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POVZETEK

Možnosti ravnanja z odpadnimi goščami iz komunalnih čistilnih naprav, zaradi povišane
vsebnosti težkih kovin, omejuje zakonodaja. Kljub visokemu deležu organskih snovi in hranil, je
njihova uporaba v kmetijstvu prepovedana. Ena izmed obetajočih naprednih metod
odstranjevanja težkih kovin je adsorpcija na magnetne nanodelce, ki se jih po čiščenju odstrani
z magnetno separacijo. Pri magistrskem delu smo sintetizirali in okarakterizirali tri sisteme
magnetnih nanokompozitov: maghemit – L-lizin, ki so se razlikovali po načinu vezave L-lizina.
Za uspešno se je izkazala le kovalentna vezava. Ta sistem je pri čiščenju vzorca mulja dosegel
37 % učinkovitost odstranitve Zn, 27 % Cr(VI) in 26 % Cu.
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COATING OF MAGNETIC NANOPARTICLES WITH LYSINE: EFFECT OF BONDING
ON THE EFFICIENCY OF METAL REMOVAL FROM SLUDGE
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ABSTRACT

Due to increased content of heavy metals, possibilities of waste sludge management from
municipal wastewater treatment plants are limited by legislation. Despite of high content in
organic substances and nutrients, sludge use in agriculture is restricted. One of the advanced
methods for metal removal is adsorption on magnetic nanoparticles, which can later be
removed by magnetic separation. Three systems of magnetic nanocomposites: maghemite –
L-lysine, which differed in the L-lysine binding method, were synthesized and characterized.
Only chemical bonding was successful. This system achieved 37, 27 and 26 % removal efficiency
of Zn, Cr(VI), and Cu from a sludge sample respectively.
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UVOD

1.1 Opredelitev problema
Pri čiščenju organsko onesnaženih odpadnih vod in pri številnih drugih podobnih industrijskih
procesih, se srečujemo s problematiko ravnanja z odpadno goščo (oziroma blatom ali muljem),
ki nastane kot stranski produkt. Pri čiščenju odpadne komunalne vode je nastala gošča v večini
primerov onesnažena s težkimi kovinami [1], ki so v povišanih koncentracijah z vidika zdravja
človeka in njihovega vpliva na ekosistem sporne [2]. Ravnanje s tako vrsto odpadka je zato
predpisano s strani zakonodaje. Odlaganje na odlagališčih, začasno skladiščenje in sežig, ki so
trenutno najbolj razširjene metode ravnanja v Sloveniji (slika 1.1), z vidika varstva okolja ne
predstavljajo idealne rešitve. Tudi napovedi ravnanja do leta 2030 se za Slovenijo osredotočajo
predvsem na povišanje deleža energetske izrabe blat oziroma sežiga, in ne ponovne
uporabe [3].

Slika 1.1: Praksa ravnanja z odpadnimi goščami iz komunalnih čistilnih naprav v Sloveniji [3]

Z upoštevanjem hierarhije ravnanja z odpadki iz dokumenta »Program ravnanja z odpadki in
program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije« [4] prednostno možnost ravnanja
(pred energetsko izrabo) predstavlja ponovna uporaba ali predelava gošč v koristne produkte
dodane vrednosti kot je na primer gnojilo in ojačevalec humusa, za potencialno uporabo v
kmetijstvu (zaradi vsebnosti organskih snovi in hranil: dušik, fosfor, kalij, ipd.).
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Uporaba gošč iz čistilnih naprav v kmetijstvu, brez predhodne obdelave, zaradi povišanih
vsebnosti težkih kovin v večini primerov ni mogoča [5]. Odstranitev težkih kovin iz odpadnih
gošč lahko v praksi dosežemo s kemijsko ekstrakcijo/koagulacijo, s pomočjo mikroorganizmov,
elektrokinetičnimi tehnikami, superkritično ekstrakcijo ipd. [5, 6]. Teh konvencionalnih tehnik
čiščenja se v podjetjih, kjer skladiščijo ali predelujejo mulj, zaradi številnih pomanjkljivosti kot
so sekundarno onesnaženje produkta, velika poraba energije, visoka cena, ipd., poslužujejo le
redko. Obetajočo in perspektivno možnost odstranjevanja, z zelo nizkim oziroma neškodljivim
sekundarnim onesnaženjem produkta, predstavlja adsorpcija težkih kovin, na človeku in
okolju, nenevarne adsorbente kot so magnetni nanodelci (MND), ki jih pri čiščenju vmešamo
v goščo, po koncu pa odstranimo s pomočjo magneta (slika 1.2). MND lahko po čiščenju v
nekaterih primerih tudi regeneriramo, kar je iz ekonomskega vidika zelo zaželeno. To
dosežemo s spiranjem oziroma desorpcijo težkih kovin.

Slika 1.2: Princip čiščenja z uporabo MND [7]

Da bi tak način čiščenja lahko postal konkurenčen in zanesljiv tudi v praksi, se veliko truda
vlaga v razvoj različnih magnetnih nanokompozitov (MNK). Dokazano je bilo namreč, da je
odstranjevanje težkih kovin z MNK, v primerjavi z osnovnimi MND, veliko bolj učinkovito [8].
Nizka učinkovitost odstranjevanja težkih kovin z osnovnimi MND je posledica njihove težnje k
aglomeraciji zaradi privlačnih Van der Waalsovih sil in odsotnosti specifičnih funkcionalnih
skupin na njihovi površini [8], katere bi izkazovale veliko afiniteto do kompleksacije s težkimi
kovinami. Pojav aglomeracije zmanjša specifično površino MND, kar se kasneje odraža v slabši
učinkovitosti procesa adsorpcije. Za preprečitev aglomeracije in povečanje učinkovitosti
odstranjevanja težkih kovin lahko površino MND oplastimo s površinskimi ligandi, ki izkazujejo
veliko afiniteto do vezave težkih kovin z svojimi funkcionalnimi skupinami. Med tovrstne
2
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ligande sodijo tudi aminokisline (AK) kot je na primer L-lizin. AK se z težkimi kovinami vežejo
preko svojih aminskih in karboksilnih skupin [9]. AK L-lizin je tako potencialno primerna za
uporabo v obliki zunanje plasti MNK, za namene odstranjevanja težkih kovin. Pri dodajanju
novih slojev na površino osnovnih MND je potrebno biti pazljiv, da dodan sloj ne povzroči
izgube magnetnih lastnosti v preveliki meri, saj so te ključne za njihovo učinkovito odstranitev
po procesu čiščenja. Prav tako je pomembno, da izbrani MND in material za oplaščanje sami
po sebi nimajo negativnega vpliva na okolje in ne morejo povzročati škodljivega sekundarnega
onesnaženja. Dobro izbiro materiala MND predstavlja maghemit, ki ga je »US Food and Drug
Administration« [10] označila kot varnega tudi za različne aplikacije v živih organizmih.

Glavna omejitev pri dosedanji uporabi MNK kot adsorbentov za čiščenje težkih kovin v praksi,
je nizka učinkovitost in neekonomičnost [11], kar bi lahko spremenili z razvojem/testiranjem
novih MNK s plastmi različnih, okolju prijaznih spojin, ki zvišajo učinkovitost, omogočajo
ponovno uporabo in tako nižajo stroške tovrstne čistilne tehnologije.

1.2 Opredelitev namena, ciljev in omejitev dela
Naša hipoteza je, da je najboljši način vezave L-lizina na površino MND maghemita, za
nadaljnjo nalogo odstranjevanja težkih kovin iz odpadnega mulja iz komunalnih čistilnih
naprav, posredna kemijska (kovalentna) vezava preko zamreževalca. Predpostavljamo
namreč, da je vezava L-lizina, ki ima majhno molekulsko maso, na površino MND, na podlagi
fizikalnih in elektrostatskih interakcij, z vidika stabilnosti oziroma potenciala nadaljnjega
odstranjevanja težkih kovin, manj efektivna. Iz ekonomskega vidika in iz vidika varstva okolja
je uporaba dodatnih kemikalij (zamreževalcev) pri sintezah MNK nezaželjena. Za primerjavo,
smo se zraven sistema MNK, kjer bomo L-lizin vezali z uporabo zamreževalca, odločili
sintetizirati še dva sistema, pri katerih zamreževalca ne bomo uporabili. V kolikor bo
učinkovitost čiščenja težkih kovin z sistemoma MNK, kjer pri sintezi zamreževalca nismo
uporabili, veliko manjša od učinkovitosti čiščenja z sistemom, kjer smo ga, bo njegova uporaba
s tem upravičena, naša hipoteza pa potrjena.

Namen dela je tako izvesti sinteze in karakterizacije treh sistemov MNK na osnovi oplaščanja
MND maghemita z L-lizinom. Sistemi se bodo razlikovali po načinu vezave L-lizina na površino
3
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MND maghemita. Pri sintezi prvega sistema bomo molekule L-lizina na površino golih MND
adsorbirali neposredno. Pri sintezi drugega sistema bomo molekule L-lizina na MND vezali
posredno z adsorpcijo na zunanji sloj iz silike, s katero jih bomo predhodno oplastili. Pri prvem
in drugem sistemu predpostavljamo, da bo vezava potekala na podlagi elektrostatskih
interakcij (kemijska vezava) med protoniranimi (+) ali deprotoniranimi (-) funkcionalnimi
skupinami površine MND/MNK in nasprotno nabitimi (de-/protoniranimi) funkcionalnimi
skupinami molekul L-lizina, in/ali pa na podlagi Van der Waalsovih in vodikovih vezi (fizikalna
vezava). Pri sintezi prvega in drugega sistema smo se pri adsorpciji odločili uporabiti količino
L-lizina, ki bi morala teoretično zadoščati za tvorbo adsorbirane plasti (na MND oziroma MNK)
v obliki monosloja. Kot je opisano v podpodpoglavju 2.2.3 obstaja pri tem načinu vezave velika
verjetnost tvorbe in adsorpcije L-lizina v obliki skupkov. Ti se tvorijo že pred adsorpcijo in so
zaradi možnosti njihovega kasnejšega razpada, pred ali pri procesu čiščenja težkih kovin, ter
zniževanja števila dostopnih funkcionalnih skupin molekul L-lizina, nezaželjeni. Pri sintezi
tretjega sistema bomo vsako molekulo L-lizina, preko njegove aminske skupine, najprej
kovalentno vezali z epoksi skupino zamreževalca GOPTS (kemijska vezava). GOPTS z vezanim
L-lizinom pa bomo nato preko metoksi funkcionalne skupine GOPTS-ja kovalentno (kemijsko)
vezali še z silanolno funkcionalno skupino iz površine s siliko oplaščenih MND.

Na podlagi izvedenih analiz in karakterizacije končnih produktov sintez je namen podati
zaključek o primernosti in potencialu vsakega sintetiziranega sistema za uporabo pri
odstranjevanju težkih kovin iz odpadnih muljev komunalnih čistilnih naprav. Sisteme, ki se
bodo na podlagi rezultatov izkazali za primerne, je nato namen uporabiti tudi pri čiščenju
težkih kovin iz realnega vzorca mulja. Na podlagi primerjave učinkovitosti odstranjevanja
težkih kovin med sistemi je nato namen podati še sklep o vplivu načina vezave L-lizina na
učinkovitost odstranjevanja težkih kovin.

Cilj je ugotoviti ali bi lahko bili izbrani oziroma sintetizirani sistemi MNK dovolj učinkoviti tudi
v praksi, da bi potencialno omogočali uporabo očiščenega blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu (uredba [12]) in ali je učinkovitost odstranjevanja težkih kovin s sistemom, kjer
smo pri sintezi uporabili zamreževalec, resnično bolj učinkovita od ostalih (naša hipoteza). Če
bi se kateri od sintetiziranih sistemov izkazal za zelo učinkovitega, bi to delo lahko predstavljalo
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dobro izhodišče za nadaljnje podrobnejše študije in vpeljavo uporabe tega sistema MNK pri
čiščenju tudi v prakso (na podjetjih kot so recimo Gorenje Surovina d.o.o., Kogal d.o.o., itd.)

Omejitev lahko prestavlja neuspeh pri izvedbi sintez stabilnih sistemov MNK z željeno
adsorbirano plastjo L-lizina. Obstaja možnost, da se L-lizin na površino MND/MNK ne bo vezal,
ali pa bo ta vez šibka in bo prišlo do desorpcije. Omejitev lahko, poleg neuspešne vezave,
predstavlja tudi prevelika debelina posameznih slojev s katerimi bomo oplaščali MND. V
primeru predebelih akumuliranih dodatnih slojev, lahko MNK izgubijo magnetne lastnosti, ki
pa so ključnega pomena za uspešno odstranitev le teh iz gošč po fazi čiščenja. V kolikor bodo
analize pokazale, da kateri od načinov vezav L-lizina ni bil uspešen, učinkovitosti čiščenja
realnega vzorca s tem sistemom ne bomo določali.

1.3 Kratek opis strukture dela
V poglavju 2 je podano izhodišče, stanje raziskav oziroma dosežki drugih avtorjev, ter
teoretične osnove, katerih poznavanje je ključno za razumevanje poteka našega dela. Vsebino
smo podrobneje razdelili v več podpoglavij: 2.1 Magnetni nanodelci maghemita, 2.2 L-lizin, 2.3
Vezava L-lizina na površino MND in MNK.

V poglavju 3 so navedene in opisane uporabljene metode dela. V podpoglavju 3.1 so najprej
navedeni vsi uporabljeni materiali in laboratorijska oprema (podpodpoglavje 3.1.1). Temu
sledi navedba vseh potrebnih preračunov in predpostavk za izvedbo sintez MNK
(podpodpoglavje 3.1.2). V podpodpoglavju 3.1.3 so nato opisani in komentirani vsi postopki
sintez MND in MNK (sinteza golih MND maghemita, postopek adsorpcije L-lizina neposredno
na površino MND, postopek stabilizacije MND s citronsko kislino, postopek oplaščanja MND s
silikatno prevleko, postopek adsorpcije L-lizina na s siliko oplaščene MND, in postopek
posredne vezava L-lizina na s siliko oplaščene MND z uporabo GOPTS-ja). V podpoglavju 3.2 je
opisana teorija in eksperimentalna izvedba izbranih analiznih metod. V podpoglavju 3.3 sledi
opis določitve pogojev čiščenja mulja in stopnje desorpcije L-lizina med postopkom čiščenja.
V podpoglavju 3.4 so podani in komentirani podatki vira in predpriprave dobljenega vzorca
mulja ter izbrani pogoji in izvedba postopka čiščenja vzorca mulja z uporabo MNK maghemit–
L-lizin.
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V poglavju 4 so podani in komentirani vsi rezultati analiz vmesnih in končnih produktov sintez
MND oziroma MNK (podpoglavja 4.1 in 4.2). Zaključki na podlagi povezovanja teh rezultatov
so podani v podpoglavju 4.3. Rezultati določevanja učinkovitosti odstranjevanja težkih kovin
iz realnega vzorca mulja so podani v podpoglavju 4.4.

V poglavju 5 je podan sklep, kjer smo povezali rezultate dela z zastavljenimi cilji in hipotezo.
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PREGLED PODROČJA DELA

Dobro izhodišče za razumevanje in začetek našega dela predstavlja doktorsko delo
K. Pušnik [13], ki je raziskovala pripravo stabilnih vodnih suspenzij MND maghemita z
adsorpcijo aspartanske kisline in lizina. V delu je predstavila teorijo magnetizma, magnetnih
nanodelcev, aminokislin in njihove adsorpcije na površino golih MND. Pri adsorpciji L-lizina je
ugotovila, da se je ta na površino magnetnih nanodelcev adsorbiral v obliki molekulskih
asociatov oziroma skupkov. Za povečanje stabilnosti je molekule v skupkih nato zamrežila z
uporabo karbodiimida. Ta aktivira karboksilne skupine, ki reagirajo z aminskimi skupinami
sosednjih AK in tvorijo kovalentno peptidno vez. Njeni rezultati potrjujejo uspešno pripravo
stabilnih vodnih suspenzij, predhodno sintetiziranih MND, z adsorpcijo in zamreženjem
(nastalih) skupkov L-lizina.

Nadaljnje raziskave adsorpcije aspartanske kisline in L-lizina na gole MND maghemita so
K. Pušnik, M. Peterlin, I. Kralj Cigić, G. Marolt idr. povzeli v članku [10]. V delu so podali
rezultate študije odvisnosti količine adsorbiranega L-lizina na površino MND od njegove
koncentracije v suspenziji (med samim procesom adsorpcije) pri različnih pH vrednostih. Tudi
ti rezultati (podpodpoglavje 2.3.1) so potrdili adsorpcijo L-lizina v obliki molekulskih asociatov.

M. Vandenbossche in M. Jlmenez [9] sta v svojem delu povzela pregleda področja remediacije
težkih kovin z pomočjo biomolekul in izpostavila L-lizin kot primernega za vezavo ionov težkih
kovin zaradi prisotnih aminskih in karboksilnih funkcionalnih skupin v njegovi strukturi.
Sposobnost kompleksacije aminskih funkcionalnih skupin z ioni težkih kovin so predstavili tudi
v delu [14], kjer so obravnavali različne tehnike amino-funkcionalizacije ogljikovih nanocevk in
možnosti njihove uporabe v praksi. Kot so ugotovili rezultat amino-funkcionalizacije ni le
pretvorba hidrofobne površine ogljikovih nanocevk v hidrofilno (s čimer se prepreči nastanek
aglomeratov), pač pa tudi aktivacija površine ogljikovih nanocevk zaradi prisotnosti aktivnih
aminskih funkcionalnih skupin na njihovi površini.

C. Zhang, C. Shan, Y. Jin in M. Tong so v delu [15] sintetizirali, analizirali in uporabili z L-lizinom
in argininom modificirane MND magnetita, kot adsorbente, za vezavo petvalentnega arzena
iz vode. Uspešno oplastitev MND magnetita oziroma vezavo L-lizina so dokazali z analizno
7
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metodo SEM-EDS, ki je potrdila prisotnost dušika, kot karakterističnega elementa L-lizina, na
površini tako izdelanih MNK v obeh primerih. Dokazali so, da je bila učinkovitost
odstranjevanja arzena z oplaščenimi nanodelci, v primerjavi z golimi, v obeh primerih približno
2x višja. Oba adsorbenta sta v koncentraciji 0,1 g/L lahko odstranila 90 % vsega As(V) (100
μg/L) iz vode v pH območju med 3 in 9.

R. Krishna, E. Titus, R. Krishna, N. Bardhan, idr. so v delu [16] poročali o novi, učinkoviti in
stroškovno efektivni metodi za sintezo z L-lizinom oplaščenih super paramagnetnih
nanodelcev maghemita. Opisana sintezna metoda je temeljila na vezavi L-lizina na površino
MND magnetita že med samo sintezo delcev. Te so nato pretvorili v maghemit z toplotno
obdelavo in pod kontrolirano oksidacijsko atmosfero. Tako izdelane gole MND maghemita so
ponovno oplaščali z L-lizinom pri sobni temperaturi. To so storili tako, da so jih dispergirali v
ocetni kislini in nato dodali L-lizin in natrijev hidroksid. Zmes so nadalje mešali v dušikovi
atmosferi. Na koncu so jih sprali z etanolom in nato še z destilirano vodo. Produkt takšne
sinteze so bili hidrofilni in biokompatibilni MNK. Uspešno vezavo L-lizina, na površino MND
magnetita in maghemita, so dokazali na podlagi FTIR spektra za oba primera. Super
paramagnetno obnašanje so v obeh primerih dokazali na podlagi VSM analize. Nasičena
magnetizacija, z L-lizinom oplaščenega maghemita, je bila 40,6 emu/g. Dobro stabilnost tega
sistema so na podlagi visokih vrednosti zeta potenciala, pri nevtralnem pH, pripisali
površinskim NH3+ skupinam. Te so del strukture molekule L-lizina in so tako ponovno dokazale
njegovo prisotnost.

M. Babič, D. Horak, M. Trchova, P. Jendelova, K. Glogarova, idr. so v delu [17], za nadaljnje
potrebe študije, oplaščali predhodno sintetizirane MND maghemita z L-lizinom in poli-Llizinom. Vezavo L-lizina so na podlagi primerjave FTIR spektra, pred in po oplaščanju, potrdili
kot neuspešno. Neuspešno vezavo so pojasnili z istočasnim kislinskim in baznim karakterjem
molekule L-lizina, ki je posledica njegovih nasprotno nabitih funkcionalnih skupin (posledica
de/pro-tonacije). Medmolekulske interakcije molekul L-lizina so bile tako močnejše od
interakcij z površino MND. Vezavo poli-L-lizina so med tem potrdili kot uspešno. Namen študije
je bilo preizkušanje vpliva zunanje plasti MND, iz L-lizina oziroma poli-L-lizina različnih molskih
mas, na učinkovitost prehajanja le teh v notranjost celic. Kot so ugotovili, so z dodajanjem
novega sloja poli-L-lizina, na površino MND maghemita, dosegli dobro koloidno stabilnost.
8
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Največji vnos tako modificiranih MND, v stromalne celice kostnega mozga podgan, so dosegli
z poli-L-lizinom visokih molskih mas (388 100 g/mol).

Huiming Zhang je v svojem delu [18] raziskoval biokompatibilnost, stabilnost in aplikativnost
z poli-L-lizinom oplaščenih super paramagnetnih nanodelcev za aplikacije v živih organizmih.
Te je testiral za namene označevanja in s tem možnosti nadaljnjega sledenja izbranim oziroma
vstavljenim, na primer matičnim, celicam v organizmu. Kot je ugotovil je njihova aplikativnost
na tem področju zelo uspešna. Kot navaja, lahko vezavo poli-L-Lizina, na površino MND,
dosežemo že z samim mešanjem teh dveh materialov v vodnem mediju. Vezava namreč
poteče na podlagi elektrostatskih interakcij med mešanjem, saj poli-L-lizin z pozitivnimi naboji
tvori stabilne komplekse z negativno nabito površino super paramagnetnih nanodelcev.

Avtorji N. Kitadai, T. Yokoyama in S. Nakashima [19] so z metodo infrardeče spektroskopije z
oslabljenim popolnim odbojem (ATR-IT) kvantitativno ocenili disociacijska stanja L-lizina v
katerih se je ta adsorbiral na amorfno siliko, v odvisnosti od pH (v pH območju med 7,1 in 9,8).
Kot so ugotovili je bila njegova vezava v vseh primerih učinkovita in večinsko rezultat
elektrostatskih interakcij L-lizina z negativno nabito površino silike (Si − O− ⋯ Lizin+ oziroma
Si − O− ⋯ Lizin±).

Specifičnih raziskav, kjer bi se ukvarjali z vezavo L-lizina ali poli-L-lizina na s siliko oplaščene
MND, pri iskanju literature nismo našli.

V nadaljevanju poglavja 2 so podani še podrobnejši podatki, teorija in povzetki (teh in
ostalih) pomembnih del drugih avtorjev, ki so potrebni za razumevanja ali pa smo jih koristili
pri planiranju in izvedbi našega dela. Te smo razporedili v podpoglavja in podpodpoglavja
po specifičnem področju.
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2.1 Magnetni nanodelci maghemita
Maghemit γ − Fe2 O3 1 je železov oksid, ki ima spinelno strukturo (imenovano po mineralu
spinelu MgAl2 O4 ) in spada v skupino kubičnih feritov; poznamo še heksagonalne [13]. Kubični
feriti izkazujejo lastnost ferimagnetizma, kar pomeni, da lahko na njih vplivamo z magnetnim
poljem. Ta lastnost izvira iz njegovih podmrež, kjer se nahajajo kationi z različno velikimi
magnetnimi momenti. Čeprav so si nasprotno usmerjeni se ne izničujejo, posledica tega je
spontana magnetizacija [20]. V enako skupino spada tudi magnetit (Fe3 O4 ), ki pa v obliki MND
ob prisotnosti kisika (zraka) oksidira v maghemit. Magnetit ima v svoji strukturi Fe+2 in Fe3+
katione, maghemit pa ima v svoji podmreži le Fe3+ in praznine.

2.1.1 Magnetizem
Pojav magnetizma je povezan z magnetnim poljem in je rezultat gibanja električnih nabojev.
To lastnost materiala določa dogajanje na atomski ravni in se pojavi kot posledica gibanja
elektronov (nabitih delcev) po orbitalah in gibanja v smislu njihovega spina [21]. Kot razlaga K.
Pušnik [13], se magnetna momenta v primeru dveh sparjenih elektronov v posamezni orbitali
izničita. Če pa se v orbitali nahaja le en elektron, atom izkazuje magnetni moment. Nekateri
elementi, ki imajo več orbital s nesparjenimi elektroni, izkazujejo zelo velike magnetne
momente. To velja predvsem za nekatere prehodne elemente kot so nikelj, železo in kobalt.

Posledica te karakteristike je, da magnetni moment atoma v takšnem materialu ob izpostavitvi
magnetnemu polju prispeva k magnetni indukciji. V vakumu velja povezava med jakostjo
magnetnega polja in gostoto magnetnega toka, ki jo lahko zapišemo z enačbo (2.1).

(2.1)

𝑩 = 𝜇0 ∙ 𝑯
Kjer je:

1

𝑩 [N/m ∙ A]

- gostota magnetnega pretoka (simbol enote je T oziroma tesla)

𝜇0 [N/A2 ]

- permeabilnost vakuma (≈ 1.2566370614... ×10^(-6))

𝑯 [A/m]

- jakost magnetnega polja (tudi magnetna poljska jakost)

γ predstavlja fazo z kubično strukturo (poznamo še α - romboedrično in β - kubično telesno centrirano)
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Kadar v magnetno polje postavimo magneten material, se gostota magnetnega pretoka pri
enaki poljski jakosti poveča. Desno stran enačbe (2.1) pomnožimo še z dodatnim
členom μr [kg ∙ m/A2 ∙ s 2 ] oziroma relativno permeabilnostjo in zapišemo enačbo (2.2).
Relativna permeabilnost je pri paramagnetnih materialih večja od ena, diamagnetnih manjša
od ena in pri fero/ferimagnetnih materialih mnogo večja od ena [22].

𝑩 = 𝜇𝑟 ∙ 𝜇0 ∙ 𝑯

(2.2)

Pomembna veličina, ki opisuje lastnosti magnetnih materialov in na podlagi katere jih v praksi
najpogosteje razvrščamo v različne skupine je susceptibilnost, ki je definirana kot razmerje
med inducirano magnetizacijo in jakostjo magnetnega polja. Če je jakost magnetnega polja
majhna, lahko predpostavimo linearno odvisnost in razmerje opišemo z enačbo (2.3).

𝜒=

𝑴

(2.3)

𝑯

Kjer je:
𝑴 [A/m]

- magnetizacija (magnetni moment na enoto prostornine)

𝑯 [A/m]

- jakost magnetnega polja

𝜒 [/]

- volumska magnetna susceptibilnost

V splošnem je magnetna susceptibilnost specifična za vsak material in odvisna od temperature
(razen pri diamagnetnih materialih). Pri feromagnetnih materialih odvisnost ni linearna
(magnetna histereza). Povezavo susceptibilnosti in relativne permeabilnosti podaja enačba
(2.4).

(2.4)

𝜇𝑟 = 1 + 𝜒

Z upoštevanjem enačb (2.3) in (2.4) v enačbi (2.2) lahko to preoblikujemo v enačbo (2.5).

(2.5)

𝑩 = 𝜇0 ∙ (𝑴 + 𝑯)

Magnetna histereza se pojavi, ko se feromagnet (npr. železo) izpostavi zunanjemu
magnetnemu polju in se njegovi atomski dipoli med seboj poravnajo. Tudi če ga iz polja
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odstranimo, bo nekaj dipolov ostalo poravnanih in material bo ostal magnetiziran. To lastnost
bo obdržal dokler ga ne razmagnetimo s segrevanjem (toploto) ali nasprotno usmerjenim
magnetnim poljem (princip shranjevanja informacij v trdih diskih). Sposobnost ohranitve
»residualnega magnetnega pretoka« oziroma magnetizacije pri H = 0 imenujemo retentivnost
materiala (residualni/nasičen magnetni pretok). Nasičena magnetizacija je vrednost, pri kateri
nadaljnje višanje jakosti zunanjega magnetnega polja več nima vpliva na zvišanje
magnetizacije materiala. Takrat se gostota magnetnega pretoka ustali.

Obnašanje oziroma odziv materiala izpostavljenosti magnetnemu polju je posledica njegove
atomske sestave, strukture in temperature. Odziv materiala na prisotnost magnetnega polja v
obliki MND se tako razlikuje od njegovega odziva v obliki večjih delcev. To je posledica
spremembe magnetnih lastnosti.

Velikost delcev ima velik vpliv na koercitivnost2, ki z padanjem velikosti delcev najprej narašča
do najvišje vrednosti, nato pa pade na nič. Avtorica K. Pušnik [13] to pojasnjuje z majhno
energijo, ki je potrebna za premikanje domenskih sten (velikost domen je običajno reda
velikosti 100 nm) pri večjih delcih, s čimer se spremeni usmeritev magnetizacije. Ko pa so delci
tako majhni, da se v njihovi notranjosti ne more vzpostaviti več kot ena domena, se ukvarjamo
z enodomenskimi delci. Za spremembo usmeritve njihove magnetizacije pa je potrebno veliko
več energije, saj se mora v nasprotno smer obrniti magnetne momente celotnega
enodomenskega delca (ali pa delec sam). Kritična velikost po kateri koercitivnost pade je
običajno 10-20 nm. Pri tej velikosti okarakteriziramo MND kot superparamagnetne. Ti delci se
vedejo kot magnetni le, ko so izpostavljeni zunanjemu magnetnemu polju. Ko se zunanje
magnetno polje umakne, se ti povrnejo v »nemagnetno« stanje. Izvor superparamagnetizma
so termična nihanja, ki spontano demagnetizirajo prej nasičen sklop – ti delci imajo kot že
navedeno ničlo koercitivnost in tako ne izkazujejo histereze.

Magnetni moment spinelnega ferita je specifično pojasnjen kot posledica posebne ureditve
ionov, saj: »so magnetni ioni v spinelnih feritih razvrščeni v dve podmreži, tetraedrsko

2

Koercitivnost: zmožnost fero/ferimagnetnega materiala, da prenese vpliv zunanjega magnetnega polja brez da

se pri tem razmagneti.
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koordinirano podmrežo (A) in oktaedrsko koordinirano podmrežo [B]. Magnetni moment
spinelnega ferita izvira iz dejstva, da se magnetni momenti atomov v posamezni kationski
podmreži usmerijo v isto smer, pri čemer pa so magnetni momenti v podmreži (A) usmerjeni
nasprotno od magnetnih momentov v podmreži [B]. Magnetni moment osnovne celice ferita
je posledica razlike v magnetnih momentih obeh podmrež« (K. Pušnik [13]: str. 6). Izvor
ionskega magnetnega momenta so pri tem, kot smo že navedli, prosti elektroni.

Magnetno neurejena površina/lupina nanodelcev
Kot v svojem doktorskem delu izpostavi S. Gyergyek [20], se zaradi majhnosti in tako relativno
velika razmerja med površino in volumnom, mnogo atomov nahaja na sami površini delcev. Ti
izkazujejo drugačne magnetne lastnosti kot atomi v notranjosti. To bi naj bila posledica
drugačne koordinacije atomov oziroma drugačne orientacije spinov. Zaradi razlike v
magnetizaciji med tema dvema slojema, je potrebno upoštevati, da bo nasičena magnetizacija
materiala v obliki nanodelcev, v primerjavi z večjim kosom materiala enake strukture, manjša.

2.1.2 Sinteza
Za sintezo MND maghemita je na voljo veliko različnih metod: »koprecipitacija, koprecipitacija
v reverznih mikro emulzijah, hidrotermalna sinteza, sol-gel, citratni prekurzor, mehansko
mletje in sonokemijska sinteza.« ( [20]: str. 19), itd. Pri našem delu smo se odločili za metodo
soobarjanja oziroma koprecipitacije ionov (Fe3+ /Fe2+ ) iz vodne raztopine, ki so jo uspešno
uporabili že drugi avtorji [13, 23]. Obarjanje oziroma precipitacija se sproži s kemijsko reakcijo,
ki povzroči prenasičenje netopnega produkta. Sproži se lahko na primer z dodajanjem
hidroksida, kjer je rezultat kemijske reakcije nastanek netopnih železovih hidroksidov. Pri
obarjanju najprej nastane magnetit, ki pa v prisotnosti kisika (zrak) oksidira v maghemit.

Velikost in površina MND sta odvisni od postopka sinteze. Postopek, ki smo ga uporabili pri
našem delu je opisan v podpodpoglavju 3.1.3, pričakovana velikost in površina pa v 3.1.2.

2.1.3 Lastnosti v obliki vodnih suspenzij
Ena najpomembnejših lastnosti, ki se je poslužujemo in modificiramo pri pripravi koloidnih
disperzij (delci v velikosti od 1 nm do 1 μm [24]) za specifične namene je, da »koloidni delci
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izkazujejo električni naboj na površini, kadar so dispergirani v polarnem mediju. Naboj delcev
je lahko posledica nabitih skupin, ki so del strukture delca ali pa so posledica adsorbiranih
nabitih skupin. Površina oksidnih delcev v vodi disociira kot prikazujeta naslednji enačbi: …«
Gre za enačbi (2.6) in (2.7):

i

(2.6)

M − OH2+ ↔ M − OH + H3 O+

i

(2.7)

M − OH ↔ M − O− + H3 O+

»… Tako so v kislem območju −𝑂𝐻 skupine protonirane (𝑀 − 𝑂𝐻2+ ) in je naboj na
površini pozitiven, v bazičnem pa so deprotonirane (𝑀 − 𝑂− ) in je naboj negativen. Območje,
kjer je koncentracija protoniranih in neporotoniranih nabitih centrov enaka, imenujemo
izoelektrična točka« (K. Pušnik [13]: str. 13).

Pojav površinskega naboja je najpogosteje posledica adsorpcije ionov na površino ali pa
disociacije površinskih skupin. Ob površini delcev, se zaradi njihovega naboja, tvori še dodaten
ravnotežni sloj nasprotno nabitih ionov – električni dvosloj. Velikost naboja ima močan vpliv
na pojav aglomeracije in posledično posedanja delcev. Pri pripravi koloidnih suspenzij se zato
ta velikokrat modificira z površinsko aktivnimi snovmi, s katerimi dosežemo željen naboj in
stabilnost čez večje pH območje (podrobneje v podpoglavju 2.1.4). Površinski naboj lahko
analiziramo z metodo merjenja zeta potenciala. Če MND izkazujejo zeta potencial med ±2030 mV jih lahko, pri uporabljeni pH vrednosti, interpretiramo kot dobro stabilne [25]. Definicija
in princip delovanja analizne metode merjenja zeta potenciala je podrobneje opisana v
podpodpoglavju 3.2.2.

2.1.4 Stabilizacija koloidne suspenzije MND
S. Campelj in ostali avtorji [23] so v pri delu raziskovali optimalne pogoje adsorpcije citronske
kisline (CK) na MND maghemita kot površinsko aktivne snovi, s katero se zagotovi večja
stabilnost sistema koloidne suspenzije. Kot pojasnjujejo, je stabilnost odvisna od moči
elektrostatskih odbojnih sil med MND, ki so povezane z visoko površinsko napetostjo. Le to je
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mogoče regulirati s spreminjanjem pH vrednosti suspenzije ali vezavo različnih polarnih
molekul (površinsko aktivnih snovi) na površino. Pri tem so molekule površinsko aktivnih snovi
običajno vodotopne in imajo več kot eno funkcionalno skupino: s prvo se povežejo na površino
MND, druge pa prispevajo k hidrofilnosti MND. Pri uporabi CK se ta adsorbira (kemisorpcija)
na površino MND in tvori karboksilatne komplekse s železovimi ioni (na površini MND). Vpliv
adsorbirane CK na MNK (MND-CK) so v raziskavi spremljali z analizno metodo merjenja zeta(ζ)potenciala. Rezultati analize, pri uporabi optimalnih pogojev adsorpcije CK, so potrdili uspešno
regulacijo površinskega naboja MND in stabilizacijo disperzije. Izoelektrična točka
nestabiliziranih MND je bila pri pH 7,1. Pri stabiliziranih MND oziroma MND-CK pa pri pH 2,2.
MND-CK so od pH 2,2 naprej tako izkazovali negativen naboj na površini in se med seboj
zadostno odbijali.

Pri raziskovanju različnih eksperimentalnih pogojev in njihovih vplivov na učinkovitost
adsorpcije so v delu [23] prišli do zaključka, da je najbolj optimalen pH adsorpcije 5,2, kjer sta
dve karboksilni skupini CK disociirani, naboj na površini MND pa je še vedno pozitiven, kar vodi
do vezave obeh skupin z površino MND. Tretja funkcionalna skupina pri tem pH še ni
disociirana (negativno nabita) in tako ostane nevezana, po adsorpciji pa v disociirani obliki
zagotavlja močen negativni (površinski) naboj MND-CK. V delu [23] so raziskali tudi vpliv
temperature na učinkovitost adsorpcije in ugotovili, da je optimalna temperatura 80 ℃.

2.2 L-lizin
2.2.1 Lastnosti
L-α-aminokislina3 L-lizin (C6 H14 N2 O2 ) je relativno majhna molekula z linearno stransko verigo
(sestavljano iz štirih CH2 skupin), ki se zaključi z primarno aminsko skupino. Stranska skupina
je polarna in tako hidrofilna. Molekula ima v celoti tri funkcionalne skupine. Od teh sta dve
vezani na α-ogljikov atom: α-aminska (−NH2 ) in α-karboksilna (– COOH), tretja - drug primarni
amin pa na konec stranske verige na ε-pozicijo glede na α-karboksilno skupino (slika 2.1).

3

Večina aminokislin izkazuje optično izomerijo. Poznamo dve izomerni obliki: L in D; α-aminokisline imajo

aminsko in karboksilno funkcionalno skupino vezano na isti ogljikov atom.
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Slika 2.1: Teoretična struktura L-lizina (levo) [26] in primer zwitterionskega stanja molekule
L-lizina po deprotonaciji karboksilne in protonaciji ene aminske funkcionalne skupine [27]
(desno)

Teoretična strukturna formula L-lizina v večini primerov ne odraža njegovega dejanskega
stanja. Pri aminokislinah in molekulah, ki jih sestavljajo tako aminske (bazične) kot karboksilne
funkcionalne skupine, lahko pričakujemo tvorbo »notranjih« soli [28]. Funkcionalne skupine
α-aminokislin so namreč lahko v obliki raztopin kot tudi v trdnem agregatnem stanju
protonirane/deprotonirane in izkazujejo naboj. Stanje molekule, pri katerem vsaj dve njeni
funkcionalni skupini izkazujeta nasprotnega si naboja, imenujemo stanje ionov dvojčkov
oziroma zwitterionsko stanje (zwitter – nemško hermafrodit) [29]. Grafični prikaz tega stanje
je na sliki 2.1 desno. Oblika funkcionalnih skupin je v splošnem odvisna od pH vrednosti
(podrobneje razloženo v podpoglavju 2.2.2).

Z našega vidika je ta aminokislina zanimiva predvsem zaradi primarnih aminskih funkcionalnih
skupin, ki v vodnih raztopinah izkazujejo afiniteto do vezave oziroma kelacije s kationi težkih
kovin [9, 14]. Aminska skupina je sestavljena iz enega dušikovega in dveh vodikovih atomov.
Dušikov atom z petimi valenčnimi elektroni porabi dva elektrona pri tvorbi elektronskega para
z dvema vodikovima atomoma in enega za vezavo z osnovno verigo. Zaradi ostalega
osamljenega elektronskega para, dušikov atom v tej funkcionalni skupini, deluje kot dajalec
elektronov. Vezava aminokislin z težkimi kovinami je opisana v podpodpoglavju 2.2.4.

Velikost molekule
Velikost molekule L-lizina znaša 0,85-1,13 nm v dolžino in približno 0,35 nm v širino [30, 31].

Molska masa
Molska masa molekule L-lizina je 146,19 g/mol.
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2.2.2 Lastnosti v obliki vodnih raztopin
L-lizin je vodotopen do vrednosti 100 mg/mL [32], njegovo obnašanje v obliki vodnih raztopin
pa je zaradi prisotnih funkcionalnih skupin močno odvisno od pH vrednosti. Spremembe
molskih deležev posameznih disociacijskih stanj L-lizina v odvisnosti od pH vrednosti raztopine
so pregledno (slika 2.2) prikazane v delu N. Kitadai, T. Yokoyama in S. Nakashima [19]. Pomen
vrednosti pK je podrobneje razložen v nadaljevanju.

Slika 2.2: Kislinsko-bazna karakteristika (stanje) L-lizina v odvisnosti od pH vrednosti
raztopine podana na podlagi pK vrednosti: pK1 = 2,2; pK2 = 9,1 in pK3 = 10,7 [19]

Iz slike 2.2 je mogoče razbrati pri katerih pH vrednostih bodo funkcionalne skupine molekule
L-lizina protonirale/deprotonirale oziroma bo molekula imela željen anionski ali kationski
naboj. Zaradi dodatne (stranske) aminske skupine ima L-lizin (kot molekula) pozitiven naboj
tudi pri nevtralnem pH [26].

Vrednost pK
V osnovi je vrednost pK definirana kot negativna vrednost desetiškega logaritma K oziroma
disociacijske konstante kisline ali baze. Ta definira jakost kisline (K a ) oziroma baze (K b ).

Povezavo med pH in pK lahko razložimo na osnovi enačb (2.8) in (2.9).
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[𝐴− ]∙[𝐻 + ]

(2.8)

[𝐴𝐻]

[𝐵𝐻 + ]∙[𝑂𝐻 − ]

(2.9)

[𝐵]

Kjer je:
[𝐴− ]
+

- koncentracija konjugirane baze (kisline AH)

[𝐵𝐻 ]

- koncentracija konjugirane kisline (baze BOH)

[𝐴𝐻]

- koncentracija raztopine kisline (npr. 0,1 M)

[𝐻 + ]

- koncentracija vodikovih protonov

−

[𝑂𝐻 ]

- koncentracija hidroksilnih ionov

[𝐵]

- koncentracija raztopine baze

Kot je razvidno je vrednost K a proporcionalna koncentraciji [H + ], ki določuje vrednost pH.
Enak princip velja tudi za konstanto baze. Vrednost pK a pa je definirana z enačbo (2.10) .

(2.10)

𝑝𝐾𝑎 = − log 𝐾𝑎

Na enak način je definirana tudi pK b . Povezavo med pK a oziroma pK b in pH (za šibke kisline
in baze) podaja Henderson-Hasselbalchova enačba ((2.11) in (2.12)).
[𝐴− ]

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log10 [𝐻𝐴]

𝑝𝑂𝐻 = 𝑝𝐾𝑏 + log10

(2.11)

[𝐵𝐻 + ]

(2.12)

[𝐵]

V kolikor je vrednost pK funkcionalne skupine nižja od pH vrednosti raztopine, bo funkcionalna
skupina deprotonirala oziroma sprostila vodikov proton (H + ) v raztopino. Če pa je vrednost
pK višja, bo funkcionalna skupina protonirala oziroma nase vezala vodikov proton iz raztopine.
Protonacija oziroma deprotonacija funkcionalnih skupin L-lizina je bistvenega pomena za
vezavo kovin. Tvorba koordinacijskih vezi L-lizina z težkimi kovinami se namreč preko njegovih
aminskih funckionalnih skupin doseže le v primeru prisotne osnovne oblike (−NH2 ), preko
karboksilnih skupin pa le v deprotonirani obliki (podrobneje v podpodpoglavju 2.2.4).
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Metode določitve pK vrednosti
V praksi se za določitev pK vrednosti največkrat uporablja potenciometrične titracije, kjer se
iz potenciometrične titracijske krivulje s pomočjo različnih modelov določuje pK vrednost.
Princip je podrobneje opisan v podpodpoglavju 3.2.9.

2.2.3 Problematika tvorbe skupkov v obliki vodnih raztopin
Avtorica K. Pušnik [13] je v svojem delu dokazala pojav tvorbe molekulskih asociatov oziroma
skupkov molekul L-lizina v vodnih raztopinah. V skupke se molekule L-lizina povežejo na
podlagi šibkih vodikovih vezi in močnih elektrostatskih interakcij med nasprotno nabitimi
funkcionalnimi skupinami molekul L-lizina (deprotonirane karboksilne in protonirane amiske)
[13]. Naboj njegovih skupin je odvisen od pH vrednosti suspenzije oziroma raztopine. Ker
karboksilna in vsaj ena aminska skupina, v strukturi molekule L-lizina, izkazujeta nasprotna
naboja čez skoraj celotno pH območje (med 2,2-10,7), se tvorbi skupkov med molekulami
težko izognemo. Površina MND in MNK na katero so se AK vezale v obliki skupkov, ne izkazuje
enakega površinskega naboja kot bi ga pri adsorpciji v obliki monosloja. To je posledica
zmanjšanja števila dostopnih funkcionalnih skupin molekul L-lizina. Te se namreč pri tvorbi
skupkov vežejo že s nasprotno nabitimi funkcionalnimi skupinami sosednje molekule L-lizina.
Prav tako so skupki relativno nestabilni in lahko ob prisotnosti drugih nabitih molekul hitro
razpadejo. Posledica tega je lahko, da se del skupka, ob vezavi z drugo molekulo (težke kovine)
odcepi od površine, in onemogoči njeno odstranitev. Ta pojav tako zmanjšuje potencial
uporabe L-lizina (kot nanosa) za spreminjanje površinskega naboja MND oziroma dostopnosti
specifičnih funkcionalnih skupin. Prisotnost asociatov je avtorica [13] določevala z metodo
znižanja točke zmrzišča, ki je kot razlaga koligativna lastnost, in tako odvisna le od števila
raztopljenih delcev. Ker so se molekule asociirale, se je število delcev zmanjšalo, s tem pa se
je znižalo tudi zmrzišče. S tem je potrdila prisotnost asociatov, ki zmanjšujejo možnosti
uspešne modifikacije površinskega naboja MND zaradi manjše razpoložljivosti potrebnih
funkcionalnih skupin. Enaka ugotovitev je sledila v delu [10].
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2.2.4 Vezava težkih kovin
Težke kovine v vodnih medijih
Težke kovine so v vodnih medijih prisotne v obliki trdnih delcev, raztopljene ali pa vezane z
drugimi organskimi ali anorganskimi snovmi. Oksidacijska stanja ionov težkih kovin so odvisna
od redoks (oksidacija/redukcija) pogojev v njihovem okolju. Ker so živi organizmi najbolj
dovzetni do absorpcije težkih kovin v obliki raztopin, je ta oblika tudi najbolj toksična in
predstavlja največjo nevarnost za ljudi oziroma ekosisteme [33]. V splošnem se topnost težkih
kovin poveča z znižanjem pH vrednosti. V obliki vodnih raztopin težke kovine izkazujejo
pozitiven naboj oziroma tvorijo kovinske katione (K n+ ). Tak kation lahko ponovno reagira z
anorganskimi snovmi in tvori mineralne faze, se poveže z organskimi spojinami
(kompleksacija, adsorpcija, absorpcija, ionska izmenjava) ali pa tvori kristale [34]. Navedeno
pa je odvisno od temperature in pH vrednosti.

Mehanizmi vezave težkih kovin z L-lizinom
Aminokisline lahko s svojimi aminskimi in karboksilnimi skupinami tvorijo stabilne kelate in
druge koordinacijske komplekse s številnimi ioni kovin in so tako potencialno primerne za
uporabo pri njihovem odstranjevanju [9, 14]. Kelacija pomeni, da vsaj dve funkcionalni skupini
iste molekule tvorita vez z kovinskim ionom, ki leži v centru. Koordinacijski kompleks pa
opisuje pojav vezave med centralnim kovinskim atom/ionom in molekulami ali ioni, ki jim
pravimo ligandi. Ostali možni mehanizmi vezav so še: ionska izmenjava, fizikalna adsorpcija,
mikroprecipitacija, ipd. [9].

V primeru, kjer se eno od treh funkcionalnih skupin L-lizina uporabi za vezavo na željeno
površino, ostaneta za vezavo težkih kovin dve možnosti:
•

kelacija preko proste karboksilne in aminske funkcionalne skupine ter

•

tvorba koordinacijskih kompleksov z prostimi aminskimi skupinami.

Načini vezave posameznih funkcionalnih skupin s težkimi kovinami so grafično prikazani na
sliki 2.3. Za uspešno vezavo s težkimi kovinami morajo biti aminske skupine v nevtralni obliki
(−NH2 ), karboksilne skupine pa morajo izkazovati negativen naboj.
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Slika 2.3: Potencialni načini koordinacije glavnih kemijskih skupin, ki izkazujejo afiniteto do
vezave z atomi oziroma ioni težkih kovin [9]. Kovino označuje črka M

V delu [46] so izvedli študijo adsorpcije ionov težkih kovin na s polimerom modificirane
magnetne nanodelce. Za vezavo 95 % vseh kovin na deprotonirane karboksilne funkcionalne
skupine so porabili 30 min (ph 5,5, koncentracija kovinskih ionov: 100 mg/L, volumen 50 mL,
25 ℃, koncentracija MND: 1 mg/mL).

2.3 Vezava L-lizina na površino MND in MNK
2.3.1 Adsorpcija
Adsorpcija je proces pri katerem se molekule adsorbata iz tekočine ali plina vežejo na površino
adsorbenta (adhezija). V splošnem jo lahko delimo na fizikalno adsorpcijo (fizisorpcijo), kjer se
molekule adsorbata na površino adsorbenta vežejo z Van der Waals-ovimi in vodikovimi
vezmi, ter na kemijsko adsorpcijo (kemisorpcijo), kjer molekule adsorbata reagirajo z površino
adsorbenta in z njim tvorijo kemijsko vez (kovalentno, ionsko). Adsorpcija na podlagi
elektrostatskih interakcij tako spada pod kemijsko adsorpcijo. Adsorpcijo lahko opišemo z
adsorpcijskimi izotermami oziroma krivuljami naraščanja površinske koncentracije molekul
adsorbata na površini adsorbenta v odvisnosti od njegove koncentracije pri konstantnih
temperaturah. Poznamo več teoretičnih modelov, ki opisujejo potek adsorpcije: Langmuirjeva
izoterma, Freundlichova izoterma, Temkinova izoterma, itd. K. pušnik [13] je ugotovila, da za
realne primere adsorpcije AK lizin na površino MND teoretični modeli ne držijo in jih zato ne
bomo podrobneje obravnavali. Adsorpcija bo tako v nadaljevanju razložena na podlagi
praktičnih primerov.
21

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Pri načrtovanju adsorpcije na podlagi elektrostatskih interakcij moremo upoštevati, da so te
odvisne od pH vrednosti. Za uspešno izvedeno elektrostatsko adsorpcijo moramo tako izbrati
pH vrednost, pri kateri se snovi privlačita oziroma izkazujeta nasprotna si naboja. Adsorpcija
lahko v kombinaciji z elektrostatskimi interakcijami ali individualno poteče tudi na podlagi
fizikalnih interakcij (Van der Waals-ove sile in vodikova vez).

Adsorpcija L-lizina na gole MND
Sebastian P. Schwaminger in ostali avtorji [35] so ugotovili, da se lahko aminokisline v vodnih
medijih (pH≤6) na površino MND vežejo na enega od načinov prikazanih na sliki 2.4.

Slika 2.4: Možnosti vezave AK na površino MND [35]

Gostoto adsorbiranega lizina na površini MND maghemita, v odvisnosti od njegove
koncentracije v vodni raztopini in pH, so v svojem delu raziskali avtorji K. Pušnik, M. Peterlin
idr. [10]. Rezultate so podali na podlagi karakterizacije lastnosti suspenzije oziroma izvedenih
meritev zeta potenciala, hidrodinamskega premera MND, osmolalnosti, in direktne HPLC
analize AK v supernatantu in na MND iz ultracentrifugirane suspenzije. Njihov rezultat oziroma
grafični prikaz te odvisnosti je na sliki 2.5. Kot so ugotovili, predpostavka adsorpcije L-lizina na
površino MND, v obliki monosloja, zaradi tvorbe skupkov molekul L-lizina v praksi ne drži.
Molekule L-lizina bi se naj v obliki raztopine v skupke povezale že pred samo vezavo na MND.
To je posledica privlaka med nasprotno nabitimi (protoniranih/deprotoniranih) funkcionalnimi
skupinami molekul L-lizina, ki so v takšni disociirani obliki prisotne čez skoraj celotno pH
območje (slika 2.2). Da je adsorbiran sloj L-lizina, na površini MND, sestavljen iz več plasti
molekul L-lizina, se da sklepati že na podlagi odsotnosti točke nasičene koncentracije
adsorbiranega L-lizina na površini MND (slika 2.5). Adsorbirana koncentracija L-lizina se
namreč v odvisnosti od njegove koncentracije v raztopine z njo konstantno viša (slika 2.5). Pri
pH 2 in koncentraciji: 6,2 molekul L-lizina na 1 ml v suspenziji, se na 1 𝑛𝑚2 MND adsorbira
celo 35 molekul L-lizina (slika 2.5). Pri interpretaciji njihovega rezultata je zato potrebno
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upoštevati omenjeno problematiko adsorpcije v obliki molekulskih asociatov (podrobneje
opisana v podpodpoglavju 2.2.3).

Slika 2.5: Gostota adsorpcije L-lizina na gole nanodelce železovega oksida v odvisnosti od pH
vrednosti in njegove koncentracije v raztopini [10]

Adsorpcija L-lizina na s siliko oplaščene MND
Da bi dosegli boljšo vezavo funkcionalnih molekul (npr. lizin) na površino magnetnih
nanodelcev maghemita so S. Kralj in ostali avtorji [36] oplastili predhodno stabilizirane
magnetne nanodelce maghemita (s CK – podpoglavje 2.1.4) z zelo tanko plastjo silikatne
prevleke. S tem se dokaj inertni površini MND z relativno malo hidroksilnih funkcionalnih
skupin (−OH) poveča njena reaktivnost in omogoči kovalentna vezava z drugimi spojinami.
Zaradi poroznosti silikatne prevleke se jim poveča tudi specifična površina, silanolne skupine
Si − OH na površini pa predstavljajo številna nova aktivna mesta za kemijsko vezavo
(povečana reaktivnost) [37]. Kot pojasnjujejo v delu [36] je majhna debelina novih plasti
ključnega pomena za ohranjanje magnetnih lastnosti tako izdelanih MNK. Sloj iz silike je
namreč nemagneten in tako v primeru nanosa debele plasti močno oslabi magnetne lastnosti
MNK. Že 2 nm debel sloj silike magnetne lastnosti MND oslabi za 50 % [36]. V delu [36] so sloj
silike tvorili z hidrolizo in nadaljnjo polikondenzacijo tetraetil ortosilikata (TEOS) v prisotnosti
alkalnega katalizatorja NH4 OH ali KOH , pri čemer pride do nukleacije nastale silike na
površino MND maghemita. Najbolj optimalno oplastitev so dosegli pri izbiri katalizatorja KOH,
pH vrednosti 12 in dodajanju koncentrirane raztopine etanola z TEOS-om (10 %) k vodni
suspenziji MND v koncentraciji 0,5 wt%. Sloj amorfnega silicijevega oksida daje površini MNK
zaradi številnih silanolnih skupin (Si − OH) negativni naboj že pri zelo nizkih pH vrednostih
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[13]. To so na podlagi rezultatov meritev zeta potenciala potrdili tudi avtorji E. Catalano, M.
Miola, S. Ferraris idr. [38]. Goli MND maghemita (v obliki vodne disperzije), so v njihovem
primeru izkazali izoelektrično točko pri pH 6. Pri delcih, ki so jih stabilizirali s citronsko kislino,
je bila izoelektrična točka pri pH 2,4. Stabilizirani delci, ki so jih oplastili še s slojem amorfne
silike pa so imeli izoelektrično točko pri pH 2,1.

Avtorji N. Kitadai, T. Yokoyama in S. Nakashima so v delu [19] predstavili ugotovitve ATR-IR
spektroskopske študije učinkovitosti adsorpcije L-lizina na delce amorfne silike v odvisnosti od
pH raztopine. Pri eksperimentih so zmešali 2 mL vodne raztopine L-lizina (200 mmol/L) z 500
mg prahu amorfne silike pri različnih pH vrednostih. Rezultat študije je prikazan na sliki 2.6.

Slika 2.6: Količina adsorbiranega L-lizina na površino amorfne silike v odvisnosti od pH
vrednosti raztopine in prikaz količin posameznih disociacijskih stanj adsorbiranega
L-lizina [19]

Kot navajajo, je adsorpcija L-lizina večinsko posledica elektrostatskih interakcij protoniranih
aminskih skupin L-lizina z negativno nabito površino amorfne silike (Si − O− ).

2.3.2 Posredna vezava na s siliko oplaščene MND preko GOPTS-ja
Za spajanje biomolekul z anorganskimi substrati se lahko uporabi funkcionalne silanske spojine
[39]. Zelo razširjeno silansko modifikacijsko sredstvo je na primer glicidoksi spojina GOPTS (3Glicidiloksipropiltrimetoksisilan), ki ima v svoji strukturi reaktivno epoksi skupino in tri metoksi
R − O − CH3 skupine (R=Si). Uporablja se za povezovanje anorganskih površin, ki imajo
prisotne −OH skupine, z biomolekulami, ki imajo prisotno vsaj eno od naštetih funkcionalnih
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skupin: tiolno (R − SH), aminsko ali hidroksilno. Pri tem načinu vezave so molekule med seboj
povežejo s kemijsko kovalentno vezjo oziroma si delijo skupni elektronski par.

Pri uporabi te metode, za vezavo L-lizina na površino s siliko oplaščenih MND, se L-lizin z
GOPTS-jem poveže na podlagi reakcije aminske skupine L-lizina z epoksi skupino GOPTS-ja
(odprtje obroča epoksi skupine). L-lizinu ostaneta po vezavi navzven orientirani karboksilna in
druga aminska skupina. Nadaljnjo vezavo GOPTS-ja, na sloj silike (zunanji sloj MND), dosežemo
z hidrolizo metoksi skupin GOPTS-ja, pri čemer mu ostanejo navzven orientirane R − OH
skupine. Te se lahko nato kondenzirajo z R − OH (R=Si) skupinami iz površine silikatne
prevleke. Rezultat te reakcije je nastanek stabilne Si − O − Si vezi med molekulo GOPTS-ja in
površino silikatne prevleke. Ostali dve R − OH skupini molekule GOPTS-ja (nastali z hidrolizo
metoksi skupin) pa se lahko kondenzirata z enakimi skupinami sosednjih molekul GOPTS-ja.
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UPORABLJENE METODE DELA

3.1 Materiali, laboratorijska oprema in postopki sintez MND in MNK
3.1.1 Materiali in laboratorijska oprema
Pri eksperimentalnem delu smo uporabili naslednje materiale oziroma kemikalije:
•

Filtrirana voda - sistem Milli-Q

•

Železov(Ⅱ) sulfat heptahidrat (FeSO4 ∙ 7H2 O), ≥99,0 %, mol. m.: 278,01 g/mol, Honeywell

•

Železov(Ⅲ) sulfat hidrat (Fe2 (SO4 )3 ∙ xH2 O), 97 %, mol. m.: 399,88 g/mol, Honeywell

•

Amonijev hidroksid (NH4 OH), 25 % vodna raztopina, Honeywell

•

Natrijev hidroksid (NaOH), Honeywell

•

Klorovodikova kislina (HCl), 37%, SigmaAldrich

•

Citronska kislina, ≥99.5 % (brez vode), Roth

•

Etanol (CH3 CH2 OH), ≥98 %, mol. m.: 46 g/mol, Honeywell

•

Aceton (C3 H6 O), 99 %+, Honeywell

•

TEOS (Tetraetil ortosilikat Si(OC2 H5 )4), ≥99.0%, mol. m.: 208,33 g/mol, SigmaAldrich

•

3-Glicidiloksipropiltrimetoksisilan (GOPTS; C9 H20 O5 Si), ≥98 %, mol. m.: 236,34 g/mol,
SigmaAldrich

•

L-lizin (C6 H14 N2 O2 ), ≥98.0% (NT), mol. m.: 146,19 g/mol, SigmaAldrich

Pri eksperimentalnem delu smo koristili naslednjo laboratorijsko opremo:
•

Konvekcijski sušilnik

•

pH meter

•

Magnetno grelno mešalo z mešalnim magnetkom

•

Oprema za vzpostavitev refluksa (destilacijski kolona z povratnim tokom).

•

Ostali laboratorijski pribor in zaščitna oprema: Plastične kapalke, pipete, rokavice, očala,
itd.

•

Naprave za izvedbo različnih analiz. Te so podrobneje opisane v nadaljevanju
(podpoglavje 3.2).
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3.1.2 Preračuni in predpostavke potrebni za izvedbo sintez MNK
Velikost in površina MND maghemita
Velikost MND, ki so jo v delu [23] določili s pomočjo TEM je 13,7 ± 2,9 nm. Na podlagi podatkov
še iz drugih del [10, 36, 37], kjer podajajo površino MND, smo se pri preračunih tekom našega
dela odločili upoštevati predpostavko površine: 95 m2 na 1 g nanodelcev. Za določanje te
predpostavke na podlagi literature smo se odločili, saj so delci sintetizirani po enakem
postopku in tako ne pričakujemo velikih odstopanj. Dejansko velikost sintetiziranih delcev
bomo preverili kasneje, z analizno metodo TEM.

Količina in koncentracija disperzije MND oziroma MNK pri vezavi L-lizina
Pri vseh postopkih vezave L-lizina bomo uporabili 200 mg MND ali MNK. Količino smo izbrali
na podlagi seštevanja optimalnih količin, ki so potrebne za izvedbo željenih analiz produktov.
Pri določevanju koncentracije MND in MNK, pri vezavi L-lizina, smo si pomagali z že izvedenimi
študijami. Pri obeh vezavah na osnovi adsorpcije smo se odločili za izbiro koncentracije
(disperzije MND in MNK pri vezavi L-lizina) 2,22 mg/mL. To koncentracijo so namreč pri
adsorpciji AK na MND že uspešno uporabili v delu [10]. Pri posredni vezavi L-lizina, z uporabo
GOPTS-ja, smo na podlagi izkušenj z tem načinom vezave, določili potrebno koncentracijo
disperzije MNK (pri vezavi L-lizina): 4 mg/mL.

Potrebna količina L-lizina za adsorpcijo na gole in s siliko oplaščene MND
Pri preračunu teoretične potrebne količine smo upoštevali predpostavko nespecifične vezave
v obliki monosloja. To pomeni, da se lahko molekule adsorbirajo na vso razpoložljivo površino
MND/MNK v obliki posameznih molekul. Potrebno teoretično količino L-lizina smo tako
izračunali s pomočjo podatkov iz podpoglavja 2.2. Najmanjša površina, ki jo molekula L-lizina
zavzame v iztegnjeni obliki je 0,3 nm2 (0,85 nm x 0,35 nm). Na 1 nm2 površine MND lahko
torej teoretično vežemo približno 3 molekule L-lizina. Pri preračunih potrebnih količin za
izvedbo eksperimentalnega dela bomo za pokritje možnih izgub (vezave z nečistočami ipd.)
upoštevali rahlo višjo vrednost: 5 molekul L-lizina na 1 𝐧𝐦𝟐 MND oziroma približno 1,6
kratnik teoretične vrednosti.
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Potrebna količina L-lizina za posredno vezavo na s siliko oplaščene MND z uporabo
zamreževalca GOPTS
V tem primeru gre za specifično vezavo vsake molekule L-lizina (preko njene primarne aminske
skupine) z epoksi skupino molekule GOPTS, ki se na drugi strani preko metoksi funkcionalne
skupine veže s silanolno skupino na površini silikatne prevleke (podrobneje v podpodpoglavju
2.3.2). Gostota silanolnih funkcionalnih skupin (Si − OH) na površini silike, na podlagi
podatkov iz literature, znaša: 5 silanolnih funkcionalnih skupin na 1 nm2 [40]. To pomeni, da
lahko posredno in specifično vežemo 5 molekul L-lizina na 1 nm2 MNK.

Koncentracija L-lizina pri adsorpciji
Uporabljena koncentracija L-lizina pri adsorpciji bo v vseh primerih nižja kot so jo za rezultat
vezave 3 molekul L-lizina na 1 nm2 (slika 2.5) uporabili v delu [7]. S tem se želimo izogniti
stalnim stikom med molekulami L-lizina, ki tako tvorijo skupke že pred adsorpcijo. Pri
dodajanju 23 mg L-lizina v 90,1 ml vode (pri obeh primerih načina vezave brez GOPTS) je
začetna koncentracija L-lizina 0,26 mg/mL.

Primer preračuna potrebne količine L-lizina za vezavo na MND in MNK
Na podlagi podatkov iz prejšnjih odstavkov v tem podpodpoglavju (3.1.2), podatkom o molski
masi L-lizina (146,19 g/mol) ter upoštevanjem enačb (3.1) in (3.2), lahko izračunamo, da je za
primer adsorpcije L-lizina v obliko monosloja (z upoštevanjem izgub oziroma 5 molekul/1 𝑛𝑚2 )
na 100 mg MND potrebnih 11,5 mg L-lizina.

𝑁

𝑛=𝑁

(3.1)

𝐴

(3.2)

𝑚 =𝑛∙𝑀
Kjer je:
𝑛 [mol]

- Množina snovi

𝑚 [g]

- Masa snovi

𝑀 [g/mol]

- Molekulska masa snovi
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Na enak način izračunamo tudi potrebno količino L-lizina pri neposredni vezavi z uporabo
GOPTS-ja. Zaradi predpostavke o posredni vezavi 5 molekul na 1 𝑛𝑚2 v prejšnjih odstavkih
tega podpodpoglavja (3.1.2), ki je enaka kot v primeru adsorpcije, dobimo tudi enak rezultat:
11,5 mg L-lizina na 100 mg delcev. Količine nismo dodatno povečali, saj tako omogočimo
možnost primerjave učinkovitosti vezave enake količine L-lizina vseh treh izbranih načinov.

Potreben čas vezave L-lizina na površino MND in MNK
Potreben čas za uspešno vezavo smo za primera adsorpcije predpostavili na podlagi podatka
iz že uspešno izvedene študije adsorpcije AK na MND [35]. Zaradi časovnih omejitev oziroma
terminskega plana izvedbe dela smo ga iz 24 ur (uporabljen čas v delu [35]) skrajšali na 18 ur,
kar bi moralo po naši oceni vseeno zadoščati za uspešno vezavo. Potreben čas posredne
vezave L-lizina z uporabo GOPTS-ja je bil 3h (določen iz predhodnih izkušenj). Podrobnejši opis
postopkov sintez je v naslednjem podpodpoglavju (3.1.3).

3.1.3 Postopki sintez MND in MNK
Rezultati analiziranja produktov opisanih sinteznih postopkov (v nadaljevanju tega
podpodaglavja) so podani v podpoglavjih 4.1 in 4.2.

Sinteza MND maghemita
Delo je potekalo po naslednjem postopku:
•

Pripravili smo 0,7 L razredčene vodne raztopine amonijaka z pH 11.

•

Stehtani količini: 𝑚(FeSO4 ∙ 7H2 O) = 3,752 g in 𝑚(Fe2 (SO4 )3 ∙ xH2 O) = 3,024 g
smo z 0,5 L miliQ vode sprali v 1 L čašo na magnetnem mešalu.

•

Z dodajanjem pripravljene razredčene raztopine amonijaka (po kapljicah 1/s - ob
mešanju) smo zvišali pH vrednost raztopine na 3. Pri tem pH smo mešali še 30 min.

•

V raztopino smo med mešanjem prelili 250 mL NH4 OH (25%), izmerili pH in ga z
postopnim dodajanjem NH4 OH (25 %) zvišali do 11,6. Pri tem pH smo mešali še 30 min.

•

Čašo smo odstranili iz mešala in pod njo postavili večji magnet. Po 3 min posedanja
delcev z magnetom smo pazljivo odlili tekočino in nato delce 3x sprali ter posedli z
pripravljeno razredčeno raztopino amonijaka. Med odlivanjem tekočine smo magnet
vedno držali pod čašo.
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MND smo ponovno (3x) sprali z MiliQ vodo in jih v njej tudi shranili.

Sintetizirane gole magnetne nanodelce maghemita smo označili z kratico: MNPs_Bare.

Delce smo sintetizirali pri sobni temperaturi (25 ℃) po postopku opisanem v delu S. Camplja
in ostalih avtorjev [23]. Pri delu smo sprožili soobarjanje ionov Fe3+ /Fe2+ iz vodne raztopine
železovih sulfatov Fe2 (SO4 )3 ∙ xH2 O in FeSO4 ∙ 7H2 O z dodajanjem koncentrirane raztopine
amonijaka. Uporabljeno razmerje med kemikalijami je bilo 𝑛(FeSO4 ∙ 7H2 O)/𝑛(Fe2 (SO4 )3 ∙
xH2 O) = 2,4/1 oziroma preračunano na maso železovih sulfatov 𝑚(FeSO4 ∙ 7H2 O) =
3,7518 g in 𝑚(Fe2 (SO4 )3 ∙ xH2 O) = 3,0238 g. V prvem koraku smo pH vrednost dvignili na 3
in tako sprožili obarjanje železovih hidroksidov. V drugem koraku pa smo pH vrednost zvišali
do 11,6 in s tem sprožili oksidacijo železovih(Ⅱ) hidroksidov z kisikom iz zraka oziroma tvorbo
spinelov [23]. Po sintezi smo MND sprali z amonijevo raztopino, da bi odstranili še prisotne
sulfate in povečali naboj na površini. Preden smo delce shranili, smo jih ponovno spirali še z
vodo, da smo odstranili raztopljen amonijak.

Adsorpcija L-lizina neposredno na površino MND
Delo je potekalo pri sobni temperaturi (25 ℃), po naslednjem postopku:
•

Pripravili smo disperzijo 200 mg MNPs_Bare s koncentracijo 2,22 mg/mL.

•

Z 0,1 M HCl smo pH znižali na 3 in pustili mešati še 1h.

•

Med mešanjem smo disperziji nanodelcev dodali 23 mg L-lizina in ponovno uravnali pH
na 3 (po potrebi). Nato smo mešali še 18h.

•

Delce smo 3x sprali z miliQ vodo pri pH 3 in jih nato shranili v nevtralni miliQ vodi.

MNPs_Bare, na katere smo neposredno adsorbirali L-lizin, smo označili z kratico: MNPs_lizin.

Količino potrebnega L-lizina smo preračunali na podlagi predpostavke v podpoglavju 3.1.2.
Njegova koncentracija po raztapljanju je bila 0,26 mg/mL. Tudi koncentracijo disperzije
MNPs_Bare smo določili v podpodpoglavju 3.1.2. Vrednost pH smo določili na podlagi stanja
karboksilne funkcionalne skupine L-lizina in površine magnetnih nanodelcev, ki moreta
izkazovati čim večja in nasprotna si naboja. Za vezavo smo tako izbrali pH 3, kjer je večina (več
kot 80 %) karboksilnih skupin L-lizina obliki −COO− , aminske pa v obliki −NH3+ (slika 2.2).
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Površina MND je pri tem pH nabita močno pozitivno (−OH2+ ; podrobneje v podpodpoglavju
2.1.3), kar smo dokazali tudi z merjenjem zeta potenciala MND_Bare (slika 4.1). Predpostavili
smo, da se aminski skupini v tem primeru zaradi enakega (pozitivnega) naboja orientirata
stran od površine, nasproten (negativen) naboj karboksilne skupine pa se z površino MND
privlači, česar rezultat je adsorpcija. Zaradi nasprotnih nabojev funkcionalnih skupin L-lizina
ne moremo izključiti možnosti tvorbe skupkov molekul (kljub njegovi majhni koncentraciji).
Pred vezavo L-lizina smo disperzijo MND mešali 1h, da smo razbili potencialno nastale skupke
MND.

Stabilizacija vodne disperzije MND z adsorpcijo CK
Delo je potekalo po naslednjem postopku:
•

Pripravili smo 50 mL amonijeve raztopine z pH 12.

•

1 g MND smo dispergirali v 60 mL vode (16,7 mg/mL) in temu med mešanjem dodali 5
mL CK s koncentracijo 0,5 g/mL.

•

Z dodajanjem pripravljene razredčene raztopine amonijaka (po kapljicah 1/s - ob
mešanju) smo dvignili pH disperzije na 5,2 (25 ℃).

•

Sledilo je 90 min mešanja na refluksu pri 80 ℃.

•

Po ohladitvi pod 25 ℃ smo pH zvišali na 10,1 z uporabo NH4 OH (25%).

•

Pod bučko smo postavili magnet, počakali 30 s, odlili suspenzijo z stabiliziranimi MNK
in jo shranili. Nestabiliziran ostanek, ki se je posedel smo zavrgli.

MNPs_Bare, na katere smo adsorbirali citronsko kislino, smo označili z kratico: MNPs_CK.

Pri določevanju pogojev stabilizacije MND s CK smo upoštevali ugotovitve povzete v
podpodpoglavju 2.1.4 oziroma delu [23] (pH, temperatura, čas) z nekaj optimizacijskimi koraki
(koncentracija oziroma količina dodane CK).

Oplaščanje stabiliziranih MND s siliko
Pri preračunu potrebne količine TEOS-a in etanola smo pri delu upoštevali naslednje
predpostavke:
•

𝑚(TEOS) =

𝑚(MNKCK )
0,6

; gostota TEOS-a: 940 mg/mL.
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; gostota etanola: 790 mg/mL.

Delo je potekalo po naslednjem postopku:
•

Disperziji stabiliziranih MNPs_CK smo dodali enak volumen acetona in mešali 30s.

•

MNK smo posedli s pomočjo magneta, odlili tekočino in jih dispergirali v vodi v
koncentraciji 15 mg/mL.

•

Disperzijo smo za 10 min postavili v sušilnik pri 80 ℃.

•

Z uporabo 𝑁𝐻4 𝑂𝐻 (25%) smo dvignili pH na 10,6

•

Na drugem mešalu smo k preračunani količini etanola odpipetirali TEOS.

•

Disperzijo iz prvega mešala smo prelili k pripravljeni raztopini na drugem. V kolikor je
bilo to potrebno smo vrednost pH z 𝑁𝐻4 𝑂𝐻 (25%) dvignili nazaj na 10,6 in pustili
mešati 2h.

•

Po mešanju MNK posedemo z magnetom. Če je posedanje zelo neučinkovito po
kapljicah dodajamo nasičeno raztopino NaCl.

•

Posedle MNK smo sprali (3x) in dispergirali v vodi. Disperzijo smo za 10 min postavili v
sušilnik pri 80 ℃ in nato shranili.

MNPs_CK, ki smo jih oplastili s silikatno prevleko, smo označili z kratico: MNPs_SiO2.

Pri sintezah smo vedno uporabili vso količino MNPs_CK, ki smo jo imeli na voljo. Postopek
oplaščanja smo snovali na podlagi ugotovitev, predstavljenih v podpodpoglavju 2.1.4, z nekaj
optimizacijskimi koraki. Pri preračunih koncentracije MNK smo upoštevali predpostavko o
deležu nevezane CK in tako rezultat gravimetrične metode določitve koncentracije pomnožili
z faktorjem 0,5. Z dodatkom acetona smo pred postopkom oplaščanja odstranili nevezano CK.
V kolikor se delci po dodatku acetona pod vplivom magneta niso posedli, smo dodali še manjšo
količino acetona, dokler posedanje ni bilo uspešno. Vodno disperzijo smo za krajši čas
izpostavili višjim temperaturam, da smo odstranili še prisoten aceton. Dodajanje NaCl poviša
ionsko jakost v disperziji in tako pripomore hitrejšemu posedanju. Če je bilo posedanje še
vedno slabo, smo dodali manjšo količino etanola, posedli in nato sprali z vodo.
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Adsorpcija L-lizina na s siliko oplaščene MND
Delo je potekalo pri sobni temperaturi (25 ℃), po naslednjem postopku:
•

Pripravili smo disperzijo 200 mg MNPs_SiO2 s koncentracijo 2,2 mg/mL.

•

S 0,1 M HCl smo disperziji uravnali pH na 6 in pustili mešati 1h.

•

Disperziji smo dodali 23 mg L-lizina in po potrebi ponovno uravnali pH na 6. Nato smo
mešali še 18h.

MNPs_SiO2, na katere smo adsorbirali L-lizin, smo označili z kratico: MNPs_SiO2_lizin.

Količino potrebnega L-lizina smo preračunali na podlagi predpostavke v podpodpoglavju 3.1.2.
Njegova koncentracija pri adsorpciji je bila približno 0,26 mg/mL. Koncentracijo disperzije
MNPs_SiO2 smo določili v podpodpoglavju 3.1.2. Na podlagi slike 2.2 in rezultata izvedene
meritve zeta potenciala MNPs_SiO2 (slika 4.1), smo se odločili adsorpcijo L-lizina izvesti pri pH
6, kjer imamo željeno kombinacijo nabojev L-lizina in površine MNK. Pri tem pH smo
predpostavili, da bo adsorpcija potekala preko negativno nabite površine MNK in pozitivno
nabitih NH3+ skupin L-lizina.

Posredna vezava L-lizina na s siliko oplaščene MND z uporabo GOPTS-ja
Pri preračunu količine potrebnega GOPTS-ja smo upoštevali naslednje podatke in razmerja:
•

𝑁(Si − OH) = 𝑁(GOPTS) = 𝑁(lizin)

•

𝑀(lizin) = 146,19 g/mol; 𝑀(GOPTS) = 236,34 g/mol;

Izračunali smo, da potrebujemo: 𝑚(GOPTS) = 37,2 mg in 𝑚(lizin)= 23 mg.

Delo je potekalo po naslednjem postopku:
•

Pripravili smo disperzijo 200 mg MNPs_SiO2 s koncentracijo 4 mg/mL.

•

Z 1 M NaOH smo uravnali pH disperzije na 10 in mešali 10 min.

•

Izračunano količino GOPTS-ja smo z iglo dodali k 2 mL etanola.

•

23 mg L-lizina smo raztopili v 40 mL vode in uravnali pH na 10.

•

K raztopini L-lizina smo dodali zmes etanola in GOPTS ter mešali še 20min.
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K zmesi L-lizina z GOPTS-jem smo med mešanjem po kapljicah (1/s) dodali disperzijo
MNK. Končen pH je moral biti med 9,5 in 10.

•

Disperzijo z vsemi dodatki smo 3h mešali na refluksu pri 60 ℃.

•

Produkt smo 3x sprali z vodo s pH 4. Na koncu smo MNK shranili v navadni miliQ vodi.

MNPs_SiO2, na katere smo z uporabo GOPTS-ja vezali L-lizin, smo označili z kratico:
MNPs_SiO2_GOPTS-lizin.

Preglednica z oznakami produktov sintez MND in MNK
V preglednici 3.1 je povzet sistem označevanja sintetiziranih MND in MNK.

Preglednica 3.1: Povzet sistem označevanja MND in MNK
Oznaka

Opis

MNPs_Bare

Neoplaščeni magnetni nanodelci maghemita

MNPs_CK

Magnetni nanodelci stabilizirani s citronsko kislino

MNPs_lizin

Magnetni nanodelci z neposredno adsorbiranim L-lizinom

MNPs_SiO2

Magnetni nanodelci prevlečeni z amorfno plastjo silikatne
prevleke

MNPs_SiO2_lizin

MNPs_SiO2 z adsorbiranim L-lizinom

MNPs_SiO2_GOPTS-lizin

MNPs_SiO2 s posredno vezanim L-lizinom z uporabo
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane-a

3.2 Teorija in eksperimentalna izvedba izbranih analiznih metod
3.2.1 Gravimetrično določanje koncentracije disperzij
Eksperimentalna izvedba
Koncentracije produktov v obliki vodnih disperzij smo določali s pomočjo gravimetrije. Po vsaki
sintezi smo produktu v obliki disperzije med mešanjem odvzeli tri paralelke vzorca po 1 mL. Te
smo stehtali, osušili in nato stehtali njihov suh ostanek. Koncentracijo smo preračunali na
osnovi razlike med težo odvzetega vzorca v obliki disperzije in težo po sušenju. Rezultat je
povprečje treh meritev. Vzorce smo konvekcijsko sušili 20h pri temperaturi 70 ℃.
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Temperaturo pod 100 ℃ smo izbrali, da ne bi povzročili temperaturno izzvanih sprememb v
vzorcu (adsorpcija/desorpcija molekul) in zato določili tudi relativno dolg čas sušenja vzorcev.

3.2.2 Meritve površinskega naboja delcev z metodo merjenja zeta potenciala
Princip delovanja
Zeta (ζ ) potencial je kratica za elektrokinetični potencial v koloidnih sistemih in predstavlja
merilo površinskega naboja razpršenih delcev oziroma kapljic [41, 42, 43]. Iz teoretičnega
vidika je zeta potencial električni potencial v medfaznem dvojnem sloju okoli dispergiranega
delca ali kapljice, z ozirom na oddaljeno točko v zvezni fazi (slika 3.1).

Slika 3.1: Prikaz interpretacije zeta potenciala [44]

Povedano drugače gre za potencialno razliko med mobilnim disperzijskim medijem in
nepremično

plastjo

disperzijskega

medija

»pritrjenega«

na

dispergiran

delec.

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na vrednost zeta potenciala je pH vrednost medija. Ostali
dejavniki so še ionska jakost, koncentracija kateregakoli dodatka in temperatura. Na podlagi
njegove vrednosti lahko sklepamo o stabilnosti emulzij oziroma disperzij. Stabilnost teh
sistemov je odvisna od razmerja nasprotujočih se sil: van der Waals-ovih in elektrostatičnih, ki
so posledica nabojev v električnem dvosloju okoli razpršenih delcev. Visok zeta potencial
(negativen ali pozitiven) pomeni, da je takšna emulzija oziroma disperzija zaradi prevladujočih
elektrostatskih odbojnih sil (nad privlačnimi) stabilizirana. Obratno lahko pri vrednostih bližje
nevtralnosti (negativnih ali pozitivnih) predpostavimo, da bo koagulirala/flokulirala oziroma
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bila slabo stabilna ali nestabilna. Meritev navadno temelji na elektroforetični mobilnosti
delcev, ko se ti pomikajo od ene elektrode proti drugi (anoda-katoda ali obratno, odvisno od
površinskega naboja). Potrebuje se torej dve elektrodi, med katerima je določen potencial (V)
na znani medsebojni razdalji. Tako se lahko med njima vzpostavi konstanten tok. Pri
spreminjanju napetosti se meri hitrost ali elektroforezna mobilnost delcev. To se lahko meri
recimo s laserskim Dopplerjevim merilnikom hitrosti. S enačbo (3.4) [45] se lahko na podlagi
teh meritev nato določi zeta potencial (enačba velja za izolirane delce in do vrednosti zeta
potenciala 25 mV).

𝑈𝐸 =

𝑣
2∙𝜀∙𝜁
=
∙ 𝑓(𝜅𝑎)
𝑈/𝐿
3𝜂

(3.3)

Kjer je:
𝑈𝐸 [(m/s)/(V/m)]

- Elektroforezna mobilnost delcev

𝑣 [m/s]

- hitrost delcev

𝑈 [V]

- Napetost

𝐿 [m]

- Razdalja med elektrodami

𝜀 [/]

- Dielektrična konstanta

ζ [V]

- Zeta potencial

𝜂 [Pa*s]

- Viskoznost medija

𝜅 [1/m]

- Debye-jeva dolžina (1/k=debelina električnega dvosloja)

𝑎 [m]

- radij delca

𝜅𝑎 [/]

- razmerje med radijem delca in debelino električnega dvosloja

𝑓(𝜅𝑎) []

- Henry-jeva funkcija, ki je za delce v polarnem mediju, po
Smoluchowski aproksimaciji, maksimalne vrednosti = 1,5.

Meritve površinskega naboja nam lahko podajo informacije o uspešnosti dodajanja novih
slojev in adsorpcije L-lizina na površino MND in MNK, saj oba postopka v primeru uspešne
vezave, zaradi spremembe količine in vrste dostopnih (ionizacijskih) funkcionalnih skupin (na
površini), vplivata na njen naboj v odvisnosti od pH vrednosti.

Eksperimentalna izvedba
Meritve zeta potenciala delcev smo izvedli z napravo ZetaSizer Nanoseries. Vzorcem (v obliki
disperzije) smo pred meritvijo uravnali pH vrednost na 10,5 in jih prelili v plastično epruveto z
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mešalnim magnetom. Epruveto z vzorcem smo pritrdili na avtomatski titrator in skozi odprtino
na vrhu vstavili pH elektrodo. Naprava je dodajala 0,1 M HCl (po cevkah) za potrebe nižanja
pH vrednosti med izvajanjem meritev. Meritev so se izvajale avtomatsko preko računalniškega
programa. Pred izvedbo meritve smo morali v programu izbrati vrsto analizne metode in vnesti
potrebne podatke. Potrebni podatki za začetek meritve so bili: ime vzorca, material (Fe3O4),
disperzijski medij (voda pri 25 ℃), model Henry-jeve funkcije, ki jo program upošteva pri
izračunu zeta potenciala po enačbi (3.3) (Smoluchowski), temperatura (25 ℃; čas vzpostavitve
ravnotežja 120s), tip celice (prepognjena kapilarna celica za enkratno uporabo DTS1070),
trajanje meritve (avtomatsko, minimum runs: 10, maximum runs: 100), meritev (število
meritev: 3, zamik med meritvami: 0 s), nastavitve meritve (avtomatska izbira slabljenja,
avtomatska izbira napetosti), analizni model (avtomatski), titranti (0,1 M HCl), volumen vzorca
(10 mL), dispenzer (avtomatski), pH zaporedje (začni pri danem pH, končen 2,0,
povečevanje/padanje: 0,5, natančnost: 0,2).

3.2.3 Infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo
Princip delovanja
Inštrument proizvede IR žarek, ki ga emitira žareče »črno telo«. Žarek je usmerjen skozi
interferometer, kjer poteče tako imenovano spektralno kodiranje. Žarek se tam razcepi,
razcepljena žarka pa se po tem usmerita tako, da pred rekombinacijo prepotujeta različne
razdalje. Pri tem se upošteva, da je pri združitvi dveh valovanj enake frekvence nastali vzorec
določen s fazno razliko med njima. Če sta valovanji v fazi, se bosta ojačali (konstruktivna
interferenca), če sta zunaj faze pa se bosta oslabili (destruktivna interferenca). Rekombiniran
(kodiran) žarek je nato usmerjen skozi vzorec, pri čemer le ta absorbira specifične frekvence
energije iz elektromagnetnega valovanja (interferograma), ki so za dan vzorec unikatne [46].
Unikatnost je posledica tega, da lahko absorbiran foton (iz IR spektra) vzbudi specifično
vibracijo molekule le, če je razlika energije med vibracijskima stanjema enaka energiji fotona.
Energija fotona pa je odvisna od njegove frekvence (𝐸 = ℎ ∙ 𝜈; pri čemer je »h« Plancova
konstanta in »ν« frekvenca fotona). Tako različne vibracije absorbirajo specifične fotone
(energijo) iz določenih delov spektra, kar pusti v spektru unikaten vzorec. Detektor nato izmeri
signal interferograma v obliki odvisnosti energije od časa, za vse frekvence hkrati. Pri tem se
pri izrisu spektra upošteva referenca oziroma tako imenovan »background«. Tega predstavlja
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spekter žarka, ki ni bil v stiku z vzorcem. Rezultat meritve je tako spekter, ki ga dobimo, ko
interferogram avtomatsko odšteje spekter reference od spektra vzorca z Fourier-jevo
transformacijo (računalniški program). IR spekter, ki ga dobimo iz FTIR spektrometra leži v
srednjem IR področju (valovna dolžina λ: 2,5-15 μm) oziroma med valovnimi števili4 4000 in
666 cm−1 . S to metodo se v praksi določuje predvsem prisotnost različnih funkcionalnih
skupin. Energije prehoda, ki ustrezajo spremembam vibracijskih energetskih stanj mnogih
funkcionalnih skupin, so namreč locirane v srednjem IR področju (4000 - 400 cm−1 ). Tako
lahko vidne absorpcijske pasove v dobljenem FTIR spektru povežemo oziroma uporabimo za
identifikacijo specifičnih funkcionalnih skupin v molekuli oziroma vzorcu. Tipično imamo štiri
regije tipov vezi, ki jih lahko analiziramo z pomočjo FTIR spektra [46]. Enojne vezi (O − H, C −
H in N − H) detektiramo oziroma opazimo v območju višjih valovnih števil (2500 - 4000 cm−1 ),
med tem, ko dvojne in trojne vezi detektiramo v srednjem območju valovnih števil (dvojne:
1500 – 2000 cm−1 in trojne: 2000 – 2500 cm−1 ). Pri nizkih valovnih številih med prbl. 650 in
1500 cm−1 detektiramo kompleksne vzorce, ki izvirajo iz vibracij molekul samih (kot celote).
Ti vzorci so specifični oziroma karakteristični za posamezne molekule. Tako jih lahko
uporabimo za njihovo identifikacijo. Zaradi možnosti identifikacije molekul to območje FTIR
spektra v literaturi velikokrat poimenujejo »fingerprint« območje. Glavna omejitev te analizne
metode je predvsem ta, da lahko analiziramo le spojine, ki izkazujejo dipolni moment
(posledica razlike v elektronegativnosti vezanih atomov), saj molekule brez dipolnega
momenta ne absorbirajo infrardečega spektra in jih tako ne moremo analizirati. Dodatek ATR
(Attenuated total reflectance oz. oslabljen totalni odboj) omogoča izvajanje meritev vzorcev v
obliki trdnin ali kapljevin brez predhodnih priprav. ATR sestavlja element z visokim lomnim
količnikom (diamant), skozi katerega se pod kritičnim kotom usmeri IR žarek. Na zgornjo stran
tega elementa stisnemo vzorec, v katerega žarek kljub odboju delno penetrira in oslabi zaradi
absorpcije energije. Ta tehnika je zaradi majhne penetracijske globine primerna za merjenje
površinskih lastnosti oziroma vzorcev z zelo majhnimi volumni.

Eksperimentalna izvedba
Analize infrardeče spektroskopije s Fourierjevo transformacijo oziroma FTIR (Fouriertransform infrared spectroscopy) smo izvedli na merilni napravi PerkinElmer Spectrum GX z

4

Valovno število je enako 1/λ
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dodatkom ATR (attenuated total reflectance – oslabljen popoln odboj) z diamantnim
kristalom, v merilnem območju 4000 – 400 𝑐𝑚−1 in resoluciji 2 𝑐𝑚−1. Rezultat oziroma izrisan
spekter je povprečje 16 meritev. Vse vzorce smo analizirali v obliki prahu oziroma osušene. Te
smo pred meritvijo razporedili po površini kristala in rahlo stisnili z vijakom. Z to metodo smo
določevali predvsem prisotnost specifičnih funkcionalnih skupin L-lizina na površini MND in
MNK, da bi lahko potrdili njegovo uspešno vezavo.

3.2.4 Termogravimetrična analiza
Princip delovanja
Ta analizna metod omogoča meritve spreminjanja mase vzorca pri izpostavitvi
nadzorovanemu višanju temperature. S to metodo smo določevali prisotnost in delež
organskih snovi v MNK, ki pri povišani temperaturi oksidirajo oziroma termično razpadejo. Pri
razpadu nastajajo plinasti produkti, kar vodi v izgubo teže vzorca. Produkta oksidacije prisotnih
organskih komponent sta v idealnem primeru le plin ogljikov dioksid in voda, ki izhlapi.

Eksperimentalna izvedba
Termogravimetrične analize oziroma TGA (Thermogravimetric analysis) smo izvedli na aparatu
Mettler Toledo (model: TGA/SDTA 851). Vzorce (≥5mg) smo prenesli v posodico iz
aluminijevega oksida. To smo postavili na predhodno tarirano tehtnico v odprto komoro
aparata in jo zaprli. V računalniški program smo vnesli potrebne parametre: hitrost segrevanja
(10 ℃/min), začetno (25 ℃) in maksimalno temperaturo (600 ℃), vrsto atmosfere (kisikova
atmosfera), njen pretok (90-100 mL/min kisika) in zagnali meritev, pri čemer program
avtomatsko beleži izgubo teže vzorca. S to metodo smo določevali prisotnost in delež
organskih snovi oziroma L-lizina na površini MND ali MNK.

3.2.5 Transmisijska elektronska mikroskopija
Princip delovanja
Transmisijska oziroma presevna elektronska mikroskopija (TEM) je analizna metoda, ki temelji
na interakciji v snopu pospešenih elektronov z vzorcem [22]. Pospešeni elektroni lahko z
vzorcem reagirajo na več načinov: brez vplivov preidejo skozi vzorec, iz njega izbijejo elektrone
z nižjimi energijami (sekundarni elektroni), se na atomih vzorca elastično ali neelastično
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odbijejo, ipd. Sliko računalniški program izriše na podlagi zaznavanja elektronov, ki prodirajo
skozi vzorec. Ti elektroni, ki so prišli skozi vzorec zadenejo fluorescenten zaslon na spodnjem
delu, kjer ustvarijo sliko. V gostejših delih vzorca je verjetnost interakcij večja in tako manj
elektronov prodre skozi vzorec. Z to metodo se tako določa razlika v elektronski gostoti vzorca.
Ta je odvisna od prisotnosti elementov z večjim številom elektronov. Elektronsko gostejši deli
tako na fluorescentnem ekranu puščajo temnejša območja. Vzorci morajo biti izjemno tanki
(<100nm). Velikost struktur, ki jih lahko opazujemo je pogojena z napetostjo pri pospeševanju
elektronov. Od tega je odvisna njihova hitrost in tako tudi valovna dolžina. Valovna dolžina
elektronov (t.i. De Broglie-jeva valovna dolžina) je veliko manjša od valovnih dolžin svetlobe
in tako teoretično omogoča meritve na atomski ravni. V praksi govorimo o resoluciji, ki je
definirana kot najmanjša struktura, ki jo še lahko opazujemo (najmanjša razdalja med
sosednjima točkama).

Eksperimentalna izvedba
Vzorce smo na analize z elektronsko mikroskopijo, natančneje TEM (Transmission electron
microscopy) poslali na Institut Jožef Štefan v Ljubljani. Naprava s katero so izvedli meritve je
bila Jeol JEM-2100 (200 kV).

3.2.6 Energijsko disperzijska spektroskopija
Princip delovanja
Energijsko disperzijska spektroskopija (EDS) temelji na merjenju izsevanega X-žarčenja po
reakciji vzorca z snopom elektronov. Vir snopa elektronov lahko predstavlja naprava TEM ali
SEM. X-žarčenje oziroma sevanje fotonov visokih energij je rezultat elektronskih premikov v
atomih, ki smo jih obstreljevali z elektronskim snopom in interakcij snopa elektronov z
atomskimi jedri. V prvem primeru gre za karakteristično žarčenje posameznih elementov, ki
na spektru pustijo značilne vrhove. Tako lahko tega tudi ločimo od kontinuiranega sevanja v
drugem primeru, ki nam ne razkriva posebnih informacij. Karakteristično X-žarčenje
posameznih elementov je rezultat njihove unikatne atomske strukture. Metoda temelji na
pojavu, pri katerem (primarni) elektron iz vpadajočega snopa zadene atom vzorca in iz njega
izbije elektron nižjega energijskega nivoja oziroma notranjih elektronskih ovojnic, ki obdajajo
jedro (te predstavljajo najnižje energijske nivoje za elektrone). Na tem mestu ostane praznina,
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ki jo lahko zapolni elektron iz druge bolj zunanje lupine (preskok elektrona z višjo energijo), pri
čemer presežek energije za to najnižje energetsko stanje izseva z karakterističnimi X-žarki.
Lahko pa se energija prenese in izbije še drug elektron (Auger-jev elektron). Dogajanje na
atomski ravni je grafično prikazano na sliki 3.2.

Slika 3.2: Grafični prikaz vira karakterističnega X-sevanja in Augerjevih elektronov [47]

Preskoki elektronov v najbolj notranjo lupino, ki jo označujemo tudi kot K-lupina, povzročijo
t.i. K-x-žarke, preskoki v drugo lupino oziroma L1-lupino, povzročijo t.i. L1-x-žarke, preskok v
tretjo oziroma L2-lupino... Ti preskoki so karakteristični za vsak kemijski element, kar pri tej
metodi tudi izkoriščamo pri določevanju sestave vzorca. Količina proizvedenega signala je
močno odvisna od energije X-žarkov in povprečne atomske mase. Relativno šibki X-žarki iz
vzorca ogljika se lahko na primer absorbirajo že s strani samega vzorca (trdnine) in se jih zato
zazna v manjšem obsegu. Medtem lahko večina močnega X-žarčenje iz vzorca železa tega
predre, absorbira pa se le relativno majhen delež. Spekter X-žarkov nam omogoči tako
kvalitativno kot kvantitativno analizo elementov.

Eksperimentalna izvedba
Vzorce smo na analize EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy), ki so se izvajali med TEM
analizo, poslali na Institut Jožef Štefan v Ljubljani. Na podlagi rezultatov TEM-EDS smo
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okarakterizirali kvalitativno elementarno sestavo oziroma prisotnost posameznih elementov
v vzorcih.

3.2.7 Rentgenska fotoelektronska spektroskopija
Princip delovanja
XPS je kvantitativna analizna metoda znana tudi pod kratico ESCA (Electron Spectroscopy for
ChemicalAnalysis). Uporablja se za raziskave oziroma določanje elementarne sestave, vezi ter
kemičnega in elektronskega stanja prisotnih elementov na površini trdih snovi [46, 48]. Na
površinske analize je omejena zaradi kratkega dometa fotoelektronov, ki smo jih vzbudili iz
trdnine in na katerih izvajamo meritve. Delovanje te metode temelji na pojavu fotoefekta. Ko
se površina vzorca obseva z rentgensko svetlobo določene energije, foton te svetlobe zbije
elektron z enega od notranjih atomskih energijskih nivojev (orbital), kjer je vezan z določeno
vezavno energijo. Pri tem velja zveza med kinetično energijo izbitega fotoelektrona, energijo
fotona, vezavno energijo elektrona in izstopnim delom, ki jo lahko zapišemo z enačbo (3.4).

𝐸𝑣 = 𝐸𝑓 − (𝐸𝑘 + 𝛷)

(3.4)

Kjer je:
𝐸𝑣 [eV]

- vezavna energija elektrona (1 eV = 1,6x10^(-19) J)

𝐸𝑓 [eV]

- energija fotona svetlobe X-žarkov (h ∙ v )

𝐸𝑘 [eV]

- kinetična energija izbitega elektrona

𝛷 [eV]

- izstopno delo

Izsevani fotoelektroni z kinetično energijo večjo od izstopnega dela zapustijo površino. Te se
pri meritvi detektira oziroma prešteje ter analizira njihova energija. V povzetku se atome
površine vzorca torej obseva z rentgensko svetlobo, nato pa se izmeri energija izbitim
elektronom. Rezultat je fotoelektronski spekter. XPS spekter predstavlja število detektiranih
elektronov v odvisnosti od kinetične ali vezavne energije. Vrhovi v spektru povejo koliko
elektronov je na tem energijskem nivoju in se jih označi s simboli teh nivojev (npr.
2p3/2 ali 3d5/2 ). Identifikacijo posameznih elementov izvršimo s primerjavo spektra s podatki
znanih (karakterističnih) vezavnih energij iz priročnikov ali drugih podatkovnih baz. Velikost le
teh pa je sorazmerna koncentraciji atomov na površini. Z to metodo lahko določamo sestavo
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površine z natančnostjo do prbl. 1 % atomske koncentracije. Analiziramo lahko vse elemente
nad atomskim številom 2, kar pomeni, da z njo ne detektiramo vodika in helija. Pri teh dveh
elementih je namreč prva orbitala tudi valenčna, kjer elektroni sodelujejo pri tvorbi vezi. Kot
navajata avtorja Kovač in Zalar, lahko iz rezultata oziroma fotoelektronskega spektra
razberemo še veliko informacij: "Vrhovi v fotoelektronskem spektru, dobljeni na površinah s
heterogeno sestavo, so včasih premaknjeni glede na vezavno energijo, ki jo imajo atomi istega
elementa. Ta premik je povezan z valenčnim stanjem atomov v spojinah, imenujemo ga
kemični premik, in kaže na vrsto kemične vezi atomov ter pomaga pri določitvi kemičnih spojin
nekega elementa na površini. Pomembne informacije lahko dobimo tudi s področja XPSspektra med vezavnimi energijami od 0 eV do nekaj elektronvoltov, kjer so vrhovi značilni za
hibridizirane orbitale v molekulah spojin ali pa kažejo zasedenost elektronskih nivojev v
prevodnem in valenčnem pasu vzorca. Tako lahko iz oblike valenčnega pasu sklepamo tudi na
elektronske lastnosti vzorca, kot sta polprevodniški ali kovinski značaj, ter ukrivljenost
elektronskih nivojev na površini« [48].

Eksperimentalna izvedba
Vzorce smo na analizo z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo oziroma XPS (X-Ray
Photoelectron Spectroscopy) poslali na Institut Jožef Štefan v Ljubljani. Meritve so izvedli z
napravo Physical Electronics Inc., model: PHI-TFA 5600.

3.2.8 Magnetne meritve
Princip delovanja
Analizna metoda temelji na principu magnetne indukcije. Vzorec, pritrjen na nosilec (palico),
se postavi v zunanje homogeno magnetno polje in se ga vibrira s pomočjo piezoelektričnega
materiala. Sestavni deli merilnega inštrumenta so prikazani na sliki 3.3. Vibriranje vzorca
povzroči spremembo magnetnega pretoka, kar inducira napetost v merilnih tuljavah, lociranih
na elektromagnetih, s katerimi smo vzpostavili zunanje magnetno polje. Inducirana napetost
v tuljavi je proporcionalna magnetnemu momentu vzorca in pri tem ni odvisna od moči
proizvedenega magnetnega polja. Magnetni moment se nato preračuna v masno
magnetizacijo oziroma moment na enoto mase [49].
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Slika 3.3: Sestavni deli VSM: (1) vzorec na tresoči se palici, (2) sistem odjemnih tuljav, (3)
merilni ojačevalnik, (4) elektromehanski pretvornik, (5) močnostni ojačevalnik, (6)
elektromagnet, (7) teslameter, (8) tokovni izvor, (9) regulator temperature vzorca s
termoelementom, meritev vodi in nadzoruje (10) osebni računalnik [50]

Eksperimentalna izvedba
Vzorce smo poslali na magnetne meritve z analizno metodo VSM (Vibrating sample
magnetometer) na Institut Jožef Štefan v Ljubljani. Meritve so izvedli pri sobni temperaturi z
napravo Lake Shore 7307.

3.2.9 Potenciometrična titracija
Princip delovanja
Vrednost protoniranih funkcionalnih skupin kot (i) pKa lahko določimo z metodo
potenciometrične titracije [51]. Spojino, ki je šibka kislina ali šibka baza, in ji želimo izmeriti
pKa, najprej raztopimo v vodi in nato titriramo z kislino ali bazo poznane molarnosti in ionske
jakosti. Gre za koncept kislinsko –bazne; nevtralizacijske titracije. Pri tem z dodajanjem
titranta spreminjamo pH vrednost raztopine in izrišemo graf spreminjanja pH vrednosti v
odvisnosti od dodanega volumna titranta. Vrednost pK se nato določa s pomočjo različnih
metod na podlagi tega grafa oziroma krivulje.

Ena izmed najbolj enostavnih metod je določanje »polovične nevtralizacijske vrednosti« (half
neutralization value) [52]. Pri tej metodi poiščemo polovično ekvivalentno točko in
predpostavimo, da je tam pH raztopine enak pKa vrednosti šibke kisline. V primeru, da
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titriramo šibko monoprotonsko kislino z močno bazo vemo, da pri ekvivalentni točki močna
baza v celoti nevtralizira šibko kislino. Ko dodajamo enako število molov šibke kisline in močne
baze se bodo vsi moli šibke kisline porabili in ostala bo le konjugirana baza šibke kisline. Pri
polovično ekvivalentni točki je dodanih dovolj molov močne baze, da nevtralizirajo polovico
molov šibke kisline prisotne v raztopini. Reakcija bo tako porabila polovico vseh molov šibke
kisline in s tem pridelala enako število molov konjugirane baze. V tem trenutku bodo razmerja
molov med šibko kislino, močno bazo in konjugirano bazo enaka 1. To pomeni, da se je, kar
smo porabili od šibke kisline in močne baze, pretvorilo v konjugirano bazo. Tako bo raztopina
pri polovični ekvivalenčni točki vsebovala enako število molov šibke kisline in konjugirane
baze. To pomeni, da imamo v tej točki raztopino purfa. Vrednost pH konjugiranih kislinskobaznih pufrov šibkih kislin lahko izračunamo z uporabo Henderson – Hasselbalchove enačbe,
ki je podana in opisana v podpodpoglavju 2.2.2.

Eksperimentalna izvedba
Za določitev vsebnosti protoniranih/deprotoniranih funkcionalnih skupin in potrditev pKa
vrednosti smo izvedli potenciometrično titracijo L-Lizina v inertni atmosferi (in meritev z
»slepo probo«). Naprava na kateri smo izvedli meritev je bila: Metler Toledo - titrator T70 z
dvema dodatnima biretama in stekleno elektrodo Inlab Reach 255. Uporabljena programska
oprema je bila: LAB-X 2014 (Mettler Toledo). Za meritev smo pripravili raztopino 50 mg L-lizina
v prekuhani miliQ vodi (30 mL) in jo prepihovali z dušikom (da smo preprečili raztapljanje
ogljikovega dioksida in tvorbe karbonatov). Odmerili smo 30 ml vzorca. Temu smo dodali 3 mL
0,1 M klorovodikove kisline (zakislitev) in 1,086 mL kalijev klorida za povečanje ionske jakosti.
Nato smo izvedli titracijo iz kislega pH območja v bazično (do pH 11) in spet nazaj, do pH 2,1.
Pri tem smo kot bazo uporabljali 0,1 M kalijev hidroksid in kot kislino 0,1 M klorovodikovo
kislino. Rezultat meritve je bil graf spreminjanja pH vrednosti v odvisnosti od dodanega
volumna titranta. Na podlagi te krivulje smo določili vsebnost disociiranih skupin in pKa
vrednosti z metodo »polovične nevtralizacijske vrednosti« (half neutralization value) določili
pK vrednosti L-lizina (podrobneje opisana v prejšnjem odstavku – princip delovanja).
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3.2.10 Atomska absorpcijska spektroskopija
Princip delovanja
Atomsko absorpcijo lahko definiramo kot absorpcijo svetlobe s strani aktiviranih atomov [53].
Takšna absorpcija se pojavi na zelo ozkih spektralnih linijah, ki jim pravimo absorpcijske ali
resonančne linije. Teoretična spektralna širina teh linij znaša 0,1 pikometra. Vsaka linija je
specifična za vsak posamezni element. Če uporabimo monokromatsko svetlobo določene
valovne dolžine, jo bodo absorbirali le atomi tistega elementa (in prešli v vzbujeno stanje),
katerega resonančna linija je enaka valovni dolžini svetlobnega vira. Polje z atomi je za
monokromatsko svetlobo v primeru ujemanja resonančne linije in valovne dolžine vira
svetlobe neprosojno. Za vse ostale valovne dolžine pa je delno prosojno. Del oziroma stopnja
prosojnosti je sorazmerna skupnemu številu absorpcijskih atomov [53]. Z upoštevanjem tega
pojava sledi, da lahko s snopom specifične monokromatske svetlobe določimo koncentracijo
tega elementa v mešanici atomov različnih elementov. Atomska absorpcija bo potekla le v
polju prostih, nevtralnih in aktiviranih atomov. Ioni, atomi vezanih v spojinah in molekulski
plin atomske absorpcije ne izkazujejo. Pri segrevanju kovin do vrelišča te izhlapijo v obliki
prostih atomov (pod pogojem, da je onemogočena interakcija z drugimi elementi), s tem pa
se odpre tudi možnost izvedbe absorpcijske atomske spektroskopije. Glavne komponente
merilnega inštrumenta so prikazane na sliki 3.4. Vzorec pri izvajanju meritve razpršimo v
plamen, kjer se producirajo prosti atomi.

Slika 3.4: Glavne komponente inštrumenta atomske absorpcijske spektroskopije [54]

Eksperimentalna izvedba
Za določitev prisotne koncentracije težkih kovin v vzorcih mulja, smo te poslali na atomsko
absorpcijsko spektroskopijo na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor. Vir
monokromatske svetlobe pri izvajanju meritve je bila votla katoda, plamen: C2 H2 /O2 in
temperatura 2200 ℃. Koncentracije kovin so določili z uporabo umeritvenih krivulj. Pri delu
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so izmerili absorpcijo pripravljenih standardnih raztopin (težkih kovin), izrisali umeritveno
krivuljo, nato pa izmerili še adsorpcijo vzorca. Iz umeritvene krivulje (diagram odvisnosti
absorbance od koncentracije kovine) so nato odčitali koncentracijo kovine v vzorcu (mg/L).

3.3 Določitev pogojev čiščenja mulja in stopnje desorpcije L-lizina med
postopkom čiščenja
Zaradi apna, ki ga dodajajo pri procesu sušenja (podpoglavje 3.4.1) in je tako prisotno tudi v
dobljenih suhih vzorcih mulja, bo njegova disperzija v vodnem mediju izkazovala visok pH.
Meritve realne disperzije mulja so pokazale pH med 10 in 11. Pri tem pH so funkcionalne
skupine vezanih molekul L-lizina večinsko v primerni obliki za vezavo težkih kovin
(podpodpoglavje 2.2.4). Večina aminskih skupin ne izkazuje naboja, karboksilne pa so nabite
negativno (slika 2.2). Pri določevanju pogojev za izvedbo simulacije smo zato izbrali pH 10.

Potreben čas čiščenja kovin iz suspenzije mulja s magnetnimi nanodelci smo določili na podlagi
ugotovitev v delu [55] (podpodpoglavje 2.2.4) in ga za naš primer čiščenja realnega vzorca z
primesmi podaljšali na 2h intenzivnega mešanja pri sobni temperaturi 25 ℃. Intenzivno
mešanje je potrebno za razbijanje večjih struktur v suspenziji ter preprečevanje aglomeracije.
Predpostavili smo, da je 2h dovolj za izločanje težkih kovin iz mulja in nadaljnjo vezavo na
MNK.

Določili smo še količino MNK, ki jo bomo uporabili pri realnem čiščenju: 0,01 g (MNK)/g
(mulja). Koncentracija mulja pri čiščenju bo 0,02 g/mL oziroma 2 g mulja na 100 mL vode.
Pri simulaciji smo tako uporabili 20 mg MNK, ki smo jih dispergirali v 100 mL miliQ vode in
2h intenzivno mešali pri pH=10. Nato smo nanodelce posedli, tekočino odlili in jih posušili.

Potrebne količine MNK za čiščenje so bile ocenjene na podlagi predhodnih raziskav. V kolikor
se bo izkazalo, da je odstranjevanje s takšno količino MNK učinkovito, je to dobro izhodišče za
izvedbo nadaljnjih študij učinkovitosti odstranjevanja težkih kovin z tem sistemom MNK pri
različnih pogojih.
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Vzorce suhih MNK po simulaciji čiščenja in enakih MNK pred čiščenjem smo poslali na analize
XPS. Na podlagi primerjave rezultatov površinske analize MNK pred in po simulaciji mešanja
bomo tako določili stopnjo desorpcije L-lizina (podpoglavje 4.4).

3.4 Izvedba čiščenja realnega vzorca mulja
3.4.1 Vir in predpriprava mulja
Vzorec odpadnega mulja, ki smo ga uporabili pri eksperimentu čiščenja, je bil iz centralne
čistilne naprave v Mariboru. Praksa ravnanja z odpadnim muljem, po odstranitvi iz čistilne
naprave, je najprej stabilizacija z apnom, kar onemogoči delovanje fermentacijskih bakterij in
s tem prepreči nastajanje metabolnih plinov, kot so H2 S, metan in amonijak. Mulj se nato
posuši in na koncu sterilizira. V povprečju iz 40-45 kg mulja dobimo 5-6 kg suhe snovi, po
sušenju (ostalo je voda).

Predpriprava mulja je bila pri prejetju vzorca že opravljena s strani kolegov na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer imajo sušilnik mulja. Tega so sušili po
postopku, ki je opisan v delu [56]. V povzetku je sušenje potekalo na principu izhlapevanja
vode pri znižanem tlaku (30-40 mbar). Pri teh pogojih voda zavre že pri približno 30 ℃.
Postopek sušenja je potekal 24 ur. Ocena avtorjev dela [56] je, da se je vsebnost vode v vzorcu
mulja, pri sušenju z tem postopkom, znižala na prbl. 40 %. Po sušenju smo mulj poslali še na
sterilizacijo na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor).

Vzorec tako predpripravljenega mulja smo morali pred čiščenjem le še streti v terilnici na
manjše koščke oziroma v prah. Takšen postopek predpriprave in nadaljnje intenzivno mešanje
pri čiščenju je potrebno, saj so težke kovine lahko znotraj samih celičnih struktur (nedostopne
za adsorpcijo na MNK), ki pa jih na ta način odpremo.

3.4.2 Postopek čiščenja
Zaradi neuspešne vezave L-lizina na MNPs_Bare in MNPs_SiO2 (podpoglavje 4.3) smo se
odločili učinkovitost odstranjevanja težkih kovin iz realnega vzorca mulja določiti le za
primer MNPs_SiO2_GOPTS-lizin.
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2 g pripravljenega (podpoglavje 3.4.1) mulja v obliki prahu smo dispergirali v 100 mL vode in
nato mešali 15 min. Po preteku tega časa smo začeli s čistilnim postopkom, pri katerem smo
dodali MNPs_SiO2_GOPTS-lizin in nadaljevali z mešanjem še 2h. Delce smo po čiščenju
odstranili s pomočjo magnetne separacije. Določevanje pogojev je opisano v podpodpoglavju
3.3.

Pogoji čiščenja so bili naslednji:
•

2 g mulja

•

100 mL miliQ vode

•

20 mg MNK

•

T = 25 ℃

•

2h intenzivnega mešanja

•

Izmerjena pH vrednost pri postopku čiščenja: pH 10,7
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REZULTATI IN DISKUSIJA REZULTATOV

4.1 Rezultati splošne karakterizacije vmesnih in končnih produktov sintez
4.1.1 Meritve zeta potenciala
Meritev zeta potenciala nam je omogočala spremljanje spreminjanja naboja oziroma
določevanje prisotnosti funkcionalnih skupin na površini MND in MNK, v odvisnosti od pH
vrednosti vodnega medija, oziroma omogočila sklepanje o uspešnosti vezave novih slojev in
molekul. Pri rezultatih smo spremljali položaj izoelektrične točke (zeta potencial = 0), vrednosti
maksimalnega (pozitivnega in negativnega) naboja, in druge spremembe med krivuljama pred
in po oplastitvi/adsorpciji.

Slika 4.1: Rezultati meritev zeta potenciala z izrisano trendno krivuljo za vzorce

Komentar rezultatov merjenja zeta potenciala (slika 4.1)
Površina MNPs_Bare je pri nizkem pH izkazala pozitiven površinski naboj, kar je potrdilo
prisotnost in protonacijo hidroksilnih funkcionalnih skupin v obliko −OH2+ . Pri pH 7 so bile te
skupine v nevtralni obliki −OH. Pri pH vrednostih nad 7 pa je površina izkazovala negativen
naboj, kar pripisujemo deprotonaciji teh skupin oziroma prisotnosti oblike −O− . Teoretično
obnašanje smo opisali v podpodpoglavju 2.1.3 in se sklada z rezultati te analize. Z meritvami
zeta potenciala smo tako potrdili prisotnost željenih funkcionalnih skupin na površini MND in
jih na podlagi tega kriterija označili kot primerne za uporabo pri nadaljnjem delu.
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Površina MNPs_lizin je na podlagi meritve zeta potenciala v pH območju nad 6 izkazala rahlo
hitrejši padec naboja kot površina MNPs_Bare. Drugih sprememb nismo opazili. Na podlagi
predpostavljene vezave L-lizina na površino MND preko karboksilne skupine (podpodpoglavje
3.1.3), smo pričakovali zvišanje izoelektrične točke in zmanjšanje negativne vrednosti
naboja v bazičnem pH območju. To bi potrjevalo odsotnost −O− skupin na površini MND
(vezava z karboksilnimi skupinami L-lizina) in prisotnosti navzven orientiranih aminskih skupin
L-lizina, ki so v protonirani (pozitivni) oziroma nevtralni obliki že pri pH>4 (slika 2.2). Ker na
podlagi rezultatov analize tega nismo opazili, smo sklepali, da adsorpcija ni bila uspešna.
Neefektivno vezavo smo pojasnili s fenomenom asociacije molekul L-lizina v skupke, ki se pri
izbranem pH 3, kljub njegovi majhni koncentraciji, tvorijo že pred adsorpcijo (podrobneje v
podpodpoglavju 2.2.3). Skupki molekul L-lizina zaradi številčnega prevladovanja protoniranih
aminskih funkcionalnih skupin nad deprotniranimi karboksilnimi skupinami (slika 2.2) pri pH 3
izkazujejo pozitiven naboj. To pomeni, da se z pozitivnim nabojem površine MND odbijajo, kar
je preprečilo adsorpcijo.

Rezultat meritve zeta potenciala MNPs_SiO2 je izkazal skoraj enak potek krivulje kot smo ga
pričakovali na podlagi že izvedenih meritev s strani drugih avtorjev [38] in znižanje
izoelektrične točke napram MNPs_Bare iz pH 6,0 na pH 3,6. To je potrdilo prisotnost
(številnih) silanolnih skupin na površini silike (zunanji sloj MNK), ki so povzročile negativen
naboj površine MNPs_SiO2 že pri pH vrednostih nad 3,6. Ta rezultat je tako potrdil uspešno
vezavo silike na površino MND.

Primerjava MNPs_SiO2 z MNPs_SiO2_lizin je nakazala na neuspešno adsorpcijo L-lizina, saj
med potekoma krivulj ni bilo opaziti večjih razlik. Na podlagi predpostavljenega načina vezave
L-lizina, preko njegove aminske skupine, na negativno nabito površino MNPs_SiO2
(podpodpoglavje 3.1.3), smo pričakovali premik izoelektrične točke v bolj pozitivne vrednosti
in manjše negativne vrednosti naboja v bazičnem pH območju (zaradi odsotnosti negativno
nabitih silanolnih skupin, kot posledice vezave z L-lizinom, in prisotnosti pozitivnega ter
negativnega naboja navzven orientiranih preostalih aminskih in karboksilnih funkcionalnih
skupin, ki se med seboj izničujeta). Neefektivno oplaščanje smo ponovno pojasnili s
fenomenom asociacije molekul L-lizina v skupke, ki poteče že pred procesom adsorpcije
(podrobneje v podpodpoglavju 2.2.3). Pri pH 6 so skupki molekul L-lizina, zaradi številčnega
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prevladovanja protoniranih aminskih funkcionalnih skupin nad deprotniranimi karboksilnimi
skupinami (slika 2.2), nabiti pozitivno. Adsorpcija L-lizina v obliki skupkov bi morala na
površino negativno nabitih MNPs_SiO2 tako kljub temu poteči. Sklepali smo, da je bila
adsorpcija (v obliki skupkov), zaradi majhne količine dodanega L-lizina, lokalna. Velik del
površine MNK je v tem primeru ostal neoplaščen in nadalje izkazoval negativen naboj, kar je
meritev zeta potenciala potrdila.

Primerjava krivulj MNPs_SiO2 in MNPs_SiO2_GOPTS-lizin je potrdila uspešno posredno
vezavo L-lizina na površino MNPs_SiO2 z uporabo GOPTS-ja. To smo sklepali na podlagi
zvišanja izoeletrične točke in maksimalne vrednosti pozitivnega naboja površine delcev.
Spremembi smo interpretirali kot posledici odsotnosti negativno nabitih silanolnih skupin na
površini. Te smo namreč preko GOPTS-ja (vmesni člen pri vezavi) vezali z aminsko skupino Llizina. V primeru uspešne vezave bi tako morali ostati navzven orientirani aminska in
karboksilna funkcionalna skupina L-lizina. Odvisnost naboja MNPs_SiO2_GOPTS-lizin od pH
vrednosti se je skladala z odvisnostjo naboja omenjenih skupin (slika 2.2).

4.1.2 Termogravimetrične analize
Pri meritvi TGA smo spremljali delež izgube mase in to primerjali z rezultati pred oplaščanjem.
Izguba mase nakazuje na prisotnost organskih snovi ali pa na izgubo fizosorbirane vode.

Slika 4.2: Rezultati meritev TGA
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Komentar (slika 4.2)
Delež izgube mase se je skladno z dodajanjem novih slojev višal in tako v vseh primerih
nakazoval na uspešno oplastitev. Izguba mase oziroma razlika med MNPs_Bare in MNPs_lizin
je bila: 1,4 %; med MNPs_SiO2 in MNPs_SiO2_lizin: 0,8 %; ter med MNPs_SiO2 in
MNPs_SiO2_GOPTS-lizin: 1,8 %. Kot najbolj učinkovit način vezave, se je na podlagi te
analize, izkazala kovalentna vezava L-lizina. Pri interpretaciji tega rezultata je potrebno
upoštevati, da so bile izgubljene količine mase v vseh primerih relativno majhne, kar lahko
pripišemo relativno majhni velikosti molekul L-lizina ter predpostavki (teoretično) vezave
le-tega v obliki monosloja.

4.1.3 Magnetne meritve
Rezultati magnetnih meritev so prikazani na sliki 4.3 in v preglednici 4.1.
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Slika 4.3: Primerjave rezultatov (krivulj M/B) 5analize VSM

5

Pretvorba enote G oziroma gauss v T (tesla) je enaka 1G = 10^(-4) T
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Preglednica 4.1: Povzetek magnetnih lastnosti vzorcev (koercitivnost, magnetizacija,
retentivnost)
MNPs_
Bare

MNPs_
lizin

MNPs_
SiO2

MNPs_
SiO2_lizin

MNPs_
SiO2_GOPTS-lizin

Koercitivnost
[G]

4,8742

4,6688

0,0439

0,0363

0,0328

Magnetizacija
[emu/g]

56,585

62,633

15,495

15,362

18,950

Retentivnost
[emu/g]

0,41828

0,50603

0,00279

0,00231

0,00246

Komentar (slika 4.3, preglednica 4.1)
Meritve VSM so v vseh primerih dokazale, da delci izkazujejo obnašanje značilno za
superparamagnetizem (podpodpoglavje 2.1.1). Na podlagi potrditve tega kriterija, ki je
ključen za uspešno odstranjevanje oziroma magnetno separacijo po procesu čiščenja, smo
vse sintetizirane produkte označili za uspešne.

Pri primerjavi poteka krivulj oziroma vrednosti koercitivnosti, nasičene magnetizacije in
retentivnosti smo opazili, da so meritve v nekaterih primerih podale nelogične rezultate, saj
bi se naj na podlagi njih magnetizacija po dodajanju novih slojev zvišala. To je veljalo za
primerjavo: MNPs_Bare – MNPs_lizin in MNPs_SiO2 – MNPs_SiO2_GOPTS-lizin. Kot smo
ugotovili, je bila to posledica analiziranja MNK, katerih jedra (iz MND maghemita) so izhajala
iz različnih šarž ter nehomogenega sloja silikatne prevleke iz različnih šarž. Kljub enakemu
postopku sinteze lahko imajo različne šarže MND oziroma MNK različne lastnosti že zaradi
majhnih sprememb pogojev tekom sintez, ki močno vplivajo na kasnejšo debelino silikatne
prevleke.

Pri primerjavi poteka krivulje oziroma magnetizacije vzorcev MNPs_Bare in MNPs_SiO2 smo
opazili, da se je nasičena magnetizacija zaradi oplaščanja s siliko znižala za približno 41 emu/g
oziroma skoraj 73 %. To je rahlo več kot smo predpostavili za (pričakovan) 2 nm debel sloj
silike (po podatkih iz dela [36]), kar lahko pripišemo mogočim prisotnim spremembam tekom
heterogene nukleacije silanskih prekurzorjev na površino MND. Pričakovano je, zaradi
oplaščanja, padla tudi koeritivnost (za 99 %) in retentivnost (za 99 %).
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Pri primerjavi magnetnih lastnosti vzorcev MNPs_SiO2 in MNPs_SiO2_lizin smo opazili, da
se je nasičena magnetizacija po poskusu adsorpcije L-lizina znižala za 1 %. Znižali sta se tudi
koeritivnost (17 %) in retentivnost (17 %). Upoštevali smo, da so bile izmerjene vrednosti
koercitivnosti in retentivnost reda velikosti 10−3 (G in emu/g) in s tem v redu napak meritev.
Padec magnetizacije je tako sicer nakazal na spremembe, ki pa jih nismo mogli z gotovostjo
pripisati dodatni plasti lizina.

Nasičena magnetizacija sistema MNPs_SiO2_GOPTS-lizin je bila približno 19 emu/g. Če ta
rezultat za oceno, kljub napaki, ki smo jo omenili v drugem odstavku tega komentarja,
primerjamo z meritvijo MNPs_Bare, ugotovimo, da je magnetizacija nižja za 66 %. Pričakovano
sta pri tej primerjavi za 99 % nižji tudi retentivnost in koercitivnost. Da bi dobili realno sliko o
spremembah magnetnih lastnosti po posredni vezavi L-lizina, bi morali meritve ponoviti in
primerjati MNPs_SiO2_GOPTS-lizin z MNPs@SiO2 in MNPs@Bare, kjer bi njihova jedra in
nadaljnja plast amorfne silike, izhajala iz iste šarže.

4.1.4 Presevna elektronska mikroskopija
Velikost delcev na podlagi slik v nadaljevanju tega podpodpoglavja smo ocenili z pomočjo
programske opreme ImageJ [57].

Slika 4.4: Posnetek TEM vzorca MNPs_Bare pri manjši (levo) in večji (desno) povečavi

Komentar (slika 4.4)
Z analizno metodo TEM smo ocenili povprečno velikost in obliko delcev. Povprečno velikost
delcev MNPs_Bare smo ocenili na približno 11 nm in tako potrdili predpostavko iz
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podpodpoglavja 3.1.2. Na podlagi posnetkov ni bilo opaziti večjih odstopanj od povprečne
velikosti (±3 nm). Tudi oblika delcev je bila pravila (okrogla - sferična). V želji po bolj točni
določitvi premera delcev, bi morali meritve ponoviti in delce bolje razporediti v monoplast
brez prekrivanja. Ti rezultati so po kriteriju pričakovane velikosti in oblike (morfologije)
nakazali na uspešno sintezo MND maghemita.

Slika 4.5: Posnetek TEM vzorca MNPs_lizin pri manjši (levo) in večji (desno) povečavi

Komentar (slika 4.5)
Velikost delcev MNPs_lizin smo ponovno ocenili na približno 11 nm (± 3 nm). Primerjava
velikosti delcev MNPs_lizin in MNPs_Bare (slika 4.4) ni izkazala vidnih razlik. Določevanje
prisotnosti organskih molekul kot je L-lizin na MND oziroma MNK s to metodo ni mogoče. Na
podlagi posnetkov TEM pričakovano ni bilo opaziti razlik med morfologijo delcev MNPs_Bare
in MNP_lizin. Postopek vezave L-lizina tako ni vplival na morfologijo samih MND.
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Slika 4.6: Posnetki TEM vzorca MNPs_SiO2 pri različnih povečavah

Komentar (slika 4.6)
Na posnetku TEM vzorca MNPs_SiO2, smo opazili amorfen homogen sloj silike (anorganski
del) okoli jedra MNK, ki je potrdil uspešno oplaščanje MND. Velikost delcev smo ocenili na
približno 20 nm (± 3 nm). Debelina silikatne prevleke je bila debelejša kot smo pričakovali (2
nm) in je v povprečju znašala 5 nm. Homogeno nukleiranih nanodelcev iz SiO2 nismo opazili,
kar smo pripisali optimiranim pogojem oplaščanja. Delci MNPs_SiO2 so napram MNPs_Bare
(slika 4.4) 2x večji.

Slika 4.7: Posnetek TEM vzorca MNPs_SiO2_lizin
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Komentar (slika 4.7)
Na posnetku TEM vzorca MNPs_SiO2_lizin smo pričakovano opazili amorfen homogen sloj
silike okoli jedra MNK. Velikost delcev smo ocenili na približno 20 nm (± 3 nm). Debelina
amorfne silikatne prevleke je bila v povprečju 5 nm. Na podlagi posnetkov TEM ni bilo opaziti
razlik med morfologijo delcev MNPs_SiO2 in MNP_SiO2_lizin. Postopek vezave L-lizina tako
ni vplival na morfologijo samih MND.

Slika 4.8: Posnetek TEM vzorca MNPs_SiO2_GOPTS-lizin

Komentar (slika 4.8)
Velikost delcev MNPs_SiO2_GOPTS-lizin smo, kot primeru pred vezavo (slika 4.6), ponovno
ocenili na približno 20 nm (±3 nm). Tudi oblika je bila pravilna. Razviden sloj okoli jedra delcev
smo ponovno ocenili na približno 5 nm (pripada amorfni plasti silike). Na podlagi TEM analize
lahko sklepamo, da postopek kemijske vezave L-lizina preko zamreževalca GOPTS na
amorfno plast silike ni imel (opaznega) vpliva na obliko niti na debelino silikatne prevleke.

4.1.5 Potenciometrična titracija L-lizina
Potenciometrično titracijo smo izvedli za primerjavo pK vrednosti L-lizina z teoretičnimi pK
vrednostmi na sliki 2.2.

Preglednica 4.2: Rezultati določanja pKa vrednosti
pKa1

pKa2

pKa3

1,9

8,6

10,1
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Komentar (preglednica 4.2)
Dobljene vrednosti so rahlo odstopale od pričakovanih (slika 2.2). Izmerjene vrednosti pKa so
bile v vseh primerih nižje. Vrednost pK1 je bila od pričakovane nižja za 0,3, pK2 za 0,5 in pK3
za 0,6. To smo okarakterizirali kot majhno odstopanje in s tem opravičili nadaljnje sklicevanje
na grafični prikaz stanja L-lizina v odvisnosti od pH na sliki 2.2.

4.2 Rezultati določanja kemijske sestave vmesnih in končnih produktov
sintez
4.2.1 Infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo
Na sliki 4.9 so podani vsi rezultati meritev ATR-FTIR.
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Slika 4.9: FTIR spektri čistih spojin, produktov sintez in rezultati razlik spektrov

Komentar (slika 4.9)
Na spektru L-lizina smo opazili odsotnost vibracije C = O vezi (iz karboksilne skupine), ki smo
jo pričakovali v področju 1760-1690 cm−1 [58]. Odsotnost te vibracije je nakazala, da je bil
analiziran (praškast) vzorec L-lizina v obliki notranjih soli [28]. Pri tvorbi soli (karboksilne
funkcionalne skupine z aminom) njeno dvojno C=O vez, z vidika interpretacije FTIR spektra,
zamenjata dve ekvivalentni oziroma skoraj ekvivalentni C−
⃛ O »vez-in-pol« vezi [28]. Interakcije
CO2− vezi so zunaj in znotraj faze, kar ima za posledico dva karakteristična absorpcijska pasova,
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ki smo jih, za primer aminokisline v zwitterionski obliki [58], potrdili tudi na našem spektru:
močan vrh med 1605-1555 cm−1 (antisimetrični CO2 razteg) in povprečen vrh med 1424-1393
cm−1 (simetričen CO2 razteg). Zwitterionsko stanje L-lizina smo potrdili tudi z drugimi
(označenimi) vrhovi v značilnih pasovih NH3 vibracij (raztegovanje: med 3100 in 2600 cm−1 –
prekriva z CH vibracijami; antisimetrična deformacija: 1665-1585 cm−1 »shoulder« - prikrit z
CO2 ; simetrična deformacija: 1530-1490 cm−1 ). Označili smo tudi področje C − H vibracij
(raztegovanje: 3300-2500 cm−1 ). Vrhova 3358 in 3288 cm−1 sovpadata s podatki iz literature
za potrditev prisotnosti N − H vezi primarnih aminov in sta tako potrdila pristnost druge
aminske funkcionalne skupine, ki ne izkazuje naboja; tretji in četrti karakterističen vrh te
skupine v pasovih 1650-1580 cm−1 in 910-665 cm−1 (kimanje) [59], zaradi velikega števila
drugih vrhov na tem območju, nismo mogli potrditi.

Na posnetku spektra MNPs_Bare oziroma golih nanodelcev smo opazili karakteristične
vrhove maghemita [60, 61]. Vrh pri 545 in 640 cm−1 je posledica Fe − O vibracij. Vrhova pri
3426 in 1646 𝐜𝐦−𝟏 sta dokazala prisotnost OH skupin na površini MND. V vodnem mediju je
namreč potekla modifikacija površine MNPs_Bare z OH skupinami zaradi kordinacije
nenasičenih površinskih Fe atomov z hidroksilnimi ioni ali molekulami vode [61].

Pri spektru MNPs_lizin smo zraven karakterističnih vrhov maghemita opazili še dva nova
signala: 1439 cm−1 , ki bi lahko nakazovala na prisotnost C − O vezi [61] oziroma L-lizina ter
dvojni signal 1208 in 1154 cm−1, ki bi lahko ponovno pripadal C − O vibracijam [58]. Pri razliki
spektrov MNPs_lizin - MNPs_Bare smo opazili še vrh pri 2921 cm−1 , ki bi ga lahko pripisali C −
H vibracijam [61]. Ti rezultati nakazujejo na možnost prisotnosti L-lizina. Pri interpretaciji
razlike spektrov smo se ozirali na pojav novih vrhov v karakterističnih področjih posameznih
iskanih vibracij. Pri razliki spektrov se namreč pojavljajo tudi vrhovi, ki so že razvidni na obeh
spektrih pred odštevanjem in se pojavijo tudi pri razliki kot posledica razlike v intenziteti. Iskan
vrh pri 3419 cm−1, ki bi potrdil prisotnost 𝑁 − 𝐻 vibracij je v našem primeru prekrit z vrhom
O − H. Izključno na podlagi FTIR analize in primerjave spektra MNPs_Bare z spektrom
MNPs_lizin prisotnosti L-lizina nismo mogli potrditi, so pa na njegovo prisotnost nakazovali
vrhovi v območju 𝐂 − 𝐎 vezi.
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Na spektru MNPs_SiO2, MNPs_SiO2_lizin in MNPs_SiO2_GOPTS-lizin smo opazili
karakteristične vrhove amorfne silike [62, 63], kar je potrdilo uspešno oplastitev. Ti vrhovi
so: 1076 cm−1 (Si − O − Si asimetrično raztegovanje), 950 cm−1 (Si − OH raztegovanje), 800
in 463 cm−1 (Si − O − Si raztegovanje in upogibanje). Na spektrih se je še vedno dalo potrditi
tudi prisotnost Fe-O vibracij (rahel signal čez območje 545-640 cm−1 ).

Pri primerjavi spektrov MNPs_SiO2 in MNPs_SiO2_lizin ter pregledu spektra njune razlike,
nismo opazili večjih odstopanj pri karakterističnih valovnih številih vrhov, ki bi potrjevali
prisotnosti L-lizina. Prisotnosti L-lizina tudi v tem primeru nismo mogli potrditi. Upoštevati
pa moramo predpostavko, da je ta z veliko verjetnostjo prisoten v zelo majhnih količinah, ki
jih s to metodo zaradi majhne intenzitete ali pa prekrivanja vrhov nismo zaznali.

Tudi pri primerjavi spektrov MNPs_SiO2 in MNPs_SiO2_GOPTS-lizin ter pregledu njune
razlike, nismo opazili večjih odstopanj pri karakterističnih valovnih številih vrhov, ki bi
potrjevali prisotnosti L-lizina. Karakterizacija teh dveh spektrov je bila posebej težavna
zaradi

prekrivanja

vrhov

GOPTS-ja,

L-lizina

in

silikatne

prevleke.

Sklepa

o

odsotnosti/prisotnosti L-lizina zato v tem primeru nismo mogli podati. Ponovno pa moramo
upoštevati predpostavko, da L-lizin z veliko verjetnostjo prisoten vsaj v zelo majhnih količinah,
ki jih s to metodo zaradi majhne intenzitete ali pa prekrivanja vrhov nismo zaznali.

4.2.2 Energijsko disperzijska spektroskopija
Rezultati TEM-EDS analize so prikazani na sliki 4.10
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Slika 4.10: Rezultati TEM-EDS analize

Komentar (slika 4.10)
S to metodo smo preverjali samo prisotnost različnih elementov. Podajanje sklepov o
koncentraciji posameznega elementa, na podlagi primerjave intenzitete vrhov v spektru, ni
bilo mogoče (za to bi potrebovali standard).
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V vseh primerih smo opazili karakteristične vrhove železa (Fe), ki je sestavni element
MND_Bare oziroma maghemita (jedro vseh vzorcev).

Z to analizo smo potrdili uspešno oplaščanje nanodelcev s silikatno prevleko, saj smo na
spektru vseh vzorcev, ki so bili deležni postopka oplaščanja (MNPs_SiO2, MNPs_SiO2_lizin
in MNPs_SiO2_GOPTS-lizin) opazili vrhove elementa silicija (Si).

Ogljik (C) in kisik (O) sta pri tej metodi dela zmeraj prisotna in smo ju v spektrih tako
okarakterizirali kot nečistočo. Sklepov na podlagi prisotnosti tega elementa zato nismo
podajali. Vir bakra (Cu) viden na vseh spektrih je predstavljal bakreni nosilec vzorca.

Dušika ta analiza ni zaznala v nobenem primeru. Kljub odsotnosti tega elementa v spektru,
ne moremo z gotovostjo trditi, da ta ni prisoten, saj je lahko prisoten v majhnih količinah,
pod mejo detekcije. Prav tako ta metoda velja za dokaj nenatančno pri analiziranju lahkih
elementov kot so C, N, O, ipd. zaradi vrhov pri nižjih energijah (keV), kjer prihaja do
prekrivanj.

4.2.3 Rentgenska fotoelektronska spektroskopija
Rezultati rentgenske fotoelektronske spektroskopije so podani v preglednici 4.3

Preglednica 4.3: Sestava površine MND in MNK vezanih z L-lizinom pred in po simulaciji
pogojev čiščenja v atomskih %
Vzorec

C

N

O

Si

Fe

F

MNPs_lizin, pred

10,1

-

64,1

-

20,4

3,8

MNPs_lizin, po

15,2

-

63,8

-

15,5

3,4

2,2

-

MNPs_SiO2_lizin,
pred

4,0

-

68,9

26,7

0,5

-

-

-

MNPs_SiO2_lizin, po

4,1

-

68,7

24,6

1,2

-

1,5

-

..SiO2_GOPTS-lizin,
pred

8,0

0,6

66,9

23,6

1,0

-

-

-

..SiO2_GOPTS-lizin,
po

7,9

0,7

65,4

23,2

1,3

-

1,5

-
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Komentar (preglednica 4.3)
V preglednici 4.3 so prikazani rezultati analiziranja površinske sestave vzorcev vseh treh
sintetiziranih sistemov MND/MNK-lizin pred in po simulaciji pogojev čiščenja. Na podlagi teh
rezultatov smo želeli dokazati prisotnost dušika (N), kot karakterističnega elementa L-lizina,
na pripravljenih MNK pred simulacijo čiščenja in tako potrditi uspešno vezavo. Z izračunom
odstotka desorbirane količine L-lizina po simulaciji mešanja pa smo želeli določiti
učinkovitost njegove vezave in s tem potenciala za odstranjevanje težkih kovin.

Odsotnost dušika, pri vzorcih MNPs_lizin in MNPs_SiO2_lizin že pred simulacijo čiščenja, je
nakazala na neuspešno vezavo oziroma odsotnost L-lizina. Na podlagi te analize tega vseeno
nismo mogli 100 % potrditi, saj je lahko ta prisoten pod mejo detekcije (0,5 at. %). Prisotnost
L-lizina oziroma dušika na površini delcev pred simulacijo čiščenja oziroma uspešno vezavo,
smo s to metodo dokazali le v primeru MNPs_SiO2_GOPTS-lizin, kjer je bil dušik prisoten v
0,6 at. %. Upoštevati pa moramo, da je tudi ta količina relativno majhna.

Za primera MNPs_lizin in MNPs_SiO2_lizin, zaradi neuspešnega postopka vezave L-lizina,
preračuna odstotka desorpcije nismo izvedli. Za primer MNPs_SiO2_GOPTS-lizin smo na
podlagi primerjave prisotnih atomskih procentov dušika, pred in po simulaciji čiščenja, prišli
do zaključka, da do desorpcije L-lizina pri simulaciji čiščenja ni prišlo. Delež dušika bi se naj
po simulaciji pogojev čiščenja celo povečal (za 0,1 at. %), kar smo pripisali napaki meritve. Tako
se je ta sistem (kot edini), izkazal za potencialno učinkovitega tudi pri čiščenju realnih
vzorcev mulja.

Prisotnost ogljika brez kombinacije prisotnosti dušika nismo upoštevali kot dokaz prisotnosti
L-lizina. Ogljik je lahko namreč prisoten tudi kot nečistoča (vzorci so bili shranjeni v zračni
atmosferi in obstaja možnost, da se je na njih nabral zelo tanek sloj ogljika). Prav tako je lahko
prisoten na stenah komore inštrumenta.

Na vseh vzorcih smo potrdili tudi prisotnost: Fe in O, ki izvirata iz maghemitnega jedra. Na
vzorcih MNPs_SiO2_lizin in MNPs_SiO2_GOPTS-lizin smo potrdili še prisotnost elementa Si,
ki izvira iz silikatne prevleke ter zamreževalca GOPTS.
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Na vseh vzorcih po mešanju smo opazili tudi natrij. Prisoten je kot posledica dvigovanja pH
vrednosti pred simulacijo pogojev čiščenja z uporabo NaOH. Kot nečistoči sta pri nekaterih
vzorcih prisotna še fluor in klor.

4.3 Povezovanje rezultatov analiziranja vmesnih in končnih produktov sintez
ter podajanje zaključkov
V tem podpoglavju se pri povezovanju rezultatov in podajanju zaključkov (na njihovi osnovi)
sklicujemo na rezultate uporabljenih analiznih metod iz podpoglavij 4.1 in 4.2.

Na podlagi rezultatov analiznih metod merjenja zeta potenciala, VSM, TEM, ATR-FTIR, TEMEDS in XPS vzorca MNPs_Bare, smo lahko podali zaključek, da so bili MND maghemita
sintetizirani uspešno in izkazovali pričakovane lastnosti. MNPs_Bare smo tako
okarakterizirali kot primerne za uporabo pri nadaljnjem delu. Primernost velikosti in oblike
smo potrdili z metodo TEM. Prisotnost hidroksilnih funkcionalnih skupin na površini smo
potrdili na podlagi rezultatov meritev zeta potenciala in FTIR. Rezultati TEM-EDS, FTIR in XPS
vsi potrjujejo prisotnost pričakovanih elementov Fe in O oziroma Fe − O vezi. Možnost
odstranitve delcev z magnetno separacijo po čiščenju smo potrdili na podlagi rezultatov
VSM.

Uspešnost postopka adsorpcije L-lizina na površino golih magnetnih nanodelcev na podlagi
rezultatov izvedenih analiz nismo mogli potrditi. Neuspešnost oplaščanja je dokazala meritev
zeta potenciala. Neefektivno vezavo smo pojasnili kot posledico asociacije molekul L-lizina v
skupke, ki so se zaradi prevladujočega pozitivnega naboja od pozitivne površine MND odbijali,
kar je adsorpcijo preprečilo. Na podlagi rezultatov analiznih metod VSM, TEM, TEM-EDS, XPS
in upoštevanjem možnosti prisotnosti L-lizina oziroma njegovih karakterističnih vrhov
funkcionalnih skupin in elementov v spektrih pod spodnjo mejo detekcije, nismo mogli podati
zaključka o uspešnosti ali neuspešnosti vezave. Na podlagi meritve zeta potenciala smo ta
način oplaščanja tako potrdili za neuspešen oziroma neprimeren. Zelo verjetno je, da so se
molekule L-lizina na površino vseeno adsorbirale v zelo majhnih količinah, ki so pod mejami
detekcije omenjenih analiznih metod in nezadostne za nalogo čiščenja težkih kovin. Na
njegovo prisotnost v majhnih koncentracijah je nakazal rezultat primerjave odstotka izgube
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mase (TGA), med vzorcema MNPs_Bare in MNPs_lizin, ki je na vzorcu MNPs_lizin potrdil rahlo
večji delež organskih spojin in rezultat meritve FTIR spektra z vrhovi v območju C − O vezi.

Na podlagi rezultatov analiznih metod merjenja zeta potenciala, VSM, TEM, FTIR, TEM-EDS in
XPS smo podali zaključek, da je bilo oplaščanje magnetnih nanodelcev z silikatno prevleko
uspešno in da so delci izkazovali pričakovane lastnosti. MNPs_SiO2 smo tako okarakterizirali
kot primerne za uporabo pri nadaljnjem delu. Prisotnost novega sloja smo lahko direktno
dokazali že s primerjavo rezultatov TEM vzorcev pred in po oplaščanju. Na podlagi teh
rezultatov smo izmerili tudi debelino silikatne prevleke in ugotovili, da je rahlo širša kot bi
pričakovali. Zaradi nje se je znižala tudi nasičena magnetizacija delcev, kot smo opazili pri
meritvah VSM. Kljub temu so rezultati VSM še vedno potrjevali možnost odstranjevanja z
metodo magnetne separacije. Prisotnost silanolnih funkcionalnih skupin na površini smo
potrdili na podlagi rezultatov meritev zeta potenciala in FTIR. Tudi rezultati TEM-EDS in XPS so
potrdili prisotnost elementa silicija in s tem prisotnost silikatne plasti.

Neuspešno oplaščanje MNPs_SiO2 z L-lizinom je potrdila meritev zeta potenciala.
Neefektivno vezavo smo pojasnili z asociacijo molekul L-lizina v skupke, ki so se nato na
negativno površino MNPs_SiO2 zaradi majhne količine dodanega L-lizina adsorbirali le lokalno.
Na podlagi rezultatov analiznih metod VSM, TEM, FTIR, TEM-EDS, XPS in upoštevanjem
možnosti prisotnosti L-lizina oziroma njegovih karakterističnih vrhov funkcionalnih skupin in
elementov v spektrih pod spodnjo mejo detekcije, nismo mogli podati zaključka o uspešnosti
ali neuspešnosti vezave. Na podlagi meritve zeta potenciala smo ta način vezave tako označili
za neuspešen oziroma neprimeren. Ponovno je potrebno poudariti, da smo oceno podali na
podlagi kriterija primernosti za njegovo uporabo pri procesih čiščenja težkih kovin iz vodnih
medijev. Tudi v tem primeru je zelo verjetno, da se je L-lizin na površino vseeno adsorbiral v
zelo majhnih količinah, ki so pod mejami detekcije omenjenih analiznih metod in nezadostne
za nalogo čiščenja težkih kovin. Na njegovo prisotnost v majhnih koncentracijah je nakazal le
rezultat primerjave odstotka izgube mase (TGA) med vzorcema MNPs_SiO2 in
MNPs_SiO2_lizin, ki je na vzorcu MNPs_SiO2_lizin potrdil rahlo večji delež organskih spojin.

Na podlagi rezultatov analiznih metod merjenja zeta potenciala, TGA in XPS vzorca
MNPs_SiO2_GOPTS-lizin smo lahko podali zaključek, da je bila kovalentna vezava L-lizina na
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površino MNPs_SiO2 uspešna in da so delci izkazovali pričakovane lastnosti. Dejstvo je, da
je bilo pri tem načinu vezave potrebno L-lizin najprej derivatizirati (v našem primeru z
GOPTS), s čemer pa smo hkrati preprečili tudi njegovo združevanje v asociate.
MNPs_SiO2_GOPTS-lizin smo tako okarakterizirali kot primerne za uporabo pri
eksperimentu določanja učinkovitosti odstranjevanja težkih kovin. Metode FTIR, TEM in
TEM-EDS pri določevanju prisotnosti L-lizina niso bile uspešne. Rezultati analize TGA so
potrdili zvišanje količine organskih snovi na površini vzorca MNPs_SiO2-GOPTS-lizin, v
primerjavi z vzorcem pred vezavo L-lizina (MNPs_SiO2), kar je nakazovalo na prisotnost Llizina. Tega smo potrdili na podlagi rezultatov XPS, kjer smo dokazali prisotnost elementa
dušika, ki je sestavni element aminskih skupin L-lizina. Na uspešnost vezave je nakazal tudi
rezultat meritve zeta potenciala, saj se je z dodatnim slojem izoelektrična točka MNPs_SiO2
premaknila v bolj bazično področje.

Na podlagi rezultatov izvedenih analiznih metod, je bilo zaradi odločitve o vezavi zelo
majhnih količin L-lizina (podpodpoglavje 3.1.2), odkrivanje in potrditev njegove prisotnosti
oziroma deleža v vzorcih težavno. Izbrane analizne metode niso bile primerne za
določevanje tako majhnih koncentracij L-lizina oziroma njegovih karakterističnih
elementov: ogljika in dušika. Za bolj točno in natančno določanje njunega deleža bi lahko
vzorce poslali na analize določanja dušika po Kjeldahl-ovi metodi [64] in na specifične analize
določanja ogljika (npr. merjenje količine proizvedenega CO2 pri zgorevanju vzorca v
kontrolirani atmosferi z infrardečim merilnikom plinov (NDIR) [65]). Z temi rezultati bi lahko
točno in natančno določili prisotnost L-lizina na vseh vzorcih in podali sklepe o učinkovitosti
posameznih postopkov vezave ter potencialu za odstranjevanje težkih kovin. Na podlagi
rezultatov izbranih analiznih metod pa smo tako kot primernega okarakterizirali le sistem
MNPs_SiO2_GOPTS-lizin, saj pri MNPs_lizin in MNPs_SiO2_lizin prisotnosti L-lizina nismo
mogli dokazati.

4.4 Rezultati čiščenja realnega vzorca mulja
Rezultati čiščenja realnega vzorca mulja so podani v preglednici 4.4.
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Preglednica 4.4: Rezultati določevanja učinkovitosti odstranjevanja težkih kovin iz realnega
vzorca mulja z uporabo MNK: MNPs_SiO2_GOPTS-lizin

Elementi

Pred čiščenjem
[mg/kg] s.s.

Po čiščenju
[mg/kg] s.s.

Učinkovitost
odstranjevanja [%]

Kapaciteta vezave
težkih kovin - s
strani MNK
[mg/g]

Zn

693

473

37

22

Cu

129

95

26

1,4

Cd

<1,5

<1,5

-

-

Cr(VI)

15

11

27

0,4

Komentar (preglednica 4.4)
Pri čiščenju težkih kovin iz vzorca odpadnega mulja - iz Centralne čistilne naprave Maribor,
smo z uporabo sistema magnetnih nanokompozitov: MNPs_SiO2_GOPTS-lizin dosegli 37 %
učinkovitost pri odstranjevanju cinka (Zn), 27 % učinkovitost pri odstranjevanju kroma (Cr(VI))
in 26 % pri odstranjevanju bakra (Cu). Kapaciteta vezave težkih kovin MNK
MNPs_SiO2_GOPTS-lizin je bila pri danih pogojih (podpoglavje 3.3): 22 mg/g za vezavo
cinka; 1,4 mg/g za vezavo bakra in 0,4 mg/g za vezavo kroma. V primerjavi z povzetkom
rezultatov različnih študij kapacitet vezave težkih kovin (različnih) MNK [11], lahko
povzamemo, da so izmerjene kapacitete vezave v našem primeru nizke. Kljub temu se ta
rezultat zaradi majhne količine vezanega L-lizina ni izkazal za zalo slabega. Upoštevati
moramo dejstvo, da je adsorpcija potekala v alkalnem mediju, kjer je večina kovin v obliki
precipitatov oziroma nedostopnih za uspešno vezavo. Idealno bi morale biti pri adsorpciji
vse kovine v dvovalentni obliki (2+).
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SKLEP

Na podlagi študije literature in izvedenega eksperimentalnega dela (sintez in analiz treh
potencialno primernih sistemov MNK: maghemit–L-lizin za namene vezave in odstranjevanja
težkih kovin iz odpadnih muljev čistilnih naprav) smo ugotovili, da je edini primeren način
vezave majhne količine L-lizina na površino MND posredna kovalentna vezava na
predhodno s siliko oplaščene magnetne nanodelce, z uporabo GOPTS-ja. S tem smo potrdili
tudi našo hipotezo o najboljšem načinu vezave L-lizina na površino MND maghemita za
nadaljnjo nalogo odstranjevanja težkih kovin iz odpadnega mulja iz komunalnih čistilnih
naprav (posredna kemijska vezava preko zamreževalca), ki smo jo podali že pred začetkom
dela oziroma v podpoglavju 1.2.

Pri drugih dveh sistemih, kjer zamreževalca nismo uporabili, prisotnosti L-lizina na površini
MND oziroma MNK z izbranimi analiznimi metodami nismo mogli dokazati (verjetno je
prisoten v zelo majhnih količinah). Tako smo ju za namene čiščenja težkih kovin
okarakterizirali kot nepotencialna oziroma neprimerna. Učinkovitosti odstranjevanja težkih
kovin iz realnega vzorca mulja tema sistemoma tako nismo določali.

Pri eksperimentu čiščenja težkih kovin (Zn, Cu, Cd, Cr(VI)) iz realnega vzorca odpadnega
mulja (iz centralne čistilne naprave Maribor) je sistem MNPs_SiO2_GOPTS-lizin izkazal
relativno nizko kapaciteto (vzporedne) vezave težkih kovin: 22 mg/g za vezavo cinka; 1,4
mg/g za vezavo bakra in 0,4 mg/g za vezavo kroma; in posledično nizko učinkovitost
odstranjevanja: 37 % - Zn, 27 % - Cr(VI) in 26 % - Cu. Na podlagi preračunanih kapacitet
vezave težkih kovin (Zn, Cr(VI) in Cu) sistema MNPs_SiO2_GOPTS-lizin smo namreč podali
zaključek, da ta sistem v primerjavi z drugimi (aktualnimi in potrjeno uspešnimi) sistemi
MNK [11] ne dosega dovolj visokih kapacitet vezave, da bi rabo tega sistema priporočali tudi
v praksi.

Izvedba primerjalne študije odvisnosti učinkovitosti odstranjevanja težkih kovin od načina
vezave L-lizina (kot enega izmed ciljev zastavljenem v začetku dela) zaradi le enega primernega
načina ni bila potrebna. Vpliv načina vezave L-lizina na učinkovitost odstranjevanja težkih
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kovin smo interpretirali kot zelo velikega. Izbira načina je bila namreč ključnega pomena že
za uspešno izvedbo sintez MNK z željenimi lastnostmi.

Da bi lahko potrdili možnost uporabe očiščenega blata v kmetijstvu bi morali - po prilogi
dokumenta: »Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu« [12] - izvesti
še meritve prisotne koncentracije niklja, svinca, živega srebra in deleža biološko razgradljivih
snovi, izmerjene koncentracije težkih kovin preračunati na 30 % vsebnost biološko
razgradljivih organskih snovi in te primerjati z mejnimi vrednostmi v prilogi omenjene uredbe.
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