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1. Wstęp
1. Wstęp

Człowiek od zawsze podglądał przyrodę, starał się zrozumieć mechanizm jej
funkcjonowania, a następnie przenosił do życia codziennego podpatrzone rozwiązania i
wykorzystywał darowane przez naturę materiały. W taki sposób powstało wiele zdobyczy
cywilizacji, które do dziś są wykorzystywane. Ciekawość ludzka nie ograniczała się jednak
do możliwych zastosowań poznanych materiałów. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym chciano
uzyskać jak najszerszą wiedzę o ich składzie, budowie oraz właściwościach. Początki tych
analiz były bardzo trudne i często nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, skutkując tylko
dodatkowymi pytaniami i wątpliwościami. Zapoczątkowało to poszukiwania nowych
sposobów i metod badań materiałowych.
Wraz z rozwojem metod analitycznych i uzyskiwaniem odpowiedzi, pojawiały się
kolejne pytania i tak jest do dziś. Cały czas czuje się niedosyt informacji i próbuje się
niekonwencjonalnych metod. Wielu materiałów nie udało się dotychczas w pełni
scharakteryzować. Uzyskanie o nich pełnej wiedzy uniemożliwia czynnik nazywany
„nieporządkiem strukturalnym”. Nie ma jednoznacznej definicji tego terminu. Charakteryzuje
on materiały głównie pochodzenia naturalnego, które nie wykazują porządku w swojej
budowie, składzie czy morfologii.
Wiele materiałów zidentyfikowanych jako wykazujące duży nieporządek strukturalny
jest od wielu lat stosowanych w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Zawansowany
obecnie stan technik eksperymentalnych oraz rosnące zapotrzebowanie na materiały wysokiej
jakości, zapoczątkował swoisty renesans dla tego typu materiałów.
Praca ta ma na celu poszukiwanie wiarygodnych metod do określania składu
pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych w materiałach o dużym nieporządku
strukturalnym. Przeanalizowano użyteczność technik spektroskopowych i zaprezentowano to
na przykładzie dwóch rodzajów materiałów: (i) ilmenitów – naturalnych minerałów; (ii)
chitozanów – liniowych polimerów będących pochodną naturalnego polimeru – chityny.
Ilmenity wykorzystywane są w przemyśle do produkcji bieli tytanowej (TiO2). W
przypadku tych minerałów nieporządek strukturalny odnosi się do składu pierwiastkowego
oraz tworzonych przez te pierwiastki wiązań chemicznych, w rozumieniu powstających z nich
faz – związków chemicznych. W obecnej technologii produkcji bieli tytanowej na bazie
ilmenitów, wystarcza wiedza na temat faz większościowych, które są łatwe do określenia.
Jednak istotne z punktu widzenia jakości ostatecznego produktu są fazy tworzone z
pierwiastków mniejszościowych, których określenie, ze względu na nieporządek strukturalny
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ilmenitów, wymaga zastosowania niekonwencjonalnych metod analitycznych. W tej pracy
zaprezentowane zostały wyniki z zastosowania komplementarnych technik spektroskopowych
do wyznaczenia składu pierwiastkowego oraz fazowego ilmenitów wydobywanych w
Norwegii, Australii, Chinach oraz Indiach. Standardowo do określania kompozycji tych
minerałów

używa

się

metod

chemicznych

(miareczkowanie)

oraz

fluorescencję

rentgenowską. Techniki te nie dostarczają jednak wiedzy na temat faz mniejszościowych. Dla
potrzeb tej pracy wykorzystano elektronową mikroanalizę rentgenowską na pojedynczych
cząstkach oraz absorpcję rentgenowską. Otrzymane wyniki skonfrontowano z wynikami
dyfrakcji rentgenowskiej.
Drugim rodzajem materiałów analizowanych w tej pracy są chitozany. Od lat
stosowane są one w wielu gałęziach przemysłu: spożywczego, kosmetycznego, rolnictwa,
ochrony środowiska oraz biomedycyny. Materiały te wykazują dodatkowo bardzo unikatową
cechę, a mianowicie są zdolne do związywania w swoją strukturę metali ciężkich oraz
toksycznych. Dla tych materiałów nieporządek strukturalny odnosi się do zaburzeń struktury
tych polimerów w procesie adsorpcji metalu. Struktura polimeru po związaniu metalu traci
swój porządek, polimery są cięte na monomery, a ich płaszczyzny zmienione. Analiza miała
na celu określenie sposobu wbudowywania się metalu w strukturę tego naturalnego polimeru,
a więc wyznaczenie liczby koordynacyjnej oraz określenie rodzaju atomów w najbliższym
otoczeniu żelaza. Po raz pierwszy zastosowano analizę subtelnej rozciągniętej struktury
absorpcji rentgenowskiej, do wyznaczenia lokalnego otoczenia Fe w tych materiałach.
Ponadto chitozany zawierające żelazo są interesującymi materiałami, gdyż wykazują
właściwości magnetyczne, co w połączeniu z adsorpcją żelaza stwarza możliwości do
wykorzystania ich jako biotransporterów leków.
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Układ pracy jest następujący:
•

W rozdziale drugim przedstawiono genezę obu rodzajów badanych materiałów. Zawarto
w nim również rys historyczny, zastosowanie, właściwości oraz opis badanych próbek.

•

W rozdziale trzecim przybliżono zastosowane techniki spektroskopowe oraz dyfrakcję
rentgenowską. Zawierają się również w tym rozdziale podstawy fizyczne użytych metod.

•

W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki analiz z poszczególnych technik.

•

Rozdział piąty poświęcono podsumowaniu otrzymanych wyników oraz wnioskom.

•

W rozdziale szóstym została zawarta bibliografia.
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2.1 Ilmenity

2.1.1 Geneza ilmenitów

Ilmenit to nazwa przypisana naturalnym minerałom wykorzystywanym w przemyśle
do produkcji barwników. Pozyskuje się z nich „biel tytanową”, czyli dwutlenek tytanu –
TiO2. Warto przybliżyć genezę prekursora tego pigmentu – tytanu.
Pierwiastek chemiczny o nazwie Tytan, został odkryty w 1791 roku przez wielebnego
Williama Gregora [1]. Był to wiejski ksiądz z okolic Kornwalii w Anglii, mineralog z
zamiłowania. W występującym w tamtejszych okolicach czarnym magnetycznym piasku
stwierdził on obecność nieznanego wtedy tlenku metalu. Materiał ten nazwał „menaccine”, a
minerał „menaccanite” od nazwy tamtejszej parafii – Menaccan. Kilka lat później w roku
1795 niemiecki chemik i farmaceuta Martin Klaproth wydzielił dwutlenek tytanu z minerału
pochodzącego z węgierskich złóż zwanego „red schorl” [2]. Jego nazwa znana do dziś to rutyl
od łacińskiego rutilus oznaczającego czerwony kolor, niektóre kryształy rutylu w świetle
przechodzącym posiadają właśnie czerwony odcień. Klaproth nieświadomy odkrycia
Gregora, nazwał materiał ziemią tytanową – po pierwszym synu Ziemi Tytanie z mitologii
greckiej. Podobieństwo w odkryciach Gregora i Klaprotha zostało po niedługim czasie
dostrzeżone i potwierdzono identyczność obu substancji. Klaproth uznał Williama Gregora za
odkrywcę tego pierwiastka, jednak nazwa „tytan” pozostała. Nazwa „ilmenit” zaczęła się
pojawiać w odniesieniu do rud tytanonośnych, po odkryciu w Górach Ilmeńskich na Uralu w
Rosji znaczących złóż tego czarnego magnetycznego piasku. Komercyjne zastosowanie
ilmenitu nie pojawiło się od razu, dopiero na początku XX wieku zaczęto wykorzystywać
potencjał tytanu i jego tlenku [3]. Pierwsze próby przemysłowego uzyskania TiO2
przeprowadzono w 1916 roku wykorzystując technologię siarczanową, następnie w 1929 roku
opanowano produkcję anatazu, a w 1940 roku rutylu. W 1950 roku uruchomiono pierwszą
instalację na bazie technologii chlorkowej. Obecnie dwutlenek tytanu jest bez wątpienia
dominującym pigmentem, a jego roczna produkcja w Policach to ponad 40 tyś. ton [4].
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2.1.2 Zastosowanie i produkcja TiO2
Pigmenty TiO2 wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji różnego rodzaju
farb, lakierów, tworzyw sztucznych oraz papieru. Właściwości fizyko-chemiczne takie jak
wysoka temperatura topnienia (1855 °C), wysoki współczynnik załamania światła (2,8) czy
odporność na czynniki atmosferyczne decydują o zdolności dwutlenku tytanu do barwienia i
pokrywania. Ponadto jest on obojętny chemicznie i odporny na działanie światła. W czystej
postaci TiO2 jest bezbarwny, krystaliczny, nielotny, niepalny i nietoksyczny. Dwutlenek
tytanu

ma

naturę

polimorficzną

i

występuje

w

przyrodzie

w

trzech

formach

krystalograficznych – anatazu, rutylu i brukitu [3]. Tylko anataz i rutyl znalazły zastosowanie
praktyczne. Rutyl jest formą najbardziej stabilną termodynamicznie i zdecydowanie
najbardziej odporną na warunki atmosferyczne. Dzięki wyższemu współczynnikowi
załamania światła rutyl lepiej rozprasza światło widzialne i, mimo że charakteryzuje się
wyższą twardością i posiada lekko żółty odcień, znajduje znacznie szersze zastosowanie od
odmiany anatazowej. Ostatnio, dzięki uzyskaniu nanopigmentowej formy dwutlenku tytanu,
zainteresowanie tym materiałem wzrosło.
W

zastosowaniach

pigmentowych

wymagane

jest,

aby

charakteryzował się bardzo wysoką czystością, dostosowaną do

dwutlenek

tytanu

aplikacji formą

krystalograficzną, odpowiednimi właściwościami fizykochemicznymi i optycznymi, a często
także dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Aby sprostać tym wymaganiom niezbędna
jest wiedza na temat składu pierwiastkowego oraz fazowego minerału wyjściowego, którym
jest ilmenit. Skład fazowy i pierwiastkowy jest zróżnicowany w ilmenitach i zależny od
miejsca jego wydobywania. Rysunek 2.1 przedstawia rozmieszczenia największych złóż
ilmenitu na świecie.
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Rysunek 2.1. Największe światowe złoża ilmenitu [5].

Przy produkcji bieli tytanowej na skalę przemysłową wykorzystuje się dwie techniki.
Pierwsza z nich jest znana od lat 20-tych XX wieku i jest to metoda siarczanowa, natomiast
druga - chlorkowa jest nowsza i pochodzi z lat 50-tych XX wieku. Nazwy metod pochodzą od
nazw soli, z których uzyskiwany jest dwutlenek tytanu – TiO2. W metodzie siarczanowej
TiO2 otrzymywany jest z wodnego roztworu siarczanu tytanylu w procesie strącania,
natomiast w metodzie chlorkowej – z gazowego czterochlorku tytanu w procesie utleniania
czystym tlenem w wysokich temperaturach [3]. W obu metodach jako surowiec
wykorzystywany jest ilmenit. Różnice technologiczne pomiędzy stosowanymi metodami
przekładają się na właściwości otrzymywanych pigmentów. Dlatego w obrocie handlowym
występuje obecnie około 400 gatunków pigmentów TiO2. Gatunki te różnią się technologią
wytwarzania, formą krystalograficzną, rodzajem obróbki powierzchniowej, a przede
wszystkim właściwościami i obszarem zastosowania. Obie metody produkcji bieli tytanowej
posiadają wady i zalety. Metoda siarczanowa umożliwia wytwarzanie obu odmian: anatazu i
rutylu oraz półproduktów do produkcji nanopigmentowego dwutlenku tytanu. Niestety
obarczona jest większą ilością odpadów zanieczyszczających środowisko, a sam pigment ma
nieco gorszą jakość. Z kolei nowsza, bardziej zaawansowana technologicznie, metoda
chlorkowa umożliwia produkcję wyłącznie gatunków rutylowych. Mniej obciąża środowisko,
ale towarzyszy jej zagrożenie niekontrolowanej emisji gazowego chloru do otoczenia.
Opracowane ostatnio metody wykorzystywania odpadów z produkcji bieli tytanowej
spowodowały swoisty „renesans” metody siarczanowej. Siarczan żelazawy znalazł
zastosowanie m.in. przy produkcji koagulantów do oczyszczania ścieków i wody, natomiast
kwas siarkowy podlega recyrkulacji do produkcji bieli tytanowej lub jest wykorzystywany do
11
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produkcji kwasu fosforowego [3]. Dodatkowo pojawienie się technologii produkcji
nanopigmentowej formy dwutlenku tytanu otworzyło przed instalacjami siarczanowymi
zupełnie nowe perspektywy.
W celu uzyskania jak najlepszej jakości produktu końcowego niezbędne są informacje
o produkcie wyjściowym, którym jest ilmenit. Standardową procedurą wykorzystywaną do
uzyskania informacji o składzie pierwiastkowym takich materiałów jest fluorescencja
rentgenowska, wykorzystująca zarówno wzbudzenie rentgenowskie jak i elektronowe.
Wyniki analizy podaje się zazwyczaj w przeliczeniu na zawartość popularnych tlenków. W
wielu przypadkach informacja tak otrzymana nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistym
składzie fazowym. Standardowe metody dyfrakcyjne i analityczne zakładają jednorodność
badanego preparatu. Jednak wiele materiałów występujących w przyrodzie, jak ilmenity
charakteryzuje się dużym nieporządkiem strukturalnym. Minerały te powstają w różnych
warunkach geologicznych i charakteryzują się dużym nieporządkiem chemicznym oraz
wydzieleniami innych związków, których skład i zawartość różni się od ziarna do ziarna.
Minerały wykorzystywane w przemyśle mają więc różny skład chemiczny w zależności od
miejsca pozyskiwania. Standardowe analizy składu, jak wspomniano wyżej, podają zwykle
zawartość pierwiastków głównych i dodatkowych w przeliczeniu na najczęściej spotykane
tlenki tych pierwiastków. Badania dyfrakcyjne określają zazwyczaj jedynie większościowe
fazy obecne w tych minerałach. Wykryte w badaniach mikrorentgenowskich pierwiastki
dodatkowe, często nie tworzą dodatkowych pików dyfrakcyjnych, gdyż giną one w tle pików
od dominujących faz. Ponadto większość spektrometrów nie analizuje linii tlenu, a programy
używane do analizy danych jedynie wyliczają jego zawartość. Należy zaś podkreślić, że
określenie zawartości tlenu w minerale oraz stopnia jonowości pierwiastka ma kluczowe
znaczenie dla optymalizacji termodynamiki procesów technologicznych. Zawartość i forma
chemiczna pierwiastków dodatkowych jest również istotna dla opracowania ekonomicznej
technologii oraz dla jakości końcowego produktu.

2.1.3 Badane ilmenity

Analizowane w niniejszej pracy ilmenity są wykorzystywane w Policach do produkcji
bieli tytanowej metodą siarczanową. Siarczanowa technologia produkcji bieli tytanowej jest
bardzo złożona. Zasadniczo podzielona jest na dwie części, umownie zwane częścią czarną
(od barwy surowca) i częścią białą (od barwy pigmentu). W skład każdej z nich wchodzi po
kilkanaście następujących po sobie operacji jednostkowych. Czas, jaki upływa od
12
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przygotowania surowca do zapakowania gotowego produktu wynosi w zależności od gatunku
od 10 do 14 dni [3]. Badania tych materiałów były prowadzone przy współpracy z
Politechniką Szczecińską. Minerały pochodziły z Norwegii, Australii, Indii oraz Chin. Badane
próbki miały postać proszku o dość dużym rozrzucie wielkości ziaren od kilku do kilkuset µm
(rysunek 2.2).

Rysunek 2.2. Zdjęcie z mikroskopu skaningowego badanego proszku.
W celu określenia składu pierwiastkowego oraz fazowego tych materiałów
zastosowano niestandardowe metody spektroskopowe, jak: mikroanaliza rentgenowska na
pojedynczych cząstkach (ang. „Single Particie Elektron Probe Micro Analysis”) oraz
absorpcja rentgenowska (ang. „X-ray Absorption Spectroscopy”). Wyniki zostały
skonfrontowane z proszkową dyfrakcją rentgenowską (ang. „X-ray Powder Diffraction”).
Szczegółowy opis tych technik znajduje się w rozdziale 3.
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2.2 Chitozany

2.2.1 Geneza chitozanu

Chitozan to liniowy poliaminosacharyd powstający w wyniku reakcji deacetylacji
chityny, która jest naturalnie występującym polimerem [6, 7]. Proces deacetylacji chityny
przedstawiono na rysunku 2.3.

Rysunek 2.3. Proces deacetylacji chityny [8].

Chityna pozyskiwana jest głównie z pancerzy skorupiaków morskich, takich jak
homary czy kraby. Pancerze tych skorupiaków zawierają od 20 do 40% chityny. Chityna oraz
chitozan są ważnymi naturalnymi polimerami, a ich geneza sięga początków XIX wieku.
Chitozan jest polisacharydem, a polisacharyd jest polimerem, czyli molekułą
składającą się z połączonych ze sobą mniejszych molekuł. W przypadku chitozanu, składa się
on z D-glukozamin (cukrów) liniowo połączonych ze sobą (rysunek 2.4).

Rysunek 2.4. Polimerowa struktura chitozanu.
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Chityna została odkryta w 1811 roku przez francuskiego naukowca Henriego
Braconnota, profesora historii naturalnej, dyrektora ogrodu botanicznego oraz członka
Akademii Nauk w Nancy we Francji, który wyizolował ją z grzybów [9]. W 1823 roku Odier
odkrył ten sam związek chemiczny w naskórku owadów i nazwał go „chityna”, od greckiego
„powłoka” lub „otoczka”. Odier nie ukrywał zdziwienia, że grzyby i owady zawierają ten sam
związek chemiczny. W artykule na ten temat napisał: „it is most remarkable to find out in the
insect structure the same substance that forms the structure of the plants” (niezwykłym jest
odnaleźć w strukturze owadów ten sam składnik, co tworzy strukturę roślin), on jako
pierwszy ustalił związek pomiędzy naskórkiem owadów, a tkanką rośliną. Od 1843 roku
Payen zapoczątkował trwająca przeszło 100 lat dyskusję dotyczącą różnic pomiędzy celulozą,
a chityną [10, 11].
W 1859 roku Rouget odkrył chitozan. Dokonał tego modyfikując chitynę poprzez
reakcję z wrzącym, stężonym, wodnym roztworem wodorotlenku potasu. Odnotował, że
zmodyfikowana chityna jest rozpuszczalna w wodnych roztworach kwasów organicznych.
Rozpuszczalność ta odróżniała ją od chityny, która nie rozpuszcza się w takich roztworach. W
1878 roku Ledderhose określił, iż chityna jest złożona z glukozaminy i kwasu octowego.
Zostało to potwierdzone, przez Gilsona w 1894 roku. Zmodyfikowana chityna została
ponownie przebadana i nazwana chitozanem w 1894 roku przez Hoppe-Seilera.
Na początku XX wieku, kilku naukowców obrało chitozan za przedmiot swoich
badań. Źródłem chityny były zarówno pancerze skorupiaków morskich jak i grzyby. Praca
Rammelberga w latach trzydziestych doprowadziła do identyfikacji chitozanu z tych źródeł.
Eksperci potwierdzili również, że chityna jest polisacharydem glukozaminy.
W latach czterdziestych, podjęto badania nad strukturą chityny i chitozanu
wykorzystując metody dyfrakcji rentgenowskiej. Udowodniono wówczas obecność chityny
jak i celulozy w ścianach komórkowych. W 1950 roku dowiedziono, że chitozan jest
polimerem glukozaminy, co do tej pory było przedmiotem kontrowersji. Pierwsza książka
traktująca o chitozanie, zawierająca wszystkie znane wówczas informacje na jego temat,
została opublikowana 140 lat po pierwszych obserwacjach Braconnota [12, 13].
We wczesnych latach sześćdziesiątych, chitozan był badany pod kątem jego zdolności
do wiązania się z czerwonymi krwinkami. W tym samym czasie uważano go także za czynnik
przeciwkrwotoczny. Następnie, przez trzy dekady, chitozan był używany w urządzeniach
przemysłowych do oczyszczania wody z zanieczyszczeń toksycznych [11].
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Chitozan od dawna jest uważany za jeden z ważnych obficie występujących
naturalnych polimerów. Spowodowane to jest tym, iż występuje on nie tylko w pancerzach
skorupiaków, lecz także w otoczkach owadów, czy ścianach komórkowych grzybów.

2.2.2 Otrzymywanie chitozanu

Istnieje wiele metod ekstrakcji chityny z pancerzy skorupiaków morskich, wszystkie
one bazują na dość prostych procesach [14]. Białka są usuwane poprzez reakcję ze słabym
roztworem wodorotlenku sodu (1-10%) w wysokiej temperaturze (85-110oC). Pancerze są
rozdrabniane, a następnie pozbawiane węglika wapnia, przeprowadza się to działając słabym
roztworem kwasu solnego (1-10%) w temperaturze pokojowej. Fizykochemiczne właściwości
chityny będą oczywiście zależały od parametrów ekstrakcji. Największy wpływ mają
temperatura, stężenie używanych związków chemicznych, czas ich działania oraz
koncentracja i rozmiar pancerzy. Podstawowe parametry charakteryzujące chitynę to stopień
polimeryzacji, deacetylacji oraz czystość. Gdy chityna jest rozpuszczalna w słabych kwasach,
wówczas mówimy już o chitozanie. Formuje się on, gdy chityna poddawana jest reakcji z
silnym roztworem wodorotlenku sodu (NaOH) (>40%) w wysokiej temperaturze (90-120oC).
Taka „brutalna” reakcja na chitynie to deacetylacja, powodująca usunięcie grup acetylowych
(-CH3) od grup aminowych (-NH2), tworząc rozpuszczalny produkt – chitozan (rysunek 2.3).
Przypuszcza się, że co najmniej 65% grup acetylowych powinno być usuniętych z każdego
polimeru chityny, aby uzyskać rozpuszczalny produkt.
Stopień deacetylacji jest zależny od czasu trwania reakcji, temperatury i stężenia
NaOH [15]. Ponadto, wiele chemicznych cech chitozanu takich jak: masa molekularna,
polidyspersyjność czy czystość jest silnie zależnych od metody, użytego sprzętu, a także
źródła pancerzy. Nie bez znaczenia pozostaje całkowita długość łańcucha polimeru, ma ona
bezpośredni wpływ na jego masę, a ta jest kluczem prowadzącym do późniejszych
zastosowań. Masa naturalnej chityny została określona na wiele milionów Daltonów,
jednakże „brutalne” reakcje chemiczne powodują, że masa chitozanu mieści się w przedziale
od 100 do 1500 KDa. Gdy łańcuch staje się coraz krótszy, chitozan może stać się
rozpuszczalnym bezpośrednio w wodzie, bez udziału kwasu. Ta własność jest często
wykorzystywana, w przemyśle kosmetycznym i dla produktów biomedycznych, ponieważ pH
jest wówczas na poziomie 7. W związku z faktem, iż chitozan powstaje w procesie
deacetylacji, stopień deacetylacji jest jego charakterystyczną wielkością. Dostarcza on
informacji o liczbie monomerów, z których usunięte zostały grupy acetylowe, wskazując
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bezpośrednio na liczbę wolnych grup aminowych w polimerze. Stopień deacetylacji w
zależności od procesu technologicznego może wynosić od 70 do 100%. Parametr ten jest
istotny, ponieważ wskazuje on na dodatni ładunek molekuł po rozpuszczeniu w słabym
kwasie.

Jest

wiele metod

wykorzystywanych

do

określania

stopnia

deacetylacji

najpopularniejsze to spektroskopia ultrafioletowa (ang. „Ultraviolet Spectroscopy”, UV),
spektroskopia podczerwona (ang. „Infrared Spectroscopy”, IR) czy rezonans magnetyczny
(ang. „Nuclear Magnetic Resonance”, NMR).
Ostatnim istotnym z punktu widzenia zastosowań parametrem jest czystość [15]. Ma
ona szczególne znaczenie w przypadku medycznego zastosowania chitozanu. Czystość jest
określania na podstawie obecności zanieczyszczeń takich jak białka, pyły, związki
nierozpuszczalne oraz w przypadku biozanieczyszczeń bakterie i endotoksyny. Czystość jest
istotnym parametrem, ponieważ zanieczyszczenia blokują aktywne grupy aminowe chitozanu,
co prowadzi to obniżenia jego efektywności.
W celu osiągnięcia cech wymaganych przez późniejsze zastosowania istotnym jest,
więc precyzyjne kontrolowanie metod produkcji chitozanu.

2.2.3 Zastosowania chitozanu

Chitozan znalazł już wiele zastosowań i stale odnajdowane są nowe [16-18].
Przyczyniają się do tego jego podstawowe cechy takie, jak bioaktywność, biokompatybilność
czy łatwa biodegradacja, ale przede wszystkim zdolność do związywania w swoją strukturę
metali ciężkich i toksycznych. Dodatkowo chitozan wykazuje właściwości kationowe
(ładunek dodatni), a to poszerza możliwości jego zastosowania, ponieważ większość
polisacharydów tego samego typu jest neutralna bądź ujemnie naładowana. Praktycznie od
momentu odkrycia chitozanu zainteresowanie możliwościami jego wykorzystania stale rosło i
rośnie do dnia dzisiejszego. Pojawienie się nowych technik analitycznych pozwala odkrywać
i tłumaczyć procesy towarzyszące produkcji, a następnie znajdować nowe zastosowania dla
tego materiału.
Zastosowania chitozanów można podzielić na trzy główne kategorie ze względu na ich
czystość:
 chitozan techniczny – rolnictwo i oczyszczanie wód i ścieków
 chitozan czysty – przemysł spożywczy i kosmetyczny
 chitozan ultra czysty – zastosowania biomedyczne
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Stosowanie chitozanów w rolnictwie stwarza naturalną alternatywę dla dotychczas
stosowanych produktów chemicznych, często szkodliwych dla ludzi i środowiska. Chitozan
wyzwala mechanizmy obronne u roślin, działa jak szczepionka u ludzi, stymuluje wzrost i
uwalnia niektóre enzymy. Dzięki tym cechom chitozan może stać się narzędziem biokontroli.
Dodatkowo dzięki właściwościom stymulacji wzrostu i przeciwgrzybiczym chitozany
stosowane są między innymi do pokrywania nasion, ochrony przed mrozem, stymulacji cech
kwiatów i warzyw, kontrolowanego uwalniania nawozów czy ochronnego pokrywania
owoców i warzyw.
Chitozan wypiera stosowane do tej pory fizykochemiczne metody oczyszczania wód i
ścieków. Metody te w porównaniu z chitozanami, stwarzały zagrożenia prowadzące do
zanieczyszczenia środowiska. Chitozan jako produkt naturalnego pochodzenia, łatwo ulega
biodegradacji. Zastosowanie go w obecnie istniejących systemach oczyszczania wód i
ścieków zwiększa efektywność oczyszczania oraz redukuje, a nawet eliminuje syntetyczne
produkty chemiczne takie jak glin, siarczany czy polimery, znacząco redukuje również
nieprzyjemny zapach.
W przemyśle spożywczym chitozan jest obecnie stosowany przede wszystkim w
Japonii, Europie oraz Stanach Zjednoczonych jako suplement diety. W związku z faktem, że
chitozan nie jest trawiony w organizmie ludzkim, działa jak błonnik – podstawowy składnik
diety. Chitozan posiada unikalną zdolność do związywania tłuszczy, redukując zawartość
cholesterolu o 20 – 30%. Dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym,
może on być używany jako środek ochronny rozpylany na produkty spożywcze, takie jak
owoce i warzywa, tworząc na nich statyczną powłokę. Istnieje wiele innych zastosowań
chitozanów w przemyśle spożywczym, podstawą większości z nich jest zmodyfikowany
chemicznie lub enzymatycznie chitozan.
Chitozany znajdują zastosowanie także w przemyśle kosmetycznym. Chitozan tworzy
ochronną, nawilżającą i elastyczną warstwę na skórze, która dodatkowo ma zdolność do
związywania składników niekorzystnie na nią wpływających. Dzięki temu znajduje on
zastosowanie w różnego rodzaju balsamach, olejkach do opalania itp. wzmacniając ich
właściwości bioaktywne oraz efektywność. Obecnie chitozan jest głównym składnikiem w
kremach ochronnych, szamponach czy lakierach do włosów, ze względu na jego właściwości
antybakteryjne. Trwają prace nad nowymi aplikacjami wykorzystującymi jego właściwości
nawilżające i antybakteryjne. Prowadzone są badania nad preparatami przeciwtrądzikowymi,
tonikami chroniącymi naskórek, preparatami redukującymi elektryzowanie się włosów i
nadającymi im sprężystość oraz zmiękczającymi.
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Zaawansowane zastosowania chitozanu obserwuje się w przypadku biomedycyny
[19-21]. W tej dziedzinie zainteresowanie budzą takie cechy chitozanu, jak działanie
bakteriostatyczne, immunologiczne, przeciwnowotworowe, przyśpieszające gojenie się ran,
hemostatyczne, antykoagulacyjne oraz zdolność do związywania w jego strukturę metali
ciężkich i toksycznych. Biokompatybilność z ludzkimi tkankami oraz właściwości
przyspieszające gojenie się ran są już wykorzystywane w produkcji komponentu sztucznej
skóry, implantów stomatologicznych, jak również w odbudowie kości czy dziąseł. Ostatnio
powstały i są na etapie wdrażania stroje chirurgiczne, sztuczna skóra, soczewki kontaktowe,
które naturalnie przystosowują się do ciała ludzkiego. Pracuje się również nad
biotransporterami leków z kontrolowanym ich uwalnianiem w organizmie. Większość
nowych i zaawansowanych zastosowań takich jak biotransportery, wymaga szczegółowej
wiedzy na temat mechanizmów związywania komponentów aktywnych w strukturę
chitozanu.

2.2.4 Badane chitozany

Chitozany przeanalizowane w niniejszej pracy pochodziły z NIQFAR CCS,
Universidade do Vale do Itajaí, CEP 88302-202, Itajaí, SC, w Brazylii. Analizowane były
dwa chitozany pierwszy z nich to chitozan usieciowany, (Ch-Fe-CL, ang. „Fe-crosslinked
chitosan”), drugi natomiast to N-karboksymetylchitozan (N-CM-Ch-Fe). Próbki te zostały
udostępnione przez Oddział Naukowy ON-3.3 Instytutu Fizyki PAN.
Badano chitozany zawierające żelazo, ponieważ obecnie budzą one największe
zainteresowanie. Silna zdolność adsorpcji atomów Fe w połączeniu z wykazywanymi
wówczas

właściwościami

magnetycznymi

zadecydowały

o

badaniach

nad

ich

wykorzystaniem w medycynie. Prowadzone są prace nad przyłączaniem do tych polimerów
aktywnych komponentów lekarstw, oraz ich magnetycznym transportem w organizmach
żywych [22].
Udowodniono, że śladowe zawartości żelaza w organizmach żywych są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania. Ich niedobór prowadzi do anemii, natomiast nadmiar może
okazać się silnie toksyczny. Gromadzenie się żelaza w komórkach mózgowych wiąże się z
hemochromatozą, a ta jest pozwiązywana z chorobami Parkinsona i Alzheimera oraz innymi
zaburzeniami genetycznymi [23]. Tak więc zdolności adsorpcyjne chitozanów, w połączeniu
z ich naturalnym pochodzeniem, są powodem dużego zainteresowania tymi związkami.
Wykazano już przydatność chitozanu w przypadku usuwania jonu Fe3+ z ludzkiej krwi [24].
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Za pomocą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej przeanalizowano dwa rodzaje
chitozanów zawierających w swojej strukturze atomy żelaza. Na podstawie analizy widm
absorpcyjnych można określić ilość i rodzaj atomów w otoczeniu atomu absorbującego oraz
ich odległość od niego. Szczegółowy opis tej techniki znajduje się w rozdziale 3.2.
Zarówno krzyżowe łączenie pierścieni chitozanu, jak i przyłączanie grup
karboksylowych mają na celu zwiększenie adsorpcji metalu przez te polimery. Istnieją
również inne metody prowadzące do wzrostu adsorpcji chitozanu [25], jednak dwie wyżej
wymienione należą do najpopularniejszych.
Chemiczne sieciowanie badanego chitozanu, zostało przeprowadzone wykorzystując
aldehyd glutarowy. Jego grupy aldehydowe tworzą wiązania kowalencyjne z grupami
aminowymi chitozanu [26, 27]. Powstawanie wiązań pomiędzy chitozanem, a aldehydem
glutarowym następuje poprzez reakcję Shiffa (rysunek 2.5).

Rysunek 2.5. Reakcja Shiffa chitozanu z aldehydem glutarowym [27].

Próbkę usieciowanego chitozanu otrzymano według następującej receptury: chitozan
był rozpuszczany w 0.1-molowym roztworze Fe(NO)3 przez 4 godziny. Uzyskany materiał
został przefiltrowany i wypłukany w acetonie w celu usunięcia nadmiaru Fe(NO)3 i
ostatecznie wysuszony w próżni. Następnie proszek przez 2 godziny pozostawał w acetonie
zawierającym 15% aldehydu glutarowego. Chemiczne sieciowanie chitozanu z aldehydem
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glutarowym zachodzi na zasadzie reakcji Shiffa i polega na połączeniu grup aldehydowych
aldehydu glutarowego z grupami aminowymi chitozanu. W rezultacie otrzymano usieciowany
chitozan z żelazem CH-Fe-CL o zawartości żelaza 118 mg/g, w formie proszkowej.

Rysunek 2.6. Monomer karboksymetychitozanu.
Synteza karboksymetylchitozanu (N-CM-Ch) [28], przebiegała w następujący sposób:
1g chitozanu rozpuszczono w roztworze kwasu glioksalowego (0.57 g / 30 ml wody) i
mieszano przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. PH roztworu zostało doprowadzone
do wartości 4 poprzez dodawanie roztworu NaOH. Kolejnym etapem była redukcja
otrzymanego produktu poprzez reakcję z 5% wodnym roztworem bromowodorku sodu, oraz
mieszanie całości przez 12 godzin w temperaturze pokojowej. Po dodaniu acetonu uzyskano
biały osad, który następnie był filtrowany i ostatecznie wysuszony w próżni w obecności
P2O5.
N-karboksymetylchitozan (rysunek 2.6) w kompleksie z Fe został otrzymany na
drodze reakcji 0.1-molowego wodnego roztworu Fe(NO3)3 z 0.5% roztworem N-CM-Ch.
Otrzymany produkt był filtrowany, przepłukiwany wodą, aż do usunięcia nadmiaru żelaza,
następnie był przepłukiwany acetonem i suszony w próżni przez 24 godziny w obecności
P2O5.
Ilość przyłączonych grup karboksylowych do grup aminowych chitozanu została
określona na podstawie metody Casu i Genaro i oszacowana na 20%. W rezultacie otrzymano
N-karboksymetylchitozan z żelazem N-CM-Ch-Fe o zawartości żelaza 7 mg/g, formie
proszkowej.
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3. Zastosowane metody spektroskopowe
3.1 Oddziaływanie promieniowania i elektronów z materią
Wykorzystane w niniejszej pracy techniki tj. mikroanaliza, dyfrakcja oraz absorpcja
rentgenowska wykorzystują oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią.
Podstawowe procesy zachodzące podczas takiego oddziaływania to: absorpcja, rozpraszanie,
odbicie oraz transmisja (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1. Schemat oddziaływania promieniowania z materią.
W elektronowej mikroanalizie rentgenowskiej elektrony oddziałują z materią,
natomiast w przypadku fluorescencji, dyfrakcji oraz absorpcji rentgenowskiej z materią
oddziałują fotony promieniowania rentgenowskiego.

Podstawowa

różnica w tych

oddziaływaniach wiąże się z faktem posiadania przez elektrony ładunku elektrycznego.
W trakcie oddziaływania promieniowania z atomem zachodzi proces pochłaniania
(absorpcji). Rezonansowa absorpcja następuje, jeśli energia fotonu lub elektronu jest większa
bądź równa energii wiązania elektronu na danej powłoce atomowej. W wyniku tego procesu
następuje wyrzucenie związanego elektronu poza jego powłokę. W przypadku fotonów cała
energia jest przekazywana elektronowi z danej powłoki i staje się on wówczas
fotoelektronem. Zachodzi wtedy proces znany jako zjawisko fotoelektryczne (wewnętrzne
bądź zewnętrzne). Każdy akt absorpcji powoduje wprowadzenie atomu w stan wzbudzenia.
Powraca on do stanu podstawowego, po czasie około 10-15 s. Powrotowi towarzyszą takie
zjawiska jak emisja charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego czy emisja
elektronów Auger’a (rysunek 3.2). Zarówno energia charakterystycznego promieniowania
rentgenowskiego, jak i energia elektronów Auger’a, zależą od rodzaju pierwiastka, którego
atom został wzbudzony.
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Rysunek 3.2. Procesy towarzyszące powrotowi wzbudzonego atomu do stanu podstawowego.
Rozpraszanie niesprężyste zachodzi, gdy cząstka oddziałująca ulega rozproszeniu na
chmurze elektronowej jednocześnie tracąc część swojej energii. Dodatkowo następuje
również odchylenie o kąt θ kierunku ruchu cząstki pierwotnej (rysunek 3.3).

Rysunek 3.3. Schemat rozpraszania niesprężystego.
Rozpraszanie sprężyste fotonu lub elektronu zachodzi w przypadku, gdy następstwem
jej oddziaływania z elektronami atomów materiału jest tylko zmiana o kąt θ kierunku ruchu
cząstki przechodzącej (rysunek 3.4). Teoria Thomsona opisuje to zjawisko fizyczne.

Rysunek 3.4. Schemat rozpraszania sprężystego.
Tworzenie się par. Proces ten zachodzi tylko dla fotonów, posiadających energię
większą niż 1.02 MeV. Dla fotonów o takiej energii w pobliżu jądra atomowego następuje
przemiana na parę elektron i pozytron (rysunek 3.5). Każda z cząstek wtórnych niesie połowę
energii fotonu, czyli 511 keV.
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Rysunek 3.5. Schemat tworzenia się par.
Promieniowanie hamowania (niem. „bremsstrahlung”) powstaje, gdy cząstki
naładowane są hamowane w polu jądra atomowego (rysunek 3.6). Zaginają one swój tor
ruchu i stycznie do niego emitują ciągłe promieniowanie rentgenowskie.

Rysunek 3.6. Schemat powstawania promieniowania hamowania.
Procesy

towarzyszące

oddziaływaniu

promieniowana

z

materią

osłabiają

intensywność wiązki padającej. Natężenie wiązki przechodzącej przez jednorodny materiał
opisywane jest zależnością:
I x = I 0 ⋅ e − µx

(3.1)

gdzie:
Ix – natężenie wiązki przechodzącej przez materiał o grubości x,
I0 – natężenie wiązki padającej,

µ – współczynnik osłabienia wiązki padającej – współczynnik absorpcji,
Odbicie

fali

elektromagnetycznej

zachodzi

na

granicy

dwóch

ośrodków,

charakteryzujących się różnymi współczynnikami załamania (n1 i n2, gdzie n1> n2). Zjawisko
obserwuje się w ośrodku o większym współczynniku załamania i polega ono na odbiciu
światła zachodzącym bez strat energii, nie towarzyszy mu załamanie światła. Dla kąta
padania większego od tzw. kąta granicznego zachodzi zjawisko całkowitego wewnętrznego
odbicia.
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3.2. Rentgenowska Spektroskopia Absorpcyjna

Od ponad 15 lat rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (ang. „X-ray Absorption
Spectroscopy”, XAS) zyskuje wiele nowych zastosowań w badaniach lokalnego otoczenia i
struktury elektronowej wokół centrów absorbujących. Obecnie szeroko stosowana jest w
fizyce, chemii, biologii czy geofizyce. Poszerzenie wachlarza zastosowań nastąpiło wraz z
rozwojem tzw. drugiej i trzeciej generacji źródeł promieniowania synchrotronowego (PS), jak
również ze znaczącymi osiągnięciami w opisie teoretycznym oraz dostępnością programów
do analizy.
Rentgenowska

spektroskopia

absorpcyjna

wykorzystuje

oddziaływanie

promieniowania elektromagnetycznego z materią. Jest to unikatowa technika spektroskopowa
służąca do badania lokalnej atomowej struktury wokół praktycznie wszystkich pierwiastków
układu okresowego (z wyjątkiem najlżejszych). Badania absorpcyjne dostarczają informacji o
rozkładzie energetycznym gęstości wolnych stanów elektronowych, jak również o lokalnym
otoczeniu atomowym badanego pierwiastka. Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna służy
więc do wyznaczania otoczenia chemicznego pierwiastka w nieznanym materiale. Głównymi
zaletami tej techniki są: (i) selektywność ze względu na rodzaj badanego pierwiastka; (ii)
informacja o gęstości wolnych stanów elektronowych w pobliżu poziomu Fermiego; (iii)
wysoka czułość na obecność badanego pierwiastka (od 10 do 100 cząsteczek na mol) oraz
stosunkowo krótki czas rejestrowania eksperymentalnego widma (od milisekund do
kilkudziesięciu minut); (iv) niewielka objętość materiału potrzebna do przeprowadzenia badań
(około 30 mg/cm2). Wszystkie te zalety zostały w pełni wykorzystane dzięki zastosowaniu
promieniowania synchrotronowego jako źródła promieniowania rentgenowskiego.
PS zastąpiło klasyczne źródło promieniowania wykorzystywane w badaniach XAS,
jakim jest lampa rentgenowska, gdzie ciągłe promieniowanie rentgenowskie jest wytwarzane
podczas spowalniania wiązki elektronów w materiale anody. W przypadku synchrotronu
promieniowanie rentgenowskie powstaje podczas zakrzywiania toru cząstek naładowanych
(elektronów lub pozytronów) rozpędzonych do prędkości bliskiej prędkości światła.
Zakrzywienie to uzyskuje się przy pomocy magnesów odchylających. Dodatkowo na prostych
odcinakach toru umieszczane są wigglery i undulatory. Są to naprzemiennie ułożone magnesy
stałe lub nadprzewodzące, nadające cząstce naładowanej dodatkowe przyśpieszenie
poprzeczne, nie powodując przy tym odchylenia toru wiązki poza tymi urządzeniami.
Do głównych cech promieniowania synchrotronowego należą [29, 30]: (i) wysoka
intensywność (około 1013 razy większa od klasycznej lampy rentgenowskiej); (ii) zakres
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widmowy pokrywający obszar od poczerwieni do promieniowania rentgenowskiego; (iii)
kolimacja wiązki, zwiększana poprzez układy optyczne stacji eksperymentalnych (obecnie
średnice wiązek sięgają kilkudziesięciu nm); (iv) impulsowa struktura czasowa; (v)
polaryzacja liniowa w płaszczyźnie orbity cząstki emitującej promieniowanie oraz możliwość
uzyskania polaryzacji kołowej poza płaszczyzną.
Ze względu na swoje unikatowe właściwości spektroskopia XAS jest skutecznym
narzędziem badań zarówno materiałów krystalicznych, cieczy oraz gazów, jak i materiałów o
dużym nieporządku strukturalnym, a w tym materiałów wielofazowych jak badane w tej
pracy naturalne minerały – ilmenity, czy materiały pochodzenia biologicznego chitozany.
Przedmiotem analizy w rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej jest subtelna
struktura widma absorpcji promieniowania X (ang. „X-ray Absorption Fine Structure”,
XAFS). W strukturze tej wyróżnia się dwa obszary [31, 32]: (i) strukturę bliską krawędzi
absorpcji (ang. „X-ray Absorption Near Edge Structure”, XANES) do około 50 eV za
krawędzią oraz (ii) rozciągniętą subtelną strukturę absorpcji rentgenowskiej, sięgającą zwykle
do 1000 eV poza krawędź (ang, „Extended X-ray Absorption Fine Structure”, EXAFS).
Obszary XAFS ilustruje rysunek 3.14.

Rysunek 3.7. Podział widma XAFS na dwa obszary XANES oraz EXAFS.
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3.2.1 Podstawy fizyczne

Jak wspomniano wcześniej rentgenowska spektroskopia absorpcyjna wykorzystuje
oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materią. Podczas takiego oddziaływania
mamy do czynienia z kilkoma procesami opisanymi w rozdziale 3.1. Procesy te osłabiają
intensywność wiązki przechodzącej przez badany materiał zgodnie z zależnością (3.1), gdzie
po wyznaczeniu współczynnika absorpcji µ otrzymujemy:

µx = − ln( I x I
0

)

(3.2)

Osłabienie wiązki związane jest ze zjawiskiem absorpcji ciągłej. Współczynnik absorpcji
ciągłej jest funkcją energii i zależy on od gęstości materiału, liczby atomowej pierwiastków
oraz ich masy atomowej, jak również energii promieniowania rentgenowskiego. W
przybliżeniu zależność ta prezentuje się następująco:

µ≈

ρZ 4

(3.3)

AE 3

gdzie:

ρ – gęstość materiału,
Z – liczba atomowa,
A – masa atomowa,
E – energia promieniowania rentgenowskiego,

Widmo

absorpcyjne

to

zależność

współczynnika

absorpcji

promieniowania

rentgenowskiego od energii. Współczynnik ten charakteryzuje się występowaniem skoków –
krawędzi absorpcji K, L, itd. Jest to gwałtowny rezonansowy wzrost absorpcji, będący
następstwem nagłego zwiększenia prawdopodobieństwa wyrwania elektronu z powłoki
atomowej. Ma to miejsce, gdy energia padającego promieniowania jest równa energii
wiązania elektronu na danej powłoce. Pomiary absorpcyjne sprowadzają się do pomiaru
współczynnika absorpcji dla energii w pobliżu i powyżej krawędzi absorpcji.
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3.2.2 Metody rejestracji widm absorpcyjnych

Natężenie promieniowania padającego na próbkę jest mierzone zazwyczaj za pomocą
komory jonizacyjnej. Fotony po przejściu przez komorę (I0) oddziałują z badanym
materiałem, a po wyjściu z materiału ich intensywność jest rejestrowana przez koleją komorę
jonizacyjną (Ix). Następnie za pomocą wzoru (3.2) oblicza się wartość współczynnika
absorpcji. Pomiar ten prowadzi się dla zadanego przedziału energii promieniowania
rentgenowskiego w pobliżu krawędzi absorpcji badanego pierwiastka, uzyskując widmo
XAFS.

Jest

to

tzw.

metoda

transmisyjna

(rysunek

3.8a),

podstawowa

metoda

eksperymentalna pomiaru widm absorpcyjnych [33].
Do rejestracji widm XAFS wykorzystywane są również inne procesy towarzyszące
oddziaływaniu promieniowana rentgenowskiego z badanym materiałem. Metody te
przedstawione są na rysunku 3.8, a należą do nich m.in. rejestracja emitowanych: (i)
elektronów wtórnych, które opuszczają próbkę (rysunek 3.8c); (ii) pomiar prądu próbki, który
powstaje po wyemitowaniu elektronów wtórnych (ang. drain current), rysunek 3.8d; (iii)
elektronów

Auger’a

(rysunek

3.8e);

(iv)

charakterystycznego

promieniowania

rentgenowskiego (rysunek 3.8b). Każda z technik pomiaru posiada swoje zalety i wady,
jednak uzupełniają się one nawzajem i dostarczają informacji z różnych głębokości badanego
materiału.

Rysunek 3.8. Metody rejestracji widm XAFS: a) transmisyjna; b) fluorescencyjna; c)
elektronów wtórnych; d) prądu próbki; e) elektronów Auger’a.

Metoda transmisyjna [33] (rysunek 3.15a) stosowana jest dla próbek stężonych
(koncentracja pierwiastka >10%), jednorodnych i o odpowiedniej grubości. Dostarcza ona
bezpośredniej informacji o osłabieniu wiązki pierwotnej promieniowania (współczynniku
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absorpcji), jednak należy zawracać uwagę na czynniki mogące zniekształcać widmo.
Zniekształcenia te powodowane są przez niejednorodności oraz niewłaściwą grubość
badanego preparatu. Wiązka przechodząca przez niejednolity materiał jest różnie
absorbowana w różnych obszarach próbki. W przypadku próbek proszkowych, a w takiej
postaci były badane w tej pracy materiały, proces preparatyki wymaga przygotowania
jednorodnego materiału.
Dla rozcieńczonych preparatów stosowana jest metoda fluorescencyjna (rysunek
3.15b), [34-37] Wykorzystuje się w niej emisję fotonu fluorescencyjnego powstającego w
wyniku promienistej rekombinacji atomu do stanu podstawowego (zanik dziury rdzeniowej).
W technice tej nie ma ograniczeń co do grubości preparatu ponieważ sygnał jest wzbudzany
w objętości (do kilku µm). Wadą tej techniki jest możliwość występowania procesu
samoabsorpcji powodującego zniekształcenie widma [38, 39]. Jest on związany z faktem, iż
sygnał fluorescencyjny musi pokonać określoną drogę w objętości badanego materiału ku
jego powierzchni i jeśli koncentracja centrów absorbujących jest duża, część tego sygnału
może być wtórnie zaabsorbowana. Istnieją numeryczne techniki korekcji tego procesu, co
zostanie zaprezentowane na przykładzie ilmenitów. Technicznie pomiar fluorescencyjny
sprowadza się do zastosowania komory jonizacyjnej do pomiaru intensywności wiązki
padającej oraz detektora (najczęściej półprzewodnikowego) ustawionego pod kątem 90° do
wiązki pierwotnej. Promieniowanie fluorescencyjne rozchodzi się z próbki izotropowo, więc
optymalnym ustawieniem próbki względem wiązki padającej i detektora jest 45°. Przy tym
kącie obserwuje się najmniejszy wkład od promieniowania rozproszonego, ze względu na
fakt, iż promieniowanie synchrotronowe jest liniowo spolaryzowane. Optymalne ustawienie
próbki względem wiązki padającej oraz detektora prezentuje rysunek 3.9.

Rysunek 3.9. Geometria fluorescencyjnej metody rejestracji widm XAFS.
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Stosowanie

detektorów

półprzewodnikowych

do

rejestracji

widm

metodą

fluorescencyjną ma szczególną zaletę, pozwala na elektroniczne „wycięcie” zakresu
energetycznego odpowiadającego linii emisyjnej badanego pierwiastka, co zmniejsza
zaszumienie widm i pozwala na badania bardzo rozcieńczonych preparatów.
Pozostałe metody pomiarowe polegają na pomiarze ładunku elektrycznego
powstającego w badanym materiale po wyemitowaniu elektronów poza materiał lub zliczaniu
tych elektronów [40-43]. Metody te to pomiar elektronów wtórnych (rysunek 3.8c),
elektronów Auger’a (rysunek 3.8e), prądu próbki (rysunek 3.8d), a znajdują zastosowanie
podczas pomiarów próbek stężonych o dużej grubości. Wykorzystywane są do tego celu
procesy wiążące się z emisją elektronów Auger’a, fotoelektronów bądź elektronów wtórnych.
Podczas przemieszczania się ku powierzchni elektronów Auger’a i fotoelektronów, wytracają
one swoją energię na drodze rozpraszania typu elektron-elektron, elektron-plazmon czy
elektron-fonon, tworząc lawinę elektronów wtórnych (rysunek 3.10). Średnia droga swobodna
elektronu na rozproszenie nieelastyczne w funkcji energii elektronu jest przedstawiona na
rysunku 3.11. Krzywa ta jest dużym uproszczeniem, jednak pozwala oszacować głębokość, z
jakiej mogą pochodzić elektrony, które opuszczą próbkę bez zmiany energii.

Rysunek 3.10. Kaskada elektronów.

Po dotarciu do powierzchni tylko elektrony posiadające energię większą od
powierzchniowej bariery potencjału zdołają ją opuścić. Jeśli wychodzące elektrony są
rejestrowane za pomocą analizatora energii, można uzyskać selektywne informacje z różnych
głębokości w próbce. Elektrony Auger’a dostarczają informacji z głębokości od kilku do
kilkunastu Å [41, 44]. Natomiast pomiary częściowego czy też całkowitego prądu kaskady
elektronowej dostarczają informacji z głębokości od kilku do kilkuset Å, są to więc techniki
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powierzchniowo czułe. Ograniczeniem w stosowalności tej metody jest fakt, że próbka
powinna być przewodząca, bądź mieć zapewnione odprowadzanie ładunku z powierzchni
poprzez napylenie na jej powierzchni warstwy przewodzącej (np. węgla). Technicznie pomiar
sprowadza się do zastąpienia detektora półprzewodnikowego analizatorem energii
elektronów,

wydzielającym

energie

charakterystyczne

elektronów

Auger’a

lub

fotoelektronów dla badanego materiału. Częściowy prąd elektronów mierzy się stosując
powielacz elektronowy, zakładając próg dyskryminacji dla niskoenergetycznych elektronów
w postaci potencjału elektrostatycznego. W przypadku całkowitego prądu elektronów mierzy
się natężenie prądu przepływającego przez próbkę.

Rysunek 3.11. Średnia droga swobodna elektronu w ciałach stałych w funkcji energii
kinetycznej.

3.2.3 XANES – struktura bliska krawędzi absorpcji

Jak wspomniano wcześniej subtelna struktura absorpcji promieniowania X dzieli się
na dwa podobszary, pierwszym z nich jest struktura bliska krawędzi absorpcji – XANES.
Zawiera się ona do około 50 eV za krawędzią absorpcji. Analiza widm XANES dostarcza
informacji o stanie chemicznym pierwiastka i jego konfiguracji elektronowej [45, 46].
Położenie energetyczne krawędzi absorpcji odzwierciedla przybliżoną wartość wiązania
elektronu na danej powłoce. Nie jest to dokładnie ta sama wartość, gdyż skok na krawędzi
odpowiada przeniesieniu elektronu do najniższego wolnego stanu, natomiast energia wiązania
to energia, jaką należy dostarczyć w celu wyrzucenia elektronu z atomu.
Widma XANES można analizować: (i) jakościowo, mierząc krawędź tego samego
pierwiastka w badanym materiale oraz zestawie kilku bądź kilkunastu materiałów
referencyjnych; (ii) ilościowo obliczając widmo teoretyczne dla założonego modelu, a
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następnie porównując je z widmem eksperymentalnym i udokładniając odpowiedni model. W
analizie jakościowej poprzez porównanie położenia krawędzi oraz kształtu widma, badanego
materiału oraz wzorca, wnioskuje się o stanie chemicznym pierwiastka w badanym materiale.
Można również badać procentową zawartość różnych związków chemicznych w materiale,
poprzez dopasowanie do widma materiału kombinacji liniowej widm referencyjnych (zostanie
to zaprezentowane na przykładzie ilmenitów).
Oba podejścia analityczne nie są pozbawione wad. Metoda jakościowa dostarcza
informacji tylko o średnim stanie chemicznym. Metoda ilościowa bazująca na obliczeniach
wymaga natomiast szczegółowej informacji o strukturze, uwzględnienia również obecności
defektów, aby stworzyć odpowiedni model teoretyczny. Metody teoretyczne oparte są na
dwóch rodzajach opisu widm: (i) formalizmie rozproszeń wielokrotnych w przestrzeni
rzeczywistej fali opisującej fotoelektron (ang. „Real Space Multiple Scattering”, RSMS);
(ii) obliczeniach z pierwszych zasad lokalnej gęstości stanów elektronowych [47, 48].
W prezentowanej pracy skorzystano z analizy jakościowej widm XANES. W
przypadku naturalnych ilmenitów udało się, dla niektórych pierwiastków, wyznaczyć
koncentrację faz. Dla chitosanów widma XANES użyto do określenia stopnia utlenienia
zawartego w nich żelaza.

3.2.4 EXAFS – rozciągnięta subtelna struktura absorpcji

Drugim podobszarem wydzielonym w widmach absorpcyjnych jest subtelna
rozciągnięta struktura absorpcji – EXAFS [49-51]. Obejmuje ona obszar energetyczny od
około 40 eV do 1000 eV za krawędzią. W tym zakresie obserwuje się oscylacyjne zmiany
współczynnika absorpcji, będące efektem rozproszenia fotoelektronu wychodzącego z atomu
centralnego na sąsiednich atomach. Oscylacje te powstają tylko dla atomów w molekułach
czy ciałach stałych (rysunek 3.12a), w przypadku izolowanych atomów obserwuje się
monotoniczny zanik współczynnika absorpcji (rysunek 3.12b). W przypadku atomów
izolowanych, nie posiadających innych atomów w swoim otoczeniu, wyrzucenie
fotoelektronu w procesie absorpcji promieniowania rentgenowskiego opisuje się jako kulistą
falę o długości λ=2π/k, gdzie:

k=

2m
( E − E0 )
h2
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k – wektor falowy fotoelektronu,
E – energia padającego promieniowania,
E0 – energia wiązania elektronu na danej powłoce,

Rysunek 3.12. Schemat rozpraszania fali fotoelektronu; a) atom izolowany, b) atom np. w
ciele stałym.

W przypadku, gdy atom absorbujący posiada inne atomy w swoim otoczeniu wychodzący
fotoelektron może zostać wstecznie rozproszony na atomie sąsiadującym w wyniku czego
powstaje fala przychodząca, która może interferować z falą wychodząca w sposób
konstruktywny bądź destruktywny w pobliżu atomu absorbującego. Wynikiem tej
interferencji są oscylacje współczynnika absorpcji – EXAFS. Amplituda, faza i częstość
powstającej sinusoidalnej modulacji widma EXAFS zależy od rodzaju atomów sąsiadujących
jak również ich odległości od atomu absorbującego. W celu uproszczenia analizy zakłada się,
że w obszarze EXAFS (do 1000 eV za krawędzią) dominują rozproszenia pojedyncze, krótko

zasięgowe [32, 51], w przeciwieństwie do obszaru XANES, gdzie dominują rozproszenia
wielokrotne [52, 53].
Dla energii powyżej 40 eV i umiarkowanego nieporządku termicznego oraz
strukturalnego znormalizowane oscylacje EXAFS można opisać za pomocą wzoru:

χ (E ) =

µ ( E ) − µ 0 (E )
µ 0 (E )

gdzie:

µ – całkowity współczynnik absorpcji,
µ0 – współczynnik absorpcji dla atomu izolowanego,
χ – oscylacje EXAFS,
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W celu wyznaczenia parametrów strukturalnych należy przekonwertować oscylacje
EXAFS z przestrzeni energii (E) do przestrzeni wektora falowego fotoelektronu (k). Po
przekształceniu sygnał EXAFS χ(k) wyraża się wzorem:

χ (k ) = ∑ N j S 02 (k )F j (k )e

− 2σ 2j k 2

e

−2 R j / λ (k )

sin (2kR j + φ j (k ))

j

kR 2j

,

(3.6)

gdzie:
Fj(k) – amplituda fotoelektronu wstecznie rozproszonego na atomie j,
Nj – ilość atomów typu j w danej strefie koordynacyjnej,

σj2 – czynnik Debye’a-Wallera związany z drganiami termicznymi atomów w strefie j oraz
nieporządkiem strukturalnym,
Rj – promień j-tej strefy koordynacyjnej,
S02 – czynnik redukujący amplitudę atomu absorbującego, poprzez procesy typu „shake
up/off”,

φj(k) – całkowite przesunięcie fazowe częstości spowodowane ruchem elektronów w
zmiennym potencjale atomowym, atomu centralnego i rozpraszającego,

λ – średnia droga swobodna fotoelektronu.
Analiza widm EXAFS dostarcza informacji o otoczeniu atomu absorbującego w
kolejnych strefach koordynacyjnych, liczbie i rodzaju atomów w każdej strefie Nj, rodzaju
atomów sąsiadujących oraz ich odległości od atomu centralnego (absorbującego) Rj. Istotnym
parametrem jest czynnik Debye’a-Wallera σ2. Składają się na niego dwa komponenty σstat i

σvib (równanie 3.7), odpowiadające statycznemu nieporządkowi strukturalnemu oraz drganiom
termicznym atomów. Czynnik temperaturowy można minimalizować poprzez pomiar widma
EXAFS w niskiej temperaturze (np. ciekłego azotu).

2
2
σ 2 = σ stat
+ σ vib
,

(3.7)

Technika analizy widm EXAFS jest szczególnie użyteczna w przypadku badań
materiałów o dużym nieporządku strukturalnym, czyli nie posiadających uporządkowania
dalekiego zasięgu. Zostanie to zaprezentowane na przykładzie chitozanów, gdzie wyznaczono
otoczenie atomów żelaza.

34

3.3 Rentgenowska Analiza Składu
3.3 Rentgenowska analiza składu

3.3.1 Fluorescencja rentgenowska

Podstawową nieniszczącą i stosunkowo najprostszą techniką służącą do analiz składu
pierwiastkowego materiałów jest fluorescencja rentgenowska (ang. „X-ray Fluorescencje”,
XRF). Polega ona na wzbudzaniu charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego za
pomocą promieniowania pochodzącego z lampy rentgenowskiej lub obecnie synchrotronu.
Podstawy fizyczne zachodzących procesów opisano w rozdziale 3.1. Najczęściej spotykane są
laboratoryjne zestawy z lampami rentgenowskimi, gdzie do detekcji promieniowania
charakterystycznego wykorzystuje się detektory półprzewodnikowe głównie krzemowe
domieszkowane litem Si(Li).
Prostota tej techniki polega na braku specjalnej preparatyki próbek oraz bardzo
szybkim uzyskaniu informacji odnośnie składu badanego materiału, a rezultatem tego są
niskie koszty analizy. Technika ta pozwala na jednoczesną analizę szerokiego zakresu
koncentracji pierwiastków (od kilku ppm do kilkudziesięciu procent). Jest to technika
nieniszcząca oraz w standardowej wersji nie określająca stanu chemicznego materiału. Może
być ona stosowana dla pierwiastków od Be do U oraz próbek objętościowych, proszkowych,
ciekłych czy warstw. Powszechnie dostępne spektrometry posiadają jednak dość istotne
wady. Jedną z nich jest brak możliwości rejestracji lekkich pierwiastków, gdyż
promieniowanie przez nie emitowane jest absorbowane na berylowym okienku chroniącym
detektor. Ponadto ze względu na ograniczoną rozdzielczość energetyczną detektora często ma
się do czynienia z nakładaniem się pików od promieniowania o bliskiej energii, co
uniemożliwia zarówno analizę ilościową jak i jakościową.
Fluorescencja rentgenowska jest techniką powszechnie wykorzystywaną w przemyśle.
Jak wspomniano wcześniej skład ilmenitów również standardowo jest wyznaczany za pomocą
tej techniki. Skład materiałów podawany jest na podstawie zawartości najbardziej
popularnych tlenków występujących w przyrodzie. Taka informacja, jak zostanie to
zaprezentowane w niniejszej pracy, nie ma odzwierciedlenia w faktycznym składzie
fazowym, który w przypadku ilmenitów jest kluczowym dla zoptymalizowania procesu
produkcji bieli tytanowej z wykorzystaniem tych materiałów.
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3.3.2 Elektronowa mikroanaliza rentgenowska
Elektronowa mikroanaliza rentgenowska [54, 55] (ang. „Elektron Probe Micro
Analysis”, EPMA) została wykorzystana w celu wyznaczenia składu pierwiastkowego
naturalnych ilmenitów. Zastosowano zarówno standardową analizę jak również analizę na
pojedynczych cząstkach (ang. „Single Particie EPMA”), opracowaną na uniwersytecie w
Antwerpii do badania aerozoli [56-58]. W obu przypadkach wykorzystano detekcję z
dyspersją energii (ang. „Energy Dispersive Spektrometry”, EDS) używając detektorów
półprzewodnikowych z ultra-cienkimi okienkami, co pozwoliło na analizę z uwzględnieniem
lekkich pierwiastków.
Mikroanaliza jest bardzo dobrym narzędziem do badania materiałów naturalnego
pochodzenia. Technika ta pozwala określić morfologię oraz skład badanego materiału, a w
przypadku analizy na pojedynczych cząstkach informacja ta pochodzi z pojedynczych ziaren
minerału. Jak wspomniano w rozdziale 2.1, skład ilmenitów potrafi się zmieniać w zależności
od miejsca jego wydobywania, a dodatkowo różnice mogą występować nawet pomiędzy
ziarnami minerału wydobywanego w jednym miejscu.
Elektronowa
wysokoenergetycznych

mikroanaliza
elektronów

rentgenowska
z

atomami

wykorzystuje
badanego

materiału.

oddziaływanie
Zachodzące

oddziaływania opisano w rozdziale 3.1. W przypadku mikroanalizy rentgenowskiej stosuje się
wiązki elektronowe ogniskowane do średnicy około 0.1 µm, a typowe energie elektronów
zawierają się w przedziale 5-25 keV. Rejestracja charakterystycznego promieniowania
rentgenowskiego emitowanego przez wzbudzane atomy dostarcza informacji na temat składu
pierwiastkowego, natomiast elektrony wtórne oraz wstecznie rozproszone pozwalają na
obrazowanie powierzchni badanego materiału [54].
W przypadku rejestracji charakterystycznego promieniowania tzw. metodą EDS
stosowane są detektory półprzewodnikowe. Standardowo są to Si(Li) z okienkiem berylowym
zabezpieczającym kryształ. Stosuje się niekiedy detektory bezokienkowe, jednak i one nie są
pozbawione wad, ponieważ niewielka ilość wody, zawsze obecna w komorze próżniowej
mikrosondy elektronowej, zbiera się na chłodzonym ciekłym azotem krysztale detektora,
tworząc warstewkę lodu. Grubość warstwy lodu zmienia się w czasie i bezpośrednio wpływa
na wydajność układu detekcji zwłaszcza przy analizie lekkich pierwiastków. W celu poprawy
rejestracji pierwiastków o małej liczbie atomowej oraz zapobieganiu zmianie wydajności
detektora w czasie, zaprojektowano ultra-cienkie polimerowe okienka o grubości około
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0.4 µm. W taki detektor firmy MOXTEK wyposażona jest mikrosonda do analizy
pojedynczych cząstek na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Antwerpii [59].

Rysunek 3.13. Schemat budowy okienka detektora półprzewodnikowego; a) berylowe;
b) ultra-cienkie polimerowe.

Rysunek 3.13 przedstawia schematyczną budowę berylowego okienka oraz ultra-cienkiego
polimerowego, natomiast na rysunku 3.14 porównano transmisję linii Kα lekkich
pierwiastków dla okienek berylowych i atmosferycznie cienkich (polimerowych) na
detektorach Si(Li) [59].

Rysunek 3.14. Transmisja promieniowania linii Kα lekkich pierwiastków przez różne typy
okienek detektora. Be – berylowe; ATW – atmosferycznie cienkie; SATW super
atmosferycznie cienkie.

Całkowita głębokość wnikania elektronów zależy od liczby atomowej pierwiastków, z
których składa się badany materiał oraz energii wiązki elektronów.
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Rysunek 3.15. Zasięg oraz rozdzielczość przestrzenna dla wiązki elektronów i
promieniowania charakterystycznego w ciele stałym.
Rysunek 3.15 schematycznie pokazuje zasięg (głębokość wnikania) oraz rozdzielczość
przestrzenną (rozmiar wiązki wewnątrz materiału) dla różnych procesów będących wynikiem
oddziaływania elektronów z materią dla materiałów składających się z pierwiastków o małych
i średnich liczbach atomowych. Rozdzielczość przestrzenna dla elektronów wtórnych i
Auger’a jest zbliżona do średnicy wiązki padającej, natomiast dla elektronów wstecznie
rozproszonych i charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego jest zazwyczaj
wielokrotnie od niej większa. W przypadku dwóch ostatnich procesów rozdzielczość
przestrzenna jest porównywalna z zasięgiem [55].
Pomiary składu pierwiastkowego ilmenitów zostały przeprowadzone wykorzystując
zarówno standardową mikroanalizę, jak i analizę na pojedynczych cząstkach. Standardowa
mikroanaliza została przeprowadzona w Instytucie Fizyki PAN, w laboratorium SL 2.2, przy
użyciu L200D Link ISIS podłączonego do mikroskopu skaningowego firmy JEOL model
JSM 6400 (rysunek 3.16). Układ ten jest wyposażony w detektor półprzewodnikowy Si(Li)
firmy Oxford posiadający ultra-cienkie okienko.

Rysunek 3.16. Mikrosonda elektronowa L200D Link ISIS.
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Zdolność rozdzielcza ww. detektora to około 60 eV dla linii Kα węgla oraz około 130
eV dla linii Kα manganu. Kąt pomiędzy detektorem a powierzchnią próbki wynosi 40o.
Wyznaczenia składu pierwiastkowego badanych materiałów dokonuje się poprzez pomiar
intensywności badanej linii. Standardowa procedura pozwalająca wyliczyć stężenie danego
pierwiastka ci to tzw. metoda ZAF. Uwzględnia ona poprawki związane z różnicą liczb
atomowych, absorpcją oraz fluorescencją.

ki = ci Z i Ai Fi

(3.8)

gdzie:
ki – jest stosunkiem natężenia promieniowania rentgenowskiego generowanego przez i-ty
składnik badanej próbki do natężenia promieniowania rentgenowskiego generowanego przez
i–ty składnik wzorca; ki =

Ii

I iwz

,

ci – stężenie i-tego pierwiastka w próbce,
Zi – uwzględnia różnice w objętościach wzbudzenia charakterystycznego promieniowania
rentgenowskiego w próbce i we wzorcu oraz różnice w czynnikach wstecznego rozproszenia
elektronów, zależne od średnich liczb atomowych materiału,
Ai – odpowiada różnicom absorpcji promieniowania X w próbce i we wzorcu,
Fi – uwzględnia wtórne wzbudzenie fluorescencyjne promieniowania X przez składniki
próbki oraz przez widmo ciągłe,
Metoda ZAF pozwala na dość dokładne obliczenie stężenia pierwiastków w badanym
materiale pod warunkiem, że nie są to pierwiastki lekkie [54]. W przypadku ilościowej
analizy pierwiastków lekkich zastosowanie metody ZAF prowadzi do bardzo dużych błędów.
Do analizy lekkich pierwiastków zdecydowanie lepsza metodą obliczeniową jest tzw. metoda
ϕρz. Metoda ta znacznie lepiej uwzględnia absorpcję, najistotniejszą poprawkę stosowaną
w

ilościowej

mikroanalizie

rentgenowskiej.

Ta

poprawka

jest

funkcją

rozkładu

głębokościowego promieniowania rentgenowskiego generowanego w badanym materiale.
Pozwala to na uwzględnienie jednocześnie absorpcji promieniowania rentgenowskiego oraz
rozproszenia wiązki elektronowej w materiale. W przypadku badanych ilmenitów informację
ilościową uzyskano, stosując metodę ϕρz [54]. Użyto do tego celu standardowego
komercyjnego programu firmy Oxford ISIS SUITE 1.04a.
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3.2.3 Mikroanaliza rentgenowska na pojedynczych cząstkach

Mikroanalizę rentgenowską na pojedynczych cząstkach przeprowadzono

na

Uniwersytecie w Antwerpii wykorzystując zmodyfikowaną mikrosondę elektronową firmy
JEOL model JXA-733, wyposażoną w detektor półprzewodnikowy Si(Li) z ultra-cienkim
okienkiem o grubości 0.4 µm (rysunek 3.17).

Rysunek 3.17. Zmodyfikowana mikrosonda
JEOL JXA-733.
Zdolność rozdzielcza tego detektora to 60 eV dla linii Kα węgla oraz 133 eV dla linii
Kα manganu. Sygnał z detektora, ustawionego pod kątem 30o do powierzchni próbki, jest
zbierany przez analizator wielokanałowy Canberra S100, natomiast specjalistyczne
oprogramowanie do analizy danych zostało opracowane przez pracowników laboratorium
[60]. Podstawową metodą wykorzystaną w oprogramowaniu są symulacje Monte Carlo.
Oprogramowanie to jest stosowane do badania aerozoli i zanieczyszczeń atmosfery, które
zawierają głównie lekkie pierwiastki [61]. Z inicjatywy autora i na potrzeby tej pracy
postanowiono wykorzystać tę metodę do analizy minerałów, które również charakteryzują się
dużym nieporządkiem. Zastosowanie mikroanalizy rentgenowskiej na pojedynczych
cząstkach do badania ilmenitów było poprzedzone badaniami ceramik NaNbO3 w celu
sprawdzenia, czy program komputerowy będzie poprawie liczył zawartość Nb i O
jednocześnie. Oprogramowanie wymagało wprowadzenia odpowiednich poprawek na
przekroje czynne na jonizację powłok M ciężkich atomów. Badania te zaowocowały pracą
[62] i pozwoliły na zastosowanie analizy na pojedynczych cząstkach do badań ilmenitów.
Zastosowanie ultra-cienkiego okienka na detektorze w mikroanalizie rentgenowskiej
oraz symulacji Monte Carlo pozwoliło na jednoczesne wyznaczenie zawartości lekkich i
ciężkich pierwiastków w pojedynczych cząstkach badanego materiału.
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Pomiary przeprowadzono przy energii wiązki elektronów 10 keV i natężeniu prądu 1
nA. Pomiary wykonane były w trybie automatycznym definiującym wielkość ziaren od 1 do
100 µm. Czas zbierania sygnału z każdego ziarna wynosił 20 s, ilość zmierzonych ziaren to
około 300 dla każdej próbki. Proszek był rozmieszany w acetonie, a następnie nanoszony na
srebrne podłoże. Po odparowaniu acetonu pozostawała cienka warstwa węgla zapewniająca
odprowadzenie ładunku z powierzchni ziaren.
Dane dla każdej badanej próbki były analizowane za pomocą zestawu programów
opracowanych na Uniwersytecie w Antwerpii o nazwie Integrated Data Analysis System
(IDAS) [60]. Analiza danych przebiegała etapowo. Pierwszy krok stanowiła interpretacja
otrzymanych widm dla poszczególnych punktów pomiarowych (ziaren). Analizę wykonano
poprzez nieliniowe dopasowanie metodą najmniejszych kwadratów obszaru pod pikami
widma, używając do tego celu programu AXIL [63]. Do ilościowej analizy składu
pierwiastkowego ilmenitów, włączając w to pierwiastki lekkie, użyto programu CASINO
wykorzystującego symulacje Monte Carlo [64]. Program ten został zaprojektowany do
modelowania oddziaływań pomiędzy niskoenergetyczną wiązką elektronów, a elektronami
rdzeniowymi. Procedura iteracyjna wykorzystuje metodę Monte Carlo. W każdej iteracji
program symulacyjny wylicza intensywność promieniowania charakterystycznego oraz
zawartość pierwiastków zidentyfikowanych w danym ziarnie. Kolejnym etapem analizy
danych był podział wszystkich zmierzonych ziaren na klastery o najbardziej zbliżonym
składzie. W tym celu zastosowano program do analizy i tworzenia klasterów (ang.
„Hierarchical Cluster Analysis”, HCA). Klasteryzacja w przypadku tego programu,
sprowadza się do grupowania obiektów w grupy – klastery. Procedura hierarchicznego
grupowania rozpoczyna się od jednego obiektu (sugerowanego związku chemicznego), a
następne obiekty wykazujące podobieństwo są grupowane i tworzą nowy klaster. Procedura
jest powtarzana, aż do momentu kiedy pozostaje tylko jedna grupa, zawierająca wszystkie
pozostałe obiekty [65]. Wadą procedury HCA jest możliwość powstawania klasterów
sugerujących związki chemiczne, które nie występują w badanym materiale. Tworzone są
biblioteki sugerowanych związków chemicznych dla danych obiektów. Dla ilmenitów nie
istniały biblioteki, dlatego klasteryzacja uwzględniała podobieństwo składu poszczególnych
obiektów. Szukano związków chemicznych, które mogą tworzyć się w badanych minerałach,
a następnie oszacowywano ich zawartość na podstawie składu pierwiastkowego w
poszczególnych klasterach [66]. Zaproponowane związki chemiczne oraz ich zawartość,
omówione zostały w rozdziale 4.1.
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3.4 Dyfrakcja rentgenowska

Jedną z podstawowych metod do określania składu fazowego materiałów jest
proszkowa dyfrakcja rentgenowska (ang. „X-Ray Powder Diffraction”, XRPD) [32],
zastosowano ją również w prezentowanej rozprawie. Technika ta obejmuje takie obszary
zastosowań jak jakościowa i ilościowa analiza fazowa, badania defektów oraz naprężeń.
XRPD jest szeroko wykorzystywana w przemyśle do wyznaczania składu fazowego różnego
rodzaju materiałów, w tym również minerałów naturalnego pochodzenia.
Dyfrakcja rentgenowska jest techniką wykorzystującą oddziaływanie promieniowania
rentgenowskiego z materią. Rozproszenie sprężyste fotonu na elektronach, opisywane tzw.
czynnikiem Thomsona i interferencja przestrzenna rozproszonych fal stanowią podstawy
fizyczne tej metody.
Technika ta dostarcza informacji o strukturze krystalicznej badanego materiału i może
być stosowana do układów jedno bądź wielofazowych. Do pomiarów dyfrakcyjnych
wykorzystuje się dyfraktometr rentgenowski. Składa się on ze źródła promieniowania,
najczęściej jest to lampa rentgenowska lub synchrotron, monochromatora, optyki
rentgenowskiej, goniometru oraz detektora. Goniometr jest częścią dyfraktometru
odpowiedzialną za ustawienie próbki i pozycji detektora. Jest on również odpowiedzialny za
precyzyjny pomiar kąta θ.
Zjawisko dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na płaszczyznach atomowych
zostało wyjaśnione przez W. L. Bragga (rysunek 3.18).

Rysunek 3.18. Warunek Bragga dla dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
d – odległość międzywęzłowa, θ – kąt pomiędzy wiązką, a płaszczyznami atomowymi,
λ – długość fali.
Fale rozproszone na równoległych płaszczyznach, odległych od siebie o d, interferują
ze sobą, gdy różnica dróg optycznych jest całkowitą wielokrotnością (n) długości fali λ.
Matematycznie warunek Bragga przedstawia się następująco:
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nλ = 2d sin θ ,

(3.9)

Pomiary dyfrakcyjne oraz jakościowa i ilościowa analiza, zostały przeprowadzone w
Instytucie Fizyki PAN w Laboratorium SL 1.3. Wykorzystano do tego celu dyfraktometr
Philips X’Pert Pro Alpha1 MPD o geometrii pomiarowej typu Bragga-Brentano. W geometrii
tej wykorzystuje się wiązkę rozbieżną gdyż jest to technika ogniskująca, a źródło
promieniowania i detektor znajdują się na obwodzie okręgu ogniskowania w centrum, którego
znajduje się płaska próbka (rysunek 3.19) [67].

Rysunek 3.19. Schemat geometrii pomiarowej typu Bragga-Brentano.

Jako źródło promieniowania rentgenowskiego zastosowano lampę rentgenowską z
kobaltową anodą. Do rejestracji wiązki ugiętej wykorzystano paskowy krzemowy detektor
półprzewodnikowy.
Wynikiem pomiarów dyfrakcyjnych jest dyfraktogram – najczęściej dwuwymiarowy
wykres zależności natężenia wiązki ugiętej od kąta 2θ na obwodzie okręgu ogniskowania.
Położenie maksimów dyfrakcyjnych jest zależne od typu symetrii krystalograficznej,
parametrów sieciowych materiału i długości fali promieniowania. Natężenie jest zależne od
rodzaju i położenia atomów w komórce elementarnej badanego materiału.
Możliwość dokonania analizy fazowej ilmenitów była motywacją do podjęcia badań z
wykorzystaniem

tej

techniki.

Analiza

ilościowa

zidentyfikowanych

faz

została

przeprowadzona z wykorzystaniem metody Rietvelda [68]. Jest to technika obliczeniowa
stosowana do analizy jedno i wielofazowych materiałów polikrystalicznych. Podstawą jej jest
numeryczne dopasowane obliczonego profilu natężeń wszystkich refleksów dla założonego
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modelu. Bezwzorcowa analiza fazowa, zrealizowana w metodzie Rietvelda bazuje na dość
prostej zależności opisującej udział wagowy danej fazy p:

W p = S p ( ZMV ) p / ∑ S i ( ZMV ) i ,

(3.10)

i

gdzie,

Wp – udział wagowy fazy p w mieszaninie
Sp – czynnik skalujący dla fazy p (zależy on od ilości materiału biorącego udział w
rozpraszaniu dyfrakcyjnym i natężenia wiązki padającej)
Z – ilość jednostek formularnych przypadających na komórkę elementarna,
M – masa molowa związku,
V – objętość komórki elementarnej,
Sumowanie przebiega po wszystkich założonych fazach i.

Szczegółowe wyniki analizy dla ilmenitów zostaną przedstawione w rozdziale 4.1.4.
Analiza została przeprowadzona przy użyciu programu FullProf [69].
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4. Wyniki analizy danych eksperymentalnych
4.1 Ilmenity
Badane na potrzeby tej pracy ilmenity wykorzystywane są, jak wspomniano w
rozdziale 2.1, do produkcji bieli tytanowej metodą siarczanową [70, 71]. Surowce są
akredytowane przez dostawcę pod kątem zawartości Ti na +4 stopniu utlenienia oraz żelaza
na +2 i +3 stopniu. Przed rozpoczęciem procesu produkcji dane akredytacyjne są
weryfikowane metodami chemicznymi (miareczkowanie) oraz spektroskopowymi (XRF), z
tym że analiza dotyczy tylko wyżej wymienionych pierwiastków. Pierwszym etapem procesu
produkcji jest poddanie ilmenitu reakcji z kwasem siarkowym [72, 73]. Reakcja ta jest silnie
egzotermiczna i musi być przeprowadzana w odpowiednich warunkach, aby uniknąć
eksplozji. Niezbędna jest znajomość składu pierwiastkowego oraz fazowego, gdyż pozwala to
zoptymalizować

i

odpowiednio

przygotować

warunki

dla

reakcji

chemicznych

przeprowadzanych na ilmenitach. Istotne jest również uzyskanie informacji o fazach
tworzonych przez pierwiastki mniejszościowe, gdyż one wpływają na jakość uzyskiwanego
produktu końcowego. Standardowo stosowane techniki analityczne nie zapewniają
dostatecznej wiedzy o składzie tych minerałów. Ponadto, wykonanie zwykłej przemysłowej
analizy za pomocą rentgenowskiej fluorescencji, czy mikroanalizy dostarcza mylących
informacji, ponieważ skład podawany jest jako zestaw najpopularniejszych tlenków
występujących w przyrodzie. Zazwyczaj nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistym składzie
fazowym. Ekspertyza naukowa wykonana za pomocą tych technik dostarcza szerszej wiedzy
jednak, jak zostanie pokazane poniżej i ona jest niewystarczająca. Problemy te wynikają z
nieporządku strukturalnego, jaki charakteryzuje te naturalne minerały.
W rozprawie tej zastosowano kilka komplementarnych technik spektroskopowych
oraz dyfrakcję, w celu uzyskania informacji o składzie pierwiastkowym oraz fazowym
ilmenitów z Norwegii, Australii, Chin oraz Indii.

4.1.1 Struktura bliska krawędzi absorpcji

Zastosowanie absorpcji rentgenowskiej do analizy ilmenitów zakładało pomiar widm
XANES oraz ich jakościową analizę dla większości zidentyfikowanych za pomocą
elektronowej mikroanalizy rentgenowskiej pierwiastków. Wiedząc, że kształt widma XANES
jest

swoistym

„odciskiem

palca”

stanu

chemicznego

analizowanego

pierwiastka,

zdecydowano się na zastosowanie tej techniki w celu określenia stopnia utlenienia
pierwiastków oraz identyfikacji faz. Zmierzono krawędzie K: żelaza (7112 eV), tytanu (4966
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eV), krzemu (1839 eV), glinu (1559 eV), magnezu (1303 eV), manganu (6539 eV) i chromu
(5989 eV) oraz krawędzie L: żelaza (706.8 eV) i tytanu (453.8 eV) [74]. Na potrzeby analizy
widm XANES zmierzono zestaw materiałów wzorcowych w postaci czystych tlenków
zawierających wszystkie analizowane pierwiastki. Materiały referencyjne pochodziły z firmy
Alfa Aesar, ich wykaz znajduje się w tabeli 4.1.

Materiał wzorcowy
FeTiO3
Fe2O3
MgTiO3
MgSiO3
MgO/Mg(OH)2
MnTiO3
Cr2O3
Al2O3
MnO2
MnO

Fe K
X
X

Fe L
X
X

Ti K
X

Mierzona krawędź
Ti L Mg K Mn K
X

X

X

Cr K

X
X
X

Si K

Al K

X
X
X
X
X
X

Tabela 4.1. Materiały referencyjne oraz zmierzone dla nich krawędzie.

Ze względu na zróżnicowane energie progu absorpcji pomiary wykonano na dwóch
synchrotronach: (i) DORIS III – DESY, Hasylab w Hamburgu na stacji eksperymentalnej A1
(krawędzie K dla Fe, Ti, Mn oraz Cr); (ii) BESSY w Berlinie, stacja eksperymentalna UE52PGM (krawędzie K dla Al, Mg oraz L dla Fe i Ti).
Stacja eksperymentalna A1 (rysunek 4.1) na synchrotronie DORIS III wyposażona
była w monochromator dwukrystaliczyczny Si (111) pozwalający dostroić odpowiednią
energię dla analizowanych pierwiastków. Intensywność padającego promieniowania była
mierzona przez komorę jonizacyjną wypełnioną azotem i absorbującą 10% wiązki padającej.
Zastosowano dwie metody pomiarowe, transmisyjną dla materiałów wzorcowych oraz
pierwiastków większościowych w ilmenitach, a także fluorescencyjną dla pierwiastków
mniejszościowych. W przypadku metody transmisyjnej natężenie wiązki przechodzącej przez
próbkę mierzono za pomocą drugiej komory jonizacyjnej wypełnionej argonem i absorbującej
50%

intensywności

wiązki.

W

metodzie

fluorescencyjnej

wykorzystywano

siedmioelementowy detektor półprzewodnikowy Si(Li) lub Ge. Gazy i ciśnienie dla pierwszej
oraz drugiej komory jonizacyjnej były dobierane zależnie od analizowanej krawędzi.
Skorzystano do tego celu z programu XAFSMASS wchodzącego w skład pakietu
analitycznego VIPER [75]. Próbki dla pomiarów metodą transmisji były przygotowywane w
formie pastylek, gdzie odpowiednia ilość materiału była mieszana ze 100 mg celulozy. Ilość
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potrzebnego materiału obliczana była ze wzoru chemicznego, tak aby skok na krawędzi
absorpcji wynosił 1. Obliczenia wykonywano za pomocą wspomnianego już programu
XAFSMASS. Próbki dla pomiarów metodą fluorescencji były rozdrabniane w moździerzu, a
następnie wciskane w przewodzącą taśmę węglową tak, aby tworzyły równą, płaską
powierzchnię.

Rysunek 4.1. Stacja eksperymentalna A1, Hasylab, DESY.

Na stacji eksperymentalnej UE52-PGM (rysunek 4.2) na synchrotronie BESSY,
wiązka monochromatyzowana była za pomocą siatki dyfrakcyjnej. Dla niskich energii
promieniowania synchrotronowego, nie stosuje się komór jonizacyjnych do pomiaru
intensywności wiązki padającej. W przypadku stacji UE52-PGM pomiar I0 przeprowadzany
jest jako pomiar referencyjny za pomocą diody półprzewodnikowej. Widma ilmenitów oraz
materiałów wzorcowych na tej stacji były rejestrowane za pomocą trzech metod
eksperymentalnych: (i) fluorescencji, wykorzystując dwuelementowy detektor Si(Li); (ii)
pomiaru prądu próbki; (iii) pomiaru elektronów wtórnych z dyskryminacją energii.
Preparatyka próbek była jednakowa dla wszystkich metod pomiarowych, a sygnał
fluorescencyjny oraz elektronowy był mierzony jednocześnie.

47

4.1 Ilmenity

Rysunek 4.2. Stacja eksperymentalna UE52-PGM, BESSY, Berlin.

W celu uzyskania dobrej statystyki, mierzono po kilka widm dla każdego
analizowanego pierwiastka. Widma badanych materiałów na danej krawędzi były mierzone
jedno po drugim, aby uniknąć zmian w kalibracji monochromatora. Do obróbki danych
eksperymentalnych skorzystano z programu XANDA [76-78].
Tło odejmowano poprzez aproksymację linią prostą na obszarze przed krawędzią. W
celu identyfikacji fazowej, polegającej na porównaniu kształtu widm ilmenitów oraz
materiałów

wzorcowych,

widma

były

normalizowane

w

maksymalnym

punkcie

intensywności. W przypadku widm, wykazujących znaczące różnice w stosunku do wzorców
wykonano analizę kombinacji liniowej materiałów referencyjnych. Podstawą takiej analizy
jest założenie, iż widmo XANES materiału wielofazowego jest ważoną sumą widm
pochodzących od poszczególnych faz, gdzie wagą są udziały procentowe faz wchodzących w
skład tego materiału [79-81]. Analizy polegającej na kombinacji liniowej widm dokonano za
pomocą programu XANDA.
Błąd wynikający z analizy kombinacji liniowej dla uzyskanych wartości był
wyznaczany na podstawie macierzy korelacji między wszystkimi parametrami biorącymi
udział w dopasowaniu [82]. Przyjęto, że błąd statystyczny wynikający z eksperymentu jest
równy pierwiastkowi kwadratowemu z liczby zliczeń δ s ≈ N i oszacowano, że jest on
mniejszy niż 1%. W związku z tym, założono jednakowy błąd statystyczny dla wszystkich
danych eksperymentalnych.
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4.1.1.1 Krawędzie absorpcji Fe

Pomiary oraz analizę widm XANES dla ilmenitów przeprowadzono najpierw dla
pierwiastków większościowych. Poprzez porównanie widm krawędzi K żelaza oraz tytanu z
widmami materiałów referencyjnych stwierdzono, że zasadnicza część każdego z tych
pierwiastków związana jest jako FeTiO3, czyli ilmenit. W związku z tym żelazo występuje
głównie na stopniu utleniania +2, natomiast tytan +4. W przypadku Fe dalsza analiza
wykazała obecność Fe3+ w postaci Fe2O3. Po wykonaniu kombinacji linowej widm
materiałów wzorcowych: syntetycznego FeTiO3 i czystego Fe2O3, okazało się, że w
przypadku ilmenitu norweskiego proporcje zawartości tych dwóch materiałów wynoszą
odpowiednio: (i) FeTiO3 – 86.8% ± 0.2%; (ii) Fe2O3 – 13.2% ± 0.2%. Na rysunku 4.3
przedstawiono porównanie widm ilmenitu norweskiego, FeTiO3 i Fe2O3, a na rysunku 4.4
wynik dopasowania widm tych materiałów dla krawędzi K żelaza.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Fe K

Ilmenit norweski
Fe2O3
FeTiO3
7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.3. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu norweskiego dla krawędzi K
żelaza.
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Fe K
Natężęnie (jedn. wzgl.)

dopasowanie
Ilmenit norweski

7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.4. Wynik kombinacji liniowej widm referencyjnych dla krawędzi K żelaza.
Porównanie widm dla krawędzi K żelaza materiałów wzorcowych oraz ilmenitu
australijskiego zaprezentowano na rysunku 4.5. Udział Fe3+ jako Fe2O3 w tym ilmenicie
oszacowano na 27.6% ± 0.3%, reszta, czyli 72.4% ± 0.3% stanowi czysty ilmenit. Wynik
dopasowania przedstawia rysunek 4.6.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Fe K

Ilmenit australijski
Fe2O3
FeTiO3
7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.5. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu australijskiego dla
krawędzi K żelaza.
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Fe K
Natężęnie (jedn. wzgl.)

dopasowanie
Ilmenit australijski

7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.6. Wynik kombinacji liniowej widm referencyjnych dla krawędzi K żelaza.
Dla ilmenitu chińskiego zawartość Fe2O3 na podstawie kombinacji linowej widm
wzorcowych oszacowano na 19.7% ± 0.4%, natomiast czysty ilmenit stanowi 80.3% ± 0.4%.
Rysunki 4.7 i 4.8 prezentują porównanie widma ilmenitu chińskiego z widmami materiałów
wzorcowych oraz wynik ich dopasowania.

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Fe K

Ilmenit chiński
Fe2O3
FeTiO3
7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.7. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu chińskiego dla krawędzi K
żelaza.
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Fe K
Natężęnie (jedn. wzgl.)

dopasowanie
Ilmenit chiński

7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.8. Wynik kombinacji liniowej widm referencyjnych dla krawędzi K żelaza.
Analiza zawartości Fe2O3 w ilmenicie indyjskim wykazała obecność 15.1% ± 0.4%, a FeTiO3
84.9% ± 0.4%. Na rysunkach 4.9 i 4.10 przedstawiono porównanie widm oraz wynik
dopasowania.

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Fe K

Ilmenit indyjski
Fe2O3
FeTiO3
7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.9. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu indyjskiego dla krawędzi K
żelaza.
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Fe K
Natężenie (jedn. wzgl.)

dopasowanie
Ilmenit indyjski

7100

7120

7140

7160

7180

7200

7220

Energia (eV)

Rysunek 4.10. Wynik kombinacji liniowej widm referencyjnych dla krawędzi K żelaza.
Podjęto również próbę analizy krawędzi L3 żelaza w ilmenitach, gdyż dostarcza ona
informacji o elektronach typu d, które bezpośrednio biorą udział w wiązaniach chemicznych.
Pomiary przeprowadzono tylko dla ilmenitu norweskiego, gdyż układ optyczny stacji
eksperymentalnej uległ uszkodzeniu, co uniemożliwiło pomiary pozostałych ilmenitów.
Analiza widm również w tym przypadku potwierdziła, iż żelazo głównie występuje na +2
stopniu utlenienia. Udział ilmenitu oraz hematytu, ustalony na podstawie kombinacji liniowej
widm, wynosił odpowiednio 83.3% ± 0.4% FeTiO3 oraz 16.7% ± 0.5% Fe2O3. Wynik
uzyskany z analizy krawędzi L wykazuje zwiększoną zawartość hematytu w porównaniu z
wynikiem analizy krawędzi K. Biorąc pod uwagę różnice w głębokości analizy każdej z tych
krawędzi,

fakt

ten

może

wskazywać

na

występowanie

hematytu

w

obszarach

powierzchniowych ziaren. Rysunki 4.11 i 4.12 prezentują porównanie analizowanych widm
oraz wynik dopasowania.
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Fe L3

Fe2O3

Natężęnie (jedn. wzgl.)

FeTiO3
Ilmenit norweski

706

708

710

712

714

716

718

Energia (eV)

Rysunek 4.11. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu norweskiego dla krawędzi L3
żelaza.

Fe L3
Natężęnie (jedn. wzgl.)

dopasowanie
ilmenit norweski

706

708

710

712

714

716

718

Energia (eV)

Rysunek 4.12. Wynik dopasowania krawędzi L3 żelaza ilmenitu norweskiego za pomocą
widm materiałów referencyjnych.
Analizowane ilmenity różnią się zawartością hematytu. Najwięcej tego minerału
stwierdzono w ilmenicie australijskim, a najmniej w norweskim (tabela 4.2). Miejsca z
którego wydobywane są ilmenity mają więc wpływ na zawartość hematytu. Wysoka
temperatura (Australia) powoduje więc rozkład ilmenitu i pojawienie się większej zawartości
tlenku, głownie na powierzchni ziaren.
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Ilmenit
Hematyt
Zawartość procentowa [%]
86.8
13.2
72.4
27.6
80.3
19.7
84.9
15.1

Próbka ilmenitu
norweski
australijski
chiński
indyjski

Tabela 4.2. Zawartość procentowa ilmenitu i hematytu w ilmenitach na
podstawie analizy krawędzi K żelaza.
4.1.1.2 Krawędzie absorpcji Ti
Analiza porównawcza dla krawędzi K tytanu w ilmenitach wykazała, że większość
tytanu jest związana w postaci FeTiO3, więc tytan jest na +4 stopniu utlenienia. W przypadku
ilmenitu norweskiego oraz australijskiego postulowano obecność fazy MgTiO3, jednak
analiza ilościowa nie przyniosła rezultatu. Sugerując się wynikami z analizy ilościowej dla
krawędzi L tytanu, sprawdzono czy udział 1% MgTiO3 w ilmenicie norweskim oraz 3% w
ilmenicie australijskim, powoduje zauważalną zmianę kształtu widma FeTiO3. Wykonano
złożenie wspomnianych wyżej widm w ustalonych proporcjach, jednak nie zaobserwowano
różnic. Tak małe domieszki są poniżej czułości analizy widm XANES dla krawędzi K tytanu.
Ponadto, zarówno FeTiO3, jak i MgTiO3 maja podobne otoczenia Ti składające się z sześciu
atomów tlenu w odległości około 2 Å. Rysunki 4.13, 4.14, 4.15 oraz 4.16 prezentują
porównania widm tytanu na krawędzi K dla ilmenitu norweskiego, australijskiego oraz widma
z założonymi domieszkami MgTiO3 w FeTiO3. Na rysunkach 4.17 i 4.18 przedstawiono
porównanie kształtów widm FeTiO3 oraz ilmenitu chińskiego i indyjskiego.

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Ti K

Ilmenit norweski
FeTiO3
MgTiO3
4960

4970

4980

4990

5000

5010

5020

5030

Energia (eV)

Rysunek 4.13. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu norweskiego dla krawędzi K
tytanu.
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Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti K

Ilmenit norweski
99% FeTiO3 + 1% MgTiO3
4960

4970

4980

4990

5000

5010

5020

5030

5040

Energy (eV)

Rysunek 4.14. Porównanie widma ilmenitu norweskiego oraz mieszaniny FeTiO3 i MgTiO3,
dla krawędzi K tytanu.

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Ti K

Ilmenit austarlijski
FeTiO3
MgTiO3
4960

4970

4980

4990

5000

5010

5020

5030

Energia (eV)

Rysunek 4.15. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu australijskiego dla krawędzi K
tytanu.
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Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti K

Ilmenit australijski
97% FeTiO3 + 3% MgTiO3
4960

4970

4980

4990

5000

5010

5020

5030

Energia (eV)

Rysunek 4.16. Porównanie widma ilmenitu norweskiego oraz mieszaniny FeTiO3 i MgTiO3,
dla krawędzi K tytanu.

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Ti K

Ilmenit chiński
FeTiO3
4960

4970

4980

4990

5000

5010

5020

5030

Energia (eV)

Rysunek 4.17. Porównanie widma czystego FeTiO3 oraz ilmenitu chińskiego dla krawędzi K
tytanu.
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Natężęnie (jedn. wzgl.)

Ti K

Ilmenit indyjski
FeTiO3
4960

4970

4980

4990

5000

5010

5020

5030

Energia (eV)

Rysunek 4.18. Porównanie widma czystego FeTiO3 oraz ilmenitu indyjskiego dla krawędzi K
tytanu.
Analiza krawędzi L tytanu pozwoliła oszacować udział fazy MgTiO3 w ilmenicie
norweskim oraz australijskim. W pierwszym z nich udział tej fazy określono na 1% ± 0.5%,
reszta tytanu, czyli 99% ± 0.5%, występuje w FeTiO3. Rysunki 4.19 i 4.20 przedstawiają
odpowiednio porównanie widm dla krawędzi L Ti oraz wynik dopasowania.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti L

456

458

460

462

464

Energia (eV)

466

Ilmenit norweski
FeTiO3
468

MgTiO3

470

Rysunek 4.19. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu norweskiego dla krawędzi L
tytanu.
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Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti L

456

458

460

462

464

466

dopasowanie
Ilmenit
468 norweski
470

Energia (eV)

Rysunek 4.20. Wynik dopasowania krawędzi L tytanu za pomocą widm materiałów
referencyjnych.
Również w przypadku ilmenitu australijskiego udało się oszacować udział fazy
MgTiO3 poprzez kombinację linową widm FeTiO3 oraz MgTiO3 dla krawędzi L tytanu.
Oszacowana wartość to 3.3% ± 0.6%, natomiast FeTiO3 stanowi 96.7% ± 0.6%. Analiza
porównawcza widm oraz wynik dopasowania prezentują rysunki 4.21 i 4.22.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti L

456

458

460

462

464

Energia (eV)

466

Ilmenit australijski
FeTiO3
468
470
MgTiO3

Rysunek 4.21. Porównanie widm referencyjnych oraz ilmenitu australijskiego dla krawędzi L
tytanu.
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Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti L

dopasowanie

456

458

460

462

464

466Ilmenit
468 australijski
470

Energia (eV)

Rysunek 4.22. Wynik dopasowania krawędzi L tytanu za pomocą widm materiałów
referencyjnych.
Analiza porównawcza widm tytanu na krawędzi L dla pozostałych dwóch ilmenitów:
chińskiego i indyjskiego wykazała, iż tytan jest związany w FeTiO3. Na rysunkach 4.23 i 4.24
przedstawiono porównanie kształtu widm ilmenitu i FeTiO3 dla krawędzi L tytanu.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti L

456

458

460

462

464

466

Ilmenit chiński
FeTiO
468 3
470

Energia (eV)

Rysunek 4.23. Porównanie widma FeTiO3 oraz ilmenitu chińskiego dla krawędzi L tytanu.
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Natężenie (jedn. wzgl.)

Ti L

456

458

460

462

464

466

Ilmenit indyjski
FeTiO
4683
470

Energia (eV)

Rysunek 4.24. Porównanie widma FeTiO3 oraz ilmenitu indyjskiego dla krawędzi L tytanu.
W analizowanych ilmenitach tytan związany był w FeTiO3, tylko w ilmenicie
norweskim i australijskim stwierdzono domieszkę związku MgTiO3 na poziomie od 1 do 3%
(tabela 4.3).

Próbka ilmenitu
norweski
australijski
chiński
indyjski

Ilmenit

MgTiO3
Zawartość procentowa [%]
99
1
96.7
3.3
~100
~100
-

Tabela 4.3. Zawartość procentowa ilmenitu i MgTiO3 w badanych minerałach na podstawie
analizy krawędzi K oraz L tytanu.
4.1.1.3 Krawędzie absorpcji Mg

Kolejnym analizowanym pierwiastkiem był Mg. Wykonano pomiary dla krawędzi K
magnezu w ilmenitach oraz materiałach referencyjnych: MgTiO3, MgSiO3 oraz mieszaniny
MgO i Mg(OH)2 [83, 84]. Ostatni z materiałów wzorcowych miał być czystym tlenkiem
MgO, jednak kształt zmierzonego widma był inny [85, 86]. Wykonano więc analizę tego
wzorca za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej, która wykazała, iż jest to uwodniony tlenek
magnezu składający się z dwóch faz MgO i Mg(OH)2.
W przypadku Mg stwierdzono, iż występuje on jako Mg +2 we wszystkich
analizowanych ilmenitach. Również w tym przypadku analiza zakładała oszacowanie
procentowego udziału różnych faz magnezu w badanych minerałach. Widma były mierzone
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jednocześnie za pomocą trzech metod: (i) fluorescencji; (ii) pomiaru prądu próbki; (iii)
pomiaru elektronów wtórnych z dyskryminacją energii. Do analizy wykorzystano głównie
widma fluorescencyjne, widma zarejestrowane metodami pomiaru prądu próbki, ze względu
na słabe przewodnictwo próbek, były złej jakości. W przypadku widm dla materiałów
referencyjnych stwierdzono zniekształcenia wynikające ze zjawiska samoabsorpcji. Wpływ
samoabsorpcji został zredukowany za pomocą programu Athena [87], wykorzystującego
algorytm FLUO [88]. Widma, dla których redukowano wpływ samoabsorpcji zaprezentowano
na rysunkach 4.25, 4.26 i 4.27.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Mg K

MgTiO3
Po uwzględnieniu samoabsorpcji
1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

Energia (eV)

Rysunek 4.25. Udział samoabsorpcji dla MgTiO3.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Mg K

Mieszanina MgO i Mg(OH)2
Po uwzględnieniu samoabsorpcji
1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

Energia (eV)

Rysunek 4.26. Udział samoabsorpcji dla mieszaniny MgO i Mg(OH)2.
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Natężenie (jedn. wzgl.)

Mg K

MgSiO3
Po uwzględnieniu samoabsorpcji
1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

Energia (eV)

Rysunek 4.27. Udział samoabsorpcji dla MgSiO3.
Jak widać na przedstawionych rysunkach, samoabsorpcja w wyraźny sposób spłaszcza
obserwowaną strukturę.
Analiza porównawcza kształtu widma krawędzi K magnezu dla ilmenitu norweskiego
(widmo fluorescencyjne), nie wykazała podobieństwa do żadnego ze zmierzonych wzorców.
W przypadku tego widma spróbowano kombinacji liniowej wzorców. Najlepsze dopasowanie
do widma doświadczalnego dała kombinacja wszystkich trzech związków referencyjnych. Na
rysunku 4.28 przedstawiono porównanie kształtów widm materiałów wzorcowych. Rysunek
4.29 przedstawia wynik dopasowania za pomocą MgTiO3, MgSiO3 oraz mieszaniny MgO i
Mg(OH)2. Zakres energetyczny widm został zredukowany, w celu dokładniejszej analizy.
Oszacowana zawartość tych faz znormalizowana do 100% prezentuje się następująco:
MgTiO3 – 57.5% ± 0.2%, MgSiO3 – 30.3% ± 1.1%, MgO/Mg(OH)2 – 12.2% ± 1.0%.
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Mg K

Mg(OH)2

Natężęnie (jedn. wzgl.)

MgSiO3
MgTiO3

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

Energia (eV)

Rysunek 4.28. Widma krawędzi K Mg dla materiałów wzorcowych.

Mg K
Natężenie (jedn. wzgl.)

Ilmenit norweski
dopasowanie

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

Energia (eV)

Rysunek 4.29. Wynik dopasowania krawędzi K Mg dla ilmenitu norweskiego.
W przypadku tego ilmenitu stwierdzono również wyraźne różnice pomiędzy
kształtami widm uzyskanych metodą fluorescencyjną, a metodą pomiaru elektronów
wtórnych z dyskryminacja energii. Widma te przedstawiono na rysunku 4.30. Wynik ten
wskazuje, iż na powierzchni ziaren ilmenitu norweskiego magnez związany jest jako MgSiO3.
Wynika to z faktu, że pomiar elektronów wtórnych z dyskryminacją energii jest metodą
powierzchniowo czułą.
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metoda pomiaru elektronów
wtórnych z dyskryminacją
energii

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Mg K

1290

1300

1310

1320

1330

Mg K

1290

1340

1350

1360

1370

metoda fluorescencyja

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

Energia (eV)

Rysunek 4.30. Porównanie widm otrzymanego metodą fluorescencyjną oraz pomiaru
elektronów wtórnych z dyskryminacją energii dla ilmenitu norweskiego.
W przypadku ilmenitu australijskiego na podstawie analizy porównawczej
stwierdzono, że cały magnez występuje jako faza MgTiO3. Rysunek 4.31 przedstawia
porównanie

kształtów

widm

ilmenitu

australijskiego

oraz

wzorcowego

MgTiO3.

Zidentyfikowana w tym ilmenicie faza sugeruje podstawienie atomów Fe atomami Mg w
FeTiO3.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Mg K

Ilmenit australijski
MgTiO3
1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

Energia (eV)

Rysunek 4.31. Porównanie widma ilmenitu australijskiego oraz MgTiO3 dla krawędzi K Mg.
Widmo krawędzi K magnezu dla ilmenitu chińskiego wykazuje największe
podobieństwo do widma mieszaniny MgO i Mg(OH)2 (rysunek 4.32). Nie ma całkowitej
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pewności, jeśli chodzi o tę fazę, gdyż wiele faz z Mg zawierających grupy hydroksylowe ma
zbliżone pierwsze strefy koordynacyjne, a w związku z tym również kształt widm XANES
jest zbliżony [89, 90]. W ilmenicie chińskim główna faza na bazie Mg bez wątpienia zawiera
grupy hydroksylowe.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Mg K

Ilmenit chiński
MgO i Mg(OH)2
1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

Energia (eV)

Rysunek 4.32. Porównanie widma ilmenitu chińskiego oraz mieszaniny MgO i Mg(OH)2 dla
krawędzi K Mg.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Mg K

Ilmenit indyjski
MgSiO3
1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

Energia (eV)

Rysunek 4.33. Porównanie widma ilmenitu indyjskiego oraz MgSiO3 dla krawędzi K Mg.
Największe podobieństwo widma magnezu dla ilmenitu indyjskiego stwierdzono do
widma MgSiO3. Sugeruje to, że taką fazę tworzy magnez w tym minerale. Porównanie
kształtu widm przedstawia rysunek 4.33.
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Magnez w badanych ilmenitach występował w postaci różnych związków
chemicznych dla różnych ilmenitów (tabela 4.4). W ilmenicie australijskim stwierdzono, że
większość magnezu związana jest w MgTiO3, w chińskim występuje jako mieszanina MgO i
Mg(OH)2 natomiast w indyjskim jako MgSiO3. W przypadku ilmenitu norweskiego
zaobserwowano, że magnez występował w trzech związkach chemicznych zidentyfikowanych
w pozostałych ilmenitach. Stwierdzono również, że na powierzchni ziaren ilmenitu
norweskiego dominującą fazą jest MgSiO3. Miejsce pozyskiwania ilmenitów wpływa więc na
rodzaj tworzących się faz zawierających magnez.
mieszanina
MgO i Mg(OH)2
Zawartość procentowa [%]
12.2

MgTiO3

Próbka ilmenitu
norweski
australijski
chiński
indyjski

57.5
~100

MgSiO3
30.3

~100
~100

Tabela 4.4. Zawartość procentowa związków chemicznych zawierających magnez.
4.1.1.4 Krawędzie absorpcji Mn
Przeanalizowano również widma dla krawędzi K manganu. Analiza porównawcza dla
widm ilmenitów oraz wzorcowego MnTiO3, wykazała podobieństwo właśnie do tej fazy. W
MnO2 mangan występuje na +4 stopniu utlenienia, a w MnO i MnTiO3 na +2. Jak pokazało
porównanie widm, Mn w ilmenitach występuje na +2 stopniu utlenienia. Na rysunku 4.34
przedstawione są zmierzone widma referencyjne dla krawędzi K Mn.

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Mn K

MnTiO3
MnO2
MnO
6520

6540

6560

6580

6600

6620

6640

Energia (eV)

Rysunek 4.34. Widma krawędzi K Mn dla zmierzonych materiałów referencyjnych.
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Struktura widm dla ilmenitów jest najbardziej podobna do widma MnTiO3, ale nie jest
identyczna. Wydaje się, że Mn podstawia się w sposób przypadkowy w miejsce Fe w
ilmenitach, nie tworząc oddzielnej fazy, ma więc zmieniony daleki porządek atomów w
porównaniu z fazą wzorcową i stąd obserwowane różnice [91]. Na rysunkach 4.35-38
przedstawiono porównanie widm dla krawędzi K Mn ilmenitów oraz referencyjnego MnTiO3.

Mn K
Natężenie (jedn. wzgl.)

Ilmenit norweski
MnTiO3

6520

6540

6560

6580

6600

6620

6640

Energia (eV)

Rysunek 4.35. Porównanie widma ilmenitu norweskiego oraz MnTiO3 dla krawędzi K Mn.

Mn K
Natężęnie (jedn. wzgl.)

Ilmenit austalijski
MnTiO3

6520

6540

6560

6580

6600

6620

6640

Energia (eV)

Rysunek 4.36. Porównanie widma ilmenitu australijskiego oraz MnTiO3 dla krawędzi K Mn.

68

4. Wyniki analizy danych eksperymentalnych

Ilmenit chiński
MnTiO3

Natężęnie (jedn. wzgl.)

Mn K

6520

6540

6560

6580

6600

6620

6640

Eneria (eV)

Rysunek 4.37. Porównanie widma ilmenitu chińskiego oraz MnTiO3 dla krawędzi K Mn.

Mn K
Natężęnie (jedn. wzgl.)

Ilmenit indyjski
MnTiO3

6520

6540

6560

6580

6600

6620

6640

Energia (eV)

Rysunek 4.38. Porównanie widma ilmenitu indyjskiego oraz MnTiO3 dla krawędzi K Mn.
4.1.1.5 Krawędzie absorpcji Cr

Analiza widm krawędzi K chromu w ilmenitach oraz referencyjnym Cr2O3 wykazała,
że pierwiastek ten występuje głownie w postaci tego tlenku, więc chrom jest na +3 stopniu
utlenienia [92]. Widmo zmierzonego materiału wzorcowego dla krawędzi K chromu
przedstawiono na rysunku 4.39. Jedynie w przypadku ilmenitu australijskiego nie stwierdzono
obecności tego pierwiastka, co jest w zgodzie z wynikami mikroanalizy na pojedynczych
cząstkach. Ze względu na niską zawartość Cr w ilmenitach widma są słabej jakości, co nie
pozwoliło na bardziej wnikliwą analizę. Na rysunkach 4.40-42 przedstawiono porównanie
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kształtów widm ilmenitów oraz Cr2O3. W celu lepszego porównania zmierzonych widm
ilmenitów oraz Cr2O3, zastosowano normalizację w kilku punktach na gładkiej części za
krawędzią krzywej absorpcji.

Natężenie (jedn. wzgl.)

Cr K

Cr2O3
5980

6000

6020

6040

6060

6080

6100

6120

6140

Energia (eV)

Rysunek 4.39. Widmo krawędzi K Cr dla tlenku chromu.

Ilmenit norweski
Cr2O3

Natężenie (jedn. wzgl.)

Cr K

5980

6000

6020

6040

6060

6080

6100

6120

6140

Energia (eV)

Rysunek 4.40. Porównanie widma ilmenitu norweskiego oraz Cr2O3 dla krawędzi K Cr.
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Cr K
Natężenie (jedn. wzgl.)

Ilmenit chiński
Cr2O3

5980

6000

6020

6040

6060

6080

6100

6120

6140

Energia (eV)

Rysunek 4.41. Porównanie widma ilmenitu chińskiego oraz Cr2O3 dla krawędzi K Cr.

Cr K
Natężęnie (jedn. wzgl.)

Ilmenit indyjski
Cr2O3

5980

6000

6020

6040

6060

6080

6100

6120

6140

Energia (eV)

Rysunek 4.42. Porównanie widma ilmenitu indyjskiego oraz Cr2O3 dla krawędzi K Cr.
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4.1.1.6 Krawędzie absorpcji Si i Al

Wykonano również analizę widm zmierzonych dla krawędzi K krzemu oraz glinu. W
przypadku Si kształt widm jest zbliżony zarówno do widm MgSiO3, jak i SiO2. Ilmenit
australijski z przyczyn technicznych nie został zmierzony. W dodatku, zarówno widma dla Si,
jak i dla Al są słabej jakości ze względu na niską zawartość tych pierwiastków w badanych
minerałach, niskie natężenie promieniowana synchrotronowego przy tych energiach na stacji
UE52-PGM oraz niestabilną jej pracę podczas trwania eksperymentu. Pomiary tych
pierwiastków są utrudnione, gdyż istnieje swoista „dziura” w zakresie energetycznym
absorpcyjnych stacji eksperymentalnych. Zakres ten to od około 1300 eV do około 2000 eV.
Jest to maksimum możliwości dla monochromatorów w postaci siatek dyfrakcyjnych oraz
zbyt nisko dla powszechnie stosowanych krzemowych monochromatorów krystalicznych.
Na rysunku 4.43a-c przedstawiono porównanie krawędzi K Si dla badanych ilmenitów
oraz wzorcowego MgSiO3. Dodatkowo, w celu porównania przedstawiono widmo SiO2
(rysunek 4.43d) zmierzone metodą pomiaru prądu próbki na stacji eksperymentalnej 6.3.1. na
synchrotronie Advanced Light Source w Berkeley oraz porównano kształt z literaturą [93,
94]. Oba te materiały wzorcowe mają praktycznie takie samo otoczenie Si składające się z
czterech atomów tlenu w odległości około 1.6 Å, co sprawia, że kształty widm XANES tych
materiałów są zbliżone. W przypadku ilmenitu norweskiego kształt widma jest identyczny z
kształtem widma MgSiO3 (rysunek 4.43a). Dla ilmenitu indyjskiego (rysunek 4.43b) oraz
chińskiego (rysunek 4.43c) różnice w kształtach widm w porównaniu z MgSiO3 mogą
wynikać z domieszki SiO2 w tych minerałach. Jednakże niska jakość widm nie pozwoliła na
bardziej wnikliwą analizę.
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a

b

Si K

MgSiO3

Si K

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

MgSiO3
Ilmenit indyjski

Natężenie (jedn. wzdl.)

Natężenie (jedn. wzdl.)

Ilmenit norweski

1830

1870

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

1870

Energia (eV)

Energia (eV)

d

c
Si K

Si K

MgSiO3

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

Natężenie (jedn. wzgl.)

Natężenie (jedn. wzdl.)

Ilmenit chiński

SiO2

1830

1870

1840

1850

1860

1870

Energia (eV)

Energia (eV)

Rysunek 4.43. Porównanie widm ilmenitów oraz MgSiO3 dla krawędzi K krzemu. a) ilmenit
norweski; b) ilmenit indyjski; c) ilmenit chiński; d) SiO2.
W przypadku widm zmierzonych dla krawędzi K glinu, największe podobieństwo
ilmenitów: norweskiego i chińskiego, stwierdzono do widma wzorcowego Al2O3 (rysunek
4.44a i b). Dla ilmenitu chińskiego (rysunek 4.44b) zauważono również podobieństwo do
Al2SiO5 (kyanite, rysunek 4.44f) [95], jednak słaba jakość widma nie pozwoliła na
dokładniejszą analizę. Widmo ilmenitu indyjskiego (rysunek 4.44c) jest zbliżone do widma
Al(OH)3 (gibbsite, rysunek 4.44e) [95], jednak i w tym przypadku jego słaba jakość nie
pozwoliła na bardziej szczegółową analizę.
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a

b

Al K

Al K

Ilmenit chiński
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Rysunek 4.44. Widma ilmenitów oraz Al2O3 dla krawędzi K glinu: a) ilmenit norweski;
b) ilmenit indyjski; c) ilmenit chiński; d) Al2O3; e) Al2SiO5 (kyanite) [95];
f) Al(OH)3, (gibbsite) [95].
Podjęto również próby określenia faz na bazie wanadu, występujących w badanych
ilmenitach. Okazało się to jednak niemożliwe, gdyż przy pomiarze krawędzi L (512.1 eV)
wanadu na słaby sygnał od V nakłada się bardzo mocy sygnał od tlenu (543.1 eV), którego
zawartość wyznaczana za pomocą mikroanalizy jest na poziomie 60%. Udział wanadu rzędu
0.1% został zidentyfikowany tylko dla ilmenitu chińskiego. W przypadku prób pomiarów
krawędzi K wanadu (5465 eV), sytuacja była podobna, w tym przypadku sygnał od wanadu
był „zasłonięty” przez silny sygnał od tytanu (4966 eV).
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Analiza widm zmierzonych dla krawędzi K krzemu pozwoliła ustalić, iż większość
krzemu związana jest w MgSiO3. W przypadku ilmenitu indyjskiego i chińskiego
niewykluczona jest domieszka SiO2 jednak słaba jakość widm nie pozwoliła na ilościową
analizę. Kształt widm ilmenitu norweskiego oraz chińskiego dla krawędzi K Al, pomimo
słabej jakości widm, pozwolił ustalić, iż większość glinu najprawdopodobniej występuje jako
Al2O3. W przypadku ilmenitu indyjskiego kształt widma najbardziej przypomina Al(OH)3.

Analiza widm XANES ilmenitów wraz z kombinacją linową widm referencyjnych
dostarczyła unikatowych informacji o związkach chemicznych występujących w badanych
minerałach. Stwierdzono, że żelazo występuje w nich głównie na +2 stopniu utlenienia w
postaci ilmenitu, ale stwierdzono również wyraźny udział żelaza na +3 stopniu w związku
Fe2O3. Tytan występował na stopniu utlenienia +4. Magnez i mangan na +2 natomiast Cr +3.
Analiza widm dla krawędzi K krzemu wykazała, iż występuje on głównie na stopniu utlenienia
+4. W przypadku Al stwierdzono, że większość występuje na stopniu +3. Dokłada analiza nie
była możliwa ze względu na słabą jakość widm. Podjęte próby pomiarów dla krawędzi
wanadu nie przyniosły rezultatów.
Poprzez porównanie kształtów widm na poszczególnych krawędziach dla ilmenitów
oraz materiałów referencyjnych, uzyskano informacje w jakich związkach chemicznych
występują badane pierwiastki. Zidentyfikowano zarówno większościowe fazy, bazujące na Fe
i Ti, jak i mniejszościowe zawierające Mg, Mn, Cr, Si i Al. Zidentyfikowane fazy to: FeTiO3,
Fe2O3, MgTiO3, MgSiO3, mieszanina MgO i Mg(OH)2, MnTiO3, Cr2O3, Al2O3. Uzyskane
informacje ilościowe odnośnie względnej zawartości faz na podstawie kombinacji linowych
widm materiałów wzorcowych zebrano w tabeli 4.5.
Pierwiastek
chemiczny
Fe
Mg
Ti
Si
Mn
Al
Cr

Związek
chemiczny
FeTiO3
Fe2O3
MgTiO3
MgSiO3
MgO/Mg(OH)2
FeTiO3
MgTiO3
MgSiO3
MnTiO3
Al2O3
Al (OH)3
Cr2O3

Ilmenit
norweski
86.8 %
13.2 %
57.5 %
30.3 %
12.2 %
99%
1%
~100%
~100%
~100%

Ilmenit
australijski
72.4 %
27.6 %
~100%

Ilmenit
chiński
80.3 %
19.7 %

~100%

~100%
~100%
~100%

~100%

~100%

~100%

Ilmenit
indyjski
84.9 %
15.1 %

~100%
96.7%
3.3%

~100%

~100%
~100%
~100%
~100%
~100%
~100%

Tabela 4.5. Ilościowa informacja o zawartości faz w ilmenitach uzyskana na podstawie
kombinacji liniowej oraz analizy kształtów widm XANES.
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Fazy zidentyfikowane za pomocą absorpcji rentgenowskiej posłużyły do ilościowej
analizy fazowej wyników z konwencjonalnej mikroanalizy oraz mikroanalizy na pojedynczych
cząstkach. Były one również punktem startowym do analizy dyfraktogramów.

4.1.2 Elektronowa mikroanaliza rentgenowska

Analiza ilmenitów z wykorzystaniem elektronowej mikroanalizy rentgenowskiej
zakładała wyznaczenie składu pierwiastkowego ilmenitów. W tym celu zastosowano
konwencjonalną mikroanalizę rentgenowską. Po wykonaniu serii pomiarów dla ilmenitu
norweskiego i porównaniu ich z danymi literaturowymi [96, 97] oraz wynikami uzyskanymi
przy pomocy innych technik, okazało się, że nie dostarczają one informacji na temat
pierwiastków mniejszościowych, za wyjątkiem Mg, Si oraz Al. Wykonana ekspertyza nie
była do końca konwencjonalna, ze względu na zastosowanie detektora półprzewodnikowego z
ultra-cienkim okienkiem, a nie standardowym berylowym. Pomiary zostały przeprowadzone
przy energii wiązki elektronów 20 keV i natężeniu prądu 1 nA. Zmierzono 25 ziaren ilmenitu
o średnicach od 20 do 100 µm czas zbierania sygnału z jednego ziarna to 300 s. Ilościowa
analiza pierwiastkowa została przeprowadzona wykorzystując tzw. metodę ϕρz. Średnica
analizowanych ziaren określona była na podstawie obrazu z mikroskopu skaningowego
(rysunek 4.45).

100µ
µm

Rysunek 4.45. Zdjęcie ilmenitu norweskiego
z mikroskopu skaningowego JEOL 6400.
Ilościowy skład pierwiastkowy zebrano w tabeli 4.6. Po przeliczeniu składu
pierwiastkowego na fazowy, uwzględniając wzór chemiczny postulowanej fazy, uzyskano
ilościową zawartość faz większościowych, które są dobrze poznane w tych materiałach, oraz
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faz mniejszościowych zawierających Si, Mg i Al. Poszukując możliwych związków
sugerowano się również prawdopodobieństwem występowania danej fazy w minerałach.
Zmiana zawartości postulowanych faz o 2% skutkowała różnicami w składzie
pierwiastkowym. W związku z tym, że różnice te mieściły się w granicach błędu ich
wyznaczenia ustalono, że dokładność oszacowania składu fazowego jest nie mniejsza niż
±2%.
Pierwiastek

Zawartość procentowa [%]

O

62 ± 9

Fe

19 ± 5

Ti

17.6 ± 5

Si

0.2 ± 0.1

Mg

1.0 ± 0.4

Al

0.2 ± 0.1

Tabela 4.6. Skład pierwiastkowy ilmenitu norweskiego.

Zaproponowane fazy zostały zidentyfikowane za pomocą absorpcji (rozdział 4.1.1)
oraz dyfrakcji (rozdział 4.1.4) rentgenowskiej. Rysunek 4.46 prezentuje wynik fazowej
analizy ilmenitu norweskiego.

Ilmenit norweski
90

FeTiO3
Fe2O3
MgTiO3
MgSiO3
MgO/Mg(OH)2
Al2O3

88%

Zawartość procentowa

80
70
60
50
40
30

5%

20

5%

1%

10
0

FeTiO3

Fe2O3

MgTiO3

MgSiO3

0.5%

MgO/Mg(OH)2

0.5%

Al2O3

Faza

Rysunek 4.46. Wynik analizy fazowej dla ilmenitu norweskiego.
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4.1.3 Mikroanaliza na pojedynczych cząstkach

Kolejnym etapem było zastosowanie mikroanalizy na pojedynczych cząstkach.
Technika ta, jak już wspomniano, stosowana jest do badania aerozoli i ekspertyza ilmenitów
była dla niej nowym wyzwaniem. Dla każdej próbki zmierzono około 300 losowo wybranych
pojedynczych cząstek ilmenitów. Specjalna procedura, w którą wyposażona była mikrosonda,
pozwoliła na ograniczenie wielkości analizowanych ziaren, dzięki czemu tylko cząstki o
średnicy większej niż 1µm były mierzone. Pozwoliło to uniknąć wpływu niejednorodności
kształtu cząstek oraz ograniczyć udział w widmie dodatkowych pików pochodzących od
podłoża (Ag). Zanalizowane cząstki zostały pogrupowane w klastery za pomocą procedury
HCA, opisanej w rozdziale 3.2.3. Podobnie jak w przypadku przedstawionej wcześniej
standardowej analizy, skład pierwiastkowy w poszczególnych klasterach posłużył do
zaproponowania składu fazowego w taki sposób, aby uzyskać bilans pierwiastków
wynikający z formuły atomowej jak najbardziej zbliżony do zmierzonego. Dokładność
wyznaczenia składu fazowego również w tym przypadku jest nie mniejsza niż ±2%. Część
uzyskanych klasterów, ze względu na nieporządek strukturalny tych materiałów, podawała
skład pierwiastkowy uniemożliwiający analizę fazową. Klastery takie były odrzucane. W
przypadku badanych ilmenitów zawierały one niewielką część zmierzonych cząstek. Duży
błąd określenia składu pierwiastkowego w pozostałych klasterach wynika z niejednorodności
składu analizowanych cząstek. Błąd ten oszacowany został jako odchylenie standardowe od
mierzonych wartości.
W przypadku ilmenitu norweskiego zmierzono 300 cząstek, które pogrupowano w 5
klasterów. W czterech z nich udało się przeliczyć skład pierwiastkowy na fazowy.
Analizowane 4 klastery zawierały w sumie 292 cząsteczki, tak więc odrzucono jedynie 8
zmierzonych cząstek. Procentowa zawartość pierwiastków w poszczególnych klasterach
przedstawiona jest w tabeli 4.7, klaster V jest przykładem danych, które nie były brane pod
uwagę podczas analizy fazowej, gdyż zawiera on tylko Ti i Fe w czystej formie.
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Zawartość procentowa [%]
Pierwiastek

Klaster I

Klaster II

Klaster III

Klaster IV

Klaster V

(55 cz.)

(81 cz.)

(122 cz.)

(34 cz.)

(8 cz.)

O

52 ± 12

58 ± 9

56 ± 7

64 ± 7

15 ± 16

Fe

12 ± 5

19 ± 2

16 ± 4

5±5

39 ± 5

Ti

16 ± 5

18 ± 2

18 ± 4

3±3

40 ± 5

Mg

8±3

3±1

5±3

8±7

2±4

Al

3±3

0

1±1

3±5

0

Si

6±4

0

3±6

13 ± 5

2±5

Tabela 4.7. Skład pierwiastkowy ilmenitu norweskiego podzielony na klastery.

Przeliczona na podstawie składu pierwiastkowego kompozycja fazowa ilmenitu norweskiego
dla czterech analizowanych klasterów przedstawiona została w tabeli 4.8. W trzech klasterach
dominowała faza ilmenitu, różniły się one zawartością faz mniejszościowych. Natomiast 34
cząstki (klaster IV) składały się głównie z faz mniejszościowych.
Zawartość procentowa [%]
Związek chemiczny

Klaster I

Klaster II

Klaster III

Klaster IV

(55 cz.)

(81 cz.)

(122 cz.)

(34 cz.)

FeTiO3

55

75

75

0

Fe2O3

5

5

5

9

MgTiO3

20

10

10

21

MgSiO3

15

5

5

21

Mg(OH)2

5

5

5

9

SiO2

0

0

0

32

Al2O3

0

0

0

9

Tabela 4.8. Skład fazowy ilmenitu norweskiego podzielony na klastery.

Na podstawie udziału procentowego danego klastera, gdzie za 100% przyjęto sumę
cząstek we wszystkich analizowanych klasterach, przeliczano jaki jest udział poszczególnych
faz w całości. Następnym krokiem było zsumowanie i znormalizowanie każdej z faz, aby
uzyskać informację o średniej zawartości analizowanych faz w badanych ilmenitach.
Uśredniony skład fazowy, dla siedmiu zaproponowanych związków chemicznych
ilmenitu norweskiego, prezentuje rysunek 4.47.
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Ilmenit norweski
FeTiO3
Fe2O3
MgTiO3
MgSiO3
MgO/Mg(OH)2
SiO2
Al2O3

70

63.5%

Zawartość procentowa

60
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40
30

13.4%

20

8.3%

5.1%

5.1%

3.5%

1.1%

10
0

FeTiO3

Fe2O3

MgTiO3

MgSiO3

MgO/Mg(OH)2

SiO2

Al2O3

Faza

Rysunek 4.47. Wynik analizy fazowej na podstawie składu pierwiastkowego dla ilmenitu
norweskiego.
Dla

ilmenitu

australijskiego

zmierzonych

zostało

300

cząsteczek,

które

przyporządkowano również w 5 klasterów. Jedynie dla dwóch z nich, zawierających w sumie
229 cząstek, określono skład fazowy. Ich ilościowy skład pierwiastkowy prezentuje tabela
4.9. Pozostałe trzy klastery, obejmujące w sumie 71 cząstek, nie pozwoliły na analizę fazową,
błąd wyznaczonego w nich składu pierwiastkowego znacznie przewyższał oszacowaną
zawartość.

Pierwiastek

Zawartość procentowa [%]
Klaster I (128 cząstek)

Klaster II (101 cząstek)

O

69 ± 4

60 ± 9

Fe

13 ± 2

17 ± 2

Ti

16 ± 2

20 ± 2

Mg

0.4 ± 0.4

0.6 ± 0.5

Al

0.4 ± 0.2

0.5 ± 0.4

Si

0.4 ± 0.5

0.5 ± 0.5

Mn

0.3 ± 0.3

0.6 ± 0.7

Tabela 4.9. Skład pierwiastkowy ilmenitu australijskiego podzielony na klastery.

W tabeli 4.10 zaprezentowano proponowany skład fazowy dla obu analizowanych klasterów.
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Związek chemiczny

Zawartość procentowa [%]
Klaster I (128 cząstek)

Klaster II (101 cząstek)

FeTiO3

51

50

Fe2O3

6

6

Fe2Ti3O9

33

34

MgTiO3

2

3

MnTiO3

2

3

Al2O3

3

2

SiO2

3

2

Tabela 4.10. Skład fazowy ilmenitu australijskiego podzielony na klastery.

Na rysunku 4.48 przedstawiono wynik analizy fazowej, dla siedmiu zaproponowanych
związków chemicznych, ilmenitu australijskiego na podstawie przeanalizowanych klasterów.

Ilmenit australijski
50

FeTiO3
Fe2Ti3O9
Fe2O3
MnTiO3
MgTiO3
Al2O3
SiO2

49.8%

Zawartość procentowa

45
40
35
30

33.8%

25
20
15

5.9%
2.6%

10

2.6%

2.6%

2.6%

5
0

FeTiO3

Fe2Ti3O9

Fe2O3

MnTiO3

MgTiO3

Al2O3

SiO2

Faza

Rysunek 4.48. Wynik analizy fazowej na podstawie składu pierwiastkowego dla ilmenitu
australijskiego.
W ilmenicie australijskim zidentyfikowano dwie dodatkowe fazy (Fe2Ti3O9 oraz
MnTiO3), których nie wykryto w ilmenicie norweskim. Pierwsza faza została zasugerowana
na podstawie analizy dyfrakcyjnej, natomiast druga zidentyfikowano za pomocą absorpcji
rentgenowskiej.
320 zmierzonych cząstek ilmenitu chińskiego pogrupowano w sześć klasterów. Trzy
spośród nich pozwoliły na uzyskanie informacji fazowej o tym materiale, obejmowały one w
sumie 224 cząstki. Ilościowa analiza pierwiastkowa przedstawiona jest w tabeli 4.11. Trzy
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klastery nie pozwalające na analizę fazową zawierały w sumie 92 zmierzone cząstki i
podobnie jak w przypadku ilmenitu australijskiego błąd oszacowania zawartości pierwiastków
był znacznie większy niż określona ich zawartość.

Pierwiastek

Zawartość procentowa [%]
Klaster I (151 cz.)

Klaster II (62 cz.)

Klaster III (11 cz.)

O

64 ± 7

57 ± 4

60 ± 17

Fe

15 ± 2

19 ± 1

2±2

Ti

16 ± 2

19 ± 1

3±2

Mg

2±1

2±1

2±3

Al

2±2

1±1

12 ± 10

Si

2±3

1±1

20 ± 10

Cr

0.1 ± 0.2

0.1 ± 0.2

0.1 ± 0.1

V

0.1 ± 0.2

0

0.1 ± 0.1

Mn

0.2 ± 0.4

0.3 ± 0.4

0.1 ± 0.1

Tabela 4.11. Skład pierwiastkowy ilmenitu chińskiego podzielony na klastery.

Analizę fazową uzyskaną na podstawie powyższego składu pierwiastkowego prezentuje
tabela 4.12.
Związek chemiczny

Zawartość procentowa [%]
Klaster I (151 cz.)

Klaster II (62 cz.)

Klaster III (11 cz.)

FeTiO3

60

67

15

Fe2Ti3O9

14

14

0

Fe2O3

7

5

2

MnTiO3

1

1

0.5

MgO/Mg(OH)2

6

6

5

Al2O3

5

3

30

SiO2

6

3

47

V2O3

0.3

0

0.3

Cr2O3

0.3

1

0.2

Tabela 4.12. Skład fazowy ilmenitu chińskiego podzielony na klastery.

W ilmenicie chińskim podobnie jak w norweskim jeden z klasterów zawierał głownie
fazy mniejszościowe.
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Po uśrednieniu oraz normalizacji związków zidentyfikowanych w trzech powyższych
klasterach otrzymano skład fazowy dla ilmenitu chińskiego (rysunek 4.49). W przypadku tego
ilmenitu również uzyskano informację o nowych fazach (V2O3, Cr2O3), które nie
występowały zarówno w ilmenicie norweskim jak i australijskim. Tlenek chromu został
zidentyfikowany na podstawie absorpcji rentgenowskiej. Tlenek wanadu jak wspomniano w
rozdziale 4.1.1 nie został zidentyfikowany za pomocą absorpcji rentgenowskiej, jednak
odnalezione w literaturze informacje sugerują, iż jest to V2O3 [98].

Ilmenit chiński
60

FeTiO3
Fe2Ti3O9
Fe2O3
MnTiO3
MgO/Mg(OH)2
Al2O3
SiO2
V2O3
Cr2O3

59.8%

Zawartość procentowa

50
40
30

13.3%

20

6.4%

5.6% 7.2%

1.1%

10
0

5.9%

FeTiO3

Fe2Ti3O9

Fe2O3

0.2% 0.5%

MnTiO3 MgO/Mg(OH)2 Al2O3

SiO2

V2O3

Cr2O3

Faza

Rysunek 4.49. Wynik analizy fazowej na podstawie składu pierwiastkowego dla ilmenitu
chińskiego.
W przypadku ilmenitu indyjskiego, pomimo kilkakrotnych pomiarów dla wielu
cząstek, a następnie klasteryzacji, nie udało się wyznaczyć klasterów pozwalających na
oszacowanie składu fazowego na podstawie zawartych w nich pierwiastków (tabela 4.13).
Minerał ten okazał się zbyt niejednorodny dla poprawnej analizy za pomocą HCA.

Pierw.
O
Fe
Ti
Mg
Al
Si
Cr
V
Mn

Zawartość procentowa [%]
Klaster IV
Klaster V
Klaster VI

Klaster I

Klaster II

Klaster III

(33 cz.)

(59 cz.)

(27 cz.)

(35 cz.)

(29 cz.)

39 ± 37
4±6
3±5
19 ± 27
4±6
5±4
4±6
5 ± 13
2±4

70 ± 11
12 ± 3
13 ± 2
1±2
1±2
1±2
0
0
0

16 ± 15
28 ± 6
40 ± 7
1±2
3±4
3±4
1±3
3±5
0

16 ± 16
20 ± 5
10 ± 6
15 ± 5
10 ± 5
7±4
5 ±6
4±5
6±7

48 ± 24
20 ± 9
16 ± 7
2±5
4±5
4±4
1±5
1±5
2±7

Klaster VII

Klaster VIII

(15 cz.)

(19 cz.)

(13 cz.)

70 ± 20
5±5
5±5
1 ± 10
6±4
12 ± 7
0
0
1±3

5 ± 10
5±8
15 ± 12
12 ± 10
13 ± 10
20 ± 16
2±5
5±8
3±6

47 ± 44
3±3
37 ± 10
0
3±3
3±3
0
0
0

Tabela 4.13. Skład pierwiastkowy ilmenitu indyjskiego podzielony na klastery.
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Analiza składu pierwiastkowego i fazowego ilmenitu norweskiego z wykorzystaniem
mikroanalizy elektronowej z ultra-cienkim okienkiem nie wniosła znaczących informacji
odnośnie kompozycji tego materiału. Oszacowano jedynie zawartość faz większościowych
bazujących na Fe i Ti oraz mniejszościowych dla Si, Mg oraz Al.
W przeciwieństwie do standardowej mikroanalizy, analiza na pojedynczych cząstkach
w połączeniu z HCA dodatkowo dostarczyła informacji o pierwiastkach mniejszościowych
takich jak Mn, Cr i V. Wyjątek stanowił ilmenit indyjski, który okazał się zbyt niejednorodny
dla tej techniki.
Stwierdzone różnice w składzie fazowym pomiędzy ilmenitami potwierdzają wpływ
miejsca pozyskiwania ilmenitu na jego skład pierwiastkowy i fazowy. W tabeli 4.14
przedstawiono fazy zidentyfikowane dla ilmenitu norweskiego, australijskiego oraz
chińskiego. Dla ilmenitu chińskiego zidentyfikowano najwięcej związków chemicznych
zwierających pierwiastki mniejszościowe. Informacje o możliwych fazach uzyskano na
podstawie analizy absorpcji rentgenowskiej, dyfrakcji rentgenowskiej oraz literatury.

Związek chemiczny
FeTiO3
MgTiO3
MgSiO3
MgO/Mg(OH)2
Fe2O3
Fe2Ti3O9
MnTiO3
SiO2
Al2O3
V2O3
Cr2O3

Ilmenit
norweski
63.5
13.4
8.3
5.1
5.1

3.5
1.1

Ilmenit
australijski
49.8
2.6

5.9
33.8
2.6
2.6
2.6

Ilmenit
chiński
59.8

5.9
6.4
13.3
1.1
7.2
5.6
0.2
0.5

Tabela 4.14. Zidentyfikowane fazy w poszczególnych badanych ilmenitach.

Najwięcej Ti związanego w postaci ilmenitu stwierdzono w ilmenicie norweskim
(63.5%). W ilmenicie australijskim duża część Ti jest związana postaci pseudorutylu, który
jest wynikiem wietrzenia ilmenitu w gorącym klimacie. Znaczącą ilość tego związku
zaobserwowano również w ilmenicie chińskim. W ilmenicie tym również odkryto zawartość
powyżej 7% krzemionki (SiO2).
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4.1.4 Dyfrakcja rentgenowska

W celu weryfikacji uzyskanych w niekonwencjonalny sposób informacji o składzie
fazowym ilmenitów, wykonano klasyczne pomiary dyfrakcyjne. Skład fazowy badanych
ilmenitów otrzymany za pomocą zarówno mikroanalizy, jak i absorpcji rentgenowskiej
posłużył jako punkt startowy do analizy dyfraktogramów zmierzonych dla badanych
ilmenitów.

Analiza

danych

dyfraktycyjnych

dla

materiałów

niejednorodnych

i

wielofazowych, jakimi są ilmenity, jest bardzo trudna i czasochłonna. Trudność tej analizy
spowodowana jest głownie nakładaniem się refleksów od różnych faz w tych materiałach, co
bardzo komplikuje ich identyfikację, nie wspominając już o analizie ilościowej. Zebrane
dyfraktogramy, przedstawione zostały na rysunku 4.50. Położenie refleksów dyfrakcyjnych
sugeruje występowanie takich samych, bądź podobnych faz we wszystkich ilmenitach.
Najsilniejsze refleksy pochodzą oczywiście od fazy większościowej FeTiO3, występuje
również wiele refleksów o słabym natężeniu, które są szczególnie interesujące, z powodu
różnic dla poszczególnych ilmenitów.

Rysunek 4.50. Dyfraktogramy badanych ilmenitów uzyskane za pomocą dyfrakcji
rentgenowskiej.
Analiza dyfraktogramów potwierdziła występowanie kilku faz, zidentyfikowanych za
pomocą technik spektroskopowych. Ich ilościowa zawartość została określona za pomocą
programu FullProf 2k [69] wykorzystującego metodę Rietvelda.
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W przypadku ilmenitu norweskiego zidentyfikowano i określono udział czterech
związków chemicznych (rysunek 4.51), z czego największy udział przypadł FeTiO3, blisko
90%. Pozostałe zidentyfikowane fazy określono na poziomie kilku procent.

Ilmenit norweski

90

86.7(3.1)%

80

Zawartość procentowa

FeTiO3
Fe2O3
MgTiO3
MgSiO3

70
60
50
40
30

2.1(0.4)%

20

3.2(0.9)%

8.1(1.5)%

10
0

FeTiO3

Fe2O3

MgTiO3

MgSiO3

Faza

Rysunek 4.51. Zawartość faz ilmenitu norweskiego uzyskana na podstawie analizy Rietvelda.
Na rysunku 4.52 przedstawiono dyraktogram ilmenitu norweskiego oraz wynik dopasowania
modelu teoretycznego.

Rysunek 4.52. Wynik udokładnienia polikrystalicznego ilmenitu norweskiego za pomocą
metody Rietvelda. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa
różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( | ); Fazy FeTiO3 (■), Fe2O3 (■),
MgTiO3 (■), MgSiO3 (■).
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Ilościowe

dane

czterech

zidentyfikowanych

faz

w

ilmenicie

australijskim

zamieszczone zostały na rysunku 4.53. W tym minerale dominuje forma czystego ilmenitu,
stanowi ona ponad 90%, a pozostałe fazy są na poziomie kilku procent.
Ilmenit australijski

100
90

Zawartość procentowa

FeTiO3
Fe2Ti3O9
Fe2O3
TiO2

93.7(9.3)%

80
70
60
50
40
30

1.2(1.0)%

20

4.8(0.9)%

10
0

FeTiO3

Fe2Ti3O9

Fe2O3

0.3(0.3)%
(0.3)%
TiO2

Faza

Rysunek 4.53. Zawartość faz ilmenitu australijskiego uzyskana na podstawie analizy
Rietvelda.
W przypadku ilmenitu australijskiego stwierdzono niewielką, w stosunku do
mikroanalizy, zawartość fazy Fe2Ti3O9. Powodem tego może być amorficzny charakter tej
fazy, jak wynika z literatury powstaje ona podczas wietrzenia fazy FeTiO3 w gorącym
klimacie [99-101], co wyjaśnia brak tej fazy w przypadku ilmenitu norweskiego.
Zidentyfikowano również niewielką zawartość TiO2 w formie rutylu, jednak udział tej fazy
jest równy błędowi jego wyznaczenia, co sugeruje, iż faza ta może nie występować w tym
minerale. Dyfraktogram wraz z dopasowanym modelem teoretycznym przedstawia rysunek
4.54.
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Rysunek 4.54. Wynik udokładnienia polikrystalicznego ilmenitu australijskiego za pomocą
metody Rietvelda. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa
różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( | ); Fazy FeTiO3 (■), Fe2O3 (■),
Fe2TiO9 (■), TiO2 (■).
Dla ilmenitu chińskiego dominująca faza (czysty ilmenit) stanowiła ponad 95%,
natomiast pozostałe trzy zidentyfikowane fazy były na poziomie nieprzekraczającym 2%
(rysunek 4.55).

Ilmenit chiński

100

95.4(2.1)%

90
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FeTiO3
Fe2Ti3O9
Fe2TiO5
SiO2
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1.3(0.4)%
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FeTiO3

Fe2Ti3O9

Fe2TiO5

SiO2
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Rysunek 4.55. Zawartość faz ilmenitu chińskiego uzyskana na podstawie analizy Rietvelda.
Zmierzony dyfraktogram oraz dopasowany model teoretyczny dla tego ilmenitu
przestawiony jest na rysunku 4.56. Również w przypadku tego ilmenitu stwierdzono
stosunkowo niską zawartość fazy Fe2Ti3O9. Zidentyfikowano w tym ilmenicie domieszkę
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SiO2, co jest zgodne z wynikami z mikroanalizy na pojedynczych cząstkach. Dodatkowo w
przypadku tego minerału stwierdzono obecność fazy Fe2TiO5 (pesudobrukit), której nie
zaobserwowano w pozostałych ilmenitach.

Rysunek 4.56. Wynik udokładnienia polikrystalicznego ilmenitu chińskiego za pomocą
metody Rietvelda. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬),
krzywa różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( | ); Fazy FeTiO3 (■),
Fe2TiO5 (■), Fe2TiO9 (■), SiO2 (■).
Fazę FeTiO3 w przypadku ilmenitu indyjskiego zidentyfikowano na poziomie
podobnym, jak w ilmenicie chińskim, czyli 95% (rysunek 4.57). Pozostałe zidentyfikowane
fazy pozostają w zgodzie w wynikami z mikroanalizy, za wyjątkiem niewielkiej domieszki
TiO2. Podobnie, jak w przypadku ilmenitu chińskiego błąd wyznaczenia tej fazy jest równy z
wyznaczoną zawartością, co wynika z trudności analizy dyfraktogramu. Dyfraktogram ten
wraz z modelem teoretycznym użytym w analizie metodą Rietvelda, przedstawiono na
rysunku 4.58.
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Rysunek 4.57. Zawartość faz ilmenitu indyjskiego uzyskana na podstawie analizy Rietvelda.

Rysunek 4.58. Wynik udokładnienia polikrystalicznego ilmenitu indyjskiego za pomocą
metody Rietvelda. Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (●), teoretyczny (▬), krzywa
różnicowa (▬), pozycje refleksów braggowskich ( | ); Fazy FeTiO3 (■), Fe2O3 (■),
Fe2TiO9 (■),TiO2 (■).

Analiza dyfrakcyjna dostarczyła bardzo ogólnych informacji o składzie fazowym
badanych ilmenitów. Otrzymane wyniki są spójne z rezultatami analizy za pomocą technik
spektroskopowych tylko w odniesieniu do fazy większościowej. Nie potwierdzono tą techniką
istnienia faz mniejszościowych zawierających Mn, Cr, Al. Powodem tego była
najprawdopodobniej zbyt mała ich koncentracja. Dyfrakcja rentgenowska potwierdziła
istnienie fazy Fe2Ti3O9 (pseudorutyl) oraz Fe2TiO5 (pseudobrukit), która nie była
rozpatrywana podczas analizy danych absorpcyjnych, ale fazy te mają podobne otoczenie
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tlenowe. Uzyskana dla nich zawartość jest jednak zaniżona w porównaniu z wynikami z
mikroanalizy, czego powodem może być ich amorficzny charakter.
W tabeli 4.15 przedstawiono ilościową analizę fazową dla ilmenitów uzyskaną na
podstawie mikroanalizy na pojedynczych cząstkach oraz dyfrakcji rentgenowskiej.

Faza
FeTiO3
Fe2O3
Fe2Ti3O9
Fe2TiO5
MgTiO3
MgSiO3
MgO/
Mg(OH)2
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
V2O3
MnTiO3

Ilmenit norweski
SPEPMA XRPD
63.5
86.7
5.1
2.1
13.4
3.2
8.3
8.1

Udział procentowy [%]
Ilmenit australijski
Ilmenit chiński
SPEPMA XRPD SPEPMA XRPD
49.8
93.7
59.8
95.4
5.8
4.8
6.4
33.2
1.2
13.3
1.3
2
2.6
-

Ilmenit indyjski
SPEPMA XRPD
95.2
1.8
2.7
-

5.1

-

-

-

5.9

-

-

-

3.5
1.1
-

-

2.6
2.6
2.6

0.3
-

7.2
5.6
0.5
0.2
1.1

1.3
-

-

0.3
-

Tabela 4.15. Ilościowa analiza fazowa ilmenitów na podstawie SPEPMA i XRPD.

Porównanie ilościowych zawartości uzyskanych z dwóch wyżej wspomnianych technik
wykazuje znaczące różnice, szczególnie odnośnie faz tworzących się z żelazem oraz tytanem.
W przypadku zawartości ilmenitu w badanych minerałach, określonej na podstawie dyfrakcji
rentgenowskiej, jest ona rzędu 90% natomiast reszta zidentyfikowanych faz jest na poziomie
kilku procent. W przypadku wyników z elektronowej mikroanalizy na pojedynczych cząstkach
zawartość czystego ilmenitu jest różna w zależności od miejsca pozyskiwania minerału i waha
się w granicach od około 50% dla ilmenitu z Australii do około 60% dla ilmenitów z Norwegii
oraz Chin. Różnice te wskazują na niedoskonałość tworzących się faz oraz możliwość
występowania związków amorficznych. Pierwiastki takie jak Mg czy Mn mogą podstawiać się
w miejsce Fe w ilmenicie, podstawienie takie nie prowadzi do zmiany stałych sieci, a jedynie
nieznacznie poszerza refleksy dyfrakcyjne, co nie pozwala na rozróżnienie tych faz. Tłumaczy
to znaczące różnice w oszacowaniu zawartości faz tworzących się na bazie tych pierwiastków.
Fazy mniejszościowe, zawierające Si, Al, Cr, V, zidentyfikowane za pomocą elektronowej
mikroanalizy były na poziomie kilku procent. Zawartość ta była zbyt niska i fazy te nie zostały
oszacowane za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej.
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Celem badań chitozanów, było określenie sposobu wbudowywania się atomów Fe w
strukturę tych polimerów. Czysty chitozan posiada mieszaną strukturę krystalicznoamorficzną, co zostało stwierdzone w latach 40-tych ubiegłego wieku [102]. Silne
właściwości adsorpcyjne tych materiałów powodują jednak zaburzenia struktury, co skutkuje
powstaniem dużego nieporządku strukturalnego. Chitozany zawierające w swojej strukturze
atomy metali nie posiadają zatem dalekiego porządku co stwarza dużą trudność w określeniu
lokalnego otoczenia zaadsorbowanego atomu metalu, w badanym przypadku żelaza.
Trudność, w przypadku analizy widm EXAFS, sprowadza się głównie do przygotowania
modelu wyjściowego struktury, który następnie jest modyfikowany i udokładniany. W
przypadku tych materiałów dodatkową niedogodnością była obecność samych lekkich
pierwiastków w otoczeniu atomu absorbującego czyli: węgla, tlenu i azotu.
Pomimo intensywnych badań nad chitozanami ciągle, nie ma jasności, jakie jest
najbliższe otoczenie wiązanych metali w tych materiałach. Zainteresowanie tymi materiałami
jest bardzo duże, głównie ze względu na ich właściwości adsorpcyjne oraz możliwość
różnorodnych aplikacji, głównie biomedycznych [103-105]. Dane literaturowe dotyczące
przeważnie badań Mössbauerowskich [106-108] wskazują, że w analizowanych w tej pracy
próbkach żelazo powinno mieć koordynację pięć lub sześć. Technika ta nie może jednak
wskazać, jakie atomy są w najbliższym otoczeniu Fe. Metoda absorpcji rentgenowskiej,
opisana w rozdziale 3.2, ze względu jej lokalny charakter okazała się idealnym narzędziem do
wyznaczenia najbliższego otoczenia żelaza w tych materiałach.
Jak wspomniano w rozdziale 2.2, wiele czynników ma wpływ na właściwości tych
materiałów. Badaniom za pomocą technik XANES i EXAFS poddano dwie próbki
chitozanów: (i) chitozan usieciowany z atomami żelaza; (ii) karboksymetylchitozan. Sposób
ich przygotowania opisano w rozdziale 2.2.4.
Pomiary

widm

XANES

oraz

EXAFS

zostały

przeprowadzone

na

stacji

eksperymentalnej A1 w Hasylab, DESY. Zmierzono krawędź K żelaza (7112 eV) dla próbek
chitozanów oraz dla materiałów wzorcowych w postaci czystych tlenków żelaza na różnych
stopniach utlenienia. Skorzystano z dwóch metod pomiarowych: (i) transmisyjnej dla
materiałów wzorcowych, ze względu na dużą zawartość żelaza; (ii) fluorescencyjnej dla
próbek chitozanów, niska koncentracja atomów żelaza (118 mg/g i 7 mg/g).
Charakterystyka stacji eksperymentalnej oraz sposób przygotowania próbek dla pomiarów
metodą transmisji oraz fluorescencji zostały opisane w rozdziale 4.1.1.
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W celu zminimalizowania drgań termicznych pomiary widm EXAFS przeprowadzono
w temperaturze ciekłego azotu. Pomiary w tej temperaturze były możliwe dzięki kriostatowi
azotowemu, z którym połączony był uchwyt na próbki. Podczas pomiarów w komorze
pomiarowej była utrzymywana próżnia na poziomie 10-6 mBar, uzyskiwana za pomocą
dwóch pomp: rotacyjnej i turbomolekularnej.

4.2.1 Struktura bliska krawędzi absorpcji

Pierwszym etapem badań było określenie stopnia utlenienia żelaza w badanych
materiałach, wykorzystano do tego celu technikę XANES. Jak wspomniano w rozdziale 3.2
analiza widm XANES dostarcza informacji o stanie chemicznym badanego pierwiastka oraz
jego konfiguracji elektronowej [45, 46]. W przypadku analizy widm otrzymanych dla
chitozanów skorzystano z jakościowego określenia stopnia utlenienia żelaza, poprzez
porównanie energetycznego położenia krawędzi absorpcji. Polegało ono na dokonaniu
pomiarów widm krawędzi K żelaza, zarówno dla badanych materiałów jak i materiałów
referencyjnych. W tym przypadku były to tlenki żelaza na stopniach utlenienia od Fe2+ - FeO,
poprzez mieszany Fe2+ i Fe3+ - Fe3O4 do Fe3+ - Fe2O3. Ilościowa analiza stopnia utlenienia
metalu w badanych polimerach, które mają skomplikowaną strukturę jest trudna i ciągle
nierozwiązana pomimo wysiłku wielu grup [109]. Widma były mierzone jedno po drugim
celem uniknięcia zmian w kalibracji monochromatora. Wykonywano po trzy pomiary na
każdej próbce. Kolejnymi krokami były: odjęcie tła oraz normalizacja widm, aby uzyskać
informację o położeniach krawędzi absorpcji. Procedura normalizacyjna była jednakowa dla
wszystkich widm i przeprowadzono ją korzystając z wspomnianego już, w rozdziale 4.1.1,
programu XANDA. Tło zostało odjęte poprzez aproksymację linią ciągłą w obszarze przed
krawędzią, natomiast normalizacja widm została wykonana w kilku punktach na gładkiej
części za krawędzią krzywej absorpcji. Energetyczne położenie krawędzi absorpcji zostało
wyznaczone z maksimum pierwszej pochodnej widm, co zazwyczaj odpowiada połowie
nachylenia krawędzi absorpcji. Na rysunkach 4.59-62 przedstawiono znormalizowane widma
zmierzone dla chitozanów porównane z referencyjnymi tlenkami oraz odpowiednio dla
każdego widma przedstawiono położenie energetyczne maksimum pierwszej pochodnej.
Z porównania widm chitozanów można wnioskować, że mają one bardzo zbliżoną
strukturę i praktycznie taki sam rozkład ładunków wokół Fe. Sugeruje to podobne pierwsze
strefy koordynacyjne tych materiałów.
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Ch-Fe-CL
N-CM-Ch-Fe

Natężenie (jedn. wzgl.)

a

7100

7120

7140

7160

7180

Energia (eV)

7126,3 eV

b

7126,5 eV

7100

7110

7120

7130

7140

7150

7160

7170

7180

Energia (eV)

Rysunek 4.59. a) porównanie widm XANES dla badanych chitoaznów, b) określenie
położenia energetycznego progu absorpcji na podstawie pierwszej pochodnej widm.
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Ch-Fe-CL
N-CM-Ch-Fe

a

2+

Natężenie (jedn. wzgl.)

FeO - Fe

7100

7120

7140

7160

7180

Energia (eV)

b

7100

FeO - Fe

7122,4 eV

7110

7120

7130

7140

7150

7160

7170

2+

7180

Energia (eV)

Rysunek 4.60. a) porównanie widm XANES dla badanych chitoaznów oraz FeO
b) określenie położenia energetycznego progu absorpcji na podstawie pierwszej pochodnej
widma FeO.
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Ch-Fe-CL
N-CM-Ch-Fe

a

2+,3+

Natężenie (jedn. wzgl.)

Fe3O4 - Fe

7100

7120

7140

7160

7180

Energia (eV)

7124,2 eV

b

Fe3O4 - Fe

7100

7110

7120

7130

7140

7150

7160

7170

2+,3+

7180

Energia (eV)

Rysunek 4.61. a) porównanie widm XANES dla badanych chitoaznów oraz Fe3O4 b)
określenie położenia energetycznego progu absorpcji na podstawie pierwszej pochodnej
widma Fe3O4.
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Ch-Fe-CL
N-CM-Ch-Fe
3+
Fe2O3 - Fe

Natężenie (jedn. wzgl.)

a

7100

7120

7140

7160

7180

Energia (eV)

b

7126,8 eV
Fe2O3 - Fe

7100

7110

7120

7130

7140

7150

7160

7170

3+

7180

Energia (eV)

Rysunek 4.62. a) porównanie widm XANES dla badanych chitoaznów oraz Fe2O3 b)
określenie położenia energetycznego progu absorpcji na podstawie pierwszej pochodnej
widma Fe2O3.
Energetyczne położenie krawędzi absorpcji żelaza w chitozanach jest najbardziej
zbliżone do Fe2O3, czyli żelaza na Fe3+ stopniu utlenienia. Przesunięcie wyznaczone z
maksimum pierwszej pochodnej wynosi około 0.5 eV, wartość ta mieści się w granicach
błędu, gdyż z takim krokiem były mierzone widma. W przypadku pozostałych zmierzonych
tlenków przesunięcie wynosi odpowiednio 3.9 eV od Fe2+ i 2.1 eV od Fe na mieszanym
stopniu utlenienia.
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Jakościowa analiza widm XANES pozwoliła wyznaczyć stopień utlenienia żelaza dla
obu badanych chitozanów. W obu przypadkach stwierdzono, że żelazo jest w stanie Fe3+. Jest
to zgodne z wynikami badań Mössbauera dla tych samych materiałów [110]. Różnice w
kształtach widm Fe2O3 i chitozanów wskazują na inne lokalne otocznia Fe w chitozanach niż
w czystym tlenku.

4.2.2 Rozciągnięta subtelna struktura absorpcji

Celem analizy zmierzonych na krawędzi K żelaza widm EXAFS, było uzyskanie
informacji na temat koordynacji żelaza, rodzaju atomów z nim sąsiadujących oraz ich
odległości do atomu centralnego oraz zaproponowanie modelu wiązania Fe w tym polimerze.
Tego typu analiza wymaga stworzenia realnego modelu badanej struktury. Przygotowując
wyjściowy model wzięto pod uwagę właściwości badanych chitozanów (Ch-Fe-CL oraz NCM-Ch-Fe) jak również rozważane w literaturze modele wiązania metali. Na rysunku 4.63
przedstawione są monomery badanych chitozanów. Chitozany maja lepszą zdolność do
wiązania metali przejściowych niż inne polimery, przypuszcza się, że jest to związane z

Rysunek 4.63. Modele monomerów chitozanu, (niebieski) czysty chitozan, (czerwony)
karboksymetylchitozan.
występowaniem wolnej grupy aminowej –NH2. W przypadku N-CM-Ch-Fe za aktywną
uważana jest grupa karboksylowa –COOH. W literaturze rozważane są dwa główne modele
wiązania metali w chitozanach. Pierwszym z nich jest model „wisiorkowy” (ang. „pendant
model”), gdzie uważa się, iż jon metalu jest związany tylko z jednym monomerem chitozanu i
cząsteczką wody. Drugi model „mostkowy” (ang. „bridge model”) jest bardziej realistyczny i
zakłada koordynację jonu metalu pomiędzy kilkoma monomerami jednego bądź kilku
łańcuchów polimeru. Najnowsze wyniki badań dla kompleksów Cu- oraz Fe-chitozan
donoszą, że zarówno grupy aminowe –NH2, jak i wodorotlenowe –OH oraz więcej niż jeden
łańcuch

polimeru

biorą

udział

przy

wiązaniu

metali

[111].

Badania

nad

karboksymetylchitozanem wykazały, że jony metalu są przyłączane poprzez grupę
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karboksylową (–COOH) [25]. Dodatkowo sugerowane jest, że trójwartościowe żelazo w
chitozanach ma koordynacje pięć lub sześć [106]. Informacje te stanowiły podstawę podczas
tworzenia modelu wyjściowego do analizy EXAFS najbliższego otocznia Fe w badanych
kompleksach. Wiązanie żelaza poprzez grupy –OH i –COOH sugeruje, że najbliższe
otoczenie powinno być tlenowe, dlatego ostatecznie zdecydowano się na model wyjściowy na
bazie struktury getytu (FeOOH, grupa przestrzenna Pbnm, parametry sieciowe: a = 9.9595;
b = 3.023; c = 4.6048) [112]. Getyt ma sześć atomów tlenu wokół centralnego żelaza (rysunek
4.64).

Rysunek 4.64. Model struktury getytu.

Analizę widm EXAFS wykonano za pomocą pakietu analitycznego IFEFFIT, w skład
którego wchodzą programy: Athena, Atoms oraz Artemis [113]. Kolejność analizy
zaprezentowana została na rysunku 4.65, a szczegółowy opis zawiera [114]. Amplitudy i fazy
dla ścieżek rozpraszania fotoelektronów dla przyjętego modelu zostały policzone używając
programu FEFF8.2 [113, 115]. Użyto tylko ścieżek pojedynczego rozproszenia, sprawdzono
jednak, że uwzględnienie wielokrotnych rozproszeń nie miało znaczącego wkładu.
Oscylacje EXAFS χ(k) zostały wyizolowane z danych eksperymentalnych używając
programu Athena oraz standardowych procedur [116]. Tło przed krawędzią absorpcji zostało
odjęte używając liniowej funkcji z parametrem Rbkg równym 1 Å dla odjęcia tła absorpcji od
atomu swobodnego. Normalizacja została przeprowadzona zgodnie ze wzorem (3.8).
Kolejnym krokiem było przejście z przestrzeni energii do przestrzeni wektora falowego k. W
związku z tym, że amplituda oscylacji EXAFS maleje wraz ze wzrostem wektora falowego,
jest ona mnożona przez czynnik skalujący kn, gdzie n=1÷3. W celu uzyskania informacji o
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strefach koordynacyjnych wykonuje się transformację Fouriera z przestrzeni wektora
falowego k do przestrzeni odległości R. Przed wykonaniem transformacji w celu
zminimalizowania wkładu od oscylacji przypadkowych zakłada się zakresy k dla których
będzie ona przeprowadzona (kmin oraz kmax). Transformata Fouriera została wykonana
używając okna filtrującego Hanninga, oscylacje EXAFS pomnożone były przez czynnik k3, a
zakresy wektora falowego wynosiły odpowiednio: (i) kmin 2.54; kmax 12.04 Å-1, dla Ch-Fe-CL;
(ii) kmin 2.55; kmax 11.77 Å-1 dla N-CM-Ch-Fe; (rysunek 4.66).

Rysunku 4.65. Schemat kolejności użytych programów do analizy widm EXAFS.
Moduł transformaty Fouriera eksperymentalnego widma EXAFS w przestrzeni R
zawiera maksima odpowiadające kolejnym strefom koordynacyjnym. Pozwala to na
wyznaczenie liczby stref, ich odległości oraz rodzaju atomów w danej strefie. W zależności
od wybranej liczby stref, które maja być poddane analizie wybiera się zakresy R dla
odwrotnej transformaty Fouriera (Rmin oraz Rmax). W przypadku badanych chitosanów zakresy
te wynosiły odpowiednio: (i) Rmin 0.84; Rmax 3.4 Å, dla Ch-Fe-CL; (ii) Rmin 0.77; Rmax 3.1 Å,
dla N-CM-Ch-Fe.
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Rysunek 4.66. Znormalizowane oscylacje EXAFS χ(k) a) usieciowany chitozan;
b) karboksymetylchitozan.
Porównując oscylacje EXAFS w przestrzeni wektora falowego (rysunek 4.66), widać
różnice pojawiające się w obszarze 6 – 11 k [Å-1], są one lepiej widoczne po transformacji do
przestrzeni rzeczywistej (rysunek 4.67). Z porównania widm eksperymentalnych w
przestrzeni R można bezpośrednio wnioskować, że pierwsze strefy koordynacyjne będą
zbliżone dla obu chitozanów. Wniosek taki wyciągnięto również z jakościowej analizy widm
XANES. Wyraźne różnice pomiędzy widmami widoczne są w dalszych strefach
koordynacyjnych. Różnice w amplitudach pierwszych stref koordynacyjnych wynikają z
bliskości kolejnych stref dla N-CM-Ch-Fe.
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W celu uzyskania ilościowych informacji o otoczeniu Fe niezbędne jest udokładnienie
założonego modelu – dopasowanie danych modelowych do eksperymentalnych. Analiza
została przeprowadzona w przestrzeni odległości R.

-4

|χ(R)| (Å )

Ch-Fe-CL
N-CM-Ch-Fe

0

1

2

3

4

R (Å)

Rysunek 4.67. Eksperymentalna funkcja rozkładu radialnego atomów
wokół Fe dla badanych chitozanów.
Ilościową analizę danych EXAFS w oparciu o wyznaczone teoretycznie w programie
FEFF8.2 „ścieżki” rozpraszania, przeprowadzono w programie Artemis. Każda ścieżka
rozpraszania odpowiada rozpraszaniu fotoelektronu na atomach jednego rodzaju znajdujących
się w danej odległości. Oscylacje EXAFS można opisać w postaci sumy sygnałów od
poszczególnych „ścieżek” rozpraszania:

χ (k ) = ∑ χ Γ (k ) = S02 ∑
Γ

Γ

2 2
nΓ FΓ −2 rΓ λ
e
sin(2krΓ + φeff + φc )e − 2 k σ ,
2
krΓ

gdzie:
k – wektor falowy fotoelektronu,

χ(k) – oscylacje EXAFS,
χΓ(k) – oscylacje EXAFS dla danej ścieżki Γ,
FΓ – amplituda wstecznego rozpraszania na atomie centralnym dla danej ścieżki Γ,

φeff – przesunięcie fazowe na atomie rozpraszającym,
φc – całkowite przesunięcie fazowe na atomie centralnym,
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S02 – czynnik redukujący amplitudę atomu centralnego,

λ – średnia droga swobodna fotoelektronu,
σ2Γ – czynnik Debay’a-Wallera,
rΓ – odległość od atomu centralnego,
nΓ – ilość atomów sąsiadujących w strefie koordynacyjnej Γ,
Takie parametry, jak: FΓ, λ, φeff, φc, jest obliczana przez program FEFF w trakcie
generowania „ścieżek” rozpraszania, natomiast pozostałe: S02 , nΓ, rΓ, σ2Γ jest wyznaczana dla
każdej ścieżki w trakcie dopasowywania modelu do widm doświadczalnych. Podczas analizy
należy zwracać szczególną uwagę na korelację parametrów. W przypadku określania liczby
koordynacyjnej atomu centralnego, kluczową rolę odgrywa parametr opisujący czynnik
redukujący amplitudę atomu centralnego S02 (ang. „central atom total loss factor”). Gdy nie
ma możliwości oszacowania parametru S02 standardowo przyjmuje się wartość w zakresie od
0.9 do 1. Jak wynika ze wzoru 4.1, ilość atomów sąsiadujących silnie od niego zależy. W
przypadku, kiedy znana jest struktura krystalograficzna materiału n nie może drastycznie
różnić się od wartości wynikającej ze struktury. W rozważanym przypadku n nie jest znane,
dlatego wartość parametru S02 jest bardzo istotna.
Rozpoczynając analizę podjęto próbę oszacowania tego parametru, korzystając z
pewnego przybliżenia. Przybliżenie to można zastosować w przypadku, gdy pierwsza strefa
koordynacyjna jest uporządkowana i zawiera jeden rodzaj atomów. Zastosowano je dla
zmierzonego widma referencyjnego getytu. Parametry S02 oraz σ2 są silnie skorelowane ze
sobą w ramach jednej strefy. Korelację tą można jednak złamać wykorzystując fakt, iż σ2 jest
zależne od k, podczas gdy S02 nie jest. W związku z tym parametry te będą miały inny wpływ
na dane, gdy oscylacje EXAFS χ(k) będą mnożone przez współczynnik kw z różnymi
wartościami w. Oszacowanie parametru S02 sprowadza się do wykonania kilku prostych
dopasowań dla pierwszej strefy koordynacyjnej zmieniając mnożnik kw. Pierwszym krokiem
jest przyjęcie mnożnika o wartości równej 1 i wykonaniu serii dopasowań dla różnych
wartości S02 (od 0.6 do 1.1). Wartości σ2 oraz S02 nanoszone są na wykres, cała procedura jest
powtarzana dla wartości w=2 oraz 3. W idealnej sytuacji powstałe na wykresie linie proste
powinny się przeciąć w jednym punkcie, jednak w praktyce tworzą one trójkąt (rysunek 4.68).
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Oszacowana w ten sposób wartość parametru S02 wybierana jest w centrum powstałego
trójkąta. W naszym przypadku wartość S02 dla Fe w getycie wynosiła ~0.72.

0.004
1

0.002

σ

2

Fe-O

0.003

k
2
k
3
k

0.001

2

S0 ~ 0,72

0.000

0.68

0.72

0.76

0.80

2

S0

Rysunek 4.68. Określenie parametru S02 dla krawędzi K żelaza w getycie.
Mając na uwadze ograniczenia zastosowań tego przybliżenia oraz fakt, że w
przypadku chitozanów nie są one do końca spełnione szczególnie, jeśli chodzi o obecność
atomów tego samego rodzaju w pierwszej strefie koordynacyjnej, zastosowano dodatkową
procedurę. Polegała ona na ustalaniu stałej ilości atomów n w pierwszej strefie
koordynacyjnej oraz stałego parametru σ2. Ilość atomów n była następnie zmieniana w
zakresie od 4 do 6 i tylko dla n=5 otrzymano wiarygodną wartość. W ten sposób oszacowany
parametr S02 wyniósł 0.65±0.05, a wartość taka uznawana jest za akceptowalną [33]. Obie
otrzymane wartości współczynnika strat na atomie centralnym są w dobrej zgodności ze sobą,
więc druga z nich została zastosowana w dalszych analizach. Procedura ta pozwoliła również
ustalić, że koordynacja żelaza w badanych chitozanach wynosi pięć, ponieważ przy n=4 oraz
n=6 parametr S02 osiągał nie-fizyczne wartości.
Oszacowano również parametr E0, który pozwala ustalić przesunięcie energetyczne
dla ścieżek rozpraszania użytych do modelowania widma eksperymentalnego, i który ma
bezpośredni wpływ na wyznaczenie odległości atomów sąsiadujących od atomu centralnego.
Dla obu badanych chitozanów wyznaczono ten parametr na początku dopasowywania. Jego
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wartość wynosiła odpowiednio: (i) 1.07 ± 0.17 [eV] dla usieciowanego chitozanu;
(ii) 1.66 ± 0.39 [eV] dla karboksymetylchitozanu.
4.2.2.1 Usieciowany chitozan - Ch-Fe-CL

Założenie czysto tlenowego otoczenia Fe w badanym chitozanie, czyli pięć atomów
tlenu w najbliższym otoczeniu żelaza, nie dało dobrego dopasowania (rysunek 4.69a).
Kolejnym krokiem było wprowadzenie do modelu wiązań Fe-N. W tym celu część atomów
tlenu w pierwszej strefie została zamieniona na azoty. Wykonano szereg dopasowań z
różnymi proporcjami N i O w pierwszej strefie (rysunek 4.69b-f).
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Rysunek 4.69. Moduły transformaty Fouriera oraz dopasowania dla pierwszej strefy
koordynacyjnej dla Ch-Fe-CL przy różnych proporcjach tlenu i azotu: a) 5 atomów tlenu; b) 4
atomy tlenu i 1 azot; c) 3 atomy tlenu i 2 azotu; d) 2 atomy tlenu i 3 azotu; e) 1 atom tlenu i 4
azotu; f) 5 atomów azotu.
Rozważono kilkanaście otoczeń żelaza w pierwszej strefie koordynacyjnej, zakładając
koordynacje od czterech do sześciu oraz różne proporcje azotu i tlenu. Fizyczne wartości
parametrów dopasowania otrzymano tylko dla koordynacji pięć i dla dwóch lokalnych
otoczeń żelaza (tabela 4.13). Pozostałe dopasowania prowadziły do otrzymana nie-fizycznych
wartości parametrów. Wartość współczynnika R (R-factor), wskazującego na niedopasowanie
widma teoretycznego do eksperymentalnego była identyczna w przypadku obu otoczeń, które
dały realne wartości parametrów dopasowania, co pozwoliło zinterpretować je jako
jednakowo prawdopodobne.
Czynnik R-factor jest miarą sumy kwadratów niedopasowania częściowego (ang.
„fractial misfit”). Dopasowanie, gdzie wartości R≤0.02 uznawane są za dobre [117].
Analiza ta doprowadziła do wniosku, że w przypadku Ch-Fe-CL mamy do czynienia z
dwoma otoczeniami centralnego żelaza. Otoczenia te odpowiadają: (i) dwóm atomom tlenu i
trzem atomom azotu (model I) rysunek 4.69d; (ii) trzem atomom tlenu i dwóm atomom azotu
(model II) rysunek 4.69c. Na rysunkach 4.70-71 przedstawiono wyniki dopasowania
odpowiednio w przestrzeniach R i k. Wyznaczone parametry dopasowania zawiera tabela
4.16. Dla obu przypadków koordynacja Fe jest zbliżona do pięciokrotnej oraz oba otoczenia
żelaza są jednakowo prawdopodobne. Otrzymane wyniki są w dobrej zgodności z wynikami
analizy Mössbauera przeprowadzonymi dla tych samych próbek chitozanów. Wynika z nich,
że żelazo ma dwa lokalne otoczenia w proporcjach 40:60 [110].
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Wiązanie

r [Å]

n

σ2 [Å2]

Fe-O

1.92±0.01

3

0.003±0.001

Fe-N

2.07±0.02

2

0.004±0.001

Fe-O

1.95±0.01

2

0.003±0.001

Fe-N

2.12±0.02

3

0.003±0.002

Ch-Fe-CL

model I

model II

R-factor
0.01

0.01

Tabela 4.16. Wyniki dopasowania dla pierwszej strefy koordynacyjnej
Ch-Fe-CL.
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Rysunek 4.70. a) Moduł transformaty Fouriera oscylacji EXAFS oraz dopasowanie pierwszej
strefy koordynacyjnej (model I); b) odwrotna transformata Fouriera oraz dopasowanie dla
pierwszej strefy koordynacyjnej (model I).
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Rysunek 4.71. a) Moduł transformaty Fouriera oscylacji EXAFS oraz dopasowanie pierwszej
strefy koordynacyjnej (model II); b) odwrotna transformata Fouriera oraz dopasowanie dla
pierwszej strefy koordynacyjnej (model II).
W przypadku obu opracowanych modeli pierwszej strefy koordynacyjnej dla Ch-FeCL, atomy tlenu znajdują się bliżej Fe niż atomy azotu (tabela 4.16). W przypadku modelu II
(trzy atomy azotu i dwa atomy tlenu) odległości są nieznacznie większe (0.03 Å dla tlenu oraz
0.05 Å dla azotu). Czynnik Debay’a-Wallera dla azotu jest również nieco większy, co
sugeruje zwiększony nieporządek strukturalny dla wiązań Fe-N niż Fe-O.
Kolejnym etapem analizy było określenie uśrednionej pierwszej strefy koordynacyjnej
dla Fe w Ch-Fe-CL, wykorzystując dwa znalezione wcześniej modele. Uzyskanie takiego
dopasowania było kluczowe, aby przeprowadzić analizę dalszego otoczenia, ponieważ oba
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otoczenia (model I i model II) są obecne w badanym chitozanie. Analizowanie dalszego
otoczenia dla każdego z modeli osobno nie miałoby podstaw fizycznych.
W celu przeprowadzenia tej analizy, przyjęto że atomy tlenu i azotu znajdują się w
różnych odległościach oraz że pierwsze strefy składają się z dwóch podstref. Relatywna
proporcja atomów tlenu i azotu w każdej podstrefie była zachowana zgodnie z wcześniej
otrzymanymi wynikami. Podczas tej analizy nie udało się rozróżnić podstref od dwóch
otoczeń dla atomów tlenu, ponieważ różnice w ich odległości były zbyt małe (0.03 Å).
Ustalenie dwóch różnych odległości podstref powiodło się dla atomów azotu, różnica między
nimi wynosiła 0.07 Å, co przekracza błąd wyznaczonych uprzednio odległości dla
poszczególnych modeli (tabela 4.17).
Dalszy etap zakładał określenie dalszych stref koordynacyjnych. Było to możliwe
dzięki informacjom uzyskanym z badań magnetycznych oraz Mössbauerowskich dla
badanego

chitozanu.

Badania

te

ujawniły

występowanie

pośredniego

sprzężenia

magnetycznego pomiędzy atomami żelaza [110, 118]. Sugeruje to obecność kolejnego atomu
żelaza w drugiej strefie koordynacyjnej. Do rozważanego modelu wprowadzono, więc ścieżkę
rozpraszania na atomie Fe. Analiza EXAFS pozwoliła ustalić, że każdy atom Fe w Ch-Fe-CL
posiada kolejny atom żelaza w odległości około 3 Å i co najmniej trzy kolejne atomy Fe w
odległości około 3.5 Å. Założenie innych ścieżek rozpraszania (O, N) nie dało dobrego
dopasowania. Dalsze otoczenie składa się z około sześciu atomów tlenu w odległości około
3.6 Å. Nie jest oczywistym, że są to tylko atomy tlenu, ponieważ rozpraszanie na tlenie i na
azocie jest podobne, dodatkowo przy odległości 3.6 Å od atomu centralnego błąd
wyznaczenia parametrów dopasowania jest bardzo duży, co nie pozwala na rozróżnienie
pomiędzy tymi dwoma rodzajami atomów. Wprowadza to również dużą niepewność
określenia parametru σ2. Rysunek 4.72 prezentuje wyniki dopasowania odpowiednio w
przestrzeni R oraz k. Wartości parametrów otrzymanych podczas analizy zebrane zostały w
tabeli 4.17.
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Ścieżka

r [Å]

n

σ2 [Å2]

Fe-O

1.94±0.01

2.5±0.3

0.003±0.001

Fe-N

2.06±0.03

1.5±0.5

0.004±0.001

Fe-N

2.13±0.04

1.0±0.5

0.004±0.001

Fe-Fe

3.01±0.02

0.8±0.3

0.006±0.002

Fe-Fe

3.45±0.02

3.3±0.7

0.009±0.002

Fe-O/N

3.64±0.02

6.4±1.2

0.009±0.004

Ch-Fe-CL

rozpraszania

Tabela 4.17. Wyniki dopasowania dla trzech stref koordynacyjnych Ch-Fe-CL.
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Rysunek 4.72. a) Moduł transformaty Fouriera oscylacji EXAFS oraz dopasowanie trzech
stref koordynacyjnych Ch-Fe-CL; b) znormalizowane oscylacje EXAFS χ(k) (pomnożone
przez k3) oraz dopasowanie dla trzech stref koordynacyjnych; c) odwrotna transformata
Fouriera oraz dopasowanie dla trzech stref koordynacyjnych.
W przypadku usieciowanego chitozanu – Ch-Fe-CL, potwierdzono za pomocą techniki
EXAFS model “mostkowy”. Określono koordynację Fe i ustalono, że jest ona pięciokrotna.
Dwa lokalne otoczenia są równie prawdopodobne, a różnice miedzy nimi sprowadzają się do
proporcji O i N. Pierwsza strefa koordynacyjna składa się z dwóch podstref zawierających
wiązania z atomami tlenu i azotu. Wiedząc, że każda grupa aminowa (–NH2) pochodzi z
jednego monomeru można stwierdzić, że w przypadku badanego chitozanu, co najmniej dwa
lub trzy monomery (lub całe polimery) są związane z atomem żelaza. Dodatkowo druga i
trzecia strefa koordynacyjna zawiera kolejne atomy żelaza. Wskazuje to na tendencję
skupiania się atomów Fe, natomiast nie stwierdzono obecności Fe w pierwszej strefie
koordynacyjnej, nie ma więc wydzieleń metalicznych. Otrzymane wyniki są w bardzo dobrej
zgodności z wynikami badań magnetycznych oraz Mössbauerowskich [110].

4.2.2.2 Karboksymetylchitozan - N-CM-Ch-Fe

W przypadku karboksymetylchitozanu z żelazem – N-CM-Ch-Fe założenie czysto
tlenowego otoczenia, podobnie jak w przypadku Ch-Fe-CL również nie dało dobrego
dopasowania (rysunek 4.73). Po zmodyfikowaniu modelu pierwszej strefy koordynacyjnej
poprzez wprowadzenie atomów azotu, udało się ją dopasować. Składa się ona z dwóch
podstref zawierających trzy atomy tlenu oraz dwa atomy azotu (tabela 4.15). Jedno lokalne
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otoczenie dla Fe w N-CM-Ch-Fe znalazło potwierdzenie w badaniach Mössbauera [110].
Tleny znajdują się w odległości 1.96 Å, co jest tylko o 0.04 Å dalej niż w przypadku modelu I
chitozanu usieciowanego, natomiast azoty ulokowane są w odległości 2.10 Å, więc dalej o
0.02 Å. Słusznym było więc przypuszczenie, że pierwsze strefy obu chitoazanów są podobne
do siebie.

Intensywność (j.w.)

N-CM-Ch-Fe
5xO

0

1

2

3

4

Energia (eV)

Rysunek 4.73. Moduły transformaty Fouriera oraz dopasowania dla pierwszej strefy
koordynacyjnej dla N-CM-Ch-Fe, przy założeniu czysto tlenowego otoczenia Fe.
Transformacja Fouriera oscylacji EXAFS ujawniła różnice pomiędzy badanymi
chitozanami. Różnice te odnoszą się przede wszystkim do struktury znajdującej się zaraz za
pierwszą strefą dla N-CM-Ch-Fe (rysunek 4.67).
Analiza dalszych stref koordynacyjnych wykazała, iż druga strefa zawiera blisko trzy
atomy węgla i dwa atomy tlenu. Natomiast w trzeciej strefie koordynacyjnej zidentyfikowano
kolejne atomy żelaza, ale zaledwie wokół co trzeciego atomu Fe. Rysunek 4.74 przedstawia
wyniki dopasowania dla trzech stref koordynacyjnych odpowiednio dla przestrzeni R oraz k.
Wartości parametrów dopasowania zebrano w tabeli 4.18.
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Rysunek 4.74. a) Moduł transformaty Fouriera oscylacji EXAFS oraz dopasowanie trzech
stref koordynacyjnych N-CM-Ch-Fe; b) znormalizowane oscylacje EXAFS χ(k) (pomnożone
przez k3) oraz dopasowanie dla trzech stref koordynacyjnych; c) odwrotna transformata
Fouriera oraz dopasowanie dla trzech stref koordynacyjnych.
Obecność azotu w pierwszej strefie koordynacyjnej może być w pierwszej chwili
zastanawiająca. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku badanego N-CM-Ch-Fe, tylko 20%
monomerów chitozanu ma przyłączoną grupę karboksylową. Azoty pochodzą od monomerów
nieposiadających grup karboksylowych. Zidentyfikowane w drugiej strefie atomy węgla oraz
tlenu, są dowodem, że pomimo małej zawartości grup karboksylowych (-CH2COOH) w

N-CM-Ch-Fe

polimerze (20%) są one aktywne i biorą udział w procesie adsorpcji żelaza.
Ścieżka rozpraszania

r [Å]

n

σ2 [Å2]

Fe-O

1.96±0.01

2.9±0.1

0.002±0.0005

Fe-N

2.10±0.03

1.9±0.2

0.004±0.001

Fe-C

2.80±0.03

3.4±0.4

0.003±0.002

Fe-O

2.91±0.04

2.4±0.3

0.003±0.002

Fe-Fe

3.15±0.05

0.3±0.2

0.007±0.006

R-factor

0.008

Tabela 4.18. Wyniki dopasowania dla trzech stref koordynacyjnych N-CM-Ch-Fe.
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Analiza widm EXAFS dla karboksymetylchitozanu podobnie jak w przypadku
Ch-Fe-CL potwierdza model „mostkowy” dla wiązania żelaza. Koordynacja Fe wynosi pięć.
Pierwsza strefa składa się z dwóch podstref: (i) tlenowej; (ii) azotowej. Dowiedziono również,
iż grupa karboksylowa jest aktywna w procesie wiązania żelaza. Atomy Fe tworzą wiązania
kowalencyjno-jonowe z pięcioma atomami, które znajdują się w pierwszej strefie
koordynacyjnej. Zidentyfikowane dwa atomy azotu pochodzą od dwóch monomerów (lub
polimerów). Dodatkowo, co najmniej jeszcze jeden monomer powinien zawierać grupę
karboksylową. Atomy tlenu mogą pochodzić z grupy –OH lub z przerwanego mostku
tlenowego łączącego poszczególne monomery. W przypadku tego chitozanu atom żelaza jest
wiązany z co najmniej trzema monomerami lub całymi polimerami. Za słabe sprzężnie
magnetyczne atomów Fe zaobserwowane w badaniach magnetycznych, odpowiedzialne jest
żelazo zidentyfikowane w trzeciej strefie koordynacyjnej. Tylko co trzeci atom Fe ma w swoim
otoczeniu drugi atom Fe. Informacje o strukturze karboksymetylchitozanu uzyskane z analizy
EXAFS znalazły potwierdzenie w badaniach magnetycznych oraz Mössbauerowskich.
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Celem pracy było poszukiwanie metod umożliwiających wiarygodną charakteryzację
pod względem składu pierwiastkowego oraz chemicznego materiałów o dużym nieporządku
strukturalnym. W pracy rozważono metody rentgenowskiej spektroskopii emisyjnej i
absorpcyjnej. Użyteczności tych metod dowiedziono na przykładzie dwóch rodzajów
materiałów naturalnego pochodzenia: (i) minerałów – ilmenitów; (ii) polimerów –
chitozanów.
W przypadku ilmenitów, które są materiałem wielofazowym o zróżnicowanym
stopniu doskonałości faz, wyznaczono ich skład pierwiastkowy oraz stan jonowy
pierwiastków, a następnie zaproponowano prawdopodobne związki chemiczne. Zastosowano
w tym celu elektronową mikroanalizę rentgenowską na pojedynczych cząstkach, jak również
rentgenowską spektroskopię absorpcyjną oraz, dla potwierdzenia istnienia zaproponowanych
związków chemicznych, dyfrakcję rentgenowską. Analiza ilmenitów wykazała, że techniki
spektroskopowe z powodu selektywności pierwiastkowej są źródłem unikatowych informacji
o tych materiałach.



Badania wykonane za pomocą elektronowej mikroanalizy na pojedynczych
cząstkach dzięki zastosowanej metodzie klasteryzacji cząstek ze względu na
podobny skład pierwiastkowy, dostarczyły szerokiej wiedzy nie tylko o
pierwiastkach większościowych, ale i mniejszościowych. Określono ilościową
zawartość takich pierwiastków jak: Fe, Ti, Mg, Al, Si, Mn, V, Cr. Jedynie dla
ilmenitu pozyskiwanego w Indiach analiza ta nie przyniosła rezultatu, powodem tego
była zbyt duża niejednorodność tego minerału.



Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (XANES) okazała się bardzo dobrym
narzędziem do identyfikacji faz w ilmenitach. Przeanalizowano widma dla Fe, Ti,
Mg, Mn, Cr, Si oraz Al, jednocześnie określając stan jonowy tych pierwiastków. W
przypadku widma dla żelaza, tytanu oraz magnezu, pierwiastków występujących
więcej niż w jednej fazie, oszacowano procentowy udział pierwiastka w każdej z faz
na podstawie kombinacji liniowej widm związków referencyjnych. Analiza stanu
chemicznego Si i Al była utrudniona, z powodu bardzo małej zawartości tych
pierwiastków

w

minerale

i

trudności

z

rejestracją

widm

na

stacjach

synchrotronowych, do których uzyskano dostęp. Wszystkie zidentyfikowane za
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pomocą

tej

techniki

fazy

zostały

wykorzystane

do

przeliczenia

składu

pierwiastkowego, uzyskanego z mikroanalizy na pojedynczych cząstkach na skład
fazowy. Dodatkowo posłużyły jako punkt startowy do analizy dyfraktogramów.



Analiza dyfrakcyjna ilmenitów dostarczyła informacji tylko o głównych fazach.
Dyfraktogramy były bardzo trudne w opracowaniu, ponieważ wiele pików od faz
mniejszościowych ginęło w tle refleksów, pochodzących od głównych faz.
Dodatkowo stwierdzono, że duża część Mg oraz Mn nie tworzy dodatkowych faz, a
jedynie zajmuje pozycje podstawieniowe żelaza w ilmenicie. Największą
rozbieżność stwierdzono w identyfikacji fazy pseudorutylu, która powstaje w wyniku
wietrzenia ilmenitu i która w dużej części jest amorficzna.

Unikatową wiedzę o składzie fazowym badanych w tej pracy ilmenitów, uzyskano za
pomocą mikroanalizy na pojedynczych cząstkach w połączeniu z analizą bliskiej struktury
krawędzi absorpcji (XANES). Pierwsza technika dostarczyła informacji o składzie
pierwiastkowym drobin minerału pogrupowanym w klastery, natomiast druga była
nieoceniona przy identyfikacji wiązań chemicznych tych pierwiastków, oraz określeniu ich
stopnia jonowości.

Badania chitozanów zawierających w swojej strukturze Fe, miały na celu wyznaczenie
stopnia utlenienia żelaza oraz jego położenia w sieci chitozanu. Przeprowadzono analizę
widma EXAFS na krawędzi K żelaza. Zbadano dwa rodzaje chitozanów z żelazem: (i)
usieciowany (Ch-Fe-CL); (ii) N-karboksymetylchitozan (N-CM-Ch-Fe).



W przypadku Ch-Fe-CL stwierdzono dwa lokalne otoczenia żelaza. Oba składają się
z dwóch podstref: tlenowej i azotowej, a różnice między nimi sprowadzają się do
proporcji atomów tlenu i azotu. W jednym otoczeniu wokół Fe znajdują się trzy tleny
i dwa azoty. Atomy azotu mogą pochodzić jedynie od wolnych grup aminowych, Fe
związane jest wtedy z dwoma monomerami (lub polimerami) i być może wiąże ono
wtedy dwa usieciowane łańcuchy polimerów (patrz rys 2.5 str. 14). Atomy tlenu
mogą pochodzić z grupy –OH lub przerwanego mostku tlenowego w polimerze. W
drugim otoczeniu wokół Fe znajdują się dwa atomy tlenu i trzy azoty, Fe musi wtedy
związywać trzy monomery. Fakt, że stwierdzono iż druga strefa koordynacyjna
zawiera kolejne atomy żelaza, a dalsze strefy zawierają tleny bądź azoty, wskazuje na
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tendencję do skupiania się atomów Fe. Nie stwierdzono natomiast Fe w pierwszej
strefie koordynacyjnej, co oznacza że nie tworzy ono w chitozanie wiązań
metalicznych.

 N-CM-Ch-Fe ma jedno lokalne otocznie Fe, składające się z dwóch podstref,
zawierających trzy tleny i dwa azoty. W drugiej strefie zidentyfikowano atomy węgla
i tlenu, co dowodzi aktywności grupy karboksylowej w procesie adsorpcji żelaza.
Kolejne atomy żelaza zostały odnalezione dopiero w trzeciej strefie koordynacyjnej i
tylko w co trzecim atomie żelaza. W przypadku tego chitozanu Fe jest wiązane z co
najmniej trzema monomerami lub polimerami, z czego dwa wiążą się poprzez grupy
–NH2, a co najmniej jeden poprzez grupę –COOH. Materiał ten wykazuje bardzo
słabe własności magnetyczne w temperaturach helowych, co wyjaśnia obecność
atomów Fe dopiero w trzeciej strefie.

Analiza chitozanów potwierdziła model „mostkowy” wiązania metali przez te
polimery. Wykazano, że mają one koordynację pięciokrotną oraz, że żelazo występuje na
stopniu utlenienia +3. Określono skład trzech stref koordynacyjnych w obu polimerach. Było
to możliwe dzięki wskazówkom z badań magnetycznych oraz Mössbauerowskich,
przeprowadzonych dla tych samych próbek, które sugerowały obecność Fe w najbliższych
strefach.
Analiza widm EXAFS chitozanów z żelazem pozwoliła po raz pierwszy określić
sposób związywania Fe w polimerze i wykluczyła model „wisiorkowy”.
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