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Odkrycie nanorurek

Sumio Iijima w 1991 r. donosi w Nature o odkryciu 

rurek węglowych podczas badań nad elektrołukową 

syntezą fulerenów
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Materiały węglowe
I. Suarez-Martinez i wsp., Carbon, 50, 741, 2012.
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The Nobel Prize in Chemistry 20??
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WSTĘP

Wykorzystanie materiałów węglowych

T. Oku i wsp., Topics in Applied Physics, 100, 187, 2006.
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P.A. Gauden, A.P. Terzyk, S. Furmaniak, Wiadomości Chemiczne, 62, 5-6, 2008.

Najczęściej stosowane metody charakteryzacji

materiałów węglowych

Metoda badawcza Otrzymane informacje o węglu

adsorpcja  
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Skala złożoności badanych układów
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Skala złożoności badanych układów
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Modele węgli – idealne pory

12



Podczas modelowania zjawisk adsorpcyjnych z wykorzystaniem symulacji komputerowych 

kluczowym problemem jest sposób odwzorowania porów adsorbentu. 

W przypadku węgli aktywnych wciąż bardzo popularny (dzięki swej prostocie) pozostaje model idealnych 

nieskończonych porów szczelinowych.

[Setoyam et al. Carbon 36 (1998) 1459]

Takie podejście zaniedbuje wiele aspektów 

wpływających na właściwości rzeczywistych 

adsorbentów, jak połączenia między porami, efekty 

związane ze skończonym rozmiarem porów, 

heterogeniczność powierzchni (w tym obecność grup 

funkcyjnych) czy możliwość obecności porów 

o geometrii innej niż szczelinowa (często 

niezdefiniowanej w sposób ścisły). 
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Modele węgli – idealne pory
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Modele węgli – idealne pory

16P.A. Gauden et al., J. Phys.: Cond. Matt., 26, 055008 (2014)



Grafen

S. Furmaniak et al. Journal of Physics: Condensed Matter 26 (2014) 485006-1-11

Modelowałem jeden aspekt heterogeniczności tego typu materiałów – sfałdowanie ich powierzchni.

Struktury tego typy są nie tylko reprezentacją hipotetycznych nowych adsorbentów opartych na grafenie, ale również mogą 

być traktowane jako układy modelowe do badań nad wpływem pofałdowania ścian porów węglowych na adsorpcję.
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Modele węgli – idealne pory
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Materiały tego typu wykazują dobrze zdefiniowaną 

geometrię.

W związku z tym, w literaturze można odnaleźć 

liczne prace dotyczące symulacji adsorpcji 

wewnątrz nanorurek czy na ich zewnętrznych 

powierzchniach oraz na grafenie. 

Otwartą kwestią pozostaje natomiast sposób ich 

wzajemnego ułożenia w skupiskach. 

Nierozwiązanym problemem pozostaje również 

sposób uwzględnienia heterogeniczności 

tych nanomateriałów węglowych podczas 

symulacji. 

19P.A. Gauden et al., Adsorption, 19, 785 (2013)

Nanorurki węglowe



Nanorogi węglowe

Bekyarova et al. Chem. Phys. Lett. 366 (2002) 463

W budowie pojedynczych nanorogów węglowych można wyróżnić stożkowe zakończenie 

oraz długą (kilkudziesięcio nanometrową) część o geometrii zbliżonej do cylindrycznej.

Ze względu na to, iż objętość części stożkowej jest niewielka w porównaniu z częścią tubularną,

w niektórych doniesieniach literaturowych podczas modelowania ich właściwości adsorpcyjnych

nanorogi węglowe są przybliżane za pomocą nanorurek węglowych.
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W pracach modelowych bada się również

właściwości adsorpcyjne izolowanych 

nanostożków węglowych 

Majidi and Tabrizi Physica B 405 (2010) 2144

Tanaka i wsp. [J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 7511] 

zaproponowali nieco bardziej złożony model, 

zawierający część stożkową oraz tubularną:

Nie uwzględnia on jednak struktury atomowej 

połączenia między nimi.

Brak jest również zamknięcia układu symulacyjnego 

po stronie przeciwnej do części stożkowej.
21



Hawelek i wsp. [J. Phys. CHem. A. 117 (2013) 9057] 

wygenerowali z wykorzystaniem symulacji MD 

model agregatu zbudowanego z 24 nanorogów 

połączonych z kulistym rdzeniem węglowym. 

Uzyskali zgodność parametrów struktury z tymi 

wyznaczonymi doświadczalnie z wykorzystaniem 

pomiarów rozpraszania neutronów.

Struktura ta wydaje się jednak zbyt duża (ok. 50 000 atomów), 

aby mogła być wykorzystana podczas standardowych 

symulacji właściwości adsorpcyjnych, 

w których cząsteczki adsorbatu są modelowane 

z uwzględnieniem ich struktury atomowej.

Brakuje natomiast realistycznych modeli w pełni 

odzwierciedlających strukturę atomową pojedynczych 

nanorogów różniących się parametrami geometrycznymi, 

które mogłyby być wykorzystane w badaniach modelowych 

dotyczących ich wpływu na właściwości adsorpcyjne.
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Według moje wiedzy powyższa praca była pierwszym doniesieniem dotyczącym wygenerowania w 

pełni atomistycznych modeli pojedynczych nanarogów węglowych.
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Nanorogi węglowe

S. Furmaniak et al. Physical Chemistry Chemical Physics 15 (2013) 1232-1240

S. Furmaniak et al. Physical Chemistry Chemical Physics 15 (2013) 16468-16476

S. Furmaniak et al. Chemical Physics Letters 595-596 (2014) 67-72
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Modele węgli – wirtualne węgle
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W większości przypadków w celu realistycznego odwzorowania struktury węgli rzeczywistych 

konieczne jest wyjście poza model porów szczelinowych 

i dążenie do uwzględnienia w strukturach modelowych heterogeniczności 

geometrycznej, topologicznej czy chemicznej (obecności heteroatomów). 

Tego typu modele atomowe nanostruktury zostały określone przez Biggsa i Butsa mianem 

wirtualnych węgli porowatych (WWP). 
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wirtualnych węgli porowatych (WWP). 

W literaturze można odnaleźć wiele propozycji tego typu struktur. 

Można je podzielić na trzy grupy: 

(i) skonstruowane z mniejszych fragmentów węglowych odpowiednio umieszczonych 

w komórce symulacyjnej, 
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konieczne jest wyjście poza model porów szczelinowych 

i dążenie do uwzględnienia w strukturach modelowych heterogeniczności 
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W literaturze można odnaleźć wiele propozycji tego typu struktur. 

Można je podzielić na trzy grupy: 

(i) skonstruowane z mniejszych fragmentów węglowych odpowiednio umieszczonych 

w komórce symulacyjnej, 

(ii) uzyskanych na drodze symulacyjnej poprzez minimalizację energii,

(iii) uzyskanych w wyniku symulacji techniką hybrydowego odwrotnego Monte Carlo 

(ang. hybrid reverese Monte Carlo, HRMC).
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Modele węgli – wirtualne węgle

A.P. Terzyk et al. Chem. Phys. Lett., 515, 102 (2011)
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Modele węgli – wirtualne węgle

A.P. Terzyk, S. Furmaniak, P.A. Gauden, P.J.F. Harris, P. Kowalczyk, Virtual Porous Carbons,

in Novel Carbon Adsorbents (Ed. J. Tascon), Ch. 3, Elsevier, London, 2012.
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Grupa (i)

Terzyk et al. Phys. Chem. Chem. Phys. 9 (2007) 5919

Harrisa i wsp. Di Biase i Sarkisov

Di Biase and Sarkisov Carbon 64 (2013) 262

Główną wadą modeli z grupy (i) 

jest ich niefizyczność wynikająca 

z zaniedbania połączeń pomiędzy 

poszczególnymi fragmentami. 32



Grupa (ii)

Powles i wsp.
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symulacja MD

Problem niefizyczności 

na ogół nie występuje 

w przypadku (ii) grupy WWP.

W tym przypadku struktura jest 

zoptymalizowana energetycznie, 

co uzyskuje się stosując podczas symulacji 

odpowiednie pole siłowe 

odzwierciedlające energetykę różnych 

typów oraz geometrii wiązań, jakie mogą 

powstawać pomiędzy atomami węgla.

Podczas minimalizacji energii układu 

powstaje zwykle jedna trójwymiarowa 

mikrostruktura złożona z wzajemnie 

połączonych fragmentów. 
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J.C. Palmer et al., Carbon, 48, 1116, 2010.

Modele węgli – wirtualne węgle
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S. Furmaniak, et al., Journal of Colloid and Interface Science 360 (2011) 211–219.
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Grupa (iii)

Palmer i wsp.

Palmer et al. Carbon 47 (2009) 2904

Pomimo, że symulacje HRMC pozwalają na otrzymanie mniej lub 

bardziej realistycznych replik materiałów rzeczywistych, 

to ich wykorzystanie w systematycznych badaniach modelowych 

jest utrudnione ze względu na brak „elastyczności”. 

Ponieważ odzwierciedlają one strukturę rzeczywistego węgla 

praktycznie niemożliwa jest modyfikacja ich właściwości, 

jak np. porowatość. 
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Wide-Angle X-ray Scattering 

(nonporous disordered carbon matrix)

“CMS-F possesses a disordered matrix enrich

with bended carbon chains and various

carbon clusters as opposed to the

turbostratic carbon or graphite-like

microcrystals.”

“It is very tempting to make speculations that

observed carbon chains are reminiscent of

cellulose chains used as precursor materials

in the CMS-F synthesis.“

[Kowalczyk et al. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 

2996]

r0 = 2.09 g/cm3
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In-silico burn-off process

(Wide-Angle X-ray Scattering/He pycnometry/N2

porosimetry)

g/cm3rsample =1.22r0 = 2.09 g/cm3
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In-silico burn-off process

(Wide-Angle X-ray Scattering/He pycnometry/N2

porosimetry)

g/cm3rsample =1.22r0 = 2.09 g/cm3
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Systematyczne badania dotyczące zależności pomiędzy strukturą porowatą 

i/lub zawartością heteroatomów wymagają serii WWP 

różniących się pod względem tych parametrów.

W związku z tym, w tego typu pracach najbardziej użyteczne 

wydają się być WWP z grup (i) i (ii).

Pomimo tego w wielu pracach dotyczących wykorzystania WWP 

do modelowania procesu adsorpcji wykorzystywana jest 

tylko pojedyncza struktura lub niewielka ich liczba. 

Prace bazujące na seriach WWP o systematycznie zmieniających się właściwościach 

są natomiast nieliczne.

W badaniach tego typu często nie uwzględnia się również 

obecności grup funkcyjnych związanych z WWP. 
43
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PODSUMOWANIE

A.P. Terzyk, P.A. Gauden, M. Wiśniewski, S. Furmaniak (A.P. Terzyk, P. Kowalczyk)

Nowoczesne metody charakteryzacji oraz przewidywania zdolności sorpcyjnych materiałów 

nanoporowatych,

2007 - 2011

39 artykułów, IF2013 = 104,  MNiSW = 995 punktów

A.P. Terzyk, P.A. Gauden, M. Wiśniewski, S. Furmaniak (A.P. Terzyk, P. Kowalczyk)

Wykorzystanie symulacji komputerowych w badaniu zdolności sorpcyjnych materiałów 

nanoporowatych

2011 - 2013

30 artykułów, IF2013 = 93,  MNiSW = 870 punktów

P.A. Gauden, S. Furmaniak, W. Zieliński (A.P. Terzyk, P. Kowalczyk)

Wykorzystanie metod Monte Carlo oraz Molecular Dynamics do opisu zjawisk międzyfazowych 

zachodzących na materiałach węglowych

2014 – 2015(2017)

14 artykułów, IF2014 = 43,  MNiSW = 360 punktów



Dziękuję za uwagę…

http://www.chem.uni.torun.pl/~gaudip/wegiel/index.html
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