Magnetokalorické
Magnetokalorické chlazení
chlazení;
6). Teoretické
Teoretické studie kvantové
kvantového tunelové
tunelové jevu magnetizace;
magnetizace;
7). Mikro).
Mikro- a nanonano-elektronika (spintronika
(spintronika).

Transport lé
léýiv

Ęlávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálŢ
Ţ“
„Pokroý
ýilé vzdĘ
CZ.1.07/2.3.00/09.0051

Separace

Tato prezentace je spolufinancová
spolufinancována Evropským sociá
sociální
lním fondem a stá
státní
tním rozpoý
rozpoýtem üeské
eské republiky.

Katedra fyzikální chemie &
Centrum výzkumu nanomateriálů,
nanomateriálů,
Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra fyzikální chemie

1959 – R. Feynmen,
Feynmen, APS meeting, Pasadena

1985 – objev fulerenu C60

- vize nantechnologického věku,
věku,

H. W. Kroto et al: C60: Buckminsterfullerene, Nature 318
(1985) 162162-163

- předpověď objevu paměťového čipu, metod nanomanipulace
nanomanipulace

Nobelova cena - H. W. Kroto, R.E. Smalley R.F. Curl – 1996

1991 – objev vícestěnných uhlíkových nanotrubiček
S. Iijima: Helical microtubules of graphite carbon, Nature 354 (1991) 5656-58.

1993 – objev jednostěnných uhlíkových nanotrubiček
S. Iijima, T. Ichihashi: SingleSingle-shell carbon nanotubes of 1
1--nm diameter,
Nature 363 (1993) 603603-605.
D.S. Bethune et al.: CobaltCobalt-catalysed growth of carbon nanotubes with
single atomic layer walls, Nature 363 (1993) 605605-607.

C60 - fuleren

2004 – objev grafenu
1981 – skenovací tunelová mikroskopie (STM)
- možnost 33-D zobrazení s atomárním rozlišením

- atomární grafitová vrstva , první
stabilní 2D struktura

G. Binning, H. Rohrer, Ch. Gerber, E. Weibel: Surface studies by scanning tunneling
microscopy, Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 5757-61.

K.S. Novoselov et al. Science 306
(2004) 666666-669.

G. Binning, C.F. Quate, Ch. Gerber: Atomic force microscope, Phys. Rev. Lett. 56
(1986) 930930-933.
Nobelova cena – Binning, Rohrer - 1986

K.S. Novoselov et al. Nature 438,
(2005) 197197-200.

model zvrásněné struktury grafenu

Nanočástice
National Science Foundations (NSF)
Ø

obchod s nanotechnolgiemi dosáhne v roce 2015 hodnoty 1 bilionu $

Deutsche Bank
Ø

obchod s nanotechnolgiemi v roce 2002 dosáhl hodnoty 120 miliard $

Ø

V roce 2010 se předpokládá nárůst na 340 miliard $

Bilion USD

Ø objekty hmoty, u nichž alespoň jeden z rozměrů < 100 nm
Ø fyz.
fyz.--chem. vlastnosti výrazně odlišné ve srovnání s „objemovými“ částicemi
Ø povrchové jevy, jevy na fázovém rozhraní, kvantové jevy
Ø nové materiály a strukturní formy hmoty
Ø nové vlastnosti hmoty (kvantové tečky, superparamagnetismus,…)

Nanomateriály

Nanotechnologie

Ø materiály tvořené nanočásticemi
(nanofilmy, nanokompozity, nanoprášky,..)
Ø materiály s dimenzí v nanorozměrech
(fulereny, trubičky, grafeny, nanovlákna…)

- technologie realizovaná s nanoobjekty,
Ø Nanosyntéza
Ø Nanoanalýza
Ø Metody nanomanipulace a
nanolitografie
Ø Aplikace nanosystémů
Ø Nanopřístroje a nanozařízení

AFM mikroskop jako součást
zařízení pro studium povrchu
Marsu

Ø v lidském těle

Ø ve vzduchu

feritin – železo
uchovávající protein

zdroje nanočástic: automobily, strojírenský
průmysl, elektrárny, odpařování oceánů
nano Fe2O3

3D struktura feritinu

Nanočástice oxidů železa na Marsu

biological processes are influenced or
driven by the properties of
nanominerals“

R. V. Morris: Mineralogy at Gusev Crater
from the Mössbauer Spectrometer on the
Spirit Rover, Science 305 (2004) 833833-836.

M. F. Hochella et al.: Nanominerals,
Mineral Nanoparticles, and Earth
Systems, Science 319 (2008) 16311631-1635.

Ø ve vodě
magnetotaktické bakterie

Fullerenes C60

Ø mimozemské nanočástice

Ø nanominerály

„Our planet's physical, chemical, and

Ø nižší organismy

nanočástice oxidů železa z
důlních vod (3(3-7 nm)

magnetotaktické bakterie

Magnetospirillum gryphiwaldense
Fe3O4

22 cm

12,756 km

1.27 × 107 m

0.7 nm
20 nm

0.22 m

0.7 × 10-9 m

0,5 mm

108 krát menší

50 nm

109 krát menší

1mm

Specifické strukturní a morfologické vlastnosti nanomateriálů
FULERENY: supravodivost po dopování alkalickým
kovem, teplota přechodu do supravodivého stavu
závislá na typu dopantu (K3C60=18K, Cs2RbC60=33K)
Supravodiče: 2 základní vlastnosti pod TK:
-neměřitelný odpor při vedení el. proudu
- intenzivní vytěsňování magn. pole ze svého objemu
Větší fulereny: C70, C76, C80, C84, menší: C20, C22
Perspektiva: supravodiče při vysokých teplotách při
vhodném dopování

C60

C70
Polymerní fulerenové
řetězce ve struktuře
RbC60

Specifické strukturní a morfologické vlastnosti nanomateriálů
uhlíková nanotrubička = grafitová plocha srolovaná do trubice s vazbami na konci plochy, které
trubici uzavírají. Víka na obou koncích vytváří jakýsi „hemifuleren“ s odpovídajícím průměrem.
Rozdělení:
jednostěnné (SWNT)
vícestěnné (MWNT)
sp2 hybridizace atomových
orbitalů (diamant sp3), velmi
pevná sp2 vazba C-C
schopná rehybridizace
jakmile je natažena, délka
vazby 0,142 nm ( vs. 0,154
nm – grafit, diamant),
absence defektů, dislokací
3 základní strukturní typy SWNT:
a) klikatá b) křeslová c) spirálovitá

Specifické strukturní a morfologické vlastnosti nanomateriálů
Transportní vlastnosti uhlíkových nanotrubiček
• uhlíkové nanotrubičky – vynikající vodiče tepla, teplotní vodivost 2x větší než diamant
• v metalickém stavu – vodivost nanotrubiček je velmi vysoká: bilion A/cm2
Cu drát: milion A/cm2, příčiny: uhlíkové nanotrubičky mají velmi málo defektů, které by
rozptylovaly elektrony a tak i velmi nízký odpor. Měděný drát se při vysokých proudech
taví v důsledku odporového zahřívání
Adsorpční vlastnosti
teor. ideální případ: izolované SWNT s jedním otevřeným koncem – plocha povrchu může
být rovna rozvinuté grafitové ploše = 2700 m2/g
Mechanické vlastnosti

• mimořádně pevné materiály s mimořádně nízkou elasticitou
• nejvyšší zaznamenané hodnoty pevnosti v tahu a Youngova modulu pružnosti
• pevnost v tahu – 20x větší než u oceli: SWNT – 45 GPa, MWNT – 150 GPa
• modul pružnosti – 5x větší než u oceli: SWNT-1,3 TPa, MWNT – 1TPa

Ø hoří

Ø diagnostikují

Specifické morfologie

Povrchové jevy – velký
podíl atomů na povrchu
u

Ø léčí

Magnetická fluidní hyperthermie
První prototyp systému
pro MFH terapii MagForce, Germany –
Prof. Jordan

:8

N = 4096
n = 1352

N = 4096
n = 2368

2008: 3. fáze
klinických testů u
karcinomů prostaty a
maligních nádorů na
mozku

Karcinom jater

Ø čistí

:8

SP nanočástice gFe2O3 vylepšující
MRI kontrast

duté nano
nanočástice
částice b-Fe2O3

preparát MFL
AS M01 částice Fe3O4
(10-15 nm)
povlakované
aminosilanem

20 nm

- sorbenty
N = 4096
n = 3584

N – celkový počet atomů
n – počet atomů na povrchu

- redukční technologie čištění vod s
využitím nanočástic Fe

Ø přenáší

Ø svítí

- unikátní transportní vlastnosti
uhlíkových nanotrubiček

- chemiluminiscenční, fotoluminiscenční vlastnosti

Ø ukládají

- grafen, kvantové tečky, modrý posuv nanokrystaly CdSe

- cílený magnetický transport léčiv

- paměťová média (NRAM)

- přenos genů, genová regulace

- magnetická záznamová média

J. D. Hood et al.: Tumor regression by
targeted gene delivery to the
neovasculature, Science 296 (2002) 2404.

- ukládání plynů (vodíku)

N.L. Rosi et al.: Oligonucleotide-modified
gold nanoparticles for intracellular gene
regulation, Science 312 (2006) 1027.

Ø zabíjí

Ø milují

Ø urychlují
- heterogenní katalyzátory
- nanočástice kovů, oxidy kovů

Ø značí
Ø vnímají

- luminiscenční nanoznačky

- biosensory, imunosensory, chemické a
elektrochemické sensory, plynové senzory

Ø nanoprášky

- magnetické značení buněk

Ø koloidní systémy

Ø povrchově modifikované nanočástice

Ø povrchově modifikované nanočástice

Ag+ + 2NH3

[Ag(NH
[Ag
(NH3)2]+
n [Ag
[Ag(NH
(NH3)2]+ red. cukr
(Ag)
Ag)n

kys. palmitová

10 nm
10 nm

α-Fe2O3

Fe3O4
chitosan

M. Hermanek, R. Zboril et al.
JACS 129 (2007) 10929.

poly(sodium 4styrene sulfonate)
g-Fe2O3

g-Fe2O3

30 nm

R. Zboril, et al. Nanotechnology,
V. Bellesi, R. Zboril et al.
19 (2008) 095602.
Chem. Mater. 20 (2008) 3298.

Ø „core„core-shell“ nanočástice

A. Bakandritsos, N. Bouropoulos, R. Zboril et al.
Adv. Funct. Mater. 18 (2008) 1694-1706.
g-Fe2O3

10 nm

J. Filip, R. Zboril et al. EST 41 (2007) 4367.

Ø nanokompozitní
systémy

Ag

bentonite
matrix

FeO

α-Fe

L. Kvitek et al. J. Phys. Chem.
Chem. C 113 (2009) 4296.
L. Kvitek et al. J. Phys. Chem. C 112 (2008) 5825.
A. Panacek et al. J. Phys. Chem. B 110 (2006) 16248.

M. Hermanek and R. Zboril:
Chem. Mater. 20 (2008) 5284.
K. Kluchova, R. Zboril et al.
Biomaterials 30 (2009) 2855–2863.

phosphotriazine
matrix

100 nm

200 nm

Ø tenké nanofilmy

Ø nanovrstvy

Ø grafen

Uhlíková nanovrstva
na skleněném
substrátu připravená
rozkladem
polyvinylpyrolidonu
A. B. Bourlinos, V.
Georgakilas, R. Zboril:
Carbon 46 (2008) 1801.
1801.

Ø nanotrubičky (1D)

Ø kvantové tečky (0D)

0.6 nm
5 nm

6 mm

Porézní film nanohematitu pro solární
štěpení vody připravený metodou CVD

perfluoroalkylsilan

K. Sivula, A.K. Cesar, R. Zboril, M. Grätzel:
J. Phys. Chem. C 113 (2009) 772.
772.

V. Georgakilas, A. Bourlinos, R. Zboril
et al. Chem. Mater. 20 (2008) 2884.
Si

Grafenové listy připravené chemickým leptáním grafitu
s použitím pyridinu
A.B. Bourlinos, V. Georgakilas, R. Zboril et al. Small 2009.
2009.

A.B. Bourlinos, A. Stassinopoulos, D. Anglos,
R. Zboril et al. Chem. Mater. 20(2008) 4539.

200 nm

250

Vads / cm3g-1

200

150

• sonochemické syntézy

100

180 °C

50

• precipitační a hydrolytické postupy

Fe2(C2O4)3 - hranolky

10 mm

vzduch

a-Fe2O3

2 mm

• mikroemulzní a solsol-gel techniky

• chemická depozice (kondenzace) z par

0,4

0,6

0,8

vzduch

FeC2O4 - tyčinky

1 mm

a-Fe2O3

2 mm

500 n
nm
m

T. Hyeon et al. JACS 123 (2001) 12798.
180 °C

• mechanická aktivace (mletí)

3-5 nm

vzduch

• termicky indukované dekompozice FeFe-prekurzorů v pevné fázi – „prekurzorové syntézy“

• exfoliace (chemické leptání) - grafeny

FeC2O4 - vrstvy

2 mm

a-Fe2O3

2 mm

200 nm
nm

Nové perorální kontrastní činidlo na bázi bentonitbentonit-maghemit pro MRI diagnostiku dutiny břišní

Antimikrobiální nanomateriály na bázi nanočástic Ag
Bentonit – biokompatibilní, biodegradabilní, netoxický
jílovitý aluminosilikátový minerál s vrstevnatou
strukturou;
• obrovská sorpční kapacita, velká plocha povrchu
M. Mashlan, H. Bartonkova, K. Kluchova, I. Medrik, R. Zboril, J.
Oborny: Patent č. 300445 (2009).

K. Kluchova, R. Zboril et al. Biomaterials 30 (2009) 2855.

bentonit

lepší zobrazení žlučových cest v blízkosti tenkého
střeva, T2 negativní obraz

g-Fe2O3/bentonit

Komerční materiál
- Lumirem
siloxan

Klinické testy (Banská
Bystrica) – pacienti s
tumorem pankreatu a
onemocněním
žlučových cest Þ ve
všech případech
efektivní potlačení
signálu tenkého střeva!

1,0

Fatální důsledky v
povrchových, sorpčních a
katalytických vlastnostech !

180 °C

Fe(CO)5 + kys. olejová 100 °C/
oxidativní dekompozice Fe komplexu
300 °C – monodisperzní g-Fe2O3

0,2

p/p0

• mikrovlnná pyrolýza

• sprejová pyrolýza, termické rozklady aerosolů

0
0,0

• pyrolýza vhodných roztoků a
organometalických prekurzorů

Antimikrobiální nanomateriály na bázi
nanočástic Ag

Antimikrobiální nanomateriály na bázi nanočástic Ag

modifikovaný Tollensův proces
Ag+ + 2NH3

[Ag(NH3)2]+

Antibakteriální aktivita (MIC; 24hod)
red. látka

NanoAg

Ag+

1 – 3 mg/L

1 mg/L

Ag0
Antifungální aktivita (MIC; 36hod)

1 mg/L

1 mg/L

Cytotoxicita (LC50; 24hod)

30 mg/L

1 mg/L

řízení velikosti – změna koncentrace amoniaku a volba redukční látky

AgNO3 - 10-3 mol dm-3
amoniak – 0,005 až 0,2 mol dm-3

Monoraphidium

30 mg/L

5 mg/L

P. caudatum

25 mg/L*

0,4 mg/L

Toxicita (LC50)

NaOH – pH 11,5 - 13
redukční látka - 10-2 mol dm-3

* - c < 25 mg/L zcela netoxické vůči P. caudatum

(monosacharidy, disacharidy)

25 nm

200 nm 400 nm

Panáček A., Kolář M., Večeřová
R. et al.: Biomaterials 30,
6333-6340, 2009

Nová generace magnetických nosičů léčiv

Antimikrobiální nanomateriály na bázi
nanočástic Ag

Pevná antibakteriální činidla –
náhrada antibiotik??

Sférické magnetické nosiče: superklastr
superklastry
y nanočástic γ-Fe2O3 uvnitř
blokových polymerů PLA
PLA--PEG
PEG;; vysok
vysoká
á koloidní stabilita
stabilita při velké
iontové síle a zvýšené teplotě, nízká
nízká inin-vitro cytotoxicit
cytotoxicita
a a kritická
kritická
micelární koncentrace
koncentrace

Nanokompozitní materiály Ag/Ptr : unikátní
„kornoutová morfologie“ ; vysoký obsah Ag;
optimální velikost částic 10 – 40 nm;
minimální míra agregace Þ vysoká
antibakteriální aktivita

Nanočástice nulamocného železa v reduktivních technologiích čištění
podzemních vod

Nanočástice nulamocného železa v reduktivních technologiích čištění
podzemních vod

- Vhodný rozměr částic s úzkou velikostní distribucí (30(30-100 nm)
- Velká plocha povrchu Þ vysoká reaktivita
- Vysoký obsah Fe(0)
- Vhodná povrchová modifikace zabezpečující – vysokou stabilitu vůči agregaci a
vůči oxidaci při skladování ve vodném prostředí Þ dobré migrační vlastnosti v
horninovém prostředí

- Ekologicky šetrný stabilizátor
1,1,2 – trichloreten (TCE), 1,1,2,2-tetrachloreten (perchloreten, PCE).
B10

Odbourání chlorovaných
uhlovodíků s využitím Fe/FeO
nanočástic různé koncentrace

Al

Tween
80

Zn
Ni
Cd
Be

Pokles koncentrace vybraných
polutantů po aplikaci Fe/FeO
nanočástic – Stráž pod Ralskem

U
V
Cu

J. Filip, R. Zboril et al. Environ. Sci. Technol. 41, 4367 (2007). R. Zboril et al.: Patent No: WO 2008/125068 A2.

Cr
As

1%

10%

100%

Nanpřístroje a nanozařízenéí

magnetické fotokatalyzátory g-Fe2O3/TiO2
20 nm

• TiO2 – fotokatalyzátor pro čištění vod

• problém - nutnost nákladné postprocesní
separace z vodného prostředí
• řešení – magnetická modifikace
• problém – nelze využít přímý kontakt
TiO2/γ-Fe2O3 (Fe3O4) – rekombinační
centra pro e- a díry ® pokles fotoaktivity

Nanořástice Fe – lék na sinice?

fotokatalyzátor opakovatelně
použitelný bez poklesu aktivity

g-Fe2O3
PSSTiO2

• magneticky separovatelný

• aktivita srovnatelná s komerčním
nemodifikovaným fotokatalyzátorem

PDD+

PSS- Na+ - poly(sodium 4-styrene sulfonate)
PDD+ Cl- - poly(diallyldimethylammonium) chloride

Modelový systém – fotokatalytické odbourání
propachloru (2-chloro-N-isopropylacetanilid)
.

20 nm

Prioritní projekt National Cancer Institute (USA),
2010; komplexní nanozařízení v protinádorové léčbě
schopné:
- zobrazit nádorové buňky a jejich okolí v těle pacienta
- rozpoznat prekancerózní anebo nádorové buňky
- uvolnit léčivo cíleně do nádorových buněk
- zpětně informovat o účinnosti léčby
V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, R. Zboril et al.
Appl. Catal. B: Environ. 87 (2009) 181 .

Nanočátice typu Fe/C
Prokázána vysoká toxicita vůči
bakteriím a řasám !

Buněčná membrána

Interakce látek s
membránami z pohledu
výpočetní chemie
Singer, S. J.; Nicolson, G. L., The
fluid mosaic model of the
structure of cell membranes.
Science 1972, 175, 720-31.

Karel Berka
Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály
a
Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

2

Složení membrán

Motivace

Endoplasmatické
retikulum
Reticulum

Kde se na membráně vyskytují substráty, které
zpracovávají cytochromy P450
Cytochrome P450 2C9
+ ibuprofen

CYP

DS
?

CPR

P
?

Phosphatidylcholine
Phosphatidylethanolamine
Glycolipids
Others

e-

Phosphatidylserine
Sphingomyelin
Cholesterol

substrát
ibuprofen

S

product
3-hydroxy ibuprofen

4
Meer G., Voelker DR., Feigenson
GW. Nat Rev Mol Cell Biol. 2008;
9(2): 112–124.
4

3

Ibuprofen

Model membrány

• volná MD simulace z různých výšek nad
membránou

• ER ev. plasmatická membrána
– Většinu tvoří fosfatidylcholiny (PC)

Tisíce

Distribution of S-ibuprofen during 10 ns simulation in explicit DOPC/water environment

2

zan2
zan3

Relative density

zan4
zan5
zan6
zan7
zan8
zan9

1

DOPC_AVG
starts

0
-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

distance from the centre of membrane [nm]

Vacha et al.
J Phys Chem A
2009
DOPC

5
5

• volná simulace nebyla dostatečně informativní,
• ibuprofen je asi nejspíše v membráně

6

Profil volné energie
1. Příprava systému
2. Vytvoření startovních struktur
– volná simulace
– cílená simulace

3. Umbrella sampling
4. Weighted-Histograms Analysis
(WHAM)
Z rozdílů populací se dá spočítat
volná energie:
P1/P2 = exp (∆G/kB.T)
7

PMF detaily
Umbrella sampling
Gromacs 4.0,
1 Å od sebe,
45 oken,
10 ns každé
~30.000 UA
~500 ns celkem
časová náročnost:
– 260 CPUs
– 7 dní

8

Ibuprofen II

Ibuprofen III

S=ibuprofen
P=3-OH ibuprofen

S=ibuprofen
P=3-OH ibuprofen

PS

CYP

DS
?

CPR

P
?
eS
9
9

Souhrn I - CYP

2b

S

10
10

Permeace přes membránu
Aktivní průnik – specifické receptory
Pasivní průnik – fyzikálně-chemicky
• energetika – Kd
• dynamika – Dz difuzní koeficient

• pozice minim volné
energie pro
ibuprofen a pro
jeho produkt
odpovídají pozicím
kanálů v CYP2C9

Permeabilitní koeficient

• (CYP luxuje
membránu) J

Berka, Hendrychová, Anzenbacher, Otyepka, J Phys Chem A, ASAP.

2b

11

Bemporad, D. & Essex, J. Permeation of small molecules through a lipid bilayer: a computer simulation study. J.
Phys. Chem. B 108, 4875-4884(2004).

Závislost permeace

Průběh pasivního průniku
Coumarin
• volná MD

difuzní profil v membráně je díky její anisotropii těžké
získat
termodynamika je důležitější

• prochází
hlavně minimy
volné energie

• rychlé skoky
mezi minimy
(~100ps)

Orsi, 2010
Adson, 1995
Caco-2

Avdeef, 2005
PAMPA + Caco-2
Orsi, M. & Essex, J.W. Permeability of drugs and hormones through a lipid bilayer: insights from dual-resolution
molecular dynamics. Soft Matter 6, 3797(2010).

Souhrn II - permeace

Ibuprofen IV
Mechanismus
1. nabitý ibuprofen
přidifunduje z
roztoku
2. zanoří v blízkosti
nabitých skupin na
okraji membrány
3. vybije se
4. nenabitý ibuprofen
může proniknout na
druhou stranu
5. znovu se může
nabít

uncharged

14

charged

Boggara, M.B. & Krishnamoorti, R.. Biophys. J. 98, 586-95(2010).

Pasivní permeace záleží na profilu volné energie
• ΔG by měla být co nejmenší, aby látka dobře
pronikala (coumarin)
• hluboké ΔG minimum v membráně – látka se
dobře ukládá v membráně (ibuprofen)
• polární a nabité molekuly mívají maxima
uprostřed membrány a nerady přes něj
přecházejí
• v centru membrány je oblast snížené hustoty,
která často slouží jako sekundární minimum
• nabité molekuly jsou hydratované – a jejich
pasivní permeace je spojená s největší bariérou

15

Možnosti interakce látek s membránou

16

Interakce CNT s membránami

• adheze na membránu
• interkalace do membrány
• narušení membrány

hydrofilní NP
hydrofobní NP
Li, Y. Chen, X.; Gu, N. JPC B. 2008, 112,
16647-53.

17

Höfinger, S. Melle-Franco, M. Gallo, T.
Cantelli, A. Calvaresi, M. Gomes, J. a N.
F.; Zerbetto, F. Biomaterials. 2011, 32,
7079-85.
18

Závěry

Poděkování

Molekulárně dynamické simulace umožňují
vhled do interakcí látek s na atomární úrovni
při studiu:

Olomouc, CZ
Michal Otyepka (project)
Markéta Paloncýová (ligands on membrane)
Tereza Hendrychová (CYP)
Pavel Anzenbacher (HP, Raman …)

Limoges, France
Patrick Trouillas (flavonoids as antioxidants)
Pavla Košinová (flavonoids on membranes)
Gabin Fabre (flavonoids on membranes)

Pavla Košinová (flavonoids on
membranes)

• hledání ideálních pozic na membránách
• pasivního průniku látek přes membránu
19

Děkuji Vám za pozornost

MBM 2011

20

Osnova
Uhlíkový nanosvět
Karel Berka
Katedra fyzikální chemie

l

úvod

l

formy uhlíku – alotropy

l

uhlíkové nanozoo

l

použití

l

toxicita

l

výzkum v Olomouci

a
Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály

Univerzita Palackého v Olomouci

Uhlík
l

Uhlíkové alotropy

„carbo“ = uhlí

l

l

alotropy - různé strukturní formy prvku,
které mají výrazně odlišné fyzikální
vlastnosti

alotropy se značnými extrémy:
-

amorfní uhlík

-

diamant

l

l
l
l

12 C
6

l

čtyřvazný
biogenní prvek

-

drolivý
extrémně tvrdý

grafit
l

měkký

Diamant

Uhlíkové alotropy - přehled
Substance
Diamant
Grafit

Dostupnost
Vlastnosti
přírodní, provoz tvrdost, el. izolant, tep.vodivost
přírodní, provoz lubrikant, anizo el. vodivost

Použití
Brusivo, Šperky
Elektrody, lubrikanty

Karbyn
Fullereny

vesmír, lab
poloprovoz

Nanotuby

lab, X čistota

??
elektronika a optika, pevnost,
supravodivost
elektronika, pevnost

Grafen

poloprovoz

elektronika, transparentnost

Carbon onions
Amorfní sp2
Amorfní sp3
Carbon foams
Uhlíková vlákna
Syn. amorfní

lab
provoz
provoz
lab
provoz
lab

??
velký povrch
tvrdost, izolant
magnetismus, velký povrch
el. a tep. vodivost, pevnost
povrch, definované póry

??
Solární články, nanoelektronika,
farmaceutika
Zpevňování, Solární články,
nanoelektronika, farmaceutika
nanoelektronika, transparent
elektrody
nanoreaktory
absorbenty, katalýza, elektrody
elektronika, ochranné filmy
uchovávání vodíku
zpevňování
absorbenty, katalýza,
uchovávání energie

Falcao, E. & Wudl, F. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 82, 524–531(2007).

l

extrémně tvrdý

l

el. izolátor

l

tepelný vodič

l

průhledný

l

kubická soustava

l

tetraedrická
sp3 hybridizace

Grafit (tuha)
l
l
l

l
l
l

l

Uhlíkové nanozoo

měkký
mazadlo
el. vodič (baterie)
(tepelný izolátor)
neprůhledný
hexagonální
soustava
planární
sp2 hybridizace

l

sp3

l

sp2

-

-

nanodiamanty (a)
nanografity a C-tečky (b)
fullereny (d-f)
nanotrubičky (CNT) (h)
grafen (grafan) (c)

sp

l

-

polyyny ev kumuleny
(karbyn)

amorfní

l

-

-

uhlíkové klastry (g)
uhlíková nanopěna

Nanodiamanty
l

l

l

l

nejtvrdší
materiál na
světě
sp3 uhlík,
oxidovaný
povrch
příprava
detonací grafitu
relativně levný
materiál

Krueger, A. The structure and reactivity of nanoscale diamond. Journal of Materials Chemistry 18, 1485(2008).
Krueger, A. New carbon materials: biological applications of functionalized nanodiamond materials. Chemistry 14, 1382-90(2008).

Amorfní C - uhlíkové klastry
l

dle obsahu sp3 a sp2

l

DLC (diamond-like clusters) sp3
-

skladování dat a piva

-

biokompatibilní film pro protézy

Casiraghi, C., Robertson, J. & Ferrari, A. Diamond-like carbon for data and beer storage. Materials Today 10, 44-53(2007).
Roy, R.K. & Lee, K. Biomedical applications of diamond-like carbon coatings Journal of biomedical materials research. 83, 72-84(2007).

Nanodiamanty II
l

Uhlíkové nanotečky (C-dots)

hydrofobní film

(vodoodpudivý)

l

podobné nanodiamantům

l

ale
-

vyznačují se fluorescencí
l

youtube

HRTEM:

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)

Nobelova cena I - fullereny

Uhlíkové nanotečky II
l

HNO3

příprava

12 h

-

saze

-

laserová ablace

-

elektrolýza grafitu

-

pyrolýza sacharidů

Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)

Nobelprize.org

Uhlíkové cibule (onions)

Fullereny
l
l

sp2,

kulovitý tvar
alternující
-

l

l

l

několikavrstevné fullereny

l

příprava

hexagony (bohaté na
elektrony)
pentagony (chudé na
elektrony)

vynikající akceptory
elektronů
taktéž výborné klece

Kroto, H. W.; Heath, J. R.; Obrien, S. C.; Curl, R. F.; Smalley, R. E. C60-Buckminsterfullerene. Nature 1985, 318, 162-163.

l

-

el. oblouk ve vodě

-

z nanodiamantů

použití
-

nanoreaktory

-

superkondenzátory (200 V/s, ~200 Wh/kg)

Butenko YV et al.Photoemission of onionlike carbons produced by annealing nanodiamonds Physical Review B 71,7, (2005)
Pech, D. et al. Ultrahigh-power micrometre-sized supercapacitors based on onion-like carbon Nature Nanotechnology 5, 651–654 (2010)
Sun L and Banhart F, Graphitic onions as reaction cells on the nanoscale. Appl Phys Lett 88:1931211–3 (2006).

Uhlíkové nanotrubičky (CNT)
l

sp2, válec

l

dělí se dle počtu stěn
(SWNT, DWNT, MWNT)

l

velká pevnost v tahu

l

nejvyšší tepelná vodivost

l

cca 1nm x 1nm x 10μm

Uhlíkové hrášky (peapods)
l

CNT s uzavřenými molekulami
-

l

plyny, kovy, fullereny…

možnost uzavřít i velmi
nestabilní molekuly – třeba
polyyny

velká orientační závislost
M. M. J. Treacy, T. W. Ebbesen and J. M. Gibson, Nature, 1996, 381, 678
S. T. Huxtable et al. Nat. Mat., 2003, 2, 731
J. A. Misewich et al. Science, 2003, 300, 783

Smith, 1998
N. Shinogara, 2006, Nagano

Grafen

Nobelova cena II - grafen
l

planární sp2

l

není ale planární úplně (ripples)

l

velká aromaticita

l

vodivost

l

Příprava:
-

exfoliací lepící páskou z grafitu

-

interkalace grafitu

-

depozice chemických par

K. Geim & K. S. Novoselov. The rise of graphene. Nature Materials Vol 6 183-191 (2007)
Fasolino, J. H. Los & M. I. Katsnelson. Intrinsic ripples in graphene. Nature Materials 6, 858-861 (2007)
Geim, A. Graphene: status and prospects. Science 1-8(2009)
Qian, W. et al. Solvothermal-assisted exfoliation process to produce graphene with high yield and high quality. Nano Research 2, 706-712(2009).

Nobelprize.org

Grafenové pásky (GNR)

Grafen - příprava
l

graphene nanoribbons

l

tvar určuje elektronické vlastnosti
-

použití v nanoelektronice

-

transistory, kvantové tečky

Yan, Q. et al. Intrinsic current-voltage characteristics of graphene nanoribbon transistors Nano letters 7, 1469-73(2007).
Dutta, S. & Pati, S.K. Novel properties of graphene nanoribbons: a review. Journal of Materials Chemistry ASAP, (2010).
Cai, J. et al. Atomically precise bottom-up fabrication of graphene nanoribbons Nature 466, 470-473 (2010)

http://www.youtube.com/watch?v=rphiCdR68TE&NR=1

Grafan
l

sp3 pseudoplanární
-

l

Polyyny a kumuleny
l

hydrogenací grafenu studenou
plazmou (atomární H)

izolant
=> změna mezery mezi vodícím a
valenčním pásem částečnou
hydrogenací grafenu

sp řetězce
-

l

příprava
-

l

el. oblouk mezi grafity v methanolu,
acetonitrilu, hexanu
pyrolýza škrobu

návrhy použití
-

Elias, D.C. et al. Control of Graphene's Properties by Reversible Hydrogenation: Evidence for Graphane. Science 323, 610-613(2009).
Balog, R. et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials 9, 315-9(2010).

polyyny
kumuleny

nanodráty

Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009).
Cataldo, F. Polyynes: a new class of carbon allotropes. About the formation of dicyanopolyynes from an electric arc between graphite electrodes in
liquid nitrogen. Polyhedron 23, 1889-1896(2004).
Lagow, R.J. et al. Synthesis of Linear Acetylenic Carbon: The "sp" Carbon Allotrope. Science (New York, N.Y.) 267, 362-7(1995).
Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009).
Itzhaki, L. et al. Harder than diamond: determining the cross-sectional area and Young's modulus of molecular rods. Angewandte Chemie 44, 74325(2005).

Uhlíková nanopěna
l
l
l
l
l

l

Shrnutí I

nejlehčí známá pevná látka (2 kg/m3)
sp2 grafitické desky
spojené sp3 hranami
velký povrch, ferromagnetismus
příprava

l

l

laserová ablace, pyrolýza

použití
-

reverzibilní uchování vodíku,
absorbce radarových vln,
přenos tepla

Uhlík má mnoho alotropů s naprosto odlišnými
vlastnostmi

Uhlíková nanozoo poskytuje mnoho možností
-

tvarů

-

vlastností

-

použití

Rode, a. et al. Unconventional magnetism in all-carbon nanofoam. Physical Review B 70, 1-9(2004)
Rode, A. et al. Structural analysis of a carbon foam formed by high pulse-rate laser ablation. Applied Physics A 69, S755-S758(1999).
Fang, Z.G.et al. Novel Radar Absorbing Materials with Broad Absorbing Band: Carbon Foams. App.Mech.Mater. 26-28, 246-249(2010).
Blinc, R. et al. Carbon nanofoam as a potential hydrogen storage material. Physica Status Solidi (B) 244, 4308-4310(2007).

Mechanické vlastnosti

Použití uhlíkových nanostruktur
l

l

mechanické

l

elektronické

l

l

fotočlánky

l

optické

l

biologické

Pevnost

Lehkost
-

l
l

C-C vazba: 346 kJ/mol
Fe-Fe: 118 kJ/mol
Al-Al: 264 kJ/mol
M(C): 12,01 g/mol
M(Fe): 55,85 g/mol
M(Al): 26,98 g/mol

Uhlíková vlákna
Uhlíková nanovlákna

wolframalpha.com

Kosmický výtah
l

Uhlíková nanovlákna jako řešení?

Floyd Landis při výhře Tour de California 2006

Formule Panoz DP1 se skořepinou z uhlíkových vláken

Tkaniny
l

Kevlar

vz.
l

Grafen

NASA

monomolekulární houpačka pro kočku :o)

Nanoelektronika
l

-

l

fullereny, uhlíkové cibule, grafen

Tranzistory (počítače)
-

l

nanotrubičky, kumuleny

Záchyt náboje (kondenzátory)
-

l

Vize uhlíkové nanoelektroniky

Nanodráty

CNT, Grafenové deriváty

Elektrody (např. v Li-ion akumulátorech)
-

grafit, CNT, grafen

Guldi, D.M. et al. Multifunctional molecular carbon materials-from fullerenes to carbon nanotubes. Chemical Society reviews 35, 471-87(2006).
Lee, S.W. et al. High-power lithium batteries from functionalized carbon-nanotube electrodes. Nature Nanotechnology 1-7(2010)
Endo, M., Strano, M. & Ajayan, P. Potential applications of carbon nanotubes. Topics Appl. Physics 111, 13–62(2008).

http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4

Fotovoltaika

Nanoelektronika dnes

Graetzelův článek
odvedení náboje

l

-

CNT, fullereny,
uhlíkové nanotečky

transparentní elloda

l

-

grafen

http://www.youtube.com/watch?v=3sAc4nqAbOs

Senzory

Optické vlastnosti
l

l

fluorescence CNT
-

závisí na tvaru a velikosti

CNT:
-

plyny (NO2, NH3, H2, CO)

-

biosenzory (uchycení protilátek ev. enzymů
na povrchu a připojení na elektrodu)…

FED displej
-

měl být náhradou za LCD

l

grafen:
-

detekce jednotlivých molekul

(lab-on-chip)
-

DNA sekvenace

Geim, A.K. Graphene: status and prospects. Science 324, 1530-4(2009).
Schedin, F. et al. Detection of individual gas molecules adsorbed on graphene. Nature Mat. 6, 652-5(2007).
Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, 2114-38(2010).
Wang, J. Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review. Electroanalysis 17, 7-14(2005).
Chen, D., Tang, L. & Li, J. Graphene-based materials in electrochemistry. Chemical Society reviews 3157-3180(2010)

Biologické
l

Nosiče léčiv
-

l

l

Data v literatuře jsou protichůdná
nC60 (solubilizované C60)
-

fullereny, CNT

ale to může být falešný pozitivní výsledek, neboť fluorescenční barvy
reagují s nC60 napřímo.

hodně záleží na úpravě C60
-

fullereny

-

Fluorescenční značky in vivo
-

 peroxidaci lipidů (oxidativní stres)
l

Antioxidanty?
-

Toxicita fullerenů

nanodiamanty, uhlíkové
nanotečky

Prato, M. et al. Functionalized carbon nanotubes in drug design and discovery. Accounts of chemical research 41, 60-8(2008).
Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2 - 21(2010)

-

solubilizace s THF je toxičtější než s vodou samotnou
C60(OH)24 je méně toxický než C60
carboxyC60 vychytává ROS
vliv na půdní mikroorganizmy nebyl prokázán

Nový obor - nanotoxikologie
Zhu, S. et al. Toxicity of an engineered nanoparticle (fullerene, C60) in two aquatic species Marine environmental research 62, S5-9(2006).
Usenko, C.Y., Harper, S.L. & Tanguay, R.L. In vivo evaluation of carbon fullerene toxicity using embryonic zebrafish. Carbon 45, 1891-1898(2007).
Tong, Z. et al. Impact of fullerene (C60) on a soil microbial community. Environmental science & technology 41, 2985-91(2007).
Lyon, D.Y. et al. Antibacterial activity of fullerene water suspensions (nC60) is not due to ROS-mediated damage. Nano letters 8, 1539-43(2008).

Výzkum v Olomouci

Shrnutí II
l

l

l

Uhlíkové nanostruktury nacházejí své použití v
mnoha aplikacích od zpevňování konstrukcí
přes elektroniku až k přesným nosičům léčiv
Je i na Vás, jestli se v budoucnu objeví i další
využití…

RCPTM Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály
-

Oddělení Uhlíkové nanostruktury a biomolekuly

doc. Jurečka, dr. Berka
– interakce grafenu s malými molekulami
-

molekulové modelování

-

predikce sorpčních a exfoliačních vlastností

… například v Olomouci

Výzkum v Olomouci III

Výzkum v Olomouci II
doc. Otyepka, dr. Karlický
– predikce elektronických vlastností
-

grafen fluorid
hledání grafenového polovodiče

R. Zbořil, F. Karlický, A.B. Bourlinos, T.A. Steriotis, A.K. Stubos , V.Georgakilas , K.Šafářová, D. Jančík, Ch.Trapalis, M. Otyepka, Graphene Fluoride: A Stable
Stoichiometric Graphene Derivative and its Chemical Conversion to Graphene, Small 2010, 6(24), 2885–2891

prof. Zbořil - aplikace pro průmyslové použití
-

superhydrofobní textil

-

sorpční materiály

-

fluorescenční značky

Poděkování

Děkuji Vám za pozornost

Osnova

Molekulová dynamika
uhlíkových nanomateriálů

• Molekulová dynamika
– základy a pojmy
– použití

• Gromacs

Gromacs

– Fast
– Free
– Flexible

Karel Berka
Katedra fyzikální chemie a RCPTM, PřF UP

Michal Kolář
ÚOCHB AV ČR a PřF UK
Gromacs, Olomouc 2011
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Motto

Molekulová dynamika

Richard Feynman
“... everything living things do can be
understood in term of the wiggling and
jiggling of their atoms.”

Gromacs, Olomouc 2011

Pohyb atomů
1. výpočet energií a sil s pomocí silového pole
(force field)
2. řešení Newtonových pohybových rovnic
(F = m·a)
3. sledování trajektorie pohybu částic v
systému => popis vlastností systému
(statistický soubor)
3

Gromacs, Olomouc 2011

Silové pole

4

Provedení molekulové dynamiky

5

M.Levitt, Nat. Struct. Biol. 8, 392-393 (2001)

Gromacs, Olomouc 2011

2

Struktura, topologie a rychlosti
1. spočítat potenciál a síly
2. posun o integrační krok
3. a znovu …

Gromacs, Olomouc 2011
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Simulační box

Typická simulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakuum

Získat strukturu (PDB)
Opravit ji
Vytvořit simulační box
Připravit topologii
(parametry silového
pole)
Přidat solvent
Minimalizace
Ekvilibrační simulace
Produkční simulace
Analýza trajektorie

bez solventu

Implicitní solvent
popisuje hrubý vliv solventu,
ne specifické interakce s ním

Kapka
dodatečný potenciál, držící ji
pohromadě při správném tlaku

Periodický box
opakující se box
kubický, triklinický (GMX interně)

Gromacs, Olomouc 2011
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Statistický soubor

Minimalizace energie
•

•
•

Nalezení lokálního minima
… respektive snaha nemít v systému nerealisticky velké síly

•
•

•

Reprodukce experimentálních podmínek
Teplota = Kinetická energie
–
–

Síly F jsou gradientem potenciálu V
Algoritmy:
–
–
–

8

Maxwellova distribuce
musí být kontrolována v průběhu simulace (termostat)
•

Steepest descent
Conjugate gradients
L-BFGS

•

Tlak
–

•

Gromacs, Olomouc 2011
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Kontrolujeme úpravou velikosti simulační cely (barostat)

Chemický potenciál
–

Normálně malé změny

simulace totiž mohou vést ke ztrácení energií (např. při používání
cut-offs)

Přidávání/odstraňování částic

Gromacs, Olomouc 2011

Výsledky molekulové dynamiky

10

MD - použití
• Vizuální analýza chování systému
• Volná energie (vazby, solvatace, interakce)
• Difuzní koeficienty, viskozita, radiální distribuční funkce,
poloměr gyrace
• Mechanické vlastnosti - stabilita komplexu, simulace
tahu, hustota, uspořádanost materiálu
• Clusterování, Analýza PCA, RMSD
• Chemické NMR posuny

Trajektorie:
• Energie - E(t)
• Souřadnice - x(t)
• Rychlosti - v(t)
• Síly – f(t)

=> jejich analýzou můžeme získat informace, která
nás zajímá

• Experiment - průměr přes mnoho molekul (Nav ~ 6E23)
• Ekvipartiční teorém:
– nahrazení statistiky přes množství struktur statistikou přes čas

Gromacs, Olomouc 2011
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Fast - algoritmy

Gromacs - Fast

Proč chceme
rychlost?
• Proč chceme rychlost?
–C

Experiment

statistické průměrování

Kde potřebujeme být

10-15s

10-12s

Simulace

10-9s

10-6s

nižší detail

10-3s

Kde jsme

100s

103s

Kde chceme být

extrémní detail
kvalita parametrů?
sampling?

Gromacs, Olomouc 2011
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• Single precision
• Snaha vyhýbat se drahým testům jako je
PBC check
• Triklinické buňky: 15-20% úspora velikosti
boxu
• Assembler, rutina pro výpočet 1/sqrt(x) –
Nekovalentní interakce
• výpočty potenciálů v předpočítané
tabulce ve Fortanu (table search)
• Assembler cykly pro PC architekturu
• 4.x - domain decomposition
• TIP3P, TIP4P, SPC, SPC-E voda – zvláštní
optimalizace vnitřních cyklů
Gromacs, Olomouc 2011
• optimalizace FFT

14

Faster: Virtual Sites

Fast - constraints

• Další rychlý pohyb tvoří vibrace úhlů a rotace CH3/NH2 skupin
• Konstrukce (idealních) pozic vodíků z těžkých atomů

• Integrační krok (Δt) je limitován rychlými
pohyby - 1fs

– CH3/NH2 jsou pak rigidní

– vibrace vazeb (nejrychlejší je vibrace vazby H-O)

• Spočítat síly a projektovat je na těžké atomy
• Integrovat jen pozice těžkých atomů a pak na nich
rekonstrukce vodíků na nich
• 4-5 fs integrační krok

Algoritmy na odstranění těchto vibrací
(constraint) – umožnění delšího kroku:
• SHAKE
– iterativní, pomalý – 2 fs
– špatně paralelizovatelné
– zamrznutí jen vodíkových vazeb 1,4 fs

– NS co 5 kroků, virtual site vodíky and LINCS

• LINCS (Gromacs) - LINear Constraint Solver
– Approximate matrix inversion expansion
– rychlý a stabilní - 2-3 fs
– neiterativní, lze paralelizovat
Gromacs, Olomouc 2011
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Srovnání rychlosti I – škálování

Fast and Furious: coarse-graining
• Zhrubené modely

DHFR benchmark v explicitní vodě, NPT, 23558 atomů

– Coarse-Grained force fields
– stále populárnější (MARTINI, Bondini, …)
– skupina atomů => „beads“
– propojitelné s detailnějšími simulacemi

n proc time
(ns/day)

(zpětný fit do zhrubeného modelu)
nevýhoda – nezvládají dihedrální úhly

n proc
ekviv

η
(%)

1

3.01

1.0

2

5.54

1.8

92

4

10.23

3.4

85

8

17.46

5.8

72

sp-icc,PME, grid 1.2 A, cut offs = 8 A, 2fs step, write to x-xtc,e-edr, log, opls all-atom ff,
cpt_15 min, LINKS, NPT 10, ingwe Intel Xeon E5420@2.50GHz, GMX 4.0.5
Gromacs, Olomouc 2011
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Srovnání rychlosti II - verze

Srovnání rychlosti – Amber na CPU

• DHFR, NPT benchmark
cluster verze

• ingwe
#CPU ns/den

olwe

JAC, 4.0.7.sp - gcc

48

21.602

olwe

JAC, 4.5-beta2.sp - gcc 48

37.172

olwe

JAC, 4.5.1.sp - gcc

43.329

48

ingwe

JAC 4.0.7.sp - gcc

8

14.00

ingwe

JAC 4.0.7.sp - intel

8

17.46

ingwe

JAC 4.0.7.dp - intel

8

#CPU

ns/den

ekviv CPU

Amber 10

2

1.76

2.00

Amber 10

4

3.21

3.64

Amber 10

8

4.80

5.46

GMX 4.0.7 dp 8

11.68

4.97

GMX 4.0.7 sp

17.46

5.80

11.68

gmx 4.0.7, icc,PME, grid 1.2 A, cut offs = 8 A, 2fs step, 2ps x-write to xtc, 2ps log, opls
all-atom ff, cpt_15 min, LINKS, NPT 10ps

19
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Srovnání rychlosti - GPU

20

Gromacs - Free

• impl – implicitní solvent s cutoffem 1nm, 2nm, infinity
• PME – klasická explicitní simulace
• RF – reaction field elektrostatika, explicitní simulace

• GNU GPL licence
• zdarma ke stažení na http://www.gromacs.org
www.gromacs.org

Gromacs, Olomouc 2011

8

amber 10, PME, cut offs = 8, 2fs step, 2ps write log, 2 ps x-write, ffamber, SHAKE, NPT
10ps , 64x64x64 gridpoints

sp,PME, grid 1.2 A, cut offs = 8 A, 2fs step, write to x-xtc,e-edr, log, opls all-atom ff,
cpt_15 min, LINKS, NPT
Gromacs, Olomouc 2011

Program

21

• manuál a tutoriály na http://manual.gromacs.org
• aktivní uživatelská podpora gmx
Gromacs, Olomouc 2011

Gromacs - Flexible

Obsah balení zadarmo - programy
• příprava simulací

22

• human-readable

– velikost simulačního boxu, solvatace, protonace,…

–
–
–
–

• běh simulací
– mdrun (včetně restartů simulací po pádu)

• převody

nápověda programů
hlavně většina souborů
simulační protokoly
úpravy kódu (C)

– struktur, trajektorií, energií,…

• analýza

• koncept skupin atomů (groups)

– struktur, distribuční funkce, interakce, kinetické
vlastnosti, normální módy, proteinů, volná energie
Gromacs, Olomouc 2011
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Termostaty Barostaty
Integratory
• Termostaty

Flexible – simulační protokol
.mdp
nastavuje vlastnosti simulace
délku, krok, termostat, barostat,…

před spuštěním simulace GMX
vypíše soubor mdout.mdp
obsahující všechna nastavení

– Berendsen (rychlé zchlazování systému, neprodukuje kanonický soubor
s chybou 1/N, vede k špatným tepelným kapacitám,
– V-Rescale (v podstatě opravený Berendsen pomocí stochastického
členu, kanonický soubor)
– Nosé-Hoover (ergodický, ale nestabilní k velkým výchylkám - osciluje)
– pozor na paradox zmraženého solutu a zahřátého solventu – dá se
překonat pomocí skupin pro jednotlivé části systému

preprocessing (include, define)
run control (integrator, tinit, dt, nsteps, init_step, comm_mode, nstcomm, comm_grps)
langevin dynamics (bd_fric, ld_seed)
energy minimization (emtol, emstep, nstcgsteep)
shell molecular dynamics(emtol,niter,fcstep)
test particle insertion(rtpi)
output control (nstxout, nstvout, nstfout, nstlog, nstcalcenergy, nstenergy, nstxtcout, xtc_precision, xtc_grps, energygrps)
neighbor searching (nstlist, ns_type, pbc, periodic_molecules, rlist, rlistlong)
electrostatics (coulombtype, rcoulomb_switch, rcoulomb, epsilon_r, epsilon_rf)
VdW (vdwtype, rvdw_switch, rvdw, DispCorr)
tables (table-extension, energygrp_table)
Ewald (fourierspacing, fourier_nx, fourier_ny, fourier_nz, pme_order, ewald_rtol, ewald_geometry, epsilon_surface, optimize_fft)
Temperature coupling (tcoupl, nsttcouple, tc_grps, tau_t, ref_t)
Pressure coupling (pcoupl, pcoupltype, nstpcouple, tau_p, compressibility, ref_p, refcoord_scaling)
simulated annealing (annealing, annealing_npoints, annealing_time, annealing_temp)
velocity generation (gen_vel, gen_temp, gen_seed)
bonds (constraints, constraint_algorithm, continuation, shake_tol, lincs_order, lincs_iter, lincs_warnangle, morse)
Energy group exclusions (energygrp_excl)
Walls (nwall, wall_type, wall_r_linpot, wall_atomtype, wall_density, wall_ewald_zfac)
COM pulling (pull, ...)
NMR refinement (disre, disre_weighting, disre_mixed, disre_fc, disre_tau, nstdisreout, orire, orire_fc, orire_tau, orire_fitgrp, nstorireout
Free Energy calculations (free_energy, init_lambda, delta_lambda, sc_alpha, sc_power, sc_sigma, couple
Non-equilibrium MD (acc_grps, accelerate, freezegrps, freezedim, cos_acceleration, deform)
Electric fields (E_x, E_xt, E_y, E_yt, E_z, E_zt )
Mixed quantum/classical dynamics (QMMM, QMMM-grps, QMMMscheme, QMmethod, QMbasis, QMcharge, Qmmult, CASorbitals, CASelectrons, SH)
Implicit solvent (implicit_solvent, gb_algorithm, nstgbradii,
rgbradii, gb_epsilon_solvent, gb_saltconc, gb_obc_alpha,
gb_obc_beta,
gb_obc_gam
25
Gromacs, Olomouc
2011
User defined thingies (user1_grps, user2_grps, userint1, userint2, userint3, userint4, userreal1, userreal2, userreal3, userreal4)

• Barostaty

– Berendsen (rychlá, pro malé systémy nedává
NPT soubor, lze s povrchovým napětím)
– Parinello-Rahman (analogie Nosé-Hoovera)

• Integrátory

– leap-frog, velocity-verlet, langevin a další…

Gromacs, Olomouc 2011

Flexible – souřadnice

26

Flexible – trajektorie

.gro
fixní tvar souboru:

MD of 2 waters, t= 0.0 komentář
6 počet atomů
1WATER OW1
1
0.126
1.624
1.679 0.1227 -0.0580 0.0434
souřadnice
1WATER HW2
2
0.190
1.661
1.747 xyz
0.8085
0.3191 -0.7791
1WATER
HW3
3
0.177
1.568
1.613 -0.9045 -2.6469 1.3180 atomy
číslo molekuly/residua
2WATER název
OW1 molekuly/residua
4
1.275
0.053
0.622 0.2519 0.3140 -0.1734
2WATER HW2 název
5 atomového
1.337
0.002
0.680 -1.0641 -1.1349xyz0.0257
typu
rychlosti
2WATER HW3
6 číslo
1.326
0.568 1.9427 -0.8216(nepovinné)
-0.0244
atomu 0.120
(nekontrolováno)
1.82060
1.82060
1.82060

.trr
komprimovaný soubor
souřadnice, rychlosti, síly, energie
tak často jak je specifikováno v .mdp
.xtc
přenosný formát souřadnic
xdr knihovna pro uchovávání dat na *NIX NFS systému
(jako integer čísla – násobení 1000x)

velikost boxu

základní jednotka = nm
snadný
převod do pdb – editconf
Gromacs, Olomouc 2011
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Flexible – silová pole

Gromacs, Olomouc 2011
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Flexible – silová pole

Amber 94, 96, 99, 99sb, 99sb-ildn, 03, GS
Charmm 27
Encad S,V
GMX
Gromos 43a1, 43a2, 45a3, 53a5, 53a6,
OPLS-AA/P
MARTINI

.itp seznam parametrů vazebných, i nevazebných
volání z topologie:
#include ffnb.itp

+ lze připravit vlastní
Gromacs, Olomouc 2011
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.rtp

Flexible – pdb2gmx
.ff – na tvorbu topologie
share/top adresář a aktuální adresář

[ bondedtypes ]

; mandatory

; bonds

dihedrals

[ GLY ]

•

.top
[ defaults ]
; nbfunc
comb-rule
gen-pairs fudgeLJ fudgeQQ
1
1
no
1.0
1.0
; The force field files to be included
#include "rt41c5.itp"
[ moleculetype ]
; name nrexcl
Urea
3
[ atoms ]
;
nr
type
resnr residu
atom
cgnr charge
1
C
1
UREA
C1
1
0.683
2
O
1
UREA
O2
1 -0.683
3
NT
1
UREA
N3
2 -0.622
4
H
1
UREA
H4
2
0.346
5
H
1
UREA
H5
2
0.276
[ bonds ]
; ai
aj funct
c0
c1
3
4
1 1.000000e-01 3.744680e+05
1
2
1 1.230000e-01 5.020800e+05
1
3
1 1.330000e-01 3.765600e+05

[ pairs ]
; ai
aj funct
c0
c1
2
4
1 0.000000e+00 0.000000e+00
[ angles ]
; ai
aj
ak funct
c0
c1
1
3
4
1 1.200000e+02 2.928800e+02
2
1
3
1 1.215000e+02 5.020800e+02
[ dihedrals ]
; ai
aj
ak
al funct
c0
c1
c2
2
1
3
4
1 1.80e+02 3.3472e+01 2.0e+00
[ dihedrals ]
; ai
aj
ak
al funct
c0
c1
3
4
5
1
2 0.000000e+00 1.673600e+02
; Include SPC water topology
#include "spc.itp"
[ system ]
Urea in Water
[ molecules ]
Urea
1
SOL
1000

•

<basename>.arn (optional)

– jak a kde jsou navázané vodíky

•
•

<basename>.n.tdb (optional)
<basename>.c.tdb (optional)
– ukončení řetězce (pro proteiny)

• <basename>.vsd (optional)
– definice virtual site

31
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Flexible – varianty potenciálů
•

Vazby
•
•

–

•

Morse

•
•
•

Urey-Bradley [(rij – bij)2·(θij – θij0)2] (CHARMm)
quartic [Σn5(θij – θij0)n]
Tabelované

Gromacs, Olomouc 2011

0.280

0

CA

CH2

0.000

1

C

C

O

O

[ bonds ]

chargegroup
0

0.380

2

-0.380

2

; optional

;atom1 atom2
N

H

N

CA

CA

b0

kb

C

C

O

-C

N

[ exclusions ]

; optional

;atom1 atom2
[ angles ]

; optional

;atom1 atom2 atom3
[ dihedrals ]

th0

cth

; optional

;atom1 atom2 atom3 atom4
[ impropers ]

phi0

cp

q0

cq

mult

; optional

N

-C

CA

H

-C

-CA

N

-O

32

Nepravé dihedrály – udržení planarity
• Harmonické [(φij – φij0)2] (nespojitý v 180°)
•
•

• Morseho potenciál [(1 - exp(rij-bij))2]
• FENE potenciál (coarse-grainy – elastic)
• Tabelované
Úhly

harmonický [(θij – θij0)2]
cosin [(cos θij – cos θij0)2]

-0.280

Vazebné potenciály
–

harmonické [(rij – bij)2]
4.řádu [(rij2 – bij2)2]

•
•

; mandatory

Flexible – varianty potenciálů II

Vazebné potenciály
–

charge

N

H

;atom1 atom2 atom3 atom4

• specbond.dat

Gromacs, Olomouc 2011

type

– převody mezi jmény atomů

• <basename>.hdb (optional)

2

; mandatory

N

<basename>.r2b (optional)
– pojmenovávání residuí

impropers

1

; mandatory

H

• <basename>.rtp
– popis residua/molekuly

1

[ atoms ]
; name

Flexible – topologie

angles

1

–

Periodické
Tabelované

Dihedrály
•

periodický [(1 + cos(nφ - φs))]

•

Ryckaert-Bellemans [Σn5(cos φ)n]

•
•

Fourrier (OPLS, ale interně se počítají jako RB)
Tabelované

Ryckaert-Bellemans

Jednotky: úhly v deg, silové konstanty kJ/mol/rad2, 0 odpovídá cis konfiguraci
33
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Flexible – varianty potenciálů III

34

Flexible – polarizace

Nevazebné potenciály

přidání shell částic k jednotlivým atomům a virtuálním místům

– Elektrostatika

v každém kroku je minimalizovaná energie shell částice, aby se
zachoval Born-Oppenheimerův povrch

•
•

Coulombický [qi·qj/rij]
Tabelovaný [qi·qj/f(rij)]

metody

– Van der Waals
•
•
•

(1/r12 -

– jednoduchá polarizace (harmonický potenciál s ekvilibriem v 0)
– vodní polarizace (anizotropická polarizace jednotlivých shell částic)
– Tholeho polarizace (utlumení intramolekulární polarizace)

1/r6 ,

Lennard-Jones
dvě varianty: A,B ; ε,σ)
Buckingham (exponenciální repulze)
tabelovaný [fR(rij) - fD(rij)]

Gromacs, Olomouc 2011
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Flexible – template.c

Shrnutí

možnost napsat vlastní analyzační nástroj
/share/template/template.c

Gromacs
Fast – spousta optimalizovaných algoritmů na
zrychlení

většina kódu je v C

Free – GNU/GPL, spousta nástrojů zdarma
Flexible – velké možnosti simulačních podmínek,

existují i Pythonovské knihovny

volby silových polí a potenciálů (i bez
programování), úprav topologie, úprav čitelného
a dobře zdokumentovaného kódu
Gromacs, Olomouc 2011
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Poděkování
• autorům Gromacsu:
– David van der Spoel
– Erik Lindahl
– Berk Hess
a dalším …

Děkuji Vám za pozornost

• projektu „Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a
aplikacích nanomateriálů“, který je financován
Evropským sociálním fondem a rozpočtem
České republiky.
Gromacs, Olomouc 2011
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• Slovakia: VEGA (1/0428/09), APVV (LPP-0150-09)
• EU: CGreen-II 26240120025 – Res. & Dev. Oper. Prog. funded by the ERDF
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Program (30minút)
• Prečo jód?

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku, Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“

Prečo jód?
• Chémia jódu sa pre troposféru a stratosféru ukazuje
rovnako dôležitá ako chémia „ľahších“halogénov

• Prierez históriou (literatúra)
• Zdroje jódu v životnom prostredí
a v atmosfére

• Interakcie zlúčenín jódu s bromidmi, chloridmi a oxidmi
(HOx, NxOy)

• Metamorfózy a cykly

• Primárny okruh JE a jadrová bezpečnosť (CH3I, IO,
HIO, CsI, …)

• A čo my...?
• Pokus o syntézu
Page § 3

• Vstup do ozónového cyklu v spodnej stratosfére
prostredníctvom IO, OIO a ďalších species

• Trik s jódovými tabletkami a ochrana zdravia (prečo,
kedy, ako...)
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História
§ J.E. Lovelock, R.J. Maggs, R.J. Wade, Halogenated Hydrocarbons in and over the Atlantic, Nature,
241 (1973) 194.
§ W.L. Chameides, D.D. Davis, Iodine: Its Possible Role in Tropospheric Photochemistry, J. Geophys.
Res. - Oceans Atm., 85 (1980) 7383.
§ S. Solomon, R. Garcia, A. Ravishankara, On the role of iodine in ozone depletion, J. Geophys. Res. –
Atm., 99 (1994) 20491.

Zdroje jódu
§ Rozhranie voda/vzduch na pobreží morí a v otvorenom
oceáne (marine boundary layer – MBL)

§ D. Davis et al., Potential impact of iodine on tropospheric levels of ozone and other critical
oxidants, J. Geophys. Res.,- Atm. 101 (1996) 2135.

§ Riasy (fytoplanktón, hnedé riasy)

§ R. Vogt, in: P. Fabian, N.O. Singh (Eds.) Reactive Halogen Compounds in the Atmosphere, Springer,
Berlin - Heidelberg, 1999.

§ Rozpustené soli

§ G. McFiggans et al., Active chlorine release from marine aerosols: Roles for reactive iodine and
nitrogen species, J. Geophys. Res., 107 (2002) 4271.

§ H. Bösch et al., Upper limits of stratospheric IO and OIO inferred from center-to-limb-

darkening-corrected balloon-borne solar occultation visible spectra: Implications for total gaseous
iodine and stratospheric ozone, J. Geophys. Res., 108 (2003) 4455.

§ L.J. Carpenter, Iodine in the Marine Boundary Layer, Chem. Rev., 103 (2003) 4953.
§ K.A. Read et al., Extensive halogen-mediated ozone destruction over the tropical Atlantic Ocean,
Nature, 453 (2008) 1232.
§ F. Louis et al., Atmospheric reactivity of CH3I and CH2I2 with OH radicals: A comparative study
of the H- versus I-abstraction, Comput. Theoret. Chem. 965 (2011) 275
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Zdroje jódu

Zdroje jódu

§ CH3I (0.5-2.5 ng.l-1) a CH2I2 (2-50 ng.l-1), tiež CH2Cl I

§ Chladiaci systém štiepneho reaktora – reakcie v plynnej
fáze (vodná para) v prípade mimoriadnych situácií

(0.1-7 ng.l-1), C3H7I (0.1-1.5 ng.l-1), C2H5I a i.
§ jodidy: 2I– + ½O2 + H2O + hn ® I2 + 2OH–
O3 + I– ® OI– + O2

OI– + H+ ® HOI
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Profil atmosféry

Mezosféra

Krátkožijúci 131I
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku, Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“

Stratosférický ozón

Sir S. Chapman, 1930:
O2 + hn ® 2O
O + O2 +M ® 2O3 + teplo
Exosféra
O + O3 ® 2O2
Termosféra
O3 + hn ® O + O2 + teplo

Spektrum žiarenia a UV zložky A, B, C
• Observatórium Mauna Loa
• Nočné pozorovania
• Obdobie nízkej slnečnej
aktivity
10280-200)
ppm
UV: l < 400nm (A 400-315,,• BKoncentrácia
315-280,, C

Stratosféra

• Čo je DU?
• 1DU º hrúbka 0.01 mm pri
teplote 0°C a tlaku 1 atm

Troposféra
(Tropo+strato)sféra z „perspektívy“

• 300 DU odpovedá 3 mm O3

veľkosti Zeme: 50/12742 = 0,4% priemeru
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Arktída 2010/2011

TV&T na Slovensku 9. 11. 2011

Ozónová diera: prečo na póloch?

Porovnanie ozónovej vrstvy: marec 2010 a marec 2011

§Teplota ¯, tlak ¯ a polárny vír
(zimné mesiace)
§ Polárne stratosférické
oblaky (PSC)
§ Þ Izolácia vzduchových

2011

2010

más počas polárnej zimy

Ozón (Dobson)
110
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220

330

440

550

Zdroj: http://thewe.cc/weplanet/poles/antarcti/ozone.html#this_is_real,
2011
TV&T na Slovensku 9. 11. 2011
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Halogény v atmosfére a ozónová diera

Chémia a klimatická zmena

HCl + ClONO2

§Zima: HCl a ClONO2 na PSC
§ Vznik HNO3 (adsorbovaná na
povrchu PSC) a Cl2 (plynný)

HNO3

Podobenstvo s autom parkujúcim počas slnečného dňa

Cl2

§ Skorá jar: fotolýza Cl2 vďaka
Cl2 + hn ® 2Cl
slnečnému žiareniu (atak O3)
§ Neskorá jar: Vzrast teploty,
vymiznutie PSC, rozpad HNO3
a pasivácia Cl do ClONO2

Rovnováha medzi prijatým žiarením (~70%)
a odrazeným (~30%). Z prijatých 70% sa
časť vyžiari a časť ohrieva planétu vďaka
absorpcii na vodnej pare, CO2, CH4, NxOy, O3.

NO2 + ClO ®
ClONO2

Page § 14
TV&T na Slovensku 9. 11. 2011
Zdroj: http://thewe.cc/weplanet/poles/antarcti/ozone.html#this_is_real,
2011
Vibr.spektr.
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Absorpcia žiarenia, „solárny tok“ a zotrvanie
v troposfére

Fotochémia
najrozšírenejších foriem
jódu v atmosfére

CH2I2

§ Prekryv medzi
tokom
fotónov a
maximom
absorpčnej
krivky Þ
stredná doba
života

I2

CH2I2 ~2 min
I2 ~ 10s
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Fotochemický model atmosféry...
Reakcie zlúčenín jódu v MBL a súvis s O3

I + O3 ® IO + O2
I + HO2 ® HI + O2
HI + OH ® I + H2O
HOI + OH ® IO +H2O
IO + NO ® I + NO2
I + NO3 ® IO + NO2
IO + NO2 -M® IONO2
IONO2 ® IO + NO2
IO + HO2 ® HOI + O2
IO + IO ® I + I + O2
IO + IO ® I + OIO
IO + IO ® I2O2
Page § 17

9.6x 10-13
3.6x 10-13
3.0x 10-11
2.0x 10-13
2.4x 10-11
4.5x 10-10
3.7x 10-12
3.2x 10-2
8.4x 10-11
1.4x 10-11
4.1x 10-11
4.1x 10-11

k [cm3 molecule-1 s-1]

I + NO -M® INO
INO ® I + NO
2INO ® 2I + 2NO
I + NO2 -M® INO2
INO2 ® I + NO2
2INO2 ® 2I + 2NO2
IO + hn ® I + O3
I2O2 + hn ® IO + IO
IONO2 + hn ® I + NO3
HOI + hn ® OH + I
OIO + hn ® O3 + IO
INO2 + hn ® I + NO2
INO + hn ® I + NO

Atkinson, R., et al. J. Phys. Chem. Ref. Data 26, 521 - 1011 (1997)
Alicke B. et al. Nature, 397, 572 (1999).

4.1x 10-13
1.4x 10-01 s-1
7.4x 10-15
5.4x 10-12
2.3 s-1
2.7x 10-15
1.03x 10-1 s-1
2.23x 10-3 s-1
1.52x 10-3 s-1
4.50x 10-3 s-1
1.03x 10-1 s-1
3.48x10-4 s-1
1.89x10-3 s-1

Poznámky k ozónovému cyklu
Premeny IO

X + O3 ® O2 + XO
XO + O ® X + O2
SI: O3+ O· ® 2O2

X + O3
X' + O3
XO + X'O
SII: 2O3

®
®
®
®

XO + O2
X'O + O2
[XOOX'] ® X + X' + O2
3O2
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Atmosférické cykly halogénov v kocke

Počítačové modelovanie
chémie atmosféry

OIO/I2O2

IONO2

HI

HOI
IO

I
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Kritický test

(CCCC 73, 1340 , 2008)

(DKH-CCSD(T)/ANO-RCC-large
Náš výpočet

H2 + I 2 «
H + I2 «
I + H2 «
I+H «
I+I «
a)

2HI
HI + I
HI + H
HI
I2

DGteor

Reakčný profil

OH + CH3I ® CH3 + HOI

T=298.15K)
a)

-18.6
-154.7
133.5
-273.1
-120.9

DGexper

R1 + R2 ® MCR ® TS ® MCP ® P1 + P2

b)

-16.2
-153.4
134.6
-271.9
-121.1

+
R(CI)=2.122Å

reactant’s complex MCR
“late” TS, R(CI)=2.538Å
(Hammond’s postulate)

product’s complex MCP

Including literature SO correction and extrapolation to FCI

+

b)

Chase M. W. J.: NIST-JANAF Thermochemical Tables, 4th ed. J. Phys.
Chem. Ref. Data Monograph 1998, 9.
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Rýchlostná konštanta HI + CH3 « I + CH4

Rýchlostná konštanta HI + CH3 « I + CH4

DH¹ < 5 kJ/mol

Naše
predpovede
(pomalá reakcia)

Experiment:
O‘Neal&Benson, 1962; l Flowers&Benson, 1963; n Seetula & al., 1990; - - - Seetula, 1991
Page § 23
Indirect: ¾¾ Baulch & al. 1981;

Experiment:
O‘Neal&Benson, 1962; l Flowers&Benson, 1963; n Seetula & al., 1990; - - - Seetula, 1991
Page § 24
Indirect: ¾¾ Baulch & al. 1981; Calculations: ¾¾ CCSD(T); - - - CCSD(T)+cpc

Najprv zhrnutie...

Pokus o enviro-syntézu

• Zdroje jódu – biogénne (odumieranie flóry/fauny) a z morských solí

Toto nebude katastrofický scenár,

• Dominujú organické species (alkyl jodidy) a I2
• Celkový ročný transfer (oceán®atmosféra) 3-5´1012 g/r

ale realistické konštatovania

• Fotolýza ako primárny reakčný kanál – reaktívne fragmenty
• Dominantný mechanizmus v troposfére: I + O3 ® IO + O2
• Nasledujú: trasformácia na vyššie oxidy, depozit v aerosóloch,
nukleácia (tuhé častice) a re-depozit v krajine

• Mixing s inými halogénmi (Cl, Br)
• Možnosť konvektívneho prúdenia do stratosféry (O3 vrstva)
• Impakt krátkožijúceho 131I pri nechcených únikoch z JE
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Pokus o enviro-syntézu (Ako?)

Pokus o enviro-syntézu (Prečo?)

Reakcie s OH, NxOy
– kyslé dažde

Ozónový cyklus

• Urbanizácia krajiny (odlesňovanie, odvodňovanie, polutanty)
• Akumulácia polutantov v pôde a vodách (akcelerácia splavovania)

Fotochémia

• Transfer polutantov do morí a oceánov

Oblaky
Aerosól

Organojodidy a I2
Emisie z MBL
(flóra/fauna)

Prenos pár
(more/vzduch)

• ...
• Þ Zmeny v čistote a chemizme morí a oceánov (pH, plasty, ...)
• Þ Zmeny v „strednej dobe života“ morskej flóry a fauny
• Þ Zmeny v chemickej reaktivite v MBL (odumieranie rias atď... )

• Þ Þ Zvýšená produkcia halogénov X v rôznych formách
• Þ Þ Ovplyvňovanie tropo- a stratosféry (X ako katalyzátor)
• Þ Þ Čo dokáze jeden atóm X v katalyzovaných procesoch
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Ďakujem za pozornosť
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Metodologie v buněčné
a molekulární toxikologii
Prof. RNDr. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
Katedra buněčné biologie a genetiky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

TOXIKOLOGIE
• velmi široký obor zahrnující multidisciplinární spektrum
• biochemie, fyziologie, farmakologie, biologie, chemie, medicína, epidemiologie atd.

• biochemická a molekulární toxikologie
• environmentální toxikologie
• orgánová toxikologie
• forenzní a klinická toxikologie
• analytická toxikologie
• aplikovaná toxikologie
• „regulatory“ toxicology

TECHNIKY BUNĚČNÝCH KULTUR

TECHNIKY BUNĚČNÝCH KULTUR
SUSPENZNÍ BUNĚČNÉ KULTURY

IMOBILIZOVANÉ BUŇKY

• obvykle krevní buňky – lze kultivovat i dlouhodobě, proliferující buňky
• studie toxicity, molekulární mechanismy, proliferace

• dutá vlákna, polymerové perličky apod.
• orgánové náhrady, bioreaktory
• krátkodobé studie toxicity a metabolismu xenobiotik

• buňky izolované z orgánů (např. hepatocyty)
• krátkodobé kultivace (řádově hodiny)
• studie toxicity a metabolismu xenobiotik

Suspenzní linie HL-60
Human promyelocytic leukemia cells

ADHERENTNÍ BUNĚČNÉ KULTURY

KOMERČNÍ BUNĚČNÉ LINIE

• kultivace v monovrstvě – plastové lahve, desky
• k adherenci je často důležitý substrát – kolagen, laminin, elastin, upravené plastové
povrchy (elektricky nabité) atd.
• definovaná kultivační média – živiny, soli, hormony, kofaktory, sérum apod.
• obvykle kultivovány při 37°C v atmosféře 5-10% CO2
• nejrůznější studie včetně metabolismu a toxicity xenobiotik

• většinou nádorové buňky s definovaným fenotypem
• odvozené od určitého orgánu či nádoru, specifické podmínky kultivace
• specifické uplatnění při testování toxicity
• ECACC = European Collection of Cell Cultures
• ATCC = American Tissue and Cultures Collection

HepG2
Human Caucasian
Hepatocellular carcinoma

SAOS-2
Human Osteosarcoma

HeLa
Human Negroid Cervix
Carcinoma

UPRAVENÉ BUNĚČNÉ LINIE
APLIKACE BUNĚČNÝCH KULTUR V TOXIKOLOGII
Linie

Původ

Buněčný typ

Toxikant

Parametr
blokáda napěťově řízených
Ca2+ kanálů
inhibice axonálního růstu a
stavby neurofilament
potlačená cholinergní
signalizace Ca2+
indukce CYP1A1 a CYP1B1
indukce CYP1A1
P450-závislá genotoxicita
inhibice transportu glukosy a
lipoproteinové lipasy
inhibice syntézy kortikosteronu

N1E-115

Myší neuroblastom

Cholinergní neuron

PC12

Krysí feochromocytom

Adrenergní neuron

Olovo
Pyretroid - insekticid
Organofosfáty

SK-N-S11

Lidský neuroblastom

Neuron

N2O (anestetikum)

Hepa-1
H114E
HepG2
3T3-L1

Myší hepatom
Krysí hepatom
Lidský hepatoblastom
Myší embr. fibroblast

Hepatocyt
Hepatocyt
Hepatocyt
Adipocyt

dioxiny (TCDD)
PCBs
cyklofosfamid
TCDD

Y1

Myší adrenokortikální
tumor
Prasečí ledvina
Psí ledvina

Adrenokortikální b.

DDT, PCB, metabolity

Epitel renálního tubulu
Epitel renálního tubulu

kadmium
organokovy rtuti

LLC-PK1
MDCK

cytotoxicita, apoptosa
cytotoxicita, transepiteliální
průsak

KOMERČNÍ BUNĚČNÉ LINIE

• stabilní transfekce vektorů, reportérových genů
• high-throuput assays, screening, výzkumné účely
• certifikace, validované techniky a linie
• environmentální a klinické aplikace

VALIDOVANÉ ESEJE CALUX - www.biodetectionsystems.com
• původně detekce aktivátorů AhR receptoru – dioxiny, PCB, PAU atd.
• hepatomové linie stabilně transfekované DRE-LUC reporterem (H4IIE)
• nověji detekce xenobiotik, steroidních hormonů (estrogeny, glukokortikoidy)
• PXR-RE, GRE-LUC, ER-LUC
• přísné licenční podmínky, neustálý vývoj nových linií šitých na míru

Zdroj: Hodgson E. and Smart R.C.: Úvod do moderní toxikologie, New York 2001, Wiley

L

AhR ARNT
'5(
DRE: CACGCNA/T

• pomocí technologie DRE-CALUX jsme identifikovali Berberin, jako silný aktivátor AhR

Vrzal R., Zdarilova A., Ulrichova J., Blaha L., Giesy J.P., Dvorak Z. (2005)
Activation of Aryl Hydrocarbon receptor by berberine in HepG2 cells and
H4IIE cells: Biphasic effect on CYP1A1. Biochem Pharmacol 70(6):925-936.

interindividuální rozdíly

PRIMÁRNÍ BUNĚČNÉ KULTURY
• izolované z orgánů a tkání živých tvorů (myš, krysa, prase, člověk)
• hepatocyty (jaterní), gingivální fibroblasty, kardiomyocyty, placentární
syncitiotrofoblasty apod.
• etické aspekty – u zvířat i u člověka
• právní aspekty – člověk
• odlišná legislativa v různých zemích (EU, USA, Japonsko, Čína)
• řízená komercializace zdrojů buněk nebo buněčných kultur
• na rozdíl od nádorových komerčních linií se buňky v primární kultuře nedělí !!!
• často ve stavu tzv. G0 fáze (quiescence)
• problémy s dediferenciací – ztráta fenotypu a specifických funkcí
• problémy se skladováním – kryoprezervace – ztráta životnosti a funkcí
• interindividuální variabilita
• studium toxicity a metabolismu xenobiotik
• obecné biologické, fyziologické, biochemické studie apod.
• terapeutický potenciál
• biotechnologie

Primární kultura lidských hepatocytů
Dvořák et al. (2002) Toxicol In Vitro

kryoprezervace

dediferenciace

• kryoprezervace kultur nebo suspenzí
• pokles viability
• narušená intaktnost membrány
• zachované funkce intracelulárních
struktur

imortalizace

• imortalizované hepatocyty (reversibilině, ireversibilně)
• řešení nedostupnosti biologického materiálu; odstranění interindividuálních odlišností
• např. Fa2N-4 buňky (www.tebu-bio.com)
• kryoprezervované imortalizované lidské hepatocyty
• náhrada primokultur lidských hepatocytů – studie inducibility cytochromu P450
• buňky zachovávají bazální i inducibilní katalytické aktivity P450

HepaRG
• vysoce diferencované hepatomové buňky HepaRG (www.biopredic.com)
• studie toxicity, metabolismu, cytochromu P450 apod.

Induction of drug metabolism enzymes and MDR1 using a novel human hepatocyte cell line.
Mills JB, Rose KA, Sadagopan N, Sahi J, de Morais SM. J Pharmacol Exp Ther. 2004 Apr;309(1):303-9. Epub 2004 Jan 13

ECACC has signed a licensing agreement with Biopredic International for the
production of HepaRG® cells at the ECACC laboratories, Porton Down, for
distribution initially to the UK market. These cells have been shown to have an
adult phenotype, CYP transporter and nuclear receptor expression comparable
to that found in primary hepatocytes.
HepaRG® cells are provided to order as live pre-differentiated cultures in
two formats:
Ready to use HepaRG® cell monolayers in
• 24 well plates
• 96 well plates

HODNOCENÍ CYTOTOXICITY IN VITRO
• sleduje se koncentrační závislost toxicity
• obvykle logaritmická řada koncentrací
• dose-response závislost většinou representuje sigmoidní křivka

HODNOCENÍ CYTOTOXICITY IN VITRO
• volba vhodného buněčného modelu a uspořádání (hepatocyty – hepatotoxicita)
• buněčné kultury se využívají pro hodnocení akutní toxicity (ne chronické)
• většinou časové intervaly 4 hod; 24 hod; 48 hod inkubace
• časová závislost průběhu toxického účinku – spíše základní výzkum
• provedení většinou na 96-jamkových kultivačních deskách (ev. dle metody
hodnocení)
• volba rozpouštědla („vehicle“) – je použito jako negativní kontrola pro eliminaci
vlivu rozpouštědla (DMSO, EtOH, voda – vzácně aceton, xylen, DMF apod.)
• paralelně pozitivní kontrola – modelový toxin (tetrachlormethan; allyalkohol;
paracetamol; tert-butylhydroperoxid; D-galaktosamin; kolchicin apod.)

• stanovení koncentrace IC50; tj. koncentrace noxy při které je dosaženo 50% maximálního
buněčného poškození
• přesněji: IC50 = half maximal inhibitory concentration tj. koncentrace kdy dochází k 50%
inhibici dané biologické aktivity
• čím nižší IC50 tím toxičtější substance

HODNOCENÍ TOXICITY – BUNĚČNÉHO POŠKOZENÍ

INTEGRITA BUNĚČNÉ MEMBRÁNY
• mnoho typů buněčných poškození je doprovázeno narušením integrity buněčné membrány
• oxidační poškození membránových lipidů; tenzidy apod.
• monitoring poškození buněčné membrány využívá stanovení katalytické aktivity
intracelulárních enzymů v kultivačním médiu (vně buňky); tj. enzym se dostane vně buňky
je-li buněčné membrána poškozena
ALANINAMINOTRANSFERASA
ALANIN + a-KETOGLUTARÁT

GLUTAMÁT + PYRUVÁT

ASPARTÁTAMINOTRANSFERASA
ASPARTÁT + a-KETOGLUTARÁT

GLUTAMÁT + OXALACETÁT

LAKTÁTDEHYDROGENASA
LAKTÁT + NAD+

PYRUVÁT + NADH + H+

INTEGRITA BUNĚČNÉ MEMBRÁNY

WARBURGŮV OPTICKÝ TEST

• vstup cizorodých látek do buňky je přísně řízen vícerými mechanismy
• integritu buněčné membrány lze sledovat pomocí influxu různých barviv

Otto Heinrich Warburg
Narozen 8.10. 1883 ve Freiburg im Breisgau, Německo

• Trypan Blue Exclusion Test
Založeno na principu, kdy živé buňky s neporušenou buněčnou membránou mají
schopnost vypumpovat (nevpustit dovnitř) určité látky či barviva, např. propidium jodid,
trypanovou modř apod.
• buněčná suspenze se smísí s roztokem Trypanové modři a pod mikroskopem se hodnotí
% zastoupení buněk, které mají zbarvenou cytoplazmu modře = viabilita

Optický test dle O. Warburga.
Redukovaná forma NADH má charakteristickou absorpci při 340 nm.
Oxidovaná forma NAD nevykazuje žádnou absorbanci při této vlnové délce.
V daném experimentálním uspořádání je absorbance přímo úměrná množství
Redukovaného NADH.
Mnoho analytických stanovení se převádí na sledování poměru NAD/NADH
Měření se provádí v kinetickém módu – DA/Dt
Provedení v kyvetách nebo v destičkách – automatizace.

MITOCHONDRIE – MTT ASSAY
• viabilita buněk je monitorována jako aktivita
mitochondriálních dehydrogenas

žlutý

Modro-fialový

• předpokladem je, že živá buňka má aktivní
dehydrogenasy zatímco buňka mrtvá ne

LYSOSOMY - BARVENÍ NEUTRÁLNÍ ČERVENÍ

MTT
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl(-2,5-diphenyltetrazolium bromid
• míra konverze MTT na formazán je úměrná
% živých buněk
• lze využít i ke sledování počtu buněk – inhibice proliferace
• obvykle dose-response analýza v logaritmickém měřítku
• inkubace s MTT cca 2 – 4 hodiny při 37°C za definovaných podmínek
• lýza buněk a rozpuštění formazánu ve směsi DMSO+amoniak
• spektrofotometrické hodnocení – obvykle uspořádání na 96-jamkové destičce – high throughput assay

• Neutrální červeň (NR) je pH indikátor
• buňky jsou inkubovány s NR
• NR je v lysozomech konvertována na
formu s červeným zbarvením
• tj. pouze viabilní buňky se barví červeně

• různá uspořádání testu:
Mikroskopické pozorování nabarvených buněk
Lýza a spektrofotometrické stanovení

• MTT = methyltetrazoliová sůl
• řada jiných sloučenin – XTT, MTS apod.
• enzymy redukují žlutou formu MTT na tmavě
modrofialový formazán

pH 6,8

pH 8,0

MITOCHONDRIE – SYNTÉZA ATP

MITOCHONDRIE – MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL

• elektrochemický gradient
• funkční protonová pumpa

ADP + Pi → ATP

• sleduje se koncentrace ATP a ADP a stanovuje se energetický náboj = ATP/ADP
• pokles synthesy (zastoupení) ATP je známkou toxického poškození buňky
• využití techniky vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC
• detekce ATP a ADT spektrofotometricky

3,3'-diehexiloxadicarbocyanine iodide [DiOC6(3)], nonylacridine orange (NAO), safranine O
5,5',6,6'-tetrachloro-1,1',3,3'-tetraethylbenzimidazolcarbocyanine iodide (JC-1)
rhodamine 123 (R123), tetramethylrhodamine methyl ester (TMRM), and tetramethylrhodamine ethyl ester (TMRE

The image shows the mitochondria stained with
JC-1 in a normal cell (left panel) and the mitochondrial
potential collapse induced by hydrogen peroxide
in NIH-3T3 cells (A: Basal state; B: After Hydrogen Peroxide).
www.med.unipg.it/imagelab/mitoch.html

GOLGI – PROTEOSYNTESA + SEKRECE
• proteosyntesa je nezbytným dějem probíhajícím v živé (nepoškozené) buňce
• prominentní organely – ER, Golgi
• některá xenobiotika jsou inhibitory proteosyntesy, např. jedy z muchomůrky zelené
Amanitin a Faloidin, některá antibiotika – cykloheximid, anisomycin, puromycin apod.
V buněčné toxikologii se sleduje:

Fig. 6. In situ mitochondrial membrane potential of hepatocytes
isolated from LPS-treated or untreated rats, panel A; PBS
(control cells), panel B; PBS + 1 μM CCCP, panel C; LPS,
panel D; LPS + 1 μM CCCP. Magnification 350×. The red
staining represents formation of JC1-aggregates and higher
membrane potential. 1 μM CCCP was added to cells to verify
the presence of green fluorescence only in the uncoupled state.

OBSAH, SYNTESA A STANOVENÍ PROTEINŮ
STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU PROTEINŮ
• izolace celkových extraktů (resp. cytosolické, jaderné,
•mitochondriální frakce apod.)
Biuretová reakce (Cu+ ionty reagují s peptidovou vazbou
v alkalickém prostředí)
Bicinchoninová metoda – analogie biuretové reakce
Metoda Bradfordové (barvení bílkovim Coomasie Blue)
Lowryho metoda

(i) Obsah celkových proteinů – vypovídá jednak o proteosyntese a jednak lze využít ke
sledování množství buněk – normalizace jiných parametrů vč. např MTT
(ii) Obsah specifických proteinů – indukce nebo represe genu a následně proteosyntesy
vypovídá o buněčně specifických účincích a dějích (imunoglobuliny, CYP P450, albumin).
Sledují se rovněž kovalentní modifikace proteinů – fosforylace, ubikvitinace, oxidační
poškození apod.
(iii) Sekrece proteinů do kultivačního média – obdobně jako v předchozím bodě. Dále
vypovídá o zachovalém vnitrobuněčném processingu a transportu proteinů. Spíše znak
funkčnosti než-li viability buňky (např. albumin)

STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTEINŮ
• izolace celkových extraktů (resp. cytosolické, jaderné,
•mitochondriální frakce apod.)
• stanovení ve směsi – většinou technika ELISA
(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)

SDS - PAGE

WESTERN BLOTTING

STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTEINŮ
• izolace celkových extraktů (resp. cytosolické, jaderné, mitochondriální frakce apod.)
• stanovení ve proteinů po předchozí separaci – obvykle elektroforetické
Sodium Dodecyl Sulphate - PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE)
• separace proteinů podle jejich molekulové hmotnosti
• vizualizace proteinů na gelu pomocí nespecifického barvení – stříbro, Coomassie Blue

STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTEINŮ
• obvykle po SDS PAGE následuje transfer na membránu – tzv. Western blotting
• přenos proteinů pomocí elektrického pole kolmého na původní směr separace
• výhoda – dlouhodobá fixace proteinů, možnost analýzy i po několika letech!
• nevýhoda – časová a finanční náročnost

www.fermentas.com

http://web.chemistry.gatech.edu

Ruzicka et al 2005 Int J Biochem Cell Biol

http://www.scielo.br/img/revistas/bjce/v20n2/16003f1.gif

• funkční mitochondrie vykazuje membránový potenciál DY
• toxikologická aplikace – pouze živá buňka má funkční mitochondrii
• využívá se řada lipofilních barviv (kationtů), která jsou akumulována v mitochondriích
• jejich fluorescence je přímo úměrná potenciálu DY
• principem je, že vnitřní strana membrány má negativní potenciál a ten interferuje
s barvičkou tak, že pouze funkční mitochondrie vykazuje fluorescenci

DETEKCE PROTEINŮ PO WB

DETEKCE PROTEINŮ PO WB
• detekce proteinů po WB – specifická vs. nespecifická
NESPECIFICKÁ DETEKCE (vizualizace):
• barvení membrány Amido Black nebo Ponceau S Red
• kontrola kvality přenosu proteinů
• orientační kontrola rovnoměrného dávkování proteinů

DETEKCE
HRP – komerční kit ECL Reagent
Autoradiografie
ALP – komerční kit
Vizuální hodnocení

SPECIFICKÁ DETEKCE:
• využití imunotechnik – protilátky
• sekvenční/sendwichová technika
• první protilátka
monoklonální vs. polyklonální
IgG (koza, králík, myš, ovce apod.)
• druhá protilátka anti-IgG
konjugována s enzymovou značkou
křenová peroxidasa (HRP = horseraddish peroxidase)
alkalická fosfatasa (ALP = alkaline phosphatase)
• sekundární a většina primárních protilátek dnes dostupná komerčně

Santa Cruz Biotechnology (www.scbt.com)
Cell Signaling Technology (www.cellsignal.com)

Dvořák Z. et al. (2005) Disruption of microtubules leads to
glucocorticoid receptor degradation in HeLa cell line.
Cellular Signalling 17:187-196

DETEKCE PROTEINŮ V BUŇCE

• imunohistochemické techniky
• buněčná membrána je chemicky permeabilizována a buňky jsou inkubovány
s primární a následně se sekundární protilátkou (analogie techniky detekce po WB)
• primární protilátky se využívají stejné jako při WB
• sekundární protilátka (anti IgG) má fluorescenční značku (červená, zelená)
• buněčný preparát je zafixován na sklíčko a analyzován fluorescenční mikroskopií
• lze skladovat několik let
• hodnocení exprese a vnitrobuněčné lokalizace proteinů

příklad:
• kolchicin a vinca alkaloidy (vinkristin, vinblastin) destruhují mikrotubulární systém
buňky = mechanismus toxického působení těchto látek (jedů)
• stav mikrotubulární sítě v buňce lze sledovat imunohistochemicky

STANOVENÍ SEKREČNÍCH PROTEINŮ
• semikvantitativní stanovení koncentrace sekrečních proteinů
• např. albumin – syntéza albuminu je hepatospecifický proces a narušení jeho sekrece do
média je znakem narušení funkčnosti jaterních buněk – hepatocytů

• technika radiální imunodifuze (dle Manciniové)
• agarosový gel je napuštěný protilátkou
• do jamky je aplikován vzorek, který se šíří difúzně do gelu
• v gelu dochází k precipitaci s protilátkou a vzniká prstenec
• plocha prstence je přímo úměrná koncentraci analytu – hodnocení vizuálně

JÁDRO – SYNTÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN - RNA
• nukleové kyseliny RNA a DNA jsou nezbytnou součástí téměř všech typů buněk
• uchovávání genetické informace, aktivní v syntéze proteinů a buněčném dělení
RNA
• ribonukleová kyselina (m, t, r)
• templát k synthese proteinů; autokatalytická funkce
• v buněčné toxikologii se využívá: stanovení rRNA (18S, 28S) – normalizace analýz N.B.
stanovení mRNA = sledování exprese určitých genů
Tj. změna exprese určitých genů může být markerem toxického poškození buňky

Metody stanovení mRNA (detailně v dalších přednáškách)
• RT-PCR (real time polymerase chain reaction) – dnes nejčastější, nutná synthesa cDNA
• Northern blotting (separace v agarosovém gelu, transfer na membránu, hybridizace s
cDNA sondou – obvykle radioaktivní 32P)
• ribonuclease protection assay (RPA; hybridizace s RNA probou – obvykle radioaktivní 32P,
separace v PAGE

Např. komerční kit HU ALBUMIN LL NANORID PT - The Binding Site (Birmingham, UK).

Dvořák Z. et al. (2003) Approaches to messenger RNA detection – comparison of methods.
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 147:131-135.

JÁDRO – SYNTÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN - DNA
• celkové množství DNA v biologickém vzorku (buněk) je měřítkem množství buněk
• využívá se pro normalizaci toxikologických parametrů
• stanovení celkové DNA (i RNA) přímou spektrofotometrií v UV oblasti
• sledování poměru A 260 nm / A 280 nm (čistota DNA)

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE
• flow cytometry; FACS = fluorescence activated cell sorting
• detaily viz minulá přednáška
• některé sloučeniny vykazují toxický účinek prostřednictvím inhibice
buněčného dělení (např. tzv. mitotické jedy – MIAs)
• synchronizace v G2/M fázi – detekce FACS

http://www.cbs.dtu.dk

Dvorak et al. (2006) Involvement of cytoskeleton
in AhR-dependent CYP 1A1 expression
Current Drug Metabolism 7(3):301-313

JÁDRO – BromDeoxyUridin (BrdU) proliferation assay
• BrdU – syntetický nukleotid, analog thymidinu
• dochází k inkorporaci BrdU do nově syntetizované DNA;
tj. S fáze buněčného cyklu - replikace
• monitorovací indikátor proliferujících buněk
• toxikologická implikace – některá xenobiotika inhibují buněčnou proliferaci
• inhibice proliferace:
buněčná smrt = toxicita
může být pozitivní – léky, cytostatika
• specifické protilátky proti BrdU – vizualizace proliferujících buněk
• imunohistochemické techniky
• u suspenzních buněk nebo po detachmentu lze aplikovat sorter (FACS)
• pozor!! Inkorporace do DNA = mutační potenciál BrdU!!!

http://biologicalprocedures.com

HEPATOTOXICITA - UREOSYNTHESA
• viabilita (životnost) buněk úzce souvisí s funkčností buňky; tj. při toxickém poškození je
řada buněčných funkcí narušena (syntesa, transport apod.)
• funkce obecné (např. mitochondriální dehydrogenasy) vs funkce specifické (buněčně)
• mnoho toxických poškození se týká jaterních buněk – hepatocytů = hepatotoxicita
• sledování tzv. hepatospecifických funkcí
sekrece albuminu
syntesa krevních faktorů
aktivita biotransformačních enzymů
glukoneogenese
syntesa močoviny (ureosynthesa)

urea

ureasa

NH3 + CO2

http://skeletalbiology.uchc.edu

MARKERY OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ BUŇKY
• řada xenobiotik způsobuje tzv. oxidační poškození buňky
• environmentální polutanty, léky, cigaretový kouř
• přímé oxidační poškození – peroxidy, chinony apod.
• nepřímé oxidační poškození – např. po metabolické aktivaci (tetrachlormethan, paracetamol)
• reaktivní intermediáty – reactive oxygen (nitrogen) species – ROS, RNS apod.
• tvorbu ROS např. vyvolávají přechodné kovy (Fe, Cu)
• oxidační poškození – sekundárně vede k narušení řady buněčných funkcí (transport, syntéza
proteinů, nukleových kyselin, integrita a funkce organel, membrán apod.)
• primárně dochází k narušení chemické struktury základních buněčných komponent;
tj. DNA, proteinů, lipidů

Hodnocení oxidačního poškození
• sledování tvorby ROS, RNS (analytické metody)
• sledování lipoperoxidace
• stav antioxidačních systémů (viz jiné přednášky) - aktivita a exprese enzymů
(glutathioperoxidasa, glutathion-S-transferasa, katalasa, peroxidasy, superoxiddismutasa apod.
• obsah redukovaného glutathionu

• konjugace s činidlem – spektrofotometrie
• elektrochemicky - elektroda
http://www.nurseminerva.co.uk/images/urea.gif

GLUTATHION
• klíčová molekula v antioxidační obraně buňky
• atypický tripeptid g-glutamyl-cysteinyl-glycin
• redoxní rovnováha GSH vs. GS-SG
• deplece glutathionu oxidací
• interakce s reaktivními sloučeninami - elektrofily

LIPOPEROXIDACE
• oxidační stres vede k oxidačnímu poškození lipidů (membrán) – tzv. lipoperoxidace
• stárnutí, buněčné poškození, buněčná smrt
• jedním z produktů lipoperoxidace je
malondialdehyd (MDA) a 4-hydroxynonenal
• stanovení produktů lipoperoxidace slouží
ke sledování oxidačního stresu a oxidačního
poškození buňky
STANOVENÍ MDA:
• spektrofotometricky – nepřímo, tvorba
červeného komplexu s kyselinou thiobarbiturovou
• stanoví se suma tzv. TBARS (thiobarbituric
acid reactive substances)
• chromatograficky (GC, HPLC)

www.biochemsoctrans.org

Elektrochemická aktivita DNA
(Emil Paleček)

Jak využít elektrochemii
ke studiu struktury a interakcí
nukleových kyselin a proteinů.
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Nobelova cena za polarografii
(Jaroslav Heyrovský)

Olomouc, 23. června 2010

Elektrochemické metody
Elektrochemické
metody … p
polarografie

Elektrochemické metody … voltametrie
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Elektrochemie proteinů

elektrochemie proteinů
od dvacátých let XX. století (J. Heyrovský,
R. Brdička)
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Katalytické vylučování vodíku
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vylučování vodíku
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V této oblasti potenciálu
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aktivní částice (R)

redukce vazby
S-S (cystin)

elektrochemická oxidace
tryptofanu a tyrozinu
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obsahujících
cystein (cystin)

Brdičkova reakce

Brdičkova reakce a diagnostika rakoviny

-kdysi poměrně
rozšířený diagnostický
test
-dnes renesance tohoto
přístupu

Brdička, 1933: polarografické vlny v přítomnosti sérových proteinů a solí
kobaltu

pík H: (pořád ještě) nový nástroj
studia proteinů

-R. Kizek a spol
(MENDELU)
-rakovina a
metalothioneiny

• katalytický proces na rtuťové elektrodě, ne
zcela objasněný mechanismus (dusíkaté
skupiny; cystein není nezbytně nutný, ale výrazně
přispívá)

• vysoká citlivost detekce peptidů a bílkovin
• citlivost k

Tomschik et al., 1998

Øagregaci bílkovin
Ødenaturaci bílkovin
Øzměnám redox stavu peptidů a bílkovin
(-SH vs. –S-S-)
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Elektorchemie DNA
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chemické modifikace
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DNA s konci a bez konců
nadšroubovicová

• v podstatě jakékoli poškození DNA lze v
principu detekovat elektrochemicky

otevřená kružnicová

lineární

zlomy = poškození DNA – tedy možnost „měřit“ poškození DNA

Rtuťová elektroda modifikovaná kovalentně uzavřenou kružnicovou
(nadšroubovicovou, sc) DNA: senzor pro látky indukující zlomy v DNA

similar responses to DNA damage like with the HMDE can be
obtained
• with mercury film electrodes (Kubičárová 2000)

scDNA

ocDNA

·OH

• with amalgam electrodes (Cahová-Kuchaříková, Fadrná, Yosypchuk, Novotný
2004)
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nebojte se rtuti!

AC voltammograms of sc,
linear ds and denatured DNA
at m-AgSAE

changes in the peak 3 height (at mAgSAE) due to scDNA exposure to a
chemical nuclease Cu(phen)2

Hybridizace DNA (RNA) je založena na principu tvorby
dvoušroubovice ze dvou komplementárních řetězců
hybridizační sonda

nekouše! J

CGAATACGACCTTA

sekvence sondy je navržena
(syntetizována) vzhledem k sekvenci
DNA, která nás zajímá

CGAATACGACCTTA
GCTTATGCTGGAAT

GCTTATGCTGGAAT

cílová DNA
je pomocí sondy detekována

DNA „čipy“ („arrays“):

Elektrochemický senzor pro hybridizaci DNA:
elektroda se zakotvenou hybridizační sondou na povrchu
•hybridizace s cílovou DNA se provede stejně
jako v případě optických senzorů
•odezvou na hybridizační událost je
elektrochemický (proudový) signál
I
hybrid

samotná sonda

•aplikace mnoha sond současně
•aplikace různých (různě“barevných“) fluorescenčních značek

E

Dvoupovrchová strategie:

Dvoupovrchová strategie:

•hybridizace se provede na jednom povrchu (H), který pro tento
účel optimalizován; nemusí mít vlastnosti elektrody
•účinné zachycení a separace cílové DNA
•poté je zachycená cílová DNA z povrchu H uvolněna
a elektrochemicky stanovena

•hybridizace se provede na jednom povrchu (H), který pro tento
účel optimalizován; nemusí mít vlastnosti elektrody
•účinné zachycení a separace cílové DNA
•poté je zachycená cílová DNA z povrchu H uvolněna
a elektrochemicky stanovena

detekční elektroda

detekční elektroda

povrch H

Magnetické částice („kuličky“) nesoucí různé „biorekogniční
elementy“: všestranné využití v biopreparacích a bioanalýze
buňky

specifická
protilátka

magnetické
částice

výstup
(separovaný
vzorek k analýze)

další složka
molekulárního
„sendviče“

magnetická separace
komplementární
NA řetězec

biotinyl.
ss ODN

inkubace
(vazba)

antigen
(protein)

odstranění
nespecifických
složek vzorku

protilátky
biotinylovaný
ds ODN

streptavidin

protein G
protein A

DNA-vazebný
protein

specifická
protilátka

promývání
protein
s „His-tagem“

oligo(dT)n

chelát kobaltu

N

N

Co
N

NA řetězec s
úsekem (A)n

smíchání

vstup
(původní vzorek+ matrice)

N

• proceduru lze snadno automatizovat
• kompatibilita s mikrofluidikou, „laboratoř na čipu“

povrch H

detekční elektroda

detekce
cílová DNA

nespecifická
DNA

magnetická kulička s
hybridizační sondou

uvolnění
cílové DNA

značení a sekven(c)ování DNA

hybridizace
separace
magnet

chemická modifikace DNA
oxokomplexy osmia
-selektivní značení ss konců
-detekce abazických míst,
nekanonických párů bazí, inzercí..

napojování nukleotidů
přes 5‘-OH a 3‘-OH

Inkorporace značených nukleotidů
pomocí enzymů

F. Sanger

značené dideoxy:
navázání značky podle
komplementární báze

2‘,3‘-dideoxynukleotidy:
terminátory syntézy DNA
(není kam napojit další
nukleotid)

Syntéza DNA in vitro („primer extension“)

vložení značek do DNA pomocí DNA polymeráz

templát

templát

primer
i

primer
Deoxynukleotid trifosfáty (dNTP)

ZNAČENÉ dNTP

DNA polymeráza

DNA polymeráza

syntetizovaný úsek

Detekce a identifikace mutací a polymorfismů
-směs normálních deoxy
a značených dideoxy
-pro každou bázi jiná barva

-důležité pro diagnostiku (určité mutace v určitých pozicích jsou spojeny s
určitým onemocněním)
-zjišťuje se, jaká (jedna) báze je v konkrétní pozici
templát
G

-různě dlouhé produkty,
dělení elektroforézou
F. Sanger

primer
C

-značka (barva) odpovídá
koncové bázi

T

A

G
C

T

A

Inkorporace do DNA pomocí DNA polymeráz, magnetická
separace a jednoduchá elektrochemická analýza

Značení DNA elektroaktivními skupinami
mercury and amalgam electrodes
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washing

-odlišení řetězců (hybridizace DNA: značení sond)
-zvýraznění inkorporovaných bazí (monitorování syntézy, SNP typing)

Gox

UFc

0

carbon electrodes

Proč, když je DNA sama elektroaktivní?

dUFcTP+dATP

primer

DNA polymerase
dNFcTP (+dNTP)

Fc conjugates [Os (bpy)3]3+/2+

CA

8

I [mA]

3

Fc label
heat or NaOH
measurement

guanine

„cizí“ elektrochemicky aktivní
skupina: nový signál

Identifikace jednonukleotidových polymorfismů
pomocí elektrochemie
Os2+/3+
PhNH2
4

I/mA
2

Enzymové značky:

…ACCC
PhNO2 …ACCC
…GCCC

…GCCC

0

biokatalytická amplifikace signálu

…TCCC
-2

…TCCC

-4

dNTP mix:
APhNO2 +CPhNH2 +UOs +G

-6

pomocí jednoduchých levných
elektrod (ne drahých sekvenátorů)

-8
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E/V

příslib pro levnou
decentralizovanou diagnostiku

Vícenásobná amplifikace signálu - příklad
n

n
n

obvykle se využívají biotinylované
sondy a konjugáty (strept)avidinu s
vhodným enzymem
tvorba elektroaktivního indikátoru
„biokatalytická“ amplifikace: jedna
molekula enzymu přemění mnoho
molekul substrátu

hybridizace

electrode
BSA
BSA

BSA

substrát
substrát
substrát

substrát

PEX inkorporace
B

A

BSA

BSA
BSA

BSA

BSA

BSA

BSA

BSA
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substrát

jednorázové tištěné elektrody
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substrát
ALP
STV

substrát
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substrát
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BSA

OH

BSA

ALP
STV
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AL
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BSA

eprodukt produkt produkt

produkt

tDNA

produkt

N

produkt
produkt
produkt
produkt
produkt produkt
produkt

biotinylated probe
PEX-biotinylated
DNA
biotinylated DNA

• pomocí PEX se inkorporuje více
biotinylovaných nukleotidů
• na ně se naváže více molekul enzymu
• vyšší citlivost

Monitorování genové exprese
A
total DNA

genomic
DNA

PCR

DNA
isolation

transcription
&splicing

mRNA
translation

RT

RNA
isolation

genomic
DNA
PCR

PEX

PCR

RT-PCR
cDNA

total RNA

nanoparticle-based detection
systems

protein

no

nc

om

pl
c

on

tr o
l

gen rbcL :
exprimován
pouze
v zelených
rostlinných
pletivech

nanoparticle-based detection systems

dissolving label
in suitable solvent

x x
xx
xx x

stripping

• amplification: each particle contains many molecules (atoms) of the tracer

Detection in „solid state“: magnetic attraction of the
MB-DNA-nanoparticle assembly to the electrode

electrode

Modifikace povrchů elektrod
DNA (protilátky) značené uhlíkovými nanotrubičkami
modifikovanými alkalickou fosfatázou

•
•
•
•
•
•

vodivé filmy (+funkční skupiny)
nanočástice (Au)
uhlíkové nanotrubky (bývaly populárnější)
grafenové listy (hit sezóny)
zvětšení aktivního povrchu, imobilizace sond
zlepšení přenosu elektronů, elektrokatalytické
vlastnosti
• mnoho autorů, mnoho publikací, některé dobré

Zdrsněné elektrody z grafitu
nebo skelného uhlíku:
-amplifikace signálů volných purinových bazí
-i další purinové metabolity, které reakci s ionty
mědi tak ochotně nedávají

výrazné (alespoň dva
řády) zvýšení citlivosti
pro některé analyty
(kyselina močová,
dopamin, ale nikoli
např. kyselina
askorbová)

vysoká citlivost
bez přídavku mědi

není to jen efekt
velikosti povrchu!!!
selektivně ex situ!

XO

xantin

kyselina močová

monitorování enzymových přeměn in vitro

XO
hypoxantin

analýza moči pacientů
oxypurinol

XO

alopurinol

Děkuji za pozornost

Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými
a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro
detekci peroxidu vodíku

Mgr. Vladimír Halouzka
Katedra fyzikální chemie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

§ Elektrooxidace peroxidu vodíku na Pt elektrodách
probíhá při relativně vysoké hodnotě potenciálu v
anodické oblasti (700 mV vs.Ag/AgCl)
§ Oxidovatelné látky mohou při těchto potenciálech
interferovat se stanovením H2O2 (askorbát, kys.
močová, aj.)
§ Naproti tomu na Ag elektrodě probíhá
elektroredukce H2O2 (v tomto případě se potenciál
pohybuje v oblasti menší než 0 mV vs. Ag/AgCl ), kde
tyto látky neinterferují

Vývoj senzoru
§
§
§
§

Konstrukce uhlíkové mikroelektrody
Očištění vlákna uhlíkové mikroelektrody
Elektrodepozice kovové vrstvy
Stabilizace odezvy senzoru (nanesení
ochranných vrstev)
§ Testování senzoru

Detekce peroxidu vodíku
§ Detekce peroxidu vodíku amperometrickými
metodami – využití kovových elektrod (Pt, Ag)
§ Klasické kovové elektrody (mm rozměry, např. z
leštěné Pt) - nelineární odezvou při vyšších
koncentracích peroxidu vodíku - lze obejít zvětšením
aktivního povrchu elektrody
§ Jednou z metod získání takového povrchu - depozice
kovů z roztoků jejich solí v přítomnosti kapalně
krystalických fází PAL – vznik mezoporézních struktur

Cíl práce
§ Vytvoření amperometrických senzorů modifikovaných
nanočásticemi a mesoporesními strukturami kovů a
sloučenin kovů pro detekci biologicky zajímavých látek
např. peroxidu vodíku, cukrů, apod.
§ Vytvoření postupů vysoce reprodukovatelné přípravy
senzorů
§ Optimalizace výroby senzorů
§ Miniaturizace senzorů
§ Testování senzorů v aplikacích (klinické praxi)

Konstrukce uhlíkové mikroelektrody
§ Výroba skleněné kapiláry
§ Očištění měděného drátu
§ Nalepení uhlíkového
vlákna
§ Utěsnění elektrody
§ Očištění vlákna elektrody

Obr. Převzat z dipl. práce Č. Gregora

Očištění elektrody

Modifikace elektrody - nanesení
mezoporezní vrstvy

§ 10 s sonifikace v dichlormethanu
§ Elektrochemická oxidace uhlíkového vlákna
(pretreatment) – 1% roztok NaCl

§ PAL vytvářejí na povrchu uhlíkové elektrody
templátovou strukturu např. kubickou či hexagonální
§ V prostorech mezi jednotlivými krystaly se deponuje
požadovaný kov z roztoku jeho soli – elektroda získá
větší povrch a schopnost detekovat analyt
§ Vymytí PAL
§ Stabilizace odezvy elektrody nafionovou vrstvou

Elektrochemická depozice
Závislost na parametrech
§ Potenciál - -300 mV vs. Ag/AgCl pro depozici Ag, -300 mV vs.
Ag/AgCl pro depozici Pt
§ Doba depozice - 1 s až 60 s
§ Složení depoziční lázně - AgNO3 + Pluronic F 127 + voda +
(HNO3), K2PtCl6 + H2O + Triton X-100 + kyselina
0.32

Amperometrie (měření za konstantního potenciálu v míchaném
roztoku)
§ Na pracovní elektrodu vložen konstantní potenciál, při kterém dochází k
oxidaci či redukci zkoumané látky
§ Po ustavení stabilní proudové linie proveden nástřik analytu
§ Následně analyt redukován (oxidován) na pracovní elektrodě - dojde ke
změně proudu - velikost odezvy je mírou koncentrace zkoumané látky

0.020

Proud (mA)

0.30

Proud (mA)

Testování senzorů

0.28
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0.015

§ Parametry
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§ Depozice i testování senzorů - potenciostat CH Instruments
Model 600-C
§ Tříelektrodové zapojení- referentní, pracovní, apomocná
elektroda

– Potenciál 0 mV Ag vs. Ag/AgCl (popřípadě -300, -200, -100 mV vs.
Ag/AgCl ) pro Ag, 700 mV vs. Ag/AgCl pro Pt
§ Nástřik vzorku 15 ul 3% peroxidu vodíku (tj. 1 přídavek = 1 mM)
§ Počet nástřiků 20 až 80 (autosampler)
§ 0,1-M BR pufr, pH 4 až 12
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Závislost na pH
Citlivost na interferenty
Stabilita základní proudové linie
Struktura nanesených vrstev

A – bez PAL
B – Pluronic F 127
C – Triton X-100

Závislost na pH - Pt

Závislost na pH - Ag
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Závislost katalytického proudu H2O2 na pH při užití
uhl. mikroelektrod modifikovaných mesoporézní
vrstvou Pt v oblasti lineární odezvy. Hodnoty na ose
Y = hodnoty směrnic kalibračních křivek H2O2
získaných měřením za konstantního potenciálu v
míchaném roztoku samostatně pro každou
uvedenou hodnotu pH.

§ Ochranná vrstva Nafion
§ Při dlouhodobém měření prokázána výborná stabilita
základní proudové linie
0.8
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§ Nárůst senzitivity při přechodu od
kyselejších pH k zásaditějším
§ Lineární odezva pro široké rozmezí
pH

peroxid
vodíku
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Závislost katalytického proudu H2O2 na pH při užití
uhl. mikroelektrod modifikovaných mesoporézní
vrstvou Ag v oblasti lineární odezvy. Hodnoty na ose
Y = hodnoty směrnic kalibračních křivek H2O2
získaných měřením za konstantního potenciálu v
míchaném roztoku samostatně pro každou
uvedenou hodnotu pH.
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§ Elektrody modifikované mesoporezními strukturami Ag
nevykazují citlivost vůči interferentům běžně se vyskytujících
ve fyziologickém prostředí společně s H2O2
§ Nástřiky o výsledné koncentraci 1mM

askorbát

pH 6

pH 12

Testování elektrod na interferenty
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pH 4
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§ Nárůst senzitivity při přechodu od
kyselejších pH k zásaditějším
§ Lineární odezva pro široké rozmezí
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SEM snímky povrchu elektrod

Závěr
§ Nalezeno složení lázně, jež umožňuje
reprodukovatelnou přípravu senzorů 10 mg AgNO3 +
500 ul H2O + 250ul Pluronic F 127, K2PtCl6 + H2O +
Triton X-100
§ Připraveny senzory lineární do 50 mM koncentrace
peroxidu vodíku
§ Výborná citlivost na µM koncentace peroxidu vodíku
- detekční limit 8 μM L-1 -platinová elektroda a 6 μM
L-1 – stříbrná elektroda
§ Senzory použitelné v širokém rozsahu pH 4 – 12

Poděkování: doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.

Děkuji za pozornost

Lipid hydration and mobility: An interplay
between fluorescence experiments and molecular
dynamic simulations

Lipid hydration and mobility: An interplay
between fluorescence experiments and molecular
dynamic simulations
A. Why is fluorescence heavily used in biological
systems?
B. How do ions influence hydration and mobility in
membranes?

Martin Hof
J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Academy of
Sciences of the Czech Republic

C. How do oxidized phospholipids influence hydration
and mobility in membranes?

Why is fluorescence heavily used in
biological systems?

What are the fluorescence techniques?

• Fluorescence can be used in all kind of model systems (i.e fully
hydrated systems) and in living cells.
• Fluorescence can give information on the relative location of a labeled
molecule at all resolutions starting on several Ǻ.
• Fluorescence can give information on lateral and rotational mobility
of the label or of the labeled molecule.
• Fluorescence can simultaneously give information on hydration and
mobility of the intimate (“several Ǻ” ) label environment
*this lecture
But: Fluorescence needs labels (at least 2 fused aromatic rings +
excitation energy) and thus can be “in-vasive”

B. What can we learn by modern
fluorescence techniques on effects of ions
on the properties of lipid bilayers?

• Fluorescence can give information on the relative location of a labeled
molecule at all resolutions starting on nm.
→ Microscopy (250 nm; now down to ??? nm (25 nm))
→ Fluorescence Energy Transfer (several Ǻ)
• Fluorescence can give information on lateral and rotational mobility
of the label or of the labeled molecule.
→ confocal “Fluorescence Correlation Spectroscopy”
→ widefield Single Particle Tracking Microscopy
→ Fluorescence Anisotropy
• Fluorescence can simultaneously give information on hydration and
mobility of the intimate (“several Ǻ” ) label environment → “Solvent
relaxation technique”
*this lecture

“We studied the influence of sodium chloride on a pure POPC lipid
bilayer by fluorescence correlation spectroscopy experiments and
molecular dynamics simulations”

“For TRITC-DHPE at 300 K we found a diffusion coefficient of D
= 7.8 ×10-8 cm2/s in the absence of NaCl, which decreases to D =
1.7 ×10-8 cm2/s for 110 mM NaCl concentration. Further increase
of NaCl has no significant effect on the diffusion coefficient”
5

!Lateral diffusion is almost 5 times slower when NaCl
6
is present!

Fluorescence Correlation Spectroscopy

But a few month earlier appeared:

n

n

Under “single molecule” condition
diffusion in and out of the focus lead to large
fluctuations in fluorescence signal
Monitored: time evolution of fluorescence
fluctuations
Autocorrelation curve

2.2

→ Based on our experience we had doubts on those Göttingen FCS results
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= to measure at different welldefined z-positions around the
focal plane
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w0 = 240 nm
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c = 4,7E-12 mol.m
2.5

tD (D)
- how to place the sample in a
defined z-position relative to the
focus ?
-how to measure w ?
(Classical FCS needs calibration
measurements with a system with
known D for obtaining w →huge errors)
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Time t [ms]

Direct influence on PN (c) and

DZ

Diffusion coefficient D
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Diffusion Time tD [ms]
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Radius w of sample illuminated
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position of sample and focus
planes
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ÞFirst calibration- and artifact-free determination of diffusion
coefficients by FCS

What does z-scan FCS tell about effect of NaCl on lipid diffsion?
• Fluorescence Correlation Spectroscopy: Lipid Diffusion in Bilayers is
slowed down by Ions. But effects are close to the resolution of
experiment
Lateral Diffusion Coefficient Measured in Supported DOPC Membrane
on Mica in 150 mM NaCl or in Water Using Z-Scan FCS
D by Z-scan FCS
(Prague; 296 K)

D by single spot FCS
(Goettingen;300 K)

water

7.9 ± 1.3 ×10-8 cm2/s

7.8 ×10-8 cm2/s

150 mM NaCl

6.0 ± 0.4 ×10-8 cm2/s

1.7 ×10-8 cm2/s

→ NaCl effect on D is very close to the standard deviation
→ Also results from other ions support the final conclusion:
Effects determined by FCS on SPBs/monovalent ions are close11to the
resolution of the experiment

• Fluorescence Solvent Relaxation Technique: Lipid
Bilayer Hydration and Mobility affected by Ions?

What is the
fluorescence solvent relaxation technique?
12

What is the signal? Time dependent fluorescence shifts
monitoring the solvent relaxation process

Fluorescent labels are defined localized within the bilayer
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Þfluorescence signal can be correlated with a z-position within bilayer
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external interface

Information obtained
from TRES
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“time-resolved fluorescence emission
spectra” monitor Solvent Relaxation

Position of TRES maxima n (cm )

headgroup

Normalized intensity

backbone

0

5

10

15

20

time (ns)

its mobility

viscosity

0

+

-

N

O
O

N

O

-

O

N
O

+

N

O
O

P

O

O

O

10

O

Laurdan

O

O

sn1

Prodan

9

Patman

O

Laurdan

O

13
15
16

0

O

DTMAC

18

DOPC

DOPC

Δυ: 4300 cm-1 (Prodan) 4200 cm-1 (Laurdan) 3500 cm-1 (Patman) Þwater gradient
τSR: 0.9 ns (Prodan) 1.0 ns (DTMAC) 1.8 ns (Laurdan) 2.2 ns (Patman) Þ mobility gradient
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Focus on headgroup: Location of Prodan, Laurdan,
Patman and DTMAC within DOPC bilayer –parallax
method

DTMAC
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DOPC

DOPC

Distance from the center of DOPC bilayer for:
• Patman – 10.4 A
• Laurdan – 11.4 A
• DTMAC – 15.3 A
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Jurkiewicz, Langmuir 2006, Barucha, BBA Biomembranes 2010

Time-dependent fluorescence shifts represent the
reorientation kinetics (τSR) of a corresponding hydrated
functional group. The amount of hydration is given by Δυ.
Specifically, Laurdan probes the hydrated sn1 acyl-group
18

“Hofmeister” in neutral bilayers (LUV’s): Effect of
anions

Hofmeister ions in model lipid membranes:
Do ions with same charge interact differently?

o
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Laurdan TRES:
How does hydration and
mobility of the sn1 acylgroup change by addition of
different ions ?
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“Hofmeister” in bilayers: Effect of cations

a) Big, soft anions increase mobility and hydration at the glycerol level

a) Very weak cation effects in neutral bilayers; no ion specificity
b) Strong cation effects in PS containing bilayers
Effect of polarizability:
participation of large, soft
anions at the glycerol level
leads apparently to
increased hydration and
decrease of packing
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level: Why ???? MD simulations not yet finished, thus only speculative
explanation

MD simulations: Na+ is bridging the carbonyls and
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C. “Truncated” oxidized phospolipids in lipid
membranes

Conclusions on Hofmeister experiments

PAPC

ü Large, polarizable anions go to the glycerol region of
neutral bilayers. Their presence leads to a stronger
hydration and lower packing in that region.

Oxidative Stress

ü Small, hard anions lead to decreased hydration and
increased packing in the glycerol region. Reasoning
still speculative.

Series of products, relevance do have e.g.:

ü Cations influence probed hydration and mobility when
PS is present, not in neutral bilayers

POVPC

ü Small cations are attracted by negative charge; but
then bridge the carbonyl groups leading to increased
packing and decreased hydration. As larger the cation
as smaller the bridging tendency

PGPC
26

J Phys Chem A 2009 113 7235; J Phys Chem B 2010 114 9504 + unpublished

Properties of PGPC (truncated acid) and POVPC
(truncated aldedehyde) in POPC

Properties of PGPC (truncated acid) and POVPC
(truncated aldedehyde) in POPC
• Experimental SR (laurdan) and z-scan FCS (lateral lipid
diffusion)

• Laurdan SR and z-scan FCS (lateral lipid diffusion)
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and mobility
of the sn1
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change by
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O

How does
lateral lipid
mobility
change by
addition of
OxPl?
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Laurdan

• Both OxPL lead to increased hydration and decreased packing at
the acyl-level; The effect for the aldehyde is stronger
27

Properties of PGPC (truncated acid) and POVPC
(truncated aledehyde) in POPC

•Both OxPL lead to faster lipid diffusion. The effect for the acid is
28
close to the resolution of the experiment

Other products: same truncation, but different
chain length

MD Simulation
POVPC

PGPC

•Truncated chain shows a distribution of orientations
•For acid-truncated the pointing out of the membrane orientation is
dominant
•MD simulation show that observed changes in hydration and packing
are a consequence of that distribution in orientations of the truncated
chains
29
Beranova et al. Langmuir 2010 26, 6140;

PoxnoPC

PazePC
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0.0

polarity / hydration

“Longer-chained” truncated OXPL: Hydration and
mobility profiles

•Sinusoidal modification of
hydration profile
•Phosphate-groups become less
hydrated
•Acyl-groups become more
hydrated (see also shorter
truncated OxPls)
•Backbone becomes less
hydrated
•Effects are larger for PazePC
(acid) than for PoxnoPC
(aldehyde)
32

Volinsky, Cwiklik, Jurkiewicz, Hof, Jungwirth, Kinnunen, Biophysical Journal, in press

Advantages of “SR” for probing
membranes

Summary to OxPl

• direct information on hydration and mobility
• in defined positions within the bilayer
• in combination with computational chemistry SR
represents a quantitative tool for investigating fully
hydrated bilayers

Sinusoidal modification of hydration profile and increased
lateral mobility by incorporation of Oxidized
Phospholipids

33

http://www.jh-inst.cas.cz/~fluorescence/solvent%20relaxation.htm
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On what time-scale does “SR” in bilayers occur?

4 areas:

a) water: sub ps
b) External interface : from sub ps to ns.
c) Headgroup region:
pure ns process;
mobility of
hydrated functional
group
d) Backbone
region: several
ns; water
diffusion

Langmuir 18, 571 2002; Langmuir 22, 8741,2006; J Phys Chem B 111, 5869, 2007

Outline
• Introduction
• Chemical reactivity & conductance of Au
chains
• Chemical bond & electron transport
• Atomic & chemical contrast in SPM
• Atomic manipulation using force

Exploring Nano: what can we
learn/expect from theoretical
studies?
P. Jelinek
Institute of Physics ASCR
jelinekp@fzu.cz

Computer simulation: stones

Introduction
Length scale

Computer simulations
n

n

n

•

nanoscale: an inherent quantum regime

Physical model
n

capture basic ingredients of examined physical processes

n

different scale -> different description (CM,atomistic,QM)

n

different scales coupled!

Mathematical solution
n

choice of suitable numerical method (FEM, FFT, eigenvalue problem)

n

desired numerical accuracy/stability

Computer implementation
n

fits SW/HW solution

n

code implementation and optimization

n

serial/parallel programming

n

data processing and analysis

SPM: basic techniques
STM

STM: electron tunneling
exponential decay in the barrier

dAFM

probability to find e- behind the barrier

current proportional to the probability

Φ
PDOS:

EF
qtu
tunneling
unnelling currentoccurs
currentocccurs at ver
very
short distances when the voltage
is applied between the probe
and the sample

qoscillating
ill tii probecontacting
b
t ti
(“touching”) the surface changing
oscillation frequency/amplitude

q provides atomic resolutionof

oscillation frequency/amplitudemake
an image contrast.

surfaces& their
electronicstructure

e

e
eV

q point to point differencesin

the current depends exponentially on distance -> key for the atomic resolution

5

6

Theory of STM: perturbation theory

Theory of STM: Green’s function
gt
t

+

t

t

gt

+

t

t

gs

t

gt

t

t

t

+

…

gs

gs

Bardeen theory (1th order)
Bardeen theory

J. Bardeen Phys. Rev. Lett. 6, 57 (1961)

Green’s function (∞ order)

the Golden rule:

Tersoff-Hamman approx. (tip s-orbital)

Landauer formalism

e

J. Tersoff et al Phys. Rev. Lett. 50, 1998 (1983)

7

8

Consequences to electron transport

Outline

simple model: electron transport between s-orbitals

T vs. α

• Chemical reactivity & conductance of Au
chains

T vs. z-piezo

Γ … band width
tαβ… hopping
parameters affecting the current

multiple scattering

1) contraction of z-piezo distance
2) the multiple scattering effect
3) change of PDOS due to the chemical
interaction
9

Computational details

Gold atomic chains
●
●

stepwise character of conductance related to atomic structure
mono-atomic chains with characteristic conductance ~ 1 G0
H. Onishi et al. Nature 395, 780 (1998)

A. Geometry optimization
z0=6
==6.0 Å

Δ
Δz

q TB-DFT LDA (FIREBALL) +
qAb-initio PW-DFT (VASP) ++
(XC:
GGA-PW91)
(XC
C: LDA, GG
GA PW
PW

HRTEM

+ www.fireball-dft.org
++ /cms.mpi
p .univie.ac.at/vasp/
/ p

z==z0+Δz
+
+Δ
z=z

B. Transport calculations
q Greens function DFT (FIREBALL)+
(fullyy relaxed structures)
+ www.fireball-dft.org;
J.M. Blanco et al Prog. Surf. Sci. 81, 403 (2006)

gt
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t

t
gs

A.I Yanson et al. Nature 395, 783 (1998)
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Au-wire + H: fractional quantum conductance

Formation of atomic chains

Sz. Csonka et al. PRL 90, 116803 (2003)

Al

Au

experiment: MCBJ presence of H2 molecules in atmosphere T
= 20K, Vbias= 20 meV
histogram shows an additional peak ~0.6 G0 → new unknown
structure
reversible fractional quantum conductance 1 ↔ 0.6 G0 (75%
of records), time scale ~ seconds
Ag, Cu no the fractional peaks
the presence of H2 molecules induces dimerizationof the Au
monoatomic chains → conductance fluctuation

o
o
o
o
o

oDoes

H2 molecules react with monoatomic Au chains?
Can the presence of H2 molecules change the conductance
of Au nanocontact?
o Can H2 molecules dissociate on the Au-chain?
o

H. Onishi et al. Nature 395, 780 (1998)
A.I Yanson et al. Nature 395, 783 (1998)

Electron density & the conductance

Au-nanocontact + H2 (H): simulations
H2

clean
1.02 Go

G = 1.05 Go
Eabs= -0.27 eV

H

0.68 G0
-3.26 eV

1.04 Go

1.05 G0
-0.38 eV

0.65 G0
-3.53 eV

1.0 Go

0.95 G0
-0.41 eV

0.55 G0
-3.94 eV

clean

H2

H

H+H

o ideal infinite atomic chain
o electron density variation near the Fermi level due to presence of an atomic
hydrogen
o the conductance drop → changes of electron density

H-adsorbtion: DOS

Gold: the noblest metal

shift of d-bands towards Fermi level
sharp d-states of low-coordinated Au atoms
o no charge transfer between H and Au atoms
o H2 doesn't react with Au-chain

o
“Chemically, gold is a trivalent and univalent transition metal.
Gold does notreact with most chemicals…. Gold is a good
conductor of heat and electricity, and is not affected by air
and most reagents. Heat, moisture, oxygen, and most
corrosive agents have very little chemical effect on gold,
making it well-suited for use in coins and jewelry;….” (from
Wikipedia)

B. Hammer et al, Nature 376, 238-240 (1995)

o

P. Jelinek et al, Phys. Rev. Lett. 96, 046803 (2006).

Au-wire+H2: dissociation & reactivity ?

Outline

Surface Au (111)+H2: PW-GGA calculation → no direct dissociation,Eb= 1.1 eV(B.

Hammer and J.K. Norskov Nature 376, 238 (1994))

Au chain: PW-LDA/GGA study shows Eb ~ 0.1 eV
PDOS vs. Au-Au distance

• Chemical bond & electron transport

Chemical reactivity in nanostructures enhanced by applied stress!!

F/I-zspectroscopy: Si(111)-7x7

Computational details

o modified Omicron UHV VT AFM/STM
o home-built qPlus sensor
o I-z spectroscopy on an arbitrary adatom

A. Geometry optimization

F/I-z spectroscopy

z0=6
==6.0 Å

Δ
Δz

q TB-DFT LDA (FIREBALL) +
qAb-initio PW-DFT (VASP) ++
(XC
C: LDA, GG
GA PW
PW
(XC:
GGA-PW91)
+ www.fireball-dft.org
++ /cms.mpi
p .univie.ac.at/vasp/
/ p

z=z
z==z0+Δz
+
+Δ

B. Transport calculations

I-z spectroscopy

q Greens function DFT (FIREBALL)+
(fullyy relaxed structures)
+ www.fireball-dft.org;
J.M. Blanco et al Prog. Surf. Sci. 81, 403 (2006)

gt
o well

reproducible during different sessions
o observable only at small bias voltage

UBIAS = 0.4 V, f0 = 73179.90 Hz,
k = 3750 N/m, aosc= 0.215 nm

t

+

t

o
o
o

t

gt

+

gs

P. Jelinek et. al. Phys. Rev. Lett. 101, 176 101 (2008).

DFT simulation :CoA Si7x7 + tip W
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t

t
gs

t

gt
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gs

The chemical bond & conductance

distortion of the local structure of the tip and
sample at short distances
reversible process
attractive short-range force onset corresponds to
the drop in the conductance

chemical interaction between the tip and
sample changes the position of Si
dangling bonds near the Fermi level
→ direct impact on the tunnelling current
between tip and sample
o

Conductance and force: Si corner adatom
P. Jelinek et. al. PRL101 176101 (2008)

Isosurfaces of 0.05 e/Å3in the energy range EF, EF-0.4 eV

6.0 Å

4.75 Å

Charge changes on restatoms
Conductance&short-range force

Conductance&adatom displacement

4.5 Å

Charge collapse on adatom

3.0 Å

Image contrast change: lateral scan

Outline

• Atomic & chemical contrast in SPM
Corner
adatom

Center
adatom

o Constant height profile from the corner to the central Si adatom at -0.2V
o true atomic resolution until the modification of the dangling bond state occurs

Forces in dAFM

Force vs. Δf relation

F = FV + FvdW + FSR

Electrostatic forces

A

2A
z

Df

dmin

Van der Waals forces

resonance frequency

Potential
Po
ote
en
ntia
tia
al energ
energy
e erg
rgy
gy
g
y

V(z)

FSR = Adhesion & Short Range Repulsive forces

V(z) = kz2/2 + Vt-s(z)

Fchemº wfs overlap

Deconvolution F vs. Δf
Dec

Fchem º Short range chemical interaction: attractive (bonding) or repulsive (Pauli)
depending on the distance ÞQuantum Mechanical calculation

dmin

dmin+2A z
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Clean metal surface : AFM contrast

Force Site Spectroscopy: experiment & theory
M. Lantz et al, PRL 84, 2642 (2000)
M. Lantz et al, Science 291, 2580 (2001)

hollow or
adatom site

faulted half

unfaulted half

SeparationofVdWandchemicalinteraction:
substractingthe corner holecontribution.

Pt (111)

Tip-surfaceinteractions
R. Pérez et al , PRL 78, 678 (1997)
29

the atomic contrast changes with the tip-sample distance

30

AFM/STM on metal surfaces

Graphene& CNT: atomic resolution

Atomic resolution on clean Pt(111) & Cu(111) by STM/AFM

A. AFM: Η-site

D. AFM-CNT: Η-site

W. Allers et al, Appl. Surf. Sci. 140, 247 (1999)
H. Hölscher et al, Phys. Rev. B 62, 6967 (2000)
M. Ashino et al, Nanotechnology 16, S134 (2005)
B.J. Albers et al, Nature Nanotechnology 4, 307 (2009)

M. Ashino et al, Phys. Rev. Lett. 93, 136101 (2004).

B. AFM: β>α-site STM: β-site

STM

AFM

Observed atomic patterns

S. Hembacher et al PNAS 100, 12539 (2003).
S. Hembacher et al PRL 94, 056101 (2005)

C. AFM: AR H>α-site; RP α>β-site; STM: β-site

üatomic contrast changes from ontopto hollow site in close distance
üboth AFM & STM similar contrast change
üF ~ I scaling

S. Kawai and H. Kawakatsu, Phys. Rev. B 79, 115440 (2009).
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Tip models

Computational details
z0=6.0 Å
Δz

z=z0+Δz

W(100)

A. Geometry optimization

+ http://cms.mpi .univie.ac.at/vasp/
++ M
M. Elstner
stne et al J. Chem. Phys.
s. 11
114
4, 5149
51 (2002)
114,

SIMULATION PARAMETERS:

• 6x6 unit cell
• 3 border atoms fixed
• BZ sampled by 4 kpts
•Ftol = 0.001 eV/Å; ESCFtol= 10-6eV
• static approach of tip to a sample by 0.25Å
•z-scans over 3 different sites α,β,Η

Ir(111)

Ir(111)-Pt
Ir(111
1)-Pt
Pt

Pt(111)

oAb-initio PW-DFT (VASP) +
o XC: LDA, GGA-PW91
ovdW: empirical formula++

Pt(111)-C

Si(111)

Pt(100)

Si(100)

B. Transport calculations
oGreens function DFT (FIREBALL)+
(fully relaxed VASP structures)

o static Greens function STM++
(ideal surface + tip structures)

Si(100)-O

+ P. Jelinek et al Surf. Sci. 566-568, 13 (2004); www.fireball-dft.org
++ J.M. Blanco et al Prog. Surf. Sci. 81, 403 (2006)

α
Η
β

AFM: atomic contrast

AFM: atomic contrast

W(100)

atomic contrast of C-based materials depends on tip chemical reactivity& tip-sample distance

H

Si(111)

Δz

z=z0+Δz

M. Ondracek et alPhys. Rev. Lett. 106 176101 (2011).

Si(100)

total force
vdW force
chem force
fo
atom
hollow

35

Repulsive regime

W(100)

Chemical reactivity

α

Chemical reactivity

Attractive regime
z0=6.0 Å

Si(111)

Si(100)

Attractive regime:
a) chemical bond
èatom site
b) weak interaction èhollow site
Repulsive regime: Pauli repulsion èhollow site

36

Subatomic resolution

STM: atomic resolution

W(100)

the constant height; 1024 k-points, Vbias = -0.5 V

gt
t

+

α

Η

NO multiple scattering

multiple
multip
pl scattering
p

t

t

t

gt

+

t

gs

t
gs

t

β α

gt
t

t

+

…

gs

osub-atomic feature observed during AFM session
with particular AFM silicon tip
o explanation based on specific atomic termination
of AFM tip with apex atom having two dangling
bonds (reactive & unstable!)

•change in the contrast with the distance
• reverse contrast in distances > 4 Å due to the multiple scattering effect

37

F.J. Giessibl et al, 289, 422 (2000).

Simulations: 3D Force Mapping
•mesh 25x25 points (Δxy = 0.25 Å)
•Ftol = 0.05 eV/Å
•Δz = 0.5 Å; Δzfine = 0.1 Å

o still source of debate…
38

3D force contrast: Tip48-C

5.0 Å

3.9 Å

3.8 Å

3.7 Å

3.6
6Å

4.0 Å

z0 = 6.0 Å
3.5 Å

2.5 Å

zfinal= 2.0 Å

Δf =- 0.54 Hz
2.0
Å

Force spectroscopy on atoms

Who is there?

P. Pou et al Nanotechnology 20 264015 (2009)

very reproducible

Y. Sugimoto et al Phys. Rev. B 73 25 205 329 (2006)

otip-sample interaction mostly determined by apex and surface atoms
oisovalent impurities do not affect the mechanical response of AFM probe
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Single-atom chemical identification I

Single-atom chemical identification: theory
Homogeneous
Same structure
tip but
apexdifferent tip-apex chemical
butcomposition
different structure

Sn/Si

Pb/Si

Sn/Si relative

Pb/Si relative

interaction ratio: 77%

interaction ratio: 59%

Calculations: Sn/Si
relative interaction
ratio:78% (exp. 77%)

Y. Sugimoto et alNature 446, 64 (2007)

Y. Sugimoto et alNature 446, 64 (2007)

43

Pb
Sn
Si

4

Df [Hz]

Atom counts

5

3
2
1
0

-0.1 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22

0.6

Pt,Pd,Rh
-3 -2 -1 0

5
4
3

Pb
Sn
Si

0
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4
Maximum attractive total force [nN]

Total force [nN]

Atom counts

2

3

4

5

6

7

8

Pt (111)

0.0

6

1

1

Distance [Å]

Topographic height [Å]
7

2
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The ChId on metals: theory

Test case: Pb,Sn,Si surface alloy
6

The relative interaction ratio
seems to be independent on
the atomic species at the tipapex end

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pd

Rh

-2.56÷0.4

-1.96÷0.2

-2.81÷0.5

Fnorm [nN]

-1.00

-0.76

-1.10

9 10

Estimated tip-surface distance [Å]

Y. Sugimoto et alNature 446, 64 (2007)

Pt
Fmax [nN]
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Summary: chemical identification

M. Ondracek et al (in preparation)

Outline

Y. Sugimoto et alNature 446, 64 (2007)

AFM: a tool foratomic chemical recognition

C single atom chemical identification
C non-destructive chemical analysis
C tip independent
C temperature independent
application to different materials

• Atomic manipulation using force

47
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Tip-sample interactions: Si(111)-7x7
attractive regime

A. Lateral manipulation: Si vacancy

repulsive regime

6.0

4.5

4.0

3.0

vacancy
adatom restatom

B. Vertical manipulation: Si/
Si/Sn
Sn
n

49
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The line profile during atom manipulation

Lateral manipulation: Si-vacancy

Top view

Side view
51
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Y. Sugimoto et al Phys. Rev. Lett. 98, 106104 (2007)

The line profile during atom manipulation

The line profile during atom manipulation

Top view

Top view

Side view

Side view
F
53
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The line profile during atom manipulation

The line profile during atom manipulation

Top view

Top view

Side view

Side view

F
55
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The line profile during atom manipulation

The line profile during atom manipulation

Top view

Top view

Side view

Side view
57

Atomic pathway
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Barriers: lateral tip positionManipulation scheme
Tip position

Co
C
o●
Y

Barriers

●X2

2

Activation energy barrier

SR force

Barriers: modification

●

Co
o P1
Co

strong correlation between force, activation energy and displacement

59

●X4
●X0

tip position plays a crucial role on the vacancy jump rate
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Interchange vertical manipulation: Sn®Si
Tip retraction from the surface

Si
Sn Si Sn

Sn

SnSn

Sn Sn Sn

Df=-7.3 Hz

Df=-7.3 Hz
㻜

㻙㻡

㻙㻝㻜
㻙㻝㻜
㻙㻝㻡
㻙㻝㻡

㻙㻞㻜

jump

㻙㻞㻜

㻙㻞㻡

B.. Vertical manipulation: Si/S
B
Si/Sn

㻜

㻞

㻠

㻢

㻤

㻝㻜 㻝㻞
Z [Å]

61

Interchange vertical manipulation: Sn↔ Si
Sn→ Si

㻝㻠

㻝㻢

㻝㻤

㻞㻜

Complex nanopattering: Atom letters ‘Si’ @ RT
Si®Sn

Si → Sn

Sn®Si

㻌

㻜

㻜

㻙㻡

㻌

Df [Hz]

㻙㻝㻡

㻙㻝㻜
㻙㻞㻜

㻌g 㼇fN Öm]

㻙㻡

㻙㻝㻜

㻌

㻜

㻙㻝㻡

Si®Sn

㻙㻟㻜
㻞

㻠

㻢

㻤

㻝㻜

㻝㻞

㻝㻠

㻝㻢

㻝㻤

㻞㻜

㻜

㻙㻡
㻙㻡

㻙㻝㻜
Df [Hz]

Z [Å]

㻙㻝㻡

㻌

㻜

㻙㻝㻜
㻙㻞㻜
㻙㻞㻡

Sn®Si

㻌

㻜

㻌g 㼇fN Öm]

㻙㻞㻡

㻙㻝㻡

㻙㻟㻜
㻜

㻞

㻠

㻢

㻤

㻜

㻝㻜 㻝㻞
Z [Å]

㻝㻠

㻝㻢

㻝㻤

㻞㻜

㻙㻡

㻌

Df [Hz]

㻙㻝㻡

㻙㻝㻜
㻙㻞㻜

㻌g 㼇fN Öm]

㻙㻡

㻙㻝㻜

Si®Sn
㻌

㻙㻞㻡

㻜

㻙㻝㻡

㻜

㻙㻙㻡㻡
㻞

㻠

㻢

㻤

㻝㻜

㻝㻞

㻝㻠

㻝㻢

㻝㻤

㻞㻜

㻙㻡

㻙㻙㻝㻜
㻝㻜

Sn®Si
S
n®Si

Df [Hz
[Hz]]

Z [Å]

㻙㻙㻝㻡
㻝㻡

㻌

㻜

㻙㻙㻝㻜
㻝㻜
㻙㻙㻞㻜
㻞㻜
㻙㻙㻞㻡
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㻙㻟㻜

㻙㻙㻝㻡
㻝㻡

㻙㻙㻟㻜
㻟㻜
㻜

㻞

㻠

㻢

㻤

㻝㻝㻜㻜

㻝㻞

㻝㻝㻠㻠

㻝㻝㻢㻢

㻝㻝㻤㻤

㻞㻞㻜㻜

Z [[Å]
Å]

Sn/Si(111)-√3x√3 R30°, repulsive regime, RT with atom tracking
Y. Sugimoto et alScience 332, 413 (2008)
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Mechanism: Vertical scan

Y. Sugimoto et alScience 332, 413 (2008)

~ 1.5 hour mostly imaging64

Conclusions

qVertical manipulation
as combination of
mechanical and
thermal process.
qFormation of
characteristic dimer
structurealong
deformation path
(energetically stable).
qAtomic rearrangement
reflects by energy
&forces discontinuities.
qLocal character of the
tip-sample
deformation.

Y. Sugimoto et alScience 332, 413 (2008)
65

㻌g 㼇fN Öm]

• The image contrast dramatically
changed after atom interchange.

㻜

㻙㻡

Df [Hz]

• The Sn atom on the surface
was interchanged with a Si atom
at the tip apex.

• computer simulations get more insight into
physical and chemical processes at atomic
scale
• but strongly relies on approximations,
therefore direct comparison with experiment
required
• computer simulations are a good adjunct but
a bad master

3D Force maps: Tip48-X
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Tip48

Tip48-C
Tip48 C

Tip48-Sn
Tip48
Sn

Tip48-O4
Tip48
O4

Why mesoporous carbon?

Environmental Remediation

Why hybrids?

Synthesis and Characterization of Mesoporous
Carbon Hybrids for Environmental Applications
activated carbon

hybrids
mesoporous carbon

M.A.Karakassides

ü Various properties possible
depending on precursors
and processing

ü High surface area (up to 1700 m 2g-1)

ü Uniform pore size

Department of Materials Science & Engineering

ü Nanomaterial properties

ü Large pore volumes

University of Ioannina, Greece

ü High Periodicity

üMagnetic properties
üCatalytic properties

R. Ryoo, S. Hoon and S. Jun, J. Phys. Chem. B, 103 (1999) 7743

hybrids ( mesoporous carbon + magnetic nanoparticles )

Olomouc March 2011

OUTLINE
Ø Introduction to mesoporous carbons

Ø Synthesis of hybrids, type-A (CMK-3/magnetic nanoparticles)

Pore dimensions

Introduction to mesoporous carbons

M41S
mesoporous
d=2-50 nm

zeolite

microporous
d<2 nm

Ø Conclusions

Pore geometry

Ø Example of use of hybrids (sorption of hexavalent chromium)

foams
macroporous
d>50 nm

MATERIALS

Ø Synthesis of hybrids type-B (CMK-3/ZVi nanoparticles)
Ø Study of synthesis stages and characterization of hybrids

classification

1D

3D
2D

SBA-15

CNTs

Graphite
sheets

LDH

CMK: Mesoporous carbon materials with ordered crystalline structure

CMK-3

SBA-15

Mesoporous

Carbon/silicon

Mesoporous
carbon

MCM-48

R. Ryoo, S. Hoon and S. Jun, J. Phys. Chem. B, 103 (1999) 7743

P. Selvam, S. K. Bhatia and C. S. Sonwane, Ind. Eng. Chem. Res., 40 (2001) 3237

CMK-3

Synthesis of CMK-3

Hybrids based on CMK-3

C2H5

C2H5

O

O

Si

O

C2H5

SBA-15

O

type-A

C2H5

38oC

95oC

500oC

22 hours

24 hours

6 hours

TEOS

with nanoparticles FexOy-----CMK-3@FexOy

SBA-15
Template
P123/HCl/H2O

type-B
SBA-15

with nanoparticles Fe0-----CMK-3@ZVI

CMK-3

CMK-3
100oC

160oC

877oC/N

6 hours

6 hours

2

6 hours

Sugar/H2O/H2SO4

Sugar /H2O/H2SO4

1,25 / 5 / 0,14κ.β.

0,8 / 5 / 0,07κ.β.
CMK-3

Characterization of CMK-3

Preparation of carbon hybrids (CMK-3 /FexOy)

OCH2(CH)O

Fe

OCH2(CH3)O

H2O

Fe

OCH2(CH2)O
OCH2(CH3)O

OCH2(CH3)O

COOH
HOOC

OH2

OCH2(CH3)O

Fe

COOH

SBA-15

NO3-

CMK-3

SBA-15

CMK-3

OH2

FexOy

pyrolysis
400οC/Ar

Vapor
CH3COOH

Fe(NO3)3·9H2O

+

OH

(100)

H2O
HO

d100 = 9.0 nm
110

P6mm

pore

200
× 10

HOOC

1:4

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

CMK-3-O@ac

CMK-3-O@m4

(200)

(100)

CMK-3-O@Fe

CMK-3

Intensity

CMK-3-O

(110)

COOH
HOOC

d100 = 10.5 nm
FexOy

pyrolysis
400οC/Ar

(200)

vapor
CH3COOH

(110)

CMK-3

ao =2d100/√3

SBA-15
1

CMK-3@ac

CMK-3@Fe

Characterization of CMK-3@FexOy

CMK-3@mx

2

3

4

ao= 10.4 nm

ao= 12.1 nm

5

ο

2θ( )

Characterization of CMK-3@FexOy

Hybrids

Hybrids

FT-IR Spectroscopy
Raman spectra

CMK-3-O@m4
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CMK-3

Characterization of CMK-3@FexOy

Hybrids

Characterization of CMK-3@FexOy

Hybrids

X-ray Diffraction (XRD)
X-ray Diffraction (XRD)

Fe3O4

Scherrer:
(100)

(100)

(311)
(220)

Average size FexOy

Intensity
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(110)

(110)

20nm
CMK-3-O@m4

13nm
CMK-3@m2

Intensity
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Characterization of CMK-3@FexOy

36
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Hybrids

Characterization of CMK-3@FexOy

Hybrids

Thermal Analysis
SURFACE AREA MEASUREMENTS

V-t plots

Isotherms
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Characterization of CMK-3@FexOy

CMK-3-O@m4

CMK-3@m4
12,6%
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iron oxide content
(Fe2O3) of hybrids
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Characterization of CMK-3@FexOy

t/nm

Hybrids

Mössbauer spectroscopy
CMK-3@m1

Magnetic measurements

T Mmax+ (7 T) HC
MR
(K) (emu/g) (Oe) (emu/g)

Μössbauer parameters resulting from least square
fits of the spectra

CMK-3@m1

300K

γ-Fe2O3

CMK-3@m1

5

2.1205

500

0,5811

Characterization of CMK-3@FexOy

Hybrids

Characterization of CMK-3@FexOy

Transmission Electron Microscopy (ΤΕΜ)

Hybrids

Transmission Electron Microscopy (ΤΕΜ)

CMK-3-O@m4

CMK-3@m1

CMK-3@m1

ao=9 nm

d=3 nm

Synthesis of CMK-3/Fe0 Hybrids

Characterization of CMK-3/Fe0 Hybrids

CMK-3@ZVI-12:1

44,9o

NaBH4

FeCl3·6H2O

<2,7nm

CMK-3@ZVI-4:1

1:2

35,5o
CMK-3

CMK-3@ZVI
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Intensity
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Scherrer: D =

0,9 * lCu
B * cosq Β

ZVI

~11,2nm
Fe0
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Characterization of CMK-3/Fe0 Hybrids

Environmental remediation
( aqueous solution Cr6+)
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üThe XRD, FT-IR, TEM, DTA/TG and surface area measurements revealed the well defined
carbon mesoporous structure and the successfully preparation of hybrids.

2

0,0
0

üHybrids for environmental applications were prepared:
a) via interaction of acetic acid vapors with iron cations dispersed on the surface of a CMK-3
mesoporous carbon. (CMK-3@FexOy)
b) using a CMK-3 carbon as a matrix for wet impregnation of FeCl 3, followed by reduction of iron
species by means of NaBH4 and drying of the sample in vacuum. (CMK-3@Fe0)

üMagnetic experiments suggested the ultrafine character of the iron oxide nanoparticles which
exhibit a superparamagnetic behaviour.
ü Mössbauer measurements showed:
a) γ-Fe2O3 as the major magnetic iron oxide phase in CMK-3@FexOy hybrids
b) the well known iron core-shell structure for the ZVI nanoparticles in CMK-3@Fe0
c) almost zero recoil-free nanoparticles at temperatures above 77K in hybrids.
üCMK-3@Fe0 and CMK-3@FexOy hybrids showed very rapid uptake kinetics in the removal of
aqueous Cr6+ ions and total remediation of aqueous solution of Cr 6+ at conditions- pH: 3,
concentration: 6ppm, treatment time: 24hours .
üBoth type of hybrids showed significant improvement of sorption and/or reduction capability of
Cr6+ ions/g of specific sorbent in comparison with pristine CMK-3 or unsupported ZVI
nanoparticles.
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Thank you

Zběžně si podadresář share/gromacs/top prohlédněte. Obsahuje standardnı́ modely rozpouštědel, množstvı́ force-fieldů (od verze 4.5 i rodinu populárnı́ch force-fieldů Amber ). Dále zkontrolujte, zda jsou gmx programy dostupné v přı́kazové řádce.

Počı́tačové simulace s pomocı́
programového balı́ku Gromacs
Michal Kolář

export PATH =/ c e s t a I n s t a l a c e G r o m a c s u / bin : $PATH

g_helix -h

Předmluva

Gromacs je sada programů, které umožňujı́ provádět a analyzovat počı́tačové simulace (nejen) biomolekul. Gromacs je vyvı́jen akademickou komunitou po celém světě pod licencı́ GNU
GPL a je volně ke staženı́ na stránkách www.gromacs.org. Na těchto stránkách je k dispozici
také obsáhlý manuál (v angličtině), jenž dı́ky kapitolám o fyzikálnı́ch principech a algoritmech
molekulové dynamiky může posloužit i jako studijnı́ materiál.
Tento tutoriál sloužı́ k osobnı́mu seznámenı́ čtenáře s počı́tačovými simulacemi v Gromacsu,
neklade si však za cı́l provést seznámenı́ kompletnı́. Autor tohoto textu nijak nedoufá, že čtenář
po dočtenı́ tutoriálu zanechá dlouhodobě svých zálib a bude se věnovat výhradně simulacı́m
v Gromacsu, věřı́ však, že dostatečně představı́ výhody a nevýhody s Gromacsem spojené a že
přesvědčı́ část zkušeného publika, že Gromacs je opravdu fast, free and flexible.
V následujı́cı́ch odstavcı́ch najdete postup, jak provést a analyzovat molekulově dynamickou simulaci. Jako studijnı́ objekt nám posloužı́ solvatovaný list grafenu (tj. dvojdimenzionálnı́ uhlı́katé
nanostruktury) a několik molekul methanu s grafenem interagujı́cı́ch. Směle do toho.

2

Pokud se Vám nezobrazila cesta k instalaci Gromacsu, upravte proměnnou PATH. Bud’tě pozornı́,
nevhodný překlep v následujı́cı́m přı́kazu Vám může způsobit řadu počı́tačových obtı́žı́!

Zkontrolujte obsah podadresáře bin/ v instalaci gmx. Adresář obsahuje všechny spustitelné
programy balı́ku, většina z nich začı́ná g a všechny Vám posloužı́ nápovědou, když při jejich
spouštěnı́ přidáte přepı́nač -h. Vyzkoušejte na libovolném z nich.

Olomouc 2011

1

which grompp

Než začneme simulovat

Pomocı́ svého oblı́beného internetového prohlı́žeče si do pracovnı́ho adresáře z adresy www.molecular.cz/∼kolar/tutorial/tutorial.tar.gz stáhněte archiv se vstupnı́mi soubory a rozbalte jej. Můžete to provést např. těmito přı́kazy:
wget http :// www . molecular . cz /~ kolar / tutorial / tutorial . tar . gz
tar - xf tutorial . tar . gz

3

Přı́prava simulace

Ke zdárnému spuštěnı́ molekulově dynamické simulace je potřeba programu řı́ct, co a jak se
bude simulovat. Rozlišujeme několik pojmů:
Struktura je seznam souřadnic a jmen všech atomů. V gmx je ve strukturnı́m .gro souboru
ještě uveden počet atomů, jejich rozdělenı́ do residuı́ a tvar a rozměry periodického boxu.
Topologie programu řı́ká, jakým způsobem jsou atomy pospojovány (např. chemickými vazbami) a jak spolu interagujı́. Zavádı́ se atomové typy. Např. sp3 uhlı́k se chová velmi
podobně, at’ už se nacházı́ v ethanu, nebo v propanu, a proto všechny sp3 uhlı́ky budou
mı́t podobné nebo stejné parametry. V Gromacsu soubor .top obsahuje velké množsvı́
informacı́ o vazebných a nevazebných interakcı́ch jednotlivých atomů. Během simulace se
topologie neměnı́!
Parametry simulace programu řı́kajı́ např. při jaké teplotě simulaci provádět, jaký algoritmus
zvolit pro numerickou integraci Newtonových pohybových zákonů atp. V Gromacsu k tomu
sloužı́ obvykle soubor .mdp.
V této kapitole vytvořı́me vše potřebné pro spuštěnı́ simulace.

3.1

Přesvědčte se, že je správně nastavena proměnná GMXLIB, v nı́ž je uložena cesta k souborům,
které Gromacs (zkráceně gmx) potřebuje k práci (knihovny aminokyselin, parametry simulacı́,
atp.).

Topologie a struktura grafenu

Pomocı́ skriptu vytvorGrafen.rb vytvořte strukturu a topologii grafenu. Skript z přı́kazové
řádky načı́tá dva parametry: počet benzenových jader v ose x a počet benzenových jader v ose y.
Nenı́ třeba zdůrazňovat, že benzen nenı́ čtverec, a proto se musı́ pro zı́skánı́ zhruba čtvercového
grafenu trochu experimentovat.

echo $GMXLIB
ruby vytvorGrafen . rb 9 11

Pokud se Vám nic nezobrazilo, nastavte hodnotu proměnné tak, aby směřovala do podadresáře
share/gromacs/top v instalačnı́m adresáři Gromacsu.
export GMXLIB ="/ c e s t a I n s t a l a c e G r o m a c s u / share / gromacs / top "

Vytvořily se soubory x9y11.top a x9y11.gro, společně se souborem ffgrafen.itp tvořı́ kompletnı́ charakteristiku simulované molekuly.1
1 Atomům uhlı́ku je přiřazen atomový typ ca“ včetně vazebných i LJ parametrů z General Amber Force Field
”
(Wang et al. J. Comput. Chem. 2004, 25, 1157–1174).

1

2

Ve svém oblı́beném textovém editoru2 otevřete soubor .gro. Prvnı́ řádka obsahuje komentář, na
druhé je celkový počet atomů. Následujı́cı́ seznam všech atomů je ukončen rozměry periodického
boxu (obecně tenzor).
created 2011 -04 -04 by a ruby script
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Soubor .gro má fixnı́ formát, tj. přesně záležı́, jak jsou čı́sla oddělena mezerami a kolik majı́
desetinných mı́st. Je to pozůstatek z dob, kdy byl vyvı́jen program Gromos, od nějž se Gromacs
oddělil. Význam jednotlivých sloupců je následujı́cı́: čı́slo residua (%5i), název residua (%5s),
jméno atomu (%5s), čı́slo atomu (%5i), souřadnice x (%8.3f), souřadnice y (%8.3f), souřadnice
z (%8.4f), rychlost x (%8.4f), rychlost y (%8.4f), rychlost z (%8.4f).
Zde se slušı́ připomenout, že Gromacs obecně použı́vá lidsky čitelné formy zápisu (human readable) pro vstupnı́ a konfiguračnı́ soubory. Navı́c, programy balı́ku Gromacs rozlišujı́ soubory
podle přı́pon,3 nelze tedy volit názvy souborů libovolně.
Prohlédněte si .top soubor. V něm je několik částı́, tzv. direktiv, uvozených hranatými závorkami
[]. Direktivy jsou určité logické celky obsahujı́cı́ podobný typ informacı́. Obsah direktivy lze
obvykle intuitivně vyvodit z jejı́ho názvu (viz dále). Komentáře v .top jsou uvozeny střednı́kem
;. Dvojkřı́žem # jsou uvozeny přı́kazy pro preprocesor. Tomu se budeme věnovat později.
Soubor .top musı́ začı́nat direktivou [ defaults ] a končit direktivou [ molecules ]. Musı́
obsahovat definice atomových typů [ atomtypes ], přiřazenı́ atomových typů jednotlivým
atomům [ atoms ], přı́padně vazebné a nevazebné parametry. Ty jsou načteny pro každý typ
molekuly [ moleculetype ].

Obrázek 1: Lennard-Jonesův potenciál pro popis nevazebných interakcı́.

Do souboru ffgrafen.itp přidejte atomový typ, který odpovı́dá UA methanu.
; name
ch4

mass
XX . XXXX

charge
0.00000

ptype
A

sigma
X . XXXXXXe - XX

epsilon
X . XXXXXXe - XX

Použijte následujı́cı́ parametry pro methan: σ = 3.730 Å a ε = 0.294 kcal.mol−1 .4 Je potřeba si
uvědomit, že Gromacs využı́vá nm a kJ.mol−1 jako jednotky délky a energie. Všechny parametry
proto musı́ být v těchto jednotkách.
Celou .itp topologii methanu vložı́me do souboru .top, a to bud’ přı́mo, nebo pomocı́ přı́kazu
#include "ch4.itp".

Jistě jste si všimli, že v našem souboru x9x11.top nenı́ direktiva [ atomtypes ], o které bylo
před chvı́lı́ napsáno, že je povinná. Ta se v našem přı́padě nacházı́ v souboru ffgrafen.itp,
který je do souboru x9y11.top vložen pomocı́ přı́kazu #include "ffgrafen.itp".

3.3

Vazebné parametry mohou být v Gromacsu definovány i přes stěnu periodického boxu, čehož
využijeme v definici grafenu. Vyhledejte některé parametry periodické v jedné a ve dvou dimenzı́ch.

Nynı́ upravı́me x9y11.gro soubor se souřadnicemi atomů. Editujte souřadnice Z a velikost
boxu Z tak, aby list grafenu byl uprostřed a přidejte souřadnice několika (2-5) atomů methanu.
Methany umı́stěte na stejnou stranu grafenu do vzdálenosti cca 3 Å. Nezapomeňte, že jednotkou
délky je v Gromacsu nm a že na začátku souboru je uveden celkový počet atomů.

3.2

Přı́prava periodického boxu

2 CH4

Topologie molekuly methanu

Nadpis kapitoly nestoudně lže, nebot’ v našı́ molekulově dynamické simulaci bude molekula
methanu popsána přı́stupem united atom (UA). To znamená, že skupina CH4 bude vystupovat jako jediný atom (ne tedy jako molekula), přesněji částice s hmotnostı́ molekuly methanu,
nulovým nábojem a dvěma Lennard-Jonesovskými parametry σ a ǫ (Obrázek 1).
Vytvořte soubor ch4.itp, který bude obsahovat pouze definici molekuly (UA přı́stup). Můžete
využı́t informace ze souboru .top.

C1

XXX

X . XXX

X . XXX

X . XXX

0.0000

0.0000

0.0000

V souboru .top přidejte do direktivy [ molecules ] přı́slušný počet methanů. Název musı́ být
shodný s názvem v direktivě [ moleculetype ].
Tı́mto máme připraven solut, a protože nás bude zajı́mat interakce methanu s grafenem ve
vodném prostředı́, potřebujeme vložit do periodického boxu množstvı́ molekul vody. K tomu
nám posloužı́ program genbox a následujı́cı́ přepı́nače.
genbox - cs ( solvent . gro ) - cp vstup . gro -o vystup . gro -p vstup . top

[ moleculetype ]
methane
3
[ atoms ]
.... jeden united atom methanu ...
2 např.
3 Např.

vim nebo pico
.trr pro trajektorie, .mdp pro parametry simulace atp.

3

Program vyplnı́ box definovaný v souboru vstup.gro molekulami solventu. Pokud je zároveň
poskytnuta topologie vstup.top, přidá v nı́ v direktivě [ molecules ] přı́slušný počet molekul
vody. Pokud se solvent.gro neuvede, což bude i náš přı́pad nynı́, genbox automaticky vložı́
třı́středový model vody. Detaily zjistı́te v nápovědě.
4 Jorgensen

et al, J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 6641–6646.

4

3.4.1

Minimalizace

genbox -h

Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná o prvnı́ program z balı́ku Gromacs, který jste
měli čest spustit, stojı́ za zmı́nku často vtipné hlášky, které Gromacs na konci každého běhu
programu pı́še.
Autor tı́mto vyhlašuje soutěž Hláška Gromacs Olomouc
”
2011“, která potrvá po celou dobu tutoriálu. Soutěžı́cı́
mohou zapisovat své hlášky do Google dokumentu volně
přı́stupného na adrese http://url.googluj.cz/2bd, kde
jsou již uvedeny dva přı́klady. Ve volných chvı́lı́ch čekánı́
na simulaci může také kdokoliv hlasovat pro oblı́benou
hlášku uvedenı́m svého jména do kolonky hlasy. K dispozici má pět hlasů.
S velikostı́ boxu ve směru Z zkuste experimentovat tak, aby se do boxu vešlo cca 600 molekul
vody. Pokud věřı́te výkonu svého počı́tače, můžete si dovolit i většı́ box. Pomocı́ svého oblı́beného
vizualizačnı́ho software5 si prohlédněte solvatovaný grafen s molekulami methanu (Obrázek 2).

Již jsme se zmı́nili o preprocesoru. To je program, který sloužı́ k překladu zdrojového kódu
psaném např. v jazyce C.7 Nenı́ vázán na syntaxi jazyka C, proto jej lze použı́t i zde pro
topologie. Gromacs má vlastnı́ implementaci cpp zabudovanou v programu grompp. Ten sesbı́rá
všechny potřebné informace z různých souborů a vytvořı́ z nich jediný soubor – binárnı́ vstup
pro molekulovou dynamiku. Molekulovou dynamiku provádı́ program mdrun. Ten je vysoce optimalizován pro několik počı́tačových architektur a patřı́ tak mezi nejefektivnějšı́ MD programy.8
Binárnı́ vstup vytvořı́me přı́kazem:
grompp -f p a r a m e t r y S i m u l a c e . mdp -c vstup . gro -p vstup . top -o vystup . tpr

Program kromě vystup.tpr vytvořil i soubor mdout.mdp, který obsahuje formátované a okomentované parametry simulace. Stojı́ za nahlédnutı́.
Binárnı́ soubor vystup.tpr si můžete převést do čitelné formy programem gmxdump. Výstup
obsahuje kompletnı́ informace o studovaném systému, které vstupujı́ do molekulové dynamiky
(parametry simulace, interakčnı́ potenciál, souřadnice atomů atp.). Hodı́ se hlavně při laděnı́
problematických simulacı́.
gmxdump -s vstup . tpr > vystup . txt

vmd s o l v a t o v a n y G r a f e n . gro

Souřadnice i topologii máme připravené, proto se podı́váme do min.mdp. Minimalizaci spustı́me
dvěma přı́kazy:9
grompp -f min . mdp -c s o l v a t o v a n y G r a f e n . gro -p x9y11 . top
mdrun -s topol . tpr - deffnm min

Přepı́načem -deffnm jsme programu řekli, jak má pojmenovat výstupnı́ soubory. Během výpočtu
mdrun vytvořı́ následujı́cı́ soubory:
min.edr – komprimovaný (tudı́ž lidsky nečitelný) soubor, jenž obsahuje všechny myslitelné
energetické složky ukládané během simulace.
min.gro – koncová geometrie systému
min.log – textový soubor s informacemi o průběhu simulace.

Obrázek 2: Solvatovaný list grafenu v okně programu VMD.

3.4

min.trr – trajektorie v maximálně komprimovaném formátu. Podle požadavků uživatele obsahuje souřadnice, rychlosti, přı́padně sı́ly zapisované s frekvencemi uvedenými v .mdp
souboru.
Soubor s energetickými složkami lze zpracovat pomocı́ g energy. Nechte si vykreslit průběh potenciálnı́ energie během minimalizace (Obrázek 3). Z nabı́dky programu vyberte čı́slo potenciálnı́
energie a doplňte nulu (např. 9 0).

Ekvilibrace

Molekulová dynamika má obvykle několik fázı́. Začı́ná jednoduchou minimalizacı́, která má
odstranit přı́padné blı́zké kontakty ve startovnı́ geometrii. Následuje ohřev systému, ekvilibrace
hustoty a často ekvilibrace dalšı́ch veličin (např. RMSD proteinu6 ). Zde provedeme pouze dva
kroky – minimalizaci a krátký ohřev systému.

g_energy -f min . gro -o min . energy . xvg
xmgrace min . energy . xvg

7 cpp

Vašı́m oblı́beným vizualizačnı́m software nenı́ VMD, ocenı́te převod .gro do .pdb přı́kazem trjconv
-f vstup.gro -s vstup.gro -o vystup.pdb.
6 root mean square deviation – strukturnı́ charakteristika proteinu

– C-language pre-processor
obsahuje speciálně optimalizovanou rutinu pro výpočet funkce √1x .
pracovnı́m adresáři je skript submitMdrun.sh. Ten použijte v přı́padě, pokud pracujete na výpočetnı́m
klastru s frontovým systémem SGE. Soubor upravte podle potřeby a poté jej odešlete do frontového systému
přı́kazem qsub -q nazevFronty submitMdrun.sh.

5
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Obrázek 3: Průběh potenciálnı́ energie během minimalizace.

Obrázek 4: Průběh teploty během 20 ps simulace.

5 Pokud

3.4.2

8 Např.
9V

Ohřev

Parametry simulace, během nı́ž ohřejeme periodický box, najdete v souboru ohrev.mdp. Simulaci
spustı́me dvojicı́ přı́kazů, kde jako startovnı́ použijeme před chvı́lı́ zminimalizovanou geometrii.
Program poběžı́ několik minut, v té době můžete aktualizovat Vaše přı́spěvky do soutěže Hláška
”
Gromacs Olomouc 2011“.
grompp -f ohrev . mdp -c min . gro -p x9y11 . top
mdrun -s topol . tpr - deffnm ohrev

Všimněte si, že mdrun nově vytvořil soubor s přı́ponou .cpt. Tento checkpoint file sloužı́ k přesnému restartovánı́ simulace.10 Programem g energy vytvořı́me dva .xvg soubory, do nichž
vypı́šeme průběh teploty (Obrázek 4) a hustoty (Obrázek 5), a zkontrolujeme, zda se během
20 ps systém opravdu ohřál.
g_energy -f ohrev . gro -o ohrev . teplota . xvg
xmgrace ohrev . teplota . xvg

4

Simulace methanu na povrchu grafenu

V této kapitole nachystáme simulaci, jejı́ž analýza nám napovı́, jak se bude chovat methan na
povrchu grafenu ve vodě. Tomuto kroku, kterým pokračuje ekvilibrace, se řı́ká produkčnı́ fáze.
Pro spolehlivé informace bychom měli provést řadu testů a delšı́ch simulacı́, které však přesahujı́
rámec tohoto tutoriálu.

Obrázek 5: Průběh hustoty během 20 ps simulace.

Parametry simulace najdete v souboru prod.mdp. Simulaci spustı́te dvojicı́ přı́kazů:
grompp -f prod . mdp -c ohrev . gro -p x9y11 . top
mdrun -s topol . tpr - deffnm prod . test

Simulace by měla být hotová během několika málo minut.

4.2
4.1

Testovacı́ simulace

Molekulová dynamika má narozdı́l od kvantové chemie tu výhodu, že si člověk může spočı́tat,
jak dlouho výpočet poběžı́. Spustı́me krátkou simulaci, abychom si vytvořili představu, kolik
kroků zvládne náš (výkonný) počı́tač spočı́tat během přestávky na kávu.
10 Při delšı́ch simulacı́ch uchovává Gromacs .cpt soubory dva pro přı́pad, že by simulace zhavarovala právě
během tvorby nového .cpt.

7

Produkčnı́ fáze

Podı́vejte se na konec .log souboru, kde Vám Gromacs přehledně vypsal časové údaje o simulaci.
Spočı́tejte,11 kolik kroků je mdrun na Vašem počı́tači schopen provést během přestávky, která
je plánovaná na cca 15 minut. V souboru prod.mdp podle toho upravte počet kroků a simulaci
spust’te znovu. Jako startovnı́ strukturu využijte výsledek testovacı́ simulace (každých 20 ps
ekvilibrace navı́c přı́jde vhod).
11 Možná

k tomu budete potřebovat tužku a papı́r.

8

grompp -f prod . mdp -c prod . test . gro -p x9y11 . top
mdrun -s topol . tpr - deffnm prod

Program mdrun ovšem poskytuje i přı́větivějšı́ možnost. Uživatel může v .mdp souboru nastavit
nekonečně mnoho kroků (nsteps = -1) a programu mdrun řı́ct, jak dlouho má počı́tat (např. 3
hodiny), což může být výhodné pro některé typy frontových systémů.
mdrun -s topol . tpr - deffnm prod - maxh 3

Upravte prod.mdp, spust’te produkčnı́ fázi a udělejte si pauzu. Opět můžete zaktualizovat výběr
hlášek z gmx programů.

5

Analýza, výsledky

Obrázek 7: Mı́sta, která navštı́vı́ každá z molekul methanu během 500 ps simulace.

Nynı́ vyhodnotı́me produkčnı́ fázi našich simulacı́. Využijeme přitom několik užitečných programů balı́ku Gromacs. Nejprve se podı́váme na trajektorii.
vmd prod . gro prod . trr

Obrázek 8: Průběh teploty a hustoty.

g_energy -f prod . edr -o prod . out . xvg
xmgrace - nxy prod . out . xvg

Obrázek 6: Trajektorie grafenu.
Program VMD, stejně jako i jiný vizualizačnı́ software, zobrazı́ nepěkné čáry v listu grafenu
(Obrázek 6). Je to způsobeno tı́m, že během simulace některé atomy přecházı́ přes stěnu periodického boxu, s čı́mž se VMD neumı́ vyrovnat. Řešenı́ existuje, ale nenı́ jednoduché ani
kompletnı́. Prozatı́m se zkusme spokojit s nastavenı́m reprezentace Graphics/Representations/Drawing Method/VDW v programu VMD a zmenšenı́m poloměru koulı́ Sphere Scale na cca 0.5.
Jako VDW zobrazte i methany a podı́vejte se, jak vypadá jejich pohyb na listu grafenu. Jsou
grafeny neustále adsorbované? Vytvořil se methanový cluster?
Pomocı́ g energy zkontrolujeme průběh hustoty a teploty (Obrázek 8). Hodnoty můžeme vypsat
do jednoho souboru tı́m, že na dotaz g energy uvedeme čı́sla obou veličin, která ukončı́me nulou
(např. 12 18 0).

Z obrázku vidı́me, zda se během simulace přı́liš neměnı́ teplota a hustota. Pokud se jedna z veličin
měnı́, naznačuje to, že simulace nenı́ v rovnováze a mělo by se simulovat delšı́ dobu.

5.1

Voda

Dalšı́, co nás bude zajı́mat, je hustotnı́ profil ve směru osy z (kolmo k rovině grafenu). Vytvořte
tři soubory s hustotnı́mi profily vody, grafenu a methanu. Posloužı́ nám program g density.12
g_density -f prod . trr -o prod . dens . sol . xvg - sl 250 -d z - dens mass
g_density -f prod . trr -o prod . dens . gra . xvg - sl 250 -d z - dens mass
g_density -f prod . trr -o prod . dens . ch4 . xvg - sl 250 -d z - dens mass
xmgrace prod . dens *

12 Program pracuje správně pouze s NVT trajektoriemi, proto bychom měli mı́t na paměti, že z NpT simulacı́
dostaneme pouze přibližné hodnoty.
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Abychom mohli profily lépe porovnat, vydělı́me všechny hodnoty hustoty pro vodı́k dvěma.16
Můžeme to provést editacı́ prod.dens.hw.xvg např. pomocı́ awk, nebo v programu xmgrace
(Obrázek 10).

Obrázek 9: Hustotnı́ profily vody, grafenu a methanu.

Distribuce grafenu má jistou nenulovou šı́řku. Ta je dána pohybem grafenového listu. Bude
částečně závislá na parametrech simulace13 a velikosti boxu.
Daleko zajı́mavějšı́ je ovšem hustotnı́ profil vody. Nenı́ symetrický, což souvisı́ s přı́tomnostı́
několika molekul methanu na jedné straně grafenového listu, a obsahuje několik maxim/minim
na obou stranách. O čem to vypovı́dá? Zvětšete si profil methanu (v xmgrace např. tlačı́tkem
lupa vlevo nahoře). O čem vypovı́dajı́ dva pı́ky?
Bylo by zajı́mavé vědět, jak jsou molekuly vody v blı́zkosti grafenu orientovány. Hrubou informaci nám přinese numerická hustota,14 kterou spočı́táme zvlášt’ pro vodı́ky a zvlášt’ pro
kyslı́ky molekul vody. Budeme potřebovat tyto vodı́ky a kyslı́ky definovat. K tomu v Gromacsu
sloužı́ koncept skupin, které jsme až doposud úspěšně ignorovali. Program grompp zapı́še do
.tpr souboru některé skupiny automaticky. S těmito skupinami jste se setkali např. při výpočtu
hmotnostnı́ hustoty 15 nebo při nastavenı́ teploty v .mdp souboru.
Skupiny lze definovat pomocı́ souboru .ndx, v němž za direktivou [ nazevSkupiny ] následujı́
čı́sla atomů, které do skupiny patřı́. Název skupiny nesmı́ obsahovat mezeru. Gromacs umı́
vytvářet .ndx soubory pomocı́ programu make ndx, který ale nepatřı́ mezi autorovy oblı́bené.
Proto si vytvořı́me soubor .ndx ručně. Využijeme toho, že čı́sla atomů jsou uložena v souboru
.gro a také faktu, že všechny atomy kyslı́ku z molekul vody se jmenujı́ OW.
echo
grep
echo
grep

"[ kysliky ]" >> index - dens . ndx
" OW " prod . gro | awk ’{ print $3 } ’ >> index - dens . ndx
"[ vodiky ]" >> index - dens . ndx
" HW " prod . gro | awk ’{ print $3 } ’ >> index - dens . ndx

Tı́mto máme vytvořený .ndx soubor obsahujı́cı́ dvě skupiny. Pokud index-dens.ndx předložı́me
programu g density, dostaneme na výběr z těchto dvou skupin.
g_density -f prod . trr -o prod . dens . ow . xvg - sl 250 -d z - dens number
g_density -f prod . trr -o prod . dens . hw . xvg - sl 250 -d z - dens number
xmgrace prod . dens . ow . xvg prod . dens . hw . xvg

13 Co se stane, když budeme uvažovat vazby v grafenu jako pevné? Pokud máte čas, proved’e simulaci s .mdp
nastavenı́m constraints = all-bonds.
14 Rozměr numerické, nebo početnı́ hustoty je objem−3 .
15 Rozměr hmotnostnı́ hustoty, nebo jen hustoty, je hmotnost·objem−3 .
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Obrázek 10: V xmgrace záložka Data/Transformations/Evaluate expression. V levém panelu
označte set s profilem vodı́ku a dopište vzorec pro výpočet. Pravým kliknutı́m můžete vybraný
set schovat (Hide).
Profily numerických hustot najdete na Obrázku 11. Z něj je patrné, že vodı́k v molekule vody
často sahá blı́ž ke grafenu než kyslı́k. Jak je tedy voda orientovaná? Jak by se voda chovala na
povrchu velkého, zcela hydrofobnı́ho solutu? Je grafen hydrofobnı́?

5.2

Methan

Konečně se dostáváme k methanu. Spočı́táme, jak se methan po povrchu pohybuje. V souboru
index-ch4.ndx vytvořı́me skupinu grafenu a několik skupin methanů – pro každý methan jednu.
echo
grep
echo
grep
echo
grep
atd .

"[ grafen ]" >> index - ch4 . ndx
" GRA " prod . gro | awk ’{ print $3 } ’ >> index - ch4 . ndx
"[ ch4a ]" >> index - ch4 . ndx
"2 CH4 " prod . gro | awk ’{ print $3 } ’ >> index - ch4 . ndx
"[ ch4b ]" >> index - ch4 . ndx
"3 CH4 " prod . gro | awk ’{ print $3 } ’ >> index - ch4 . ndx

Vypočı́táme laterálnı́ difúznı́ koeficient Dl s využitı́m vztahu 1 a 2. MSD17 spočı́táme pomocı́
g msd pro každý methan zvlášt’.
Dl =

1
M SD
lim
4 t→∞ t

16 Molekula

vody má dvakrát vı́c vodı́ků než kyslı́ků.
17 mean square displacement
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(1)

Obrázek 11: Numerická (početnı́) hustota vodı́ku a kyslı́ku v molekulách vody ve směru osy z.

M SD = h|~r(t) − ~r(0)|2 i

Obrázek 12: Hustoty pravděpodobnosti vzdálenostı́ třı́ methanů od grafenu.

(2)

g_msd -f prod . trr -n index - ch4 . ndx - beginfit 10 - endfit 100 \
-o prod . msd . a . xvg - lateral z

Program vypı́še i přı́slušný laterálnı́ difúznı́ koeficient. Je pravděpodobné, že se difúznı́ koeficinty
jednotlivých methanů budou možná i výrazně lišit. Zapište proto Vaše hodnoty do společného
Google dokumentu (http://url.googluj.cz/2bs), ve kterém budou hodnoty ze všech simulacı́
na konci statisticky zpracovány. Proč se difúznı́ koeficienty lišı́? Jak byste zpřesnili jeho výpočet?
Zkusı́me také odhadnout volnou energii adsorpce methanu na grafen. Definujme dva stavy
methanu v boxu – adsorbovaný a neadsorbovaný. Tyto dva stavy lze rozlišit podle zetové složky
vzdálenosti methanu od grafenu. Volnou energii poté vypočı́táme podle vztahu 3:
∆Gassoc = −RT ln

pon
pon
= −RT ln
pout
1 − pon

Obrázek 13: Hustoty pravděpodobnosti vzdálenostı́ třı́ methanů od grafenu.

(3)

kde pon je rovnovážnı́ pravděpodobnost nalezenı́ methanu na povrchu grafenu a pout je pravděpodobnost nalezenı́ methanu mimo grafen (tj. ve vodě).
Pomocı́ programu g dist si vypı́šeme vzdálenost těžišt’ methanu od grafenu a využijeme skutečnosti, že program vypisuje i složky v osách x, y a z.
g_dist -f prod . trr -n index - ch4 . ndx -o prod . dist . a . xvg
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Shrnutı́

Pomocı́ programů z balı́ku Gromacs jsme provedli a zanalyzovali molekulově-dynamickou simulaci několika methanů na povrchu solvatovaného grafenu. Vytvořili jsme periodický box obsahujı́cı́ grafen, několik molekul methanu a množstvı́ molekul vody.

V adresáři naleznete skript spocitejDistribuciZ.sh, který pomocı́ programu g analyze vypočı́tá hustotu pravděpodobnosti zetové složky vzdálenosti. Zjistěte, jak skript pracuje a pak pomocı́ něj vytvořte .xvg soubory s hustotami pravděpodobnosti (Obrázek 12).

Topologii methanu jsme vytvořili v textovém editoru. Při reprezentaci united atom jsme si
to mohli u methanu dovolit. Topologie proteinových (a jiných bio-) molekul vytvářı́ program
pdb2gmx. Navı́c existuje množstvı́ konverznı́ch programů mezi populárnı́mi programy Amber,19
Charmm nebo NAMD a Gromacsem.

Pravděpodobnost nalezenı́ methanu adsorbovaného na grafenu vypočı́táme v xmgrace integracı́ hustoty pravděpodobnosti pomocı́ Data/Transformations/Integration a odečtenı́m hodnoty z grafu integrálu (Obrázek 13) pro vzdálenost 0.5 nm.18 Tyto hodnoty pon zapište do
Google dokumentu (http://url.googluj.cz/2bs) pro závěrečné vyhodnocenı́.

Provedli jsme minimalizaci a několik krátkých simulacı́, jejichž účelem bylo připravit box na
produkčnı́ fázi. Tou jsme zı́skali několik stovek pikosekund dlouhou trajektorii, již jsme analyzovali.

18 Empiricky

určený práh, v podstatě konec prvnı́ho pı́ku hustoty pravděpodobnosti.

19 Např. acpype (http://code.google.com/p/acpype/) nebo amb2gmx (http://www.alchemistry.org/wiki/index.php/Free Energy Tools).

13

Spočı́tali jsem hustotnı́ profily ve směru osy z, což nám naznačilo, že grafen nelze považovat za
zcela hydrofobnı́ povrch. Vypočı́tali jsme laterálnı́ difúznı́ koeficient methanu a volnou energii
adsorpce methanu na grafen.
Přestože výsledky, které jsme zı́skali, jsou zatı́ženy mnoha chybami (předevšı́m nedostatečnou
délkou simulace), poskytly nám jistou představu o tom, jak se methan na povrchu grafenu chová.

7
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Přı́loha – výsledky
simulace

Dlat

pon

michal

18.98

0.90

michal

5.80

0.65

michal

7.62

0.37

sazk

5.60

0.74

sazk

6.80

0.45

sazk

7.90

0.53

PETER

8.48

0.53

peter

7.11

0.10

peter

4.25

0.78

mikulas

9.02

0.70

mikulas

9.80

0.68

mikulas

8.62

0.73

pavlina

3.41

0.94

marketa

3.41

0.92

marketa

3.78

marketa

10.15

0.88

marie

12.37

0.51

3.79

0.94

pavlina
marie

0.95

3.78

0.68

marie

3.64

0.89

banas

16.87

0.97

banas

11.15

banas

25.99

0.52

PYKAL

19.70

0.95

4.79

0.92

1.81

0.37

pykal
pykal
pavlina
avg

0.97

10.14

0.88

8.70

0.72

Tabulka 1: Hodnoty laterálnı́ho difúznı́ho koeficientu a pravděpodobnost nalezenı́ molekuly
methanu na povrchu grafenu. Délka simulacı́ se pohybovala okolo 250 ps. Vypočtená volná energie adsorpce methanu na grafen měla hodnotu –2.4 kJ.mol−1 . Je však ovlivněna startovnı́mi
pozicemi methanů. Realná hodnota bude zřejmě méně záporná.

Přı́loha – vı́tězná hláška
”I’d Like Monday Mornings Better If They Started Later”(Garfield)
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Polymorfní transformace nanostruktur Fe2O3
Libor Machala, Jiří Tuček, Radek Zbořil

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů,
Univerzita Palackého Olomouc
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a-Fe2O3
Krystalová struktura:
hexagonální romboedricky centrovaná
prostorová grupa R3c

Magnetické chování:
T < TM = 260 K: antiferomagnet
260 K < T < 950 K: slabý „canted“ feromagnet
T > TC = 950 K: paramagnet
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b-Fe2O3

g-Fe2O3

Krystalová struktura:

Krystalová struktura:

kubická prostorově centrovaná
prostorová grupa Ia3
d pozice (C2 symetrie)
b pozice (C3i symetrie)

kubická spinelová
prostorová grupa P4132
tetraedrické pozice A
oktaedrické pozice B
FeA(Fe5/3vac1/3)BO4

Magnetické chování:

Magnetické chování:

T < TN = 115 K antiferomagnet
T > TN paramagnet (při pokojové teplotě jako jediný z Fe2O3 forem)

TC = 853 K (pro dobře krystalický maghemit)
T < TC : ferimagnetický
malé částice (d < 15 nm) … superparamagnetismus
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e-Fe2O3
Krystalová struktura:
ortorombická
prostorová grupa Pna21
4 neekvivalentní pozice Fe3+

Vysokotlaké formy Fe2O3
Ø a-Fe2O3 podroben vysokým teplotám a tlakům
Ø fázová transformace 1. druhu; vratná; změna objemu až 7 %
Pressure
[GPa]

Temperature
[K]

Structure

Symmetry

Space group

Lattice constants
[Å]

30

2000

perovskite

orthorhombic

Pbnm

a = 4.90, b = 5.04, c = 7.15

2

Ref.

1

Magnetické chování:

58

1400

Rh2O3(II)type

orthorhombic

Pbcn

a = 6.67, b = 4.60, c = 4.94

T < TC = 470 K : nekolineární ferimagnet
HC = 2 T

70

2500

postperovskite

orthorhombic
monoclinic

---*

a = 2.64, b = 6.39, c = 8.54
a = 5.28, b = 6.39, c = 4.94

2

96

2800

perovskite

orthorhombic

Cmcm

a = 2.64, b = 8.54, c = 6.39

3

*...Not Applicable
(1) Ito, E.; Fukui, H.; Katsura, T.; Yamazaki, D.; Yoshino, T.; Alizawa, Y.; Kubo, A.; Yokoshi, S.; Kawabe, K.; Zhai, S. M.; Shatzkiy,
A.; Okube, M.; Nozawa, A.; Funakoshi, K. I. Am. Mineral. 2009, 94, 205.
(2) Ono, S.; Kikegawa, T.; Ohishi, Y. J. Phys. Chem. Solids 2004,65, 1527.
(3) Ono, S.; Ohishi, Y. J. Phys. Chem. Solids 2005, 66, 1714.
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Vysokotlaké formy Fe2O3

III. Letní škola „Nanosystémy, Rusava 15.-17.9.2011

Nanostruktury a-Fe2O3
Syntéza - konečný produkt tepelných konverzí
a rozkladů železnatých a železitých sloučenin
- produkt tepelně indukovaných
polymorfních přeměn Fe2O3

p = 96 GPa

Aplikace - využití velké specifické plochy
povrchu v katalýze:
- odbourávání fenolů, oxidace cyklohexanu,
rozklad peroxidu vodíku

T = 2800 K

Ortorombická struktura typu CaIrO3 (prostorová grupa Cmcm)
Ono, S.; Ohishi, Y. J. Phys. Chem. Solids 2005, 66, 1714.
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Nanostruktury b-Fe2O3
Syntéza - reakce v pevné fázi, „chemical vapor condensation“, sprejová pyrolýza
- nanoprášek, „dutinkové“ nanočástice, tenké filmy

- využití polovodičových vlastností
(band gap 2,1 eV) ve fotokatalýze
- tenké vrstvy a-Fe2O3 jako fotoelektrody
pro štěpení vody a získávání vodíku
III. Letní škola „Nanosystémy, Rusava 15.-17.9.2011

Nanostruktury g-Fe2O3
Syntéza - celá řada metod včetně tepelných rozkladů
- nanoprášky, nanokompozity, nanodrátky, nanotrubičky, tenké filmy,
povlakované (povrchově funkcionalizované) nanočástice

Lee, J. S.; Im, S. S.; Lee, C. W.; Yu, J. H.; Choa, Y. H.; Oh, S. T.
J. Nanoparticle Res. 2004, 6, 627.

Aplikace – užití optoelektronických vlastností „dutinkových“ nanočástic b-Fe2O3
- katalýza elektrochemické redukce peroxidu vodíku
III. Letní škola „Nanosystémy, Rusava 15.-17.9.2011

Aplikace – záznamová média, biomedicína, biotechnologie
III. Letní škola „Nanosystémy, Rusava 15.-17.9.2011

e-Fe2O3
Metastabilní strukturní modifikace vznikající
během tepelně indukované strukturní transformace
g-Fe2O3 při zajištění prostorové restrikce bránící sintraci
většího počtu částic.

g-Fe2O3 (7 nm), 1100 °C
→ e-Fe2O3 (37 nm)

Polymorfní transformace g-Fe2O3
Na čem závisí mechanismus, kinetika a minimální teplota potřebná pro transformaci

- nanokompozity, core-shell částice

• velikost a morfologie částic

- inkorporace kationtů kovů skupiny IIA během
přípravy nanokompozitu SiO2- e-Fe2O3 zvyšuje
stabilitu vůči transformaci e fáze na a-Fe2O3 při
zachování jejích fyzikálních vlastností

• forma – prášek, nanokompozit, core-shell částice, povlakované částice
• strukturní dopace (např. Zn+, Y2O3)

- syntéza čistého prášku je obtížná:
prekurzor s dostatečně vysokou rozkladnou teplotou,
omezená míra aglomerace částic
Taboada, E.; Gich, M.; Roig, A. ACS Nano 2009, 3, 3377.

Př.: Tepelná konverze Fe2(SO4)3 při 530 °C
- dosaženo 60 % e-Fe2O3
III. Letní škola „Nanosystémy, Rusava 15.-17.9.2011

Polymorfní transformace g-Fe2O3 → a-Fe2O3
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Polymorfní transformace g-Fe2O3 → e-Fe2O3

Vliv velikosti částic
-kompetice aktivační a povrchové energie
-s klesající velikostí částic klesá minimální teplota pro transformaci

Zboril, R.; Mashlan, M.; Barcova, K.; Vujtek, M.
Hyperfine Interact. 2002, 139, 597.

- „particle size induced“ transformace: Pokud vycházíme z
ultramalých nanočástic g-Fe2O3, k jejich přeměně na g-Fe2O3 dojde až
po dosažení jisté kritické velikosti (10-25 nm)
III. Letní škola „Nanosystémy, Rusava 15.-17.9.2011

Polymorfní transformace g-Fe2O3 → a-Fe2O3
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Polymorfní transformace b-Fe2O3
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Simultánní vs. sousledná tvorba polymorfů Fe2O3

Mechanicky indukovaná transformace a-Fe2O3→ g-Fe2O3

Tepelný rozklad Fe(C10H9CHO) v SiO2 matrici na vzduchu
Publikována sousledná tvorba polymorfů, ale:
- experimenty byly provedeny ex-situ

- vysokoenergetické mletí mikročástic a-Fe2O3 (10 mm)
vedlo k tvorbě nanočástic g-Fe2O3 (37 nm)

- nebyly zohledněny změny fyzikálních vlastností SiO2 s rostoucí
teplotou
- nebyl sledován stupeň konverze prekurzoru
-nebyly diskutovány podmínky pro difúzi konverzního plynu SiO2
matricí

- dochází k posunu kyslíkových rovin ve struktuře a-Fe2O3
a tvorbě vakancí

- spíše simultánní tvorba b-Fe2O3 a g-Fe2O3 a jejich
polymorfní transformace

- limitní velikostí částic je asi 40 nm
- transformace poskytuje možnost snadné a levné
přípravy magnetických g-Fe2O3 nanočástic

Sakurai, S.; Namai, A.; Hashimoto, K.; Ohkoshi, S. J. Am. Chem.Soc.
2009, 131, 18299.
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Praktické aspekty polymorfních přeměn Fe2O3

Náměty pro další studium
-vliv morfologie na mechanismus polymorfních přeměn Fe2O3

Pochopení mechanismů transformací vede:
- k optimalizaci přípravy čistých strukturních modifikací Fe2O3
- ke zefektivnění aplikací využívajících tepelné procesy
- k eliminaci nežádoucích transformací během měření některými technikami, např. TEM
(elektronový svazek), Ramanova spektroskopie (laserový svazek) apod.

-vlastnosti a aplikace g-Fe2O3 připraveného polymorfní transformací „dutinkových“
nanočástic b-Fe2O3 – zachovává se původní morfologie?
-užití kationtové substituce do struktury e-Fe2O3 za účelem stabilizace proti přeměně
na a-Fe2O3
-potvrzení a detailní vysvětlení koncepce simultánní tvorby polymorfů Fe2O3 užitím insitu experimentálních technik
-mechanicky indukované polymorfní transformace e-Fe2O3 a b-Fe2O3 - objevení
nového polymorfu Fe2O3 ?
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57Fe

Mössbauerova spektroskopie
při studiu tepelných rozkladů Fe sloučenin
Ø identifikace a kvantifikace železo obsahujících pevných fází včetně amorfních
(prekurzor, reakční meziprodukty, konečné produkty)

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin
pohledem Mössbauerovy spektroskopie

Ø stanovení oxidačních a spinových stavů atomů Fe
Ø odlišení strukturních pozic atomů železa, posouzení stechiometrie, kationtové
substituce
Ø magnetické chování, teploty mag. přechodů, superparamagnetismus
Ø studium polymorfismu a polymorfních přeměn Fe2O3

Libor Machala

Ø strukturně magnetická charakterizace nanomateriálů na bázi železa
a oxidů železa

E-mail: libor.machala@upol.cz

21.10.2011
Workshop v rámci projektu „Pokročilé vzdělávání
ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů“
(EE2.3.09.0051)

Mechanismus tepelného rozkladu
hexakyano-železnatanu amonného

Ø in-situ sledování fázového složení během tepelně indukovaných
rozkladů Fe obsahujících materiálů (in-situ vysokoteplotní MS)

Nanokompozit Berlínská modř – amorfní Fe2O3 připravený
tepelným rozkladem hexakyano-železnatanu amonného
Příprava: 160°C, 3 hod, vzduch, odstranění vodorozpustných fází
Ts = 228 °C

Ts = 95 °C
(NH4)4[FeII(CN)6]

in-field MS, T=2 K, B=5 T

transmission

(NH4)3[Fe(CN)6]

(NH4)3[FeIII(CN)6]

transmission

+ ¼ O2

SEM

HRTEM

Fe4III[Fe(CN)6]3

(NH4)4[Fe(CN)6]

Fe4[FeII(CN)6]3

+ NH3 + ½ (H2O)
velocity [mm/s]

Ts = 137 °C
(NH4)3[Fe(CN)5]

transmission

velocity [mm/s]

(NH4)3[FeII(CN)5]

+ ½ (CN)2

(NH4)3[Fe(CN)6]

„Dutinková“ morfologie, BET: 394 m2/g,
nanokrystaly 10-50 nm

Ts = 342 °C

+ 3/2 O2

SQUID

amorfní Fe2O3

Aplikace BM

velocity [mm/s]

1/

7

Ts = 174 °C

+ 17/14 (CN)2 + 3NH3 + 3/2 H2O

Fe4III[FeII(CN)6]3

Fe4III[Fe(CN)6]3
transmission

Fe4[FeII(CN)6]3
(NH4)3[Fe(CN)5]

transmission

+ 3/2 O2

Katalyzátor: detekce H2O2 elektrochemická redukce H2O2
Biosenzor – detekce glukózy, galaktózy a glutamátu
v krevním séru, detekce cholesterolu

(NH4)3[Fe(CN)6]

+ 9/7 (CN)2

½ Fe2O3

Molekulární magnet
velocity [mm/s]

velocity [mm/s]

Amorfní Fe2O3 vs. nanokrystalický g-Fe2O3

Tepelný rozklad Berlínské modři na vzduchu
- vliv teploty
Fe43+ [Fe2+(CN)6]3 + 21/4 O2
250 °C : amorfní Fe2O3

t > 250 °C

350 °C

b–Fe2O3

T = 150 K
-2

0

2

4

-10

-5

- snížená hodnota efektivního mag. momentu přepočteného na jeden atom železa

a–Fe2O3
transmission

transmission

transmission

-4

- dubletové RT Mössbauerovo spektrum, spektrální čáry nemají lorentzovský tvar
- kvadrupólový posuv sextetových Mössbauerových spekter blízký nule

500 °C

g–Fe2O3

RT

Co je společné?
- X-ray amorfní záznam z RTG práškové difrakce

7/2 Fe2O3 + 9 (CN)2

Možnosti odlišení

g–Fe2O3

- M(H) nesaturuje ani při T = 5 K, H = 10 T
- Mmax < 20 emu/g (nanoprášek); Bhf < 49 T
- Charakter Mössbauerova spektra měřeného ve vnějším mag. poli:
absence neekvivalentních pozic Fe, poměr 3:2:1 intenzit spektrálních čar

b–Fe2O3

RT
0

5

10

-10

v [mm/s]

-5

0
v [mm/s]

v [mm/s]

5

10

Amorfní Fe2O3

T=5 K, Bext=5 T

g-Fe2O3

b-Fe2O3
a-Fe2O3

t > 400 °C: Fe4[Fe(CN)6]3

g-Fe2O3
→ odlišné podmínky pro uvolnění plynné fáze z povrchu a vnitřku částic

L. Machala et al., J. Phys. Chem B,
111(16), 2007, 4003-4018 (review)

Tepelný rozklad Berlínské modři na vzduchu
- vliv velikosti krystalů

Tepelný rozklad Berlínské modři v dusíkové atmosféře
- vliv atmosféry
1000 °C: Fe4[Fe(CN)6]3·4H2O ® 4 (a+ g)-Fe + Fe3C + 7C + 5(CN)2 + 4N2 + 4H2O

g-Fe2O3

350 °C, 1 h, air

b-Fe2O3

C. Aparicio, L. Machala, Z. Marušák, „Thermal decomposition of Prussian blue under inert atmosphere“, Journal of thermal Analysis, 2011

Mechanismus tepelného rozkladu K2FeO4 na vzduchu

Tepelný rozklad BaFeO4 na vzduchu

Nestabilita primárního produktu rozkladu KFeO2 ® in-situ vysokoteplotní MS

190 °C, 2 hod

300 °C, 1 hod

600 °C, 1 hod

BaFe2O4

+ XRD + termická analýza:
+ in-situ vysokoteplotní XRD + termická analýza:
K2FeO4 → KFeO2 + 1/3(KO2 + K2O) + 1/2O2
1/3KO2 + 1/6CO2 → 1/6K2CO3 + 1/4O2

SEM – BaCO3, Fe2O3

300 °C
BaFeVIO4 → BaFeIVO3 + 1/2O2
BaFeO3 + CO2 ® 1/2Fe2O3 + BaCO3 + 1/4O2
600 °C
Fe2O3 + BaCO3 ® BaFe2O4 + CO2

Vznik Fe(IV), Fe(V) fází nebyl pozorován, ale nelze jej ani vyloučit !
® in-situ MS experiment užitím synchrotronového záření
Machala et al., J. Phys. Chem B, 111(16), 2007, 4280-4286.

Stárnutí K2FeO4 na vzduchu – vliv vlhkosti

Stárnutí K2FeO4 v závislosti na vlhkosti vzduchu
In-situ VH MS

In-situ Mössbauerova spektroskopie za různých relativních vlhkostí vzduchu

Conditions: room temperature, flowing humid air
(RH = 55-60 %, 65-70 %, 90-100 %)
Evaluation of in-situ Mössbauer measurements:
average phase composition in time interval <t-1;t> (in hours or days) is determined
from a difference of the spectra recorded at time t and time t-1.
Mössbauer-Lamb f-factor for Fe(VI) and Fe(III) phases is expected to be the same.

For example:
Mössbauer spectrum recorded
between 6th and 7th hour
of measurement under RH = 65-70 %:
65.2 % of Fe(VI)
34.8 % of Fe(III)

Stárnutí K2FeO4 v závislosti na vlhkosti vzduchu
Kinetics from in-situ variable humidity Mössbauer spectroscopy
RH = 65 - 70 %

RH = 55 - 60 %
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K2FeO4 + 2CO2 + 5/2H2O → 2KHCO3 + Fe(OH)3 + 3/4O2
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SEM monitoring of morphological changes during aging at RH = 65-70 %
RH = 65 - 70 %
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Mechanism from Mössbauer spectroscopy, XRD and Thermal analysis:
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RA Fe(VI) (%)
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Stárnutí K2FeO4 v závislosti na vlhkosti vzduchu

time (h)

time (d)

RH = 90 - 100 %

RA Fe(VI) (%)
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12 %
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D
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Fe(III): 7 %
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time (h)

60

Fe(OH)3 nanoparticles form agglomerates
in a spatial proximity of KHCO3 crystals

40
20
0
0

1

2

3

4

- a time-limited barrier for an access
of H2O, CO2 and evolution of O2 product

5

time (h)

→ specific kinetics

RA Fe(VI) ... relative area of Fe(VI) singlet in the Mössbauer spectrum

Komplementarita Rentgenové práškové difrakce
a 57Fe Mössbauerovy spektroskopie
Studium stárnutí K2FeO4 na vzduchu

New synthesis of KFeO2: alcaline melting of ferrihydrite with KNO3 at 950 °C in air
In-situ VH Mössbauer spectroscopy

K2FeO4 + 2CO2 + 5/2H2O → 2KHCO3 + Fe(OH)3 + 3/4O2
RTG prášková difrakce

Stárnutí KFeO2 v závislosti na vlhkosti vzduchu

Conditions: room temperature, flowing humid air
(RH = 30-35 %, 65-70 %)

Mechanism (from MS, XRD and TA):
KFeO2 + H2O + 2CO2 → 2KHCO3 + Fe2O3

57Fe Mössbauerova spektroskopie

SEM

Fe(OH)3 ... amorfní
KHCO3 ... krystalický, ale není vidět v Mössbauerově spektru

Amorphous Fe2O3 nanoparticles form agglomerates
in a spatial proximity of KHCO3 crystals

Nanočástice g-Fe2O3 připravené stárnutím KFeO2
magnetický sorbent pro odstranění As, Cu, …
KFeO2 after complete decomposition by the aging,
70 °C, 1 h, disolution and removing of KHCO3
→ g-Fe2O3 nanoparticles (4-6 nm), TB = 77 K, Mmax = 50.8 emu/g, SBET = 270 m2/g
MS, 5K, 5T

XRD

SQUID

Děkuji Vám za pozornost ☺
TEM

Workshop v rámci projektu „Pokročilé vzdělávání
ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů“
(EE2.3.09.0051)

Bakteriální nanočástice magnetitu
1.

Bakteriální nanočástice magnetitu
Produkce - biomineralizace, modifikace a aplikace.

Biomineralizace a produkce magnetických nanočástic bakteriemi
- Magnetospirillum gryphiswaldense MSR- 1, magnetozomy

2. Modifikace povrchu biogenního magnetitu
- Vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs
- charakterizace: SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauerova mikroskopie
3. Aplikace
- Modifikace bMNPs – chitosanem – využití pro imobilizaci enzymů
- Modifikace PEI, TWEEN 20 – magnetické značení buněk

Zdenka Marková, Michaela Pečová a kolektiv CVN

1. Biomineralizace

Produkce magnetických nanočástic bakteriemi

BIM : biologicky indukovaná mineralizace

Diverzita krystalů
magnetitu a
uspořádání v
různých
magnetotaktických
bakteriích (D.
Schuler et al. 2008)

- MTB – gram negativní bakterie (koky, spirila, tyčinky)

- minerály vznikají jako produkty metabolismu organismů (tvorba sulfidů železa)
- obecně žádná biologická kontrola vůči velikosti, struktuře, krystalografii – dáno pH, pCO2, konc. produktů
jiných metabolických cest
- prokaryoty – výjimkou je mineralizace v magnetotaktických bakteriích (MTB)

- MTB produkují spec. organely pro vnímání a orientaci
(magnetozomy) vůči geomagnetickému poli
- magnetozomy - nanokrystaly magnetických minerálů (Fe) v
jedno- nebo několikařetízkových strukturách umožňující
buňce vnímat a orientovat se podél externího magnetického
pole – magnetotaxe

BCM : biologicky kontrolovaná mineralizace
- vzniklé minerály plní určitou biologickou funkci v organismu … jsou tvořeny proto, aby ji plnily
- mechanické funkce: obrana (schránky), podpora (kosti), pohyb

- magnetotaxe spolu s chemotaxí, aerotaxií a možná i fototaxií
určují směr pohybu buňky do preferující mikrooxické zóny

- vnímaní gravitace (kalcit v uších), optické vnímání (kalcitové čočky u trilobitů)
- uchovávání (ferritin)

- magnetozomy - druhově specifická morfologie, velikost,
uspořádání a chemické složení krystalů

- magnetické vnímání (magnetit, greigit; navigace holubů, tučňáků, netopýrů, včel)

- BCM – formace krystalů magnetozomů je fascinujícím
příkladem jak jednoduchý organismus může vytvářet přesné a
často jedinečné inorganické struktury na základě informací
kódovaných v genomu

- přísná biologická kontrola typu minerálů, velikosti (uniformní), přesně definované morfologie, přísně
kontrolované složení a struktura, kontrolovaná krystalografická orientace
- eukaryoty (a magnetotaktické bakterie)
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Magnetozomy

Magnetospirillum gryphiswaldense MSR- 1, magnetozomy

- Vykazují velmi nízkou toxicitu

- pro laboratorní kultivace: Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1, M.
magnetotacticum MS-1, M. magneticum AMB-1 (Německo – Dirk Schuler,
Japonsko - Tadashi Matsunaga, USA – Dennis A. Bazylinski, Čína)

- Hlavními možnými toxicitními faktory jsou
- proteiny magnetozomální membrány (MM)

- malé množství endotoxinu lipopolysacharidu asociovaného
s membránou

Kultivace ve fermentoru
- Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1
- OD ~ 1
- C mag ~ 1,5
- exponenciální fáze do 28 h

- nanočásticový charakter (povrchový náboj)

1,2

2
1,8

1

1,6
1,4

A 565 nm

0,8

1,2
0,6

1

A 565 nm
c mag

0,8
0,4

0,6
0,4

0,2

0,2
0

0
0

MSR- 1

Izolované magnetozomy

Distribuce velikostí
magnetozomů
Han L. et.al. 2007

5

10

15

20

25

t [h]

Záznam kultivace

Biomineralizace a produkce magnetických nanočástic bakteriemi - Magnetospirillum gryphiswaldense MSR- 1, magnetozomy

30

35

Separation of MM-associated protein by SDSPAGE
Grunberg et al. 2004
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2. Modifikace povrchu biogenního magnetitu
- vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs
- charakterizace: SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauerova mikroskopie

Stanovení proteinů magnetozomální membrány po aplikaci detergentů
za využití SDS - 12%PAGE
Inkubace 98°C – 1 h

Sonikace – 2 h

Důvody
- odstranění MM spolu s možnými toxicitními faktory
stabilizace nanočástic proti agregaci, příprava prekurzoru pro další aplikace
Podmínky
- ionické surfaktanty – kladný CTAC, záporný SDS
- neionické surfaktanty – TRITON X100
- NaOH
- extrakce lipidů – chloroform/ethanol/hexan
- sonikace (2h), inkubace 98°C (1h)

magnetosomes

CTAC

+

SDS

-

Modifikace povrchu biogenního magnetitu, vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs, SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauer. M.

Magnetozomy

TEM

Magnetozomy

zobrazení membrány
a uspořádání bMNPs
SDS

CTAC

CTAC

1h

Sonikace

NaOH

+

SDS

-

Triton
X100

Lipid
extrakce

Určení povrchového náboje bMNPs po účinku ionických
detergentů - zeta potential measurements
Treatment

Zeta potential [mV]

-

-23 ± 6

mSDSt

98 °C, 1 hour

-50 ± 9

mCTACt

98 °C, 1 hour

51 ± 5

magnetosomes

98°C

CTAC

magnetosomes

Modifikace povrchu biogenního magnetitu, vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs, SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauer. M.

Sample

SDS

NaOH

Triton
X100

2h
Triton X100

NaOH

Triton X100

NaOH

Modifikace povrchu biogenního magnetitu, vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs, SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauer. M.

Stanovení velikosti částic / agregátů pomocí DLS

Modifikace povrchu biogenního magnetitu, vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs, SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauer. M.

Mössbauerova analýza – oxidace povrchu bMNPs vlivem teploty
Zero-field Mössbauer spectrum při
pokojové teplotě
(a) magnetozomy
(b) bMNPs inkubovány při 98°C

Mössbauer spectrum při pokojové teplotě ve vnějším magnetickém poli
5T pro bMNPs po jejich inkubaci při 98°C
where d - average particle diameter; h.w. - half-width of peak from distribution curve, Int.- percentage representation of
particles size in the peak.
Modifikace povrchu biogenního magnetitu, vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs, SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauer. M.

core@shell struktura – magnetit@maghemit
68@32 ± 5 %
Modifikace povrchu biogenního magnetitu, vliv detergentů na MM a charakterizace bMNPs, SDS-Page, TEM, DLS, zeta-potenciál, Mössbauer. M.

Aplikace -

3. Aplikace
- bMNPs - specifické vlastnosti: rel. monodisperzita, velikost nanočástic,

Modifikace bMNPs – chitosanem – využití pro imobilizaci enzymů

Chitosan – obalení nanočástic magnetitu
a zavedení -NH2 skupiny
- precipitace

magnetické vlastnosti – ferromagnetikum (odezva na vnější magnetické pole)

- separace biomolekul pro bioanalytické účely
- magnetická separace buněk
- lokální (chemo)terapie pomocí funkčních látek či buněk (kmenové) značených
magnetickými nanočásticemi s využitím „magnetické navigace“
- magnetická hypertermie

Chitosan – glutaraldehyd – funkcionalizace a aktivace povrchu pro navázání biologických molekul - enzymů

Vlastní aplikace
- Modifikace bMNPs – chitosanem – využití pro imobilizaci enzymů
- Modifikace PEI, TWEEN 20 – magnetické značení buněk

Aplikace - Modifikace bMNPs – chitosanem – využití pro imobilizaci enzymů

Imobilizace biotinylovaného trypsinu na avidinové nanočástice a jeho
využití v proteomice

Biotinylace a imobilizace – proteolytické enzymy
Hovězí trypsin

Výhody modifikace a imobilizace trypsinu

- Ec 3.4.21.4

-vyšší teplotní stabilita

- serinová endopeptidasa

- zkrácení doby štěpení

- 23,3 kDa, 223 AMK

- vysoká koncentrace

- Arginyl-X, Lysyl-X

- magnetická separace

- nízká termostabilita

- opakované použití

- autolýza

- redukce autolýzy

O

R-N=C=N-R´
COOH

Enzym

Enzym

NH-R

C
O
O

Fe3O4

Ovlivnění vlastností enzymu:

Squid – snížení magnetizace
Kovalentní imobilizace avidinu:
- glutaraldehydová metoda
- Avidin – 0,2 mg.ml-1
- magnetická separace

NH2

- čistota produktu

-R-NH-C-NH-R´

Fe3O4

C

+
NH-R´

C
NH

O

Enzym

- Chemická modifikace
- imobilizace na pevné

Fe3O4-chitosan-avidin

nosiče

Biotinylované činidlo
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Biotinylace hovězího trypsinu
Termostabilita – 20-75°C, 0.1 % HCOOH

Magnetické značení buněk

pH optimum – 4.36-10.38

bMNPs a jejich modifikace

pH optimum volného trypsinu
Teplotní stabilita volného a imobilizovaného trypsinu
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Magnetické značení buněk - PEI

Magnetické značení buněk – TWEEN 20
biogenní magnetit stabilizovaný Tween 20
- DLS: velikost částic ~ 55 nm
- Zeta potenciál: ±0
- vizuálně se chová jako PEI - magnetit

Částice biogenního magnetitu s kladně nabitým povrchem
- DLS: velikost částic ~ 60 nm
- Zeta potenciál: potvrdil kladně nabitý povrch: + 45 mV

DLS - velikost castis - obaleni Tw een 20

DLS - velikost castis - obaleni PEI
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Magnetické značení buněk – PEI

Magnetické značení buněk –
TWEEN 20 - ukázka

- ukázka

1 hod
1 hod

72 hod

72 hod

48 hod

48 hod
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Magnetické značení buněk

Děkuji Vám za pozornost

– TWEEN 20, absorpce
… lokalizace

??? biokompatibilita, vliv bMNPs na diferenciaci buněk
??? vliv vnějšího mag. pole na značené buňky

Aplikace - Modifikace PEI, TWEEN 20 – magnetické značení buněk

Obsah přednášky
NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ
POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD
Blahoslav Maršálek
Daniel Jančula
Eliška Maršálková

-Charakteristika nanomateriálů
-Dělení nanomateriálů
-Souhrn aplikací
-Aplikace nanotechnologií pro vody
-Osud v životním prostředí
-Toxicita nanomateriálů ve vodním prostředí
-Souhrn a diskuze

1959, Richard Feynman, držitel Nobelovy ceny

Nanomateriál = materiál, který
má alespoň jeden rozměr
0,1 – 100 nm

Dělení nanomateriálů podle struktury
-D0 – Nanočástice – atomové klastry (např. TiO2)
-D1 – Nanovlákna/nanodrátky – (spojovací elementy)
-D2 – Nanodestičky
-D3 – Kombinace výše uvedených

Obecné přístupy k výrobě nanomateriálů

Aplikace nanotechnologií – elektronika

Top-down
(z větších menší)
(„mletí“)

- Přelom 20. a 21. století – první tranzistor z nanotrubiček (IBM)
- Jednofotonové detektory (velká kvantová účinnost, menší
šum…)
- Jednomolekulové diody
- Nanogenerátory
- Motory z nanotrubiček
- Počítačové paměti
- Displeje, chladiče…

X

Bottom-up
(z menších větší)
(„skládání“)

Aplikace nanotechnologií – medicína

Aplikace nanotechnologií – nanotextilie

- Nanokuličky křemíku potažené vrstvou zlata (popř. s další
vrstvou protilátek) – léčba nádorů
- Koloidní roztoky vitamínů, minerálů, potravinových doplňků
- Magnetické nanočástice – analýzy moči, krve
- Fluorescenční částice – detekce
genetických chorob
- Implantáty

-

Aplikace nanotechnologií – nátěry

Aplikace nanotechnologií – další…

-

-

Samočistící malby
Výroba elektrické energie po ozáření
Zvýšena účinnost klasických nátěrů
Zlepšení třecích vlastností
- motory
- převodovky

Nanospider - zvlákňování vodných roztoků polymerů
Filtrační materiály
Roušky
Obklady na rány
Ponožky s nanočásticemi stříbra
Odhlučňování automobilů, letadel

Zubní pasty
Opalovací krémy
Potravinářské obaly
Kosmetika
atd, atd, atd…

VODA VE SVĚTĚ

NANOFILTRACE OBECNĚ
- Většinou póry o velikosti cca 1 nm
- Další možností vyjádření filtrační
schopnosti je tzv. molecular
weight cut-off (MWCO) – tedy
nejnižší velikost částic (molekul),
které mohou být z roztoku odstraněny
alespoň 90ti procentní účinností. MWCO se vyjadřuje v
daltonech. Nanofiltry mají obvykle míru účinnosti 1000
daltonů a nižší

NANOFILTRACE OBECNĚ

NANOFILTRACE OBECNĚ

- Vyžaduje větší tlak (kvůli odporu malých pórů filtračního
materiálu)
- Voda pro nanofiltraci musí být předupravena (např.
mikrofiltrací) aby nedocházelo k zanášení nanopórů velkými
částicemi
- Nutná je regenerace membrán (oplach, chemické čištění,
výměna filtru)

- Materiály pro výrobu nanomembrán se dělí například podle
charakteru výrobního materiálu na anorganické a polymérní

NANOFILTRACE OBECNĚ

NANOFILTRACE OBECNĚ

- Anorganické membrány
- mikroporézní struktura obohacena o film
anorganického materiálu
- Anorganickým materiálem můžou být např. sloučeniny
hliníku, zirkonia, hořčíku
- Při vhodné úpravě odolnost vůči celé škále pH (0-12)
- Póry o velikosti 10 nm i méně

- Polymerní membrány
- dnes velice často používané

- Mohou se lišit svým nábojem, hydrofobicitou apod.

- široká škála materiálů (polyetersulfon, polydimetylsiloxan,
varinty celulózy, polysulfon, polyamidy a další)
- póry o velikost 0,4 – 4 nm

NANOFILTRACE OBECNĚ

OŠETŘENÍ VOD

- Kombinace anorganických a polymerních membrán
- anorganická a organická část mohou být spojeny
pomocí Van der Waalsových sil nebo/a vodíkovými můstky
nebo pomocí kovalentních vazeb

- Pro ošetření vody se používají především:
- oxid titaničitý
- stříbro
- oxid zinečnatý
- ftalocyaniny
- polymery a tkaniny pro výrobu filtrů
- kombinace nanofiltrů a kovů

- příkladem může být tzv. Zirfon (polysulfon+zirkon)

Ošetření vod - NANOFILTRACE

Ošetření vod - NANOFILTRACE

- Tam kde konvenční způsob filtrace nestačí
- Pro odpadní, průmyslové i pitné vody
- Nanofiltrací odstraníme:
- viry
- bakterie
- zákal
- rozpuštěné soli
- organické látky

- Ošetření průmyslové vody
- vody ze zpracování korku (nízká degradace vysoká
- fenolické látky
- taniny
- vody s obsahem pesticidů
- vody z textlního průmyslu
- barviva
- soli

Ošetření vod - NANOFILTRACE

Ošetření vod - NANOFILTRACE

- Ošetření pitné vody
- fluoridy
- salmiak (NH4Cl)
- uran
- brom
- huminové kyseliny
- endokrinní disruptory
- sinicové toxiny

- Ošetření odpadní vody
- žluté vody
- hnědé vody
- šedé vody
- černé vody

toxica)

- bakterie, tenzidy, rozpouštědla, změkčovadla,
viry, zápach ….

Ošetření vod - NANOFILTRACE

Ošetření vod – NANOČÁSTICE

- Ošetření aerosolů/vzduchu
- odstraňování patogenů (Legionella)
- spalování metanu ve vzduchu z uhelných dolů

- Pro ošetření vod se nanočástice využívají především v
disperzi, vázané na pevné nosiče, nebo jako součást
(doplněk) nanofiltračních membrán

- amoniak

- Mezi nejčastěji používané nanočástice k ošetření vod patří –
nanostříbro, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, ftalocyaniny,
nanoželezo atd.

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – TiO2
- Titan se v krystalickém stavu vyskytuje ve třech modifikacích,
kterým odpovídají tři různé minerály – rutil, anatas a brookit
- Relativně levný, chemicky stabilní, vůči vodním organismům
málo toxický (nízká biodostupnost)
- V anatasové krystalové formě je titan polovodičem

- Produkuje reaktivní formy kyslíku (ROS)

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – TiO2

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – TiO2

- Produkce ROS (hydroxylový radikál a superoxidový radikál)
je podmíněna přítomností kyslíku (voda, vzduch) a záření v UV
oblasti (pod 385 nm)

- TiO2 se používá většinou ve formě disperze v bioreaktorech
nebo ve formě nátěrů (samočistící barvy)

- V dalších reakcích pak mohou vznikat další ROS jako singletní
kyslík, perhydroxylový radikál nebo H2O2.

- Používá se především pro degradaci organických látek ve
vodě a na površích, k hubení bakterií, virů a hub.
- Povrch titanu je schopen z inaktivovat bakterie do 60
minut. G- bakterie jsou citlivější než G+. Spory však
přežívají.

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – TiO2
- ROS mají velice krátkou dobu poločasu rozpadu – mohou
urazit vzdálenost o Ti několik jednotek či desítek
mikrometrů = účinek je mnohonásobně větší přímo na
povrchu nátěru/nanočástic.

- Naopak, pokud se vytváří i H2O2 – ten je schopen urazit
mnohem delší vzdálenost (roztoky – bakterie, sinice, řasy)

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – TiO2

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – TiO2

- Zvýšení účinnosti TiO2 - zvýšenou absorpcí záření
- změnou absorbované vlnové délky

- Vlastnosti vody – teplota (vyšší teplota – vyšší účinnost)
- organické látky (nižší účinnost ROS)
- pH (bez výrazného vlivu, pokud není v
extrémních kyselých či zásaditých hodnotách)
- zbarvení/zákal vody (silný vliv na účinnost
kvůli nízké prostupnosti světla na Titan

- Dopování…

Dopování - platina
- železo
- stříbro
- paladium
- zlato

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – Ftalocyaniny

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – Ftalocyaniny

-Organické sloučeniny

- Původní účel – barviva v textilním průmyslu

-Biologicky rozložitelné

- Produkují ROS podobně jako Ti, navíc ale i v barevném spektru

-Produkce singletního kyslíku
-Vazba na sinicové/bakteriální membrány

- Léčba nádorů, degradace
organických látek, bakterií, řas

- Různě modifikovatelné skupiny (R1 – R4): sulfoamidy,
karboxy skupiny, heterocykly apod…

- Použitelné jako pravé
roztoky, ale i nanostruktury

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – Ftalocyaniny
- Inhibiční účinek na: Mycobacterium smegmatis, Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Tritrichomonas foebus,
Synechococcus nidulans aj

- Degradace: síru-obsahující látky,
fenoly, chlorované fenoly, kyanidy,
chitosan, pesticidy, polystyrén…

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – ZnO
- Fotokatalytické reakce, teplotní stabilita, odolnost vůči
světlu, flexibilita ve vytváření nanostruktur
- Vhodný pro výrobu fotodetektorů, UV-nanolaserů,
plynových senzorů, biosenzorů
- Možnost úprav pro využívání různých spekter záření,
podobně jako v případě předchozích materiálů (např. + Ag)

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – ZnO

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – stříbro

- Degradace metyl oranže v textilním průmyslu (60% bary
odstraněno za cca 100 minut)
- Další využití – degradace - acetaldehyd
- fenol
- sulfan
- nitrobenzen
- 2, 4, 6 - trichlorfenol

- Není klíčová fotoaktivace jako v případě Ti, FTC, Zn

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – NZVI

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – NZVI

- Jádro – nulamocné železo
- Obal – oxidace na II a III stav

- Poprvé použito v 90. letech 20 stolení pro remediaci
podzemních vod jako součást propustných reaktivních
bariér

- Výroba top-down nebo
bottom up procesem

- Zřejmě nejvyužívanější nanočástice vůbec
- Nátěry proti nárostům, přídavky do oblečení,
deodoranty, zubní pasty, čištění vod

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – NZVI

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – NZVI

- Příklad ošetření místa se silným znečištěním

- Sanace: Bromoform (CHBr3), Chloroform (CHCl3),
Dichlorometan (CH2Cl2), Dichlorobromometan, (CHBrCl2),
Chlorometan (CH3Cl), Chlorované benzeny, chlorované
eteny, Hexachlorobenzen (C6Cl6), Tetrachloroeten (C2Cl4),
Pentachlorobenzen (C6HCl5), Vinyl Chlorid (C2H3Cl), DDT
(C14H9Cl5), Lindan (C6H6Cl6), Pentachlorofenol, 1,1,1trichloroetan, Organická barviva, TNT (C7H5N3O6),
Mercury (Hg2+), Perchlorát (ClO4-), Nikl (Ni2+), Nitráty
(NO3-), Kadmium (Cd2+), Olovo (Pb2+), Chrom (Cr(VI).

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – NZVI

Ošetření vod – NANOČÁSTICE – NZVI

- Ukázka odstraňování
lindanu z pozdemních
vod

- Odstraňování živin

2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 → 6CaSiO3 + P4O10

NANOMATERIÁLY – osud v prostředí

NANOMATERIÁLY – osud v prostředí

- Pro pochopení osudu ve vodním prostředí je nutné znát mobilitu,
chemickou stabilitu, shlukování konkrétního nanomateriálů
- To vše spolu s vlastnostmi vody (pH, tvrdost, redox-potenciál,
vodivost, přítomnost organických látek) ovlivňuje chování v
prostředí
- Rozpustnost ve vodě je velice nízká
- Např. fulereny jsou rozpustné v organických rozpouštědlech, ale
rozpustnost ve vodě je 1.3 × 10−11 μg/L

- Mobilita nanočástic je daleko rychlejší ve vodě než v půdě
- Čím méně je látky rozpustná ve vodě, tím pomalejší je její
migrace od zdroje
- Porozita je velmi důležitý parametr
pro odhad rychlosti šíření
kontaminace v podzemí.

NANOMATERIÁLY – toxicita
- Původní představa – nanomateriály budou málo toxické
díky jejich poměrné velké velikosti, především pokud se
dostanou do vody (agregace)
- Později publikovány důkazy o prostupu nanomateriálů přes
buněčné membrány mikroorganismů i eukaryotických
buněk

- Nyní, hot topic v oblasti jak toxikologie tak ekotoxikologie

NANOMATERIÁLY – toxicita

NANOMATERIÁLY – toxicita

NANOMATERIÁLY – toxicita

NANOMATERIÁLY – ekotoxicita

- Hlavní místa kontaktu či vstupu do lidského organismu

- Vždy záleží na – typu/velikosti nanočástic
- prostředí ve kterém působí na organismus
- koncentraci nanočástic
- délce expozice

- dýchací ústrojí – např. stárnutí titanových
nátěr, odlupování vrstviček titanu z malby, následná
inhalace a efekt podobný azbestu
- orální příjem – zubní pasty, voda
- kůže – deodoranty, antiperspiranty,
kosmetika, opalovací krémy

NANOMATERIÁLY – ekotoxicita

- Biodostupnost - menší částice (ionty) jsou toxičtější než
shluky „nanomateriálů“ o velikosti mikrometrů

a
NANOMATERIÁLY
– ekotoxicita

- Obecně se dá říct, že akutní toxicita (smrt) je pro
nanomateriály poměrně nízká

C60
- O ekotoxicitě většinou hovoříme v případě nanočástic
v souvislosti s chronickými a subrchonickými efekty (růst,
počet potomků, oxidativní stres, menší velikost jedinců,
změny pohlaví ryb apod)

NANOMATERIÁLY – ekotoxicita

NANOMATERIÁLY – souhrn

- Řešení? – kontrola vody, prevence vstupu do vody,
kvalitnější čištění na ČOV

- Perspektivní odvětví ve všech oblastech průmyslu včetně
ošetření povrchových a odpadních vod

- V případě uzavřených technologii – separace nanočástic z
bioreaktorů, používání kovalentních vazeb v nanofiltraci …

- Nutná prevence a kontrola vstupu do životního prostředí

- Kosmetika, krémy, zubní pasty – nekontrolovatelné zdroje
znečištění àčistírna odpadních vod -> potok, řeka, moře

- Stále málo objasněné mechanismy toxicity na vodní
organismy

a

Děkuji za pozornost…

Obsah:
1) História a definícia javu, podmienky, charakterizácia
2) Fyzikálne a chemické možnosti ladenia javu
3) Najzaujímavejšie výsledky (izbová teplota, hybridné
materiály, nano rozmery)
4) Komplexné zlúčeniny [Fe(L5)(L1)]
5) Zhrnutie a výhľad

SPIN CROSSOVER
Ivan Nemec

Katedra Anorganické Chemie, Univerzita Palackého, Olomouc
a
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
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RTG techniky:

zmena väzbových dĺžok
XRD

zmena magnetického stavu

Detekcia
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monokryštál

EXAFS

Detekcia – zmena väzbových dĺžok
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Detekcia – zmena magnetického stavu
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1931: L.Cambi & L.Szego, prvé SC zlúčeniny Fe(III)
1956: L.E.Orgel, rovnováha medzi S = 1/2 a S = 5/2
1960: R.C.Stoufer et al. prvá SC zlúčenina Co(II)
1963: K.Madeja & E.König, prvá SC zlúčenina Fe(II)
1974: J.H. Ammeter et al., prvá SC zlúčenina Mn(II)
D.Reinen et al., prvá SC zlúčenina Ni(III)
1979: W. Klaui, prvá SC zlúčenina Co(III)
1981: P.G. Simm et al., prvá SC zlúčenina Mn(III)
1989: D.M. Halepoto et al., prvá SC zlúčenina Cr(II)
2011: J.J. Scepaniak et al., prvá Th SC zlúčenina Fe(II)

konverzné krivky:

Krober J. et al., JACS, 1993, 9810

Charakterizácia & Hysterézia

História

9

10

NCS

NCSe

NCS

NCSe

J.Q.Tao et al., Inorg. Chim. Acta,
2007, Vol-360, 4125

Možnosti ladenia

11

SC chromofóry:
Fe(II) : {FeN6}, {FeN4O2}
Fe(III) : {FeN2O2S2}, {FeN4O2}

Ligandová substitúcia

12

btzp

C. Balde et al., EJIC., 2008, 5382

endi

V(ClO4-) = 1.12xV(BF4-)
C. Carbonare et al., Dalton Trans., 2007, 1284

M. Dirtu et al., Inorg. Chem., 2009, 7838

Efekt aniónov a solventu

13

Kovové zriedenie
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Light-Induced Excited Spin State Trapping (LIESST)
1982: McGarvey J.J. et al., pulzný laser, roztoky
1984: Decurtins S. et al., tuhá fáza, [Fe(ptz)6](BF4)2

Vplyv tlaku

Stav vzorky

Haddad M.S. et al,
Inorg. Chem., 1980, 1468

Ksenofontov V. et al,
Top. Curr. Chem., 2004, (235), 23

Stav vzorky & Vplyv tlaku

McGarvey J.J. et al., J. Chem. Soc. Chem. Comm., 1982, 906
Decurtins S. et al, Chem. Phys. Lett., 1984, (105), 1
Decurtins S. et al, Inorg. Chem., 1985, 2174

Ožiarenie
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M = Ni
[{Fe(pyridin)}{M(CN)4}] (1x)

[{Fe(pyrazin)}{Pt(CN)4}].2H2O

76 K široká hysterézia

[{Fe(pyrazin)}{M(CN)4}] (2x)

M = Pd

Sato O. et al., Acc. Chem. Res., 2003, (36), 692
Niel V. et al.,
Inorg.Chem., 2001, 3838

Bonhommeau S. et al.,
Angew.Chem.Int. Ed., 2005, (44), 4069

SC izbová teplota, LIESST

17

Hayami S. et al., J.Rad.Nuc.Chem., 2003, (255), 443

Fe(III)&široká hysterézia&LIESST
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metalomezogény

izomerizácia

funkčné pórovité materiály

elektrická vodivosť

E

Z

Hybridné materiály

R

Schiffova kondenzácia:
R
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+

O
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H2N R

SC nanomateriály
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L = deriváty pyridínu a imidazolu

1

N R

O

R

2

R

3

R

R

1

+
O

H2N

L

N

N

FeCl3

N

N
O

CH3OH, OH-

O

L
R

R

R

R

O
Cl

OH

R

R

Fe
O

Cl

N
Fe

NH2

N

N

O

O

N

3

{FeN4O2}

3

N

N

3

Fe

OH
R

20

R

3

R

3

N

N
N

L

N
Fe
O

N

N
Fe
O

O

O
Cl

L
R

R

R

R

[FeL5L1]

[FeL5L1](BPh4)

21

22

{FeN4O2}
Vnútromolekulová rigidita
R

R

2

O

N
N
Fe
O

C3

OH
N

N

L

N
O

R

3

N

R

O

L

Fe

O

Fe

O

Cl
R

R

R

3

N

R

1

H2N

C2
NH

NH2

HN

FeCl3

N

CH3OH, OH

N

N
Fe

-

O

O

N

+

3

O

O
Cl

OH

R

R
R

R

R

9

8

8

C2

meff/mB

7

6

C3

C3

C3

6
5

4

3

N

2
0

50 100 150 200 250 300

N

N N

N

4

0

50 100 150 200 250 300

Nemec I. et al, Monats. Chem., 2009, (140), 815

[{FeL5}2(μ2-L1)](BPh4)2

N

N

N

N
N
N N

τ(C2)

N
N
N N

23

τ(C3)
[FeL5L1]
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Nemec I. et al,
Dalton Trans., 2011,
in press,
10.1039/C1DT10696A
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[FeL5L1].R-CN
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Existuje hraničná hodnota Δα ?
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komplexné zlúčeniny [Fe(L5)(L1)] môžu vykazovať kooperatívny SC
ľahká modifikovateľnosť – zvyšovanie rigidity systému
ladenie výmenou ligandu
ladenie výmenou kryštálového solventu
magneto-štruktúrna korelácia – kvantifikácia štruktúrnych zmien

modifikácia ligandu

N
H
Fe

N
O

A) zväčšovanie rigidity:

34

N
H
Fe

N

N

O

O

N
O

N

N

C

C

S

S

NH

N

R

B) substituovanie sekundárneho N:
N

N
OH

príprava viacjadrových SC

HO

R-CH2-Br
KI, K2CO3

N

N
OH

HO

Liquid Crystal SC komplexy vs. nanomateriály

N
HO

N
OH

N
N

R = -(CH2)n-CH3

HO

R=

R=

?

N

OH
N

Zhrnutie

35

Výhľad
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Obsah přednášky
A. Nanostříbro v komerčních produktech
• Využití biologických vlastností nanočástic Ag v běžném životě lidí

Nanočástice stříbra
biologické vlastnosti & aplikace
Aleš Panáček
Katedra fyzikální chemie
a
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
1

Nanostříbro v komerčních produktech kosmetika a textil

B. Nanostříbro na KFC
1. Co je za námi
• Antibakteriální aktivita
• Antifungální aktivita
• Cytotoxicita a ekotoxicita
2. Aktuální stav
• Závislost biologických vlastností na velikosti částic stříbra
3. Co nás čeká
• Studium biologických vlastností nanočástic stříbra in vivo

Nanostříbro v komerčních produktech
kosmetika a textil
OMEGA ALTERMED

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011

2

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011

3

ROZALIA

NANOTRADE

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011

4

Nanostříbro v komerčních produktech
omyly

Nanostříbro v komerčních produktech
zdravotnické prostředky
1. Krytí Acticoat - antimikrobiotické s nanokrystalick.
stříbrem 10x10 cm/1 ks (305 Kč)
SMITH & NEPHEW CONSUMER

2. Kompres Atrauman Ag sterilní
10 x 10 cm 10 ks (828 Kč)
HARTMANN-RICO

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011

5

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011
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Studium biologických vlastností nanočástic stříbra

Příprava nanočástic stříbra

Velikost částic 25 nm (0,005 mol dm-3 NH3 , redukce maltózou)

Modifikovaný Tollensův proces
Ag+ + 2NH3

[Ag(NH3)2]+

NaOH, redukční látka

Ag0

-3

Amoniak – 0,005 až 0,2 mol dm

Redukční látka - 10-2 mol dm-3 (sacharidy)
NaOH – pH 11 - 13

Řízená příprava – změna koncentrace amoniaku a volba redukční látky

• Cytotoxicita
fibroblasty

Eo = +0,799 V

tvorba komplexu mění koncentraci volného Ag+: Ag+ + 2NH3 ↔ [Ag(NH3)2]+

• Toxicita
Paramecium caudatum
Drosophila melanogaster
Scenedesmus subspicatus

K’=[Ag(NH3)2]+/{ [Ag+]·[NH3]2 }

EAg= EoAg+(RT/F)·ln{[Ag(NH3)2+]/K’·[NH3]2}
0,001 M Ag+
cukr

UV-VIS

• Antifungální aktivita
Candida spp.

25 nm 200 nm 400 nm

stříbrná elektroda : EAg= EoAg+(RT/F)·ln[Ag+]

TEM

• Antibakteriální aktivita
gram-negativní a grampozitivní bakterie

AgNO3 - 10-3 mol dm-3

E = +0,625 V bez NH3
E = +0,380 V 0,01 M NH3
E = -0,150 V
Kvítek L., Prucek R. Panáček A. et al. J Mat Chem 15 (10), 1099-1105, 2005

7

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011
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Aleš Panáček, Nanosystémy 2011

Antibakteriální aktivita nanočástic stříbra –
studie první

Antibakteriální aktivita nanočástic stříbra –
studie první

Studium antibakteriální aktivity nanočástic stříbra v závislosti na jejich velikosti
(25 nm – 50 nm)
Bakteriální kmeny
Diluční mikrometoda

Studium antibakteriální aktivity nanočástic stříbra v závislosti na jejich velikosti
(25 nm – 50 nm)
Minimální inhibiční koncentrace – MIC (mg/L)

Enterococcus faecalis CCM 4224

Stanovení MIC
- 300 μL kultivačního bujónu
- 300 μL disperze stříbra
- bakteriální suspenze
- kultivace 24h, 36°C

Velikost nanočástic stříbra

Bakterie

Staphylococcus aureus CCM 3953

AgNO3

25 nm
(Maltóza)

35 nm
(Laktóza)

44 nm
(Glukóza)

Enterococcus faecalis CCM 4224

1,69

6,75

54

-

-

Staphylococcus aureus CCM 3953

1,69

3,38

6.75

6.75

54.0

Escherichia coli CCM 3954

0,84

1,69

27.0

27.0

-

Escherichia coli CCM 3954
Pseudomonas aeruginosa CCM 3955
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus epidermidis1

Stanovení MBC
- přeočkování na krevní agar
- následná kultivace 24h, 36 °C

Pseudomonas aeruginosa CCM 3955

0,84

3,38

13.5

27.0

50 nm
(Galaktóza)

-

Staphylococcus epidermidis2

Pseudomonas aeruginosa

0,84

3,38

13.5

13.5

27.0

Staphylococcus aureus MRSA

Staphylococcus epidermidis1

0,84

1,69

6.75

13.5

6.75

Enterococcus faecium (VRE)
Klebsiella pneumoniae (ESBL-positive)
1)
2)

(methicillin-susceptible)
(methicillin-resistant)

1)
2)

Staphylococcus epidermidis2

0,84

1,69

6.75

6.75

54.0

Staphylococcus aureus MRSA

0,84

3,38

27.0

27.0

54.0

Enterococcus faecium (VRE)

1,69

6,75

54.0

-

-

Klebsiella pneumoniae (ESBL-positive)

1,69

6,75

54.0

27.0

-

(methicillin-susceptible)
(methicillin-resistant)

Prof. M. Kolář a RNDr. R. Večeřová, Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc
Panáček A., Kvítek L., Prucek R., Kolář M.: J Phys Chem B 110 (33), 16248-16253, 2006

9
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Antibakteriální aktivita nanočástic stříbra –
studie druhá
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Antifungální aktivita nanočástic stříbra
Stanovení MIC nanočástic stříbra s velikostí 25 nm

Zvýšení antibakteriální aktivity nanočástic stříbra (25 nm) jejich
stabilizací

MIC (mg/L)
Candida spp.

Stabilizované nanočástice Ag
AgNO3

Nestabilizované
nanočástice Ag

SDS

0,42

0,42

0,052

0,1

0,1

0,42
1,69
0,84

0,21
1,69
0,84

0,1
0,84
0,42

0,21
0,84
0,42

0,21
0,84
0,42

Tween 80

PVP 360

MIC (mg/L)
Bakterie

Enterococcus faecalis CCM 4224

1)
2)

AgNO3

Nestabilizované
nanočástice Ag

1,69

6,75

SDS
3,38

Tween 80
6,75

PVP 360
6,75

Staphylococcus aureus CCM 3953

1,69

3,38

1,69

3,38

3,38

Escherichia coli CCM 3954

0,84

1,69

1,69

1,69

3,38

Pseudomonas aeruginosa CCM 3955

0,84

3,38

1,69

3,38

1,69

Pseudomonas aeruginosa

0,84

3,38

3,38

1,69

1,69

Staphylococcus epidermidis1

0,84

1,69

0,84

1,69

1,69

Staphylococcus epidermidis2

0,84

1,69

1,69

1,69

Staphylococcus aureus MRSA

0,84

3,38

1,69

3,38

1,69

Enterococcus faecium (VRE)

1,69

6,75

3,38

3,38

3,38

Klebsiella pneumoniae (ESBL-positive)

1,69

6,75
6,75
3,38
6,75
SDS – sodium dodecyl sulfate
Tween 80 - polyoxyethylene sorbitan monooleate
PVP 360 – polyvinylpyrrolidone (M.W.= 360000)

(methicillin-susceptible)
(methicillin-resistant)

C. albicans I
C. albicans II
C. parapsilois
C. tropicalis

Stabilizované nanočástice Ag

1,69

Inhibice růstu kvasinky C. albicans
Panáček A., Kolář M., Večeřová R. et al.: Biomaterials 30, 6333-6340, 2009

Kvítek L., Panáček A., Soukupová J., Kolář M. et al.: J Phys Chem C, 5825-5834, 2008

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011
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Antifungální aktivita nanočástic stříbra

Cytotoxicita nanočástic stříbra
In vitro stanovení cytotoxicity nanočástic stříbra s velikostí 25 nm

Srovnání antifungální aktivity nanočástic stříbra s běžnými antimykotiky

Ø Fibroblasty - kožní buňky

Ø životnost buněk stanovena fluorescenční spektroskopií
Amp – Amphotericin

Silver NPs
Ionic silver
Control

80

Fluorescence intensity

Itra – Itrakonazol
Flu – Flukonazol
Vori – Vorikonazol
Casp - Caspofungin

60

40

Nanočástice stříbra
LC50(24h) = 25 mg/L Ag

20

AgNO3
LC50(24h) = 1 mg/L Ag

0
0,06

Non-stabilised
Ag NPs

SDS
Tween
stabilised Ag NPs

Amp

Itra

Flu

Vori

0,25

0,7

2

15

30

60

Concentration of silver (mg/L)

Panáček A., Kolář M., Večeřová R. et al.: Biomaterials 30, 6333-6340, 2009
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Doc. V. Kryštof, LRR UP Olomouc

Panáček A., Kolář M., Večeřová R. et al.: Biomaterials 30, 6333-6340, 2009
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Ekotoxicita nanočástic stříbra

Ekotoxicita nanočástic stříbra

Paramecium caudatum
Příprava koncentrované disperze nanoAg

5

Casp

Paramecium caudatum

time of
concentratio
n
[hours]

concentration
of silver in the
dispersiona
[mg·L-1]

particle
size/
half-widt
hb
[nm]

0

109.1

27/8

-37

1.23

11.5

4

116.3

31/13

-40

0.90

10.7

Testování toxicity nanočástic Ag

Zeta
potential
[mV]

conductivit
y
[mS×cm-1]

pH

8

121.4

31/12

-38

0.80

10.1

12

125.2

32/13

-37

0.74

9.7

24

169.5

32/12

-38

0.65

8.8

36

235.7

31/11

-39

0.58

6.9

48

288.3

36/16

-38

0.52

6.8

60

375.3

35/15

-36

0.44

6.5

72

472.1

39/19

-34

0.42

6.5

84

718.1

40/21

-42

0.33

6.3

• LT50 a LC50 (1h)

• Nanočástice stříbra – LC50(1h) = 39 mg/L Ag
25 mg/L Ag- zcela netoxická konc.
• Stabilizované nanočástice – mírné zkrácení LT50
• AgNO3 – 0,4 mg/L Ag vedlo k okamžité smrti organismu

nano Ag
iontové Ag
nano Ag + Tween

Tvorba „puchýřů“ na buněčné stěně P. caudatum a její destrukce při
působení nanoAg o koncentraci 60 mg/L Ag
Kvítek L., Vaníčková M., Panáček A. et al. J Phys Chem C 113, 4296-4300, 2009

Doc. M. Dittrich, Farmaceutická fakulta
UK, Hradec Králové

15
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Ekotoxicita nanočástic stříbra

Kvítek L., Vaníčková M., Panáček A. et al. J Phys Chem C 113, 4296-4300, 2009
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Ekotoxicita nanočástic stříbra

Scenedesmus subspicatus

Drosophila melanogaster

• Spektrofotometrické stanovení úbytku chlorofylu a
• Nanočástice Ag (25 nm) – LC50 >60 mg/L Ag
•
AgNO3 – LC50 = 5 mg/L Ag

Příprava práškové disperze – vysoce koncentrovaný a stabilní systém (2,5 mg Ag na 1 g prášku)
1. krok – stabilizace 0,01% BSA a zkoncentrování disperze přes dialyzační membrány
2. krok – 5% mannitol, následně homogenizace

8

3. krok – mikroenkapsulace - sušení při 105°C ve sprejové sušárně za vzniku 3 μm mikročástic

konc. chlorofylu a (mg/L)

7

Ag0
Ag+

6

kontrola
5
4
3

Prášková disperze nanočástic Ag

2
1
0
kontrola

0,3

1

3

9

30

60

Doc. M. Dittrich, Farmaceutická fakulta
UK, Hradec Králové

koncentrace Ag (mg/L)

RNDr. P. Hašler, Katedra botaniky PřF UP
doc. P. Ilík, Katedra biofyziky PřF UP
Aleš Panáček, Nanosystémy 2011
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Panacek A. et al., Environmental Science&Technology, 45, 2011
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Ekotoxicita nanočástic stříbra

Ekotoxicita nanočástic stříbra

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster
Chronická toxicita – nanoAg (25 nm) 5 mg/L v chovném mediu

Akutní toxicita – závislost toxického účinku na dávce

sledování počtu vylíhnutých jedinců v osmi generacích

nanoAg (25 nm) 10 mg/L až 100 mg/L v chovném mediu
- 10 mg/L Ag – bez akutního toxického účinku, mírné snížení pigmentace

- 20 mg/L Ag - LC50
- 60 mg/L Ag- LC100

• Pokles a následný růst počtu jedinců – ovlivnění reprodukce much a následná adaptace na přítomnost Ag
zkrácení doby vývojového cyklu ze 14 na 11 dní, menší velikost (hmotnost) much
Nedokončení
vývojového stadia

• Snížení pigmentace – ovlivnění metabolismu biogenních aminů (dopamin, octopamin) potřebných pro

Srovnání much kultivovaných na mediu s obsahem a bez obsahu
nanoAg (20 mg/L Ag)

tvorbu melaninu

19
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Antimikrobiální aktivita a toxicita nanočástic stříbra v
porovnání s AgNO3
NanoAg

(MIC; 24h)

Antifungální aktivita

(MIC; 36h)

1 mg/L

1 mg/L

Cytotoxicita fibroblasty

(LC50; 24h)

25 mg/L

1 mg/L

>25 mg/L*

0,4 mg/L**

>60 mg/L

5 mg/L

1 - 7 mg/L

S. subspicatus

(LC50; 48h)

D. melanogaster

(LC50)

Biologická aktivita nanočástic stříbra v závislosti na jejich
velikosti
Syntéza nanočástic Ag
• Tollens proces + polyakrylová kyselina (PAA, M.W. 100000), komplexuje ionty Ag+,
adsorpcí ovlivňuje povrch vznikajících nanočástic Ag
AgNO3 - 10-3 mol dm-3
amoniak – 0,005 mol dm-3
NaOH – pH 11,5
PAA – 6.10-10 až 1,5.10-7 mol dm-3
Maltosa - 10-2 mol dm-3

1 - 2 mg/L

80

d (nm)

P. caudatum

20
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AgNO3

Antibakteriální aktivita

Toxicita

Panacek A. et al., Environmental Science&Technology, 45, 2011

Panacek A. et al., Environmental Science&Technology, 45, 2011

Dr. D. Šafářová, Katedra buněčné biologie a
genetiky, PřF UP Olomouc

Bez PAA – 28 nm

70

6.10-10 mol/l – 36 nm

60

50

20 mg/L

40

*netoxická koncentrace
30

**koncentrace vedoucí k okamžité smrti

1,00E-11

5,00E-08

1,00E-07

1,50E-07

9,6.10-9 mol/l – 53 nm

1,5.10-7 mol/l – 77 nm

PAA (mol/L)

21
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Biologická aktivita nanočástic stříbra v závislosti na jejich
velikosti
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Biologická aktivita nanočástic stříbra v závislosti na jejich
velikosti

Syntéza nanočástic Ag

Syntéza nanočástic Ag

• Tollens proces + polyakrylová kyselina (PAA, M.W. 100000), komplexuje ionty Ag+,
adsorpcí ovlivňuje povrch vznikajících nanočástic Ag

• Tollens proces + polyakrylová kyselina (PAA, M.W. 100000), komplexuje ionty Ag+,
adsorpcí ovlivňuje povrch vznikajících nanočástic Ag

1,6
0 (28 nm)

1,4

6.10-10 (36 nm)

1,2

1,2.10-9 (41 nm)

Absorbance

2,4.10-9 (44 nm)

1

4,8.10-9 (47 nm)

0,8

9,6.10-9 (53 nm)

0,6

1,9.10-8 (59 nm)
3,8.10-8 (64 nm)

0,4

7,6.10-8 (72 nm)
1,5.10-7 (77 nm)

0,2
0

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

50 nm

vln. délka (nm)

Aleš Panáček, Nanosystémy 2011
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Biologická aktivita nanočástic stříbra v závislosti na jejich
velikosti

Biologická aktivita nanočástic stříbra v závislosti na jejich
velikosti

Antibakteriální a antifungální aktivita

In vitro cytotoxicita
28 nm

77 nm

MIC (mg/L)
Bakterie/kvasinka

28 nm
(bez PAA)

36 nm

Staphylococcus aureus CCM
3953

3,38

Escherichia coli CCM 3954

1,69

Pseudomonas aeruginosa CCM
3955

47 nm

64 nm

71 nm

77 nm

6,75

27

54

54

-

6,75

13,5

27

-

-

3,38

6,75

27

54

54

-

C. albicans I

0,42

0,42

1,69

1,69

6,75

13,5

Velikost nanočástic
(nm)

24hod.-LC50
(mg/l)

C. parapsilosis

1,69

3,38

3,38

6,75

13,5

13,5

28

35

1-3

36

77

6,75

C. tropicalis

0,84

1,69

1,69

3,38

6,75

13,5

54

83

27-54

77

94

> 54mg
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Biologická aktivita nanočástic stříbra v závislosti na jejich
velikosti
Ekotoxicita - Paramecium caudatum

LT50 (s)

4500
28 nm

4000

26
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In vivo stanovení antimikrobní aktivity nanočástic Ag
• Nano Ag ve formě vodné disperze a masti
• Mast – ambiderman + koncentrát nanočástic Ag

Nad 100 mg/l Ag mizí závislost
toxicity na velikosti nanočástic Ag

MIC
(mg/l)

• In vitro cytotoxicita na 3D kožních
modelech EpiSkin (http://www.skinethic.com/EPISKIN.asp)

• testování antimikrobní aktivity diskovou
metodou
Lidská kůže in vivo

36 nm

25

3500

0
400

Model lidské kůže EpiSkin in
vitro

doc. H. Kolářová, Ústav lékařské biofyziky LF UP

54 nm
3000

50

77 nm

200

2500

100

2000

Staphylococcus aureus 3953

Staphylococcus epidermidis 879

Pseudomonas aeruginosa 532

Candida albicans II

• In vivo antimikrobní aktivita a toxicita
• vyvolání lokální infekce
• léčba nanostříbrem

1500
1000
500
0
25

50

75

100

125

150

175

200

koncentrace Ag (mg/L)

doc. K. Urbánek, Ústav farmakologie LF UP

prof. M. Kolář, Ústav mikrobiologie LF UP
27
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Poděkování

Poděkování

- přátelům a kolegům z KFC
- Libor Kvítek – vedoucí skupiny „Nanokovy“
- Robert Prucek
- kolegům z LF UP Olomouc
- Milan Kolář a Renata Večeřová, Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc
- Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP Olomouc
- Hana Kolářová a Kateřina Tománková, Ústav biofyziky LF UP Olomouc

VÁM VŠEM ZA POZORNOST

- finanční podpora MŠMT, ESF a GAČR
CZ.1.05/2.1.00/03.0058
1M6198959201
MSM 6198959218, MSM 6198959203, MSM6198959223
GACR GAP304/10/1316
prof. M. Kolář, Ústav mikrobiologie LF UP
Aleš Panáček, Nanosystémy 2011
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57Fe

Mössbauerova spektroskopie a její pĜínos pĜi
studiu železo obsahujících nanosystémĤ

JiĜ
JiĜí Tuþ
Tuþek
Katedra experimentá
experimentální
lní fyziky a Regioná
Regionální
lní cetrum pokroþ
pokroþilých
technologií
technologií a materiá
materiálĤ, PĜ
PĜírodovČ
rodovČdecká
decká fakulta, Univerzita Palacké
Palackého v
Olomouci
E-mail: jiri.tucek@
upol..cz
jiri.tucek@upol

1. Úvod

• MössbauerĤ
ssbauerĤv jev (MJ): bezodrazová
bezodrazová jaderná
jaderná rezonanþ
rezonanþní absorpce (fluorescence) Ȗ-záĜení
ení;
• Objevení
Objevení: R. L. Mö
Mössbauer v roce 1958 na 191Ir;
• Dva klí
klíþové
ové závČry jeho interpretace:
(1) þást jaderné
jaderné energie pĜ
pĜísluš
slušejí
ející zpČ
zpČtné
tnému rá
rázu je odevzdá
odevzdána celé
celému krystalu
namí
namísto volné
volnému atomu emitují
emitujícího nebo absorbují
absorbujícího Ȗ-záĜení
ení – tato þást
energie je zanedbatelnČ
zanedbatelnČ malá
malá s pĜ
pĜihlé
ihlédnutí
dnutím k obrovské
obrovské hmotnosti krystalu v
porovná
porovnání s hmotností
hmotností prosté
prostého atomu;
(2) zbylá
zbylá þást energie zpČ
zpČtné
tného rá
rázu je pĜ
pĜevedena na vibraþ
vibraþní energii.
• Kvantová
mĜížkových
fononĤ
ĺ
Kvantování
fononĤ
pravdČ
pravdČpodobnost, že se mĜ
mĜížkové
kové oscilace
nepĜ
nepĜejdou ve vibraþ
vibraþní energii (tj. procesy bez
emise fononu)
fononu) pĜ
pĜi emisi a absorpci Ȗ-záĜení
ení.
• PĜi té
této pravdČ
pravdČpodobnosti (Lamb
(Lamb--MössbauerĤ
ssbauerĤv
faktor) emise a absorpce Ȗ-záĜení
ení probí
probíhá zcela
nezá
á
Ĝ
ivČ
Č
.
nez iv
• Jaderný rezonanþ
rezonanþní jev ĺ Mössbauerova
spektroskopie (MS) s vysokou citlivostí
citlivostí vĤþi
Ĥþi
energetickým zmČ
zmČnám v Ĝádu 10-8 eV.
eV.
• MJ: skoro 100 jaderných pĜ
pĜechodĤ
echodĤ u okolo 80
nuklidĤ
nuklidĤ (43 prvkĤ
prvkĤ).

NC: 1961

21.10.2011
Workshop v rá
rámci projektu „Pokroþ
Pokroþilé
ilé vzdČ
vzdČlávání
ve výzkumu a aplikací
aplikacích nanomateriá
nanomateriálĤ“
(EE2.3.09.0051)
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1. Úvod

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

• ZpČ
ZpČtný rá
ráz ĺ problé
problém u kapalných a plynných vzorkĤ
vzorkĤ, energetická
energetická ztrá
ztráta je velká
velká;
• Tepelný pohyb a dopplerovské
dopplerovské rozší
rozšíĜĜení
ení rezonanþ
rezonanþních þar ĺ další
další dĤlež
ležitá
itá hlediska;
• R. L. Mö
Mössbauer ĺ jádra fixovaná
fixovaná v pevné
pevné látce ĺ podstatná
podstatná þást f Ȗ-fotonĤ
fotonĤ je emitová
emitována a
absorbová
itelné
ého zpČ
absorbována bez mČĜ
mČĜiteln
zpČtné
tného rá
rázu ĺ odpoví
odpovídají
dající rezonanþ
rezonanþní þáry vykazují
vykazují
pĜirozenou pološí
šíĜ
Ĝ
ku
bez
tepelné
é
ho
rozší
šíĜ
Ĝ
ení
í
.
polo
tepeln
roz en

R. L. Mö
Mössbauer (31.01.1929 – 14.09.2011)
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2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

• Jaderná
Jaderná rezonance Ȗ-záĜení
ení: jaderné
jaderné hladiny zá
záĜiþe a absorberu;
absorberu;
• Emise Ȗ-záĜení
ení spuš
spuštČna pĜ
pĜedchozí
edchozím rozpadem radioaktivní
radioaktivního prekurzoru obsahují
obsahujícího
rezonanþ
rezonanþní jádra se Z protony a N neutrony;
• Jaderná
Jaderná reakce (Į
(Į- nebo ȕ-rozpad, zá
záchyt KK-elektronĤ
elektronĤ) vede k izotopu (Z
(Z,N) v excitované
excitovaném
stavu (e) s energií
energií Ee;
• Excitované
Excitované jádro: koneþ
koneþná stĜ
stĜední
ední doba života Ĳ;
• Excitované
Excitované jádro ĺ pĜechod do zá
základní
kladního stavu (g) s energií
energií Eg;
• Emise Ȗ-fotonu s jistou pravdČ
pravdČpodobností
podobností s kvantovanou energií
energií E0 = Ee – Eg (bez
zpČ
zpČtné
tného rá
rázu);
• Za jistých podmí
e být Ȗ-foton absorbová
podmínek mĤž
mĤže
absorbován já
jádrem stejné
stejného druhu pobývají
pobývajícím v
základní
kladním stavu, kdy dojde k jeho pĜ
pĜechodu do excitované
excitovaného stavu (Į
(ĮT: celkový vnitĜ
vnitĜní
konverzní
konverzní koeficient, udá
udávají
vající pomČ
pomČr poþ
poþtu konverzní
konverzních elektronĤ
elektronĤ k poþ
poþtu Ȗ-fotonĤ
fotonĤ) pro
57
pĜechod s energií
energií 14.4 keV u Fe ĺ ĮT = 8.17);
• Rezonanþ
Rezonanþní absorpce Ȗ-záĜení
ení je pĜ
pĜímo spjatá
spjatá s jadernou rezonanþ
rezonanþní fluorescencí
fluorescencí ĺ
reemise sekundá
sekundární
rního Ȗ-fotonu z excitované
excitovaného stavu já
jádra v absorberu po rezonanþ
rezonanþní
absorpci ĺ pĜechod se stejnou dobou života Ĳ emisí
emisí Ȗ-fotonu v libovolné
libovolném smČ
smČru nebo
pĜenosem energie z já
jádra do KK-elektronové
elektronové slupky skrze vnitĜ
vnitĜní konverzi a vyraž
vyražení
ení
konverzní
konverzních elektronĤ
elektronĤ;
• E0 § 1010-100 keV (optická
(optická spektroskopie: 11-10 eV),
eV), absolutní
absolutní šíĜ
šíĜky energetických hladin jsou
u obou spektroskopií
spektroskopií jsou podobné
podobné, ale relativná
relativná šíĜ
šíĜky jaderných hladin jsou velmi malé
malé v
dĤsledku výsokých stĜ
).
stĜední
edních energií
energií (ǻE/E0 § 10-13 nebo menší
menší).

05

2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

• Energii E0 jaderné
jaderného nebo elektronové
elektronové stavu s dobou života Ĳ nelze stanovit pĜ
pĜesnČ
esnČ ĺ
omezený þasový interval ǻt dostupný pro mČĜ
eníí;
mČĜen
• E0 lze pouze stanovit s jistou vlastní
vlastní neurþ
neurþitostí
itostí ǻE, která
která je dá
dána Heisenbergovou relací
relací
neurþ
neurþitosti tvaru ǻEǻt  ƫ, ǻt § Ĳ; jaderné
jaderné hladiny odpoví
odpovídají
dající základní
kladnímu stavu tudí
tudíž mají
mají
nulovou neurþ
neurþitost v energii;
• Energie Ȗ-fotonĤ
fotonĤ vyzá
vyzáĜených ze souboru identických jader bude vykazovat distribuci kolem
kolem
stĜ
stĜední
ední energie E0 = Ee – Eg ĺ Lorentzova funkce:

• ī…pološí
pološíĜĜka spektrá
spektrální
lní þáry ĺ pĜirozená
irozená šíĜ
šíĜka jaderné
jaderného excitované
excitovaného stavu.
• Emisní
Emisní a absorpþ
absorpþní þáry jsou popsatelné
popsatelné stejnou distribuþ
distribuþní funkcí
funkcí;
• īĲ = ƫ ;
• Ĳ: od ~ 10-6 do ~ 10-11 s (pro pozorová
pozorování MJ);
• 57Fe: Ĳ = t1/2/ln(2)
ln(2) = 1.43x10-7 s a tudí
tudíž ī = 4.55x10-9 eV.
eV.

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

• Ȗ-foton nenese energii EȖ = E0 v pĜ
pĜípadČ
padČ jádra umí
umístČ
stČného ve volných atomech nebo
molekulá
molekulách ĺ Ȗ-foton má
má hybnost p;
• Emise Ȗ-fotonu z já
jádra o hmotnosti M ĺ energie zpČ
zpČtné
tného rá
rázu je odevzdá
odevzdána já
jádru a já
jádro
se pohybuje rychlostí
rychlostí v ve smČ
smČru opaþ
opaþném s pĜ
pĜihlé
ihlédnutí
dnutím k vlnové
vlnovému vektoru k Ȗ-fotonu;

• M = mn/pA, kde mn/p je hmotnost nukleonu (protonu nebo neutronu), A je hmotnostní
hmotnostní þíslo
mössbauerovské
ssbauerovského izotopu a E0 je energie pĜ
pĜechodu v keV;
keV;
• 57Fe: 14.4 keV ĺ ER = 1.95x10-3 eV;
eV;
• ZpČ
ZpČtný rá
ráz ĺ posun energie emisní
emisní þáry o ER k niž
nižším
ším energií
energiím, tj. EȖ = E0 – ER;
• U absorpce ĺ EȖ = E0 + ER;
• MJ není
není mož
možný mezi dvČ
dvČma volnými atomy v klidu kvĤ
kvĤli ztrá
ztráty energie v dĤ
dĤsledku zpČ
zpČtné
tného
rázu;
• U reá
reálných plynĤ
plynĤ a kapalin nejsou naví
navíc atomy v klidu ĺ EȖ je naví
navíc modulová
modulována
dopplerovskou energií
energií ED.

dopplerovské
dopplerovské
rozší
rozšíĜĜení
ení

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

• Pevná
Pevná látka: mössbauerovskyssbauerovsky-aktivní
aktivní jádra je ví
více þi mé
ménČ svá
svázano se svým okolí
okolím a není
není
tudí
tudíž schopno podstoupit zpČ
zpČtný rá
ráz volnČ
volnČ ĺ mĤže
Ĥže ale vibrovat v rá
rámci systé
systému
13
1
chemických vazeb (efektivní
(efektivní vibraþ
vibraþní frekvence jsou Ĝádu 1/Ĳ
1/Ĳvib § 10 s );
• Za té
této podmí
podmínky stĜ
stĜední
ední posunutí
posunutí jádra se zprĤ
zprĤmČruje na nulu bČ
bČhem þasu jaderných
pĜechodĤ
echodĤ (Ĳ § 10-7 s) ĺ (1) žádné
dné dopplerovské
dopplerovské rozší
rozšíĜĜení
ení energie Ȗ-fotonĤ
fotonĤ a (2) hybnost
pĜidruž
e být pouze pĜ
idružená
ená zpČ
zpČtné
tnému rá
rázu mĤž
mĤže
pĜedá
edána krystalu jako celku: p = Mcrystalv ĺ v § 0
v dĤ
dĤsledku velké
velké hmotnosti krystalu (platí
(platí i pro nanoþ
nanoþástice) ĺ ER = 1/2M
1/2Mcrystalv2 pĜísluš
slušejí
ející
translaþ
translaþnímu pohybu je zanedbatelná
zanedbatelná;
• Místo toho þást E0 spojené
e pĜ
spojené s jaderným pĜ
pĜechodem mĤž
mĤže
pĜejí
ejít mĜ
mĜížkové
kového vibraþ
vibraþního
systé
systému, jestliž
jestliže zpČ
zpČtný rá
ráz excituje vibraci mĜ
mĜížky (tj. fonon).
fonon). Fonon mĤže
Ĥže být rovnČž
rovnČž
anihilová
anihilován jaderným jevem ĺ Evib je o nČ
nČkolik Ĝádu vČ
vČtší než
než ī jaderných hladin ĺ jaderná
jaderná
rezonance Ȗ-záĜení
ení tudí
tudíž není
není mož
možná v pĜ
pĜípadČ
padČ excitace nebo anihilace fononu!!!
fononu!!!
• Kvantová
Kvantová mechanika ĺ jistá
jistá koneþ
koneþná pravdČ
pravdČpodobnost f bezfononové
bezfononového procesu ĺ f
(LambLamb-Mössbauer faktor) uvá
uvádí poþ
poþet emisí
emisí nebo absorpcí
absorpcí Ȗ-fotonu vyskytují
vyskytujících se bez
zpČ
zpČtné
tného rá
rázu ĺ bezodrazový faktor;

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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• kde <x2> je oþ
oþeká
ekávaná
vaná hodnota kvadrá
kvadrátu amplitudy vibrace ve smČ
smČru šíĜ
šíĜení
ení Ȗ-fotonu;
• omezení
omezení výbČ
výbČru izotopĤ
izotopĤ pro MS: já
jádra s energiemi excitované
excitovaného stavu nad 0.2 MeV mají
mají
dávají
vají velmi malé
malé f.
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2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

• f je teplotnČ
teplotnČ závislý ĺ DebyeĤ
DebyeĤv model pevné
pevné látky (není
(není pĜíhodný pro chemické
chemické slouþ
slouþeniny
a komplikované
komplikované pevné
pevné látky) ĺ pĜedpoklad spojité
spojité distribuce energií
energií fononu Ȧ v rozmezí
rozmezí od
2
0 do ȦD s hustotou stavĤ
stavĤ umČ
umČrnou Ȧ ;
• Nejvyšší
Nejvyšší energie fononu ƫȦD závisí
visí na elastických vlastnostech dané
daného materiá
materiálu a
obvykle se charakterizuje ve smyslu Debyeho teploty ĬD = ƫȦD/k, která
která pĜedstavuje mČĜ
mČĜíítko
síly vazeb mezi mössbauerovsky aktivní
aktivním atomem a mĜ
mĜížkou;

• ĬD vysoká
vysoká pro metalické
metalické systé
systémy a ní
nízká
zká pro organometalické
organometalické systé
systémy;
• f je dĤ
dĤlež
ležitý faktor stanovují
stanovující intenzitu rezonanþ
rezonanþních þar v mössbaurovské
ssbaurovském spektru:
(1) f roste s klesají
klesající energií
energií pĜechodu;
(2) f roste s klesají
klesající teplotou;
(3) f roste s rostoucí
rostoucí Debyeho teplotou.

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

Úpravy spojené
spojené s omezení
omezením platnosti Debyeho modelu

• ln[
ln[f(T)/f(4.2 K)]
K)] = ln[
ln[A(T)/A
)/A(4.2 K]
K], M ĺ Meff (efektivní
(efektivní hmotnost, bere do úvahy kolektivní
kolektivní
pohyby mössbauerovsky aktivní
aktivního atomu spoleþ
spoleþnČ s jeho ligandy),
ligandy), ĬD ĺ ĬM
(mö
(mössbauerovská
ssbauerovská teplota, specifická
specifická k mí
místní
stnímu okolí
okolí vní
vnímané
manému mössbauerovsky
aktivní
aktivním atomem);
• ĬM a Meff:
Meff: nejsou univerzá
univerzální
lní, efektivní
efektivní místní
stní promČ
promČnné
nné , specifické
specifické k detekþ
detekþní metodČ
metodČ;
• f závisí
visí na oxidaþ
oxidaþním stavu, spinové
spinovém stavu a elastických vazbá
vazbách mössbauerovsky
aktivní
aktivního atomu;
• zmČ
zmČny v ln[
ln[f(t)]: zmČ
zmČna valenþ
valenþního stavu, spinové
spinového stavu, fá
fázová
zová zmČ
zmČna.

2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

• f je mí
míra bezodrazové
bezodrazové jaderné
jaderné absorpce Ȗ-fotonĤ
fotonĤ (MJ);
• Zdroj radioaktivní
radioaktivního zá
záĜení
ení je umí
umístČ
stČn na pohybové
pohybové zaĜ
zaĜízení
zení, které
které zajiš
zajišĢuje periodický
pohyb s kontrolovatelnými rychlostmi, + v smČ
smČrem k a – v smČ
smČrem od absorberu;
absorberu;
• Pohyb moduluje energii Ȗ-fotonĤ
fotonĤ pĜichá
icházejí
zejících k absorberu v dĤ
dĤsledku Dopplerova jevu:
EȖ = E0(1 + v/c). (RovnČž
e pohybovat absorber a zá
(RovnČž se mĤž
mĤže
záĜiþ je v klidu.)
• PrĤ
PrĤchozí
chozí Ȗ-fotony jsou pak deteková
detekovány þítaþ
taþem Ȗ-fotonĤ
fotonĤ a zaznamená
zaznamenány jako funkce
rychlosti absorberu vĤþi
Ĥþi zá
záĜiþi ĺ mössbauerovské
ssbauerovské transmisní
transmisní spektrum T(v).
• Poþ
Poþet rezonanþ
rezonanþních jaderných absorpcí
absorpcí Ȗ-fotonĤ
fotonĤ je urþ
urþen pĜekryvem posunuté
posunuté emisní
emisní a
absorpþ
absorpþní þáry; þím vČ
vČtší pĜekryv tí
tím menší
menší prĤ
prĤchod; maximá
maximální
lní rezonance nastane
kompletní
kompletním pĜekryvem emisní
emisní a absorpþ
absorpþní þáry.

Mössbauerovské
ssbauerovské transmisní
transmisní spektrum
• N(E)dE
…poþ
N(E)dE…
poþet bez zpČ
zpČtné
tného rá
rázu emitovaných Ȗ-fotonĤ
fotonĤ s energií
energií EȖ v rozmezí
rozmezí E a E + dE

Emisní þára

Experiment R. L. Mössbauera (1958)
• ZpČ
ZpČtný rá
ráz u volných nebo slabČ
slabČ vázaných atomĤ
atomĤ ĺ posun pĜ
pĜechodové
echodové þáry o ER a rozší
rozšíĜĜení o īD termá
termální
lním pohybem atomĤ
atomĤ;
• Pozorová
á
n
í
MJ:
aspoĖ
Ė
þ
á
steþ
þ
ný
pĜ
Ĝ
ekryv
emisní
í
a
absorpþ
þ
n
í
þ
á
ry;
Pozorov
aspo
ste
p
emisn absorp
• DopplerĤ
DopplerĤv jev: kompenzace ztrá
ztráty energie v dĤ
dĤsledku zpČ
zpČtné
tného rá
rázu;
• R. L. Mö
Mössbauer: objevení
objevení bezodrazové
bezodrazové emise a absorpce Ȗ-fotonĤ
fotonĤ;

• N0…celkový poþ
poþet Ȗ-fotonĤ
fotonĤ emitovaných zdrojem za jednotku þasu ve smČ
smČru detektoru,
fs…bezodrazový faktor zdroje, E0…stĜ
stĜední
ední energie jaderné
jaderného pĜ
pĜechodu, E0(1 + v/c) je
dopplerovskyposunutý
stĜ
Ĝ
ed
emisní
í
þ
á
ry;
dopplerovsky
st
emisn
• Absorber se stejnou stĜ
stĜední
ední energií
energií E0 mezi excitovanou a zá
základní
kladní jadernou hladinou ale s
ǻE pĜ
pĜedstavují
edstavující dodateþ
dodateþný absorberu vlastní
vlastní posun v dĤ
dĤsledku chemických úþinkĤ
inkĤ;
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2. Zá
Základní
kladní fyziká
fyzikální
lní pĜedstavy MJ

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).

• (1(1-fs): podí
podíl Ȗ-fotonĤ
fotonĤ emitovaných se ztrá
ztrátou energie
v dĤ
dĤsledku zpČ
zpČtné
tného rá
rázu ĺ nerezonanþ
nerezonanþní pozadí
pozadí
pĜispí
ispívají
vající k prĤ
prĤchozí
chozímu zá
záĜení
ení ĺ zeslabeno pouze
hmotnostní
hmotnostní absorpcí
absorpcí v absorberu

Úþinný prĤĜ
ez
prĤĜez
rezonanþ
rezonanþní absorpce

Absorpþ
Absorpþní þára

• ı0…maximá
ez pĜ
maximální
lní úþinný prĤĜ
prĤĜez
pĜi rezonanci (E = E0 + ǻE) ĺ závisí
visí na EȖ, Ie a Ig (spiny
excitované
excitovaného a zá
základní
kladního jaderné
jaderného stavu) a Į (interní
(interní konverzní
konverzní koeficient pro jaderný
pĜechod);
• PrĤ
PrĤchod Ȗ-fotonĤ
fotonĤ skrz absorber ĺ zeslaben resonanþ
resonanþní absorpcí
absorpcí (v zá
závislosti na pĜekryvu
emisní
emisní a absorpþ
absorpþní þáry), hmotnostní
hmotnostní absorpcí
absorpcí v dĤ
dĤsledku fotoefektu a Comptonova
rozptylu:

• Celkový poþ
poþet Ȗ-fotonĤ
fotonĤ vstupují
vstupujících do detektoru

• t’…tlouš
tloušĢka absorberu,
absorberu, fabs…pravdČ
pravdČpodobnost bezodrazové
bezodrazové absorpce, nM…poþ
poþet
mössbauerovsky aktivní
aktivních jader na 1 gram hmotnosti absorber,
absorber, ȝe…hmotnostní
hmotnostní absorpþ
absorpþní
koeficient
• Celkový poþ
poþet bezodrazových Ȗ-fotonĤ
fotonĤ pĜichá
icházejí
zejících do detektoru za jednotku þasu
Transmisní
Transmisní integrá
integrál (platný pro ideá
ideální
lní tenké
tenké zdroje
bez vlastní
vlastní absorpce a homogenní
homogenní absorbery s
pĜedpokladem stejných ī pro zdroj a absorber.
absorber.
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• Jiný zá
zápis transmisní
transmisního integrá
integrálu
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• Absorpþ
Absorpþní spektrum pro tenký absorber
īexp = 2ī
2ī
• Pro stĜ
stĜednČ
ednČ tlusté
tlusté absorbery aproximace T(v) rovnČž
rovnČž platí
platí i pĜ
pĜes rozší
rozšíĜĜené
ené þáry v zá
závislosti
na t. Pro rozší
rozšíĜĜení
ení þar platí
platí

• t…efektivní
efektivní tlouš
tloušĢka absorberu;
absorberu;
• BezrozmČ
BezrozmČrná
rná promČ
promČnná
nná shrnuje vlastnosti absorberu ve vztahu k rezonanþ
rezonanþní absorpci.
nebo
• NM = nMt’…poþ
poþet mössbauerovsky aktivní
aktivních jader na jednotku plochy absorberu;
absorberu;
• Transmisní
Transmisní integrá
integrál platný pouze pro singletní
singletní þáry!!!
• Pro tenký absorber,
absorber, t << 1

• Rezonanþ
Rezonanþní absorpce mizí
mizí pro v ĺ

• Nehomogenní
Nehomogenní rozší
rozšíĜĜení
ení v dĤ
dĤsledku distribuce nerozliš
nerozlišitelné
itelného hyperjemné
hyperjemného štČpení
pení ve
vzorku nebo absorberu ĺ gaussovská
gaussovská distribuce lorentzovských funkcí
funkcí ĺ Voigtovy funkce

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer
Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer,
Berlin (2011).
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3. Experimentá
Experimentální
lní uspoĜ
uspoĜádání Mössbauerovy spektroskopie

Blokové
Blokové sché
schéma MS

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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3. Experimentá
Experimentální
lní uspoĜ
uspoĜádání Mössbauerovy spektroskopie

vkrok = Di (mm/s)/Di (kanálové þíslo)
vmax = vstep (N – 1)/2
P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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3. Experimentá
Experimentální
lní uspoĜ
uspoĜádání Mössbauerovy spektroskopie

Radioaktivní
Radioaktivní zdroj pro 57Fe MS

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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3. Experimentá
Experimentální
lní uspoĜ
uspoĜádání Mössbauerovy spektroskopie

Kryostaty a vnČ
vnČjší magnetická
magnetická pole

Synchrotronové
Synchrotronové záĜení
ení
P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein,
Mössbauer Spectroscopy and Transition
Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein, Mössbauer
Spectroscopy and Transition Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer,
Berlin (2011).
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4. Hyperjemné
Hyperjemné interakce

• Mössbauerovské
ssbauerovské spektrum je charakterizová
charakterizováno poþ
poþtem, tvarem, polohou a relativní
relativní
intenzitou absorpþ
absorpþních þar. Tyto vlastnosti spektra jsou výsledkem povahy rĤ
rĤzných
hyperjemných interakcí
interakcí a jejich þasových zá
závislostí
vislostí a zá
závislostí
vislostí na jaké
jakémkoliv pohybu
(dynamice) mössbauerovsky aktivní
aktivního já
jádra;
• Mössbauerovsky aktivní
aktivní jádro vystaveno elektrickým a magnetickým polí
polím vytvá
vytváĜených
elektrony mössbauerovsky aktivní
aktivního atomu a sousední
sousedními atomy ĺ tyto pole interagují
interagují s
distribucí
distribucí elektronové
elektronového ná
náboje a magnetickým dipó
dipólovým momentem mössbauerovsky
aktivní
aktivního já
jádra a rozruš
rozrušují
ují jeho jaderné
jaderné energetické
energetické stavy;
• KromČ
KromČ chemických charakteristik tudí
tudíž hyperjemné
hyperjemné parametry odrá
odrážejí
ejí vibraþ
vibraþní, elektrické
elektrické
a magnetické
magnetické vlastnosti zkoumané
zkoumaného materiá
materiálu;
• Perturbace jaderných hladin ĺ jaderná
jaderná hyperjemná
hyperjemná interakce:
(1) posun jaderných energetických hladin (elektrická
(elektrická monopó
monopólová
lová interakce);
(2) štČpení
pení degenerovaných stavĤ
stavĤ (elektrická
(elektrická kvadrupó
kvadrupólová
lová interakce a magnetická
magnetická
dipó
dipólová
lová interakce);
• Mössbauerovské
ssbauerovské spektrum odrá
odráží povahu a sí
sílu hyperjemných interakcí
interakcí:
(1) elektrická
elektrická monopó
monopólová
lová interakce ĺ zmČ
zmČna polohy rezonanþ
rezonanþní þáry;
(2) elektrická
elektrická kvadrupó
kvadrupólová
lová interakce a magnetická
magnetická dipó
dipólová
lová interakce ĺ štČpení
pení
rezonanþ
rezonanþních þar podle pravidel dovolených pĜ
pĜechodĤ
echodĤ ze zá
základní
kladního do
excitované
excitovaného stavu;
• ObecnČ
ObecnČ platí
platí, že celková
celková absorpþ
absorpþní intenzita spektra je funkcí
funkcí koncentrace mössbauerossbauerovských jader v absorbé
ezĤ
Ĥ, úþastní
absorbéru a atomových úþinných prĤĜ
prĤĜez
astnících se jaderných procesĤ
procesĤ.
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4. Hyperjemné
Hyperjemné interakce

4.1. Chemický (izom
érní
(izomé
rní) posun
Chemický posun je výsledkem odliš
odlišné elektrické
elektrické monopó
monopólové
lové (coulombovské
coulombovské) interakce
mezi distribucí
distribucí kladné
kladného ná
náboje já
jádra a distribucí
distribucí elektronové
elektronového ná
náboje s-elektronĤ
elektronĤ
v objemu já
jádra v záĜiþi a absorbé
absorbéru.
ru. Tento posun vzniká
vzniká v dĤ
dĤsledku rozdí
rozdílu objemu já
jádra v
základní
kladním a excitované
excitovaném stavu a rozdí
rozdílu mezi elektronovými hustotami v místČ
stČ
mössbauerovských jader v záĜiþi a absorbé
absorbéru ĺ singlet

2
3

4.2. Kvadrupó
Kvadrupólové
lové štČpení
pení
Jádra ve stavech s I > 1/2 vykazují
vykazují nesfé
nesférické
rické rozlož
rozložení
ení náboje,
boje, které
které je charakterizová
charakterizováno
jaderným kvadrupó
kvadrupólovým momentem Q. Jestliž
Jestliže je jaderný kvadrupó
kvadrupólový moment vystaven
nehomogenní
nehomogennímu elektrické
elektrickému poli valenþ
valenþních elektronĤ
elektronĤ a ligandĤ
ligandĤ, charakterizované
charakterizovanému
tenzorem gradientu elektrické
elektrického pole, dochá
dochází k elektrické
elektrické kvadrupó
kvadrupólové
lové interakci,
interakci, která
která se
projeví
projeví rozš
rozštČpení
pením jaderných energetických hladin odpoví
odpovídají
dajících rĤ
rĤzným smČ
smČrovým
uspoĜ
uspoĜádáním kvadrupó
kvadrupólové
lového momentu Q vzhledem k hlavní
hlavní ose tenzoru gradientu
elektrické
elektrického pole ĺ dublet

∆EQ =

1
η2
eQVzz 1 +
2
3

Ș = (Vxx – Vyy)/Vzz

• Elektrická
Elektrická kvadrupó
kvadrupólová
lová interakce: štČpení
pení (2I + 1) magnetických podstavĤ
podstavĤ bez posunutí
posunutí
stĜ
stĜední
ední energie rozš
rozštČpené
pené variety;
• ǻEQ: vazebné
vazebné vlastnosti a loká
lokální
lní symetrie pozice železa ve struktuĜ
struktuĜe;
• Kvadrupó
Kvadrupólová
lová interakce kompletnČ
kompletnČ sní
snímá degeneraci stavĤ
stavĤ s celoþ
celoþíselným spinem vyjma
kdy Ș = 0;

a

(0) 2 − ψ z (0) 2 ]

kde
a
jsou energie jaderné
jaderného pĜ
pĜechodu z excitované
excitovaného do zá
základní
kladního stavu
v absorbé
absorbéru a zá
záĜiþi, Z je atomové
atomové þíslo, e je ná
náboj elektronu, ¢Re2² a ¢Rg2² jsou stĜ
stĜední
ední
hodnoty kvadrá
kvadrátĤ polomČ
polomČrĤ jader v excitované
excitovaném a zá
základní
kladním stavu a |ȥ
|ȥa(0)|2 a |ȥ
|ȥz(0)|2 jsou
vlnové
vlnové funkce výskytu elektronové
elektronového ná
náboje v objemu já
jádra v absorbé
absorbéru a zá
záĜiþi.
Relativistický DopplerĤ
DopplerĤv jevu druhé
druhého Ĝádu ĺ įt = – ¢v2²/(2c
/(2c), kde ¢v2² pĜísluší
sluší stĜ
stĜední
ední hodnotČ
hodnotČ
kvadrá
kvadrátu rychlosti oscilací
oscilací jádra; je teplotnČ
teplotnČ závislý

27

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A.
X. Trautwein,
Trautwein,
Mössbauer
Spectroscopy and
Transition Metal
Chemistry,
Chemistry,
Springer,
Springer, Berlin
(2011).

4. Hyperjemné
Hyperjemné interakce

] [ψ

Et z

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X.
Trautwein,
Trautwein, Mössbauer
Spectroscopy and
Transition Metal
Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer,
Berlin (2011).
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[

δ c = E ta − E tz = πZe 2 Re2 − Rg2
Et a
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• |ȥ(0)|
(0)|2: schopnost ss-elektronĤ
elektronĤ proniknout do já
jádra
(hlavnČ
(hlavnČ 1s a 2s elektrony);
• p-, dd- a ff-elektrony nepĜ
nepĜispí
ispívají
vají (mají
(mají uzel v r = 0);
• kontrakce vnitĜ
vnitĜních ss-orbitalĤ
orbitalĤ stí
stínČním jaderné
jaderného
potenciá
potenciálu elektronovým ná
nábojem ve valenþ
valenþní slupce
(nepĜ
(nepĜímý pĜ
pĜíspČ
spČvek);
• pĜímý pĜ
pĜíspČ
spČvek: valenþ
valenþní s-orbitaly v dĤ
dĤsledku jejich
podí
podílu na formová
formování molekulá
molekulární
rních orbitalĤ
orbitalĤ;
• Oxidaþ
Oxidaþní stav a spin:
(1) ýím vyšší
vyšší je oxidaþ
oxidaþní stav, tí
tím kladnČ
kladnČjších
ších hodnot
į nabývá
nabývá;
(2) Izomé
Izomérní
rní posuny nízkospinových slouþ
slouþenin jsou si
podobné
podobné;
(3) Nízkospinové
zkospinové slouþ
slouþeniny vykazují
vykazují niž
nižší izomé
izomérní
rní
posun než
než vysokospinové
vysokospinové slouþ
slouþeniny;
(4) į je ovlivĖ
Ė
ová
á
no
geometrickými
detaily
koordinaþ
þ
ovliv ov
koordina ní
sfé
sféry a vlastnostmi vazeb železoelezo-ligand;
(5) Kovalentní
Kovalentní ligandy indukují
indukují niž
nižší į než
než iontové
iontové
ligandy;
ligandy;
(6) Tetraedrá
TetraedrálnČ
lnČ koordinované
koordinované komplexy vykazují
vykazují niž
nižší
į než
než okraedrá
okraedrálnČ
lnČ koordinované
koordinované komplexy.

4. Hyperjemné
Hyperjemné interakce

• Degenerace jaderných stavĤ
stavĤ s poloþ
poloþíselným spinem není
není kompletnČ
kompletnČ sejmuta pouze þistou
kvadrupó
kvadrupólovou interakcí
interakcí (Kramerovy dublety ĺ zĤstavají
stavají aspoĖ
aspoĖ dvojná
dvojnásobnČ
sobnČ degenerované
degenerované)
• Znamé
Znaménko kvadrupó
kvadrupólové
lové interakce: znamé
znaménko Q a hlavní
hlavní slož
složky Vzz tenzoru gradientu
elektrické
elektrického pole;
Gradient elektrické
elektrického pole:
pole: 1). valenþ
valenþní elektrony samotné
samotného mössbauerovsky aktivní
aktivního
atomu (asymetrie v rozlož
rozložení
ení jejich hustoty elektrické
elektrického ná
náboje); 2). asymetrické
asymetrické uspoĜ
uspoĜádání
nábojĤ
bojĤ (nebo dipó
dipólĤ) vzdá
vzdálených iontĤ
iontĤ, obklopují
obklopujících mössbauerovsky aktivní
aktivní atom, v
nekubických krystalografických mĜ
mĜížkách.
ch.
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Výpoþ
Výpoþet gradientu elektrické
elektrického pole
Gradient elektrické
elektrického pole
od bodových ná
nábojĤ
bojĤ

„MĜížkový“
kový“ pĜíspČ
spČvek ke
gradientu elektrické
elektrického pole

• nekubická
nekubická distribuce vnČ
vnČjších
ších
nábojĤ
bojĤ
• zesí
zesílení
lení gradientu elektrické
elektrického
pole
• „antistí
antistínící“ faktor (1 - Ȗ)

PĜíspČ
spČvek od valenþ
valenþních
elektronĤ
elektronĤ
• náboje blí
blízké
zké jádro ĺ silsilný vliv na kvadrupó
kvadrupólovou
interakci
• valenþ
valenþní elektrony ĺ nejnejsilnČ
silnČjší pĜíspČ
spČvek k EFG
• valenþ
valenþní pĜíspČ
spČvek
• molekulá
molekulární
rní orbitaly vytvytvoĜ
voĜené
ené mezi centrá
centrální
lním
atomem a ligandy

• vČtšinou nevýznamný pĜíspČ
spČvek
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Fe(II)
Fe(II) a Fe(III)
Fe(III) o oktaedrické
oktaedrické koordinaci
Oþeká
ekáváné hodnoty prvkĤ
prvkĤ (EFG)val
tenzoru

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X. Trautwein,
Trautwein,
Mössbauer Spectroscopy and Transition
Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer, Berlin (2011).
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4.3. Magnetické
Magnetické štČpení
pení
Magnetické
Magnetické štČpení
pení vzniká
vzniká v dĤsledku magnetické
magnetické dipó
dipólové
lové interakce mezi magnetickým
dipó
dipólovým momentem já
jádra ȝ a indukcí
indukcí magnetické
magnetického pole B v místČ
stČ mössbauerovsky
aktivní
aktivního já
jádra (tzv. ZeemanĤ
ZeemanĤv jev)
jev) ĺ kompletní
kompletní sejmutí
sejmutí degenerace hladin

EM = −µ

mI
B = − g N µ N mI B
I

kde gN je jaderný Landé
Landého faktor a ȝN je jaderný magneton (ȝ
(ȝN = (e
(eƫ)/(2m
)/(2mp), kde ƫ je
Diracova konstanta a mp je hmotnost protonu). Jelikož
Jelikož pro existenci pĜ
pĜechodĤ
echodĤ platí
platí
výbČ
výbČrová
rová pravidla,
pravidla, kdy ǻmI = 0, ± 1, dostá
dostáváme 6 dovolených pĜ
pĜechodĤ
echodĤ a tudí
tudíž magneticky
rozš
rozštČpené
pené mössbauerovské
ssbauerovské spektrum se bude sestá
sestávat ze 6 absorpþ
absorpþních þar (tj. sextetu).
Pozorová
Pozorování sextetu ĺ relaxaþ
relaxaþní jevy a jejich þas relaxace musí
musí být vČ
vČtší než
než ĲL
(charakteristická
(charakteristická doba Larmorovy precese magnetické
magnetického momentu v excitované
excitovaném stavu
jádra) a ĲL < ĲN (menší
(menší nČž doba života excitované
excitovaného stavu).
Ve vnČ
vnČjším
ším magnetické
magnetickém poli Bext pozorujeme efektivní
efektivní hyperjemné
hyperjemné magnetické
magnetické pole

B eff = B hf + B ext
Hyperjemné
Hyperjemné magnetické
magnetické pole má
má 3 pĜ
pĜíspČ
spČvky: Fermiho kontaktní
kontaktní þlen, magnetické
magnetické pole
dipó
dipólární
rního pĤvodu a magnetické
magnetické pole orbitá
orbitální
lního pĤ
pĤvodu.
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4.4. Kombinované
Kombinované elektrické
elektrické a magnetické
magnetické hyperjemné
hyperjemné interakce

4.5. Relativní
Relativní intenzity (plochy) absorpþ
absorpþních þar
V pĜ
pĜípadČ
padČ sextetu (ClebschClebsch-Gordanovy koeficienty)

A1 (θ ) : A2 (θ ) : A3 (θ ) : A4 (θ ) : A5 (θ ) : A6 (θ ) = 3 : x : 1 : 1 : x : 3
kde

x=

4 sin 2 (θ )
1 + cos 2 (θ )

kde ș je úhel mezi smČ
smČrem Ȗ-paprskĤ
paprskĤ a magnetickým polem v místČ
stČ mössbauerovsky
aktivní
kový materiá
aktivního já
jádra (pro práš
práškový
materiál a materiá
materiál s ná
náhodnou orientací
orientací hyperjemné
hyperjemného
magnetické
magnetického pole pozorujeme 3:2:1:1:2:3).
V pĜ
pĜípadČ
padČ dubletu

A±

A±

P. Gutlich,
Gutlich, E. Bill,
Bill, A. X.
Trautwein,
Trautwein, Mössbauer
Spectroscopy and Transition
Metal Chemistry,
Chemistry, Springer,
Springer,
Berlin (2011).

3
→ ± 12
2

1
→ ± 12
2

(θ ) = 3 [1 + cos 2 (θ )]
8

(θ ) = 3 ª« 5 − cos 2 (θ )º»

8 ¬3
¼
kde ș je úhel mezi smČ
smČrem Ȗ-paprskĤ
paprskĤ a hlavní
hlavní osou tenzoru gradientu elektrické
elektrického pole
v místČ
stČ mössbauerovsky aktivní
aktivního já
jádra.
dra.
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4.6. Vyhodnocení
Vyhodnocení mössbauerovské
ssbauerovského spektra
- Dostupné
Dostupné programy:
programy: NORMOS, MOSSWINN, RECOIL,…
RECOIL,…
- Souþ
Souþet Lorentzovských singletĤ
singletĤ
Γi2 4
y (v, b ) = y poz + ¦ Ai
(v − δ i )2 + Γi2 4
i

Mössbauerovsky aktivní
aktivní jádro vní
vnímá svoje okolí
okolí
buć
buć pĜímými,
mými nebo nepĜ
nepĜímými interakþ
interakþními memechanismy.
chanismy

Bext

PĜímé interakce

Typ I:
I Interakce mezi atomovým obalem a já
jádrem
Typ III:
III Interakce mezi okolní
okolní mĜížkou a já
jádrem
Typ V: Interakce mezi Bext a já
jádrem

σ 2 = ¦ ª¬ y ( n, b ) − N ( n ) º¼ → min
2

NepĜ
NepĜímé interakce

n

- K minimalizaci se s výhodou využ
ch þtvercĤ
využívá Newtonovy nelineá
nelineární
rní metody nejmenší
nejmenších
tvercĤ

χ2 = ¦
n

Typ II:
II Interakce mezi mĜížkou a atomovým obalem
jádra
Typ IV:
IV Interakce mezi Bext atomovým obalem já
jádra

[ y(n, b ) − N (n )]2
y (n, b )

- Z matematické
matematického hlediska lze prolož
proložení
ení experimentá
experimentální
lních dat považ
považovat za vyhovují
vyhovující, jestjestliž
liže veliþ
veliþina Ȥ2 pro konkré
konkrétní
tní pĜípad nalezených parametrĤ
parametrĤ aproximaþ
aproximaþní funkce konverguje
k poþ
poþtu kaná
kanálĤ za pĜ
pĜedpokladu, že N(n) se Ĝídí Poissonovým rozdČ
rozdČlení
lením s nejpravdČ
nejpravdČpodopodobnČ
bnČjší hodnotou y(n, b).
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1
ª
º
+ CP = D«S32 − S(S +1)» + E S12 − S22
3
¬
¼
+ EZ = µB Bext ⋅ g ⋅ S

[

+ MH = I ⋅ A⋅ S
3eQV33 ª 2 1
η
+ EH =
I3 − I (I +1) +
4I (2I +1) «¬
3
3
+ JZ = −gNµN Bext ⋅ I

]

Fe

Fe

y

Bext
Ȗ-rays

(I

−I

2
2

º
»
¼

)
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5. Mössbauerova spektroskopie ve vnČ
vnČjších
ších magnetických polí
polích

Interakce typu I a typu III
Interakce typu V

Bext

ș
Bhf

2
2
§ Beff
− Bext
− Bhf2 ·
¸
2 Bext Bhf
©
¹

θ = arccos ¨

Na zá
základČ
kladČ ClebschClebsch-Gordanových
Gordanových koeficinetĤ
koeficinetĤ (ș…úhel mezi
smČ
smČrem efektivní
efektivního hyperjemné
hyperjemného pole Beff a smČ
smČrem chodu

x paprskĤ
paprskĤ Ȗ-fotonĤ
fotonĤ = smČ
smČr vnČ
vnČjšího
šího magnetické
magnetického pole Bext v
parallel geometrii
geometrii)) dostá
dostáváme

Fe

4. Hyperjemné
Hyperjemné interakce

Interakce typu I
2
1

ș
Bext
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Interakce typu IV

Beff

x

+ spin = + CP + + EZ + + MH + + EH + + JZ

Interakce typu II
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vnČjších
ších magnetických polí
polích
Paralelní
Paralelní
z
y
geometrie
B eff = B ext + B hf

Ȗ-rays

Spinový hamiltoniá
hamiltonián

θ = arcsin

Polem indukované
indukované pĜechody v antiferomagnetických látká
tkách
Geometrie
Geometrie pro
mČĜen
ČĜeníí jevu
spinové
spinové reorientace u
antiferomagnetických
látek

Kolineá
Kolineární
rní antiferomagnet

vychýlený
antiferomagnet

6r
4 + 3r

Kolmá
kde r = A2,5/A1,6 (A2,5…intenzita 2. a 5. þáry,
Kolmá
ry, A1,6…intenzita 1. a 6.
geometrie
þáry.
Diamagnety
Diamagnety (Fe2+, S = 0)
Ļ
žádné
dné Bhf, Beff = Bext
Paramagnety (superparamagnety)
superparamagnety)
Ļ
Magnetické
štČpení
pozorová
Magnetické
pení
pozorováno
jestliž
jestliže (1) Ĳ (…,Bext) >> ĲMöss nebo (2)
Bext silné
silné, že indukuje M v materiá
materiálu.

AF…
á fáze,
AF…antiferomagnetick
antiferomagnetická
ze, SF…
SF…spinovČ
spinovČ pĜeklopená
eklopená fáze,
ze, P…vysoce uspoĜ
uspoĜádaná
daná paramagnetický stav
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vnČjších
ších magnetických polí
polích
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6. Oxidy železa pohledem Mössbauerovy spektroskopie

Magneticky neuspoĜ
neuspoĜádané
dané materiá
materiály (charakterizované
(charakterizované magnetickým uspoĜ
uspoĜádáním na
krá
krátkou vzdá
vzdálenost)
Ļ
Amorfní
Amorfní materiá
materiály charakterizované
charakterizované náhodností
hodností a frustrací
frustrací pĜítomných magnetických
interakcí
é a feromagnetické
interakcí rĤzných (antiferomagnetick
(antiferomagnetické
feromagnetické) typĤ
typĤ

Į-Fe2O3, Ȗ-Fe2O3, and Fe3O4
• natural abundance
• bulk and nanoscaled character
• diversity of synthetic routes
ȕ-Fe2O3, İ-Fe2O3, and amorphous Fe2O3
• rare forms
• not found in the nature
(except İ-Fe2O3 as a biogenic compound)
• only as nanoscaled
• unique morphologies
• difficult to prepare them as single phases
phases
• thermally unstable
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Qualitative and quantitative phase analysis and solution of reaction
reaction mechanism

FeO
(wustite)
wustite)

ȕ-Fe2O3

46

Fe3O4
(magnetite)

Ȗ-Fe2O3
(hematite)

(1) Identification and distinguishing of individual Fe2O3 polymorphs;
(2) Distinguishing between Ȗ-Fe2O3 and Fe3O4;
(3) Distinguishing between amorphous Fe2O3 and nanocrystalline polymorphs;
(4) Mechanism and kinetics of iron(III)
iron(III) oxide solidsolid-state formation and transformation;
(5) Monitoring of isochemical transformations of metastable polymorphs.

Į-Fe2O3
(hematite)

İ-Fe2O3

6. Oxidy železa pohledem Mössbauerovy spektroskopie

Structural and magnetic characterization of iron oxide nanophases
nanophases
(1) Quantification of nonnon-equivalent structural sites (octahedral and tetrahedral sites in ȖFe2O3 –Fe3O4 systems, sample stoichiometry);
(2) Magnetic transition behavior (Né
(Néel, Curie, Morin, Verwey transitions);
(3) Distinguishing and quantification of magnetically nonnon-equivalent fractions (WF and AF
fractions in hematite);
(4) Monitoring of superparamagnetic relaxation;
(5) InIn-field magnetic characterization (spin canting phenomena, magnetic
magnetic anisotropy,
surface effects, cation substitution effects).
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6. Oxidy železa pohledem Mössbauerovy spektroskopie
7 K, 6 T, Bext ĹĹ Ȗ

Spin canting as a
finitefinite-size effects and surface effects

SpinSpin-canting phenomenon:
phenomenon:
1). Surface effects
2). Defects
3). Substitutions
Ļ
Topographic and magnetic
frustration
CoreCore-shell model
Ļ

1
2

e = r sin 2 (θ )
ș...angle between Beff and Ȗ-rays direction

E. Tronc et al.,
al., Hyperfine Interact.
Interact. 112, 97 (1998).
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E. C. Sousa et al.,
al., J. Appl.
Appl. Phys.
Phys. 106, 093901 (2009).
CoreCore-shell approach
Ļ
3 sextets
Ļ
Aligned core spins
(2 sextets)
Misaligned surface spins
(1 sextet)
Ļ
q-parameter
(portion of surface spins)
Ļ
e-parameter
(thickness of canted layers)

2020-50 nm
5 K, 0 T

ȖT

ȖT
ȖO
Į

ȖO

Bext ĹĹ Ȗ
Į 5 K, 5 T

Į

Į

Į-Fe2O3
3:4:1:1:4:3
(Bext > Bsf)

Ȗ-Fe2O3
3:0:1:1:0:3

If the hypothesis of finitefinite-size effects causing the spin canting phenomenon is
adopted, 2 sextets are used to fit the inin-field spectra (see later)
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R. Zboril,
Zboril, L. Machala, M. Mashlan,
Mashlan, J. Tucek, R. Muller,
Muller, O. Schneeweiss,
Schneeweiss, Phys.
Phys. Stat.
Stat. Sol. C 1, 2004, 3710.
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V. Belessi,
Belessi, R. Zboril,
Zboril, J. Tucek, M. Mashlan et al.
al. Chem.
Chem. Mater. 20, 3298 (2008).

Amorphous Fe2O3 (from Prussian Blue)
Bext ĹĹ Ȗ
Fe3O4
Bext ĹĹ Ȗ
5 K/0 T

1-3 nm

Nanocrystalline Fe2O3 (from KFeO2)
3-5 nm

5 K/5 T

Compromise
Ļ
Induction of Bext
vs.
line broadening

chitosan
Fe3O4 nanoparticles coated
by chitosan
5 K, 5 T
From inin-field MS spectrum:
spectrum:
1). FeIII1.90FeII0.10O2.95
2). TW below 25 K ĺ effect of nonnon-stoichiometry, more Fe3+
Surface of nanoparticles
Bulk of nanoparticles

Negligible spin canting

Fe2+ - Fe3+

Bext ĹĹ Ȗ
5 K/5 T

Fe3+,t
Fe3+,o
Fe2.5+,o

8-16 nm
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Stoichiometric Fe3O4
Ļ
T
O
( Fe3+ ) ª¬Fe2+ Fe3+ º¼ O4
T
O
300 K, 0 T

įO = 0.66 mm/s, I(O)/I
(O)/I(T) = 1.94

įO = 0.65 mm/s
I(O)/I
(O)/I(T) = 1.94

56

NonNon-stoichiometric Fe3O4
Ļ
Fe2+ ĺ oxidation ĺ Fe3+ + vacancies
(to establish neutral charge in the structure)
300 °C
400 °C
Į-FeOOH 
→ Į-Fe 2 O3 
→ Fe3O 4
air
H 2 , 1h

įO = 0.60 mm/s
I(O)/I
(O)/I(T) = 1.14

įO = 0.56 mm/s
I(O)/I
(O)/I(T) = 0.85
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Vybrané metódy skúmania biologických aktivít
komplexných zlúčenín

• Účel
– nie úplný prehľad oficiálnych metód – predovšetkým metódy základného
výskumu a primárneho skríningu biologických aktivít
– prezentácia metód skúmania biologických aktivít novopripravených látok
(väčšina nie je obmedzená na koordinačné zlúčeniny)
– všetky metódy zavedené na pracovisku FaF VFU Brno alebo RCPTM –
Katedra anorganické chemie UPOL
– ponuka spolupráce na skúmaní biologických aktivít alebo interakcií
nanomateriálov s biologickými systémami

PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.

•

Aké metódy nebudú
nebudú prezentované
– oficiálne metódy, napr. podľa manuálu OECD
– metódy mikrobiologické a zahrňujúce prácu s rádionuklidmi
– štúdie toxicity (akútnej, subakútnej, chronickej) – dôvody legislatívne,
organizačné, kapacitné a personálne

•

Aké metódy budú
budú prezentované

•

Aké metódy budú
budú prezentované

– metódy rešpektujúce princípy 3R – Replacement, Refinement, Reduction
– in vivo biologické metódy
– in vitro metódy chemické a fyzikálno-chemické
• metódy stanovenia antioxidačnej aktivity (vychytávanie a zhášanie RONS – DPPH
radikál, katiónradikál ABTS, superoxid, peroxynitrit, HOCl, hydroxylový radikál)

– in vitro interakčné štúdie
• interakcie s proteínmi, DNA, nukleázová aktivita

•
•
•
•
•

modely významných ochorení
antidiabetická aktivita (aloxánový model),
antiedematózna aktivita (karagenínový model),
protinádorová aktivita in vivo (leukocytárna leukémia L1210, P388 D1),
biodistribučné štúdie (distribúcia potenciálnych liečiv do tkanív a orgánov)

– in vitro špecificky orientované biologické metódy
• cytotoxicita in vitro (na špecifických živočíšnych líniách THP-1, 3T3 a rastlinných
bunkách BY-2),
• ovplyvnenie mitózy na úrovni chromozómov a jadra ako celku – zmeny štruktúry,
jednoduché a dvojité zlomy, fragmentácia DNA, apoptické zmeny (fluorescenčná
mikroskopia),
• ovplyvnenie expresie a exkrécie významných signálnych molekúl (napr. cytokíny u
protizápalovej aktivity)

In vitro metó
metódy chemické
chemické a fyziká
fyzikálnolno-chemické
chemické
•

– nebiologické metódy predikcie biologickej aktivity
• virtuálny skríning (molekulový docking, ligand-based design, fragment-based
design)
• nutná validácia – napr. inhibície cieľových proteínov, verifikácia väzbového miesta
proteínovou kryštalografiou

Metó
Metódy stanovenia celkovej antioxidač
antioxidačnej kapacity – ABTS, DPPH

Metó
Metódy stanovenia celkovej antioxidač
antioxidačnej
kapacity
– použiteľné pre čisté látky, zmesi (napr. extrakty) i
biologické vzorky
– významné pre popis schopností látok interagovať
s voľnými radikálmi
– väčšinou jednoduché usporiadanie experimentu a
možnosť využitia priamych i nepriamych metód
detekcie úbytku radikálov

antioxidanty

Metó
ania ABTS – princí
Metóda zháš
zhášania
princípy,
py, použ
použitie

Metó
ania ABTS – skrí
Metóda zháš
zhášania
skríning zlož
zložiek zmesí
zmesí (on(on-line metó
metóda)
da)

- výhody – RP-HPLC analýza vhodná na identifikáciu zložiek zmesi
- post-kolónovou derivatizáciou je umožnená on-line identifikácia aktívnych látok
Zhodnotenie výsledkov – pre väčšiu skupinu látok možné porovnať %poklesu absorbancie pri
rovnakej koncentrácii, porovnanie smerníc priamky, prepočítanie na ekvivalent štandardné
tandardného
antioxidantu

Metó
ania DPPH – princí
Metóda zháš
zhášania
princípy,
py, použ
použitie

Zhodnotenie výsledkov – antioxidačný profil zmesi a konkrétneho antioxidantu v zmesi,
prepočítanie na ekvivalent štandardné
tandardného antioxidantu (kyseliny gallovej)
gallovej)
Ref.: Pazourek J., Václavík J., Žemlička M. Food Chem. 125, 785-790 (2011).

Metó
Metóda vychytá
vychytávania OH•
OH• – spinspin-trapping

- spektrofotometrická metóda (520 nm)
- veľmi výhodná na rýchly skríning
- účinné látky obvykle obsahujú ľahko
abstrahovateľný vodík
Zhodnotenie výsledkov – pre väčšiu
skupinu látok možné porovnať %poklesu
absorbancie pri rovnakej koncentrácii,
zrovnanie kinetických parametrov,
prepočítanie na ekvivalent
štandardné
tandardného antioxidantu (L-ASC)

- nepriama inštrumentálna metóda – EPR
- hydroxylový radikál obvykle generovaný
fotochemicky alebo produkčnými systémami
solí prechodných kovov, redukujúceho činidla
a peroxidu vodíka alebo organických
hydrogénperoxidov
- nie je možné sledovať priamo hydroxylový
radikál, preto sa uplatňuje spin-trapping
- používajú sa činidlá s nespáreným
elektrónom, napr. heterocyklické N-oxidy
Zhodnotenie výsledkov
- porovnáva sa intenzita signálov vzoriek s
antioxidantom a referenčnej vzorky
- %poklesu intenzity pri rovnakej koncentrácii a
expozičnom čase
Ref.: Šeršeň F., et al. Chem. Listy 101, 60-64 (2007).

Metó
Metódy stanovenia SODSOD-aktivity
•

•

zdroje: chemické – KO2, N(Bu)4O2, crown étery, UV-fotolýza ethanolických roztokov,
elektrochemická produkcia, autooxidácia flavínov, epinefrínu, pyrogalolu a NADH oxidácia
fenazin methosulfátom, biologické – aktivované neutrofily
detekčné systémy
–

–

–

priame – pulzná rádiolýza, rapid-freeze EPR,
stoped flow-spectroscopy, polarografické techniky,
19F-NMR, cyklická voltametria
nepriame – redukcia cytochrómu c, redukcia
tetrazóliových farbív, redukcia nitrometánu,
spektrálna analýza produktov autooxidácie epinefrínu,
pyrogalolu, 6-hydroxydopaminu, chemiluminiscencia
luminolu, tvorba nitritov z chloridu hydroxylamónia
biologické – geneticky modifikované kmene Salmonela sp., nebo Escherichia sp.

Interakčné štúdie – interakcie látok s proteínmi a DNA
Niekoľko možností detekcie a hodnotenia:
1.

Ovplyvnenie elektrónových spektier testovaných látok – u koordinačných zlúčenín CT-prechody,
metodicky sa jedná o spektrofotometrickú titráciu
Zhodnotenie výsledku – buď popis zmien v elektrónových spektrách v závislosti na pomere
koncentrácií [testovaná látka : DNA], sledujú sa posuny absorpčných pásov (modrý (-) alebo červený
(+) posun), hypochromicita alebo hyperchromicita, možnosť výpočtu väzbovej konštanty Kb

[DNA] = koncentrácia DNA
εa = mol. abs. koeficient po prídavku DNA
εf = mol. abs. koeficient u volného ligandu
εb = mol. abs. koeficient u plne viazaného
ligandu

Vyhodnotenie – percento inhibície pri definovanej koncentrácii, IC50
Ref.: Herchel R., et al. Dalton Trans. 9870-9880 (2009).

Ref.: Buchtik R., et al. Dalton Trans. 40, 9404-9412 (2011).

Interakčné štúdie – interakcie látok s proteínmi a DNA

Interakčné štúdie – interakcie látok s proteínmi a DNA

Niekoľko možností detekcie a hodnotenia:

Niekoľko možností detekcie a hodnotenia:

2.

Fluorimetrická titrácia komplexu EB-DNA (etidium bromid-DNA)
Zhodnotenie výsledku – zo závislosti poklesu intenzity fluorescencie na koncentrácií testovanej
látky (lineárna závislosť) - výpočet väzbovej konštanty Ksv (Stern-Volmer equation)

3.

Hmotnostná spektrometria zmesí ligand-biomolekula
- je možné sledovať nekovalentné, ale predovšetkým väzbové interakcie, využitie buď reálnych alebo
modelových biomolekúl (napr. HSA, lyzozým, plazmidy, oligonukleotidy)
Zhodnotenie výsledku – v ideálnom prípade identifikácia interagujúcej častice z rozdielu hmôt

I0 = intenzita fluorescencie pred
pridaním zhášača
I = intenzita fluorescencie po pridaní
zhášača s konc. [Q]
Ksv = väzbová konštanta (smernica
priamky)

Ref.: Sarkar S., et al. J. Mol. Struct. 980, 117-123 (2010).

Ref.: Buchtik R., et al. Dalton Trans. 40, 9404-9412 (2011).

Interakčné štúdie – Nukleázová aktivita koordinačných zlúčenín

In vitro špecifické biologické metódy

- špecifická metóda využívajúca kvantitatívne i kvalitatívne hodnotenie fragmentácie modelového
cirkulárneho plazmidu (napr. PUC19, PRSet-B) pôsobením produktov Fentonovej reakcie (zmes
redoxne aktívneho prechodného kovu + peroxid vodíka + redukujúce činidlo)
- intaktný plazmid je s superzvinutej forme (CCC-forma), oxidačným poškodením jedného reťazca
vzniká otvorená cirkulárna forma (OC-forma), pri poškodení oboch reťazcov vzniká lineárna
(L-forma)
Zhodnotenie výsledku – gélová elektroforéza,
výpočet %štiepenia DNA = 100* (OC)+2*(L)/(CCC+OC+2*L)

- cytotoxicita in vitro (na špecifických
živočíšnych líniách THP-1, 3T3 a rastlinných
bunkách BY-2) – viabilita MTT test, mitotický index
- ovplyvnenie mitózy na úrovni chromozómov
a jadra ako celku – zmeny štruktúry, jednoduché a
dvojité zlomy, fragmentácia DNA, apoptické
zmeny (fluorescenčná mikroskopia)
K
R116
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R152
R159

Presence of apoptic-like bodies - nuclei fragmentations (72 h)
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Bunková suspenzia BY-2, fluorescenčné farbenie Hoechst
33258, nápadná je prítomnosť apoptic-like bodies (šípka),
prejevu fragmentácie DNA.

Ref.: Buchtik R., et al. Dalton Trans. 40, 9404-9412 (2011).

In vitro špecifické biologické metódy – ovplyvnenie expresie cytokínov
- využívajú sa kultúry makrofágov, napr. THP-1 alebo RAW 264.7 aktivovaných LPS
- využitie štandardných metód – RT-qPCR u expresie, Western Blotting, ELISA – sekrécia
- vhodné ako model pre sledovanie ovplyvnenia zápalových procesov
- sleduje sa expresia a sekrécia napr. pro/proti-zápalových cytokínov TNF-α, IL-1β, IL-10 a
asociovaných proteínov IL-1RA, HMGB1

In vivo biologické metódy - modely významných ochorení
•

antidiabetická aktivita (aloxánový model)

•

antiedematózna aktivita (karagenínový model)

–

sledovanie glykémie u zvierat premedikovaných testovaných látok po podani selektívne cytotoxického
aloxánu (špecifická deštrukcia β-buniek pankreasu a nástup príznakov modelujúce DM I.typu)

–

plethysmometrické hodnotenie zníženia opuchu u zvierat
premedikovaných testovanou látkou po intraplantárnom
podaní lambda-karagenínu
NADH

NADP+ + H+

O
H
O

N
N

O
O

H

O

O

H

N
N

O
OH

H

O

O

H

aloxan

O2-

Cu(II)

Cu(I)

SOD

N

O

H

radikál aloxanu

O2

OH

N

kyselina dialurová

O2

O2-

Cu(II)

Cu(I)

H2O2
Fe2+
OH

SOD

In vivo biologické metódy – protinádorová aktivita in vivo

Nebiologické metódy predikcie biologickej aktivity

•

•

hodnotenie terapeutického pôsobenia testovaných látok (3-7 dní terapie) po infekcii bunkami
leukocytárnej leukémie L1210 alebo P388 D1
• sledujú sa fyziologické, cytologické a histologické parametre a distribúcia účinných látok do
orgánov a sekundárnych tumorov
Zhodnotenie výsledkov – predĺžnie doby života v porovnaní s pozitívnou kontrolou, krvný obraz
– hodnotenie klinického stavu rozvoja leukémie, detekcia indukcie apoptózy alebo nekrózy v
sekundárnych tumoroch histochemickými metódami (TUNEL+, aktivácia kaspáz)

•

virtuálny skríning (molekulový docking – dokovacie
programy GOLD 5.0.1, Autodock 4.2.1, DOCK 6.5,
ligand-based design, fragment-based design)
nutná validácia – napr. inhibície cieľových proteínov,
verifikácia väzbového miesta proteínovou kryštalografiou
kokryštalizáciou proteínu s ligandom alebo crystal-soaking

Molekulový docking vysoko aktívneho
inhibítora acetylcholínesterázy
Látka 4C6 v aktívnom centre AChE

Ref.: Trávníček Z., et al. J. Inorg. Biochem. 105, 937-948 (2011).

POĎ
POĎAKOVANIE
Za spoluprá
spoluprácu:
cu:
Prof. RNDr. Zdeně
Zdeněk Trá
Trávní
vníček, Ph.D.
Ph.D. – RCPTM, Katedra anorganické
anorganické chemie
Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
Ph.D. – ÚHFT, FaF VFU Brno
RNDr. Jan Hoš
Hošek Ph.D.
Ph.D. – RCPTM, Katedra anorganické
anorganické chemie
Mgr. Garbiela Praž
Pražanová
anová – ÚHFT, FaF VFU Brno
Doc. PharmDr.
PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Ph.D. – ÚPL, FaF VFU Brno
Za finanč
finančnú podporu:

    
 

    ! "##$    '


  () (*  +  ,-,  +)
 (, ) ./2) *,- )  ,-, (*   
(3

    

 *( ( ,- 4      ( 5 )
 (  +)      +   ( (,

 *(    ( (, ( 4,( (, ,,-  6)  ( 
( (, ,,- ((,



( ,

  5*' ! 3 ;<>  . ? -(
8#""@





A  ! :B$  ,  -



;#$  9 -  -



<#$

-  -

D  "#

EFG

H ,( 

I9 ,

J (,

K(

L4

D,-(+MN(

. (

O (

H(9



-./ +
0
(

F
)* +
,


'

12/-.   3&
'&.'-  # '.  /.'2  -#.
/5  -'.68

"#
&'
(





 

  +  >"  

 




* (

+     + 9C,-  , 6
-'( ( (  99





,,( 88# (9(,6) ,,( ":#

'&. 4

J4 ( (, ,  '
129 : ; .' .<'
 = 


 !

>9 :  .

+

!  "

;  P9,- (  *    '

?..  '2. 2 ;/#  2/-.- @&
A@ /'2 < /'  A.'@ 3'.2 A@ @ <2 
;/@ 2
- ;/  =- /'

&C&/ #./ ' /.

B

< ;. D. '/6 ;'; '  A

!B

A=  A-- 4- .-5@8 .<A2
;'; '6 A .' - 4A-- 8 .<A- ;'; '6 2 /.

B

A; /=5  3'.6




E '.  & -/.F  .G.  / . /
/H I. J-  6= ; =







,QR 



LFT :##"U8###

( (, , 

 ?FE.S@

R   4 4(6 4(( (  *


LFT ";VW>



 F ? ,(





GR 



LFT 88 B"< 

 F(*'  R-Y @

  ( 4 
  , 

'
'

Z  ( ([ *

( * ,   *
4(( \ F(-(  4 (  4


+  9 ( ( +  (  5(( ' (   *' 4(6 '+  (  - )
'   , ( )    * + ] ( - 4 (  -



'      4  \ ( *+  * , ?   C  @
  * 4(6  * (
 * ,   * 
(

O ,   *'  - 
 ( ( 
(  
( P   (  + ) (  + C9

( 4  4

 '  4(    5(

(  * U



 (,



 (,  5  ,- ( (, 4  4 ( 
 4-  *  9  (,







  (, (  9   ( 
 + + - 4-  *



 (

R

49 

6 *    ( ,

 49
'

4(( 64 9  (   4 ( (

( 

4(( 

+ 4(( 

' (  

4(
(5  
 *'
 (,

R    4 4(6 4(( (  *
 4 ( 

4 * ,   *'  -

R  *+     (  +
 4()
 4    (  * ,- ( (  ')   
   *+ ) (  49  (


 (9 ( 4

F- 45 ^( ,  5 _ (  \  (,6 (  +46 ( (- (4
C

( ? (, )  + ( ( )   '@    (

T4( U 2(  65 FQY (+ (, 
 (  +`



KKKK

 ( , (  )   + ( 9   



, 4 ((   (   6+  (  + ( ( ,-3 I *  
 ') 9C  +   (, 4)   
 ,,- ( 9 ,-  ,- ,- 4( ,-3  (' (
 + '     ,   '
 + C +

(  (  (,- (,   , ^,
* _

(KKKK
.B ,D KKKK
!KKKK
KKKK
K
!KK

. (  ( 

+ -  

LKKKK

- 9  P 9   *(
 C +
 ,((





R 4(' (  ( 

!KK(

!KK

!KKL

!KK

!KK

!KK

!KK

+  + ( (9(,,-

*. =  ;&G.M


I( ,  5  (    FQY
(*       (,

2.&.' @D  . =  ;&G.   /& ==
/-A@ .A/;  3&G 4&.  ;G/   
A.  ; = .A/;8

F  4,  (C  ( +  54      ' ( + 9C 
*  * 4
F  4,  (( ,  (, C + 9C  ( 4( +(
 * (,4) A+ , 4 (( *(  95+,   4,

>-- ;&G.M


/- /    G ./  ;&G.6 N
.-.6B 0 .<  5'/ < &H.'@O#'@ '
'.'@&- .--B ?< / =&   H&2M


P2A



Q..-.  .--& /@'<' A./H

R  A+ *(  '`
R  5  + 4  ( C  9'
'&'  5.G



;&G<-=   < /#..
==# 2-#. <5 .# 
/D'@ -;

 /& = ;=.. 2'@
; /#
 .  2'@ . A2 ;'-



;A =  A/@&2
<.  @ A&
;=&2 == D/6

;&G<-=   < /#..
==# 2-#. ;=. 255
2





 /& = ; 25 . &.@
4./'.-/ 8 A.. 





?'./'@ -A='.2

<5 A/@&2 =@ 
# '2 ;'; '6
; /  <. 
H;

R  A+ *(  '`
'&'  5.G


G.5 .&6 .<#  @ 'R:
R /- = &2
&;



/2-. D- = -D  ;=
3  < /#..& '
;.

?'./'@ -A='.2


/- = /  = -D
.<A&  =/@
=2/=  =3'. G=
-'=. # '2
;'; '6



/2-. D- = -D .&

R  4(
F9 4  (
(( , 69 \
 +(9+   
*+  - 
( - (
 * +  ,-



a - 4(
I ?(5 ( +'@ 
(( ,  '
 9  (   
      
?  *) , @

F9 4   6' +
*+  9  +  
  * [(*  ,-    -

R *U   9 () 5 (C ( +
(+( ) (       (+   (C-   (
-    (, 
*9  ('

D  4(
G( ,4  (   *+
  *44) 4 (-
49   ()  
,-'(    (,
(+(  
' 9  + 3
R *    5 4
 63 Q4   C9
 ( ' -  9  6
   4,



R 6'    +  ' (
  5 4  - ,-   )
(  ) 5 C 4   , 3 c(  
  ,-,   (   (+,
 - 9 (  -   

R






  6' (5  (9(,6
   *  9  (   
   3 J ( +( ( 4  
 9  (      4,
 (  ()
' ( [ 5 (+ (,   b

*U   ,  ' 45    9 
 (,+,,-  ( (     ) (5   ,
 9-  (( ,  '   C 
*   ('  6'

J (   *+   4,  (( ,    ( +
(  4 4
L (,

'CC,- 46U

   (  ',-4 +  4(-



 ,4  ,-( (
'5(+  *(,  5,-)  -' +  ,-) (* ( , ,-)   (,  6  ,( 
 5 (   4   4 *9-  

R *U     ,-   ( (  
   ( 3

*/- '&'@  5.G  3&N /G  ;-=   <'/6
B

+

( )

*/- '&'@  5.G  3&N /G  ;-=   <'/6

;SD.G  &- ;..#.  ;.'& # ;-=  &
'.@&  /;   =M


'#&  A' .3' . ./ '-



=   A' 2A./ ; .& '. ./@
'/2



C.-=    A' ./H A A- .<A
2 =.  -



=- ;' =   =&  @ A'-  =
/;  .- '. ./ D '/

!B

B

3& &- A. . '/ ';-&.B P& &- & .
' /. &./ 2A   / A;  / 
'.-/ 3&  =G 3 @ 3&  /
 /- &- 3& . ;-=  S/- 4S/&.-8

*/- '&'@  5.G 
3&- N =' = H; .

*/- '&'@  5.G 
3&- N =' = H; .

B

/D& /& '&'@  5.G  3&2
3 . /D  /

B

LB

-# . =;2' ;-&./ AG& .6&

!B

B

2. < <5./' .&6 6;  .& - /- 
='. @ < ; 4D &  - <G 3 .- = -D.@& '&#'-8

B

;&-.  T.<# .=&. V &; ;'-& '2 
S. 2
2. <. A< 3-H-=   A< .  T&;'V
/- '. A- ;A;D . =& A@
< ;  A# .'@ /   ;'-& '6& ; A- .
&.  . ;'-& '2 & ./'.-/
-&#. ;. < G'- A

; 2 N

;.  ;.  ;.   '&-' .

(B

*/- '&'@  5.G 
3&- N =' = H; .
'2.-. ;'-& '6& ..D .  ==
T A@V A  2.2D. -;  / 43 
.-2 <5 ='.6  =./   D  '
.  ;'-&  8

B

.-.  2 /     /- '&'
 5W N .-.2 255  D '6  '.2M
5  AG. . '. T2. / 
5'  -'-V /&-=  A/@&  =- &;
D- 2. <  T.' ; V

B

R ,' * 4  4('


- *(  + '  ( ( +   (9 d )   
 4 4( ( ( (  ( (  -  (9  6' 
 



 (,     ! P, ( 44 (  *  



 N  !   ( (( ,4  (, C9e
 , 4   4,
 -  (, C9  (C  ( ( (( ,  (, C



   (, C9  * ,- 
 +5  4(- 





(+[ '*

 ( (  

( ((,' 

( 

(  (' 

  

  6

6/@ -/.G &#'@ D.2<S/ '- 4'./
28 < . -... G

KB

D (,   +   (
 +

T9   ( 

+ -    

 



W" (9(,6U >> 6 ( 8< (* ( 



"B   6 R-3a3) "> (9(,6 +   (4 
 * (    








4  -  (  ( 

 
 



  


 

 


 
 
  

+U

  +  '   + + ,- ,   (,  
((,
6,- *( ,-  ,' (   '
 *  ,,-  6 
6,- *f4,- ( 4,-

+ + +

 ( 4,-  6 (

 
  

 

  
 


   
 

  

 

   

   

T9   ( 

+ -    

 



(* (  +  '*(      ,- ) (3 , 
  4 aIG
, ( (') IQZ >## Q) S QF) :A RS) FYQ) '  C (, DYQ
( 3



  (,   ( (  P( ' K ,-4,-  (- (
?F
 ) J (, )  4 O 4 ) I9 , ) R  (3@

?< /A2 ;'-&-   = 
A--.
Q

' 9   ( 


,   *'  4 V8 ( 6 ( 5,-  6) ; (C + 
 ( 9



  - +  V



,   *'   8##; * 4 >> *(,)   - + W
(    (,-

C '    RD -4C') V (C   ( +

?< /A2 ;'-&-   = 
A--.
  

4(

'

I(

+

'

4(

Z( 

T



YA (





Q(A('



?< /A2 ;'-&-   = 
A--.



?< /A2 ;'-&-   = 
A--.
. (   '

F,( '

I( 4,
Q(  , 4,
a(' -

E, 

  ( , 

E (

?< /A2 ;'-&-   = 
A--.
R ( ' ( - +  (
c- +  A  4 4') :3  

R 

4(
F((  *(45
I

Q 4, ( *4 -'( (

a9+ (    

 ' *(45

Q4 M ,-g (    (
 +  ( + - 5 '   9
65  4- )  4- + ( 
4

Unveiling Nature. Electronic, Magnetic and Catalytical
Properties of Copper Proteins Dissected by Functional
Synthetic Systems

Biological activation of O2
EVOLUTION
The biradical nature O2

O2

Dr. rer. nat. Giorgio Zoppellaro

Max Planck Institute
Polymer Research

ACTIVOXY

Met.
bacteria

Cu containing enzymes that activate O2

Mimicking Spectroscopic and Structural Properties
of the Natural Systems
Elucidate Electronic and Magnetic Properties, Details of
the Reaction Paths Mechanisms in the Natural Systems
when those are Difficult to Unveil
Mimicking Functions, Reactivities and Selectivities

Drugs Design

Green Chemistry

Sensors

Energy storage/conversion
(Biof. Cells)

Fungal
Plant

Red-blood cells

Most animals

Mitochondria

1 Cu +

Animal
serum
Molds
Mollusks

2 Cu

Fungal/Plant

Target enzymes under investigation: copper
oxidases/monoxygenase

Mammal

2 Cu

Pituitary, heart

Mammal
gland

Mammal
brain

Types of Copper in proteins (nomenclature)

Type I

Type II / Type III

Cys
O

His
S
G45

Met
Cu

Cu

Cu

Glu,

112

N
C112D mutant Cys replaced by aspartic acid

Asp
Type II

Type III

Type II + III Cluster

M121 replaced by isoleucine / leucine / phenyl-alanine G45 (glycine)
Becomes a ligand for Cu

In humans, PAM is the
target of drug design for
diseases ranging from
rheumatoid arthritis to
cancer.

Zn2+

Type III met
Type II
Tyr-Cys

Galactose oxidase (0.17 nm)
Dooley, D. M. Biochem. 2007, 46, 4606

Cathecol oxidase (0.18 nm) Krebs B.
Nature Struct. Biol. 1998, 5, 1084−1090.

Type I

Type II

Type I

Type II, III

Laccase Lintinus tigrinus (0.15 nm) Briganti F.
BMC Struct. Biol. , 2007, 60

broad substrate
specificity,
since peptides with
all 20 amino acid
amides have been
isolated

Peptidylglycine Hydroxylating
Monooxygenase (0.14 nm) Prigge S. T. Science ,
1997, 1300

Evidence for Substrate Preorganization in the
Peptidylglycine α-Amidating Monooxygenase
Reaction Describing the Contribution of Ground
State Structure to Hydrogen Tunneling

Multicopper oxidases

Dopamine
beta
hydroxylase /
Parallelism
with PHM

Merkler D.J., J. Am. Chem. Soc., 2010, 132 (46), pp 16393–16402

Tetrahydrobiopterin / O2

Di-hydrobiopterin
Fe containing
/ water

protein

Tyrosin hydroxylase

Ascorbic acid / O2

S-adenosylmethionine
Decarboxylase

homocysteine

Phenylethanolamine
N-methyltransferase

•

DBH requires ascorbate as a cofactor. It is
the only enzyme involved in the synthesis
of small-molecule neurotransmitters,
which is membrane-bound.

The Raper-Mason Scheme (adapted from
http://omlc.ogi.edu/spectra/melanin/melaninsynth.gif
(Prota, 1988)). From Antje Kristina Biesemeier, PhD
thesis, EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN, 2010

Type 0 copper centers (T0Cu, ARTIFICIALLY engineered from azurin mutants): two histidine
plus aspartic acid and leucine/isoleu/ phenylalanine. Set donors 2N/2O. They work as electron
transfer.
Type I copper centers (T1Cu, found in Nature) are characterized by a single copper atom
coordinated by two histidine residues and a cysteine In class I T1Cu proteins (amicyanin,
pseudoazurin, plastocyanin) other ligand is the sulfur of methionine. II T1Cu copper proteins
contains glutamine. Azurin contains a a carbonyl group of a glycine residue. T1Cu-containing
proteins are usually called cupredoxins. They work as electron transfer.

Spectroscopic Fingerprints That Reveal the
Nature of Copper Coordination Environments

Type II copper centers (T2Cu, found in Nature) coordination by N or N/O ligands. T2Cu centers
occur in enzymes, where they assist in oxidations or oxygenations.
Type III copper centers (T3Cu, found in Nature) consist of a pair of copper centers, each
coordinated by three histidine residues. These centres are present in some oxidases and oxygentransporting proteins.

Diverse type of oxygen activating enzymes may use even the same substrate to perform same
reaction (see TH and Tyrosinase) but directed towards diverse metabolic path (melanin synthesis
vs adrenalin).
Activation of the substrate does not always require its direct binding to the metal sites to begin
catalyses (see PAM). To exert entire catalyses more than one functional domain may be present in
the protein, which may exert different function.

Redox potential
UV/Vis
Type IIImet

Laccase
BO

Type I
Type II

E0 Cu(2+)/Cu(+) ~ + 0.20-1.00 V Type I
E0 Cu(2+)/Cu(+) ~ + 0.35-0.50 V Type IIImet

E0 Cu(2+)/Cu(+) ~ + 0.30-0.36 V Type II

Type I

CD
Laccase, BO,
Ceruloplasmine

0.13 nm
Type II, III
cluster

UV/Vis

Limulus polyphemus

Type III (peroxo)

Type III Cu
Model
RB3LYP/LACVP*
C2h symmetry
Zoppellaro et al.
πV* to Cu(II) transition
πσ* to Cu(II) transition

E0 Cu(2+)/Cu(+) ~ + 0.4-0.5 V

Laccase
Hemocyanine from Carcinus aestuarii (Crab)

Electron
Paramagnetic
Resonance (X-band,
9.4-9.6 GHz, T = 77 K)

rR (resonance Raman)
Niels, Zoppellaro, et al. (hemocyanine from
Carcinus ae., Chem. Lett. 2011 asap)

rR

Solomon E. I. Chem. Rev. 1996, 96, 2563

CATECHOL OX

Does the Protein
Active-Site
Structure
Determines
Protein Function ?

UV-Vis
The case of T0 Copper

X-band EPR

From ISI (time span 1900-2010)
Topic=(copper complexes)

From ISI (time span 1900-2009)
Topic=(Binclear/Trinuclear) AND
Topic=(copper complexes)
Binuclear copper complexes:
Entry 3828

CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR (22778)

CHEMISTRY Multisciplynary (925)
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (226)

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (14581)

SPECTROSCOPY (90)
BIOPHYSICS (56)

CRYSTALLOGRAPHY
(6350)
CHEMISTRY, PHYSICAL
(5842)

PHARMACOLOGY & PHARMACY (3)

Crystallography (495)

Trinuclear copper complexes:
Entry 1452
CHEMISTRY Multisciplynary (303)

Biomimetic Chemistry
(231)

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (44)
SPECTROSCOPY (19)
BIOPHYSICS (4)

PHARMACOLOGY & PHARMACY (3)

Crystallography (179)

Biologically inspired oxidation catalysis
Lawrence Que, Jr & William B. Tolman
Nature 455, 333-340(18 September 2008)

Galactose oxidase

(Synthesis)
Galactose oxidase Model

Attempts to reproduce the coordination
environment present in the active site of the
target enzyme with e.g. self-assembly of discrete
units into more complex structures or by
following alternative approaches

(Electronics)

Case study:
Enzymatic systems
we further explore

Some mimiking complexes can replicate optical
and/or magnetic properties of the enzymatic systems
(e.g. type I and type III Cu’s)

(Catalyses)

Biologically inspired oxidation catalysis
Lawrence Que, Jr & William B. Tolman
Nature 455, 333-340(18 September 2008)

Copper complexes designed as catecholase
biomimics can activate O2 but oxidize only
electron-rich catechols (e.g. DTBC)
None tested in water (very few in
water/organic mixtures)
Stereoselective oxidation of hormonally active
catecholamine little explored

Cu….Cu = 0.3540 nm

Cu….Cu = 0.8940 nm
Karlin, JACS 1984, 2121

Cu….Cu = 0.3740 nm

Cu….Cu = 0.3240 nm

F. Meyer, Chem Eur. J. 2002

O2

Cu….Cu = 0.2864 nm

D. Das, Inorg. Chem. 2008, 7083
OH

H2O

Cu….Cu = 0.3447 nm

kcat = 3.24 x 104 h-1
KM = 0.0023 M

UV/Vis, Acetone, -80 0C

Kitajma, JACS 1992, 1277

1/2 O2

OH

Cu….Cu = 0.4550 nm

O

O

….and More Over the Years (CO/Ty/Hc mimics)

First
Synthetic
Model
Complexes of
CO/Ty/Hc

Siegbahn Per E. M. J. Biol. Inorg. Chem. 2007, 1251

Example of Theoretical Work on CO

Tyrosinase Reactivity in a Model Complex:
An Alternative Hydroxylation Mechanism
Liviu M. Mirica et al., Science 2005, 1890

UV-Vis spectrum of A (solid line) and PDBED (dashed line) in
MeTHF (153 K, [Cu] 1 mM). Inset: Resonance Raman spectra of
A ( ex = 413 nm, MeTHF, 77 K, [Cu] 1 mM) with 16O2/16OPhtBu2
(top line), 18O2/16OPhtBu2 (middle line), or 16O2/18OPhtBu2 (bottom
line).

Trinuclear Cu Systems
Wang, Inorg. Chem. (commun.) 2004, 7, 858

Chem. Eur. J. 2008, 3535

16O

2

18O

2

Solomon E.I. Science 1996, 273, 1848

Example of Theoretical Work on Trinuclear Cu Cluster

Increasing Ligand
Complexity

Inorg. Chem. 2003, 42, 5660

Site B
Ph
N

B3LYP/TZVP

N

Site A

N
N

N
CH2OAc

N

N

N
N

N

Zoppellaro G. J. Biol. Chem. 1999, 32718

N

N

AcOH2C

N

Solomon E.I. PNAS 2007, 13609

Ac

(S)-Pz-(C2-(HisIm))2

Site A

O
COOH

COOH
(Boc)2O

NH 2 HCl

HN

Boc

H2O/dios.

N

N

Boc

Boc

HBTU/Et3N
DMF

(1)

(2)

N
O

N

N

(3)

+

CF3COOH

N
N
N

N
H
N

1) NH3 (g) / CH2Cl2

N

NH2

H2N

O

NH2

Et3N

Binuclear Copper System. Modeling

Ph

MMFF94/Monte Carlo
(heating cycles 300-5000 K
Gradients 1 K/ps)
6400 conformations

(4)

+ 2 H3COOC
N
N
O

O

N

HN

N

O
COOCH3

N
H

Ph

N

NH

O
H3COOC

N

Cl

N

N
H

N

O
COOCH3

N

K2CO3
DMF

N

N

N

Ph

E < 4.9 Kcal/mol

N

O
H3COOC
N

N

N

N

N

N

N

N

N

SOMOA1 – SOMOA2 =0.02 eV

O

(5)

N
H

2) NaHCO3 / CHCl3
Cl
Cl
+2

Cl
O

O

Ph

Cl

NMP

Synthesis

CH2Cl2

N

O

Ph

N
H
Boc

PhCH2NH2

(7)

(6)

BH3 Me2S

1.3 nm

(<S*S>=2.0027)

THF
Ph
N
N

N

N
N

N

Ac

N

N

N
N

AcOH2C

CH2OAc

(9)

N

N

N

N

N
H

N

DFT/RI-PB/def2-TZVP

Ph
N

N
N

N

CH2OH

HOH2C

N

N
N

AcOAc

N
N

N

(8)

Electronic Fingerprints
(UV/Vis and CD)

Trinuclear Copper System
Modeling

Ph
N

MMFF94/Monte Carlo
(heating cycles 300-5000 K
Gradients 1 K/ps)
3844 conformations

N
N

N

N

N

Cu2+

N

Ac

Cu2+
CH2OAc

Cu2+

N

N

N

N

N

Ac

N

N

AcOH2C

Cu2+
N

N

Ph
N

N

N

N

CH2OAc

Cu2+

N

N

AcOH2C
N

N

Free complex
+ N3-

N

N

E < 37.6 Kcal/mol
DFT/RI-PB/def2-TZVP

Cu2L-(N3)2

gzz

2.238

2.231

gyy

2.066

2.079

gxx

2.066

2.038

Azz

146 × 10−4 cm−1

153 × 10−4 cm−1

Ayy

14 × 10−4 cm−1

10 × 10−4 cm−1

Axx

10−4

14 ×

cm−1

9×

10−4

cm−1

L/Ga

0.63

0.63

LWxb

84 × 10−4 cm−1

34 × 10−4 cm−1

LWyb

130 × 10−4 cm−1

102 × 10−4 cm−1

LWzb

88 × 10−4 cm−1

62 × 10−4 cm−1

STc

1.96 ± 0.12

+ N3-

+ N3-

Cu3L

N3-

Cu3L

Cu3-L

Cu3L + N3-

2.233

gyy

2.092

gxx

2.081

Azz

145 × 10−4 cm−1

Ayy

d

n.d.

Axx

d

n.d.

LWxb
LWy

b

1.00
93 × 10−4 cm−1
159 ×

10−4

cm−1

Cu3L + 3N3-

Cu(1)

Cu(2)

gzz

2.243

2.430

gyy

2.081

2.086

gxx

2.036

2.086

Azz

153 × 10−4 cm−1

102 × 10−4 cm−1

Ayy

18 × 10−4 cm−1

17 × 10−4 cm−1

Axx

10 × 10−4 cm−1

17 × 10−4 cm−1

L/Ga

0.70

0.67

LWxb

34 × 10−4 cm−1

32 × 10−4 cm−1

LWyb

103 × 10−4 cm−1

24 × 10−4 cm−1

LWzb

103 × 10−4 cm−1

LWzb

66 × 10−4 cm−1

30 × 10−4 cm−1

STc

1.74 ± 0.11

STc,f

2.35 ± 0.13

1.85 ± 0.11

(a)L/G indicates the Lorentzian/Gaussian line−shape.
(b)LWx,y,z indicates the line−width tensor. (c) ST indicates
the total Spin−concentration calculated against Cu(II)-EDTA
standard, 1.0 mM.

Cu3L(N3)3

Cu3L+(N3)3

gzz

L/Ga

2N3-

Cu3LN3

Trinuclear Copper System-EPR (T = 77 K)

Obs
Sim
Cu2L + 2N3-

Cu2-L

Binuclear Copper System-EPR (T = 77 K)

Cu2L

Obs
Sim

(<S*S>=3.7559)

Oxidation of L-DOPA to
Chinone
Use of freeze-quench EPR

S = 3/2
S = 1/2

1.3 K
Trinuclear Cu: spin-configurations
S = 1/2
S = 1/2

ST < 0.1

T = 77 K

Binuclear Cu

Binuclear Cu
D ms = 1

D ms = 2
2 mW

3-methyl-2-benzothiazolinone
hydrazone

Trinuclear Cu

Trinuclear Cu
D ms = 2

ST ~ 1.0

EPR, T = 3.6 K
From Theory to Experiments

16 mW

Obs
Sim

T = 77 K

D ms = 2

Results
Under Turn-Over.
The Catalytic-Cycle

[Cu2−(S)−Pz−(2C−His−Im)2][ClO4]4

V=

Vmax [S ]
2
K M (1 + kcat [S ] ) + [S ]

Substrate
O

L

The dependence of the rates of the catalytic
reactions as a function of the substrate
concentration is biphasic. However all the
complexes feature substrate (S) inhibition at
high-substrate concentrations, and therefore
the kinetic parameters (Kcat, KM) were
estimated with the eq. 1

HO

OH

O
HO

D

r2 [a]

33

0.99

OH

21

0.98

(1.05±0.15)´10−4

(1.28±0.05)´10−2

122

(4.75±0.52)´10−5

(2.58±0.06)´10−

543

(4.90±0.32)´10−5

(1.72±0.03)´10−2

0.97

NH2

HO

L

R%

239

kcat
[s−1]

(1.42±0.03)´10−2

NH2

HO

D

kcat/KM
[M−1 s−1]

KM
[M]

(5.95±0.46)´10−5

(1)

HO

H2N

HO

H2N

HO

2
OH

352

0.99

HO
OH

R% =

[(kcat / K M ) D - (kcat / K M ) L ] ´100
[(kcat / K M ) D + (kcat / K M ) L ]

The different degree of stereoselectivity
obtained for the binuclear and trinuclear
copper complexes were extracted through
the use of eq 2:

Oxidation of catechols and flavonoids:L-Dopa, D-Dopa, L-DopaOMe, DDopaOMe, L-norepinephrine, D-norepinephrine, catechin and epichatechin
(pH 7.0, PBS buffer/methanol, 20/1)

[Cu3−(S)−Pz−(2C−His−Im)2][ClO4]6

O

(2)

L

HO

OH

(3.84±0.41)´10−5

(1.51±0.04)´10−2

390

OH

(2.48±0.27)´10−4

(1.43±0.06)´10−2

57

(2.60±0.37)´10−4

(3.65±0.18)´10−2

140

(3.43±0.42)´10−4

(5.45±0.24)´10−2

160

75

0.97

NH2

HO

O

D

HO
NH2

HO

L

0.99

HO

H2N

HO

H2N

HO

6

0.99

OH

D

HO

0.99

OH

[a] The coefficient of determination

(r2).

In methanol/aqueous phosphate buffer, 50 mM, pH 7.0, with MBTH at 20 °C.

Optical/magnetic/structural properties can be
implemented into synthetic biomimic by design

Stereoselectivity versus a specific substrate (system
chemical property) remains difficult to implement into
a simple mimiking molecular architecture
….molecular complexity needs to be considered (and
included) within design

Conclusion

Drug Nanocarriers Based on Colloidal Magnetic
Nanoassemblies.

Applications
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• Analysis/sensing, biomarker early detection
– Decrease of detection limits (400fM of PSA, i.e. ~0.01 μg ml-1)
A. Ranzoni,J. J. H. B. Schleipen, L. J. van IJzendoorn, M.W. J. Prins. Nano Letters 2011, 11, 2017.
A.Ranzoni, G. Sabatte, L. J. van IJzendoorn, M.W. J. Prins ACS Nano, 2012, 6 , 3134

Scattering

Dr. Aristides Bakandritsoss
Dr
Department of Materials Science, University of Patras

Applications
Department of Materials Science, UoP

• Analysis/sensing, biomarker early detection
– Decrease of detection limits (0.05 μg ml-1 of Brucella antibodies)
A. Fornara, P. Johansson, K. Petersson, …, J. Qin, E. Olsson, D. Ilver, A. Krozer, M. Muhammed, C. Johansson Nano Lett., 2008, 8 , 3423

Applications
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• Imaging (contrast agents in MRI)
– Facilitate simultaneous magnetic targeting and imaging/monitoring of
the carrier bio-distribution
F. Xu, C. Cheng, F. Xu, C. Zhang, H. Xu, X. Xie, D. Yin, H. Gu Angewandte Chemie 48, 2009, 4174.

AC Susceptometry

Applications
Department of Materials Science, UoP

• Imaging (contrast agents in MRI)
– Facilitate simultaneous magnetic targeting and imaging/monitoring of
the carrier bio-distribution
C. Paquet, H. W. de Haan, D. M. Leek, H.-Y. Lin, B. Xiang, G. Tian, A. Kell, B. Simard ACS Nano, 2011, 5, 3104.

Therapy
Drug Nanocarriers
Department of Materials Science, UoP

• Therapy (hyperthermia, targeting, controlled delivery)
K. Park, S. Lee, E. Kang, K. Kim, K. Choi, I. C. Kwon New Generation of Multifunctional Nanoparticles for Cancer Imaging
and Therapy Advanced Functional Materials 19,2 009, 1553.
D. Peer, J. M. Karp, S. Hong, O. C. Farokhzad, R. Margalit, R. Langer Nanocarriers as an emerging platform for cancer
therapy Nature Nanotechnology 2, 2007, 751.

Therapy
Drug Nanocarriers
Department of Materials Science, UoP

• Which Limitations of Conventional Therapy Nanocarriers
are designed to lift:

Therapy
Department of Materials Science, UoP

–What is passive targeting (Enhanced Permeability and Retention
Effect, EPR effect).

i) Systemic drug circulation à side effects
ii) Low bioavailability of hydrophobic drugs
iii) Biodegradation of drugs
iv) Development of drug resistance from cancer cells

Molecular
targeting
cell

• How
i) Targeting of the drug-carrier conjugate (active or passive)
P., Dan, … O. C. Farokhzad, R. Margalit, R. Langer. “Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy.” Nature
Nanotechnology 2, (2007): 751-760.

Therapy

Therapy

Drug Nanocarriers

Drug Nanocarriers

Department of Materials Science, UoP

• Which Limitations of Conventional Therapy Nanocarriers are
designed to lift:
i) Systemic drug circulation à severe side effects
ii) Low bioavailability of hydrophobic drugs
iiii) Biodegradation of drugs
iv) Development of drug resistance from cancer cells

Department of Materials Science, UoP

• Which Limitations of Conventional Nanocarriers, Magnetic
Nanocarriers are designed to lift:
– Enhanced targeting of the drug-carrier conjugate
by physical routes.
EPR+magnetic

• How
i) Targeting of the drug-carrier conjugate (active or passive)
ii) Multidrug therapy applied simultaneously and in the same area
iii) Controlled release of the therapeutic agent.

– Cancer cell necrosis or sensitization by physical routes: light or magnetically
induced hyperthermia.
– Physical stimuli responsive drug release (light, AC)

Therapy
•

Therapy

Molecular targeting

Drug Nanocarriers

Department of Materials Science, UoP

Department of Materials Science, UoP

Why physical targeting

• Which Limitations of Conventional Nanocarriers hybrid
Nanocarriers are designed to lift:
– Targeting of the drug-carrier conjugate
by physical routes

– Cancer cell necrosis or sensitization by physical routes: magnetically induced
hyperthermia.
•

Why not

– Physical stimuli responsive drug release (AC)
S.,Monica, E.D. Pressly,…, N. Ramos, A.L. Fiamengo, M.J. Welch, C.J. Hawker, C.J. Anderson ACS Nano 5, 2011, 738.

Therapy

Therapy

Magnetic Hyperthermia

Magnetic Hyperthermia

Department of Materials Science, UoP
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MagForce® NanoCancer Therapy
Magnetic field amplitude H
=24.8 kAm-1 and frequency

f =700 kHz.

J.-P. Fortin, C. Wilhelm, J. Servais, C. Ménager, J.-C. Bacri, F. Gazeau, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 2628

• A. Jordan, et al. Presentation of a new magnetic field therapy system for the treatment of human solid tumors with magnetic fluid
hyperthermia J. Magn. Magn. Mat. 225, 2001, 118.
• H. Bert, P. Wust, O. Ahlers, A. Dieing, G. Sreenivasa, T. Kerner, R. Felix, H. Riess. The cellular and molecular basis of hyperthermia Critical
Reviews in Oncology/Hematology 43, 2002, 33.

Drug Delivery

Scope

Magnetic Nanoassemblies for Doxorubin
Department of Materials Science, UoP
Uo

Department of Materials Science, UoP

17 % loading,
30 emu/g
Guo, Miao et al. J. Mater. Chem.
2008, 18, 5104., & Guo, M.;
Que, C….. Liu, X.; Yan, H.; Liu,
K. Biomaterials 2011, 32, 1

•
i)
ii)
iii)

Tuning of structural attributes
Nanocrystallite size
Colloidal /hydrodynamic size
Molecular and supra-molecular organization of the
nano-assemblies
effects on magnetic properties

2 % loading,

•

60-80 emu/g

Physicochemical properties conferred by the corona
(response to external stimuli)
i) stability at physiological conditions (i.e. in biological fluids)
ii) “stealth” properties
iii) interactions with bioactives
iv) release of bioactives

Yu M. K., Jeong Y.Y., Park J., Park S., Kim J. W., Min J. J., Kim K., Jon S. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5362.

Synthetic strategies

Synthetic strategy

Some Examples

Direct Functionalization
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Why direct functionalization?
magnetic nanoparticle
anionic polymeric block
(carboxylate groups)

neutral, antifouling
polymeric block

Amphiphilic block
copolymer

PEGylated Lipids

OR

…

*
*

NaO

O

O

O

MagP(MAA-g-EGMA)

Direct functionalization

Indirect functionalization
Physical entrapment

O

A. Bakandritsos, A. Papagiannopoulos, E.N. Anagnostou, K. Avgoustakis, R. Zboril, S. Pispas, J. Tucek, V. Ryukhtin, N.
Bouropoulos, A. Kolokithas, T.A.. Steriotis, U. Keiderling, F. Winnefeld, Small DOI: 10.1002/smll.201102525

Results

Internal structure
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Possible organization of nanoassemblies

Magnetophoresis

MagP(MAA-g-EGMA)
Why soft clusters
i) no aggregates

ii) Size-dependence on
centrifugation

50 nm

Absorbance / cm

1.0

i

0.8

1) Dh=85 nm, DTEM= ~13.5 nm
i

2) Dh=63 nm, DTEM=~13.5 nm
i

3) Dh=41 nm, DTEM=~13.5 nm
i

Dh=130 nm, DTEM=~6 nm

0.6

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

time (s)
200

Number of particles

180

(e)

(d)
<DTEM>

160
140
120
100

Condensed clustered
colloids

Soft clustered colloids
pol. in bridging
configuration

M

M net =5m/5V

34.6 34.8 35.0 35.2 35.4 35.6 35.8 36.0 36.2 36.4

Magnetophoresis
Dh=85 nm, DXRD= 13 nm
1.0

Absorbance / cm
Absorbance / cm

1.0

net

i

0.8

1) D =85 nm, D

0.8

= MS

F= (Vt MS Ñ) B

20 nm

= ~13.5 nm

Dh=85ih nm, DTEM=TEM13.5 nm

2) Dh=63 nm, DTEM=~13.5 nm

Dh=63i nm, DTEM=13.5 nm

3) Dh=41 nm, DTEM=~13.5 nm

Dh=41
nm, DTEM=13.5 nm
i

(1)

Dh=130 nm, DTEM=~6 nm

0.6

0.6

F2 = 3 F1
x

D =130 nm, D

=6 nm
time (s)

1500 2000 2500
4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
h 3000 3500 4000TEM

MagPsach

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

time (s)

F1

b)

Soft route for condensed clusters

Nanocarrier-Drug Interactions
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200 nm

50

Structure-organization and magnetic response

=5m/5V

M net =3m/3V
F2

40

Department of Materials Science, UoP

M
F1

30

2 q degrees

m

c)

20

Diameter (nm)

b)

M net =m/V

20
10
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a)

Mag(PMAA-g-PEG)1
Mag(PMAA-g-PEG)2
Mag(PMAA-g-PEG)3
6 nm, co-precipitation

40

0

Structure-organization and magnetic response
net

60

70

MagPsach

Cumulative Release (%)

Single-particle cored
colloid

<D>= 13.5 nm, sd:3 nm

80

60
50

in PBS
in PBS-Albumin

40
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20
10
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10

15
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t (hours)
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In-Vitro tests/Stability issues

In-Vitro tests/Stability issues

Department of Materials Science, UoP

Department of Materials Science, UoP

500
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Strong polyelectrolyte
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Formation of PEG canopy
also verified with SANS
studies
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Stability upon drug loading
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(c)

6
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Bakandritsos, Mattheolabakis, Chatzikyriakos G., Szabo T., Tzitzios V., Kouzoudis D., Couris S., K. Avgoustakis
Adv. Funct. Mater. 2011, 21, 1465
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Na

H2C

Bakandritsos A., Bouropoulos, N, R. Zboril, K. Iliopoulos, N. Boukos, G. Chatzikyriakos, S. Couris.
Adv. Funct. Mater. 2008, 18, 1694.
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before plasma
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Magnetic nanoassemblies

Conclusions

Indirect functionalization route
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17 wt % loading,

2 wt % loading,

30 emu/g
Guo, M.; Que, C…. C.;
Liu, X.; Yan, H.; Liu, K.
Biomaterials 2011, 32, 1

O

60-70 emu/g
Angew. Chem. Int. Ed.
2008, 47, 5362.

O

O
O

n

y

3 wt % loading
No magnet. meas/nts
PLA-PEG, magnetic nanoparticles and doxorubicin

JACS. 2011, 133

A. Bakandritsos, G. Mattheolabakis, R. Zboril, N. Bouropoulos, J. Tucek, D.G. Fatouros, and K. Avgoustakis Nanoscale 2010,
564.

6 wt % loading

16 wt % loading,

40 emu/g with
respect to Fe2O3

60-70 emu/g

M M Yallapu , S.P.
M.M.
S P Foy,
Foy T.K.
T Jain, V.
Labhasetwar Pharm Res. 2010, DOI
10.1007/s11095-010-0260-1
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1) FeSO4x7H2O
2)NH3

polymer

1) reflux for 24 h
or
2) 50o C, 80 min

MagP(MAA-g-EGMA)3
Supernatant
stored

MagP(MAA-g-EGMA)1
&
MagP(MAA-g-EGMA)2
Part from
supernatant stored

Centrifugation,
2h, 11000g
x2

Pellet discarded
Centrifugation, from procedure
20 min, 3200 g at 50oC
Pellet discarded

Supernatant discarded
Pellet redispersed,
sonicated 10 min

Centrifugation,
20 min, 2100 g

Conclusions and further research
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•High magnetic moment
•High stability in plasma, salt, temperature
•Stability after drug loading
•Controlled release

Further research
•what is the real blood residence time?
• in vivo studies

Department of Materials Science, UoP

Why nanoscale zero-valent iron (nZVI) particles ?
• Unusual properties:

Zero-valent iron nanoparticles with
tunable properties: synthesis, inclusive
characterization and applications

– Low standard reduction potential – high
reactivity
– Large surface area – high reactivity
– Small particle size – migration
– Tunable properties (size, surface
treatment) – variable rates of reaction

• Usually simple synthesis
• High potential for application in
environmental techniques

Jan Filip1, J. Kašlík1, V. Blechta1, I. Medřík1, M. Vondráček2, O.
Schneeweiss3, Z. Marušák1, E. Otyepková1, J. Pechoušek1, Jan Slunský4,
Radim Lédl4, R. Zbořil1 et al.
1Regional

Centre of Advanced Technologies and Materials, Palacký University, Olomouc, CZ

2Institute
3Institute

of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, CZ

of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, CZ
4NANO

IRON, s.r.o., Rajhrad, CZ

Methods of synthesis of nZVI
•
•
•
•

Sonochemical
Electrochemical
Gas phase reduction
Liquid phase reduction
(borohydride reduction)

• Selection of the precursor

Fe3+(H2O)6 + 3BH4- + 3H2O
→ Fe0 + 3B(OH)3 + 10.5H2

(BET surface area 62.48 m2/g
Wang et al. 2009, J Nanopart Res)

• Ball milling
• Cryogenic milling
• Solid-state reduction of Fe-bearing
precursor at high temperature

How to in-situ monitor the process of nZVI
synthesis/surface passivation ?
• Variable-temperature X-ray powder diffraction (VT-XRD)
• Temperature-programmed reduction/oxidation (TPR/O)
• Thermogravimetric analysis + evolved-gas analysis (TGA+EGA)
VT-XRD

TPR/O

How to finely tune the properties of nZVI
prepared by solid-state processes ?

TGA
EGA

• Characterization of the products: XRD, Mössbauer spectroscopy,
SEM, TEM, BET, XPS, reactivity measurements, etc.

– Submicrocrystalline
– Nanocrystalline
– Amorphous

• Controlling the conditions of thermal reduction
• Post-synthesis (surface)modification
– Passivation
– Applying surfactants

Design of high-temperature experiments
• Non-isothermal and isothermal heat treatment of suitable
precursor under hydrogen/forming gas (10% of H2 in N2)
• Precursor materials:
–
–
–
–

Ferrihydrite Fe5HO8 · 4H2O
FeOOH polymorphs
Fe2O3 polymorphs
Magnetite Fe3O4

• Variable gas pressure
• Variable gas flow
• Variable particle size

Ferrihydrite precursor – “2-line” and “6-line”

Crystalline precursor – FeOOH polymorphs
Goethite

10 % of H2 in N2

Akaganéite

Lepidocrocite

Correction made
by using of
Mössbauer
spectroscopy
growth of
Fh-to-Fe0 coherent Fe0
transform. domains

Counts

MCL:
~ 12 nm!

6000

4000

2000

Surface area:
>58 m2/g
30

40

50

60

70

Position [°2Theta] (Cobalt (Co))

Crystalline precursor – Fe2O3 polymorphs

Goethite: the influence of particle-size and atmosphere
10% of H2 in N2

a-Fe2O3

Nanocrystaline
117

g-Fe2O3

b-Fe2O3

m2/g

MCL = 33 nm

Intensity (counts)

H2

SEM
Mean: 68.5 nm

Microcrystalline

10000

311
6400

3600

Nanocrystaline

1600

Surface area:
<50 m2/g

Surface area:
~25 m2/g

40.4

40.6

40.8

41.0

41.2

41.4

magnetite

41.6

41.8

42.0

42.2
2Theta (°)

maghemite

Surface passivation and/or stabilization of nZVI
Hematite: the influence of gas flow and gas pressure
Relative abundance (wt.%)

atm. pressure

• No surface treatment
• Surface passivation via iron oxides/
carbon shell
• Surface modifiers:

Gas pressure: 3 bars
Gas flow: 30 mL/min

gas flow
30 mL/min

TPO
TGA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

poly(acrylic) acid
poly(methyl) methacrylate
poly(ethylenglycol)
polyaspartate
poly(styrene) sulfonate
triblock copolymer (PMAA48-PMMA17-PSS660)
carboxymethylcellulose
polyvinyl alcohol-co-vinylacetate-co-itaconic acid
xanthan and guar gums
potato starch
alginate
chitosan

– Tween 80 (polyoxyethylenesorbitane monooleate)
– Axilate 32S (disp. of sodium salt of polyacrylic acid)

www.nanoiron.cz

The formation of FeOx-shell
VT-XRD

2 % of O2 in N2

RT

150 °C

The character of the shell of FeOx-stabilized nZVI
EDX
Room temperature

TGA
TEM
150 °C

Fe 2p

Fe3+
Fe2+

Fe0

TPO
TEM

XPS

Reactivity and stability of FeOx-stabilized nZVI
TCE

35 mg/L (40 mL)
15 mg nZVI added
analyzed by GC

4 nm shell

TG in air

XRD

Bare nZVI:
nZVI with 4 nm shell:
nZVI with 7 nm shell:

kSA = 19.943 × 10-3 (L m-2 hr-1)
kSA = 19.964 × 10-3 (L m-2 hr-1)
kSA = 20.796 × 10-3 (L m-2 hr-1)

kSA – surface-area normalized reaction rate constant

Thank you for
your attention !

Molekula DNA přenáší a uchovává genetickou
informaci: pohled výpočetní chemie

Pavel Hobza
ÚOCHB AV ČR, Praha
PřF UP, Olomouc
pavel.hobza@uochb.cas.cz

Discovery of DNA
• Nobel Prize (1962) - Francis Crick, James
Watson, Maurice Wilkins
• Linus Pauling – (1954 Nobel Prize)
• Rosalind Franklin – photograph 51

Discovery of DNA
J.D.Watson, F.H.C.Crick: Nature 171, 737,
1953

Interactions in our microcosmos
• Interaction
•
•

protons at.nucl.
+
+
neutr. electr.

atoms
+
atoms

molecules
+
molecules

• Produkt
•
clusters
• T(K)
•

at. nucl. atoms

molecules

other molecules
noncovalent

108

100-1000

10-300

–

103-104

______________________________

•
•

physics
________________
chemistry

Kovalentní a nekovalentní interakce
- odlišný původ
KI – překryv částečně obsazených orbitalů
NI – elektrické vlastnosti molekul (elektrostatická,
indukční a dispersní interakce)
- rozdílné vlastnosti
ΔE (kcal/mol)
KI - ~ 100
NI - ~ 1 – 5

R (Å)
1.2 - 1.6
2.0 - 5.0

entropie (ΔG=ΔH-TΔS)
nedůležitá
klíčová

•
_________

biodisciplínes

J.Watson
• On the role of noncovalent interactions in
DNA
• On the one hand, they should be strong
enough to ensure the preferential binding
but on the other hand they should be weak
enough to allow disruption of bonding

Not despite the weakness but
because of weakness the
noncovalent interactions play a
key role in biodispciplines

Struktura DNA určena nekovaletními interakcemi:
i) vodíkové vazby - planární komplementární páry s WC
strukturou (GC, AT)
ii) patrové interakce - patrové páry (10 možností)

AT WC

AT Stack

• Které síly jsou zodpovědné za existenci
dvoušroubovice?
• Proč existují v DNA právě 4 báse?
• Proč si příroda (evoluce) vybrala báse
nukleových kyselin?
• Proč v DNA existuje jen jeden vazebný
motif, Watson-Crickův?
• Proč obsahuje DNA thymin a RNA uracil?

GC WC

GC Stack

DNA with and without considering the
dispersion energy

Stabilizační energie párů basí (kcal/mol);
přesné kvantověchemické výpočty

AT WC (-18)

AT Stack (-12)

GC WC (-30)

GC Stack (-20)

J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 16055

Different role of H-bonded and stacked interactions
(smaller stabilization compensated by favorite solvation)
Molecular recognition

Stability of DNA

Experimental melting points
5’-dGCGTACXCATGCG
3’-dCGCATGYGTACGC

X
G
MICS
G
MICS

Y
C
C
MICS
MICS

Tm [°C]
61.8
54.8
54.5
62.3

J.Am.Chem.Soc. 122, 2000, 7621.

H3C
O

H3C
O
N

H

H

N

modifikovaný 13-mer DNA
G
C
G
T
A
C
X
C
A
T
G
C
G

C
G
C
A
T
G
Y
G
T
A
C
G
C

Přirozené a nepřirozené báze

Central part
in continuum solvent

Modifikovaná DNA je stabilní, dokonce stabilnější
než původní: důvodem je stacking a desolvatace
Nonpolární báse se párují navzájem
Proč je to tak zajímavé?

Modifikovaná DNA se replikuje

A…T,G...C

H3C

Rozšíření 4-písmenové abecedy, nové aminokyseliny

O

MICS....MICS

N
H

MD simulation 2ns
Average geometry

Chem.Eur.J.2006, 12, 280.

Genetické inžnýrství (jiné formy života), farm. účely

DNA …ligand
Interaction energy ~ strength of binding ~
~ biological activity of the drug
• Ellipticine (anti-tumor drug) and a DNA tetramer

Kubař et al., in preparation

• Které síly jsou zodpovědné za existenci
dvoušroubovice?
• Proč existují v DNA právě 4 báse?
• Proč si příroda (evoluce) vybrala báse
nukleových kyselin?
• Proč v DNA existuje jen jeden vazebný
motif, Watson-Crickův?
• Proč obsahuje DNA thymin a RNA uracil?

Pro vysvětlení se musíme
vrátit k počátkům života na
Zemi, tj asi 3 miliardy let
zpět

Z geologie víme, že
atmosféra na Zemi byla
tehdy redukční, tzn v
atmosféře nebyl kyslík ani
ozon.

Proč je to významné?

methane (CH4)

100
50
0

nitrous oxide (N2O)

oxygene (O2) and ozone (O3)

carbon dioxide (CO2)

100
50
0
100
50
0

water (H2O)

100
50
0

atmosphere

100nm

200
100
50
0

500nm 1µm
5µm 10µm
wavelength

100
50
0

Of the global UV radiation at the
ground, 94% is UV-A, 6% is UV-B.

Nitrous
oxide
Oxygen
150
penetration depth [km]

infrared

percentage of incoming radiation absorbed

vis
UV

Ozone

50
Maximum ozone
B

UV C

UV A

0
50

100

200

300

wavelength [nm]

400 -80

-60

-40

-20

0

20

40

temperature [oC]

Doba života excitovaných stavů molekul
T1
Intersystem
crossing

S1

Internal
conversion

FC

S0

Fluorescence

• Báse nukleových kyselin mají velmi velmi krátkou
dobu života a navíc malý fluorescenční kvantový
výtěžek, což znamená, že se do základního stavu
vracejí nezářivým přechodem.

Phosphorescence

0-0

Photoproduct

• 6-aminopurin (adenin) a 2-aminopurin
Doba života

1 ps

desítky ns

Photoproduct

Most frequent transition from excited state to the ground state is a
non-radiative transition where excess of energy is transferred to the
heat. In this case the system is chemically not modified. During
photochemical proceses the system is chemically modified and
important factor is time.

Proč báse NK a proč WC párování?
• Které síly jsou zodpovědné za existenci
dvoušroubovice?
• Proč existují v DNA právě 4 báse?
• Proč si příroda (evoluce) vybrala báse
nukleových kyselin?
• Proč v DNA existuje jen jeden vazebný
motif, Watson-Crickův?
• Proč obsahuje DNA thymin a RNA uracil?

• DNA báse (G,C,A,T) mají velmi krátkou dobu života
excitovaných stavů (~1ps) která je chrání před
fotochemickým zničením (např deaminace; po
excitaci přejdou do zákl. stavu a exc. energie se
přemění na teplo ).
• Byl tento mechanismus dostatečný v podmínkách
vzniku života na Zemi kdy puriny a pyrimidiny tvořily
první makromolekulární struktury?
• Musíme analysovat nejen isolované báse, ale i jejich
komplexy.

Experimentálně a teoreticky jsme studovali více než
30 párů tvořených G a C; jen ve 3 případech jsme
dostali široké pásy (A1,A2,A3) ve všech ostatních
případech vždy čárové spektrum

Tyto výsledky ukazují, že doba života
GC WC struktur je

o 2 řády kratší
než ostatních GC struktur

When constructing possible scenarios for
prebiotic chemistry, the photochemistry of the
different structures may need to be taken into
account.
Under the conditions of the early earth the
special stability of the WC structures become the
key to the recognition mechanism for transfer of
the genetic code.

PNAS 102, 20, 2005

• Proč je v DNA T a v RNA U?
• Ze 4 basí je C nejméně stabilní – deaminace
v základním el. stavu jen katalyticky
(deaminása), ale v el. excitovaném stavu
snadno

• Které síly jsou zodpovědné za existenci
dvoušroubovice?
• Proč existují v DNA právě 4 báse?
• Proč si příroda (evoluce) vybrala báse
nukleových kyselin?
• Proč v DNA existuje jen jeden vazebný
motif, Watson-Crickův?
• Proč obsahuje DNA thymin a RNA uracil?

Proč je v DNA T a v RNA U ?

+ hυ + H2O → NH3(g) + OH →

CG→ C......G→
CG....GC
CG→ C......G→U......G→ UA....GC

Nanostructures

In silico drug design
Introduction of a new drug costs about 1 bilion of USD and
takes about 12 years.
In silico drug design brings new and very attractive
direction into pharmaceutical research. Using tools of
computational chemistry aims to discover new potent
drug and the main advantage is expected reduction of
number of systems that should be synthetized and tested
and hence accelerate and reduce the expense of drug
development. Understanding the nature of binding
between protein and drug allows a rationall design of
more potent drugs.

Energy terms
DNA

Electrostatic
R(μ, Q, ...); T(μ, Q,)
~r-3
Induction (polarization)
R(μ,Q);T(α)
~r-5
Dispersion
R(α) ; T(α)
Exchange-repulsion
ΔE=EE + EI + ED + ER
long

~r-6
~r-12
short

range

In silico drug design

Drug Likeness

In silico drug design brings new and very attractive
direction into pharmaceutical research. Using tools
of computational chemistry aims to discover new
potent drug and the main advantage is expected
reduction of number of systems that should be
synthetized.

l

Toxicity (very difficult; remove toxic groups)

l

Compoud should not only bind, but must:
l
l
l

Reach the target
Stay in the body long enough but not too long
Neither it, nor its metabolites, should kill the
patient

Thermodynamic cycle
Desolvation and Deformation Energy

ΔGg

P

+

L

↔ (P…L)

gas phase

Acetyl pepst.:
↓ Gw(P)

↓ Gw(L)

↓ Gw (PL)

hydration

Edef = 17 kcal/mol ΔGdsolv= 138 kcal/mol
Water
Protein

ΔGw

Pw +
ΔGw

Lw

↔ (P…L)w

water environment

=ΔGg + Gw(PL) - Gw(P) - Gw(L)

Experimental ΔGbind= -9 kcal/mol

ΔGw =ΔH- TΔS – (ΔGw(L) + ΔEDEF(L))

PR + 22 ligands
SCORING

HIV-1 protease (PR) + 22 ligands

Scoring function ΔG (in kcal/mol)
The more negative ΔG – the stronger binding → more efficient drug

11 binders
9 drugs (e.g. darunavir, DRV; atazanavir,ATV; lopinavir,

DOCK

LPV; saquinavir, SQV; amprenavir, APV; acetylpepstatin, ACP;nelfinavir, NFV)

+ 11 nonbinders

PM6-DH2

11 binders + 11 nonbinders
˂-100 – (-70)˃ ˂-60 – (-30)˃
11 binders + 11 nonbinders
˂-50 – (0)˃
˂5 – 50˃

Noncovalent interactions in nature
Chemistry
Physics
Biology

- existence of liquid
- existence of mol. crystals
- dominant; it is difficult to find any biol.
process, where NI are not playing an
important role
- any form of life would disappear if NI
ceased to exist
- MOLECULAR RECOGNITION
- STRUCTURE AND FUNCTION
OF MACROMOLECULES
(DNA,proteins
and their complexes)

SCORING of binders based on DOCK and
AMBER scoring functions
A:DOCK B:AMBER

PM6-DH2 total score
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Correlation between experimental inhibition constatnts and total
score (sum of interaction enthalpy, interaction entropy and
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was again very high (r2 = 0.73). The resulting correlation based on
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QSAR studies.
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Unexpectedly Strong Energy Stabilization Inside the Hydrophobic Core of
Small Protein Rubredoxin Mediated by Aromatic Residues

DNA base pairs
(WFT x DFT)

Obrazek rubredoxinu z jacsu plus citace jacs, rozliseni struktury

Interaction energy (kcal/mol)

10
0
-10

B3-LYP
CCSD(T)/CBS

-20
-30
-40

Vondrasek, J.; Bendova, L.; Klusak, V.; Hobza, P.;J. Am. Chem. Soc.; 2005; 127(8);
AT W

GC W

mAmT H mGmC W

AT S

GC S

mAmT S mGmC S

Results

Hydrophobic core

Comparison of DFT vs. RI-MP2/CBS
6,00

3,00

Eint (kcal/mol)

• Every globular and water-soluable protein has a
hydrophobic core. The core is an arrangement of
hydrophobic residues buried in the protein
interior. Core formation is believed to be the
consequence of exterior hydrophobic forces of
entropic nature – i.e. enthalpy of formation is
small and mostly repulsive.
• The formation of a core is the driving process of
protein folding.

0,00

-3,00

-6,00

-9,00
F49

K46

L33

Y13

Y4

C39

Residue

ÚOCHB AV ČR

ΔE for S22 set (kcal/mol)
(PCCP 2006, 8, 1985; 7 HB, 8 Dis, 7 Mix)

Mean Absolute Deviation (kcal/mol)
MP2/CBS
AM3

0.8
8.7

SCS-MP2/TZVPP

0.5

AM3-D
SCS-MP2(MI-DT)
BLYP-D/TZVPP
B2PLYP-D/TZVPP
DFT-D/TPSS/LP

0.5

1.1
0.3
0.3
0.3

CCSD(T)/CBS

BLYP
B3LYP
BP86
TPSS
BH&H

X3LYP
PWB6K
M05-2X

0.0

4.3
3.3
3.5
2.9
2.7

2.7
0.8

0.6

C6

K46

V5

W37

Y4 pb4_5pb5_6
DFT/6-31G**
RI-MP2/CBS
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Noncovalent interactions and
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Biomolecules

• Které síly jsou zodpovědné za existenci
dvoušroubovice?
• Proč si příroda (evoluce) vybrala báse
nukleových kyselin?
• Proč v DNA existuje jen jeden vazebný
motif, Watson-Crickův?
• Proč existují v DNA právě 4 báse?
• Proč obsahuje DNA thymin a RNA uracil?

Noncovalent Interactions
• Experiment – yields structure or energetics or
properties
• Theory - consistently describes structure,
energetics and properties. One of the most
difficult tasks of the present theory and only
the most accurate methods can be applied
• Combination of theory and experiment

A theory is something nobody
believes, except the person who
made it
An experiment is something
everybody believes, except the
person who made it

R + T ↔ R…T
ΔG=ΔH-TΔS
ΔH= ΔE + ΔZPVE + H(0-T)
ΔG=-RTlnK

Gas phase vs water phase → solvation/desolvation
free energy

(kcal/mol)

Thermodynamic characteristics (in kcal/mol) for the
formation of DNA base pairs

GC WC
GG 1
AT H
TT

ΔE
-23
-22
-13
-10

ΔH(298)
-21
-19
-10
-8

TΔS
-12
-9
-11
-10

ΔG(298)
-9
-10
1
2

G

+

C

↔

ΔE = -28.8

ΔH = -26.2

ΔG = -14.0

μ(D)
ΔG(solv)

10
-27.7

water
10
-22.9

G...C

7
-24.7 ΔΔG(solv) = +25.8

ΔG(total) = -14.0 + 25.8 = +11.8

Calculation of interaction energy
Calculation of interaction energies

R + T → R...T
i)

ii)

Quantum mechanical approach
HΨ = EΨ
(quantum effects covered)
Molecular mechanical approach
force fields (empirical potentials)
(quantum effects not considered)

R + T → R...T
i)

Perturbation m.
ΔE=E1Pol + E1exch +E2Pol +E2exch+ ...
EC, EER
EI, ED
ii) Variation (supermolecular) m.
ΔE=ER...T – (ER + ET)
- basis set inconsistency; basis
set superposition error (BSSE)

Special types of non-covalent
interactions
•
•
•
•
•

Hydrogen bonding
Improper blue-shifting hydrogen bonding
Dihydrogen bonding
Halogen bonding
Dispersion-bound (stacking)
quantum effects

BOILINGPOINTS
100°C

0°C

H2O

H2Te
HI
SbH3

HF
NH3

SnH4
-100°C
CH4
2

3

4

5 Period

Hydrogen bond
-successful concept in chemistry
W.M.Latimer, W.H.Rodebush: J.Chem. Soc. 42,
1419 (1920);L.Pauling (1940) – term „hydrogen
bond“
Structure and properties of water
High boiling point; large heat of vaporization; ice floats on water; ice
has many phases; liquid density maximum at 4 C; large dielectric
constant; high surface constant; ...

Structure of biomacromolecules

X-H...Y
X-H elongation
Elongation of X-H increases the dipole
moment of proton donor → dipole-dipole
electrostatic energy increases →attraction
between systems increases

X-H…Y H-bond

de

Y

Electrostatic origin of H-bonding

bond between positive H and a region with
high el. density

:

H

X

Charge-transfer from Y (lone el.pairs or π-el.)
to σ* orbital of XH Þ weakening of XH
followed by its elongation
(hyperconjugation)

• X-H stretches
• Small ammount of el. density (~0.01e)
transferred from Y to proton donor
• The band corresponding to X-H stretch
shifts to lower frequency (red shift),
increases in intensity and broadens
• Red shift – fingerprint of H-bonding
„no red shift – no stabilization” rule

improper blue-shifting H-bonding
First systematic studies:
• P.Hobza et al.: JPC A 102,
2501 (1998)
benzene…H-X
(X=CH3, CCl3, C6H5)
• P.Hobza, Z.Havlas: Chem.
Rev. 100, 4253 (2000)
improper, blue-shifting
hydrogen bond

Improper blue-shifting H-bonding
• Electrostatic (negative derivatives of the bond
dipole moment; halogen hydrocarbons)
• Charge-transfer from electron donor to the
remote part of the electron acceptor
(restructuralization of electron aceptor)
• Role of dispersion energy (repulsion wall)
• Rehybridization (complexation is connected with
lowering of carbon hybridization→shortening of
the bond)

Halogen bonding C-X...Z-Y
(X=Cl, Br, I; Z=N, O)
0.015

-0.015

Molecular electrostatic potential for H3CBr and F3CBr: blue and red colour indicate
highly positive and highly negative potentials

X-H...Y
H-bond
improp. H-bond
elongation of X-H
contraction of X-H
red shift ν
blue shift ν
increase of intensity decrease of intensity
H2O...HOH

H2O...HCX3
(X=F,Cl,Br,I)

Dihydrogen bond
• X-H…H-Y
Y electronegative and X electropositive
elements (Y=C, N, O, F..; X=B, Li, Na ..)
→ H(Y) positive and H(X) negative
extraordinary high boiling point of H3BNH3 was explained by
the existence of dihydrogen bond
carboranes - promissing inhibitors to HIV-1 protease

Halogen bonding
Stabilisation is due to electrostatic and dispersion
Comparable stabilisation as X-H...Y H-bond
More directional than H-bond
Halogen bonding are of great importance in the
design of novel drugs and materials

H-bonded and stacked DNA base pairs
(in kcal/mol)

Dispersion-bound complexes

JACS 2003, 125, 15608

-ΔE (kcal/mol)
Rare gas dimers
1–2
Benzene dimer (T, PD) 2.5
Stacked DNA base pairs
10 – 15
Intercalator...H-bonded base pair
30 - 50

Method/Basis set

mAmT H

mAmT S

mGmC
WC

mGmC S

MP2/aug-cc-pVDZ

-15.2

-14.9

-25.4

-18.3

MP2/aug-cc-pVTZ

-15.9

-16.2

-26.8

-19.6

MP2/aug-cc-pVQZ

-16.2

-16.4

-27.5

-20.2

MP2 CBS limit (D®T)

-16.2

-16.8

-27.4

-20.1

MP2 CBS limit (T®Q)

-16.4

-16.6

-27.9

-20.5

0.1

3.5

-0.6

2.5

-16.3

-13.1

-28.5

-18.0

MP2 ®CCSD(T) /
cc-pVDZ(0.25,0.15)

DEtot

Different role of H-bonded and stacked interactions
Molecular recognition

DNA with and without considering the
dispersion energy

Stability of DNA

J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 16055

Theoretical model : 13-mer
Thermodynamic Stability of DNA Duplex
Modified by Nonpolar Base Analogues
Chem. Eur. J. 2006, 12, 3587

• 5’-dGCGTACXCATGCG
• 3’-dCGCATGYGTACGC
H3C

Instead of polar bases -

MICS

(methylisocarbostyril)

O
N
H

G
C
G
T
A
C
X
C
A
T
G
C
G

C
G
C
A
T
G
Y
G
T
A
C
G
C

MD simulation 2ns
Average geometry

Isolated bases in vacuum
Central part
in continuum solvent

X..Y -unperturbed A….T
-perturbed by MICS…T
A…MICS

H3C
O
N
H

MICS…MICS

Docking-based virtual screening
(computational equivalent of biological screening)
i)

Docking of ligand into protein active site (Produces a pose

ii)

Scoring providing binding free energies

generation, i.e. a list of positions where ligand can bind. It cannot reliably
predict binding affinities although it can distinct between binders and nonbinders)
(Not only differentiates between binders and non-binders but also ranks the
binders. Design of scoring function represents a critical step in virtual screening)

Scoring functions
• Physico-chemical (binding affinities estimated by
summing noncovalent interactions between all atoms of P
and L; solvent is considered)

• Empirical (based on counting the number of various
types of interactions like hydrophobic or hydrophilic
between P and L; no. of ligands and receptor atoms or
ΔSASA)

• Knowledge-based (based on statistical observations
of intermolecular close contacts in databases)

Quantum-mechanical semiempirical
PM6-DH2 method
(J.Chem.Theory Comput. 2009, 5, 1749; 2010, 6, 344)

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Covers quantum effects
Parametrized for 80 elements
Linear scaling
Implicit water
Properly describes H-bonding and
dispersion energy (via additional empirical
terms)

Conclusions
i)

ii)
iii)

iv)

Scoring function based on accurate semiempirical QM
PM6-DH2 method safely distinguished PR nonbinders
from binders and also properly ranks 8 PR binders
which are currently in clinical use. Similar results were
obtained for CDK2 kinase
Critical point is optimization of the P...L complex
followed by evaluation of P...L interaction energy
The desolvation energy of ligand and entropy term for
P...L complex represent other critical terms and should
be determined as accuratelly as possible. These two
contributions cannot be neglected at all
No adjustable parametres are introduced what allows
to use the technique for diverse protein…ligand
complexes and the method is currently applied in in
silico drug design

Scoring function based on PM6-DH2; A- binding
enthalpy, B- deformation and desolvation energy of
ligand added, C- entropy term added,

Unexpectedly Strong Energy Stabilization Inside the Hydrophobic Core of
Small Protein Rubredoxin Mediated by Aromatic Residues

Hydrophobic core
Obrazek rubredoxinu z jacsu plus citace jacs, rozliseni struktury

Vondrasek, J.; Bendova, L.; Klusak, V.; Hobza, P.;J. Am. Chem. Soc.; 2005; 127(8);

• Every globular and water-soluable protein has
a hydrophobic core. The core is an
arrangement of hydrophobic residues buried in
the protein interior. Core formation is believed
to be the consequence of exterior hydrophobic
forces of entropic nature – i.e. enthalpy of
formation is small and mostly repulsive.
• The formation of a core is the driving process
of protein folding.

PM6-DH2 total score: deformation energies
of ligand A - MD/Q, B - optimization

GECKO
ability to climb up vertical surface

Adhesive force of a single gecko foot-hair:
Nature 405, 681 (2000)

Microscopy has shown that a gecko´s foot
has nearly 500 000 keratinous hairs or
setae. A setae is 10x more effective in
adhesion than expected. Adhesive force
values support the hypothesis that
individual setae operate by van der Waals
forces

Different origin of H-bonding and stacking
H-bonding

-electrostatic and charge transfer;
easy to describe

Stacking (π – π) -London dispersion;
most accurate QM description
required

Biomolecules

Interaction Energy
•

ΔE ~ ∆ECCSD(T)/(CBS) =
ΔESCF + ΔEMP2(CBS) +
[ΔECCSD(T) - ΔEMP2] (medium basis)

Protein...ligand complexes
(noncovalent binding)

DNA base pairs
(WFT x DFT)
Interaction energy (kcal/mol)

10
0
-10

B3-LYP
CCSD(T)/CBS

-20
-30
-40

HIV PR – Atazanavir Complex

AT W

GC W

mAmT H mGmC W

AT S

GC S

mAmT S mGmC S

Non-covalent Interactions
the stronger binding → the more efficient drug

Biomolecular motifs

SUMMARY
Tyr13

Tyr4
AT H-bonded WC

Val5

Phe30

Leu33
u33
3
Trp37

Phe49
Lys46
Cys6

Cys39

AT Stacked
Hydrophobic core

→ Dispersion energy plays in biomolecular systems the
dominant role

→ First (and the only) ab initio QM procedure providing
accurate stabilization and relative energies of
noncovalently bound complexes (with chemical accuracy) is
the CCSD(T)/CBS method; all other WFT and DFT
procedures should be parametrized

Outline

Spintronics

Spintronic devices
Physical paradigms of spintronics

Tomas Jungwirth

Materials for spintronics

Institute of Physics ASCR Prague, Czech Rep. and University of Nottingham, UK

Electronics

Outline

Spintronic devices
Physical paradigms of spintronics

Electron has fixed charge Q = -1.60217646 ´10

Electronics

VG

Ie

C

manipulating charge = manipulating entire electron

Materials for spintronics

Electronics

-19

Ie

Transistor

Transistor

Shockley, Bardeen, and Brattain, 1947

Shockley, Bardeen, and Brattain, 1947

Electronics

Electronics

VG

VG

1

0

Ie = 0

Transistor

Transistor

Shockley, Bardeen, and Brattain, 1947

Shockley, Bardeen, and Brattain, 1947

Spintronics

Electron has spin - magnetic moment

Spintronics

m B = 5.7883×10-5 eV/T

manipulating spin = manipulating internal degree of freedom of electron

M
Ie

Anisotropic magnetoresistance: current depeds on spin (magnetization) orientation
Kelvin, 1857

Spintronics

Spintronics

M

1
Ie
0
Ie

Ie = 0

Anisotropic magnetoresistance: current depeds on spin (magnetization) orientationc
Kelvin, 1857

Giant magnetoresistance
Fert, Grünberg, 1988

Spintronics

Spintronic sensors

M
First HDD, 1956 – MB in a room
Inverse magnetoresistance: spin (magnetization) orientation depends on current
Berger, 1978

Micro HDD – 100GB in a pocket

Spintronic sensors

Spintronic sensors

1990s

Spintronics memory chip - MRAM

1990s

MRAM: universal memory

write with magnetic field

Non-volatile RAM, 2006

write with current

write with current & perpendicular
® scalable to ~ 10 nm

MRAM: universal memory

Compatible with CMOS

Conventional architecture with CMOS

New architectuture with MRAM

MRAM
MRAM

kB
MB

in a few years
huge
gap

GB

TB

Non-volatile spintronic logic
Conventional architecture with CMOS

New architectuture with
spin memory/logic

longer term ...

Worldwide MRAM development and manufacturing

Outline

Spintronic devices
Physical paradigms of spintronics

Materials for spintronics

Spin-orbit coupling: quantum relativistic physics
p2
1
mv 2
=
2m
2
r
¶
ih
y (r , t ) =
¶t
2
r
h
¶2
y (r , t )
2m ¶r 2
E =

Spin-orbit coupling: quantum relativistic physics

E = mc2 , m = gm0

g = 1 / (1 - v 2 / c 2 )
Dirac equation

Spin-orbit coupling: quantum relativistic physics
Spin: internal degree of freedom of electron

Spin-up

Spin: internal degree of freedom of electron



m B = 5.7883×10-5 eV/T

Spin-down



Spin: internal degree of freedom of electron

Ultra-relativistic quantum particles (neutrino)
Spin: internal degree of freedom of electron

Quantum physics:
any linear combination allowed

a|ñ + b|¯ñ

Ultra-relativistic quantum particles (neutrino)
Dirac equation

r v
E = cp × s

Ultra-relativistic quantum particles (neutrino)
Dirac equation

spin and orbital motion coupled

r v
E = cp × s

spin and orbital motion coupled




“Dirac“ spintronics paradigm: quantum-relativistic spin-orbit coupling

Ultra-relativistic quantum particles (neutrino)
Dirac equation

r v
E = cp × s

spin and orbital motion coupled
Relies on a single spin-orbit coupled magnet (or non-magnet)



“Mott“ spintronics paradigm: two-spin-channel model of ferromagnets

Relies on spin-transport between ferromagnets



Ohmic “Dirac“ device: AMR

Tunneling “Mott“ device: TMR

Kelvin, 1857
MRAM

Magnetization-orientation-dependent scattering

Spin-channel-dependent tunneling DOS

“Dirac“ spin-gated transistor

“Dirac“ spin-gated transistor

M

M

Ciccarelli, Zarbo, Irvine, Campion, Gallagher,
Wunderlich, Jungwirth, Ferguson preprint ‘12

Magnetization-orientation-dependent
chemical potential

Ciccarelli, Zarbo, Irvine, Campion, Gallagher,
Wunderlich, Jungwirth, Ferguson preprint ‘12

“Dirac“ spin-gated transistor

Dm

Outline
Ciccarelli, Zarbo, Irvine, Campion, Gallagher,
Wunderlich, Jungwirth, Ferguson preprint ‘12

Spintronic devices
Physical paradigms of spintronics

Materials for spintronics

“Dirac“ spintronic devices based on antiferromagnets

Current “Mott“ sensors and MRAMs based on FM transition metals

Spin-orbit AMR effects equally well present in AFMs as in FMs
FM

AFM

r
¬ AMR ~ (m) 2 ®

Single-crystal Mg0
¯
large MR
&
perpendicular M

Shick, Jungwirth PRB ’10

From “Mott“ FM-FM device to “Dirac“ AFM device

From “Mott“ FM-FM device to “Dirac“ AFM device

Pt
NiFe

NiFe

MgO

Pt
MgO

NiFe

NiFe

MnIr

MnIr

Ta/Ru/Ta

Ta/Ru/Ta

Park, Wunderlich, Marti, Holy, Kurosaki, Yamada, Yamamoto,
Nishide, Hayakawa, Takahashi, Shick, Jungwirth Nature Mat. ’11

Park, Wunderlich, Marti, Holy, Kurosaki, Yamada, Yamamoto,
Nishide, Hayakawa, Takahashi, Shick, Jungwirth Nature Mat. ’11

From “Mott“ FM-FM device to “Dirac“ AFM device

Pt
MgO

From “Mott“ FM-FM device to “Dirac“ AFM device

Pt
MgO

MnIr
MnIr
NiFe

NiFe

Ta/Ru/Ta

Ta/Ru/Ta

Park, Wunderlich, Marti, Holy, Kurosaki, Yamada, Yamamoto,
Nishide, Hayakawa, Takahashi, Shick, Jungwirth Nature Mat. ’11

Park, Wunderlich, Marti, Holy, Kurosaki, Yamada, Yamamoto,
Nishide, Hayakawa, Takahashi, Shick, Jungwirth Nature Mat. ’11

From “Mott“ FM-FM device to “Dirac“ AFM device

From “Mott“ FM-FM device to “Dirac“ AFM device

Pt
MgO

3 nm IrMn

MnIr

R (kohm)

R [kW]

100
Pt
MgO

MnIr
50

NiFe

-1

Ta/Ru/Ta

0
B[T]
>100% MR signal at ~50 mT

Park, Wunderlich, Marti, Holy, Kurosaki, Yamada, Yamamoto,
Nishide, Hayakawa, Takahashi, Shick, Jungwirth Nature Mat. ’11

1

80
60
40
20

NiFe
Ta/Ru/Ta

-1000

-500
0
Field (Oe)

500

Electrically measurable memory effect in AFM

Park, Wunderlich, Marti, Holy, Kurosaki, Yamada, Yamamoto,
Nishide, Hayakawa, Takahashi, Shick, Jungwirth Nature Mat. ’11

Ferromagnetic semiconductors

Ferromagnetic semiconductors
Molecular beam epitaxy of (Ga,Mn)As

GaAs – common III-V semiconductor
Group-II Mn – magnetic moment, holes

GaAs:Mn – feromagnetic semiconductor

Optical spin transfer torque in (Ga,Mn)As ferromagnetic semiconductor

“Dirac“ non-magntic semiconductor (spin-Hall) transistor

s+
+ + +
–

–

–

Nemec, Rozkotova, Tesarova, Trojanek, Ranieri, K.Olejník, Zemen, Novák, Cukr, Malý,
Jungwirth, Nature Phys. 2012

Ultrafast (100fs) excitation of magnetization
compare with ns-scale of current STT

Wunderlich, Park, Irvine, Zarbo, Rozkotová, Němec, Novák,
Sinova, Jungwirth, Science 2010

“Dirac“ non-magntic semiconductor (spin-Hall) transistor

“Dirac“ non-magntic semiconductor (spin-Hall) transistor

s+

s+
+
–

+

–

–

+
–

+
–

+

+ +

+

– –

–

– –

+ + +
–

+

+

–

–

–

+

–

+

Wunderlich, Park, Irvine, Zarbo, Rozkotová, Němec, Novák,
Sinova, Jungwirth, Science 2010

–

+
–

+

–

Wunderlich, Park, Irvine, Zarbo, Rozkotová, Němec, Novák,
Sinova, Jungwirth, Science 2010

“Dirac“ non-magntic semiconductor (spin-Hall) transistor

“Dirac“ non-magntic semiconductor (spin-Hall) transistor

s+

s+
+
–

–

+

–

+

–

+
–

+

+

–

+

VG

+ +
– –

+ +

Wunderlich, Park, Irvine, Zarbo, Rozkotová, Němec, Novák,
Sinova, Jungwirth, Science 2010

– –

– –

+ +
– –

+ +

+ +

– –

Wunderlich, Park, Irvine, Zarbo, Rozkotová, Němec, Novák,
Sinova, Jungwirth, Science 2010

“Dirac“ non-magntic semiconductor logic

VG1

VG2

2mm

RH2

0.25
0

RH1

V G2 [V]

-0.75
0.25
0

0

s+

-1

AND

RH2

0

0

0

+1

[W]

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0.0
0

s-

1

1

1

-0.75
-0.5V-0.25
0 0.25
G1 [V]

Institute of Physics ASCR and
Charles Univ., Prague, Czech Rep.

Univ. of Nottingham, UK

Hitachi and Univ. Cambridge,
UK & Hitachi Japan

-4
-3.0

3.0
+4

-0.25
-0.5

VB

Hall bar 2
s+

-0.25
-0.5

IPH

Wunderlich, Park, Irvine, Zarbo, Rozkotová, Němec, Novák,
Sinova, Jungwirth, Science 2010

J. Wunderlich, A. Ferguson, B.G. Park, C. Ciccarelli, Y. Kurosaki, M. Yamada, H.
Yamamoto, A. Nishide, J. Hayakawa, H. Takahashi, L. Zarbo, A. Shick ,V. Novák,
H. Reichlová, K. Olejník, M. Cukr, X. Marti, O. Stelmakhovych, V. Holý, P. Němec,
P. Horodyská, E. Rozkotová, N. Tesařová, J. Mašek, F. Máca, J. Sinova, J. Železný,
K. Výborný, J. Zemen, R. Campion, T. Foxon, B. Gallagher, P. Wadley, K.
Edmonds, A. Rushforth, ....

Tunneling “Dirac“ device: TAMR
- Discovered in GaMnAs
- Bistable spin-valve-like signal whose sign depends
on field angle

Gould et al. PRL‘04
Brey et al. APL ’04, Giddings et al. PRL ’04, Giraud et al. APL ’05, Sankowski et al. PRB ’07, Ciorga et al., NJP
’07

Tunneling “Dirac“ device: TAMR

Chemical potential
controlled “Dirac“ device:
CBAMR

-TAMR in metals
- large spin-orbit Þ large signal

Dm

→
q(m)

Discovered in GaMnAs
SET
Gate-voltage and magnetiztionangle dependent Coulomb
oscillations

Park, Wunderlich, Jungwirth et al. PRL’08
Shick, Jungwirth et al. PRB’06, Moser et al. PRL’07, Gao et al.
PRL’07

Wunderlich, Jungwirth et al. PRL’06, Schlapps et al. PRB’09

Chemical potential
controlled “Dirac“ device:
CBAMR

Dm

Chemical potential
controlled “Dirac“ device:
CBAMR

Dm

Electrical control of spintronics

Positive & negative MR

Spintronic control of electronics
p-type & n-type transistor

CBAMR confirmed in metal channel with ferromagnetic
leads

m1
VG1

m2

VG2
B (T) → rotating→m

Bernard-Mantel et al. Nature Phys. ‘09
Wunderlich, Jungwirth et al. PRL‘06, Solid State Commun.‘07

Transistor

Transistor

Transistor

Transistor

1. transistor z roku 1947

Integrovaný obvod - čip

Několik kilometrů drátů o tloušťce 10-100 nm
10-100 milionů transistorů na čipu

..dnes s velikostí hradla pod 20 nm a
vzdáleností 2 nm od polovodivého kanálu
(1 nm = 10-9 m)

Tepelný výkon na cm dnes jako žehlička a za 10 let „ve hvězdách“

Konec éry křemíku

Problém s elektrickou „těsností“ při zmenšování pod 100 nm

Konec klasické fyziky

Konec škálovaní na dohled – co potom je zatím „ve hvězdách“

40

32 nm 2010

Fyzický konec škálovaní u 1 nm, dál už jen jednotlivé atomy

Stavebnice z jednotlivých atomů

Stavebnice z jednotlivých atomů
Čisto (vakuum) jako v mezihvězdném prostoru

10−6 to 10−17 mbar

Stavebnice z jednotlivých atomů
Růst po atomových vrstvách

10−9 to 10−12 mbar

Stavebnice z jednotlivých atomů
Atomárně hladké vrstvy

Stavebnice z jednotlivých atomů
Střídaní atomů ve vrstvě nebo od vrstvy k vrstvě

Stavebnice z jednotlivých atomů

Stavebnice z jednotlivých atomů

Kreslení atomy po povrchu

Kreslení atomy po povrchu

35 atomů xenonu na povrchu niklu (1990)

Stavebnice z jednotlivých atomů

Stavebnice z jednotlivých atomů

Výměna atomů

Výměna atomů

Křemík (Si) za cín

Křemík (Si) za cín

Atom

Atom

Valenční elektrony eV
Atomové jádro MeV
V (106 eV)

Atomové jádro MeV
V (106 eV)

Elektron - ika

Kvantová relativistická fyzika

Elementární částice elektron:

Náboj

hmotnost

p2
1
=
mv 2
2m
2
r
¶
ih
y (r , t ) =
¶t
2
2
r
¶
h
y (r , t )
2m ¶r 2

Q = 1.60217646 ´10-19 C

E =

m = 9.10938188 ´10-31kg

Síla vnějšího electrického pole na elektron

r
QE = ma

Co dál s elektronem?

Kvantová relativistická fyzika

Kvantová relativistická fyzika

E = mc2 , m = gm0

g = 1 / (1 - v 2 / c 2 )

time

time

Spin: vnitřní stupeň volnosti elektronu

Spin: vnitřní stupeň volnosti elektronu
space

space

Spin-up

time



time

Spin: vnitřní stupeň volnosti elektronu

Spin: vnitřní stupeň volnosti elektronu
space



Spin-down

space

Kvantová fyzika:
libovlná kombinace také možná

a|ñ + b|¯ñ

time
me

Elektronika s kvantovými bity a kvantovým počítáním
Elektronika s ultra-relativistickými kvantovými částicemi
Klasické 2 bity a počítání

buď

|00ñ

nebo

|11ñ

nebo

|10ñ

nebo

|01ñ

Ultrarychlé částice s klidovou hmotou blízkou 0 (neutrino)

sp
space

Kvantové 2 bity a počítání: |1ñ=|ñ a |0ñ=|¯ñ

a|00ñ+ b|11ñ+ c|10ñ+ d|01ñ
v páru kvantových bitů je možné uložit libovolnou kombinaci 4 stavů najednou

Pro n bitů je to 2n stavů
2
10
100

4
1024
1267650600228229401496703205376

Elektronika s ultra-relativistickými kvantovými částicemi

Elektronika s ultra-relativistickými kvantovými částicemi

Ultrarychlé částice s klidovou hmotou blízkou 0 (neutrino)

Ultrarychlé částice s klidovou hmotou blízkou 0 (neutrino)

spin a pohyb se vzájemně ovlivňují

spin a pohyb se vzájemně ovlivňují

r v
E = cp × s

r v
E = cp × s




Elektronika s ultra-relativistickými kvantovými částicemi
Elektronika s ultra-relativistickými kvantovými částicemi
Ultrarychlé částice s klidovou hmotou blízkou 0 (neutrino)
neutrino

spin a pohyb se vzájemně ovlivňují

graphene

r v
E = cp × s



r v
E = cp × s

r v
E = vp × s
Elektron v jedné atomové
vrstvě uhlíku (graphenu):
= kapesní neutrino
rychlost

v = c / 300

Geim & Novoselov, Nobelova cena 2010



Spin je magnetický moment

r
m

Spin je magnetický moment

Elementární magnetický moment (Bohrův magneton)

Elementární magnetický moment (Bohrův magneton)

-5

| m |= m B = 5.7883×10 eV/T
Energie v magnetickém poli

r
m

r r
E = -m × B

Spintronika – malé shrnutí
Elektron nese elementární (záporný) naboj

| m |= m B = 5.7883×10-5 eV/T
Energie v magnetickém poli

r r
E = -m × B

Spintronika – malé shrnutí
Elektron nese elementární (záporný) naboj

Elektron nese spin, se kterým se dá počítat i bez pohybu náboje
a|00ñ+ b|11ñ+ c|10ñ+d|01ñ

Spintronika – malé shrnutí
Elektron nese elementární (záporný) naboj

Spintronika – malé shrnutí
Elektron nese elementární (záporný) naboj

Elektron nese spin, se kterým se dá počítat i bez pohybu náboje
a který může být s pohybem svázán

a|00ñ+ b|11ñ+ c|10ñ+d|01ñ

Elektron nese spin, se kterým se dá počítat i bez pohybu náboje
a který může být s pohybem svázán

a|00ñ+ b|11ñ+ c|10ñ+d|01ñ

Spin je elementární magnetický moment

Spintronika – malé shrnutí

Dnes spintronické součástky využívaji feromagnetické vodiče
Kolektivní chování spinů – snadné ovládání a velký signál

Elektron nese elementární (záporný) naboj

Elektron nese spin, se kterým se dá počítat i bez pohybu náboje
a který může být s pohybem svázán

a|00ñ+ b|11ñ+ c|10ñ+d|01ñ

Spin je elementární magnetický moment

Dnes spintronické součástky využívaji feromagnetické vodiče

Dnes spintronické součástky využívaji feromagnetické vodiče

Kolektivní chování spinů – snadné ovládání a velký signál

Kolektivní chování spinů – snadné ovládání a velký signál

a paměť

První spintronické prvky v magnetických sensorech
Spintronické čtecí hlavy

Spintronika umožnila obrovské zvýšení kapacity pevných disků
Indukční čtecí hlavy (cívka)

Anisotropní magnetoresistance (AMR) – 1850’s ® 1990’s
Lord Kelvin
1857

Giantická magnetoresistance (GMR) – 1988 ® 1997
Grünberg & Fert `88, Nobelova cena 2007

První pevný disk (1956) - MB

Dnešní mikro-disk - 100 GB

Spintronická operační paměť v čipu - MRAM

Spintronika umí několik funkcí v jedné součástce:
číst, pamatovat si i zapisovat informaci

GB MRAM ~2015

Zápis pomocí spinově polarizovaných proudů

RAM čip, který nezapomíná ® nehybný „pevný disk“
Prvni 4Mb MRAM 2006

Jeden přístup: udělat z obyčejného polovodiče feromagnetický
Zatlouct železný hřebík do křemíkové desky není správná cesta

Snaha integrovat spintroniku do polovodičových součástek
Spintronický transistor ® procesor
® stálá a operční paměť, procesor - vše v jednom čipu

Jeden přístup: udělat z obyčejného polovodiče feromagnetický

Spintronický transistor

Růst Mn-dopovaného GaAs s atomovou přesností

Spinové ovládání elektroniky

Elektrické ovládání spintroniky

GaAs – standardní III-V polovodič
Group-II Mn – magnetické momenty
a díry
GaAs:Mn – feromagnetický a elektricky
dopovaný polovodič

VG1
VG0

Jiná možnost je ochočit spiny v nemagnetickém polovodiči
Spin závisí na pohybu elektronu

Spinový Hallový mikročip

__

_

Supravodivý magnet

Zmagnetované hrany
(spinový Hallův jev)

FSO

Stejná magnetizace v polovodiči dosažená pomocí
milionkrát menších proudů i rozmerů

FSO

I || E

Spiny v polovodiči se dají ještě víc zkrotit

Spiny v polovodiči se dají ještě víc zkrotit

s+

s+
+ + +
–

–

+

–

–

–

+
–

+
–

+
–

+

+ +

+

– –

–

– –

+ + +
–

+

–

Ustálený stav

Injektované spinově polarizované proudy budí příčné elektrické napěti

Spiny v polovodiči se dají ještě víc zkrotit

Spintronický transistor

s+

s+
+
–

–

–

+
+

+

–

+
–

–

+

+
–

–

–

+
+

+

–

+
–

+

–

Spiny působí na proud ale i proud může působit na spiny

Elektrony stále proudí
matipuluje se spin

Budoucnost mikroelektroniky „ve hvězdách“ …
.... spintronika jednou z možných cest ....

Spintronický transistor
VG

s+
– –

+ +
– –

– –

+ +
– –

+ +

.... která se učí z kvantové relativistické fyziky a
skládání látek z jednotlivých atomů....
+ +

– –

+ +

.... využívá spin elektronu samostatně nebo
svázaného s pohybem náboje v elektrickém a
magnetickém poli ....
.... úspěšně nahrazuje nebo integruje prvky pro
ukládání a čtení informace ....
.... zpracování informace zatím na ůrovni
prototypů jednotlivých spintronických transistorů

Elektrony stále proudí
matipuluje se spin

Spintronický transistor: experimentání realizace

VG1

VG2

Kvantová relativistická fyzika
2mm

RH2

0.25
0

RH1

V G2 [V]

-0.75
0.25
0

0

s+

-1

RH2

0

0

0

+1

[W]

3.0
+4

0

s-

0

AND
0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

-4
-3.0
0.0
0

-0.25
-0.5

Elektrony stále proudí
matipuluje se spin

Hall bar 2
s+

-0.25
-0.5

IPH

VB

-0.75
-0.5V-0.25
0 0.25
G1 [V]

částice

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika

částice i vlna zároveň

částice i vlna zároveň

E=

p2
1
(= mv2 )
2m 2

přechod od klasické ke kvantové fyzice

r r

vlna

r

r r

y (r , t ) = A[cos(k × r - wt ) + i sin(k × r - wt )]
vlnové číslo

r r
hk = p

E ® ih
E=

frekvence

hw = E

¶
¶ r
, p ® -ih r
¶r
¶t

r
r
p2
h2 ¶2
¶
y (r , t )
® ih y (r , t ) = 2
2m
2m ¶r
¶t

Relativistická fyzika

Relativistická fyzika

time

time

- Absence absolutní vztažné soustavy (etheru)
- Maximální rychlost (rychlost světla ve vakuu)
stejná ve všech inerciálních soustavách

g=

1

1-

v2
c2

space

space
4-rozměrný časoprostor

Energie a hmotnost

x' = g ( x - vt)

E = mc 2
m = gm0

t ' = g (t - vx / c 2 )

time

Kvantová-relativistická fyzika
4-rozměrný časoprostor

x' = g ( x - vt)
t ' = g (t - vx / c 2 )
E ® ih

¶
¶ r
, p ® -ih r
¶r
¶t

Energie a hmotnost

4-rozměrný časoprostor

2

E = mc
m = gm0

nerelativisticky

¶
¶t

space

p2
1
(= mv2 )
2m 2

x' = g ( x - vt)

E = mc 2
m = gm0

E ® ih

¶
¶ r
, p ® -ih r
¶r
¶t

space

® nová vlnová rovnice pro dvě nerozlučné vlny
(vlastně čtyři, ale ty další dvě pro antičástice)

¶
( r )2
¶

End
of the CMOS
scalingje
erazatím „ve hvězdách“
Konec škálovaní na
dohled
– co potom

40

Energie a hmotnost

t ' = g (t - vx / c 2 )
E=

time

Kvantová-relativistická fyzika

End of the CMOS scaling era

32 nm 2010

1b transistors on a chip

End of the CMOS scaling era

End of the CMOS scaling era

“Mott“ inverse magnetoresistance device: spin transfer torque

“Dirac“ inverse magnetoresistance device: spin-orbit FMR

write with current
Fang, Kurebayashi, Wunderlich, Vyborny, Zarbo, Campion,
Casiraghi, Gallagher, Jungwirth and Ferguson, Nature Nano. 2011

STT-MRAM

electron flux

electron flux

q

Mfixed

q

Mfree

Mfree rotates towards Mfixed Þ
parallel alignment

Mfixed

Mfree

Mfree rotates away from Mfixed Þ
antiparallel alignment

“Mott“ spintronics paradigm: two-spin-channel model of ferromagnets

Ferromagnetism = Pauli exclusion principle & Coulomb repulsion
can be as strong as bonding in solids

total wf antisymmetric
Relies on spin-transport between ferromagnets

= orbital wf antisymmetric * spin wf symmetric
(aligned)
DOS

“Dirac“ spintronics paradigm: quantum-relativistic spin-orbit coupling
DOS

Mott majority and minority spin channels
Relies on a single spin-orbit coupled magnet (or non-magnet)

Spin-orbit coupling from classical E&M and postulated electron spin
Ohmic “Mott“ device: GMR
nucleus rest frame

electron rest frame

I = Qv
B = m0e 0 v ´ E =

1
v´E
c2

E=

H SO =

Q
r
4pe 0 r 3

B=

Fert, Grünberg, 1988

m0 I ´ r
4p r 3

gm B
e
S×B =
S× v´E
2h
2mc2

Lorentz transformation ® Thomas precession

Tunneling “Dirac“ device: TAMR
Gould, Ruster, Jungwirth, Molenkamp
et al. 2004

Magnetization-orientation-dependent
tunneling DOS

Spin-channel-dependent scattering

Outline
Ø

Introduction

Ø

Quantum-mechanical calculations

The Interaction of Graphene with Noble Metals

–
–

Petr Lazar, Jaroslav Granatier, Michal Otyepka, Pavel Hobza
Ø

Results for model systems:
–

Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
Department of Physical Chemistry, Palacký University Olomouc, Czech Republic

–
–

Ø

Biosenzors
metal nanoparticles on
graphene surface

Catalysts
and
Energy Storage
Devices

Theoretical Modeling of Graphene-Metal system
Ø

Obstacles for theoretical modeling
–
–

Ø

-

-

Ming Liu, et al. Nature
474, 64 (2011)

Graphene sheet infinite – periodic boundary conditions necessary
Interaction involves van der Waals forces, relativistic effects (gold)...

Quantum-chemical methods
-

Michael S. Fuhrer
University of Maryland

metal-benzene
metal-coronene
metal-graphene

Conclusions

Graphene-Metal Interfaces
Nano(opto)electronics
interfaces between
graphene and
conventional electronics

wave-function based methods vs. density functional
How to overcome deficiencies of DFT?

wavefunction based (WFT)
highly accurate (e.g. CCSD(T)/CBS as a golden standard)
atomic-like orbitals as a basis set (no spatial periodicity)
limited to small systems (scaling)

Junfei Liang, Chem. Commun.
2011, DOI: 10.1039/C1CC10965K
Ø

Density functional theory (DFT) methods
–
–

Key questions:
How the particles bind to graphene?
How will they affect the electronic properties of graphene?

Nano Lett., 2010, 10 (2), 577

Pros and cons of DFT method

–

based on electron density
plane-wave basis set - applicable to extended systems (bandstructure)
depend on underlying functional

Strategy of Calculations
Benzene…Metal

Graphene...Au complex

Benchmark CCSD(T) calculations

gold positioned over carbon atom
plane-wave (PW) DFT calculation using various functionals

Find the best MP2 (for coronene)

B3LYP

Coronone…Metal

HSE06
PBE

Coronene as a model of the graphene sheet
- none of functionals really works
- no binding by B3LYP!
- GGA, hybrids strongly underbound
֜ missing van der Waals int.

LDA

Find the best DFT (for graphene)

Which one should be used?

Analysis of bonding

Graphene…Metal

Strategy of Calculations
Benzene…Metal
Benchmark CCSD(T) calculations
Find the best MP2 (for coronene)
Find the best DFT (for graphene)

Coronone…Metal
Coronene as a model of the graphene sheet
Analysis of bonding

Graphene…Metal

Conclusions – Benzene Complexes
Nature of Bonding of Pd, Ag, and Au differs
•
•
•

Pd bonding has partially covalent character
Ag binds by dispersion interactions
Au binding involves charge transfer, dispersion and relativity

Benzene…Pd
(t)
(b)
(h)
DFT-D3/TPSS/def2-QZVP
∆E
-28.3
-29.4
-22.1
R
2.10
2.07
1.97
M06-2X/lanl2dz
∆E
-15.1
-15.2
-12.3
R
2.36
2.37
2.45
DK rel. MP2/ANO-RCC-VDZP
∆E
-18.5
-19.6
-12.3
R
2.11
2.08
1.97
DK rel. MP2/ANO-RCC-VTZP
∆E
-28.0
-30.2
-27.5
R
2.05
2.01
1.83
DK rel. CCSD(T)/ANO-RCC-VTZP
∆E
-18.8
-19.7
-12.8
R
2.13
2.11
2.04
DK rel. CCSD(T)/Pol-DK
∆E
R
PBE
∆E
-26.3
-27.3
-19.0
R
2.10
2.07
2.01
PBE + vdW
∆E
-21.5
-21.8
-13.3
R
2.17
2.18
2.16
EE + vdW
∆E
-17.2
-18.7
-10.6
R
2.18
2.15
2.16

Benzene…Ag
(t)
(b)

(h)

Benzene…Au
(t)
(b)

(h)

-3.7
3.07

-3.7
3.10

-4.0
3.28

-7.5
2.51

-7.2
2.56

-4.6
3.17

-4.3
3.09

-4.6
3.10

-5.5
3.12

-5.8
2.97

-5.9
2.99

-6.3
3.10

-1.5
3.34

-1.6
3.33

-1.9
3.34

-4.2
2.66

-4.2
2.69

-3.6
3.07

-2.7
3.01

-2.9
3.01

-3.3
3.11

-8.2
2.41

-8.3
2.39

-6.1
2.83

-1.9
3.18

-2.0
3.18

-2.3
3.24

-4.2
2.63

-4.1
2.67

-3.2
3.09

-2.1
3.19

-2.2
3.19

-2.6
3.24

-3.7
2.73

-3.7
2.78

-3.1
3.17

-1.3
3.05

-1.2
3.10

-1.0
3.39

-6.1
2.44

-5.6
2.46

-1.63
3.09

-2.7
3.17

-2.7
3.23

-2.6
3.41

-5.9
2.70

-5.5
2.79

-3.6
3.21

-2.4
3.22

-2.3
3.32

-2.5
3.41

-5.1a
2.64

-4.8
2.74

-3.4
3.22

overbinding

overbinding

overbinding

a EE + vdW + spin-orbit coupling
(soc) -5.7 kcal/mol

Strategy of Calculations
Benzene…Metal
Benchmark CCSD(T) calculations
Find the best MP2 (for coronene)
Find the best DFT (for graphene)

Methods
•
•
•
•
-

neither LDA nor GGA work
van der Waals term (vdW-DF; PBE+vdW) improves results
a combination with HF exchange (EE+vdW) yields the best agreement
empirical dispersion terms (DFT-D) doubtful
MP2/DZ good agreement (cancelation of errors)

Coronone…Metal
Coronene as a model of the graphene sheet
Analysis of bonding

Graphene…Metal

Graphene...Ag complex

Graphene...Pd complex

Single atom over graphene sheet
-test the method (EE+vdW)

Calculated charge distribution of bonds
for coronene and its Pd, Ag, and Au complexes

-calculate Fermi level shift (or band gap)
-find absorption positions and diffusion barriers

32 atoms modeling the graphene sheet
5x5x1 k-points, 450 eV energy cut- off
one total energy point: ~1h GGA
~8h vdW term
~20h exact exchange

ߩ negligible bonding by PBE
ߩ van der Waals forces dominant
ߩ all positions equal in energy
silver glides easily on graphene
surface

ߩ the strongest bonding (covalent character)
ߩ PBE overestimates bonding energy
ߩ vdW term repulsive
ߩ top position preferred
ߩ center site the least favorable

Graphene...Au complex
ߩ bonding distances longer (than benzene)
ߩ PBE underestimates bonding energy
(in contrast to benzene...Au)
ߩ vdW term essential
ߩ top and bond sites equal

Graphene...Pd
(t)
(b)
(h)

Graphene...Ag
(t)
(b)
(h)

Graphene...Au
(t)
(b)
(h)

∆E

-17.4 -15.9 -12.0

-4.3

-4.3

-4.2

-5.6

-5.5

-5.2

R

2.21

3.35

3.35

3.39

3.14

3.07

3.33

-Pd binds much stroger
-Ag and Au very mobile

EE + vdW
2.17

2.18

Preliminary TEM data
Exfoliated Graphene sheet + Metal Nanoparticles

Graphene + Au = some sheets
covered with nanoparticles;
lower degree of coverage
compared to G-Pd system but
higher degree of particle
Graphene + Pd = all sheets
aggregation; a lot of NPs
covered with nanoparticles; a
high degree of coverage; no NPs observed out of the sheets (red
circles)
observed out of sheets

Metal clusters on graphene
Metal/graphene interface

Metal clusters on graphene
Triplet-singlet transition in Pd dimer interacting with graphene

-planar geometric of clusters

-larger clusters represent increasing coverage
-many positions available

-the triplet groundstate of Pd dimer has multireference character
(problems for both; CCSD(T) and DFT)

TEM tip/graphene interaction
-tetrahedral geometries

-DFT calculations reveal singlet Pd dimer on graphene

Metal dimers and tetramers on graphene
-planar geometries similar in energy in DFT

Isolated Pd dimer calculated by:
CCSD (blue)
CCSD(T) (black)
MRCI (red) … multi refrerence CI

(valid for Ag and Pd as well)
-Binding energies in same order as atoms
Pd4...coronene
structur 1
2
3
e
MP2/ANO-RCC-VDZP
∆E
70.6 71.8 39.0
R
2.09 2.08 2.09

Graphene
ne + Ag = all sheets
covered rather accidentally
with Ag nanoparticles; very low
NPs loading; majority of
nanoparticles located out of
sheets (bottom image)

4

Ag4...coronene
1
2
3

4

Au4...coronene
1
2
3

4

44.6
2.08

13.9
3.22

16.2
3.26

18.5
3.07

23.31
3.12

18.1
3.22

16.4
3.28

25.0
3.08

23.6
3.10

Conclusions

--each metal cluster has unique properties

Acknowledgments

Bonding of Pd, Ag, and Au
-Pd has the strongest bonding
-Ag binds weakly through dispersion interactions
-Au combines charge transfer and dispersion; relativistic effects important
-EE+vdW method reproduces very well results of CCSD(T)

Clusters of Pd, Ag, and Au
-planar geometries follow the same pattern as atoms (Pd>Au>Ag)
-calculations resemble experimental results
-change of spin state may occur (Pd dimer)
-calculations more difficult (multireference character of some clusters)
-tetrahedral clusters reveal strong bonding of Cu and Pt
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Air-stable inorganic-organic double shell
zero-valent iron nanoparticles
highly efficient
for removal of organic pollutants
from aqueous environment

Why Fe0 ?
• Efficient reductant
• Environmentally benign
• Large surface area
if in the form of nanoparticles
Zhang L, Fang M, NanoToday, 5, 128–142, 2010

RNDr. Karolína Šišková, Ph.D. et al.
Klimkova et al. Chemosphere, 82, 1178-1184, 2011

17.5. 2012, Olomouc, CZ

Formation of Fe0 nanoparticles

Application of Fe0 nanoparticles
Halogenated organic compounds removal
using Fe/Tween nanoparticles (Písečná)

Destruction of cyanobacteria from
surface waters, removal of cyanotoxins

1) Reduction by hydrogen in oven

2) Reduction in solution, e.g.
Fe(H2O)62+ + 2 BH4- à Fe0 + 7 H2 + 2 H3BO3
R. Zbořil, M. Mašláň, B. Maršálek, patent
pending PV-2010/612

Glavee et al., Inorg.Chem.1995, 34, 28
Klimkova et al. Chemosphere, 82, 1178-1184, 2011

Why to investigate Fe0 nanoparticles any further?
Stability vs. reactivity

B. Maršálek et al., EST 2012, 46, 2316-2323

Stabilized Fe0 nanoparticles
• Oxidic shell – formed by controlled air-contact
Kim HS et al., Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 1760

• Shells formed by other metals, e.g. Ni, Pd
http://www.nanoiron.cz/en/nanofer-star
www nanoiron cz/en/nan

Schrick et al., Chem. Mater. 2002,
14, 5140; Katsenovich et al, Sci.
Total. Environ. 2009, 407, 4986; etc.

• Polymers or polyelectrolytes as a shell
Geng et al., Sci. Total. Environ. 2009, 407, 4994;
Wang et al., J. Hazard. Mater. 2010, 173, 724; etc.

• ZVI in matrices: MgO, C, SiO2 etc.
http://www.nanoiron.cz/en/nanofer-25s

Schneeweiss et al., Nanotechnology 2006, 17, 607;
Sukhara et al., ACS Applied Materials & Interfaces 2010, 2, 2854; etc.

NZVI

GluNZVI

2D-chains

Our approach
core@shell

Using low molecular weight species - present in NZVI formation
shell is slightly
thinner in
GluNZVI than
in NZVI

• Easily controllable quality and quantity (concentration)

• Non-toxic
Crystallic part
is only α-Fe

• Cheap
• Containing –COOH and –NH2 functional groups
=> Amino acids > glutamic acid

K. Siskova et al.,J. Nanopart.Res.2012, 14, 805

Samples of nanoscale
character

NZVI

ferromag.core@
(super)paramag.shell

GluNZVI

MIXED M+Q (1),80.3 %
AMPLITUDE,15540.1572
ISOMER SHIFT,-0.0000
MAGN. FIELD [T],32.8952 (0.00000)
Q. SPLITTING,0.0028 (0.00000)
LINE WIDTH,0.3678
DOUBLET (1),19.7 %
AMPLITUDE,22903.5757 (2.40000)
ISOMER SHIFT,0.3638
Q. SPLITTING,0.7858 (0.00001)
LINE WIDTH,0.5075 (0.00000)

α-Fe

Fe(III) SP
Oxid?!

MIXED M+Q (1),88.5 %
AMPLITUDE,16586.9080 (40.20000)
ISOMER SHIFT,-0.0011 (0.00011)
MAGN. FIELD [T],32.8944
Q. SPLITTING,0.0039
LINE WIDTH,0.3625 (0.00160)

GluNZVI higher
amount of
ferromagnetic part
than NZVI

DOUBLET (1),11.5 %
AMPLITUDE,12960.6732
ISOMER SHIFT,0.3878 (0.01210)
Q. SPLITTING,0.8327
LINE WIDTH,0.6521

Organic part of shell?

Long-term stability
GluNZVI

NZVI

Borates, water

After 9 months
Moesbauer
parameters
remained

free acid

the same

Relative content

Δ > 200 cm-1 ó monodentate bonding

organics, borates, water

NZVI

GluNZVI

Time elapsed
from the
synthesis

α-Fe [At.%]

Amorphous ferric
component [At.%]

α-Fe [At.%]

1-3 days

80

20

89

11

2 months

77

23

87

13

9 months

77

23

87

13

Amorphous ferric
component [At.%]

Efficiency of GluNZVI in TCE removal

Outlook
NZVI

Rate constants taking into account

• Mechanism of AA-NZVI formation

specific surface areas:

• Influence of pH on AA-NZVI, as well as NZVI formation
GluNZVI

kSA(NZVI) = 8,5 · 0,1 x 10-3 L h-1 m-2

• Resulting AA-NZVI testing in halogenated organic compounds removal

kSA(GluNZVI) = 57,9 · 0,1 x 10-3 L h-1 m-2
Values in the literature:

• Testing of heavy metals removal using AA-NZVI
• Studying reactions between NZVI and high-valent iron species

2,0 - 6,5 x 10-3 L h-1 m-2

Kim et al., Environ.Sci.Technol. 2010, 44, 1760; Tiehm et al., Ultrasonics Sonochemistry 2009,
16, 617; Schrick et al., Chem. Mater. 2002, 14, 5140.
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Silver Nanoparticle Preparation – Modified Tollens Process

Nanosilver: Past, Present and ??Future??

+

Ag +

2SO32-

[Ag(SO3)2]

3-

reducing agent

2.5·10-5 M adenine
+ Ag0 crystals + Cl-

Ag

AgNO3 – 2.5·10-4 mol dm-3
Presenter:

Jana Soukupová

NanoSilver Group:

Libor Kvítek
Robert Prucek
Aleš Panáček

sulfite – from 0.005 to 0.2 mol dm-3
reduction substance - 10-2 mol dm-3

(hydrochinone, p-fenylenediamine, …)
Enhancement:

-5
2.5·10
+ Ag
200 M
nmadenine
700
nm cryst.

2.103
10-1 M adenine

Prucek R. et al. CrystEngComm 13 (2011) 2242
Closing Conference of Project „Advanced Education in Research and Application of Nanomaterials“, 5/17/2012

Silver Nanoparticle Preparation - Tollens process
Ag+ + 2NH3
AgNO3 –

NH3

10-3

[Ag(NH3)2]+

reducing agent

Closing Conference of Project „Advanced Education in Research and Application of Nanomaterials“, 5/17/2012

Silver NPs with Diameter 25 nm
• Antibacterial activity MIC~3 mg/L
gram-negative and gram-positive bacteria

Ag0

TEM

UV-VIS

• Antifungal activity MIC<1 mg/L
Candida spp.

-3

mol dm

• Cytotoxicity LC50>30 mg/L
human fibroblasts

– from 0.005 to 0.2 mol dm-3

reduction substance - 10-2 mol dm-3
(saccharides)

25 nm 200 nm 400 nm

• Ecotoxicity LC50>30 mg/L
ciliate (Paramecium caudatum)
fruit fly (Drosophila melanogaster)
algae (Scenedesmus subspicatus)

Kvítek L., Prucek R. Panáček A. et al. J Mat Chem 15 (2005) 1099-1105,
Closing Conference of Project „Advanced Education in Research and Application of Nanomaterials“, 5/17/2012

Closing Conference of Project „Advanced Education in Research and Application of Nanomaterials“, 5/17/2012

minimal inhibition concentration (μg·mL-1 Ag)
Tested bacterial strain
Ag+

unmodified
dispersion

modification by
SDS

Tween 80

PVP 360

Enterococcus faecalis
CCM 4224

1,69

6,75

3,38

6,75

6,75

Staphylococcus aureus
CCM 3953

1,69

3,38

1,69

3,38

3,38

Silver Nanoparticle Modification

Escherichia coli
Prior-reduction
Approach

3954
•CCMdiameter
aeruginosa
•Pseudomonas
polydispersity
CCM 3955
• morphology
Pseudomonas aeruginosa
• aggregation stability
Staphylococcus
epidermidis
(methicillin-susceptible)

1,69

1,69

3,38

1,69

0,84

3,38

0,84

1,69

0,84

0,84

1,69

1,69

3,38

Anionic (SDS)
3,38
1,69
Cationic
(CTAB, CTAC)
3,38Non-ionic
1,69 (Brij, Tween)
1,69

MMT@nanoAg

Post-reduction Approach
•Staphylococcus
aggregation stability
epidermidis
(methicillin-resistant)

Surfactants
1,69

0,84
0,84

Nanocomposite Preparation
aqueous nanoAg dispersion ( 10.8 – 108 mg Ag/L)
substrate (zeolites, MMT, active carbon)
3 hours shaking, filtering, drying

1,69
Polymers

1,69

PEG
PVP
PVA

1,69

1,69

1,69

Staphylococcus aureus
MRSA

0,84

3,38

1,69

3,38

Enterococcus faecium
VRE

1,69

6,75

3,38

3,38

3,38

Klebsiella pneumoniae
ESBL

1,69

6,75

6,75

3,38

6,75
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MIC = 7.1 – 21.7 mg/mL

AC@nanoAg

MIC = 6.5 – 17.2 mg/mL
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Covalent Immobilization of NanoAg
non-woven
fabric

Thank You for Your Attention

ITA
substrate

Advantages

NO

external reducing agent
stabilizer
extreme reaction conditions
NP release
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Introduction
Cell model

Cellular Uptake of Ligand Coated
Nanoparticles of Various Shapes

Fluid model of membrane - 1972
S.J. Singer and G.L. Nicolson
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Endocytosis

Model
Virus cell entry

Nanoparticle

Lipids

Cooke, I.R.; Kremer K.; Deserno, M.: Physical Review E
2005, 72, 011506
Cooke, I.R.; Deserno, M.: J. Chem. Phys. 2005, 123, 224710
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Passive endocytosis

Size effect
2

3

4

5

6

D=5.2

Vacha, R.; Martinez-Veracoechea, F.J.; Frenkel, D.:
Nano Lett. 2011, 11, 5391–5395
Cellular uptake of Nanoparticles
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Vacha, R.; Martinez-Veracoechea, F.J.; Frenkel,
D.: Nano Lett. 2011, 11, 5391–5395
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Elastic model

Comparison
D=5.2

Membrane encapsulation of particle

arc length s


2
Z
Z
1
1
1
1
E ¼ kb dS
þ
þ kg dS
2
R1 R2
R 1 R2

Membrane under tension
encapsulation to finite size vesicle

Endocytosis thermodynamic condition:
R2 = 2kb / ka
M. Deserno: Phys. Rev. E 2004, 69, 031903

R. Lipowsky; H.-G. Dobereiner:
Europhys. Lett. 1998, 43 (2), 219-225
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20 %

Coverage
50 %

80 %

Binding strength [kT]
8
5
2

D=14.3

For sphere:
∆E = 4π(2kb - ka R2)

=> larger particle smaller binding
is necessary

Coverage
50 %

Binding strength [kT]
8
5
2

∆E = EBending - EBinding
EBending = 2kb A / R2 ≃ 300kT

EBinding = ka A

20 %

local
normal
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Elastic model

Spherocylinder

Silica nanoparticles - cryo-electron tomography

For spherocylinder:
EBinding = ka A
= ka (4πR2+2πRL)
EBending = kb (8π+πL/R)

Silica nanoparticles internalization in
DOPC vesicles:
- no need for two phases
- small particles remained bound to the
surface no internalization

∆E = 4π(2kb - kaR2) +
+ πL(kb/R - 2kaR)
For R2 > kb/2ka the longer
the spherocylinder the
better

Vacha, R.; MartinezVeracoechea, F.J.; Frenkel, D.:
Nano Lett. 2011, 11, 5391–5395

O. Le Bihan; P. Bonnafous; L. Marak; T. Bickel; S. Trépout; S.
Mornet; F. De Haas; H. Talbot; J.-C. Taveau; O. Lambert: J.
Struct. Biology 2009, 168, 419–425
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Shape
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Sharp edges

Vacha, R.; Martinez-Veracoechea, F.J.; Frenkel, D.:
Nano Lett. 2011, 11, 5391–5395
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Vacha, R.; Martinez-Veracoechea, F.J.; Frenkel, D.:
Nano Lett. 2011, 11, 5391–5395
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Release

Release of nanoparticle
After receptor-ligand
mediated
endocytosis

Penetration of Semliki
Forest Virus from Acidic
Prelysosomal Vacuoles

At t = 54000 ligand
receptor binding
strength change
from -5 kT to 0 kT

M. Marsh; E. Bolzau; A. Helenius:
Cell 1983, 32, 931-940

Principles of Molecular Virology 4th Ed Alan J. Cann
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Release of spherocylinder

Release of small sphere
After receptor-ligand
mediated
endocytosis

Line tension of exposed membrane edge: 6 - 10 pN
Bending energy of sphere => release of disk up to
12nm (upper bound)

At t = 160000 ligand
receptor binding
strength change
from -5 kT to 0 kT

E. Evans, W. Rawicz, Phys. Rev. Lett. 1990,
64, 2094.;; R. Kwok, E. Evans, Biophys. J.
1981, 35, 637.;;W. Rawicz, K. C. Olbrich, T.
McIntosh, D. Needham, E. Evans,Biophys.
J. 2000, 79, 328.

kinetically slower
than sphere

Particle of diameter 9.7 nm = release in both disc and vesicle
Discs of diameter 9 to 20 nm found in coexistence with vesicles
H. Noguchi and G. Gomper, JCP 2006, 125, 164908
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Non-deformable sphere
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Summary
- Endocytosis uptake and release is possible without ATP spontaneous thermodynamic process
- Larger particles need smaller attraction for endocytosis
- Spehrocylindrical shape is more effective than sphere
- Sharp edges prevent the uptake
- Deformability aids release

Non-deformable
sphere does not get
released encapsulating
vesicle is in
equilibrium geometry

Tuesday, February 21, 12
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Previous DPD simulation

Membrane bending constant ~ 20kT

Membrane encapsulation of particle

Two phase system

∆E = EBending - EBinding
EBending = kb A / R2
E¼

1
kb
2

Z

Bindin strength
[kT]

Critical # of
interacting particles

2

250

5

100

8

60


2
Z
1
1
1
dS
þ
þ kg dS
R 1 R2
R1 R2

EBinding = ka A

- NVT DPD simulations
- two types of lipids =>
homogeneous membrane,
membrane with raft

Critical encapsulation coverage
For sphere:
∆E = 4π(2kb - ka R2)

=>encapsulation of
membrane under tension
agrees with elastic model
=> endocytosis requires two
phase system

Bindin
strength
[kT]

D=5.2
(122
particles)

D=8.6
(312
particles)

D=14.3
(792
particles)

Endocytosis thermodynamic condition:
R2 = 2kb / ka

2

200%

81%

32%

5

82%

32%

13%

=> larger particle smaller binding
is necessary

8

51%

21%

8%

R. Lipowsky; H.-G. Dobereiner:
Europhys. Lett. 1998, 43 (2), 219-225

K.A. Smith; D. Jasnow; A.C. Balazs: J. Chem. Phys. 2007, 127, 084703
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Residual binding strength

Elastic model
Release of spherocylinder:
∆EBending = EBend (spherocylinder) - EBending (sphere) = πkb L/R
∆EBinding = kresidual (4πR2+2πRL)

Dependence of residual binding strength necessary for release
residual binding
strength / kT
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
-0.0
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Elastic model

Homogeneous membrane

Robert Vácha
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spherocylinder
aspect ratio 2:1
encapsulated
encapsulated
encapsulated
released
released

spherocylinder
aspect ratio 1:1
encapsulated
exposed tip
released
released
released

sphere
diameter 9.6 nm
encapsulated
encapsulated
released
released
released

sphere
diameter 5.2 nm
encapsulated
encapsulated
released
released
released

∆Erelease = kresidual (4πR2+2πRL) - πkb L/R < 0
kresidual < Lkb/ (4R3+2R2L)
L=0 (sphere) => kresidual < 0
L=∞
=> kresidual = kb/2R2
Thermodynamics: longer the spherocylinder get released with
higher residual binding energy
Kinetics probably slower
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Sphere
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Uptake sensitivity
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Diffusive ligands
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Hydrophilic Superparamagnetic Iron Oxide
Nanoparticles

The medical imaging market. Some facts

9.2 billion

Averaged growing (EU/US) of 4.2% p.a. (since 2008)
8.0 billion

What’s Next in the MRI Contrast Agents Arena?

Giorgio Zoppellaro

v Anatomical and functional imaging based on NMR principle
v Contrast developed due to local proton
relaxivity
1H

f = γ B0
photoacoustic
imaging
SPECT

PET

Rhenium-188

Cu-64

near-IR
optical
imaging

fluorescence
Imaging, QD
MRI

Typical nanomaterial formulations for imagine and therapy (e.g. cancer), their mechanism for imaging and associated
representative images
Nuclear Medicine

X-Ray

MRI

Ultrasound

Computed Tomography

f = Larmor frequency
γ = constant
Bo is magnetic field
T1 = spin-lattice relaxation ([C] / T1 = r1 = relaxivity)
T2 = spin-spin relaxation ([C] / T2 = r2 = relaxivity)

T1 MRI. FDA approved gadolinium-based contrast agents

T2 iron oxide based MRI agents

Different types of gadolinium-containing contrast agents are available in different
territories. For example, in the United States of America, Gd chelated contrast
agents approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) include:

Feridex I.V.® (also known as Endorem® and ferumoxides). This product was
discontinued by AMAG Pharma in November 2008

4

Resovist® (also known as Cliavist®). This was approved for the European market in
2001, but production was abandoned in 2009
gadodiamide (Omniscan®)
gadobenic acid (Multihance®)
gadopentetic acid (Magnevist®)
gadoteridol (Prohance®)
gadofosveset (Vasovist®, Ablavar®)
gadoversetamide (OptiMARK®)
gadoxetic acid (Eovist® in the USA,
Primovist® in other parts of the world)

Sinerem® (also known as Combidex®). Guerbet withdrew the marketing
authorization application for this product in 2007.
Lumirem® (also known as Gastromark®). Gastromark was approved by the FDA in
1996
Clariscan™ (also known as PEG-fero, Feruglose, and NC100150). Development
was discontinued due to safety concerns

Theronestic Application
(Therapeutic + diagnostic)

AC magnetic field induce localized heating (4246°C) with SPIO

localized heating

What is needed ?

Ø Superparamagnetic
Ø Colloidal stability
Ø Controlled size & monodisperse
Ø High saturation magnetization (MS)
Ø Biocompatibility & Non-toxicity
ØWater soluble
Ø Tailored surface chemistry

irreversible thermal damage of tumor
üViability of cancer cells significantly
reduces over the normal cell
üDestruction of cancer cell due to thermal shock
induced toxicity

Tailored surface chemistry

Selection of Magnetic Nanoparticles

The surface coating determine the adsorption,
distribution, metabolism
and excretion process

q Ferromagnetic transition metal (Fe, Co and Ni)
― unstable due to rapid oxidation
― unsuitable due to toxicity
q Ferrimagnetic bimetallic oxide (M-Ferrites)
― MnO·Fe2O3, CoO·Fe2O3 NiO·Fe2O3
― unsuitable due to toxicity
q Superparamagnetic iron oxide (γ-Fe2O3 , Fe3O4)
― high chemical stability
― limited toxicity
― biodegradability
― environmentally safe

Synthetic Procedures
q Physical (Top-down approach)
• Attrition or milling – uncontrolled size and size distribution
• Lithography – low feature resolution or extremely high cost

Problems in Functionalization
§ Synthetically unfriendly
§ Toxic solvents
§ Risk of dissociation of the coating layers
§ Risk of agglomeration
§ Expensive methods
§ Less yield

q Chemical (Bottom-up approach)
• Co-precipitation – broad size distribution
• Microemulsion – surfactant impurity and low yield
• Hydrothermal – risk of high pressure
• Thermal Decomposition – controlled size and size distribution

Challenges
üOne step synthesis of water stable SPIO
ünanoparticles with high Ms by a facile, flexible and inexpensive method

Our solution

§ Good crystallinity. Small length (0.8 nm) of ATA or TA coating reduces diamagnetic content.
The resulting SPIO systems exhibit good (~74 emu/g, RT) magnetization values

ATA

50 nm
10 nm

TA

§ Easy, inexpensive, large scale & faster synthesis
FeCl3.6H2O

FeCl2.4H2O

NH4OH (29%)
H2O ATA or TA

6.5 g

§ They maintain excellent
ferrofluid properties for long time

§ Non stoichiometric composition of SPIO
Inner core (g-Fe2O3), outer core Fe3O4

SPIO highly biocompatible due to surface coatings, high relaxivities (r2*) values
Cytotoxicity test and MRI contrast

(after 4 for weeks)

(T2*) properties of TA/ATA− SPIO.
(A) The cytotoxicity profile of ATA–
SPIO (dark–grey bars) and TA–
SPIO (yellow bars) NPs. The label
C represents the control samples
(no ATA/TA−SPIO added). (B) The
transverse relaxation rates (1/T2*)
versus Fe concentration for ATA–
SPIO (black circles) and TA−SPIO

(yellow–circles)
Sample
ATA-SPIO

T
(K)
300

TA-SPIO

300

Component
Sextet
Singlet
Sextet
Singlet

δ ± 0.01
(mm/s)
0.36
0.36
0.35
0.35

ΔEQ ± 0.01
(mm/s)
0.02
-------------0.01
--------------

Bhf ± 0.3
(T)
38.8*
----------36.7*
-----------

RA ± 1
(%)
77
23
82
18

Assignment
Blocked portion
Relaxating portion
Blocked portion
Relaxation portion

Zeta potential (mV, 298 K)
+ 17.5 for TA-SPIO
+ 8.39 for ATA-SPIO

NPs

with

correspondent linear fittings. (C)
Phantom experiments for TA–SPIO
and

Zeta –Average (nm, 298 K)

ATA–SPIO

NPs

with

Fe

concentrations employed (mM) as

221 nm for TA-SPIO
283 nm for ATA-SPIO

those reported in panel (B).

The Group / Collaborations
Summary
§ SPIO nanoparticles have been engineered by one pot methodology, with a faster and
economic procedure, and in large scale.
§ Surface of the SPIOs are attached with ATA/TA coating which provide the water
solubility, biocompatibility and free surface functional –COOH;NH2/–COOH groups
which could be further attached with biomolecules for in vivo targeting applications

§ The small length ATA/TA coating provides better crystallinty and magnetization of
SPIO nanoparticles (Ms = 74 emu/g at RT and Ms = 84 emu/g at 5K)
§ The SPIO nanoparticles demonstrated higher MRI relaxivity (r2* = 450.8 & 735.3 s1mM-1), thus they are promising nanocomponents as contrast agent in clinical MRI

G. Zoppellaro, L. Machala and R. Zboril

Design/Concepts

D. Maity

The Hard work and enthusiasm

V. Sedenkova, J. Tucek

The Mossbauer/SQUID souls
and constant feedback

K. Safarova

The TEM/SEM pro and Master of kindness

K. Polakova, K. Tomankova

The supersonic bio-engines

C. Diwoky, R. Stollberger

The ultrafast MRI agents

K. Siskova

The IR/Raman ISI source of knowledge

J. Pechousek

The dedicated health keeper of our
Mossbauer machines
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