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Tematyka tej pracy doktorskiej obejmuje do±wiadczalne badania adsorpcji alkanów w materiaªach mikroporowatych metod¡ quasi-równowagowej
temperaturowo-programowanej desorpcji i adsorpcji (QE-TPDA) oraz odpowiadaj¡ce im symulacje molekularne maj¡ce na celu zaawansowan¡ interpretacj¦ wyników do±wiadczalnych.
Adsorpcja jest zjawiskiem adhezji atomów, jonów lub cz¡steczek na powierzchni ciaªa staªego, który nazywany jest adsorbentem. Wi¦kszo±¢ adsorbentów stanowi¡ materiaªy porowate, których wewn¦trzna struktura poprzecinana jest sieci¡ kanaªów i komór, do których wnika¢ (tj. ulega¢ adsorpcji)
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mog¡ cz¡steczki-go±cie. Kanaªy o ±rednicy mniejszej ni» 2 nm nazywa si¦ mikroporami. Materiaªy mikroporowate znajduj¡ liczne zastosowania technologiczne m.in. jako katalizatory do produkcji paliw pªynnych lub adsorbenty do
oczyszczania lub rozdziaªu gazów i cieczy. Wi¦kszo±¢ zastosowa« materiaªów
mikroporowatych opiera si¦ na fakcie, »e ±rednice ich kanaªów s¡ porównywalne z rozmiarami cz¡steczek adsorptywu. Z tego wzgl¦du szczegóªowe badania
nad porowato±ci¡ tych materiaªów s¡ niezwykle istotne.
W cz¦±ci eksperymentalnej do badania wªa±ciwo±ci adsorpcyjnych korzystano z nowatorskiej techniki QE-TPDA, która zostaªa opracowana przez
promotora tej pracy. Odró»nia si¦ ona od standardowo wykorzystywanych
metod ju» na poziomie koncepcji. Porowato±¢ zwykle bada si¦ w uj¦ciu izotermicznym, gdzie przy ustalonej temperaturze zmienia si¦ ci±nienie cz¡stkowe adsorbatu, które wpªywa na wielko±¢ adsorpcji. W metodzie QE-TPDA
równowag¦ adsorpcyjno-desorpcyjn¡ steruje si¦ poprzez precyzyjne zmiany
temperatury próbki b¦d¡cej w ci¡gªym kontakcie z adsorbatem o zadanym
ci±nieniu cz¡stkowym (zawartym w gazie no±nym omywaj¡cym badan¡ próbk¦). Gªównymi korzy±ciami wynikaj¡cymi z takiego podej±cia jest szybsze
ustalanie si¦ stanów chwilowej równowagi adsorpcyjnodesorpcyjnej. Inn¡
istotn¡ zalet¡ techniki QE-TPDA jest szeroki wybór cz¡steczek-sond, które
mog¡ by¢ dobierane do badanych materiaªów i ich potencjalnych zastosowa«.
W cz¦±ci obliczeniowej podj¦to si¦ odtworzenia wyników QE-TPDA na
drodze symulacji molekularnych metod¡ Monte Carlo (MC). Od ponad dwóch
dekad obliczenia tego typu s¡ z powodzeniem wykorzystywane do badania
adsorpcji w materiaªach mikroporowatych. W szeregu osobnych symulacji
przeprowadzonych dla ró»nych warto±ci ci±nienia lub temperatury mo»na odtworzy¢ przebieg równowagi adsorbentadsorbat. Gªówn¡ przewag¡ modelowania molekularnego nad wi¦kszo±ci¡ technik eksperymentalnych jest bezpo±redni wgl¡d w zachodz¡ce zjawiska na poziomie molekularnym. Obliczenia
pozwalaj¡ m.in. na okre±lenie preferowanych miejsc lokowania si¦ cz¡steczek
adsorbatu w strukturze adsorbentu, a tak»e na wyznaczenie ró»nych skªadowych energii ukªadu adsorbentadsorbat, przykªadowo ciepªa adsorpcji.
W pomiarach QE-TPDA rejestruje si¦ tzw. prole QE-TPDA, które przeksztaªci¢ mo»na w izobary adsorpcji, czyli zale»no±ci wielko±ci adsorpcji od
temperatury przy staªym ci±nieniu. Na rysunku 1a zestawiono wybrane eksperymentalne (linie) oraz wysymulowane (punky) izobary adsorpcji n-alkanów
na zeolitach MFI i MEL. W publikacji I, korzystaj¡c z symulacji MC, udaªo
si¦ odtworzy¢ wyniki QE-TPDA dla adsorpcji n-alkanów C5C10 w zeolicie
MFI oraz C5C8 w zeolicie MEL. Jest to o tyle istotne, »e zeolit ZSM-5,
czyli protonowa forma zeolitów typu MFI, bierze udziaª w procesie krakingu
katalitycznego ci¦»kich cz¡steczek paran.
Ze wzgl¦du na swoj¡ prostot¦ byªy to tak»e bardzo dobre ukªady wyj-
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Rysunek 1: a) Eksperymentalne (czarne linie) oraz wysymulowane (czerwone
punkty) izobary adsorpcji n-heptanu w MFI oraz n-heksanu w MEL. b) Mapy
obsadzenia struktur dla warunków nasycenia. c) Struktura sieci MFI oraz
MEL z uwzgl¦dnieniem systemu kanaªów.

±ciowe do modelowania technikami komputerowymi. Wykorzystanie do tego
celu pól siªowych opracowanych i sprawdzonych wcze±niej dla klasycznych
izoterm adsorpcji stawia metod¦ QE-TPDA na równi z metodami wykorzystywanymi standardowo. Bardzo dobra zgodno±¢ wyników symulacji z danymi eksperymentalnymi wskazaªa, »e technika QE-TPDA mo»e by¢ ¹ródªem
wysokiej jako±ci izobar adsorpcji. U±rednione mapy rozkªadu obsadzenia alkanów (rysunek 1b) ujawniªy porz¡dkowanie si¦ adsorbatu w porach badanych
zeolitów, które jest wynikiem przemiany typu porz¡deknieporz¡dek w fazie
zaadsorbowanej. Zjawisko to jest znane literaturze dla adsorpcji n-heksanu

commensurate

na zeolicie MFI jako tzw. efekt wspóªmiernego zamarzania (

freezing ).

W publikacji II badano adsorpcj¦ izomerów heksanu na zeolitach typu
MFI i MEL w kontek±cie ich rozdziaªu. Bardziej rozgaª¦zione cz¡steczki
alkanów, takie jak 2,2- lub 2,3-dimetylobutan, charakteryzuj¡ si¦ wy»sz¡
liczb¡ oktanow¡ od ich pojedynczo rozgaª¦zionych izomerów, np. 2- i 3metylopentanu. Ma to znaczenie np. w kontek±cie produkcji paliw lotniczych,
które musz¡ charakteryzowa¢ si¦ wy»sz¡ jako±ci¡. Badania adsorpcji rozgaª¦zionych alkanów na zeolitach typu MFI i MEL s¡ wymagaj¡ce ze wzgl¦du na
ograniczenia dyfuzyjne cz¡steczek w porach tych materiaªów. Dobra zgodno±¢ wyników oblicze« MC z danymi do±wiadczalnymi ±wiadczy, »e technika QE-TPDA jest dobr¡ metod¡ badania równowagi adsorpcji dla ukªadów
mog¡cych charakteryzowa¢ si¦ nisk¡ szybko±ci¡ dochodzenia do stanu równowagi. W pracy tej zbadano równie» teoretyczn¡ selektywno±¢ materiaªów
w stosunku do badanych cz¡steczek wykazuj¡c, »e w okre±lonych warunkach
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zeolit MFI mo»e by¢ selektywny wzgl¦dem pojedynczo rozgaª¦zionych izomerów heksanu.
Publikacja III jest po±wi¦cona adsorpcji paran na niezbadanym dot¡d
metod¡ QE-TPDA mikroporowatym glinofosforanie AlPO4 -5 o topologii sieci
AFI. Jest to struktura izomorczna m.in. do materiaªu SAPO-5, aktywnego katalitycznie w reakcjach krakingu i hydrokrakingu n-alkanów. Izobary
eksperymentalne QE-TPDA dla ci¦»szch n-alkanów (C5C10) zostaªy precyzyjnie odtworzone w symulacjach Monte Carlo. Wyniki oblicze« pomogªy
w dokªadnym rozró»nieniu, które cz¦±ci proli QE-TPDA odpowiadaj¡ adsorpcji w mikroporach, mezoporach mi¦dzyziarnowych, czy na powierzchni
zewn¦trznej materiaªu. Symulacje wykazaªy, »e cz¡steczki alkanów o krótkich
ªa«cuchach(C1C5) s¡ adsorbowane w centrach adsorpcji utworzonych przez
szersze odcinki kanaªów AlPO4 -5, podczas gdy cz¡steczki o dªu»szych ªa«cuchach (C5C10) lokuj¡ si¦ w caªej obj¦to±ci kanaªów tego materiaªu. W
pracy wykorzystano tak»e metody dynamiki molekularnej do zbadania kinetyki adsorpcji alkanów w badanym materiale proponuj¡c mechanizm tzw.
dyfuzji rezonansowej.
W dalszej cz¦±ci pracy doktorskiej uwag¦ skupiono na wªa±ciwo±ciach adsorpcyjnych zeolitów typu FAU oraz LTA (praca IV), które  w odró»nieniu
od materiaªów badanych w publikacjach IIII  w strukturze posiadaj¡ kationy poza sieciowe. Zeolity LTA i FAU s¡ szeroko wykorzystywanymi w
przemy±le materiaªami mikroporowatymi, których zastosowania w roli katalizatorów oraz adsorbentów jonowymiennych wynikaj¡ z obecno±ci kationów
poza sieciowych. W pracy IV badano adsorpcj¦ alkanów w pi¦ciu materiaªach
o ró»nej zawarto±ci kationów i dla wi¦kszo±ci z nich otrzymano bardzo dobr¡
zgodno±¢ symulacji z eksperymentami. Podobnie jak w przypadku adsorpcji rozgaª¦zionych izomerów heksanu w zeolitach typu MFI i MEL, dyfuzja
dªugich liniowych alkanów przez okna zeolitów typu LTA jest powolnym procesem. Ponownie technika QE-TPDA okazaªa si¦ by¢ skuteczna do badania
tego typu ukªadów adsorbentadsorbat. Zaobserwowano dwuetapow¡ adsorpcj¦ n-alkanów w zeolitach typu LTA, której mechanizm zostaª wytªumaczony
w oparciu o wyniki oblicze« Monte Carlo. Chocia» adsorpcja alkanów w zeolitach typu FAU okazaªa si¦ by¢ procesem jednoetapowym, zachodzi ona
tak»e w sposób niejednolity z powodu silnych oddziaªywa« lateralnych w
warunkach bliskich nasycenia.
Tematem ostatniej opisanej w pracy publikacji V byªa adsorpcja polarnych oraz niepolarnych cz¡steczek w stosunkowo niedawno zsyntetyzowanym
mikroporowatym polimerze koordynacyjnym STAM-1. Struktura tego materiaªu jest niezwykle interesuj¡ca ze wzgl¦du na obecno±¢ dwóch typów kanaªów: hydrolowych oraz hydrofobowych. W pracy wykazano, »e jest ona
elastyczna i mo»e ulega¢ odwracalnym zmianom pod wpªywem adsorbuj¡cych
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si¦ cz¡steczek-go±ci, co jest znane w literaturze jako efekt otwierania bramy

gate opening eect ). Mechanizm tej przemiany fazowej zostaª wytªumaczony

(

w oparciu o wyniki modelowania molekularnego. Pomiary QE-TPDA wody
zostaªy tak»e wykorzystane w celu stabilno±ci w warunkach hydrotermalnych.
Wyniki tych pomiarów pokazaªy, »e STAM-1 traci swoje pierwotne wªa±ciwo±ci sorpcyjne wzgl¦dem wody w znacznie ni»szej temperaturze ni» wynikaªoby
to ze standardowych pomiarów termograwimetrycznych.
W tej pracy doktorskiej udaªo si¦ pomy±lnie poª¡czy¢ symulacje molekularne adsorpcji alkanów metod¡ Monte Carlo badaniami do±wiadczalnymi
technik¡ QE-TPDA dla szerokiej gamy materiaªów mikroporowatych. Synergia metod eksperymentalnych oraz komputerowych pozwoliªa na zrozumienie zjawisk zachodz¡cych w makroskali na poziomie molekularnym. Badania
prezentowane w pracy przyczyniªy si¦ pozytywnie do rozwoju techniki QETPDA, zwªaszcza w aspekcie interpretacji otrzymywanych wyników.
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