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Nanostrukturerade material



Vad är nanoteknologi?
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• Nano betyder miljarddel, 
1 nm = 0.000 000 001 m                                         
(ett hårstrå är ca 50 000 nm
tjockt)

• Nanoteknologi: att påverka ett                                
material som har minst en                          
dimension 1 < 100 nm. 

• Storleken spelar roll 

• Top-down vs Bottom-up



Tillämpningar
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Vad är ett mesoporöst material?
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• Porösa material klassificeras via porernas 
storlek

– Microporer har en diameter < 2 nm

– Mesoporer har en diameter  mellan 2 and 
50 nm

– Macroporer har en diameter > 50 nm

• Olika kemiska sammansättningar

– Metalloxider, tex. SiO2, TiO2, or Fe2O3

– Kol

Ett hårstrå är 10 000 

gånger bredare än en 

mesopor.



Porositet ger tillgänglig yta
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• Ett ickeporöst material (a) har en liten tillgänglig yta

• Sluten porositet (b) ökar inte den tillgängliga ytan

• Öppen porositet (c) ökar den tillgänliga ytan
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Mesoporösa material –

material med många tillämpningar
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• Stor tillgänglig yta

– Katalys

– Gaslagring

– Kemiska reaktioner

• Smal porstorleksdistribution

– Separation av molekyler

– Mall för nanopartiklar/stavar

• Ordnad porstruktur

– Mall för andra material, tex kol, metaller eller oxider

– Solceller

– Batterier
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Hur stor yta har mesoporösa material?
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• Ytan hos ett gram sand (SiO2)

100 µm stora sfäriska partiklar

0.3 m2/g

• Mesoporös SiO2

500-900 m2/g



Stor yta i en liten volym

9Vetenskapsdagen - Emma Björk

• 1 handbollsplan                                  
20 m x 40 m = 800 m2

• Volymen hos 1 g mesoporös SiO2



Olika partikelstrukturer
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Fibrer

Partiklarna kan se ut på olika sätt, men har fortfarande samma porstruktur

Skal Stavar



Hur tillverkas mesoporösa material?
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Surfaktanter är strukturbildare



Micellformation – surfaktanter i vatten
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Vatten + surfaktanter miceller



Syntes
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Si-källa

Beskrivning för undervisning:

E.M. Björk, Journal of Chemical Education 94 (2017) 91-94



Sammansättningen styr strukturen

SBA-15 tillverkade med olika mängder heptan och NH4F

E.M. Björk. et al., Langmuir 29 (2013) 13551 



Tillsatser av olja – kontroll av både 

partikelform och porstorlek
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Byggstenar bildar fibrer och skal.
Olja (heptan) styr hur byggstenarna vänder 
sig samt ökar porstorleken.

Mängd olja

E.M. Björk. et al., Microporous and Mesoporous Materials 133 (2010) 66



Väx partiklarna på en yta - filmtillverkning

• Tillsätt substrat till synteslösningen

• Filmerna består av partiklar som växer direkt på ytan

• God tillgänglighet till porerna
E.M. Björk et al. J. Colloid Interface Sci. 1 (2014) 7



Partiklar på yta ger många möjligheter
17Title/Lecturer

• 3D substrat

• Mönster
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Läkemedelstransport

• Icke toxisk bärare som löser upp sig i kroppen

• Läkemedel passar i porerna

• Lätt att kontrollera partiklarnas yta



Behandling i celler
20Title/Lecturer



Antiinflamatoriska filmer
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• Partikelbaserade filmer fylls med läkemedel

• Läkemedlet kan inte läcka ut

• Läkemedlet frisätts då 
partiklarna tas upp av celler

• Möjligt att påverka till 
exempel läkning av frakturer
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Funktionalisering möjliggör katalys

Vetenskapsdagen - Emma Björk

Ättiksyra + etanol = etylacetat

Första steget mot biodiselproduktion från t ex solrosolja
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OH
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SO3H

H2O2

Microporous and Mesoporous Materials 133 (2010)

66-74

E.M. Björk et al. Applied Catalysis A: General 533 (2017) 49



Katalys vid LiU – gör metanol av CO2
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• Motivation

– Metanol kan användas som bränsle

– Infångande av CO2 är av stort intresse

– Kombinera dessa och lös ett stort 
energiproblem

• Tillvägagångssätt

– Dopa mesoporös SiO2 med Zr

– Tillverka Cu-nanopartiklar inuti porerna

– Fungerar som en katalysator för att tillverka 
metanol och biodiesel från CO2
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A. Atakan, et al. Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017) 19139



Funkar det?
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A. Atakan, et al. Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017) 19139
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 Möjlig lösning 







Batteri

Drömmen om ett nanobatteri
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• Mesoporös SiO2

• Fyll porerna halvvägs med 
elektrolyt

• Fyll resten av porerna med 
anod

• Etsa bort SiO2-mallen

• Fyll på med katod



Kontakt - den stora ut maningen!
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Sammanfattning
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• Mesoporösa material är enkla att tillverka

• Flexibla

– Fibrer, skal, stavar, muttrar

– Olika porstorlekar

• Stor yta och nanoporer ger många användningsområden

– Läkemedelstransport

– Katalys

– Nanopartiklar

– Batterier
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