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Sammendrag 

Dette master‒prosjektet ble initiert for å etablere metodikk og erfaring med studier av sølvbaserte 

nanopartikler for antibakterielle formål rettet mot drikkevann. 

I første del av oppgaven ble Ag1‒x‒Ptx (x ≤ 0,15) nanopartikler blitt syntetisert i ikke‒vandige systemer 

via to «burst nukleering» strategier; varm injisering og oppvarming, hvor AgNO3 og Pt(acac)2 ble brukt 

som metallforløpere. Fra litteratur var det lite studier på syntetiserte Ag‒Pt nanopartikler via varm 

injiseringsmetoden i ikke‒vandige systemer slik at syntesen i dette arbeidet ble basert på en opprinnelig 

Ag‒Rh syntese.  

Bimetalliske Ag1‒x‒Ptx nanopartikler (x ≤ 0,15) basert reagensmatrisen; etylenglykol som løsnings‒ og 

reduksjonsmiddel og PVP10 som surfaktant. Metallforløperne i syntesene ble gitt ulik 

tilberedningshistorikk. Dette ga ulik utslag på partikkelstørrelsen og størrelsesfordelingen, og i 

kombinasjon av en observert segregert grunnstoffsfordeling av Ag og Pt fra en HAADF‒STEM‒EDS 

analyse, ble det antatt metallforløperne hadde ulik reaksjonskinetikk. Undersøkelsen av AgNO3 og 

Pt(acac)2 sin reaksjonskinetikk i et reaksjonskinetikk eksperiment viste at Ag‒forløperen reduseres 

raskere enn Pt‒forløperen noe som støtter opp hypotesen om dannelse av segregert kjerne‒skall 

partikler. Basert på disse resultatene og den brede størrelsesfordelingen ble disse partiklene dermed ikke 

brukt videre i oppgaven. 

Videre ble det syntetisert Ag1‒xPtx (x ≤ 0,10) via oppvarmingsmetoden hvor synteseparameterne ble 

holdt likt i alle syntesene. DFE fungerte her som et løsningsmiddel, 1,2‒HDD som reduksjonsmiddel 

og OA som surfaktant, med AgNO3 og Pt(acac)2 som metallforløpere Totalt 0,08 mmol metallkationer, 

0,48 g 1,2‒HDD, 0,6 mL OA og 5 ml løsningsmiddel ble brukt i syntesene og dette ble varmet opp til 

en reaksjonstemperatur å 260˚C i 60 minutter. Prøvene med de nominelle sammensetningene Ag1‒xPtx 

(x=0,10‒ 0,05‒ 0) er videre analysert med ulike karakteriseringsteknikker som SEM, TEM‒EDS og 

XRD, som viser at de ulike sammensetningene hadde en midlere partikkelstørrelse på 6‒7 nm og 

segregerte struktur. Videre deponeres på filterpapir og analyser i forhold til sølvoppløsningsprosessen.  

Kommersielle 10 nm nanopartikler fra Sigma‒Aldrich (S‒A) ble benyttet for å utviklet en 

deponeringsmetodikk på glassfiber‒ og cellulose filterpapir ved hjelp av to deponeringsmetoder; 

vannstrålepumpe og bløtlegging etterfulgt av inndamping. Den mest optimale deponeringen sett ut fra 

SEM avbildninger var på cellulose filterpapir ved hjelp av bløtlegging og inndamping. Denne metoden 

ble dermed tatt med videre når det ble foretatt deponering av egenproduserte nanopartikler. Under 

deponeringen av egenproduserte Ag1‒xPtx med nominelle sammensetningen Ag1‒xPtx (x=0,10‒ 0,05‒ 0) 

ble ulike mengder deponert (5‒7 vekt % og 35‒43%). Det ble foretatt SEM og ICP‒OES analyse av 
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filtrene for å få undersøke fordelingen av partikler på filteret og for å være sikre på at mengde Ag og Pt 

stemte overens med forventet mengde fra den nominelle sammensetningen, bestemt med EDS analyse. 

Videre i arbeidet ble en selektiv ISE elektrode kjøpt inn og installert før den ble benyttet til å måle Ag+ 

konsentrasjonen i Ag‒baserte nanopartikler. Fra kalibreringer av elektroden ble det utarbeidet en 

konverteringsfunksjon for å konvertere målt mV verdi til ppm Ag+ verdi. De kommersielle S‒A 10 nm 

nanopartiklene ble også her benyttet for å utvikle en sølvoppløsningsmetodikk for å få en forståelse av 

hvordan Ag‒basert NP oppførte seg i kontakt med vann. Eksperimentert med ulik pH (2 og 7) og 

oksygenrike vs. inerte betingelser ble gjennomført. Denne metodikken ble delvis videreført for å 

undersøke sølvoppløsningen til de egenproduserte Ag‒Pt nanopartiklene som var deponert på 

filterpapir. Grunnen til at metodikken delvis ble videreført var at partiklene i S‒A suspensjonen var 

stabilisert sterisk med sitrationer hvorav egenproduserte partikler Ag1‒xPtx nanopartikler var stabilisert 

ved hjelp av polymer molekyler.  

For å undersøke oppførselen til sølv i de legerte Ag‒Pt nanopartiklene deponert på cellulose filterpapiret 

ble det benyttet avionisert vann (type 2), oksygenrikt miljø og en pH = 2. Effekten av Pt innlegert og 

mengde sølv deponert ble undersøkt og filterpapirene ble avbildet i SEM etter måling for å undersøke 

om de hadde noen visuelle endringer. Hovedfunnet mitt var at mengden Pt innlegert ville bidra til å øke 

sølvoppløsningsprosessen.  
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Forkortelser  

1,2‒HDD  1,2‒heksadekandiol 
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AE Auger elektroner 

AFM Atomkraftmikroskop 

Ag Sølv 

AgOH Sølvhydroksid 

BF / DF Lys‒felt / Mørk‒felt 

BSE Tilbakespredte elektroner 

ccp Kubisk tetteste kulepakking 

DFE Difenyleter 

DNA Deoksyribonukleinsyre 

E. Coli Escherichia coli 

EDS Energispredende røntgenspektroskopi 

EG Etylenglykol 

Et‒OH Etanol 

fcc Kubisk flatesentrert 

FEG Felt emisjons elektronkanonen  

HAADF Høyvinklet ringformet mørkefeltavbildning 

HNO3 Salpetersyre 

ICP‒OES  Induktiv koblet plasmaatomisk emisjonsspektroskopi  

IR Infrarød stråling 

ISA Ionestyrke buffer 

NAFMUA Forskningsgruppen for Nanostrukturer og funksjonelle materialer  

NMR Kjernemagnetisk resonans 

NP Nanopartikkel 

O2
‒ Peroksid anionet  

O2
2‒ Hydroksyl radikaler  

OA Oleylamine 

OH‒ Hydrogenoksid 

Pt Platina 

Pt(acac)2 Platina(II)acetylacetonat 

PVP Polyvinylpyrrolidon 

PXRD pulverrøntgendiffraksjon 

Rh Rhodium 
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ROS Reaktivt oksygen substans 

rpm Omdreininger per minutt 

S‒A Sigma Aldrich 

SE Sekundære elektroner 

SEM Sveiperelektronmikroskop 

STEM Sveipertransmisjonselektronmikroskop 

TEM Transmisjonselektronmikroskopi 

UV Ultrafiolett 

UV/VIS  Ultrafiolett‒synlig spektroskopi 

WHO Verdens helseorganisasjon 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn 

Tilgang til rent drikkevann globalt et stort problem, spesielt i utviklingsland med dårlig infrastruktur. 

Omkring 1 billiard mennesker i verden lever daglig uten tilgang til drikkevannstjenester, hvorav 48% 

av disse menneskene lever i sub‒Sahara områder, sør for Sahara i den nordlige delen av Afrika [1]. 

Sykdommer som for eksempel diaré, oppstår ofte i denne delen av Afrika på grunn av dårlig vannkvalitet 

og sanitære forhold. Dette er den nest største årsaken til dødelighet blant barn under 5 år [2].  

I snitt før et barn hvert 90‒ende sekund i verden på grunn av en vann‒relatert sykdom. Årsaken til dette 

er at vannet inneholder patogenere, som er en fellesbetegnelse på alle mikroorganismer som kan 

forårsake en sykdom. Patogenere er vanligvis bakterier og virus, og i disse tilfellene snakker vi om 

patogene bakterier. Bakterier kan ha forskjellige membran strukturer, og klassifiseres som Gram‒

negative eller Gram‒positive. Gram‒negative bakteriene inneholder to membraner mens de Gram‒

positive inneholder kun en [3]. 

For å rense vann som inneholder bakterier, trengs det et antibakterielt materiale eller en kjemisk 

forbindelse som dreper eller hemmer veksten av disse. En tradisjonell metode for vannrensing er bruk 

av kjemiske desinfeksjonsmidler i etablerte vannrensestasjoner. Det krever ofte store investeringer og 

områder for å etablerer slike stasjoner og for landene med dårlig infrastruktur er dette vanskelig. Verden 

er avhengig av å utvikle nye kostnads‒ og størrelseseffektive vannbehandlingsteknologier i småskala 

for bruk i desentraliserte områder, såkalte «point‒of‒use systems» [4]. Nanoteknologiske løsninger kan 

være attraktive for dette formålet da nanomaterialer har vist seg å ha antibakterielle egenskaper. Innen 

bakteriell vannrensing står sølv svært sentralt, men også andre nanomaterialer som titanoksid, sinkoksid, 

kobber og gull har antibakterielle egenskaper [5]. 

30% av nano‒etablerte produkter på markedet er basert på sølv nanoteknologi og mange av disse har 

påvist antibakterielle egenskaper [6]. Sølv nanopartikler brukes både i klær, elektronikk, matindustrien, 

solkrem, maling, sminke og medisinske verktøy [7], [8]. På grunn av de sterke antibakteriell 

egenskapene, så blir de også brukt i behandling av brannskader ved at de minsker graden av infeksjoner 

og øker sårheling prosessen blant annet [9],[10]. Overflater i biomedisinske apparater som for eksempel 

bandasjer, kateter og tannlegeverktøy, dekkes med sølv nanopartikler for å forhindre dannelse av 

bakteriekolonier [8]. Partiklene kan også være impregnert på forskjellige filter bestående av glassfiber, 

cellulose etc. som kan brukes til vann og luftrensing [11],[12],[13]. Kommersielle produkter som 

Aquapure og Marathon vannsystemer, bruker dette for å rense vann [14].  

Bruk av sølv for antibakterielle formål er ikke nytt. Allerede i antikkens Hellas, ble sølvmynter brukt 

som et antibakterielt materiale for å rense vann [15] og i senere tid har sølvforbindelser, for eksempel 
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AgNO3 og sølvioner, blitt brukt til behandling av infeksjoner. På midten av 1900‒tallet avtok bruken av 

sølv i antibakteriell sammenheng ettersom nye midler som antibiotika og andre desinfeksjonsmidler 

kom på markedet. Antibiotika er laget ved en kjemisk modifisering av naturlige forbindelser, som kun 

skal reagere med en spesifikk substans og ikke være giftig for vevet rundt i en levende organisme. Et 

stort problem i verden nå, er at over 70% av bakteriene som forårsaker infeksjoner har blitt 

motstandsdyktige mot en eller flere antibiotika som skal kunne helbrede infeksjonen. Det er derfor viktig 

å ta i bruk nanomaterialer i form av nanopartikler som antibakterielle midler for å forhindre dette.  

Den antibakterielle mekanismen til sølv nanopartikler mot bakterier er ikke helt forstått, men det er 

antatt at sølv i form av Ag+ ioner eller at nanopartikelen selv fungerer som den giftige komponenten. 

Mekanismene forklares nærmere i kapittel 2.1; Sølv som antibakterielt materiale. Det er videre blitt 

observert at bimetalliske nanopartikler har demonstrert en større antibakteriell aktivitet enn 

monometalliske nanopartikler [16]. Den antibakterielle effekten i disse er avhengig av hvordan 

metallene i den bimetalliske nanopartikelen fordeler seg (ref. kapittel 2.3 bimetalliske nanopartikler), 

og selve størrelsen til partikkelen.  

For å øke den antibakterielle aktiviteten til sølv i form av sølvioner som den giftige komponent, kan 

man kan øke overflaten i form av å for eksempel redusere partikkelstørrelsen i en nanopartikkel, slik at 

en større fraksjon av atomene kommer på overflaten av partikkelen [17]. En annen måte er å kombinere 

sølv med et edlere metall som for eksempel gull, palladium eller platina. Dette har blitt observert i noen 

nanomaterialer hvor sølv og et edelt metall har vært legert. Edle metaller har lav reaktivitet og høye 

korrosjons‒ og oksidasjonsbestandighet, og i en slik kombinasjon av to edle metaller, vil sølv blir en 

såkalt offeranode og økte graden av frigitte Ag+ ioner [18]. Grunnen til dette er at når et mere edelt 

metall, for eksempel platina, kommer i kontakt med sølv, som er mindre edelt, vil platina fungere som 

en katode og trekke til seg elektroner fra sølv. Sølv oksideres til sølv ioner og vil dermed få en høyere 

grad av oppløste ioner.  

I andre tilfeller i legerte bimetalliske nanopartikler kan disse minske graden av frigitte Ag+ ioner fra 

partikkelen ved at det edlere metallet i kontakt med sølv på atomært nivå vil gjøre sølvet mere edelt og 

stabilt og føre til undertrykkelse av sølv ion oppløsningen [19]. Avhengig av blandingen av metallene 

innad i partikkelen og mengden mol% sølv som er i partiklene vil graden av frigitte Ag+ ioner fra 

partikkelen variere. Det er fortsatt ikke helt forstått hva som i bunn og grunn er motivet for hvordan 

dette skjer, men det er antatt at sølv‒rike legeringer (70‒90 mol% sølv) i små bimetalliske partikler (15‒

25 nm) vil ha høyest utslipp av sølv ioner og i partikler med 30‒10 mol% sølv ikke vil ha utslipp av sølv 

ioner [19].  

Et område som ikke er fullstendig utforsket er bruken av sølv nanopartikler og implikasjoner på 

mennesker og miljø. Spesielt i økosystemer i vandige miljøer, er det observert at nanopartikler har en 

innvirkning [12]. Det er vanskelig å fastslå giftighetsgraden av sølv nanopartikler i kropp og miljø. De 
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minste partiklene er små nok til å diffundere inn i de minste blodårene i for eksempel i lungene hos 

mennesker og kan skape cellulær ødeleggelser. Det er forsket på giftighetsgraden til sølv nanopartikler 

i et zebra‒fisk embryo, hvor man observerer unormal hjertefrekvens, krøllet hale og lav blodstrøm med 

konsentrasjoner så lave som 10 ng/L [20]. TEM bilder av de utsatte embryoene viser akkumulering av 

nanopartikler i hjernen, hjertet og blodet, og det er konkludert med at sølv nanopartikler har potensial 

til å være giftig på helse og miljø avhengig av konsentrasjon [21] [22]. Med tanke på usikkerheten om 

giftighetsgraden har Verdens helseorganisasjon, WHO, rådet om at maksimal sølvkonsentrasjon i 

drikkevann skal være 0,1 mg/L [23]. 

 

1.2 Ag1‒xPtx systemet 

Nanopartikler i Ag1‒xPtx systemet har vært et stort diskusjonsområde blant forskere ettersom sølv og 

platina i bulk materiale inneholder et bredt ikke‒blandbart gap ved temperaturer under 1180°C (ref. 

Figur 1‒4, Ag‒Pt fasediagram). Som følge av dette gapet har noen forfattere foreslått at sølv og platina 

kun kan danne segregerte kjerne‒skall strukturer i dette området [24]. Avhengig av reaksjonsforhold 

kan kjernen i partikkelen bestå av enten sølv eller platina. Sølv‒rike synteser vil som oftest inneholde 

sølv i kjernen og vice versa. Andre forfattere har derimot klart å syntetisere blandet sølv‒platina 

partikler, men grunnstoffsfordelingen til disse partiklene er ikke blitt spesifisert. De sistnevnte partiklene 

er potensielle for bruk i heterogen katalyse [25], [26], [27], [28], hvor de vanligvis blir forankret på et 

fast substrat (bæremateriale) og ikke kolloidalt suspendert i en løsning [19]. 

 

1.2.1 Tidligere arbeid 

Syntesemetoder for bimetalliske nanopartikler i Ag1‒xPtx systemet har for eksempel vært via radiolyse 

[24] [29] eller ved kjemisk reduksjon [30], [31], [32]. Disse metodene blir forklart i mere detalj i kapittel 

2.2 Nukleering, vekst og syntese av nanopartikler.  

Tabell 1‒1 viser en oppsummering av tidligere arbeid utført for dette systemet. I denne oppsummeringen 

blir det kun fokusert på syntesemetoder som omfatter upolare løsningsmidler og partikkelstørrelser 

mindre enn 50 nm i diameter. I masteroppgaven blir kjemisk reduksjonsmetoden benyttet for å 

syntetisere Ag‒Pt nanopartikler med AgNO3 (sølvnitrat) og Pt(acac)2 (platina(II)acetylacetonat) som 

metallforløpere og difenyleter (DFE) som løsningsmiddel. 1,2‒HDD (1,2‒heksadekandiol) ble benyttet 

som reduksjonsmiddel og surfaktant. 
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Tabell 1‒1 Tidligere arbeid på Ag‒Pt nanopartikler syntetisert ved hjelp av kjemisk reduksjon. Følgende informasjon er gitt: Nominell sammensetning, løsningsmiddel, metallforløpere, surfaktant, 

molare forhold metallioner/surfaktant, reaksjonstemperatur, reaksjonstid, gjennomsnittlig partikkelstørrelse, syntesemetode, atomfordeling og morfologi. 

Referanse 
Nominell 

sammensetning 
Løsningsmiddel 

Metall 

forløpere 
Surfaktant 

∑ 𝒏𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍𝒍𝒇𝒐𝒓𝒍ø𝒑𝒆𝒓𝒆𝒆

𝒏𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒌𝒕𝒂𝒏𝒕
 

Reaksjons 

temperatur 

(°C) 

Reaksjonstid 

(minutter) 

Partikkel 

størrelse 

(nm) 

Syntese 

metode 
Atomfordeling Morfologi 

Peng 

[32] 

Ag0,75Pt0,25 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 

1,2‒HDD 
2

10
 260 60 8,2 ± 1,1 Oppvarming Fastoppløselig Sfærisk 

Ag0,67Pt0,33 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 

1,2‒HDD 
2

10
 260 60 9,2 ± 1,9 Oppvarming Fastoppløselig Sfærisk 

Ag0,33Pt0,67 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 

1,2‒HDD 
2

10
 260 60 ~ 6 Oppvarming Fastoppløselig Nanotråd 

Ag0,25Pt0,75 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 

1,2‒HDD 
2

10
 260 60 ~ 6 Oppvarming Fastoppløselig Nanotråd 

Pan 

[33] 

Ag0,75Pt0,25 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

1

10
 260 60 ~ 5 Oppvarming Fastoppløselig Sfærisk 

Ag0,60Pt0,40 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

1

10
 260 60 ~ 4 Oppvarming Fastoppløselig Sfærisk 

Ag0,53Pt0,47 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

1

10
 260 60 ~ 3 Oppvarming Fastoppløselig Sfærisk 

Ag0,48Pt0,52 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

1

10
 260 60 ~ 3 Oppvarming Fastoppløselig Nanotråd 

Ag0,47Pt0,53 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

1

10
 260 60 ~ 3 Oppvarming Fastoppløselig Nanotråd 

Ag0,33Pt0,67 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

1

10
 260 60 ~ 5 Oppvarming Fastoppløselig Nanotråd 
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Hongjun 

[34] Ag0,44Pt0,56 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

7

100
 180 60 2,0± 0,4 

Varm 

injisering 
Fastoppløselig Sfærisk 

Peng 

[35] 

Ag0,62Pt0,38 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

7

100
 200 60 3,3± 0,5 

Varm 

injisering 

Fastoppløselig, 

platina‒rik 

overflate 

Sfærisk 

Ag0,69Pt0,31 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

7

100
 200 60 3,5± 0,7 

Varm 

injisering 

Fastoppløselig, 

platina‒rik 

overflate 

Sfærisk 

Ag0,76Pt0,24 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

7

100
 200 60 3,4± 0,5 

Varm 

injisering 

Fastoppløselig,  

platina‒rik 

overflate 

Sfærisk 

Ag0,82Pt0,18 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

7

100
 200 60 3,9± 0,7 

Varm 

injisering 

Fastoppløselig,  

platina‒rik 

overflate 

Sfærisk 

Ag0,87Pt0,13 DFE 
Pt(acac)2 

Ag(St) 
1,2‒HDD 

7

100
 200 60 3,8± 0,6 

Varm 

injisering 

Fastoppløselig, 

platina‒rik 

overflate 

Sfærisk 

Torigoe 

[27] 
Ag0,67Pt0,33 Etylenglykol 

Ag2[Pt‒

(C2O4)2] 
PVP 

1

100
 25 ~ 2 3,3– 4,6 

Kjemisk 

reduksjon av 

Ag2[Pt‒

(C2O4)2] 

Fastoppløselig ‒ 

Papa 

[36] 
Ag0,45Pt0,55 Etylenglykol 

H2PtCl6 

AgNO3 
PVP ‒ 140 60 4,2 

Oppvarming 

Polyolmetoden 
Ag@Pt Sfærisk 

Patel 

[37] 
Ag0,50Pt0,50 Etylenglykol 

Na2PtCl4 

AgNO3 
PVP 

1

100
 ‒ 1 16 

Mikrobølge‒

polyol 

metoden 

Fastoppløselig Sfærisk 

Aslam 

[38] Ag0,90Pt0,10 Etylenglykol 
K2PtCl4 

AgNO3 
PVP 

2

1
 160 60 42,6 ± 7,7 

Reduksjon av 

en hul 

bimetallisk 

Ag‒Pt 

nanopartikkel 

Fast oppløselig Sfærisk 
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1.2.1.1 Atomfordeling og morfologi 

Av Tabell 1‒1 kan en lese at morfologien til de syntetiserte Ag‒Pt nanopartiklene varierer med økende 

mengde platina i den nominelle sammensetning. I arbeidet til Peng [32] og Pan [33] observerte de 

sfæriske partikler i sølvrike sammensetninger og orm‒liknende nanotråder i de platinarike (se 

transmisjonselektronmikroskopi (TEM) bilder i Figur 1‒1 og 1‒2). Syntesemetodene og betingelsene 

var like, men den nominelle sammensetningen ble variert. Forfatteren antar at opphavet til nanotrådene 

oppstår fra samspillet mellom bindingsenergien til surfaktanter rundt partikkelen eller ved diffusjonen 

av atomer på grenseflatene når de primære partiklene kolliderer og koaleserer [39], som er nærmere 

forklart i kapittel 2.2.3. Lahiri, et. Al. mener at nanotrådene segregeres til kjerne‒skall tråder og har 

opphav fra kjerne‒skall partikler. De mener at segregeringen indikerer stress som oppstår i Ag‒Pt 

krystallgitteret som overkommer den frie overflate energien i de små partiklene [24].  

 
Figur 1‒1 TEM bilder av Ag‒Pt legerte nanopartikler med nominell sammensetning a) Ag0,75Pt0,25, b) Ag0,60Pt0,40, c) 

Ag0,53Pt0,47, d) Ag0,48Pt0,51, e) Ag0,47Pt0,53 og f) Ag0,33Pt0,67 [31]. Bildene viser tydelig nanotråd dannelse i de platinarike 

partiklene med nominell sammensetning fra Ag0,50Pt0,50. 

Pulverrøntgendata (PXRD) i Figur 1‒2 viser as Braggs‒refleksene er indeksert til (111), (200), (220), 

(311) og (222), og dette samsvarer med et fcc krystallgitter. Videre er posisjonene til Bragg‒toppene 

forskjøvet relativt til de to rene metallene. Dette indikerer at sølv og platina blandes på atomært nivå i 

en fastoppløsning. Bragg‒refleksene til de fastoppløselige partiklene har høyere 2θ enn rent sølv og 

beveger seg mot høyere diffraksjonsvinkel ved minskende molare forhold Ag(St)/Pt(acac)2.   
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Figur 1‒2 Øverst: TEM bilde av Ag‒Pt nanopartikler ved forskjellig Ag(St)/Pt(acac)2 molare forhold. a) 4:1, b) 2:1, c) 

1:2 og d) 1:4 [32]. Nederst: venstre) Tilhørende pulverrøntgendata og høyre) forholdet mellom gitterparametere og 

sammensetning av Ag‒Pt nanopartiklene. Teoretiske verdier var beregnet med utgangspunkt i Vegards lov. 

Peng [35] observerer også slike Braggs‒reflekser på samsvarende posisjoner i sine resultater. Han 

benytter varm injiserings metoden av metallforløpere under samme synteseforhold som Peng [32] og 

Pan [33]. TEM bilder i Figur 1‒3 viser like store partikler som er jevnt fordelt i prøven og ved å analysere 

en individuell partikkel ved høyere forstørring observerer man gitterstriper tilhørende krystallplanet 

(111), noe som indikerer en krystallinsk partikkel. 
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Figur 1‒3 a) Liten og b) høy forstørrelse av TEM bilder c) Pulverrøntgendata av Ag‒Pt legerte nanopartikler med 

Ag(St)/Pt(acac)2 molare forhold 6:1. Figur fra referanse [33]. 

1.2.1.2 Partikkel størrelse 

Litteraturstudiene oppsummert i Tabell 1‒1 som i hovedsak har brukt metallforløperne Pt(acac)2 og 

Ag(St), har rapportert små partikkelstørrelser for de legerte Ag‒Pt nanopartiklene hvor alle er i 

størrelsesområdet 2‒9 nm. Sett ut fra disse studiene vil et lavere molart forhold 

metallforløpere/surfaktant bidra til en mindre partikkelstørrelse. Peng [32] sitt molare forhold var 1/10 

og resulterte i en partikkelstørrelse i området 6‒9 nm. Pan [33] derimot hadde forholdet 2/10, som 

resulterte i partikler med en diameter i størrelsesområdet 3‒5 nm. 

1.2.2 Fasediagram 

Sølv og platina i bulk krystalliseres begge i kubisk tetteste kulepakking (ccp), med romgruppen Fm‒

3m. Atomradiene er 160 pm og 135 pm for henholdsvis sølv og platina [40], noe som utgjør en 

atomradius forskjell på 15,6%. Denne forskjellen ligger over Hume‒Rothery kriteriet for fast 

oppløselighet på 15% (se tekst om Hume‒Rothery kriteriet i kapittel 2.3.1). Smeltepunktet for platina 

er høyere enn for sølv og i bulk forventes det ingen legeringsdannelse av disse to metallene, men 

gitterkonstanten til Ag er nesten lik som Pt noe som kan bidra til at Pt kan gro på Ag eller omvendt [25]. 

Av fasediagrammet, Figur 1‒4, ser vi at smeltepunktet til Ag er 962˚C, mens Pt har et smeltepunkt på 

1769˚C. Videre kan vi lese av fasediagrammet at det binære systemet har to invariante reaksjoner i 

tillegg til smeltingen av komponentene Ag og Pt. Ved 1188˚C vil det foreligge enten (Pt)+L eller skje 

en peritektisk reaksjon hvor (Ag)+L går over til (Ag). Den andre invariante reaksjonen skjer ved 803˚C, 
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dette er en peritektoid reaksjon hvor (Ag) + (Pt)  Ag15Pt17 [41]. I tillegg har (Ag) og (Pt) en viss 

fastoppløsning hvorav (Ag) løser ca 13 at. % Pt rundt 400°C. 

 

Figur 1‒4 Fasediagrammet til det binære Ag‒Pt systemet i bulk materiale. Hentet fra referanse [40]. 

1.2.3 Effekt av legering og anvendelse 

Studier som viser den biologiske effekten til nanopartikler Ag1‒xPtx systemet har fokusert på å øke sølv‒

ion utslippet ved å blande sølvpartikkelen med platina. Ag‒baserte nanopartikler inneholdende 1 vekt 

% Pt og som er inkorporert i polyanilin pulver, har vist en økning i Ag+ ion utslipp og resultert i en høy 

antibakteriell aktivitet.  Videre har Sing et al. påvist ingen negativ effekt på en celle sin metabolisme 

etter 24 timers eksponering av 10‒15 nm Ag‒Pt nanopartikler som var tildekket med et protein kalt 

bovine serum albumin, dette gjør at forskerne anser disse legeringene som gode kandidater i implantater 

og protesematerialer [42]. Andre studier har påvist økt antibakteriell effekt ved å tildekke polymer‒ eller 

ståloverflater i tannlegeutstyr med Ag‒Pt nanopartikler [18]. 

 

1.3 Ag1˗xRhx systemet 

Sølv og rhodium er kjent for å være to ikke blandbare metaller i bulk, men på nanonivå har man lykkes 

i å blande disse to grunnstoffene gjennom kolloidal syntese. I det følgende avsnittet ser vi på en utvalgt 

synteser av Ag‒Rh nanopartikler blir benyttet til å utvikle en Ag‒Pt syntese via varm 

injiseringsmetoden. 

Tabell 1‒2 viser en oversikt over det tidligere arbeid på Ag1‒xRhx systemet hvor det er blitt brukt 

etylenglykol som reduksjons‒ og løsningsmiddel. Etylenglykol (EG) har også er blitt brukt i påfølgende 

arbeidet, hvor PVP10 (Polyvinylpyrrolidon) benyttes som surfaktant og metallforløperne har vært 

AgNO3 (sølvnitrat) og Rh(acac)2 (Rhodium(II)acetylacetonat).  
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Tabell 1‒2 Tidligere arbeid på Ag‒Rh nanopartikler syntetisert ved hjelp av kjemisk reduksjon synteser. Følgende informasjon er gitt: Nominell sammensetning, løsnings‒ og reduksjonsmiddel, 

metallforløpere, surfaktant, molare forhold metallioner/surfaktant, reaksjonstemperatur, reaksjonstid, gjennomsnittlig partikkelstørrelse, syntesemetode og atomfordeling. 

Referanse 
Nominell 

sammensetning 

Løsnings‒ og 

reduksjonsmiddel 

Metall 

forløpere 
Surfaktant 

∑ 𝒏𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍𝒍𝒇𝒐𝒓𝒍ø𝒑𝒆𝒓𝒆

𝒏𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒌𝒕𝒂𝒏𝒕
 

Reaksjons 

temperatur 

(°C) 

Reaksjonstid 

(minutter) 

Partikkel 

størrelse 

(nm) 

Syntese 

metode 
Atomfordeling 

Kusada 

[43] 

Ag0,40Rh0,60 EG 
Rh(CH3COO)3 

AgNO3 

PVP 
1

10
 170 ~ 1 10,2 ± 1,0 

Varm‒ 

injisering 
Fastoppløselig 

Ag0,50Rh0,50 EG 
Rh(CH3COO)3 

AgNO3 

PVP 
1

10
 170 ~ 1 12,2 ± 1,6 

Varm‒ 

injisering 
Fastoppløselig 

Ag0,70Rh0,30 EG 
Rh(CH3COO)3 

AgNO3 

PVP 
1

10
 170 ~ 1 13,6 ± 1,5 

Varm‒ 

injisering 
Fastoppløselig 
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1.3.1.1 Nominell sammensetning 

Kusada [43] var den første forskeren som beviste at det var mulig å danne en fast oppløsningsfase av 

Ag‒Rh nanopartikler med kjemisk reduksjon av metallforløperne AgNO3 og Rh(CH3COO)3. 

Karakteriseringsteknikkene som ble brukt for å analysere de syntetiserte nanopartiklene var TEM og 

PXRD; se Figur 1‒5. TEM avbildningene viser grunnstoffsfordelingen av Ag50Rh50 nanopartikler hvor 

det tilsynelatende ser ut som at partiklene er fastoppløselige. I tråd med pulverrøntgenresultatene så 

flytter Bragg‒refleksene seg, noe som også gir en sterk indikasjon på at Ag og Rh blandes. 

  

Figur 1‒5 Til venstre: a) HAADF‒STEM bilde, b) Ag‒L EDS elementkartlegging og c) Rh‒L EDS elementkartlegging av 

Ag50Rh50 nanopartikler. d) Overlapp av b og c (grønn; Rh, oransje; Ag). Målestokken på bildene er 10nm. Til høyre: a) 

Syklotron pulverrøntgendiffraksjon av Ag, Rh og Ag‒Rh nanopartikler ved 303 K, b) Forstørring av området 2θ =11‒16˚. 

Figurer er hentet fra referanse [43]. 

1.3.1.2 Partikkelstørrelse 

Kusada [43] sine målte gjennomsnittlig partikkeldiametere fra TEM avbildninger i Figur 1‒6 viser at 

størrelsen på disse partiklene øker med mengden Ag. De syntetiserte partiklene sin morfologi sett ut fra 

TEM avbildningene er sfærisk liknende. 
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Figur 1‒6 TEM avbildning og størrelseshistogram av a), d), g) Ag40Rh60, b), e), h) Ag50Rh50 og c), f), i) Ag70pt30. Bildet er 

hentet fra referanse [43]. 

 

1.4 Motivasjon 

I forskningsgruppen NAFUMA ved Kjemisk Institutt jobbes det aktivt med kolloidal syntese av 

nanopartikler i tråd med karakteriseringsmetoder som har en oppløsning i nanometerskala. Partiklene 

fremstilles for fundamentale egenskapsstudier, eller for mer anvendte formål innen energi og 

livsvitenskap.   

Motivasjonen bak dette masterprosjektet er å studere sølvbaserte nanopartikler med potensiell 

anvendelse mot bakteriell vannrensing. I henhold til litteratur er den antibakterielle effekten knyttet opp 

mot gradvis oppløsning av sølvpartiklen til sølvioner i det vandige miljøet eller gjennom en direkte 

kontakt mellom bakterien og nanopartikelen. Det er antatt at små Ag nanopartikler (< 10 nm) løses opp 

raskere enn store Ag nanopartikler (> 10 nm) i vann. Videre er foreslått at det å legere Ag nanopartikler 

med for eksempel Pt kan påvirke oppløsningsprosessen.  

Med det utgangspunkt at NAFUMA ønsker å etabler metodikk for å studere oppløsning av små (< 10 

nm) sølvbaserte nanopartikler i vann med potensiell anvendelse innen antibakteriell vannrensing skal 

det i den første delen av dette arbeidet etableres metodikk for å fremstille Ag1‒xPtx nanopartikler (x ≤ 

0,15), som er 10 nm eller mindre. Nanopartiklene skal fremstilles med kolloidale metoder, der 

hovedmålet er å fremskaffe partikler med ulikt Pt‒innhold, men at partikkelstørrelsen er ca. konstant. 
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Partiklene skal karakteriseres med hensyn til partikkelstørrelse, grunnstoff‒fordeling gjennom 

partiklene samt mengde platina innlegert.  

I del to av prosjektet skal Ag1‒xPtx nanopartiklene deponeres på filterpapir og studeres med hensyn til 

Ag+ oppløsning i vandig miljø. Egnetheten av de ulike filterpapirene vil bli vurdert, og Ag+‒

oppløsningsprosessen skal studeres som funksjon mengde nanopartikler deponert på filterpapiret og 

mengde innlegert platina (x). Prosedyrer for å måle Ag+‒ion konsentrasjon med en Ag+‒ion selektiv 

elektrode må bli utarbeidet for formålet, da denne teknikken ikke er blitt etablert i forskningsgruppen 

tidligere.  

Metoder for kolloidale synteser for Ag1‒xPt nanopartikler vil etableres, og arbeidet vil foregå i en 

Schlenk linjer for å sikre inerte systemer under synteser og kinetikkeksperimenter. Et 

sveiperelektronmikroskopi (SEM) og et transmisjonselektronmikroskopi med kjemisk 

sammensetningsanalyse (TEM‒EDS) er primære karakteriseringsmetoder benyttet for å studere 

partikkelstørrelse og grunnstoff‒fordeling i nanopartiklene. I den etablerte metoden for Ag+‒ion vil 

selektive elektrodemålinger brukes for å studere mengde Ag+‒ioner i vandige løsninger. Pulver‒

røntgendiffraksjon vil benyttes ved behov sammen med ICP‒OES analyser. 
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2 Metoder og teori 

2.1 Sølv som antibakterielt materiale 

2.1.1 Antibakterielle mekanismer for sølv nanopartikler 

Den antibakterielle effekten av sølv nanopartikler er godt kjent blant forskere, men selve den 

antibakterielle mekanismen er ikke helt forstått. Eksperimentelle observasjoner har vist at den 

antibakterielle mekanismen i stor grad avhenger av størrelsen og morfologien til nanopartikelen. Det er 

blitt påvist at den antibakterielle aktiviteten øker ved mindre partikkelstørrelse ettersom at de små 

nanopartiklene har større overflate og dermed høyere oppløsningsgrad [44],[45]. Morfologien til 

nanopartiklene kan variere fra sfæriske, sylindriske og triangulære og inneholde ulike sideflater slik at 

alle disse mulighetene kan ha ulik antibakteriell aktivitet. I flere artikler viser resultatene at de 

triangulære partiklene vist seg å ha størst antibakteriell effekt [12]. I litteraturen er det hovedsakelig 

diskutert tre teorier om sølv nanopartikler sine antibakterielle mekanisme, disse er presentert i Figur 2‒

1 og alle disse kan bidra til å skape cellulære ødeleggelser. Teoriene er som følger: 

1. Dannelse av et reaktivt oksygen substans (ROS) 

2. Ionisering av sølv 

3. Penetrering gjennom cellemembranen 

 

 

Figur 2‒1 Skjematisk illustrasjon av mulige antibakterielle mekanismer til sølv nanopartikler. 1 ROS dannelse, 2.Sølv 

nanopartikler frigir ioner og 3. Sølv nanopartikler penetrerer inn i bakterien og kan her også frigi ioner.  Illustrasjon er 

basert på referanse [46]. 
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2.1.1.1 Reaktiv oksygen substans dannelse 

Dannelse av oksidativt stress inne i en celle kan skape ubalanse mellom produksjon av reaktive 

substanser og reparasjonsproteiner i en bakterie som videre vil føre til dannelse av ROS. ROS er 

kjemiske molekyler som inneholder oksygen og eksempel kan være oksygen (O2), superoksid anioner 

(O2
‒), peroksid anionet (O2

2‒), hydroksyl radikaler og ioner (OH‒). Det vil alltid være slike substanser 

tilstede i en celle ettersom at biprodukter av andre metabolske prosesser som cellulært stress, infeksjoner 

eller andre miljøgrunner, forårsaker utslipp av disse substansene [44]. Ettersom ROS kan forårsake 

cellulære ødeleggelser vil bakteriene ha proteiner som reparerer dette, disse proteinene kalles 

antioksidanter. 

Når sølvpartiklene interagerer med bakterieoverflaten blir det overproduksjon av ROS og bakterien vil 

ikke ha kapasitet til å reparere alle de cellulære skadene som oppstår. Dette vil føre til et oksidativt stress 

inne i cellen, cellemembranen vil svekkes og cellene vil dø ut [47], [48]. 

 

2.1.1.2 Ionisering 

Sølvioner vil danne komplekser med funksjonelle grupper på bakteriens cellemembran som inneholder 

svovel‒, nitrogen‒, eller oksygen. Denne kompleksdannelsen vil føre til ustabil cellemembranen og 

videre forstyrre metabolismen til bakterien [49].  

I kontakt med vann eller oppløst oksygen vil metallisk sølv frigi sølvioner i henhold til likning 1. 

 𝑂2(𝑎𝑞) + 4𝐻3𝑂+(𝑎𝑞) + 4𝐴𝑔(𝑠) → 4𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 6𝐻2𝑂 (𝑙) (1) 

Denne oksidasjonen vil kun forgå på overflaten til sølv nanopartikelen slik at partikkelstørrelsen vil 

være en viktig faktor for å kontrollere konsentrasjonen og grad av sølvioner som blir frigitt [49]. Mindre 

partikler vil ha flere atomer på overflaten noe som fører til en større interaksjon mellom partikkelen og 

bakterieoverflaten. De mindre partiklene vil dermed avgi en sterkere antibakteriell effekt.  

Forskere har påvist at Ag+ utslipp fra sølv nanopartikler i biologiske systemer blir påvirket av 

temperatur, pH og organiske ligander [17]. Forståelsen av hvordan disse faktorene påvirker 

oppløselighetsgraden er viktig for å forstå sølv partikler sin oppførsel i miljøet. Liu et al. påviste at 

oppløsningen til 2‒8 nm Ag nanopartikler (NP) var mere effektiv og raskere i oksygenrikt deionisert 

vann ved lav pH [20]. Det er viktig å passe på at vannet er mest mulig rent for å forhindre at sølvionene 

reagerer med andre substanser som for eksempel uorganiske ioner og organiske substanser som kan 

minske den antibakterielle effekten.  
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2.1.1.3 Penetrering gjennom cellemembranen 

Små nanopartikler mindre enn 5 nm kan lett passere gjennom membranen og akkumulering av store 

mengder partikler inni cellen vil forårsake store skader på det genetisk arvemateriale [8]. Dersom de 

metalliske nanopartiklene som har penetrert inn i cellen kan videre blir oksidert til sølvioner som videre 

kan interagere med bakterien sitt DNA og forhindre bakteriens reproduserbarhet. Akkumuleringen vil 

også bidra til seperasjon av cytoplasma fra membranen celleveggen slik at bakterien skrumpes sammen 

og mister sin funksjon [47]. 

2.1.2 Antibakterielt filter 

Som tidligere nevnt i introduksjonen har sølv nanopartikler blitt brukt som et antibakterielt materiale i 

kommersielle vannrensingsfiltre. Det er utført mye forskning på bruken av sølv nanopartikler for 

antibakterielle formål i vann‒ og luftrensing, hvor partiklene er blitt impregnert i ulike type filtre på 

ulike måter.  

Skumplast, karbonfiber filtre, porøse keramiske materialer og ulike type fibermaterialer som glassfiber 

eller polysakkarider er noen av materialene som er blitt benyttet for å deponere sølv nanopartikler på. 

Alle disse filtrene har vist antibakteriell effekt [14] ved å filtrere luft eller vann gjennom og måle 

bakteriemengden etter filtrasjon. Sølv partiklene har blitt inkorporert i materialet på ulike måter, ved å 

enten bli tilsatt under produksjonen av materialet eller påført kjemisk ved for eksempel bløtlegging [50] 

eller fysisk ved å sprayes på [51]. 

Kim, J.S [52] påviste antibakteriell effekt av sølv nanopartikler mot E. Coli bakterier ved å deponere 

ulike konsentrasjoner av syntetiserte nanopartikler på et filter ved hjelp av bløtlegging og videre plassere 

dem i en E. Coli bakteriekoloni. Over tid ble det observert klare områder rundt de deponerte 

filterpapirene, se Figur 2‒2, og disse områdene omtales som hemmingsområder til bakteriene. Når 

bakterier kommer innenfor dette området vil de dø ut grunnet partiklene sin antibakterielle effekt.  
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Figur 2‒2‒ Bilde av det klare området som oppstår i en bakteriekoloni ved antibakteriell tesing av sølv nanopartikler mot 

E. coli med nanopartikkel konsentrasjoner A) kontrollplate, B) 10, C)20 og D) 50μg/cm3. Bildet er hentet fra referanse [52]. 

Adam, Sarah [51] deponerte sølv nanopartikler på glassfiber filter (samme filter som blir brukt i denne 

oppgaven) ved å påføre partiklene med spraying, se Figur 2‒3. 

 
Figur 2‒3 Deponeringsresultater fra Adam, Sarah på glassfiber filter ved hjelp av spraying. Bildet viser a) et tomt filterpapir 

og b) et dekket filter med sølv nanopartikler og brukte utstanset papir. Bilder er hentet fra referanse [51]. 

Forventet målt sølvion konsentrasjon dersom alle de deponerte Ag partiklene gikk i løsning var 1,5μM 

og 3μM Ag+. De deponerte filtrene ble testet for sin antibakterielle aktivitet ved å overføres til en E. 

Coli bakteriekoloni og resultatene fra dette er presentert i Figur 2‒4 hvor man ser at de deponerte sølv 

nanopartiklene utfører en antibakteriell effekt. Deponert filtre inneholdende høyere konsentrasjon sølv 

vil bidra til en raskere grad av bakteriedød i kolonien.   
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Figur 2‒4 Resultat fra Adam, Sarah som viser a) utstanset filter i en E. coli bakterie koloni og b) tid‒bakteriedød kurven til 

E. coli etter behandling med Ag+. Bilder er hentet fra referanse [51]. 

 
 

2.2 Nukleering, vekst og syntese av nanopartikler 

Det finnes hovedsakelig to metoder for å syntetisere nanopartikler; topp‒ned metoden og bunn‒ opp 

metoden, se Figur 2‒5. Den første metoden innebærer å bryte ned større bulk materiale til små partikler 

mens den andre omfatter selvorganisering av atomer, ioner eller molekyler til partikler. Sistnevnte 

metode involverer reduksjon av metall ioner til metallatomer etterfulgt av kontrollert aggregering av 

atomene til nanopartikler. Denne prosessen omhandler et nukleering steg med et eller flere påfølgende 

vekststeg [53]. Det finnes flere ulike bunn‒opp syntesemetoder og de relevante for denne oppgaven vil 

bli forklart i mere detalj i kapittel 2.2.4 Syntese av nanopartikler. 

 

Figur 2‒5 Oversikt over de to hoved metodene for å syntetisere metalliske nanopartikler. Fra venstre mot midten presenteres 

topp‒ned metoden, hvor metallisk bulk blir brutt ned til mindre små partikler. Fra høyre mot midten presenteres bunn‒opp 

metoden hvor forløpere (atomer, ioner, molekyler), som inneholder ønskelig grunnstoff (platina), bygges opp til 

metallatomer og videre til metalliske nanopartikler. Figur er basert på referanse [54]. 

Nukleering er en prosess hvor små monomerer i en løsning hoper seg sammen og danner en ny 

termodynamisk stabil fase, et nuklei, som videre kan vokse seg større til en nanopartikkel. En monomer 

består av noen få atomer, ioner eller molekyler og selve nukleeringsprosessen kan foregå i væske, gass 

eller faststoff fase. I denne oppgaven vil dannelse av metalliske nanopartikler foregå i væskefase ved 
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hjelp av homogen nukleering og for at nukleering i et slikt systemet skal skje må væskefasen være i en 

overmettet tilstand.  

2.2.1 LaMer modell 

Den såkalte LaMer modellen brukes til å beskrive mekanismen for homogen nukleering og vekst av 

nanopartikler over tid, ved hjelp av tre trinn (Figur 2‒6) [55]. I det første trinnet vil 

monomerkonsentrasjon i løsningen overgå løseligheten til løsningen, Cs, og løsningen blir overmettet. I 

trinn II vil monomerkonsentrasjonen overgå det kritiske overmetningspunktet CKritisk og homogen 

nukleering vil skje. Her vil systemet overkomme aktiveringsenergien for nukleering og resultere i at 

nukleier spontant begynner å nukleere. Nukleeringen vil foregå så lenge monomerkonsentrasjonen er 

større enn den kritiske overmetningskonsentrasjonen. Etter hvert som nuklei‒dannelse skrider frem vil 

monomerkonsentrasjonen avta og systemet vil bevege seg inn i trinn III, den diffusjonskontrollerte 

vekstfasen. Her er monomerkonsentrasjonen så lav at ingen nye nukleier dannes. Nukleiene vil kun 

vokse seg større til partikler ved diffusjon av monomerer i løsningen på overflaten av nukleiene [55]. I 

dette området forutsettes det at veksthemmende tilsetningsstoffer, for eksempel surfaktanter, er tilstede 

og at partiklene vokser så lenge det finnes monomerer til stede i løsningen. Den diffusjonskontrollerte 

vekstfasen vil foregå inntil alle nukleier foreligger som partikler i løsningen og på dette tidspunktet 

kalles denne løsningen en kolloidal suspensjon. 

 

Figur 2‒6 LaMer modellen. Homogen nukleering er delt inn i tre trinn. Figuren er laget basert på litteratur [55]. 

Homogen nukleering kan også beskrives ved hjelp av termodynamikken (Figur 2‒7) og ved å anta at et 

nukei er sfærisk, vil Gibbs frie energi for dannelsen av denne være basert på likning (2): 

 ∆𝐺(𝑟) = ∆𝐺𝑏𝑢𝑙𝑘 + ∆𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒 =
4𝜋𝑟3

3
∆𝐺𝑣 + 4𝜋𝑟2𝛾 (2) 
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hvor r er nuklei radiusen, 𝛾 er overflatespenningen mellom nukleiet og løsningen og ∆𝐺𝑣 er  den frie 

volum energien. Dannelse av en ny fast fase i det allerede eksisterende enfase systemet krever mye 

energi og den overmettet løsningen må overgå en stor energibarriere for å oppnå nukleering. Drivkraften 

for nukleeringsprosessen er en reduksjon i Gibbs fri energi som oppstår når den faste fasen dannes i 

systemet. Den totale Gibbs frie energi er summen av den frie energien som oppstår ved dannelse av et 

nytt volum, ∆𝐺𝑏𝑢𝑙𝑘, og den frie energien som trengs for å danne en ny overflate, ∆𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒 [56]. Bulk‒

delen inneholder, ∆𝐺𝑣, som forklarer energiforskjellen til monomeren i bulk fase og i løsningen i likning 

3:  

 ∆𝐺𝑣 = −
𝑅𝑇𝑙𝑛𝑆

𝑉𝑚
 (3) 

Ettersom at bidraget fra overflateenergien alltid er positivt og bidraget fra volumenergien alltid er 

negativt vil det være mulig å finne den maksimale frie energien et nuklei må overstige for å bli et 

termodynamisk stabilt nukleie. Dette makspunktet kalles den kritiske radiusen r* og korresponderer til 

den minste størrelsen et nuklei må ha i en løsning for å overleve og ikke bli oppløst [57]. Gibbs energien 

til det sfæriske nukleie vil se sånn ut:  

 

Figur 2‒7 Endringen i Gibbs frie energi som funksjon av nuklei radius (r) som en sum av volum og overflate frie energiene. 

Illustrasjon basert på litteratur [58] 

Dersom nukleier har en radius under r* vil overflateenergien dominere. Disse nukleiene vil være ustabile 

og gå i oppløsning for å minske sin frie energi. Dersom størrelsen på nukleie er større enn den kritiske 

radiusen vil volumenergien dominere og nukleiene vil gå fra å være ustabile til stabile. Den kritiske 

radius r* blir dermed en energibarriere som nukleiene må overkomme for å vokse seg større. Hvert 

system har forskjellig kritisk radius avhengig av energetiske betraktninger. 



22 

 

2.2.2 Heterogen nukleering 

Finnes det allerede suspenderte nukleier i løsningen eller at systemet inneholder reaktorvegger, krever 

nukleeringen mindre energi. Dette kalles heterogen nukleering. Her kan den nye fasen vokse på de 

allerede eksisterende nukleiene i løsningen, noe som gjør energibarrieren for nukleering og 

partikkeldannelse betraktelig mindre. En heterogen nukleeringsprosess er den enkleste og minst 

energikrevende partikkeldannelse prosess, men den resulterer ofte i en bred partikkelstørrelse fordeling. 

2.2.3 Vekstmekanisme ved konsumert monomerkonsentrasjon 

Til tross for at vekst av partikler kan forekomme i trinn III i LaMer modellen, vil det også oppstå andre 

vekstfenomener etter at alle monomerer er konsumert. Disse vekstfenomenene vil avhenge av 

diffusjonsparametere og den relative bevegeligheten til partikkelen. Eksempler på to teorier som 

forklarer disse vekstmekanismene er Ostwald‒modning og koalesens, se Figur 2‒8. 

Under Ostwald‒modning vil de store partiklene vokse seg større på bekostning av at de små partiklene 

løser seg opp. De små partiklene har større overflate til volum forhold med flere atomer på overflaten 

og disse atomene vil ha færre naboatomer som gjør at de er mindre stabile enn de store. For å minimere 

energien vil atomer fra overflaten til de små partiklene løsne og diffusere ut i løsningen. Disse frie 

atomene i løsningen vil videre kondensere på overflaten av de større partiklene slik at masseforflytning 

fra de små til de store partiklene vil foregå atom for atom [57], [59]. 

Koalesens derimot er en form for aggregering, hvor to eller flere partikler vokser sammen. Her vil 

partiklene sin totale overflateenergi minke. Det er vanskelig å skille hvilken mekanisme som har 

dominert veksten av partiklene ettersom de skjer samtidig, men det kan være mulig å tyde dette ved å 

studere størrelsesdistribusjonen og partikkelmorfologien. Under Ostwald‒modning vil partiklene vokse 

slik at overflateenergien minskes, noe som resulterer i en relativt stor størrelsesfordeling og avrundede 

partikler.  
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Figur 2‒8 Skjematisk illustrasjon av Ostwald‒modning og koalesens. a)Ostwald‒modning: De store partiklene har lavere 

løselighet enn de små og til slutt vil det kun være store partikler igjen. b)Koalesens: To eller flere partikler kolliderer slik 

at det oppstår en sammenkobling mellom dem. Denne sammenkoblingen vil tilslutt trekke dem sammen til en enkel partikel. 

Massetransporten foregår via overflatediffusjon og den sfæriske formen oppstår som et resultat fra redusksjonen av 

overflatenergi. Figur er basert på referanse [57]. 

2.2.4 Syntese av nanopartikler 

Bunn‒opp metoden (ref. Figur 2‒5) bygger opp materialer atom‒for‒atom eller molekyl‒for‒molekyl 

og bidrar til å produsere nanopartikler med lite defekter, homogen grunnstoffordeling og en ordnet 

struktur. Når denne metoden foregår i væskefase, kalles den en våtkjemisk metode. 

2.2.4.1 Våtkjemisk metode 

Over de siste 30 årene har forskere utviklet mange ulike type våtkjemisk metoder [60]. Flesteparten av 

disse metodene involverer utfelling av metaller til fastfase i en løsning via en kjemisk reduksjon eller 

dekomponering av metallene. Andre type våtkjemisk metoder kan være hydrotermisk, solvotermisk, 

radiolytisk, fotokjemisk eller elektrokjemisk. 

De våtkjemiske metodene benyttet i denne oppgaven innebærer dekomponering eller reduksjon av 

forløpersalter som inneholder metalliske kationer. Disse syntesene blir ofte termisk aktivert og foregår 

ved at forløpersaltene blir introdusert til en løsning i en reaksjonskolbe hvor de dekomponerer eller 

reduseres til atomer som videre vil nukleere og danne nanopartikler. Surfaktant molekyler blir også 

tilsatt og disse adsorberes på overflaten til de syntetiserte nukleiene og bidrar til å kontrollere veksten 

av nanopartikelen. Det er viktig at surfaktantene er mobile nok til å godta en eventuelt tilsetning av et 

reaktivt stoff som kan bidra til nuklei vekst, men at de samtidig er stabile nok til å forhindre 

agglomerering av nanopartiklene.  

Den våtkjemiske metoden kan foregå i polare eller upolare løsninger. I de polare løsningene må et 

reduksjonsmiddel tilføres eller genereres i selve løsningen. I de upolare løsningene vil det ikke være 

nødvendig med et reduksjonsmiddel ettersom at løsningsmiddelet i seg selv fungerer som et 

reduksjonsmiddel og vil redusere forløpersaltene. Som oftest vil alkoholer bli brukt som de upolare 

løsningene og et eksempel på en mye brukt alkohol er etylenglykol. Metoden som bruker alkoholer som 

løsnings‒ og reduksjonsmiddel er utviklet av Hirai og Toshima og kalles polyolmetoden. Denne skal 

promotere rask nukleering etterfulgt av kontrollert vekst [53] noe som skal føre til nanopartikler med en 

smal størrelsesfordeling. Vanligvis fremstiller denne metoden nanopartikler av nikkel, kobber og kobolt, 
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men også edelmetaller som platina, rhenium og rhodium er blitt fremstilt. Polyol betyr polyalkoholer, 

som består av minst to alkoholgrupper (‒OH) og generelt i en slik syntese vil polyalkoholen først bidra 

til å løse opp en eller flere forløpersalter slik at det dannes positive metallioner (kationer) og anioner. 

Videre vil den redusere metallionene til en metallisk nanopartikkel ved å selv bli oksidert til aldehyder 

eller ketoner [54].  

For å syntetisere monodisperse nanopartikler må nukleeringen og vekstprosessen separeres og 

strategiene «varm injisering» eller «oppvarming» kan bidra til dette. Denne seperasjonen ved omtales 

ofte som en «burst nukleering».  

Varm injisering 

Varm injiseringsmetoden er historisk sett den mest brukte syntesemetoden [61] for å syntetisere 

nanopartikler med smal størrelsesfordeling, men uheldigvis er den ikke særlig brukbar for dannelse av 

nanopartikler i stor skala.  

I metoden oppvarmes en løsning inneholdende alle kjemikaliene (unntatt forløperne) til en bestemt 

temperatur, se Figur 2‒9. Metallforløperne, løst i en liten mengde løsningsmiddel, blir injisert til den 

varme løsningen noe som fører til en rask overmetning i løsningsmiddelet slik at mange nukleeier dannes 

spontant samtidig. Etter injiseringen vil vekst av nanopartikler foregå i et relativt likt tempo slik at 

monodisperse nanopartikler dannes. I denne metoden skjer det altså en distinkt separering av nukleering 

og vekst, noe som fører til en Burst nukleering. En ulempe ved varm injiserings metoden er at det kan 

oppstå utfordringer i forhold til reproduserbarhet ettersom injiseringen av forløperløsningen kan variere 

mellom de ulike eksperimentene og fra person til person som utfører syntesen.   
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Figur 2‒9 Skjematisk illustrasjon av varm injiseringmetoden for syntese av nanopartikler. Fra venstre: En løsning bestående 

av alle kjemikalier, unntatt forløpere, blir varmet opp til en ønsket reaksjonstemperatur. Ved nådd temperatur blir en løsning 

av forløper(e) raskt injisering inn i kolben via den ene halsen. Videre avkjøles systemet og figur til høyre viser sluttproduktet; 

en metallisk kolloidal suspensjon. Figur er basert på referanse [62]. 

Oppvarming 

I oppvarmingsmetoden blandes alle kjemikalier samtidig i en kolbe og systemet blir varmet opp til 

ønskelig reaksjonstemperatur. Systemet holdes ved denne temperaturen normalt en time slik at 

nukleering og vekst av partikler får muligheten til å skje, før det videre avkjøles til romtemperatur, se 

illustrasjon i Figur 2‒10.  

Fordelen med denne metoden er at den kan produsere store kvanta av nanopartikler samtidig som at man 

har god kontroll over reaksjonsforholdet til enhver tid, noe som ikke vil være mulig i varm injiserings 

metoden i forhold til ulik injiseringstid. Ved å foreta en rask oppvarming av systemet vil det være mulig 

å oppnå en Burst nukleering også med denne metoden. Samtidig vil metoden gi god reproduserbarhet 

dersom man har god kontroll på oppvarmingstemperaturen [61].  
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Figur 2‒10 En skjematisk illustrasjon av oppvarmingsmetoden for å syntetisere nanopartikler. Fra venstre, her tilsettes 

metallforløper(e) til en kolbe som inneholder en løsning med alle kjemikaliene. Videre varmes systemet gradvis opp til en 

gitt temperatur og partikkeldannelse begynner å skje. Til høyre er sluttproduktet blitt dannet. Figur er basert på referanse 

[62]. 

2.2.4.2 Kjemisk reduksjon 

Kjemisk reduksjon (Figur 2‒11) er den mest tradisjonelle metoden for å syntetisere nanopartikler. I 

denne metoden kan man bruke organiske eller uorganiske reduksjonsmidler og reduksjonsreaksjonene 

kan foregå ved romtemperatur eller høye temperaturer avhengig av egenskapen og styrken til 

reduksjonsmidlet. Det essensielle i en typisk kjemisk reduksjons prosess er å ha metallforløpere, 

reduksjonsmiddel, stabiliseringsmiddel og form‒dirigerende midler [60]. Kombinasjonen av disse 

spiller en viktig rolle for å avgjøre størrelse, form og struktur på de syntetiserte partiklene.  

 
Figur 2‒11 En skjematisk illustrasjon av reduksjonsprosessen av metallioner i en kjemisk reduksjon av metallsalter hvor 

stabiliseringsmidlet i denne illustrasjonen er en polymerkjede. Metallionet stabiliseres av polymeren og når ionet reduseres 

dannes det et polymerkompleks inneholdende metallatomet. Dette vil videre bygges opp til en polymerstabilisert 

nanopartikkel. Illustrasjon er basert på referanse [54]. 

Metall forløpere 

Det finnes mange ulike typer metall forløpere for samme type metaller som brukes i ulike syntesemiljø, 

noen kan være komplekse molekyler som [Ag2(NO3)]+ og andre er litt enklere molekyler som AgNO3. 

Disse forløperne kan ha ulik reaksjonstemperatur og kan gi opphav til partikler med ulik morfologi.  

Reduksjonsmiddel 

Reduksjonsmiddelet donerer elektroner og reduserer metallsaltene til null‒valens metallatomer. Noen 

viktige reduksjonsmidler er metall hydrider, hydrazin, hydrogen og også organiske midler som natrium 

citrat, ulike sukkermolekyler, alkoholer, aldehyder, amider og aminer [53].  
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Stabiliseringsmiddel 

Et slikt middel forhindrer aggregering av metall nanopartiklene og er som oftest surfaktanter eller 

polymere som kan absorberes på overflaten til partikkelen. Surfaktant molekylene er amfibiske 

molekyler som består av minst en hydrofil hodegruppe og en hydrofob kjede. Konsentrasjonen, lengden 

på kjeden, naturen til hodegruppen og interaksjonen av surfaktanten med de ulike krystallplan kan spille 

en viktig rolle i kontrollering av partikkelstørrelse og morfologi.  

 
Figur 2‒12 Skjematisk illustrasjon av stabiliseringsstruktur til stabiliseringsmidlet polymer på en metall nanopartikkel 

overflate. Illustrasjon er basert på referanse [54]. 

Form‒dirigerende midler 

I noen tilfeller vil det være viktig å ha kontroll over størrelsen, morfologien og overflate egenskapene 

til de syntetiserte partiklene og for å gjøre dette tilsettes form‒dirigerende midler. Disse kan ha 

spesifikke interaksjoner med ulike sideflater på partikkelen, endre den frie overflateenergien til 

overflatene og forårsake en anisotropisk vekst på ulike krystallplan. Eksempler på slike midler kan være 

atomiske/ioniske substanser som halider og metall ioner, polymerer, surfaktanter eller biologiske 

molekyler som for eksempel peptider [60].  

 

2.3 Bimetalliske nanopartikler 

Ved å kombinere to monometalliske nanopartikler er det mulig å danne bimetalliske nanopartikler. Disse 

partiklene kan utrykke kjemiske og fysikalske egenskaper som er forskjellig fra de opprinnelig 

individuelle partiklene.  

Egenskapene til bimetalliske nanopartikler avhenger av sammensetningen, atomfordelingen, 

morfologien og størrelsen til partikkelen. Uansett om partiklene kun inneholder to metaller så finnes det 

utallig måter å blande atomene på. Strukturene kan klassifiseres i to typer: blandet og segregerte 

strukturer. Videre kan disse strukturene klassifiseres i to typer avhengig av hvordan atomene fordeles: 

fastoppløselige og kjerne‒skall partikler, se Figur 2‒13 [63]. Det er viktig å meddele her at det også 

finnes andre atom fordelinger som ikke er blitt nevnt her. I kjerne‒skall partikler vil metallet som danner 

skallet, samt tykkelsen på skallet, bidra til å påvirke egenskapene i stor grad ettersom skallet vil være i 

kontakt med omgivelsene rundt selve partikkelen. Strukturen til en kjerne‒skall partikkel kan være 

ganske kompleks da kjernen for eksempel kan være fast en fase, delvis fastoppløselig på grenseflaten 

mellom kjernen og skallet, eller hul/porøs.  
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Figur 2‒13 Skjematisk illustrasjon som viser tverrsnitt av noen strukturer til bimetalliske nanopartikler. Fra venstre; 

fastoppløselig struktur, kjerne‒skall og to fase separerte partikler. Figur basert på referanse [63]. 

Det finnes flere ulike metoder for å syntetisere bimetalliske nanopartikler og avhengig av syntesemetode 

og reaksjonskinetikk til metallforløperne vil strukturen i partiklene variere. Partiklene kan bestå av en 

eller flere faser. De to vanligste syntesemetodene er en reduksjon av metallforløperne samtidig eller via 

en to‒stegs reduksjon. Dersom metallforløperne blir redusert samtidig ved en gitt temperatur, dannes 

det ofte fastoppløselige partikler [19]. Er reaksjonskinetikken til forløperne ulik vil det skje en to‒stegs 

reduksjon hvor den ene metallforløperen reduseres lettere og danner en «frø‒partikkel» slik at det andre 

metallet deponeres på. Dette er en heterogen nukleering og resulter ofte i en segregert struktur, vanligvis 

en kjerne‒skall partikkel, og dersom denne strukturen varmes opp kan en blanding av metallatomene 

skje ved hjelp av en termodynamisk drivkraft og danne en fastoppløselig struktur [38].   

Dersom det er liten blandbarhet mellom metallene grunnet ulike krystallgitter, må komplekse strategier 

i form av ekstreme forhold som høye temperaturer eller høy flux av høyenergetiske partikler (for 

eksempel røntgenstråler) brukes for å samle metallatomene sammen i bimetalliske nanopartikler. Disse 

metodene må være designet for å kinetisk fange de to metallene og samle de i en fast‒oppløselig 

nanopartikkel. Dette omhandler ofte en rask reduksjon av metallforløperne og en påfølgende rask 

avkjøling for å holde atomene på et blandet nivå.  

Analyser av bimetalliske nanopartikler er mere komplisert enn monometalliske ettersom de består av 

forskjellige grunnstoffer og kan ha komplekse strukturer. Det er derfor vanskelig å få en eksakt 

karakterisering av dem og man har typisk behov for å benytte flere enn en type karakterinsteknikk [64]. 

Disse karakteriserinsteknikker kan være UV/VIS spektroskopi, elektronmikroskopi, IR spektroskopi, 

atomkraftmikroskop (AFM), røntgendiffraksjon og metal NMR spektroskopi [54]. 

2.3.1 Kriterier for fast oppløselighet 

Det vil være flere kriterier enn reduksjonsforløpet til metallforløperne som vil påvirke strukturen under 

dannelsen av bimetalliske nanopartikler. Ved å følge Hume‒Rothery kriteriet vil sannsynligheten for 

danne fastoppløselige partikler være basert på fire betingelser [65]; 
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i. Begge metallene må ha samme krystallstruktur 

ii. Tilnærmet lik elektronnegativitet  

iii. Begge bør ha samme foretrukne koordinering 

iv. Forskjellen i atomradier til metallene kan ikke overstige 15% 

En empirisk regel som kalles Vegards lov brukes for å beskrive enn korrelasjon mellom gitterparametere 

for fastoppløselige faser og deres rene komponenter. Dersom stoffene virkelig er blandbare vil 

sammenhengen mellom gitterparameterne og substitusjonsgraden av B i A være lineær [66]. En 

forenklet utgave av loven er i likning 4: 

 𝑎𝐴𝐵 = (1 − 𝑥)𝑎𝐴 + 𝑥𝑎𝐵 
 

 (4) 

Hvor aA, aB og aAB er gitterparameterne til komponent A og B og deres fastoppløselige fase, og x er 

substitusjonsgraden av komponent B i A.  Gitterparameteren til en fastoppløselige fase AB kan 

bestemmes eksperimentelt i røntgendiffraksjon (XRD) via følgende likning 5: 

 
𝑎𝐴𝐵 =

𝜆

2𝑠𝑖𝑛𝜃
∗ √ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 

(5) 

Hvor λ er bølgelengden til røntgenstrålen for røntgenkilden, θ er diffraksjonsvinkel og (hkl) er miller 

indekser til ulike krystallplan.  

 

2.4 Karakteriseringsteknikker 

I dette kapittelet vil det bli presentert ulike karakteriseringsteknikker benyttet i dette arbeidet. 

Teknikkene blir forklart i dybden og det blir spesifisert hva slags informasjon de kan gi for 

nanopartiklene.  

2.4.1 Elektronmikroskop 

Et elektronmikroskop kan brukes til å karakterisere strukturen, morfologien og sammensetningen til 

nanopartikler. Ofte brukes denne teknikken til å måle gjennomsnittlige størrelse av nanopartiklene ved 

hjelp av en statistisk programvare [67]. Et vanlig lysmikroskop bruker lysfotoner som kilde og et 

elektronmikroskop bruker elektroner som kilde. Elektronene har kort bølgelengde, noe som gjør det 

mulig å oppnå en høyere oppløsing enn vanlig lysmikroskop, helt ned til noen få nanometer. I denne 

oppgaven bli det benyttet to ulike typer mikroskoper: Sveiperelektronmikroskop (SEM) og 

transmisjonselektronmikroskop (TEM). Det er også benyttet en teknikk som heter 

sveipertransmisjonselektronmikroskop (STEM), som er en kombinasjon av prinsippene i SEM og TEM, 

og kan benyttes i begge elektronmikroskopene.  
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Oppbygning av sveiperelektron‒ og transmisjonselektronmikroskopene 

Mikroskopene bruker samme type elektronkilde, og består av et system av elektromagnetiske linser, 

blendere, et prøvestadium og ulike typer detektorer. For å danne elektronstrålen blir elektroner løsrevet 

fra et filament i elektronkanonen. I både SEM og TEM benyttes typisk enten en termionisk‒ eller felt 

emisjon‒elektronkanon. En termionisk elektronkanon består av et filament (W eller LaB6), en Wehnelt 

kappe og en anode. De termiske elektronene dannes ved at filamentet blir varmet slik at elektronene 

emitteres. Videre blir de emitterte elektronene akselerert gjennom et sett av spenningskilder mellom 

filamentet og anoden som videre gir opphav til elektronstrålen. Felt emisjons‒elektronkanonen (FEG) 

består av et kjølig wolfram filament med en nål‒formet spiss og elektronene blir revet av ved hjelp av 

et sterkt elektrisk felt [68]. Det finnes også en kombinasjon av disse som kalles en Schottky felt emisjons 

elektronkanon, som brukes mye nå til dags ettersom den har vist en mere stabil elektronstrøm og mindre 

støy. I begge elektronmikroskopene er det viktig å opprettholde høyt vakuum i systemet for å forhindre 

at det er andre molekyler tilstede og for å minimere spredningen av elektroner i strålen før den treffer 

prøven. 

I en SEM, skjematisk illustrert i Figur 2‒14, blir overflaten til prøven skannet med elektronstrålen og 

elektronene som kommer ut av prøven brukes til å danne en avbildning på en skjerm. Overflaten blir 

systematisk skannet fra side til side, bortover prøven med elektronstrålen som er blitt dannet av 

elektronkanonen. SEM og TEM (Figur 2‒15) består begge av et sett med elektromagnetiske linser og 

blendere og hovedmålet til disse er å redusere diameteren på elektronstrålen og fokusere den ned på 

prøven. Når elektronet beveger seg gjennom kolonnen vil kondenser‒linsene bidra til å redusere 

krysningsdiameteren til strålen slik som vist i Figur 2‒14. I en SEM vil til slutt objektivlinsen fokusere 

strålen ned på prøven og i en TEM er det belysningssystemet som er ansvarlig for dette. Det er plassert 

en blender etter hver linse som stopper elektroner med vinkler eller energier ulikt fra energien til 

elektronene i strålen som vi ikke ønsker å bruke til avbildningene da de vil påvirke oppløsningen. 

Avhengig av størrelsen på blenderåpningen kan de også bidra til å minske strålens diameter.  

I SEM finnes det ulike detektorer plassert over prøven og de mest brukte kalles sekundær elektron (SE) 

– og tilbakespredte elektron (BSE) detektorer. I noen SEM typer finnes det også en detektor under 

prøven som kalles lys‒felt STEM (BF‒STEM). Denne detektoren fanger opp transmitterte elektroner 

og danner en avbildning av disse.  
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Figur 2‒14 ‒ Skjematisk 2‒dimensjonal illustrasjon av oppbygningen av en SEM. Øverst er elektronkanonen, videre er 

kondenser linse 1 og 2 med tilhørende kondenser blendere. Følgelig kommer stigmator og avbøyingsspoler, objektivlinse 

som fokuserer elektronstrålen ned på prøven. Signaler fra prøven blir fanget opp i en detektor som videre avbildes på en 

PC skjerm. Figuren er basert på referanse [69]. 

Forskjellig fra en SEM er at en TEM er delt inn i tre hovedsystemer; belysningssystem, objektivlinse 

systemet og data registrering. Belysningssystemet kan opereres i to prinsipielle moduser; parallelstråle 

eller konvergert stråle modus. I den først modusen operer man gjerne i vanlig TEM avbildningsmodus 

eller selektivt‒område diffraksjon (SAD) (Denne modusen er presentert i Figur 2‒14) hvorpå den andre 

modusen operer man i STEM avbildningsmodus. I denne oppgaven blir det benyttet STEM modus slik 

at denne modusen videre vil bli omtalt i denne teksten. 
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Figur 2‒15 Skjematisk illustrasjon av oppbygningen av en TEM. Oppbygningen er delt inn i tre deler. Fra øverst; 

belysningssystemet består av elektronkanon, kondenser linser og kondenser blendere. Videre kommer prøven og objektiv 

linse. Deretter kommer oppløsningsdelen som består av mellomlinse blender, diffraksjonslinse, mellomlinse og 

prosjektorlinse. Til slutt, nederst i bildedannelse system foregår dataregistrering hvor strålen treffer en fluorescerende 

skjerm, som videre sendes gjennom en fotografisk film og fanges opp av et CCD kamera. Figur er hentet fra [70].  

Ved å operere en TEM i STEM modus (presentert i Figur 2‒16) vil en kondenser blender i 

belysningssystemet fokuserer strålen i et punkt på prøven og videre transmittert gjennom en tynn prøve 

med maks tykkelse på ca. 100 nm. Diameteren på strålen når den treffer prøven vil være  ≤0,1 μm [71] 

og for å oppnå en avbildning må strålen også sveipes over prøven [72] sekvensielt, pixel for pixel. 

Elektrondetektorer på undersiden av prøven (Figur 2‒16) vil selektere ut elektroner som er diffraktert 

fra strålen ved ulike vinkler og danner avbildninger. Avhengig av vinkelen til de diffrakterte elektronene 

vil de inneholde ulik informasjon om prøven. Tverrsnittet av de ulike sirkulære 

mørkefeltelektrondetektorene (HAADF og ADF) og lysfeltelektrondetektoren (BF) er vist for å indikere 

den relative forskjellen i vinkel de detekterer elektronene er spredt til når disse benyttes.  

Det finnes to metoder for oppnå kontrast i (S)TEM; lys‒felt (BF) og mørk‒felt modus(DF). I BF modus 

vil kun den innkommende strålen bidra til bildedannelse. Elektroner fra den direkte strålen blir selektert 

ved hjelp av objektivblenderen og områder på prøven som sprer elektroner bort fra den optiske aksen 

vil fremtre mørke. Den optiske akse er parallell med den direkte strålen. Ved å operere i DF modus vil 

elektroner som ikke er i den direkte strålen brukes til å danne en avbildning, et DF bilde. I denne 

modusen vil det skje motsatt effekt enn i BF modus slik at vakuum vil fremtre mørkt og område som 

sprer elektroner vil fremtre lyse [72]. 

Elektronene som blir diffraktert ved høye vinkler vil være elastisk spredte og bli fanget opp i HAADF 

detektoren, se Figur 2‒16. Disse kan brukes til å undersøke Z‒kontrasten i en avbildning som videre gir 
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opphav til informasjon om grunnstoffsfordelingen i prøven [73]. Et lyst område i avbildningen vil 

representere det relative atomnummeret til kolonnen av atomer i det området og dette fenomenet kan bli 

forklart ved hjelp av Braggs lov som blir nærmere forklart i kapittel 3.3.2 Røntgendiffraksjon. 

 

 

 
Figur 2‒16 Skjematisk illustrasjon som viser en TEM operert i STEM‒modus som viser detekterer plassert under prøven 

som fanger opp transmitterte elektroner. Figur er basert på referanse [74]. 

Spredningsprosesser 

Når elektronene i elektronstrålen treffer prøven vil de bli spredt av atomer i prøven og disse prosessene 

kalles «spredningsprosesser» som er illustrert i Figur 2‒17. Noen av elektronene vil bli spredt fra 

overflaten til prøven som for eksempel Auger‒elektroner (AE) og andre kan bli spredt i dybden under 

prøve overflaten. Interaksjonen mellom elektronene og atomene i prøven danner et interaksjonsvolum 

(se Figur 2‒17) og avhengig av hvor dypt elektronene vandrer i dette volumet vil det genereres ulike 

type signaler som blir fanget opp i ulike detektorer når de blir spredt [69]. Selve størrelsen på volumet 

avhenger av akselerasjonsspenningen til de innkommende elektronene og prøvens tetthet [68].  
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Figur 2‒17 Skjematisk illustrasjon av interaksjonsvolumet for de ulike elektrontypene som dannes når innkommende 

elektronstråle treffer en prøve. Figuren er basert på referanse [75]. 

Interaksjonene mellom strålens elektroner og prøvens atomer kan produsere tilbakespredte elektroner 

(BSE), sekundær elektroner (SE) og røntgenstråler (karakteristiske røntgenstråler og bremsestråler). 

Disse elektronene kan detekteres ved hjelp av ulike detektorer og gir informasjon om prøvens 

overflatekarakteristikk og/ eller sammensetning. Spredningsprosessene kan klassifiseres som uelastisk‒ 

og elastisk spredning [76]. Ved elastisk spredning vil retningen til elektronet endres når det vekselvirker 

med prøven, men den kinetiske energien og hastigheten forblir tilnærmet uendret. Et eksempel på dette 

er BSE. Dersom elektronet mister energi vil det foregå en uelastisk spredning. Denne spredningsformen 

resulterer i generering av varme, bremsestråling, karakteristiske røntgenstråler, SE og AE [68].  

I dette arbeidet er SE og BSE elektroner brukt for avbildning med SEM, hvorav transmitterte elektroner 

(HAADF‒STEM) og karakteristiske røntgenstråler er benyttet for avbildning og analyse av grunnstoffer 

i TEM.  
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Figur 2‒18 Skjematisk illustrasjon av hvordan a) sekundær elektroner blir generert og b) tilbakespredte elektroner blir 

generert. Figur er laget selv. 

Avbildning med sekundærelektroner 

SE er lavenergiske elektroner som blir dannet ved uelastisk spredning, se Figur 2‒18a). Disse har 

energier mindre enn 50 eV og penetrerer ca. 100 nm inn i prøvens overflate. SE blir fanget opp i en 

positivt ladet grill som er plassert foran SE detektoren i prøvekammeret. Denne positive grillen trekker 

de negative elektronene til seg og drar de inn i detektoren. Signalene fra SE gir opphav til topografisk 

informasjon av prøvens overflate og kan gi en god detaljert avbildning av kanter på prøvens overflate 

ved at kantene fremtrer som lysere enn resten av prøven ettersom at de produserer mere elektroner, se 

Figur 2‒19 [68]. Elektroner emittert fra områder på overflaten med sideflater rettet en annen vei enn 

detektoren vil foreligge som mørkere områder i avbildningene og overflatene som er rettet mot 

detektoren som vil være lyse. Dette gir opphav til topografisk kontrasten i en avbildning med SE. 

 

Figur 2‒19 Topografisk kontrast grunnet ulikheter i overflate topografi til prøven. Flere SE kan dannes fra kantene i prøven 

kontra på en flat overflate. Bildet er hentet fra referanse [69] og språket er endret til norsk. 

Avbildning med tilbakespredte elektroner 

Tilbakespredte elektroner (BSE) er høyenergiske elektroner med energier større enn 50 eV, som er blitt 

«kastet ut» fra prøven, se Figur 2‒18b). Avbildningene fra disse elektronene gir opphav til atom nummer 
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kontrast. For eksempel vil områder som inneholder mye jern fremtre lysere enn områder som inneholder 

silisium. Jo høyere atom nummer, desto mere primærelektroner blir tilbakespredt ut av prøven som fører 

til en lysere avbildning. Tilbakespredte elektroner kan ha samme energi som den innkommende strålen 

og er som oftest ganske nærme denne energien slik at disse elektronene danner signaler fra et dypere 

interaksjonsvolum i prøven enn SE, dette kan føre til dårligere oppløsning da elektronene kan ha vandret 

et stykke inn i materialet før de kommer ut igjen og bærer med seg mindre detaljert informasjon om 

selve overflaten [68]. 

Avbildning med HAADF‒STEM 

Den vanligste måten å operere en TEM på er å utføre avbildninger i TEM modus, hvor en bred, homogen 

og parallell elektronstråle blir benyttet. I denne modusen vil alle elektronene som bidrar til bildet bli 

samlet samtidig. 

Dybdefelt og oppløsning i elektronmikroskopi 

En av de største fordelene med å bruke en SEM er at man kan oppnå en 3‒dimensjonal uttrykk i 

avbildningen på grunn av den store feltdybden som er mulig å oppnå i mikroskopet. For å oppnå gode 

SEM‒bilder er det viktig å ha en god forståelse av hva som påvirker dybdefeltet og oppløsningen i 

mikroskopet. For å kontrollere disse to parameterne, må arbeidsavstanden, blenderstørrelsen, 

akselerasjonsspenningen, elektronstrømmen og grad av  astigmatisme justeres [69]. Feltdybden Df er en 

funksjon av blender radiusen (Rfap) og arbeidsavstanden (DW), oppløsning (M) og er gitt av likningen: 

 𝐷𝑓 =
200𝐷𝑊

𝑅𝑓𝑎𝑝𝑀
(𝜇𝑚) (6) 

Likning 3 forteller at ved å bruke en blender med liten radius og en lang arbeidsavstand vil man oppnå 

bedre feltdybde. Samtidig vil dette resultere i dårligere oppløsning ettersom en liten blenderåpning vil 

redusere elektronstrømmen slik at færre elektroner treffer prøven og en lang arbeidsavstand vil øke 

sfærisk aberrasjon til en linse som vil få strålen ut av fokus og gi dårligere oppløsning [68] [69]. 

Akselerasjonsspenningen i en SEM pleier normalt å være i området 0‒30 keV [77]. 

Akselerasjonsspenningen til en TEM derimot pleier å være på 40‒500 keV [78] noe som vil gjør at 

oppløsningen vil være betydelig bedre i en TEM sammenliknet med en SEM, og kan gjøre det mulig å 

avbilde prøvens atomstruktur.  

Oppladning i elektronmikroskopi 

Dersom en prøve ikke er elektrisk ledende kan det oppstå oppladning. Når elektronene fra 

elektronstrålen treffer en slik prøve, vil de hope seg opp på overflaten. Med andre ord, antall elektroner 

som treffer prøven vil være flere enn antall elektroner som går ut av prøven. Denne akkumuleringen av 

negative ladninger vil resultere i et stort negativt potensiale i området hvor strålen treffer og når 

elektronene skanner over prøven vil oppladningen noe som vil resultere i «hakk» i SEM‒bildene. 

Dersom oppladningen er så liten at elektronkanonen ikke blir påvirket vil det oppstå en 
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spenningskontrast som genereres av SE og det bestrålte området vil fremtre lysere eller mørkere 

avhengig av ladningen på overflate. Den mest normale måten å forhindre oppladning på er å dekke et 

ledende materiale på prøveoverflaten i form av en tynnfilm som kan bestå av et edelt metall, ofte gull 

eller platina  [77].  

EDS  

Som tidligere nevnt, vil bestråling av prøven med elektronstrålen også generere karakteristiske 

røntgenstråler og bremsestråler. Disse kan detekteres med et røntgen energispredende spektrometer 

(EDS)‒detektor. EDS detektoren består oftest av et silisium(litium) halvledermateriale. Den fungerer 

ved at energien i de karakteristiske røntgenstrålene overføres til spenningspulser. Ved hjelp av 

elektronisk prosessering blir disse omgjort til signaler i en PC. Tellingene av disse energisignalene vil 

bli vist i et spektrum eller i en kvantitativt sammensetningsprofil i form av et sammensetningsbilde som 

viser hvor de ulike grunnstoffene befinner seg [79]. I et spektrum plotter i antall tellinger mot 

karakteristisk energi i spekteret vårt. 

Mekanismen til dannelse av karakteristiske røntgenstråler er vist i Figur 2‒20, hvor prosessen består av 

to steg. I det første steget, til venstre, vil det innkommende elektronet kollidere med et elektron som er 

i et indre skall i atomet til prøven og overføre nok energi til at dette elektronet vandrer ut av atomet. 

Videre vil et elektron fra et skall lengre ut med høyere energi falle ned å fylle vakansen. Samtidig som 

at denne faller ned så vil det emitteres en røntgenstråle som korresponderer til energiforskjellen mellom 

disse to energinivåene. Disse røntgenstrålene er karakteristisk for individuelle grunnstoffer og blir mye 

brukt til grunnstoffsanalyser som blir omtalt senere i kapittel 3.3.2 Røntgendiffraksjon. 

 

Figur 2‒20 Dannelse av karakteristiske røntgenstråle ved to steg. Til venstre: Innkommende elektron kolliderer og sparker 

ut et elektron i det indre skallet til et atom. Til høyre: Et elektron fra et skall med høyere energi faller ned og fyller vakansen. 

Samtidig som fallet skjer så genereres det en karakteristisk røntgenstråle. Figur er laget selv. 

Dersom det innkommende elektronet penetrerer elektronskallet fullstendig kan den interagere uelastisk 

med atomkjernen og bli avbøyd. Ved denne avbøyningen vil elektronet oppnå en endring i 

bevegelsesmønsteret og avgi et røntgenstråle som ofte kalles en bremsestråle, se Figur 2‒21. 
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Figur 2‒21 Skjematisk illustrasjon av hvordan en bremsestråle blir generert fra et innkommende elektron. Figur er laget 

selv. 

2.4.2 Røntgendiffraksjon 

Røntgendiffraksjons benyttes for å studere krystallinske materialer og teknikken kan gi informasjon om 

krystallstrukturen, faser, gitterparametere og størrelse til en nanopartikkel [80]. Det finnes ulike 

røntgendiffraksjonsmetoder og disse kan klassifiseres i to typer, spektroskopisk og fotografisk [81]. 

Under den spektroskopiske metoden finner vi pulverrøntgendiffraksjon, som er den mest brukte formen 

av røntgendiffraksjon. I dette arbeidet blir pulverrøntgendiffraksjon benyttet til å identifisere faser og 

analysere strukturen til partiklene.  

Røntgenstråling har kort bølgelengde og går under betegnelsen elektromagnetisk stråling. Disse blir 

dannet ved å sende et elektron med stor hastighet mot et metall. Når elektronet treffer metallet vil den 

raskt bli retardert og den kinetiske energien til elektronet vil bli overført til en røntgenstråle, se Figur 2‒

20 og 2‒21. Pulverrøntgendiffraksjon bruker et Bragg‒Brentano‒geometri oppsett som er presentert i 

Figur 2‒22 og her blir røntgenstråler generert i et røntgenrør, konvergert via spalter og sendt mot en 

prøve i ulike vinkler [81]. Diffrakterte røntgenstråler vil videre vandre gjennom et monokromatisk filter 

før de treffer detektoren. Prøven vil være fastmontert på en prøveplate som roteres rundt sin egen akse, 

og røntgenrøret og detektoren vil roteres i θ ‒2θ posisjoner relativt til prøveplaten. Detektoren vil samle 

opp de ulike intensitetene til de diffrakterte røntgenstrålene som videre blir plottet i et diffraktogram 

hvor gitterplanenes intensiteter plottes mot 2θ. 



39 

 

 

Figur 2‒22 Skjematisk illustrasjon av geometrisk oppsett for Bragg‒Brentano diffraktometer for pulverrøntgendiffraksjon. 

Røntgenstråler blir generert i røntgenrøret og sendes gjennom diverse spalter før de treffer prøven og blir videre diffraktert 

til en detektor. Illustrasjonen er basert på referanse [81]. 

Når atomer i en prøve blir bestrålt med røntgenstråler vil noe av strålingen bli absorbert og andre vil bli 

sendt ut igjen som diffrakterte røntgenstråler. Strålene som blir sendt ut igjen kan være i fase eller ute 

av fase i forhold til hverandre og dette gir opphav til et interferensmønster som kalles diffraksjon. 

Opphavet til dette diffraksjonsmønsteret kommer fra Braggs lov: 

 𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 (7) 

Prinsippet til likning 4 er illustrert i Figur 2‒23. 
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Figur 2‒23 Skjematisk illustrasjon av Braggs diffraksjon fra krystallplan. Øverst til venstre vil den innkommende 

røntgenstrålen komme inn og treffe atomer i krystallplanene i prøven. Disse strålene vil videre bli diffraktert som en 

diffraktert røntgenstråle med samme bølgelengde som den innkommende strålen. Tegning er basert på referanse [81]. 

Dersom de diffrakterte strålene har en faseforskjell på nλ kalles de «i fase» noe som gir konstruktiv 

interferens. Er faseforskjellen på nλ/2 er de «ute av fase» og vil gi destruktiv interferens. Bølgene som 

gir konstruktiv interferens vil bli observert på et røntgendiffraktogram som en Braggs refleks og ved 

hjelp av Braggs lov er det mulig å finne avstanden d mellom to krystallplan ved å bruke bølgelengden 

til den innkommende røntgenstrålen og vinkelen den treffer. Denne avstanden kan videre brukes til å 

bestemme krystallstrukturen til materialet som for eksempel krystallsystemet ved hjelp av 

gitterparameteren a.  

Pulverrøntgendiffraksjon kan brukes til å utføre en enkel faseidentifikasjon ved å benytte programvaren 

EVA [82]. Denne programvaren kan sammenlikne det eksperimentelle diffraktogrammet med kjente 

forbindelser fra en internasjonal pulverrøntgendiffraksjonsdatabase (PDF‒databasen). Hver krystallinsk 

forbindelse har et eget fingeravtrykk av Bragg‒refleksjonsvinkler og intensiteter, og ved å sammenlikne 

et diffraktogram med de kjente fasene er det mulig å se hvilke faser som er tilstede i prøven. Dersom 

det er flere faser i prøven vil det også være mulig å anslå mengdeforholdet mellom de ulike fasene ved 

å studere intensitetene. Ujevnheter på prøveoverflaten kan bidra til feilaktige Bragg‒refleksjonsvinkler 

noe som ofte blir korrigert ved å tilsette et referansemateriale til prøven. Referansematerialet kan 

sammenlikne de målte dataene med standardverdier som er oppgitt i PDF‒databasen og dermed 

korrigere de målte 2θ verdiene slik at de tilsvarer kjente Braggsreflekser. 

2.4.3 Ion‒selektiv elektrode 

En ion‒selektiv elektrode, presentert i Figur 2‒24, måler aktiviteten (ref. likning 13) til et spesifikt ion 

i en løsning uten å bli påvirket av andre ioner i samme løsning. Et spesifikt ion kan være enten et kation 

eller anion, som for eksempel: K+, H+, I͞ og Ag+ [83]. Den målte aktiviteten avleses videre som et 
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elektrisk potensial. En ion‒selektiv elektrode, uavhengig av hvilket ion den selekterer for, tar 

utgangspunkt i en galvanisk celles oppbygning og virkemåte. 

Elektroden blir selektiv for det spesifikke ionet fordi den inneholder en krystallinsk salt membran som 

har hull eller vakanser i krystallgitteret slik at et ion vil migrere inn og bytte plass med et annet kation 

eller anion avhengig av hva den selekterer. Membranen til elektroden som er brukt i oppgaven er som 

selektiv for Ag+ ioner (Figur 2‒25).  

Det finnes et utallige ulike elektroder, men siden vi i dette arbeidet har benyttet Ag/Ag2S elektroden 

beskriver jeg oppbygningen til denne. Elektroden består av en indre referanseelektrode som er plassert 

i den indre referanseløsningen, se Figur 2‒24. Denne består av en metalltråd (Ag) som er dekket med 

Ag2S [84]. Den indre kjeglen inneholder en sekundær referanseelektrode og den krystallinske 

membranen som adskiller referanseløsningen fra prøveløsningen. Referanseløsningen inneholder en 

kjent konsentrasjon av det ønskede ionet som skal måles, Ag+, og før målinger må denne fylles på i det 

øverste hullet (se skissen i Figur 2‒24). Når selve målingene pågår må mengde prøveløsning alltid være 

over referansepunktet, men under fylle‒hullet. 

 
Figur 2‒24 Skjematisk skisse av en Ag/Ag2S ion‒selektiv elektrode. Figur er laget selv. 

2.4.3.1 Virkemåte 

Den totale signaloverføringen fra Ag+ ioneaktiviteten til et elektrisk potensial foregår i to trinn. Ion‒

utvekslingsprosessen på grenseflaten mellom prøveløsningen og membranen, og 

konverteringsprosessen fra ioner til elektroner på grenseflaten mellom referanseløsningen og 

referanseelektroden (Figur 2‒25).  
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Figur 2‒25 De to prinsippene i en ion‒selektiv elektrode. Figur til venstre forklarer ion‒utvekslingsprosessen hvor sølv 

ioner diffunderer i den krystallinske saltmembranen. Figur til høyre forklarer konverteringsprosessen fra ioner til 

elektroner. Figurer er laget selv. 

Når elektroden senkes ned i en prøveløsning som inneholder Ag+ ioner vil det skje en ion‒utvekslings 

prosess. Ag+ ioner vil diffundere inn i hullene på membranoverflaten på grunn av en 

konsentrasjonsgradienten som oppstår mellom prøveløsningen og membranen. Avhengig av aktiviteten 

som videre avhenger av konsentrasjonen til Ag+ ionene (ref. likning 8 og 9), vil graden av diffusjon 

variere. 

Diffusjonen av Ag+ ioner resulterer i en opphoping av positive ladninger i membranen. For å 

kompensere denne ladningsforskjellen så vil det bygges opp med negative ioner på den andre siden av 

membranen. Et potensialforskjell over membranen vil oppstå, og dette kalles membranpotensialet.  

Videre foregår det en konverteringsprosess i den indre delen av elektroden. Denne prosessen består av 

to spontane reversible reaksjoner på grenseflaten mellom referanseløsningen og referanseelektroden 

[85].  

 2𝐴𝑔+
(𝑎𝑞) + 2𝑒−  2𝐴𝑔(𝑠) (8) 

 2𝐴𝑔+
(𝑎𝑞) +  𝑆2−

(𝑎𝑞)  𝐴𝑔𝑠𝑆(𝑠) (9) 

På grunn av membranpotensialet så vil det bli en opphoping av Ag+ ioner på overflaten av den indre 

referanseelektroden. Disse ionene vil motta elektroner fra sølv metalltråden, reduseres til elementært 

sølv (Ag0) og deponeres på metalltråden. Dette genererer et indre potensial [84], og sammen med 

membranpotensialet er det disse potensialene som bidrar til det totale elektrodepotensialet i en slik 

elektrode [86] [87]. 

2.4.3.2 Nernst likningen 

Aktiviteten til et ion i en løsning er styrt av ionestyrken til løsningen (summen av alle ioner som inngår 

i løsningen), og vi definerer aktiviteten a til et‒ion A som produkt av den molare konsentrasjonen CA 

av et ion A, og aktivitetskoeffisienten fA [88]. For et stoff A så er aktiviteten: 

 𝑎𝐴 = 𝐶𝐴  × 𝑓𝐴 (10) 
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Aktivitetskoeffisienten har verdier mellom 0 og 1. Denne nærmer seg 1 når ionestyrken avtar mot 0 og 

ved lave ionestyrkene vil aktivitet og konsentrasjon tilnærmet bli det samme, fordi fA blir tilnærmet lik 

1. Aktivitetskoeffisienten avtar med økende konsentrasjon og økende ladning på ionene som er tilstede 

i løsningen.   

Aktivitetene for et stoff A i en ion‒metall elektrokjemisk likevekt skrives slik [89], [90]: 

 
 

𝑎𝑜𝑘𝑠
+𝑛 (𝑎𝑞) + 𝑛�́� ⇌ 𝑎𝑟𝑒𝑑(𝑠) (11) 

Likevekts konstanten for aktiviteten av ionene [89], [90]: 

 𝑄 =
[𝑎𝑜𝑘𝑠]

[𝑎𝑟𝑒𝑑]
 (12) 

Forholdet mellom aktiviteten til speciene som inngår i likevekten og potensialet som dannes ved en 

måling er gitt ved Nernst likningen[84] [91]:  

 𝐸 = 𝐸0 −
2.303𝑅𝑇

𝑛𝐹
log (𝑄) (13) 

Der E er totale elektrodepotensialet som generes mellom de to elektrodene. E0 er elektrodepotensialet 

ved standard betingelser. Faktoren «2,303» er omdanningsfaktoren fra naturlig logaritme til tier 

logaritme. R er gasskonstant (8,314 
𝑉×𝐶

𝑚𝑜𝑙×𝑄
) og T er temperaturen i Kelvin. Videre så er n antall mol 

elektroner som transporteres i redoksreaksjonen (ref. likning 4) og F er Faraday konstanten (96400 
𝐶

𝑚𝑜𝑙
). 

Log(Q) er logaritmen til likevekts konstanten for aktiviteten av ionene. 

2.4.3.3 Kalibrering 

Før bruk, må elektroden kalibreres. Dette gjøres for å kunne korrelere spenningen som elektroden gir 

med en gitt og kjent konsentrasjon. Kalibreringen må tilberedes slik at den dekker det forventede 

konsentrasjonsområdet du skal måle i. Det gjennomføres ved å måle en serie av kjente 

fortynningsløsninger som er laget ved fortynning av en referanse sølv‒ion løsning. Fortynningene er 

laget ved bruk av likning 12:  

 𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 (14) 

Man finner volum sølv standardløsning(V1) med en kjent konsentrasjon (C1), som må måles for å få en 

ønsket fortynnet konsentrasjon (C2) i et totalt volum (V2).  

Fortynningene måles kontinuerlig og den minst konsentrerte løsningen måles først for å forhindre rester 

av høyere konsentrasjoner i de neste målingene. Temperatur må holdes konstant under målinger da dette, 

sett fra Nernst likning, kan påvirke elektrodepotensialet. 
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Det er viktig å måle nøyaktig volum under kalibrering, da unøyaktighet kan bidra til forskjellige 

elektrodepotensialer i de forskjellige konsentrasjonene. I en god måling skal man ha tilnærmet lik 

samme elektrodepotensial (mV) verdi som tidligere målt ved samme konsentrasjon. Det brukes derfor 

en fullpipette for å måle ut ønsket volum av sølv standardløsning og en rundkolbe med et gitt volum for 

å lage disse fortynningsløsningene. For å få en helt nøyaktig måling så er det viktig at menisken ligger 

på den markerte streken i fullpipetten og i rundkolben (Figur 2‒26). 

 
Figur 2‒26 En rundkolbe som viser nøyaktig måling hvor menisken ligger på den markerte streken. 

Resultater fra måling med denne elektroden blir konvertert til ppm. Denne enheten benyttes til å angi 

svært lave konsentrasjoner av et stoff, men er ikke entydig da konsentrasjonen av et stoff kan angis både 

som volumdel, massedel og mengdedel (mol) av et stoff. Dersom stoffet foreligger som et fast stoff er 

det vanlig å angi konsentrasjonen i masse per masse. Her brukes enheten gram (g), så i stedet for 1 ppm 

bør en skrive 1μg/g eller 1mg/kg. Foreligger derimot stoffet i en løsning eller gass kan konsentrasjonen 

10 ppm bety 10 milliliter(mL) per kubikkmeter (m3) væske eller masse per volum. Tettheten til vann 

antas å være 1 gram/mL, så 1 kg vann tilsvarer 1 liter vann, slik at 1 ppm tilsvarer 1 mg/L. I målingene 

i denne oppgaven gjøres av et faststoff, slik at 1 ppm blir skrevet som 1 mg/kg.   
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3 Det eksperimentelle 

I dette kapittelet vil det bli gjort rede for de eksperimentelle detaljene med hensyn til syntese, preparering 

og karakterisering av nanopartikler, deponerte filterpapir og ulike sølvion løsninger. Videre angis alle 

gasser som kjemikalier benyttet i dette arbeidet. 

 

3.1 Kjemikalieoversikt 

Tabell 3‒1 gir en oversikt over kjemikalier brukt i det påfølgende arbeid. Alle kjemikaliene ble brukt 

som mottatt. De kommersielle sølv nanopartikkel suspensjonene fra Sigma‒Aldrich og 

sølvstandardløsningen ble oppbevart mørkt og kaldt.  
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Tabell 3‒1 Oversikt over kjemikalier som benyttet i denne oppgaven. Forklaringen til de alfabetiske hevelsene er forklart under tabellen. 

Kjemikalie CAS nummer Forkortelse Kjemisk formel 
Molare masse 

(g/mol) 
Leverandør Renhet (%) 

Platina(II)acetylacetonat 15170‒57‒7 Pt(acac)2 Pt(C5H7O2)2 393,29 Sigma Aldrich 97 

Rhodium(II)acetat 42204‒14‒8 Rh(acac)2 C6H9O6Rh 280,04 VWR 95 

Sølv nitrat 7761‒88‒8 AgNO3 AgNO3 169,87 Sigma Aldrich 99,999 

Difenyleter 101‒84‒8 DFE (C6H5)2O 170,21 Sigma Aldrich 99 

Etylenglykol 107‒21‒1 EG HOCH2CH2OH 62,07 Sigma Aldrich 99,8 

Polyvinylpyrrolidone 

PVP10a 9003‒39‒8 PVP (C6H9NO)n 
10 000b 

111,14c 
Sigma Aldrich ‒ 

1,2‒heksadekandiol 6920‒24‒7 1,2‒HDD (CH3)(CH2)13CHOHCH2OH 258,44 Sigma Aldrich 90 

Oleylamine 112‒90‒3 OA CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2 267,49 Sigma Aldrich 70 

Argon ‒ ‒ Ar 39,95 Praxair 99,999 

Aceton 67‒64‒1 ‒ CH3COCH3 58,08 VWR ‒ 

Etanol 64‒17‒5 Et‒OH CH3CH2OH 46,07 VWR ‒ 
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Heksan 110‒54‒3 ‒ CH3(CH2)4CH3 86,18 Sigma Aldrich 95 

Sølvstandardløsning 1000mg/L ‒ Ag+ ‒ ‒ Mettler Toledo ‒ 

Ionestyrke buffer ‒ ISA ‒ ‒ Mettler Toledo ‒ 

Sølv kolloidal suspensjon, 10nm ‒ Ag ‒ 107,87 Sigma Aldrich ‒ 

Salpetersyre 7697‒37‒2 ‒ HNO3 63,01 Sigma Aldrich 65 

a PVP10 tilsvarer et PVP molekyl bestående av flere monomerer med en total gjennomsnittlig molar masse 10 000 g/mol. Dette molekylet kan inneholde ulikt antall monomerer og resultere i ulik 

totale molare masse. b Gjennomsnittlig molare masse til molekylet. c Molare masse til en PVP monomer. 
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3.1.1 Syntese av Ag1‒xPtx nanopartikler via varm injiseringsmetoden 

Basert på Kusada et al. [43] sitt eksperiment om å danne bimetallisk fast oppløselige Ag‒Rh 

nanopartikler ble det utviklet en syntesemetode for å danne fastoppløselige Ag‒Pt nanopartikler via 

varm injiseringsmetoden. Det ble også utført en Ag‒Rh syntese for å prøve å gjenskape Kusasa et al.[43] 

sitt resultat. 

3.1.1.1 Synteseoppsett og utførelse 

Apparaturen brukt i syntesene er vist i Figur 3‒1 og 3‒2. Inerte betingelser ble opprettholdt ved at en 

gass‒adapter ble koblet på rundkolben for å tilføre systemet Ar‒gass (0,25 atm overtrykk). For å 

forhindre fordamping av løsningsmiddelet ble en kondenser koblet opp mellom rundkolben og en 

gassbobler (Figur 3‒1a)) som ble brukt til å visuelt sjekke om det var lekkasje i systemet.  
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Figur 3‒1 Synteseoppsett under reaksjonen. a) og b) viser en gassbobler og overgangen fra gassbobler til kondenser. c) 

viser en fire‒hals rundkolbe plassert i en varmeblokk. 

Et termoelement av typen K‒type Fluke 54 II B ble innsatt i en hjemmelaget glass‒holder og plassert i 

en viss posisjon i rundkolben gjennom hele reaksjonen, se Figur 3‒2 a). Dette termoelement ble benyttet 

for å avlese eksakt temperatur i løsningen. Reaksjonskolben ble varmet opp på en Radleys Carousel 

Connect varmeblokk plassert på en varmeplate som sammen med termoelementet kontrollerte 

temperaturen i synteseprogrammet. Når reaksjonen pågår er systemet isolert med glassull innpakket i 

Al‒folie. Teflontape ble brukt på alle Schlenk overgangene og på den fjerde halsen, ble det påført et 

septum.  
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Figur 3‒2‒Nærbilder av synteseoppsett som viser ulike koblinger som halsene i kolben er koblet til. a) Et termoelement 

plassert i en hjemmelaget holder. b) kolben c) gas‒adapter og d)septum hvor den varme‒injiseringen foregikk. 

I en typisk syntese ble 91 mg PVP10 løst opp i 50 mL EG i en fire‒halset 250 mL rundkolbe. Pulveret 

ble overført til rundkolben via et veieskip og etylenglykolen via en automatpipette. Systemet ble varmet 

opp til 170°C på en varmeplate med en magnetstav under røring ved 1400 rotasjoner per minutt (rpm). 

Samtidig, under oppvarmingen, ble metallforløperne Rh(acac)2/Pt(acac)2 og AgNO3 veid ut slik at det 

totale antall mol metallkationer tilsammen var 0,1 mmol. Metallforløperne ble overført til et 50 mL 

begerglass via et veieskip og 10 mL EG ble tilført blandingen via en automatpipette. Blandingen ble 

varmet opp til 70°C under røring (1400 rpm) med en magnetstav for å løse opp pulverne. Da pulverne 

var løst opp ble løsningen raskt injisert, via septumen, til den allerede oppvarmet EG‒PVP10 løsningen 

i rundkolben ved 170°C. Rett etter injiseringen ble systemet avkjølt til romtemperatur ved å overføre 

rundkolben til en kaldt varmeblokk. Da systemet nådde romtemperatur ble Ar‒gassen skrudd av. Figur 

3‒3 viser temperatur‒tid profilen til denne syntesen. 
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Figur 3‒3‒Skjematisk illustrasjon av temperaturprogrammet brukt i  varm injiseringsmetoden. 

Etter avkjølingen ble magnetstaven fjernet og den kolloidale suspensjonen ble vasket ved å fordeles i 6 

sentrifugerør (10 mL i hver). Det ble tilsatt 15 mL aceton og tubene ble godt ristet for å homogenisere 

suspensjonen. Deretter ble de sentrifugert på 12000 rpm i 10 minutter i en Allegra X‒22R sentrifuge for 

å sedimentere ut nanopartiklene. Vaskesteget ble repetert tre ganger og supernatanten ble helt ut etter 

hver sentrifugering. De vaskede nanopartiklene ble videre re‒dispergert i metanol i et ultralydbad i 10 

minutter for å holdes i en stabil suspensjon.  

3.1.1.2 Kinetikk eksperiment for Ag1‒xPtx via varm injiseringsmetoden 

Den relative reduksjonskinetikken for AgNO3 (Figur 3‒4 a)) og Pt(acac)2 (Figur 3‒4 b)) til Ag og Pt 

nanopartikler i EG‒PVP10 systemet ble undersøkt med noen enkle eksperimenter. Eksperimentoppsettet 

var likt som i syntesen, se Figur 3‒1 og 3‒2. Alle kjemikaliene ble tilsatt rundkolben fra start og kun en 

metallforløper ble tilsatt i hvert sitt eksperiment. For å finne reduksjonstemperaturen til 

metallforløperne, ble eksperimentet gjennomført to ganger for hver av dem. Den første gjennomføringen 

var et grov‒eksperiment hvor temperaturen ble økt gradvis for å visuelt få en oversikt over hvilken 

temperatur fargeforandringen oppstod (nukleeringen av nanopartikler). Det andre eksperimentet ble 

utført på en mere nøyaktig måte. Her ble systemet varmet opp til et temperaturintervall omkring den 

temperaturen der fargeendringen ble observert i grov‒eksperimentet og små mengder av suspensjonen 

(ca. 1mL) ble systematisk trukket ut fra kolben med en glasspipette hver 3°C. Suspensjonen ble trukket 

ut via septumen og overført til hvert sitt dramglass. Det ble også trukket ut en referanseprøve ved lavere 
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temperatur hvor det ikke ble forventet nukleering. De individuelle delprøvene ble inspirert visuelt og 

med SEM analyse. 

 
Figur 3‒4 Skjematisk illustrasjon over kinetikk eksperimentet fra forløpet til a) AgNO3 og b) Pt(acac)2. Begge 

eksperimentene startet ved 25˚C og de røde prikkene indikerer hvor suspensjonen ble trukket ut ved de ulike temperaturene, 

nummereringen ble benyttet for å få en systematisk kontroll videre i resultatene . I a) ble totalt 8 prøver trukket ut i 

temperaturintervallet 86‒107 ˚C og en referanseprøve ble trukket ut ved 50˚C. I b) ble totalt 8 prøver trukket ut i 

temperaturintervallet 140‒162 ˚C og en referanseprøve ble trukket ut ved 80˚C. Referanseprøven ble trukket ut der det ikke 

var forventet nukleering. 

3.1.2 Syntese av Ag1‒xPtx nanopartikler via oppvarmingsmetoden 

Basert på Peng et al. [32] sitt studie blir det i denne oppgaven forsøkt å danne fastoppløselige Ag‒Pt 

nanopartikler ved hjelp av oppvarmingsmetoden. Ettersom at Peng et al. rapporterte om syntetiserte 

nanopartikler med en gjennomsnittsstørrelse mindre enn 10 nm, ble dette også forsøkt gjenskapt. 

Synteseoppsettet er presentert i Figur 3‒7 og i en slik syntese ble metallforløperne (slik at det totale 

antall mol metallkationer i systemet var til sammen 0,08 mmol) og 0,48 g 1,2‒heksadekandiol (1,2‒

HDD) blandet i et veieskip. Pulverblandingen ble overført til en 50 mL tre‒halset rundkolbe 

inneholdende en magnetstav, og 0,6 mL oleylamine (OA) og 5 mL difenyleter (DFE) tilsatt via en 

automatpipette. Videre ble en kondenser, et K‒type termoelement og en Ar‒gass adapter koblet på 

rundkolben. Argon gass ble tilført systemet (0,25 atm overtrykk) for å holde systemet inert. 

Reaksjonskolben ble varmet opp på en varmeblokk som var plassert på en varmeplate. Varmeplaten 

kontrollerte temperaturen i synteseprogrammet via et K‒type termoelement. På alle Schlenk 

overgangene ble teflontape ble brukt for å gjøre glass‒overgangene så lufttette som mulig.  
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Figur 3‒5‒ a) Gassbobler, b) Synteseoppsett benyttet for oppvarmingsmetoden. En tre‒halset rundkolbe ble plassert i en 

varmeblokk og i hver av halsene var det plassert c) et K‒type termoelement, en kondenser (i midten)  og d) Ar‒gass adapter. 

Temperaturen ble økt til refluks ved 260°C under en kontrollert oppvarming med 5°C/min. Ved 260°C 

ble temperaturen holdt konstant i 60 minutter for å la reaksjonen skje. Etter endt reaksjonstid ble 

reaksjonskolben fjernet fra varmeblokken og avkjølt til romtemperatur. Figur 3‒8 viser temperatur‒tid 

profilen til syntesen. 
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Figur 3‒6‒Skjematisk illustrasjon av temperatur‒tid profilen til oppvarmingsmetoden brukt i denne oppgaven. 

Da suspensjonen nådde romtemperatur ble Ar‒gassen koblet fra og suspensjonen ble fordelt i 6 

sentrifugerør (ca. 0,93 mL i hvert). Det ble tilsatt 2 mL heksan og 6 mL etanol i hvert rør og partiklene 

ble sentrifugert i en Allegra X‒22R sentrifuge på 9500 rpm i 10 minutter. I de neste to vaske‒stegene 

ble kun 10 mL etanol tilsatt og partiklene ble sentrifugert på samme måte. Supernatanten ble helt ut etter 

hver vasking og etter den siste vaskingen ble partiklene re‒dispergert i 6 mL heksan og 3 mL etanol i et 

ultralydbad i 10 minutter. 

 

3.1.3 Deponering av kommersielle Ag og egenproduserte Ag‒Pt nanopartikler på 

filterpapir 

Basert på Adam, Sarah et al.[51] sin forskning ble det undersøkt om det var mulig å gjenskape 

deponeringsresultatet med sølv nanopartikler, se Figur 2‒3 i kapittel 2.1.2. Det ble benyttet 

kommersielle og egenproduserte nanopartikler som ble deponet på to ulike filterpapir; det samme 

glassfiber filteret som Adam, Sarah et al. av typen Whatman glass microfilber filters, Grade 934‒AH og 

et cellulosefilterpapir av typen Whatman Black Ribbon Filter, round, grade 589/1, 55mm. De 

kommersielle 10 nm Ag nanopartiklene fra Sigma‒Aldrich (S‒A) ble benyttet for å utvikle en 

deponeringsmetodikk for de egenproduserte nanopartiklene videre i oppgaven. Det ble utført to ulike 

deponeringsmetoder; filtrering med vannstrålepumpe og bløtlegging med inndamping. Filteret som 
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skulle bli deponert ble stanset ut til en sirkel med en diameter på 1,4 cm for å passe i oppsett for 

sølvoppløsningsmålinger, se Figur 3‒9. 

 
Figur 3‒7‒Bilde av hjemmelaget holder for hvor et utstanset filterpapir skal bli innkapslet i, for videre å bli brukt til 

elektrodemålinger. 

Filtrering med vannstrålepumpe 

Et cellulosefilterpapir ble plassert i en bunnen av en Buchner trakt og et utstanset filterpapir ble plassert 

oppå, i midten av papiret, se Figur 3‒10. Det ble tilsatt 1 vekt % av den kolloidale suspensjonen på 

filteret ved hjelp av en pipette. Under påføring av suspensjonen var systemet under vakuum som ble 

dannet av undertrykket i vannstrålen. Suspensjonen ble stående å trekke inn i filterpapiret (ca. 5min) 

under vakuum. Deretter ble filterpapiret overført til i et dramglass for tørking i 24 timer i luft ved 

romtemperatur. 
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Figur 3‒8 a) deponeringsoppsett for vannstrålepumpe metoden. b) oppsettet består av en Buchner trakt, en vakuumkolbe 

og en slange til vakuum kilden (i dette oppsettet brukes vann som kilde). 

Bløtlegging og inndamping 

Det utstanset filteret ble plassert i bunn av et begerglass/sylinder med en indre diameter på 1,4 cm 

avhengig av mengde kolloidal suspensjon som skulle deponeres. Fra de kommersielle nanopartiklene 

ble 1 vekt% av den kolloidal suspensjonen tilsatt ved hjelp av en automatpipette. Mengden tilsatt av de 

egenproduserte suspensjonene var 1 vekt% og 35‒43 vekt%. Systemet ble varmet opp til 50°C på en 

varmeplate for inndamping i 12 timer, til papiret ble tørt. Den kolloidale suspensjonen ble overført til 

sylinderne og filterpapiret ble deretter tilsatt, se Figur 3‒10.  

 

 

 

Figur 3‒9 Deponering av filterpapir ved hjelp av bløtlegging og inndamping med ulik mengde kolloidal suspensjon. a) og b) 

Deponering av 1 vekt % nanopartikler i et lite 5ml begerglass. c) Deponering av filterpapiret med 43 vekt % nanopartikler i 

et hjemmelaget sylinder. 
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3.1.4 Karakterisering 

For å karakterisere egenproduserte og kjøpte nanopartikler, deponerte filterpapir med egenproduserte 

nanopartikler og studere sølvoppløsningsreaksjoner ble elektronmikroskopi, pulverrøntgendiffraksjon 

og elektrodemålinger utført. Disse karakterisering teknikkene blir nærmere forklart i følgende avsnitt.  

3.1.4.1 Elektronmikroskopi 

Elektronmikroskopi ble i dette arbeidet benyttet til å studere partikkelstørrelse, morfologi og 

grunnstoffordeling av nanopartikler i suspensjonen og på filterpapirene. For å avbilde de kommersielle 

nanopartiklene i suspensjon og de egenproduserte nanopartiklene deponert på filterpapir ble SEM 

benyttet. TEM ble brukt for å avbilde egenproduserte partikler i suspensjon med høy oppløsning og i 

disse avbildningen ble HAADF‒STEM detektoren benyttet til å kartlegge grunnstoffsfordelingen i 

partiklene.  

Prøvepreparering av de kolloidale suspensjonene foregikk typisk ved å redispergere vaskede 

nanopartikler i heksan og etanol (9 mL totalt) eller metanol (6 mL), avhengig av syntesesystem. En 

glasspipette ble deretter brukt til å dryppe tre dråper på et karbondekket kobbergrid av typen Holey 

Carbon, 300 square mesh fra Innovative Microscopy Supplies®. Grid‒ene ble tørket i en Ar‒gass 

atmosfære over natten. 

For å preparere de deponerte filterpapirene ble dette tatt ut av prøveholderen sin og tørket i luft i 24 

timer etter elektrodemåling. Deretter ble det klippet av en liten del av filterpapiret som deretter ble festet 

på karbonteip på SEM‒prøveholderen.  

Sveiperelektronmikroskopi 

SEM‒instrumentet som ble benyttet i denne oppgaven var av typen HITACHI SU8230 Ultra High 

Resolution Cold FE‒SEM og vist i Figur 3‒12. Informasjon om parametere benyttet for karakterisering 

av nanopartiklene og de deponerte filterpapirene er oppsummert i Tabell 3‒2. For å avbilde de 

kommersielle og egenproduserte nanopartiklene ble STEM detektoren benyttet, og for å få et oversiktlig 

bilde av morfologien og partikkelfordelingen på de deponerte filterpapirene ble SE detektoren benyttet.  

Tabell 3‒2 Parametere benyttet for SEM‒analyse i denne oppgaven. 

Materiale 
Detektorer 

brukt 

Akselerasjonspenning 

(kV) 

Emisjonsstrøm 

(µA) 
Probestørrelse 

Nanopartikler STEM 25 10 5 

Deponert 

filterpapir 
SE og BSE 1,5 2 12 
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Figur 3‒10‒Bilde av en HITACHI SU8230 Ultra High Resolution Cold FE‒SEM instrument som er blitt brukt i dette 

arbeidet. 

Transmisjonselektronmikroskopi 

En FEI Titan G2 60‒300kV TEM mikroskop vist i Figur 3‒13, utstyrt med en CEOS DCOR probe‒

korrigerer og en Super‒X EDS detektor ble brukt i dette arbeidet, ved akselerasjonsspenning på 300 kV 

og en strålekonvergeringsvinkel på 22 mrad. HAADF‒STEM detektoren ble brukt i kombinasjon med 

EDS grunnstoffkartlegging for å studere grunnstoffordelingen i individuelle partikler og ansamlinger av 

partikler. TEM mikroskopering i arbeidet ble utført av med‒veileder og observert av meg.  

 

 

Figur 3‒11‒ FEI Titan G2 60‒300kV TEM instrumentet benyttet i dette arbeidet.  
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Programvarer 

Programvaren ImageJ [92]  ble benyttet til å måle partikkelstørrelsen til partiklene i SEM og TEM 

avbildningene. For å angi en gjennomsnittlig størrelsesfordeling til hver av prøvene ble 200 

nanopartikler målt og det var viktig å passe på at måten de ble målt var lik for hver prøve for å forhindre 

forskjellig data fra en prøve til en annen. I programvaren ble det først angitt riktig måleskala til 

avbildningen og deretter ble partiklene målt ved å trekke en linje over radiusen til sfæren, se Figur 3‒

12. Det er viktig å påpeke at kun individuelle partikler med sfærisk geometri ble målt slik at de som 

hadde en annen form med for eksempel rette kanter eller hvor det så ut som at to partikler lå inntil 

hverandre ble utelatt, se Figur 3‒12b).  

 

Figur 3‒12‒Presentasjon av hvordan diameteren til 200 nanopartikler ble målt for å oppnå størrelsesfordelingsdata til 

prøvene. b) viser et nærmere bilde av et spesifikt område som inneholder en partikkel som ikke er sfærisk. Det kan se ut som 

at dette er to partikler som ligger oppå hverandre eller har agglomerert og denne har dermed ikke blitt målt. Disse 

måleprosedyrene er utført i programvaren ImageJ [92]. 

Programvarene ESPRIT [93] og VELOX [94] ble benyttet for å analysere EDS‒resultater. 

 

3.1.4.2 Pulverrøntgendiffraksjon 

For å utføre pulverrøntgendiffraksjon (PXRD) i dette arbeidet ble det benyttet et Bruker D8 Discover 

røntgendiffraktometer i Bragg‒Brentano geometri, utstyrt med en Ge(111) monokromator og en Cu‒

anode for monokromatiske Cu Kα1 stråling med bølgelengde 1,5406 Å for å studere nanopartikler fra de 

kolloidale suspensjonene samt filterpapirene. Parameterne benyttet for disse målingene er gitt i Tabell 

3‒3. 
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Tabell 3‒3 ‒ Parametere benyttet for pulverrøntgendiffraksjon i denne oppgaven 

Materiale 2θ område (°) Steglengde (°) Telletid (s) 

Nanopartikler 

30‒90 

0,100 1152,00 

Si‒NIST referanseprøve 0,016 19,20 

 

Prøvepreparering av en typisk pulverrøntgendiffraksjonsprøve for de kolloidale suspensjonene, ble 

utført ved å veie ut et referanse materiale Si‒NIST (slik at Si‒NIST/nanopartikkel molare forhold var 

1/3) og overføre det til en morter. De redispergerte nanopartiklene ble tilført morteren og blandingen 

ble homogenisert med en pistill. Ved hjelp av en pipette ble blandingen påført på en prøveholder og 

tørket i luft (ca. 10 min) etterfulgt av tørking i et inert Ar‒gass miljø i 24 timer.  

Programvarer 

Programvaren EVA[82] ble benyttet for faseindikasjon samt for å vurdere visuelt om de bimetalliske 

nanopartiklene hadde dannet en fast oppløsning. For faseanalyse av Ag ble COD 9008459 [95] benyttet 

og for Pt ble COD 1011109 benyttet [96].  

 

3.1.4.3 Detektering av Ag+ ioner 

Det ble benyttet to like elektroder i dette arbeidet av typen prefectION comb Ag/S2 ISE elektrode fra 

Mettler Toledo og programvaren for å analysere data fra målingene var SevenExcellence [97]. 

Deteksjonsgrense til disse elektrodene var ikke oppgitt, men er forventet i ppb området.  Det ble benyttet 

to ulike oppsett for å måle Ag+ med elektrodene. For å måle kun suspensjonene ble 11 mL av 

suspensjonen og en magnetstav overført til et begerglass og elektroden ble videre plassert oppi. 

Oppsettet som ble brukt for å måle de deponerte filterpapirene er vist i Figur 3‒14. Her ble filterpapirene 

innkapslet i en spesiallaget holder og videre plassert i samme begerglasset som elektroden og 45 mL 

deionisert vann surnet til pH = 2.  
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Figur 3‒13 a ) viser hjemmelaget holder til filterpapir med et ferdigdeponert filterpapir innkapslet inni holderen. b) 

elektrodemålingsoppsettet plassert på en varmeblokk med filterpapirholderen plassert til venstre og elektroden til høyre i 

begerglasset. Under holderen og elektroden er det plassert en magnetstav. 

Før kalibreringene og målingene ble en liten mengde av referanseløsning tilført til referansekammeret 

via fyllehullet som er plassert øverst på elektroden (Se skjematisk illustrasjon av elektroden i Figur 3‒3 

kapittel 3.3.3 Ion‒selektiv elektrode). O‒ringen ble fuktiggjort ved å vende elektroden opp‒ned og da 

den var fuktet ble elektroden plassert i en oppreist posisjon. Ved å bruke tommelen, ble elektrodetoppen 

trykket ned slik at noen dråper av referanseløsningen ble tappet ut av elektroden. Elektrodetoppen ble 

deretter sluppet opp slik at elektroden skled tilbake til sin originale posisjon. Referanseløsningen ble 

videre fylt i referansekammeret til det nådde fyllehullet. Under kalibreringene og målingene var det 

videre viktig å passe på at målingene forgikk ved romtemperatur. 

Induktiv koblet plasmaatomisk emisjonsspektroskopi analyse hos SINTEF Norlab 

De deponerte filtrene med egenproduserte Ag‒Pt nanopartikler ble sendt til analyse hos SINTEF Norlab 

som utførte en parallell analyse for å undersøke om de deponerte filterpapirene innehold partikler med 

lik mengde sølv og platina som forventet ut fra de ulike nominelle sammensetningene. 

Prosedyren av de deponerte filterpapirene med Ag‒Pt nanopartiklene hos Norlab var som følger: filtrene 

ble delt i to vha en skalpell. Den ene halvparten ble løst i HNO3 for å bestemme mengden Ag, her ble 

det konstatert at nanopartiklene av Pt ikke lot seg løse i HNO3. Videre ble den andre halvparten av 

filteret løst i kongevann for å bestemme mengden Pt. Prøveløsningene ble videre avlest mot hver sin 

standardrekke for hvert av elementene. 
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4 Resultater 

I dette arbeidet var det et overordnede mål om å studere hvilken effekt det har å legere nanopartikler 

med hensyn til sølvoppløsning i vandig miljø. Resultatene som ble nådd er systematisert og presentert i 

tre deler; utvikling og fremstilling av Ag‒Pt nanopartikler, deponering og karakterisering av 

nanopartikler på filterpapir samt analyse av sølvion‒konsentrasjon i vandige løsninger.  

4.1 Utvikling av nanopartikkel synteser i Ag1‒xPtx systemet 

I denne delen av oppgaven presenteres det resultater fra syntesene og karakteriseringen av Ag‒Pt 

nanopartikler. Flytdiagrammet (Figur 4‒1) viser en oppsummering av de valgte syntesemetodene for å 

fremstille Ag‒Pt nanopartikler, samt hvilke nominelle sammensetninger som er forsøkt fremstilt. Av 

Figur 4‒1 viser at en syntese i Ag‒Rh systemet er utført og denne syntesen ble gjort for å støtte opp 

rundt syntesene gjort i Ag‒Pt systemet med samme metode.  

 

Figur 4‒1 Flytdiagram som viser en oppsummering av valgte syntesemetoder brukt for fremstilling og av Ag‒Pt 

nanopartikler i denne oppgaven. Venstre siden viser at det er blitt syntetisert nanopartikler i både Ag‒Rh og Ag‒Pt systemet 

hvor den nominelle sammensetningen til Ag‒Pt systemet var forsøkt å bli Ag,090Pt0,10. Til denne syntesemetoden ble det utført 

et reaksjonskinetikk eksperiment for metallforløperne i systemet. Til høyre presenteres det syntesene med de ulike nominelle 

sammensetningene som er blitt utført med oppvarmingsmetoden.   

4.1.1 Syntese av Ag1‒xPtx nanopartikler via varm injiseringsmetoden 

Ag1‒xPtx nanopartikler ble forsøkt å fremstilles via varm injiseringsmetoden basert på en metode utviklet 

av Kusada et al.[43] for Ag‒Rh nanopartikler. I kapittel 3.1.1 er de eksperimentelle detaljene redegjort 

for og Tabell 4‒1 lister opp de utførte syntesene sammen med den ønskede nominelle sammensetningene 

på nanopartiklene, benyttede karakteriseringsmetoder og oppnådd partikkelstørrelse.  



64 

 

Tabell 4‒1: Eksperimentelt arbeid utført for Ag‒Rh og Ag‒Pt systemene via varm injiseringsmetoden. Følgende informasjon er gitt: System, eksperiment nummer, nominell sammensetning, 

reduksjons‒ og løsningsmiddel, surfaktant, reaksjonstemperatur, behandling av forløperløsning, analysemetoder, farge i den kolloidale suspensjonen etter avkjøling og gjennomsnittlig 

partikkelstørrelse. I Ag‒Pt systemet ble det benyttet ulike metoder for å få forløperne i oppløsning.  

System 
Eksperiment 

nr. 

Nominell 

sammensetning 

Metallforl

øpere 

Reduksjons‒ og 

løsningsmiddel 
Surfaktant 

Reaksjonste

mperatur 

Behandling av 

forløperløsning 

Analysemetoder Farge i 

kolloidale 

suspensjone

n etter 

avkjøling 

Partikkelstørrelse 

(nm) 

SEM TEM 

Ag‒Rh 1 Ag0,85Rh0,15 Rh(acac)2 

AgNO3 
EG PVP10 170˚C 

Oppvarming til 

70°C under 

omrøring. 

  ‒ Metallisk 35  ± 7 

Ag‒Pt 

2 Ag0,85Pt015 Pt(acac)2 

AgNO3 
EG PVP10 170˚C 

Omrøring ved 

500 rpm i 10 

min. 

  ‒ Gul ‒ 

3 Ag0,85Pt0,15 Pt(acac)2 

AgNO3 
EG PVP10 170˚C 

Oppvarming til 

50°C under 

omrøring 

  ‒ 
Grumsete 

grå 
‒ 

4 Ag0,85Pt0,15 Pt(acac)2 

AgNO3 
EG PVP10 170˚C 

Omrøring ved 

1400 rpm i 3 

min. 

  ‒ 
Mørk 

oransje 
33  ± 7 

5 Ag0,90Pt0,10 Pt(acac)2 

AgNO3 
EG PVP10 170˚C 

Oppvarming til 

70°C under 

omrøring på 500 

rpm i 10 min. 

  
  

Mørk brun 40  ± 12 
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4.1.1.1 Ag1‒xRhx 

Ag‒Rh syntesen (Eksperiment nr. 1) ble utført for å undersøke om jeg kunne gjenskape Kusada et al. 

[43]  sitt resultat om å danne fast oppløselige Ag‒Rh partikler. Syntesen ble gjennomført som beskrevet 

i den eksperimentelle delen i kapittel 3.1.1 med synteseparametere i Tabell 4‒1. Figur 4‒2 viser et 

representativt SEM‒bilde av de oppnådde Ag‒Rh nanopartiklene med tilhørende histogram som viser 

partikkelstørrelsesfordelingen. Den gjennomsnittlig partikkeldiameter ble målt til å være 35 ± 7 nm med 

en monomodal størrelsesfordeling. Fra SEM avbildningen kan man se at partiklene sin morfologi hadde 

avrundede kanter, men samtidig var de ikke helt sfæriske.  

 

Figur 4‒2 a) SEM avbildning av syntetiserte Ag‒Rh nanopartikler ved varm injiseringsmetoden basert på å prøve å 

gjenskape Kusada et al. sine resultater. b) et tilhørende størrelseshistogram til de syntetiserte partiklene. Det ble målt 200 

partikler for å danne størrelseshistogrammet.  

4.1.1.2 Ag1‒xPtx 

Ettersom at Ag‒Rh nanopartiklene fremstilt i kapittelet ovenfor fikk en relativt smal størrelsesfordeling, 

ble de samme eksperimentelle betingelsene brukt i Ag‒Pt systemet ved at Rh forløperen ble byttet ut 

med Pt(acac)2. Denne syntesemetoden har ikke blitt utført i et ikke‒vandig miljø tidligere i litteratur slik 

at resultatene her er sett i lyset av den opprinnelige Ag‒Rh syntesen som den baseres på. I alt ble det 

utført fire synteser for fremstilling av Ag‒Pt nanopartikler via av varm injiseringsmetoden (eksperiment 

nummer 2‒5), se oversikten i Tabell 4‒1. Ettersom at det var vanskelig å løse opp metallforløperne i EG 

før injisering ble det utført ulike tilberedninger før injisering. Bildene i Figur 4‒3 viser de kolloidale 

suspensjonene etter avkjøling hvor man ser at ulik tilberedning av forløperløsning ga ulik fargeutslag 

på suspensjonene. 
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Figur 4‒3  Bilder som viser ulike farger til de avkjølte kolloidale suspensjonene etter syntese og tilhørende SEM bilder er 

presentert under hvert bilde. Bildene er nummerert basert på hvilket eksperiment de tilhører. I syntese nr. 2 har 

forløperløsningen blitt rørt ved 500 rpm i 10 min. I nummer 3 har forløperløsningen blitt oppvarmet til 50˚C under røring. 

I nummer 4 har forløperløsning blitt rørt med høy konveksjon (1400 rpm) i 3 min og i nr. 5 har forløperløsningen blitt 

oppvarmet til 70°C under omrøring på 500 rpm i 10 min. 

Etter endt syntese ble partiklene i de ulike suspensjonene flokkulert og re‒dispergert og videre avbildet 

med SEM. I avbildningene som tilhører syntesene 2 og 3 i Figur 4‒3, ser det ut til at løsningsmiddelet 

ikke har blitt vasket helt bort, noe som gjør det vanskelig å måle gjennomsnittlig partikkelstørrelse til 

disse. For partiklene i syntesene 4 og 5, var det mulig å måle en gjennomsnittlig partikkelstørrelse og 

Figur 4‒4 viser resultat til syntese 4 hvor målt gjennomsnittlig diameter til partiklene ble 33 ± 7 nm med 

en monodal størrelsestrend. Dette er ganske lignende med hva vi oppnådde for den korresponderende 

Ag‒Rh syntesen. 

 

Figur 4‒4 a) SEM avbildning fra eksperiment 4  av syntetiserte Ag‒Pt partikler med nominell sammensetning Ag85Pt15 , b) 

tilhørende størrelseshistogram hvor totalt 200 partikler er blitt målt.  

I eksperiment 4 ble det syntetisert partikler med nominell sammensetning Ag0,85Pt0,15 og i eksperiment 

5 ble sjekket om det var mulig å gjenskape det samme resultatet ved å øke mengde sølv til en nominell 

sammensetning Ag0,90Pt0,10. Resultatene fra denne syntesen presentert i Figur 4‒5 viser et BF‒TEM 

oversiktsbilde av de syntetiserte nanopartiklene sammen med et tilhørende histogram som viser 
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størrelsesfordelingen. Det ble målt 200 partikler og histogrammet viser en bred størrelsesfordeling og 

en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 40 ± 11 nm.  

 
Figur 4‒5 BF‒TEM bilder og størrelseshistogram av Ag‒Pt nanopartiklene syntetisert i eksperiment 5 med varm 

injiseringsmetoden. a) Oversiktsbilde av de syntetiserte partiklene. b) En forstørret avbildning av partiklene som viser ulik 

partikkelstørrelser og morfologi. c) Histogrammet tilhørende syntesen. Usikkerheten rundt partikkeldiameteren er inkludert 

her i øverste høyre hjørne. 

Den mindre partikkelstørrelsen og smalere størrelsesfordeling som ble oppnådd i eksperiment 4, 

sammenliknet med eksperiment 5, kan forsøksvis forklares ved at forløperløsningene hadde ulik 

tilberedningshistorikk. I eksperiment 5 ble forløperløsningen i EG varmet opp til 70˚C under omrøring, 

som kan bety at AgNO3 eller Pt(acac)2 allerede her er redusert, nukleert og fått muligheten til å vokse 

seg til større partikler under tilberedningstiden og under injisering.  

Videre i eksperiment 4, har tilberedningen av forløperløsningen bestått av omrøring med høy 

konveksjon i et par minutter, uten oppvarming. Dermed har ingen av forløperne fått muligheten til å bli 

redusert før injisering. Etter injiseringen til den varme EG‒PVP10 løsningen ved 170˚C har begge 

forløperne blitt redusert og videre nukleert via «burst nukleering» slik at mange flere nukleier har blitt 
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dannet og deretter vokst seg større, som resulterer i en smalere størrelsesfordeling. Dette stemmer 

overens med størrelseshistogrammet for dette eksperimentet.  

Det ble utført en grunnstoffkartlegging av Ag og Pt til partiklene fremstilt i eksperiment 5 var ved hjelp 

av HAADF‒STEM‒EDS analyser. Resultatet fra denne analysen er vist i Figur 4‒6 og analysene 

indikerer at de store partiklene (ca. 12 nm) inneholder en kjerne av sølv med et tilsynelatende veldig 

tynt skall av Pt, og at de små partiklene, mindre enn 5 nm, også inneholder platina. Spesielt 

tilstedeværelsen av kjerne‒skall partiklene er en indikasjon på at sølvpartiklene har blitt dannet først og 

fått muligheten til å vokse seg større. Platinapartiklene kan se ut til å ha bli dannet senere og ikke fått 

muligheten til å vokse seg større, da de er vesentlig mindre ved at de ikke har fått muligheten til å vokse 

seg større, men det er vanskelig å si utfra disse analysene om de små partiklene som inneholder sølv og 

platina er fast oppløselige eller kjerne‒skall partikler.  

 
Figur 4‒6 HAADF‒STEM‒EDS analyse av Ag‒Pt partikler syntetisert via varm injiseringsmetoden. Figur inneholder a) 

grunnstoffskartlegging av Ag, b) grunnstoffskartleegging av Pt c) et overlappet EDS bilde av signaler til både Ag og Pt og 

d) avbildning med HAADF‒signal. 
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Fra HAADF‒STEM‒EDS resultatene kan vi konkludere med at eksperiment 5 resulterte i nanopartikler 

som i all hovedsak har en segregert grunnstoffsfordeling av Ag og Pt. Av den grunn begynte vi å ane en 

mistanke om at forløperløsningen (som senere ble injisert ved 170˚C) inneholder sølv nanopartikler og 

ureagert Pt(acac)2 allerede før injiseringen. Dermed nukleerer Pt på de allerede tilstedeværende 

partiklene/nukleiene i løsningen etter fullført injeksjon, og en heterogen nukleering kan i dette tilfellet 

ha skjedd. Dette er med andre ord en induksjon på at forløperne hadde forskjellig reaksjonskinetikk i 

dette systemet. For å sjekke dette ble det gjennomført en reaksjonskinetikk eksperiment av forløperne 

for å undersøke om disse hadde forskjellig reduksjonstemperatur.  

Reaksjonskinetikk eksperiment 

For å undersøke når metallforløperne AgNO3 og Pt(acac)2 ble redusert i eksperimentene 2‒5 fra Tabell 

4‒1, ble det utført et reaksjonskinetikkeksperiment i det samme systemet. Detaljene rundt eksperimentet 

er nærmere forklart i kapittel 3.1.1. Det ble utført to separate eksperimenter for hver metallforløper i det 

samme systemet, hvor det første var et groveksperiment og det andre var et mere nøyaktig eksperiment. 

I groveksperimentet ble systemet raskt varmet opp og temperaturen da fargeendringen oppstod ble notert 

ned. I det nøyaktige eksperimentet ble det trukket ut små delprøver fra reaksjonskolben ved temperaturer 

litt under og litt over den observerte fargeendringen frem til suspensjonen tydelig hadde endret farge. 

For å kunne få en god sammenlikning i begge eksperimentene har det vært konstant temperaturøkning 

mellom Pt og Ag eksperimentene ettersom at tid er en viktig parameter og kan påvirke nukleering og 

partikkelvekst. Oppvarmingshastigheten til det nøyaktige eksperimentet var på ca. 2,2˚C/min. Det ble 

trukket ut en referanseprøve ved en lavere temperatur for å undersøke om metallforløperen hadde blitt 

løst opp i løsningsmiddelet. For å avkrefte eller bekrefte en eventuell partikkeldannelse ble alle de 

uttrukket prøvene analysert med SEM ved hjelp av BF‒STEM detektoren.  

For å undersøke reduksjonstemperaturen til AgNO3 i systemet ble det trukket ut en prøve hver 3˚C i 

temperaturintervallet fra 86 til 107˚C basert på de visuelle observasjonene fra groveksperiment. 

Resultatet fra dette er presentert i Figur 4‒7. Det ble trukket ut en referanseprøve ved 50˚C (prøve 0) og 

i denne ble de ikke observert noe partikkeldannelse. Ut fra mine visuelle observasjoner fra 

groveksperimentet forventet jeg en fargeendring ved 89˚C (prøve 2). Fra resultatene i Figur 4‒7 skjer 

det en gradvis fargeendring for AgNO3 allerede fra første prøve som blir trukket ut ved 86˚C (prøve 1) 

til den siste prøven som ble trukket ut ved 107˚C (prøve 8). Allerede her ser man at fargeendringen skjer 

mellom referanseprøven 50°C (prøve 0) og 86°C (prøve 1) noe som kan tyde på at en nukleering allerede 

har skjedd før første prøve til analyse er blitt trukket ut. Det er her viktig å påpeke at det ble observert 

en større fargeendring i reaksjonskolben under oppvarming enn hva det er vist i suspensjonen til de 

uttrukket prøvene, noe som ikke har vært mulig å dokumentere i dette bildet.  
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Figur 4‒7 Bildet viser fargeendring til prøvene som er trukket ut ved ulike temperaturer fra 86˚C til 107˚ C, under dannelse 

av sølv nanopartikkel fra AgNO3 i etylenglykol med surfaktanten PVP10 tilstede. Oppvarmingshastigheten i eksperimentet 

var 2,2˚C/min. 

For å enklere kunne anslå reduksjonstemperaturen til AgNO3 ble noen av de uttrukne prøvene i Figur 

4‒7 analysert med SEM. Dette gjaldt primært prøvene omkring forventet nukleeringstemperatur. Jeg 

velger å kun presentere prøvene 1‒3 i Figur 4‒8 her, og de resterende bildene med tilhørende 

størrelseshistogram fra prøve 4 og 5 er vist i vedlegg Figur 9‒1. Fra avbildningene i Figur 4‒8, i prøve 

1 ved 86°C, ser man at det allerede har skjedd en nukleering og partiklene ser ut til å ha gått inn i en 

vekstfase. Ved 86°C har partiklene allerede vokst seg til en partikkeldiameter på 6 ± 2 nm og 

partikkelstørrelsene i de to andre prøvene er målt til å være 6 ± 2 nm og 7 ± 3 nm. Fra 

størrelseshistogrammene i Figur 4‒8 ser det ut som at alle partiklene er mindre enn 14 nm i prøve 1 og 

2, men i prøve 3 så ligger noen av partiklene også i størrelsesområdet 14 til 18 nm. Det ser ut som at 

partiklene har klart å ha vokse seg 1 nm større ved kun en temperaturøkningen på 3°C og ca. 1 minutt 

og 20 sekunder. 

Resultater fra dette eksperimentet har ikke gjort det mulig å estimere en korrekt nukleeringstemperatur 

for AgNO3 i dette systemet, men det har gitt en indikasjon på at nukleeringen foregår ved lavere 

temperaturer enn 86°C. 
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Figur 4‒8 SEM avbildning av prøver 1‒3 som viser dannelser av nanopartikler ved reduksjon av sølv nitrat i et EG‒PVP10 

system med tilhørende histogrammer under. Temperaturen til suspensjonene var 1) 86˚C, 2) 89˚C og 3) 92˚C. For å danne 

histogrammene ble 100 partikler i hver prøve målt. 

På tilsvarende måte som for AgNO3 ble reaktiviteten til Pt(acac)2 studert ved at det ble trukket ut prøver 

hver 3°C i temperaturintervallet 140‒162°C basert på de visuelle observasjonene fra groveksperiment, 

se Figur 4‒9. Det ble trukket ut en referanseprøve (prøve 0) ved 80°C og fra observasjoner i 

groveksperimentet ble det forventet en fargeendring ved 146˚C (prøve 3). Fra resultatene til Pt(acac)2 

ser det ut som at fargen gradvis endres allerede fra prøve 2 som blir trukket ut ved 143˚C frem til den 

siste prøven som ble trukket ut ved 162˚C (prøve 8). Ettersom at suspensjonen ved 146˚C (prøve 3) ser 

ut til å være litt mørkere enn suspensjonen ved 149˚C kan det se ut som at metallforløperen begynner å 

reduseres i dette temperaturintervallet.   

 
Figur 4‒9 Resultat fra fargeendring i reaksjonskinetikk eksperimentet til Pt(acac)2 hvor prøver ble trukket ut ved bestemte 

temperaturer i temperaturintervallet 140‒162°C. Det ble også trukket ut en referanseprøve (prøve 0) ved 80°C. 

Noen av de uttrukne prøvene hvor det ble forventet å skje en nukleering fra observasjoner i Figur 4‒9 

ble videre analysert i SEM. SEM bilder som tilhører prøvene 1‒4 er presentert i Figur 4‒10 og prøve 5 

og 6 er presentert i vedlegg Figur 9‒2. Det kan se ut som at Pt(acac)2 allerede er blitt redusert og at en 

dannelse av små nukleier allerede har foregått ved 140°C (prøve 1), men i denne prøven er det færre og 
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mindre partikler enn observert i suspensjonen ved 149°C (prøve 4) noe som indikerer at flere nukleier 

vil dannes og at nanopartiklene har vokst seg større ved økende temperatur. En viktig ting å nevne i 

forhold til disse avbildningene er at nanopartiklene var for små til å måles slik at det ikke var mulig å 

presentere et størrelseshistogram av partiklene, men jeg kan indikere at partiklene er mindre enn 2 nm. 

 
Figur 4‒10 SEM avbildninger av de uttrukket prøvene 1)‒4) som viser dannelse av nanopartikler ved reduksjon av Pt(acac)2 

i EG‒PVP10 systemet. Temperaturen til suspensjonene var 1) 140°C, 2) 143°C, 3) 146°C og 4) 149°C 

Resultater fra kinetikkeksperimentet til metallforløperne AgNO3 og Pt(acac)2 for å anslå dannelsen av 

monometalliske Ag og Pt nanopartikler viser at de har forskjellig nukleeringstemperatur i dette 

reaksjonssystemet. AgNO3 reduseres ved temperaturer lavere enn 86°C og Pt(acac)2 reduseres ved 

140°C, noe som kan gi oss en god forklaring på at de store partiklene dannet i syntesen kun inneholder 

sølv og at de små partiklene inneholder både sølv og platina ettersom at injiseringen av 

forløperløsningene i den reelle syntesen skjer ved 170˚C. Med disse resultatene og kombinasjon av den 

brede størrelsesfordeling målt for de legerte Ag‒Pt nanopartiklene (Figur 4‒10), vil ikke disse partiklene  

deponeres på filterpapir for å videre studere sølvoppløsningen. Syntesemetoden blir heller ikke fokusert 

på videre i oppgaven. 
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4.1.2 Syntese av Ag1‒xPtx nanopartikler via oppvarmingsmetoden 

I dette kapittelet blir resultatene fra syntese av Ag‒Pt nanopartikler basert på Peng et al. [32] sin 

oppvarmingsmetode er beskrevet. Reaksjonssystemet som bestod av løsningsmiddelet (DF), 

reduksjonsmiddel (1,2‒HDD), surfaktant (OA)og metallforløpere (AgNO3 og Pt(acac)2) ble varmet opp 

til 260˚C under røring (se mere eksperimentelle detaljer i delkapittel 4.1.2). Totalt ble 12 synteser utført, 

og Ag1‒xPtx nanopartikler for de nominelle sammensetningene x = 0,10, x = 0,05 og x = 0 fremstilt. 

Tabell 4‒2 gir oppsummerer de utførte syntesene i denne oppgaven, samt tekniske spesifikasjoner og 

målte partikkelstørrelser. De syntetiserte nanopartiklene har blitt analysert med både SEM og TEM, og 

det er blitt utført pulverrøntgenanalyse av en utvalgt prøve av de bimetalliske nanopartiklene. Partikler 

fremstilt ved denne metoden er senere i prosjektet deponert på filterpapir, og studert med hensyn til 

oppløsning av sølv i et vandig miljø. 
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Tabell 4‒2 Eksperimentelt arbeid utført for Ag‒Pt systemet via oppvarmingsmetoden. Følgende informasjon er gitt: system, eksperiment nummer, nominell sammensetning, metallforløpere 

løsningsmiddel, reduksjonsmiddel, surfaktant, reaksjonstemperatur, analysemetoder, og partikkelstørrelse. Noen av de syntetiserte Ag‒Pt partiklene ble videre deponert på filterpapir. 

System 
Eksperiment 

nr. 

Nominell 

sammensetning 
Metallforløpere 

Løsnings

middel 

Reduksjons

middel 
Surfaktant 

Reaksjonst

emperatur 

(˚C) 

Deponert 

på 

filterpapir 

Analysemetoder 

Partikkelstørrelse 

(nm) 

SEM TEM XRD 

Ag‒Pt 

6 Ag0,90Pt010 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 ‒   ‒ ‒ 6  ± 3 

7 Ag0,92Pt0,08 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 ‒   ‒ ‒ 6  ± 2 

8 Ag0,93Pt0,07 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 ‒   ‒ ‒ 6  ± 2 

9 Ag0,90Pt0,10 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 ‒ 

  
  ‒ 7  ± 3 

10 Ag0,95Pt0,05 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 ‒ 

  
  ‒ 9  ± 2 

11 Ag AgNO3 DF 1,2‒ HDD OA 260 ‒   ‒ ‒ 7  ± 2 

12 Ag AgNO3 DF 1,2‒ HDD OA 260 ‒   ‒ ‒ 8  ± 1 

13 Ag0,90Pt0,10 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 

  
  ‒ ‒ 6  ± 2 

14 Ag0,95Pt0,05 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 

  
  ‒ ‒ 6  ± 2 

15 Ag AgNO3 DF 1,2‒ HDD OA 260 
  

  ‒ ‒ 7  ± 2 

16 Ag0,90Pt0,10 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 

  
  ‒ 

  7  ± 2 
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17 Ag0,90Pt0,10 Pt(acac)2 

AgNO3 
DF 1,2‒ HDD OA 260 

  
  ‒ ‒ 6  ± 2 

 18 Ag AgNO3 DF 1,2‒ HDD OA 260 
  

  ‒ ‒ 7 ± 2 
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Utvalgte sammensetninger er fremstilt 3‒5 ganger for ulik videre bruk og fra resultatene i Tabell 4‒2 og 

Figur 4‒11 ser man at alle syntesene utført for Ag‒Pt systemet gir en midlere partikkelstørrelse mindre 

enn 10 nm og dette samsvarer med Peng sine partikler som var målt til 8 ± 1 nm [32]. Ettersom formålet 

med denne syntesen var å syntetisere partikler mindre enn 10 nm er dette dermed blitt oppnådd. 

 
Figur 4‒11 Graf viser den målte partikkelstørrelsen fra samme nominelle sammensetning hvor alle er målt til en midlere 

diameter på 10 nm med en usikkerhet vist som en funksjon av x.   

De mildere partikkelstørrelsen presentert i Tabell 4‒2, er basert på SEM og TEM analyser hvor 200 

nanopartikler har blitt målt i hver prøve. Figur 4‒12 presenterer representative SEM/TEM bilder med 

tilhørende størrelseshistogrammer for tre av sammensetningene Ag0,90Pt0,10 (syntese nr 9), Ag0,95Pt0,05 

(syntese nr 10) og Ag (syntese nr 11). De resterende syntesene er presentert med tilsvarende data i 

vedlegg Figur 9‒3. I alle sammensetningene ser det ut som at partiklene har samme sfæriske morfologi 

og at disse ligger jevnt fordelt i prøven, se Figur 4‒12a) til c). Sfærisk morfologi og jevnhet ble også 

observert i Peng sine resultater for partiklene som bestod av >60 mol% Ag. Det blir også observert 

likheter for de ulike sammensetningene i størrelseshistogrammene ettersom at alle ser tilsynelatende ut 

til å ha en relativ smal størrelsesfordeling (4‒12d) til f)). De syntetiserte partiklene i Ag0,90Pt0,10 og Ag 

sammensetningen viser en hale‒trend partikkelfordeling og blir målt til en gjennomsnittlig diameter på 

7 ± 3 og 7 ± 2 nm, hvorpå Ag0,95Pt0,05 viser en monomodal trend og måles til en gjennomsnittlig diameter 

på 9 + 2 nm. 
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Figur 4‒12 a)‒c) Viser SEM/TEM avbildninger fra utførte synteser i Ag‒Pt systemet via oppvarmings metode. Bildene 

tilhører de nominelle sammensetningene Ag0,90Pt0,10, Ag0,95Pt0,05 og Ag. d)‒f) Presenterer tilhørende histogrammer av 

partikkelstørrelsesfordeling til de ulike sammensetningene. For å danne disse histogrammene er det målt 200 partikler for 

prøver til hver av systemene. 

4.1.2.1 Grunnstoffkartlegging i syntetiserte binære Ag‒Pt nanopartikler 

Grunnstoffordelingen i de syntetiserte Ag0,90Pt0,10 partiklene ble analysert med HAADF‒STEM‒EDS 

og pulverrøntgendiffraksjon. I avbildning fra EDS‒ og HAADF‒signalene presentert i Figur 4‒13 kan 

man se at mengden Pt i partiklene ser ut til å variere med partikkelstørrelsen. Av interesse kan det se ut 

som at det observeres mere platina inkorporert i de små partiklene (~7 nm), se Figur 4‒13a), og mer 

sølv i de store partiklene (~12 nm); Figur 4‒13 b).  
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Figur 4‒13 a) og b) en serie av TEM bilder av partikler med den nominell sammensetning Ag0,90Pt0,10. Bildene til venstre 

er tatt med HAADF‒STEM‒EDS detektoren. De midterste viser EDS grunnstoffkartlegging av sølv og platina. Bildene til 

høyre viser først grunnstoffkartlegging av platina og deretter sølv.  

Basert på HAADF‒STEM‒EDS resultatene av Ag0,90Pt0,10 partiklene som ble syntetisert via 

oppvarmingsmetoden, konkluderes det med at denne resulterer i nanopartikler med en tydelig segregert 

grunnstoffsfordeling, og ikke en fastoppløsning. 

For å videre identifisere fasene i Ag0,90Pt0,10 nanopartiklene ble det utført PXRD. Figur 4‒14 viser 

diffraktogrammet til partiklene og dette samsvarer med resultater til Peng ref. Figur 1‒2 i kapittel 1.2.1. 

I diffraktogrammet er posisjoner til diffraksjonstopper for Ag [95] og Pt [96] metallene angitt, Braggs‒

refleksene fra Ag0,90Pt0,10 er indeksert med (hkl) verdier og Braggs‒refleksene fra Si‒standarden (Si‒

NIST) er markert med *. Toppene i diffraktogrammet er indeksert til (111), (200), (220), (311) og (222) 

som konkludere med at nanopartiklene har en kubisk tetteste kulepakking (ccp) struktur. Fra den nke 

analysen som ble utført er det vanskelig å konkludere med hvorvidt prøven er en en‒ eller tofase. 

Derimot kan vi utelukke andre krystallinske faser i prøven, som for eksempel sølvoksid Ag2O.  
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Figur 4‒14 PXRD‒mønsteret for de syntetiserte partiklene med den nominell sammensetningen Ag0,90Pt0,10 hvor  de 

indekserte Bragg‒refleksene tilhører Ag0,90Pt0,10 og Bragg‒refleksene som stammer fra silisium referanseprøven er markert 

med *. 

Grunnstoffsfordelingen i de syntetiserte partiklene med nominell sammensetning Ag0,95Pt0,05 ble også 

undersøkt med HAADF‒STEM‒EDS. Ettersom at en prøve inneholder flere billioner nanopartikler, 

skal det sies at ikke alle partiklene er like, noe man kan se fra resultatene av noen partikler til prøven 

presentert i Figur 4‒15. I b) ser det ut som at begge grunnstoffene er jevnt fordelt innad i partiklene, noe 

som kan tyde på fastoppløselighet, men det bemerkes at mengden Pt tilstede i denne prøven er relativt 

lav, som kan bety at kun et veldig tynt Pt‒skall dannes og dette vil være vanskelig å skille fra en 

fastoppløsning i disse grunnstoffkartene. I c) ser det ut som at noen partikler er tydelig segregerte kjerne‒

skall partikler hvor man ser en anrikning av Pt i et skall rundt Ag. De større partiklene (~ 10 nm) kan se 

ut til inneholde mere Ag og i de mindre kan det se ut som at platina er anriket i et diffust skall rundt sølv 

partiklene. Det er viktig å meddele at litteraturen til syntesen ikke presenterer noen HAADF‒STEM‒

EDS resultater slik at det jeg står på mine egne bein i disse analysene, samtidig er det vanskelig å 

analysere resultatene fra EDS‒signalene ved å kun se på avbildningen ettersom at disse 2‒dimensjonale 

avbildningene av partiklene kan gjøre det vanskelig å adskille om partiklene egentlig er fastoppløselig 

dannet eller kjerne‒skall. 
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Figur 4‒15 Et utvalg TEM bilder fra syntetiserte partikler med nominelle sammensetningen Ag0,95Pt0,05 som viser at prøven 

kan inneholde nanopartikler med ulike strukturer. Bildene presentert til høyre er tatt med HAADF‒STEM‒EDS detektoren 

og til venstre viseren overlapp av EDS grunnstoffkartlegging av Ag og Pt.  

 

Basert på de kvalitative resultatene presentert i Figur 4‒15 er det gjort en kvantitativ EDS analyse av et 

område med større mengde partikler hvor det blir konstanter at gjennomsnitts grunnstoffsfordeling til 

prøven ble estimert til 98% Ag og 2% Pt (Se vedlegg Figur 9‒4). 



81 

 

Fra HAADF‒STEM‒EDS analysene for Ag0,95Pt0,05 prøven syntetisert via oppvarmingsmetoden 

konkluderes det med at grunnstoffsfordelingen av Ag og Pt i nanopartiklene i hovedsak ikke er en 

fastoppløsning, men er en segregert fordeling av sølv og platina. 

SEM bilder fra en Ag syntese som er syntetisert på samme måte som de bimetalliske nanopartiklene 

nevnt i de forrige delkapitlene, er presentert i Figur 4‒16. Disse partiklene har ikke blitt analysert med 

EDS ettersom at partiklene kun består av rent sølv. De syntetiserte partiklene er jevnt fordelt i prøven 

og har relativt lik partikkelstørrelse. 

 

4.2 Metodeutvikling, preparering og analyse av nanopartikler deponert på 

filterpapir 

I dette kapittelet presenteres resultatene fra metodeutviklingen gjort med hensyn til deponering av 

kommersielle 10 nm Ag nanopartikler fra Sigma‒Aldrich (S‒A) på ulike filterpapir og fremstilling av 

de endelige filterpapirene med egensyntetiserte Ag‒Pt nanopartikler. Det ble benyttet to 

deponeringsprosedyrer; «vannstrålepumpe» og «bløtlegging og inndamping» (se detaljer med hensyn 

til metodene i kapittel 4.1.3) og to typer filterpapir, glassfiber og cellulose. De deponerte filterpapirene 

ble analysert visuelt og avbildet med SEM for å få en oversikt over mengde og homogenitet av 

partikkelfordelingen.  Figur 4‒17 viser et flytdiagram over de ulike prosesstrinnene og kombinasjonene 

som ble utført. 

 
Figur 4‒16 SEM bilder av syntetiserte nanopartikler av Ag. 
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Figur 4‒17 Skjematisk illustrasjon av deponeringer utført i denne oppgaven. Venstre side viser deponeringsmetoder utført 

på glassfiber filterpapir med S‒A 10 nm nanopartikler. Høyre side viser deponeringsmetode og egenproduserte 

nanopartikler med ulik nominell sammensetning, som er blitt deponert på cellulose filter.   

4.2.1 Metodeutvikling 

De kommersielle 10 nm partiklene fra S‒A ble brukt for å utvikle en deponeringsmetodikk som senere 

skulle brukes for å deponere egenproduserte Ag‒Pt nanopartikler. 1 vekt % suspensjon ble deponert på 

filtrene og resultatene fra de to metodene; «vannstrålepumpe» og «bløtlegging og inndampet» blir 

nærmere presentert her. Utregning av volum suspensjon benyttet for 1 vekt % deponering er vist i 

vedlegg kapittel 9.3. 

Vannstrålepumpe  

Et utstanset glassfiber filter på 1,4 cm i diameter ble plassert oppå et cellulose filter i Buchner trakten; 

se oppsett i Figur 3‒9 i kapittel 3.1.3. Målet med deponeringen var å kun deponere 1 vekt % partikler 

på glassfiber filtret og unngå spredning av suspensjonen utover det underliggende filtret. Suspensjonen 

ble dermed påført dråpevis midt på glassfiber filtret, men fra deponeringsresultatene i Figur 4‒18a) ser 

man at det underliggende filtret (bestående av cellulose) også har blitt deponert ettersom at dette har 

endret farge til lysegult. Selve glassfiber filtret hadde ikke foretatt noe visuell fargeendring noe som kan 

tyde på en dårlig deponering og at partiklene ikke hadde festet seg på dette.  

For å undersøke hvordan deponeringen hadde foregått på nanonivå ble begge filtrene analysert i SEM, 

se Figur 4‒18 b) og c). Det ble benyttet SE og BSE for å avbilde oversiktsbilde av overflaten til filtrene, 

men grunnet mye oppladning kan man observere støy i form av lyse områder/streker i bildet. 

Ved å studere SEM avbildningen av det deponerte glassfiber filtret i Figur 4‒18b) kan det se ut som at 

noen partikler er blitt deponert, men disse er relativt store sett ut fra størrelseskalen til bildet. Grunnet 

oppladningsproblemer har det ikke vært mulig å oppnå bilder med høyere forstørrelse noe som ut fra 

denne analysen gjør det umulig å anslå presist hva som er blitt deponert.  Samme oppladningsproblem 

oppstod under avbildning av det deponerte cellulose filtret i Figur 4‒18c) som også gjorde det vanskelig 

å anslå om det var partikler eller agglomerater deponert, men ved å studere avbildningen nærmere ser 
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det ut som at disse partiklene foreligger mere homogent og jevnt fordelt rundt på materialet noe som vil 

være positivt for senere sølvkonsentrasjons målinger i oppgaven.  

 

 

Bløtlegging og inndamping 

Basert på resultatet fra vannstrålepumpe eksperimentet ble bløtlegging og inndampingsmetoden testet 

for både glassfiber og cellulose filteret. Et utstanset filterpapir på 1,4 cm i diameter ble plassert i et 

begerglass inneholdende 1 vekt % av S‒A 10 nm suspensjonen. Begerglasset inneholdende den 

kolloidale suspensjon og filteret ble varmet opp til 50˚C inntil all væske var inndampet. Figur 4‒19 viser 

et visuelt resultat fra bløtleggingsdeponeringen på de to filterpapir typene og ved å sammenlikne fargen 

på filteret før og etter deponering for begge filtrene har det skjedd en distinkt fargeendring etter 

deponering. Glassfiber filteret har endret farge fra hvitt til grått (Figur 4‒19a) og c)) og cellulose filteret 

fra hvitt til oransje (Figur 4‒19b) og d)). Deponeringen på glassfiber filteret er ujevnt og noe som ikke 

tilsvarer forventingene fra Adam, Sarah et al. sitt resultat som deponerte sølv nanopartikler på samme 

type filter (ref. Figur 2‒3 kapittel 2.1.2).  

 
Figur 4‒18 a) Et visuelt resultat fra deponering av S‒A 10 nm nanopartikler vha vannstrålepumpedeponering. Det store 

underliggende filteret er et cellulose filterpapir som har endret farge fra hvitt til gult. Det utstanset filterpapiret, i midten, 

er et glassfiber filterpapir som ikke har endret farge etter deponering. b) SEM avbildning av glassfiberfilter etter 

deponering. c) SEM avbildning av cellulosefiber filterpapiret etter deponering hvor man tydelig kan se nanopartikler 

deponert homogent rundt på filteret. 
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Figur 4‒19 Bildene viser visuelt før og etter resultat fra bløtleggingsdeponering av 1 vekt % kommersielle S‒A 10 nm sølv 

nanopartikler på to ulike filtre. a) et utstanset glassfiber filter med en diameter på 1,4 cm, b) et utstanset 1,4 cm i diameter 

cellulose filter c) glassfiber filter etter deponering og d) cellulose filter etter deponering.  

Filterpapirene før og etter inndamping ble i tillegg undersøkt ved hjelp av SEM, se Figur 4‒20. Av SEM 

avbildningene er det tydelig at nanopartikler har blitt deponert på fiberne i begge filterpapirene, men de 

observerte partiklene i glassfiber filteret er store i forhold til størrelsen på partiklene som ble deponert 

(10 nm). Dette tyder på at de individuelle nanopartiklene danner større agglomerater, hvilket 

nødvendigvis ikke er gunstig med hensyn til at enkeltpartiklene skal omgis med en vanlig løsning og 

undergå en langsom oppløsningsprosess. De observerte partiklene i cellulose filteret derimot ser ut til å 

være enkeltpartikler mere jevnt fordelt på materialet med forventet størrelse på ca. 10 nm, noe som vil 

gjøre dem gunstige i en oppløsningsprosess. Ettersom at cellulose filteret inneholder materialer som 

ikke er elektrisk ledende oppstod mye oppladning noe som gjorde det umulig å foreta SEM avbildninger 

ved høyere forstørrelse. 
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Figur 4‒20  SEM avbildninger av begge filtrene fra metodeutvikling via bløtleggingsmetoden. Bildene viser filterpapirene før og etter deponering av 1 vekt % S‒A 10 nm partikler. 

Bildeoppløsningen øker nedover i bildeserien. Det deponerte glassfiber filteret inneholder store agglomerater hvorpå cellulose filteret ser ut til å ha enkeltpartikler på ca. 10 nm deponert. 

Grunnet oppladning var det ikke mulig å avbilde cellulose filterpapir før deponering ved høyere forstørrelse. 
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Fra resultatene i metodeutviklingen blir det bestemt at cellulose filterpapiret gir de beste 

deponeringsresultatene og slik at dette blir benyttet videre for å deponere de egenproduserte 

nanopartiklene ved hjelp av bløtleggingsmetoden.  

 

4.2.2 Preparering av cellulosefilterpapir med egenproduserte nanopartikler ved hjelp 

av bløtleggingsmetoden 

Basert på resultatene fra metodeutviklingen ble det bestemt at egenproduserte Ag‒Pt nanopartikler 

skulle deponeres på cellulose filterpapir og at bløtleggingsmetoden skulle brukes. Filtrene for disse 

eksperimentene ble også stanset ut, vekten til disse var 9,7 mg, og deponeringsmetoden foregikk i 

sylindere med en indre diameter på 1,4 cm slik at filterpapirene passet akkurat oppi sylinderne. I arbeidet 

ble egenproduserte Ag1‒xPtx (x = 0,10; 0,05; 0) nanopartikler fremstilt med oppvarmingsmetoden (se 

kapittel 4.1.2), og i Tabell 4‒3 er en oversikt over relevante fakta for de ulike filtre rapportert. I rapporten 

vil det bli fokusert på den totale mengde NP, men i et senere arbeid vil det kun bli fokusert på Ag. 

Tabell 4‒3 Oversikt over relevante fakta og resultater fra de ulike deponerte filtrene. Tabellen inneholder vekt filterpapir etter 

deponering, vekt og vekt % nanopartikler som er blitt deponert. 

 Ag0,90Pt0,10 Ag0,90Pt0,10 Ag0,95Pt0,05 Ag Ag 

Vekt filterpapir etter 

deponering 

(mg) 

10,5 17 15 10,2 17 

Vekt NP deponert 

(mg) 
0,8 7,3 5,3 0,5 7,3 

Vekt % NP på filteret 

(%) 
7 43 35 5 43 

 

Figur 4‒21 viser bilder av de deponerte filterpapirene hvor alle har foretatt en fargeendring. Fra figuren 

ser man at deponeringen tilsynelatende har gitt jevn fordeling av nanopartikler på filtrene, noe som er 

positivt da dette vil være gunstig i forhold til raskere sølvoppløsningsgrad senere i arbeidet. Ved å 

studere filtret bestående av 35‒45 vekt % med legerte partikler er dette mørkere enn 5‒7 vekt % av Ag 

partiklene og filtrene deponert med høy metallkonsentrasjon som også inneholder Pt har fått metallisk 

sølv farge hvorpå det med Ag er blåmetallisk. Grunnen til de ulike fargeforskjellene har vært vanskelig 

å forklare, men det konkluderes med at filtrene med færre partikler deponert er lysere i forhold til de md 

flere partikler deponert. 
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Figur 4‒21 Visuelle resultater fra filterpapir deponert med egenproduserte nanopartikler i ulike nominelle 

sammensetninger og vekt % metalliske nanopartikler.  

De deponerte filtrene ble videre analysert i SEM for å få undersøke hvordan nanopartiklene hadde 

fordelt seg rundt på materiale se Figur 4‒22.  

Ved å studere SEM‒bildene av de deponerte filtrene med større mengde metall (35‒43 vekt%) i Figur 

4‒22 ser man tydelig store objekter på størrelse med flere mikrometere. Vi antar basert på dette at 

mesteparten av de opprinnelige 6‒7 nm NP har dannet store agglomerater på størrelse 1‒6 μm.  

I SEM‒bildene til prøven med filter hvor 7 vekt % Ag0,90Pt0,10 NP er deponert (Figur 4‒22) ser man 

naturlig nok at en betraktelig mindre mengde materiale er deponert på filtret i forhold til de resterende 

avbildningene. Vi merker oss at partiklene i bildet ser ut til å være i langt bedre dispergert på filteret i 

denne prøven sammenliknet md prøven med 43 vekt % deponert. Det er viktig å poengtere at det oppstod 

store oppladningsproblemer i SEM‒avbildningen av det deponerte filteret med 5 vekt % Ag slik at denne 

avbildningen blir ikke presentert. Det kan tenkes at oppladning skyldes den mindre mengden 

nanopartikler deponert i dette tilfellet,.
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Figur 4‒22 SEM bilder av de deponerte filterpapirene med ulikt vekt % nanopartikler deponert i med nominelle sammensetninger fra venstre 7 og 43 vekt % Ag0,90Pt0,10 , 35 vekt% Ag0,95Pt0,05 

og 43 vekt % Ag. Forstørrelsen i bildet øker nedover i bildeserien. Grunnet mye oppladningsproblemer under avbildning av 5 vekt % Ag filterpapir blir det ikke presentert SEM resultater fra 

dette.  
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Det konkluderes basert på disse resultatene at mindre mengde nanopartikler deponert (5‒7 vekt%) gir 

godt dispergerte partikler, mens en større mengde (35‒43 vekt %) vil føre til kraftig agglomerering.  

Alle de 6 prøvene ble i det videre arbeidet studert med hensyn til Ag oppløsning (se kapittel 4.3.2 sølvion 

konsentrasjon måling av deponerte filterpapir). 

 

4.3 Metode og målinger av Ag+‒ion konsentrasjon 

Metalliske sølvpartikler vil frigi sølvioner i kontakt med vann og i dette arbeidet ble sølvion 

konsentrasjoner målt fra en kommersiell kolloidal S‒A 10 nm suspensjon og deponerte filtre som 

inneholdt egenproduserte Ag og Ag‒Pt nanopartikler. Eksperimentene uført i dette arbeidet er 

oppsummert i Figur 4‒23. Målinger i den kommersielle S‒A 10 nm suspensjonen ble gjort for å få en 

forståelse av hvordan Ag+ oppløsningsprosessen i Ag‒baserte nanopartikler foregikk. Hensikten med å 

måle de deponerte filtrene var å se på effekten av Pt legering i de Ag‒baserte nanopartiklene i forhold 

til Ag+ oppløsningsprosessen. Måten målingene ble utført med en ISE elektrode og hvordan dette 

foregikk er nærmere forklart i Kapittel 3.1.4.3. Kalibrering av elektrode ble foretatt jevnlig for å sikre 

at resultatene forble nøyaktige. Resultater fra disse kalibreringene ble brukt til å utarbeide en standard 

konverteringsfunksjon fra målte elektrodepotensial til konsentrasjon Ag+.  

 

 
Figur 4‒23 Skjematisk illustrasjon av sølvion konsentrasjonsmålinger utført i denne oppgaven. Venstre side viser 

målingene utført i en kolloidale suspensjon inneholdende kommersielle S‒A 10 nm nanopartikler. Høyre side viser 

målingene utført av deponerte filtre med egenproduserte nanopartikler. Den kolloidale suspensjonen og de deponerte 

filtrene ble sendt til Norlab for en parallell analyse.  
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4.3.1 Kalibrering av elektrode og utvikling av en standard funksjon for konvertering 

av målt elektrodepotensial til konsentrasjon 

Det ble nevnt i brukermanualen til elektrodene at en ionestyrkeregulator (ISA) skulle tilsettes før hver 

kalibrering og måling. Denne ionestyrkeregulatoren skulle gi en konstant ion‒aktivitet i en løsning som 

ble målt. Sett fra Figur 4‒24 ble det målt litt forskjellige potensialer med og uten ISA, hvor 

elektrodepotensialet blir målt til å være konstant 10 mV mindre i alle målepunktene med tilsatt ISA. 

Ettersom at det overordnete målet om å studere Ag+‒ion oppløsning i vann som skal drikkes, ble det 

bestemt at vi ikke tilsetter ISA før målingene ettersom at vi ønsker målinger som er mer reelle i forhold 

til drikkevann. 

 
Figur 4‒24 Utførte elektrodemålinger med og uten tilsatt ionestyrkeregulator (ISA) i kalibreringsløsninger, som viser et 

lavere elektrodepotensiale målt ved tilsetning av ISA. Oransje graf viser målinger utført uten tilsatt ISA og blå graf viser 

målinger utført med tilsatt ISA.  

Før hver måling ble det utført kalibrering i det forventet konsentrasjonsområde og en detaljert forklaring 

av hvordan dette forgikk finnes i kapittel 4.1.4.3. Det ble benyttet to elektroder av samme type i dette 

arbeidet og totalt ble 6 kalibreringer utført. Alle kalibreringene foregikk i det samme 

konsentrasjonsområdet. Totalt ble fire kalibreringer for elektrode 1 (svarte målepunkter) og to 

kalibreringer for elektrode 2 (røde målepunkter) utført og resultater fra disse samt en kurvetilpasning 

med en tilhørende funksjon, er oppsummert i Figur 4‒25. Målepunktene fra alle målingene ser ut til å 

ligge på kurvetilpasningen noe som gjør at vi kan konkludere med at elektrodene måler forholdvis lik 

og varierer lite fra kalibrering til kalibrering.  
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Figur 4‒25 Presentasjon av kalibreringsresultater fra alle kalibreringer utført med begge elektrodene, hvor kalibreringer 

med elektrode 1 er presentert i svart og elektrode 2 er presentert i rød. Kalibreringene er utført i konsentrasjonsområdet 

som blir benyttet videre i dette arbeidet. Kurvetilpassingen for punktene målt i de to ulik elektrodene er vist og tilhørende 

funksjoner til grafene er presentert. 

Kort oppsummert: I det kommende arbeidet blir ikke ISA tilsatt løsningene, og begge elektrodene vil 

bli brukt i Ag+‒ion målingene uten at det spesifiseres hvilken elektrode som brukes. Elektrodene brukes 

om hverandre da de viser relativt like målerverdier. Funksjonen (15) som tilhører en av 

kurvetilpasningene til en av kalibreringsgrafene presentert i Figur 4‒25, blir videre benyttet i oppgaven 

som en standard for å konvertere målt elektrodepotensial til Ag+ konsentrasjon (ppm): 

 𝑦 (𝑚𝑉) = 177,9 + 23,9 ×  ln (𝑥 (𝑝𝑝𝑚 𝐴𝑔+) − 0,001) (15) 

   
 

4.3.2 Utvikling av Ag oppløsningsprosess i Ag‒baserte nanopartikler  

Etter indikasjon fra Liu et al. sitt arbeid [20] vil ulike faktorer som for eksempel surgjøring (pH) eller 

oksygenrikt miljø, påvirke sølvoppløsningsgraden til Ag‒baserte nanopartikler. Basert på dette ble 

kommersielle suspensjoner med S‒A 10 nm partikler brukt til å få en egen forståelse av hvordan 

sølvoppløsningsprosessen påvirkes med parametere som oksygentilgang og pH. En detaljert beskrivelse 

av oppsettet til disse eksperimentene er omtalt i kapittel 3.1.4.3 og resultatet fra selve eksperimentet er 

presentert i Figur 4‒26. For å tilføre oksygen under målingene ble disse gjort under røring med høy 

konveksjon og for å redusere tilgangen til friskt oksygen ble disse målingene gjort under en inert Ar 

atmosfære. De første målingene ble gjort med S‒A suspensjonene som mottatt hvor det ble målt en pH 
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på 7 i disse. Oppførselen til partiklene sett i lyset av sølvoppløsningsgraden ble fulgt i ca. 2 timer før det 

ble tilsatt HNO3 til pH = 2. Målingene med pH = 2 fortsatte i ca. 2 timer.  

 
Figur 4‒26 Viser resultat fra måling av S‒A 10 nm i oksygenrikt miljø (grå graf) og inert miljø (rød graf). pH før 

tilsetning av syre var 7  Etter 2 timer ble suspensjonen surgjort med HNO3 til pH = 2. 

Resultatene til målingene utført de første to timene (120 minutter) ved pH = 7 viser tydelig at Ag+ 

konsentrasjonen går litt ned over tid både med og uten oksygentilførsel. Den lave Ag+ konsentrasjonen 

indikerer at begge eksperimentene bringer lite Ag+ i løsning. 

Ved å surne suspensjonen til pH = 2 med å tilsette syre (HNO3) ser vi en rask økning i Ag+‒ion 

konsentrasjon i begge grafene. Deretter avtar mengden sølvioner i begge systemene og sett fra grafen 

vil eksperimentet utført uten tilgang på oksygen ha en langsommere minskning av sølvoppløsningen 

enn i luft eksperimentet.  

For å prøve å forklare kjemien til de ulike kurveforløpene til grafene i Figur 4‒26 i mer detalj, må det 

nevnes at suspensjonene undergikk visuelle endringer gjennom eksperimentene. Figur 4‒27 viser 

representative bilder av hvordan S‒A 10 nm suspensjonen med tilførsel av oksygen så ut før Ag+‒ion 

konsentrasjonsmålingene, rett etter syren ble tilsatt og følgelig 2 timer senere. Fra bildene kan man 

observere at suspensjonen går fra en lysegul til grumsete suspensjon etterfulgt av en grå utfelling. Det 

samme hendelsesforløpet ble også observert for suspensjonen utført i Ar atmosfære.  
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Figur 4‒27 Viser visuelle endringer i den kolloidale suspensjonen, fra venstre: opprinnelig lysegul farge til grumsete grå 

farge etter surgjøring til pH 2 og til transparent og grå utfelling på bunn etter to timer røring. 

Utfellingen som oppstår ved tilsatt syre kan forklares ut fra litteratur [98] ved at ionelaget (sitrationer) 

som vanligvis holder partiklene stabile i løsningen vil endres under tilsetning av syre. Tilsetningen av 

syre vil over tid destabilisere partikkeloverflaten slik at sitrationene går i løsning som anioner og reagere 

med H+. Samtidig vil de metalliske partiklene felle ut forklart ved likning 16:   

 𝐴𝑔𝐶6𝐻5𝑂7
3−(𝑎𝑞) + 3𝐻+(𝑎𝑞) ⇆ 𝐴𝑔0(𝑠) + 𝐶6𝐻8𝑂7(𝑎𝑞) (16) 

Etter røring med en magnetstav i 2 timer med en høy konveksjon, ble suspensjonen transparent hvor alle 

partiklene antageligvis har blitt felt ut som metalliske partikler.   

For å lettere forklare kjemien som ligger bak de ulik kurveforløpene i Figur 4‒26, vil likningene 17‒20 

bli brukt: 

 4𝐴𝑔 (𝑠) + 𝑂2(𝑎𝑞) ⇆ 2𝐴𝑔2𝑂(𝑠) 
 

𝐴𝑔2𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇆ 2𝐴𝑔𝑂𝐻(𝑠) 
 

𝐴𝑔𝑂𝐻(𝑠) ⇆ 𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 
 

𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) ⇆ 𝐻2𝑂(𝑙) 

(17) 

 

(18) 

 

(19) 

 

(20) 

 

På starten av målingene i Figur 4‒26 ved pH = 7 ser man at Ag+ konsentrasjonen blir litt høyere når vi 

tilfører oksygen til systemet enn når systemet holdes i Ar atmosfære. Dette kan forklares med at oksygen 

vil oksidere sølv sett ut fra likning 17. Jo mere oksygen til stede i systemet jo lenger kan likevekten i 

likning 17 forskyves mot høyre og som en konsekvens av dette vil reaksjonen i likning 18 også forskyves 
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mot høyre slik at mere sølvhydroksid (AgOH) dannes. Dette vil igjen medføre at oppløsningsprosessen 

av sølvhydroksid favoriseres i likning 19 slik at mere sølvioner går i løsning. Fra det oksygenrike 

eksperimentet kan her se at mengden Ag+ som løses vil være styrt av løselighetsproduktet til AgOH ved 

å anta at ingen andre konkurrerende anioner er til stede. Videre observerer man en rask og stor økning i 

sølvoppløsningen ved tilsetning av syre til pH = 2 noe som er forventet basert på likning 20. De tilsatte 

H+ ionene vil reagere med OH‒ ionene slik at det blir mindre OH‒ som vil forskyve likevekt 19 mot 

høyre. Dette vil føre til at mer Ag+ bringes i løsning og basert på denne forklaringen burde man forvente 

at vi fikk mer sølv oppløst i eksperimentet med oksygen tilført. Observert i Figur 4‒26, ser vi at dette 

ikke er tilfellet, men at vi har den motsatte situasjonen. Videre ser vi her at Ag+‒ion konsentrasjonen går 

ned, noe som kan bety at sølvionene rekombinerer med anioner i løsningen. Per dags dato har vi ikke 

en god nok forklaring på disse fenomenene, men man kan foreslå at grunnen til dette vil være knyttet til 

destabiliseringen av partiklene sett i Figur 4‒27 hvor man ser at partiklene agglomereres ved tilsatt syre 

ettersom at surfaktantene (sitrationene) bringes i løsning og resultatet blir et fall i Ag+ konsentrasjonen. 

Det at partiklene som i det oksygenrike miljøet har en raskere reduksjon i Ag+ konsentrasjon kan komme 

av at den var mer angrepet av oksygen i den første delen av eksperimentet fra 0 til 120 minutter og at 

noen av partiklene har allerede var litt noe mere destabilisert. 

Eksperimentene som ble utført i denne delen av arbeidet viser at sølvoppløsningsprosesser er komplekse 

og vanskelig å forstå. Ettersom at de egenproduserte Ag‒Pt nanopartiklene (kapittel 4.2.2) som er blitt 

deponert på filterpapir er stabilisert med en annen surfaktant (OA) som ikke reagerer kjemisk med Ag+, 

er det bestemt fra disse målingene at egenproduserte nanopartikler skulle måles i pH = 2. Vi får da 

høyere Ag+ konsentrasjoner som kan være en fordel med hensyn på mere sikre studier og unngå å være 

i grenseland for deteksjonsgrensen til elektroden. 

 

4.3.3 Måling av Ag+ konsentrasjon fra deponerte filterpapir 

Filterpapirene preparert med egenproduserte Ag1‒xPtx (x = 0,10; 0,05; 0) nanopartikler omtalt i kapittel 

4.2.2, ble målt for å undersøke effekten av mengde nanopartikler deponert på filterpapirene og om 

mengde Pt innlegert i Ag‒partiklene påvirker sølvoppløsningen. I målingene benyttet 45 mL deionisert 

type 2 vann surgjort til pH = 2 med HNO3. Samtidig ble målingene utført i et oksygenrikt miljø da det 

var kontinuerlig røring av systemet med en magnetstav på 500 rpm. 

Oppsummeringen presentert i Tabell 4‒4 gir noen relevante karakteristika for de deponerte filtrene, 

forventet konsentrasjon av sølvioner dersom alt Ag i de innveide filtrene går i løsning (beregninger er 

vist i vedlegg kapittel 9.4) og Ag+ konsentrasjons‒resultater fra elektrodemålingene. Fra tabellen ser vi 

at mye mindre sølv er blitt bragt i løsning enn forventet dersom alt sølvet på filteret gikk i løsning i 45 

mL deionisert vann.  Den nominelle sammensetningen til de egenproduserte partiklene som var deponert 

på filterpapirene ble undersøkt med en ICP‒OES analyse hos SINTEF Norlab for å sjekke om 
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sammensetningene stemte overens med mine, noe de i stor grad gjorde slik at jeg baserer meg på mine 

forventet sammensetninger videre i analysene.  

Tabell 4‒4 Informasjon om de deponerte filterpapirene med egenproduserte nanopartikler. Tabellen oppsummerer; 

gjennomsnittlig partikkelstørrelse, vekt % NP deponert, mengde Ag deponert basert på den molare nominelle sammensettingen, 

kjemisk sammensetningen fra Norlab analyse, forventet sølvion konsentrasjon dersom man får en fullstendig oppløsning av 

partiklene, sølvion konsentrasjon målt avlest fra normalisert graf etter utført måling.   

 Ag0,90Pt0,10 Ag0,95Pt0,05 Ag 

Nanopartikkel 

størrelse før 

deponering 

𝑫 (nm)  

7  ± 2 6  ± 2 6  ± 2 7 ± 2 7  ± 2 

Vekt NP deponert 

(mg) 
0,8 7,3 5,3 0,5 7,3 

1Mengde Ag 

deponert (mg) 
0,67 6,08 4,58 0,5 7,3 

Vekt % NP 

deponert (%) 
7 43 35 5 43 

Kjemiske 

sammensetning 

fra ICP‒OES 

analyse hos 

Norlab 

‒ Ag0,91Pt0,09 Ag0,94Pt0,06 – Ag 

Forventet [Ag+] 

(ppm) ved 

fullstendig 

oppløsning av Ag  

14,89 135,11 101,78 11,11 162,22 

[Ag+]t=220 (ppm) 0,04 0,45 0,17 0,03 0,20 

1 Beregninger av mengde Ag deponert på filter er presentert i vedlegg kap 9.6 i Tabell 9‒1. 

Fra Tabell 4‒4 kan vi se at de preparerte filterprøvene gjør det mulig å studere effekten av mengde 

nanopartikler deponert i forhold til 7 og 43 vekt % av Ag og Ag0,90Pt0,10, samt effekten av legering med 

Pt i partiklene med sammensetning Ag, Ag,090Pt0,10 og Ag0,95Pt0,05. Størrelsen til alle partiklene er holdt 

konstant og er 6‒7 nm som gjør at vi antar at oppløsningseffekten vil være lik for alle partiklene. 

Resultatene fra elektrodemålingene av de deponerte filtrene er presentert i Figur 4‒28. Grafene er basert 

på samme rådata, men har ulike y‒akser og presenteres i følgende rekkefølge; a) rådata (mV vs. tid), b) 

konsentrasjon (ppm Ag+ vs. tid) og c) normalisert (ppm Ag+/mAg vs. tid). Kurvene fra Figur 4‒28b) 
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fremkommer ved å konvertere det målte elektrodepotensial til konsentrasjon med hjelp av 

konverteringsfunksjonen, likning 15, som ble utledet fra kalibreringen i kapittel 4.3.1. Kurvene i Figur 

4‒28 c) er Ag+ konsentrasjonene normalisert med hensyn på innveid masse Ag deponert på filteret. Vi 

antar i disse målingene at det ikke oppstår andre konkurrerende likevekter i systemet og at 

sølvoppløsningen skjer i henhold til likning   17‒20 omtalt i kapittel   4.3.2. 
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Figur 4‒28 Ulike grafer over tid fra måling utført av deponerte filterpapir som har hatt ulike mengde nanopartikler deponert og ulike nominelle sammensetninger. a) rådata grafen hvor y‒

aksen er målte elektrodepotensial, b) konsentrasjonsgrafen hvor det målte elektrodepotensial er konvertert til Ag+ konsentrasjon ved hjelp av standardlikningen (15). y‒aksen er her 

konsentrasjon (ppm Ag+) og c) normalisert graf hvor sølvion konsentrasjonene er studert i forhold til totale mengden sølv deponert på filtret. 
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Effekt av mengde deponert på sølvoppløsningsprosessen 

Det er viktig å nevne her at arealet vekten til de nakne filterpapirene, deponeringsmetoden var lik for 

hver deponering og 45 mL avionisert vann med pH = 2 ble brukt i hver måling. Sett fra den normaliserte 

grafen i Figur 4‒28c) ser man at oppløsningshastigheten i forhold til mengde deponert varierer fra 5‒7 

vekt % deponert til 35‒43 vekt % deponert. Vi merker oss to observasjoner (i‒ii) fra den normaliserte 

oppløsningsgrafen (Figur 4‒28c)): (i) Filtre deponert med en større mengde NP (35‒43 vekt %) har en 

kontinuerlig økning, og en høyere sluttkonsentrasjon av Ag+ ioner sett i kontrast av filtre med mindre 

mengde NP (5‒7%) som er relativt stabil (Figur 4‒28c)). (ii) Den normaliserte startkonsentrasjonen til 

de to prøvene med lite metall deponert (5‒7 vekt %) er høyere enn for prøvene med mer deponert (35‒

43 vekt %).  

La oss nå prøve å forklare oppførselen til sølv i disse to tilfellene ved å først nevne at ettersom alle 

målingene foregikk i avionisert type 2 vann med pH=2 er det en konstant [H+] i alle målingene og fra 

likningene 19 og 20 omtalt i kapittel 4.3.2 vil H+ konsentrasjonen være avgjørende for å bringe sølv i 

løsning. Ulike mengder Ag på filtrene med 5‒7 vekt % og 35‒43 vekt % vil utgjøre en forskjell i mol 

Ag i forhold til mol H+ (vedlegg kap 9.7). Ettersom at det er relativt lite mengde Ag totalt deponert på 

prøvene 5‒7 vekt % vil det her være mere mol H+ totalt pr mol Ag slik at Ag i disse filtrene vil fortere 

bli brukt opp og foreligge som sølvioner. Videre vil filtrene med 35‒43 vekt % NP inneholde mer mol 

Ag å kunne ta av og det vil være mindre mol H+ totalt pr mol Ag, sik at denne sølvoppløsningsprosessen 

vil gå langsommere over tid og samtidig vil Ag+ konsentrasjonen her øke over tid til en høyere 

sluttkonsentrasjon. 

Vi konkluderer med at mengde sølv deponert på filterpapiret relativt til pH i systemet, har en sterk 

innvirkning på den observerte oppløsningen av sølv som funksjon av tid. 

Effekt av legering på sølvoppløsningsprosessen: 

Fra målingene i Figur 4‒29 hvor de normaliserte Ag+ konsentrasjonene er plottet i forhold til 

substitusjonsgraden, x, i Ag1‒xPtx og mengde sølv nanopartikler deponert på filterpapirene ved 220 

minutter ser man at Ag+ konsentrasjonen i løsningen øker med mengde Pt legert (x). Denne trenden 

utarter seg for begge seriene med ulik mengde av nanopartikler deponert (5‒7 vekt % og 35‒43 vekt 

%). 

Vår konklusjon er at innlegering av Pt i Ag nanopartiklene fører til en økt sølvoppløsning, eget 

diskusjonspunkt rundt dette kommer i kap 5.3. 
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Figur 4‒29 Graf er basert på maksimale avleste verdi til normalisert graf i Figur 4‒32c) ved t=220 sett i forhold til effekt 

av Pt legering i Ag‒baserte nanoparitkler.  

4.3.4 Deponert filterpapir etter elektrodemåling 

For å undersøke om det hadde skjedd en endring i de deponerte filtrene under sølvion‒målingene ble de 

analysert i SEM før og etter sølvion‒målingene. Filtrene ble tørket i luft. Oversiktsbildene fra før og 

etter presentert i Figur 4‒30 viser store forskjeller ved at filtrene som inneholder store mengder partikler 

(35‒45 vekt %) har mistet betydelig mengde partikler under elektrodemålingen. Agglomeratene som 

stammer fra de syntetiserte nanopartiklene på 6‒7 nm, har antageligvis ikke vært godt nok forankret i 

filterpapiret slik at disse mekanisk har gått ut i løsningen på grunn av røring, men ut fra målingene i 

Figur 4‒28 c) øker oppløsningsgraden gradvis til disse filtrene over tid. Det har ikke vært noen visuelle 

endringer observert i måleglassene under målingen i form av grums/utfelling og man kan dermed anta 

at de løsnet agglomeratene/partiklene antageligvis har blitt oppløst til sølvioner av andre mekanismer 

som har foregått i selve løsningen, men en analyse for å sjekke dette er ikke blitt utført i denne oppgaven. 

Det er vanskelig å se ut fra oversiktsbildet til 7 vekt % om det har skjedd noen store endringer her etter 

måling, men antageligvis vil det være minimalt med mengde sølv igjen på disse filtrene.  
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Figur 4‒30 SEM avbildning av deponerte filterpapir før og etter elektrodemåling som tydelig viser minsket deponerte 

substanser på filtret etter måling.  

Kort oppsummert; mengden sølv deponert i 5‒7 vekt % tilfellet, sammenliknet med 35‒43 vekt % 

resulterer i ulike sølvoppløsningshastigheter. Filtrene med mindre deponert har en tilnærmet liten økning 

over tid og dette kan forklares ved at det er mere H+‒ioner enn Ag slik at oppløsningsgraden går raskere. 

I tilfellene med mere mengde deponert vil sølvoppløsningen gradvis øke over tid og etter hvert 

overskride 5‒7 vekt %. Her vil det være færre H+ ioner per Ag slik og sølvoppløsningen vil dermed 

foregå langsommere. SEM avbildningene etter elektrodemåling viser et betydelig massetap på filtrene 

35‒43 vekt % etter elektrodemåling. Dette kan til dels forklares ved at agglomeratene kan være dårligere 

festet på substratet og mekanisk løsnet under røring. Videre ser man at innlegering av Pt i de Ag‒baserte 

nanopartiklene vil ha en stor effekt på sølvoppløsningsgraden.  
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5 Diskusjon 

Det overordnet målet med dette masterprosjektet har vært å etablere en metodikk for å studere Ag+‒

oppløsningsprosessen av bimetalliske Ag1‒xPtx nanopartikler deponert på en support for antibakterielle 

formål. For å nå dette målet er en serie med delaktiviteter etablert og integrert i arbeidet. For det første 

må de legerte nanopartiklene fremstilles og karakteriseres, fortrinnsvis innenfor et bestemt 

partikkelstørrelsesområde. Videre må de syntetiserte nanopartiklene forankres på en egnet support før 

man til slutt kan studere hvordan sølvioner bringes i løsning, og eventuelt hvilke parameter som påvirker 

oppløsningsprosessen. I følgende tekster vil disse temaene bli diskutert i mer detalj: 

 Aspekter rundt kontrollert nanopartikkel syntese med hensyn til grunnstoffsfordeling i Ag1‒xPtx 

nanopartikler 

 

 Effekt av Pt legering i Ag1‒xPtx nanopartikler for Ag+ oppløsning i surt vann 

 

 Prøvepreparering og oppløsningsstudier av Ag1‒xPx nanopartikler 

5.1 Aspekter rundt kontrollert nanopartikkel syntese med hensyn til 

grunnstoffsfordeling i Ag1‒xPtx nanopartikler 

En kontrollert nanopartikkel syntese er utfordrende og ofte velges våtkjemiske bunn‒opp 

syntesemetoder for slike formål (ref. kapittel 2.2). De to vanligste tilnærmelsene for å separere 

nukleering‒ og vekstfasen er å bruke de såkalte varm injiserings‒ og oppvarmingsmetoden og begge 

disse er benyttet i denne oppgaven for å syntetisere Ag1‒xPtx nanopartikler, se kap 4.1.1 og kap 4.1.2. 

Reagensmatrisen i begge disse tilfellene vil her være løsningsmiddel - reduksjonsmiddel - surfaktant - 

metallforløpere. Avhengig av hvordan denne reagensmatrisen velges og hvilken syntesemetode man 

bruker vil dette hjelpe til å kontrollere hvordan partikkelstørrelse, morfologi og grunnstoffsfordelingen 

blir i de legerte partiklene (kap 2). I tillegg må man vurdere hvordan grunnstoffene ønsker å blande seg 

ved å følge termodynamikken. Av fasediagrammet for to‒komponent Ag‒Pt bulk systemet (Figur 1‒4), 

ser vi at bulk Ag kan løse ca. 10‒15 atom % Pt ved våre syntesebetingelser, og for nominelle 

sammensetninger som inneholder mer Pt er en to‒fase situasjon forventet. Videre, basert på Hume‒

Rothery kriteriet (omtalt i kapittel 2.3.1) er dannelse av fastoppløselighet mere åpent da både Ag og Pt 

krystalliserer med ccp type struktur, men størrelsesforskjellen på atomene er ca. 16% som er over kravet. 

I midlertid skal det holdes åpent hvorvidt den termodynamiske stabiliteten kan endres når man går til 

nanometerskala, og at for eksempel en eventuell full fastoppløselighet kan være mere energetisk gunstig 

her.  
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La oss nå returnere til de syntetiserte Ag1‒xPtx (x ≤ 0,15) nanopartiklene i dette arbeidet. 

Hovedkonklusjonen er at fra begge metodene har det vært mulig å oppnå nanopartikler der Ag og Pt 

ikke er fordelt som en fast oppløsning, men at det er en tydelig segregering, se for eksempel HAADF‒

STEM‒EDS analysene i Figur 4‒6 og Figur 4‒13 av fremstilte Ag‒Pt nanopartikler med henholdsvis 

syntesemetodene varm‒injisering og oppvarming. Basert på disse analysene alene vil det være fristende 

å konkludere med at Pt og Ag har en dårlig blandbarhet i Ag‒Pt partikler med størrelser i 

nanometerområdet. Trekker man derimot inn reaksjonskinetikkeksperimentene som er utført for varm‒

injiseringsmetoden hvor (løsnings - og reduksjonsmiddel er EG og surfaktant er PVP10), ser vi at 

sølvforløperen (AgNO3) reduseres og gir nanopartikler allerede ved ˂ 86˚C hvorpå platinaforløperen 

(Pt(acac)2) først reduseres og frembringer nukleering ved 140˚C. Det utførte kinetikkeksperimentet 

støtter med andre ord grunnstoffsfordelingen som er blitt observert HAADF‒STEM‒EDS 

avbildningene; nemlig at Ag og Pt ikke blander godt, men eksperimentet gir oss her ikke noe innblikk i 

hva termodynamikken tilsier med hensyn til grunnstoffsfordelingen i nanometer skala. 

Som tidligere nevnt i kapitel 4.1.1 er Ag‒Pt syntesen via varm‒injisering basert på en oppskrift som er 

utviklet fra Ag‒Rh systemet, der den eneste forskjellene er at Rh‒forløperen er byttet ut med den 

korresponderende Pt‒forløperen [43]. Kusada et al. [43] viser at deres Ag1‒xRhx nanopartikler gir en 

fastoppløsning til tross for at det binære fasediagrammet indikerer at Rh ikke skal løses i Ag [99]. Basert 

på Kusada et al. sine resultater er det fristende å tro at reaksjonskinetikken til AgNO3 og Rh(acac)2 er 

relativt like og at Ag og Rh gror jevnt fordelt gjennom partiklene, og at den trege reaksjonskinetikken 

til Pt(acac)2 relativt til AgNO3 danner en segregert grunnstoffsfordeling i de bimetalliske Ag‒Pt 

nanopartiklene. Disse resultatene viser at reaksjonskinetikken til metallforløpere spiller en viktig faktor 

på hvordan grunnstoffsfordelingen i partiklene blir. Interessant nok, brukte vi i dette arbeidet de samme 

metallforløperne (AgNO3 og Pt(acac)2) for å fremstille Ag1‒xPtx (x= 0,10; 0,05; 0) nanopartikler med 

oppvarmingsmetoden hvor løsningsmiddelet var DF, reduksjonsmiddelet var 1,2‒ HDD og surfaktanten 

var OA. I arbeidet har vi her konkluder med at disse partiklene også har en segregert fordeling av Ag og 

Pt (Figur 4‒13 og 4‒15). Dette er i kontrast med hva Peng et al. [32] rapporterer for tilsvarende syntese 

hvor alt er gjort likt med unntak valg av Ag‒metallforløper (Ag stearat). Fra Figur 1‒2 konkluderer Peng 

et al. med at Ag og Pt blandes på atomært nivå gjennom hele sammensetningsområdet for Ag1‒xPtx 

systemet og dette forsterker vår påstand om at kunnskap om metallforløperenes reaksjonskinetikk er 

viktig når man skal syntetisere bimetalliske nanopartikler. 

 

5.2 Effekt av Pt legering i Ag1‒xPtx nanopartikler for Ag+ oppløsning i surt vann 

Den antibakterielle mekanismen til sølv nanopartikler er ikke helt forstått, men i litteratur det er foreslått 

tre hovedteorier (ref. kap 2.1.1). De tre hovedteoriene omhandler ROS dannelse, ionisering (Ag+) og 

penetrering (Ag0) gjennom cellemembranen (Figur 2‒1). Ioniseringen av sølv skjer når nanopartikelen 
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kommer i kontakt med vann og i denne oppgaven har vi fokusert på akkurat dette fenomenet. Partiklene 

undersøkt i dette arbeidet har en segregerte struktur og ble fremstilt med en gjennomsnittlig størrelse på 

6‒7 nm (Tabell 4‒4) da det fra litteratur er vist at den antibakterielle aktiviteten øker ved redusert 

partikkelstørrelse [17]. Videre viser litteratur at det å legere sølv med et edlere metall vil bidra til ulik 

sølvoppløsning som videre korresponderer med ulik antibakterielle effekt [17]. 

I dette arbeidet ble de egenproduserte 6‒7 nm Ag‒Pt nanopartiklene deponert på et filterpapir i ulike 

mengder (5‒7 og 35‒43 vekt %) og sølvoppløsningsprosessen ble analysert deretter ved hjelp av en ISE 

elektrode. Sølvoppløsningene foregikk ved å holde parametere som pH (2), vannkvalitet (Type 2 vann) 

og oksygeninnhold konstant, slik at det var lettere å studere de ønskelige parameterne isolert; nemlig, 

effekt av legering og mengde partikler deponert. Vi observerte en gjennomgående trend ved at økende 

mengde Ag+ går i løsning øker med mengde Pt innlegert i Ag1‒xPtx systemet (x= 0,10; 0,05, 0) (Figur 4‒

29). Ved første øyekast var ikke dette forventet, og i kontrast med Grasmik et al. [19] sitt resultat hvor 

sølvoppløsningen øker med minskende mengde Pt innlegert. Grasmik et al. konkluderer med at Pt i 

denne forstanden stabiliserer sølvet i partikkelen. Interessant nok hadde Grasmik et al. en fastoppløsning 

i sine partikler og vi kan derfor stille oss spørsmålet om hvorvidt Pt og Ag er blandet i legeringen spiller 

en viktig faktor for Ag+ oppløsningen (segregert eller som fast oppløsning). Dette burde studeres videre 

i et senere studie.  

Basert på resultatene oppnådd i dette prosjektet ved at økt mengde innlegert Pt i Ag1‒xPtx bidrar til å øke 

sølvoppløsningen vil dette tyde på at vi har får en offeranode‒effekt, foreslått av Dowling et al. [18]. 

Denne effekten er observert i legerte Ag‒Pt tynnfilmer hvor Pt er jevnt fordelt i sølvmatrisen (ca. 1 % 

Pt) [18]. Det ønskes videre å legge til at ingen detaljer rundt hvordan Pt og Ag er blandet i filmen er 

kommunisert i arbeidet deres. En slik effekt er ikke observert i Ag‒Pt baserte nanopartikler tidligere, 

men ettersom nanopartiklene og filmene tilhørere det samme metall‒systemet er det fristende å trekke 

en slik parallell her. Offeranode‒effekten kort fortalt handler om at når det edlere metallet (platina) 

kommer i kontakt med sølv (som er mindre edelt) på atomært nivå vil platina fungere som en katode og 

trekke til seg elektroner fra sølv slik at sølv oksideres til ioner. Videre har Nesteng [100] fra NAFUMA 

også observert en trend der sølvoppløsningen tilsynelatende øker med økt Au innhold i Ag100‒xAux 

nanopartikler. Partiklene i Nesteng sitt arbeid har en segregert fordeling av gull og sølv. Dette støtter 

ytterligere hypotesen om at måten grunnstoffene fordeler seg i metall‒legeringen kan spille en 

avgjørende rolle på effekten som oppstår i disse bimetalliske Ag‒baserte nanopartiklene. 

 

5.3 Prøvepreparering og oppløsningsstudier av Ag1‒xPtx nanopartikler 

Jamfør litteratur er det rapportert mange studier på sølvbaserte nanopartikler med hensyn til 

sølvoppløsings for antibakterielle formå (ref. kap 2.1). De metalliske nanopartiklene kan være dispergert 

og stabilisert i vann direkte, de kan være deponert på mikrometer store partikler som igjen er dispergert 
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i vann eller så kan de være deponert direkte på et filter [14]. I dette arbeidet ble egenproduserte Ag1‒xPtx 

nanopartikler deponert på et filterpapir og studert deretter. Det ble erfart i metodeutviklingsarbeidet at 

et cellulosefilter fungerte langt bedre enn glassfiber som filter (kap. 4.2.1), da nanopartiklene heftet seg 

godt til cellulosefilteret og ikke agglomererte ved lave partikkelkonsentrasjoner (Figur 4‒20). Denne 

observasjonen viser at det er viktig å undersøke hvordan metallfasen vekselvirker med bærermaterialet 

for systemet som skal studeres. Manglende hefte eller mye agglomerering betyr at festet mellom 

bærermaterialet og metallpartikkelen må overflatemodifiseres. I dette arbeidet ble det ikke brukt tid på 

å modifisere overflaten til glassfiber filteret da cellulose filteret fungerte bra. Det ble deponert små 

mengder (5‒7 vekt %) og store mengder (35‒43 vekt %) NP på cellulose filtrene, og som nevnt 

konkluderer vi i resultatdelen med at filterpapirene med lav metallmengde hadde homogent fordelte 

nanopartikler deponert. Derimot ser vi i våre resultater som en konsekvens av økende mengde deponert 

at disse vil agglomererer på papirene med 35‒43 vekt % NP deponert, se SEM bildene Figur 4‒22. 

Som tidligere diskutert i avsnitt 5.2, vet vi at vi ser en distinkt rolle av mengde platina (x) innlegert (med 

konstant mengde partikler på papiret). Interessant nok ser vi også en tydelig effekt på 

sølvoppløsningsprosessen av mengde metallpartikler deponert på filterpapiret. Vi kan altså gå et trinn 

videre i vår konkusjon enn hva Khayadarov et al. [101] gjør, som poengterer at agglomerering på 

filterpapir ikke forhindrer sølvoppløsning. Vi støtter denne konklusjonen, men vi ser av Figur 4‒28 at 

den normaliserte Ag+ konsentrasjonen er lav og tilnærmet konstant gjennom hele eksperimentet for 

prøvene med 5‒7 vekt % NP. For prøvene med høy metall‒innhold og agglomerater derimot observeres 

en initiell lav Ag+ konsentrasjon (lavere enn for 5‒7 vekt %), som øker over tid og etter hvert overskrider 

det som er observert for den korresponderende 5‒7 vekt % prøven. Disse observasjonene blir knyttet til 

mengdeforhold mellom Ag og H+ tilsatt systemet, se kap 4.3.4. 

En viktig læring av disse eksperimentene er at reaksjonsmatrisen med hensyn til mengde nanopartikler 

deponert og agglomerering vs. H+ konsentrasjon og tid, også er viktige parametere å ta hensyn til og 

spesifisere i slike studier. Til slutt er det ønskelig å kommentere på at vi i våre studier observerte med 

SEM avbildning et betydelig massetap på filterpapirene før og etter Ag+‒ målingene (se figur 4‒30). 

Massetapet kan delvis forklares med at sølvioner bringes i løsning, men ikke helt fullstendig. Vi må anta 

at det i sølvoppløsningsstudiene, der papirene var bløtlagt i vann og eksponert for røring kan ha resultert 

i at partikler mekanisk har løsnet å gått ut i suspensjonen. Denne hypotesen ble ikke etterprøvd i arbeidet. 

I forhold til tenkt funksjonalitet av filterpapiret er det lite ønskelig at Ag nanopartikler blir dispergert i 

drikkevannet under oppløsningsprosessen, ettersom at kravet for maksimal sølvkonsentrasjon ifølge 

WHO er 0,1 mg/L [23]. Basert på dette bør konsepter der partikler er dispergert og har godt hefte til 

substratet bli prioritert. 
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6 Konklusjon 

Dette prosjektet er etablert for å bygge kompetanse på Ag1‒xPtx nanopartikler for antibakterielle formål 

gjennom syntese av nanopartikler, metodikk for å måle Ag+ konsentrasjoner i løsninger samt å utvikle 

teknikker for å deponere sølvbaserte nanopartikler på egnede substrater for å studere sølv 

oppløsningsprosessen. 

Ag1‒xPtx (x ≤ 0,15) nanopartikler er syntetisert ved hjelp av varm injisering og oppvarmingsmetoden. 

De samme metallforløpere AgNO3 og Pt(acac)2 ble brukt i begge metodene, men syntesebetingelse var 

ulike. Ved å kombinere resultater fra enkle kinetikkstudier, SEM, TEM, PXRD ble det vist at disse 

metallforløperne hadde ulik reaksjonskinetikk i begge syntesemiljøene ettersom at kun bimetalliske 

nanopartikler med en segregert grunnstoffsfordeling ble observert. Metallforløpere med en mer lik 

reaksjonskinetikk er dermed tilsynelatende påkrevd for å oppnå en fastoppløsning.  

Fra metodeutvikling og deponering av 6‒7 nm Ag1‒xPtx (x = 0,10 - 0,05 - 0) nanopartikler på filterpapir, 

fungerer bløtleggingsprosedyren ved at cellulose filteret plasseres i suspensjonen og deretter inndampes 

dette godt. Små mengder partikler (5‒7 vekt %) på filterpapiret gav godt dispergerte partikler, kontra 

store mengder partikler (35‒43 vekt%) gav tydelig agglomerater. 

Det ble innkjøpt, installert og etablert rutiner for å måle Ag+ konsentrasjoner i ppm området med en ione 

selektiv elektrode, som viste seg å være godt egnt til å evaluere sølvoppløsningsprosesser for sølvbaserte 

nanopartikler deponert på cellulose filterpapir. 

Sølvoppløsningsstudiene ved pH = 2 i type 2 vann viste at de deponerte cellulose filtrene med 5‒7 vekt 

% og 35‒43 vekt % sølvbaserte nanopartikler deponert oppførte seg ulikt. Filtrene med lav mengde sølv 

ga en lav og konstant Ag+ konsentrasjon i forhold til filtrene med store mengder som ga en initiell lav 

Ag+ konsentrasjon men økte betydelig med tiden. De ulike forløpene er knyttet til mengde H+ 

tilgjengelig i systemet og i tilfellet hvor mindre mengde sølv er deponert vil alt Ag løses opp med en 

gang de blir eksponert for det sure miljøet ettersom at det her vil være et stort overskudd av H+ relativt 

til Ag. Med andre ord, mengde deponerte partikler påvirker oppløsningsprosessen.  

I forhold til effekt av innlegert Pt i de segregerte Ag1‒xPtx (x= 0,10; 0,05; 0) nanopartiklene er det 

konkludert med at en tilsats av Pt bidrar til en økt sølvoppløsning. Dette er i kontrast av hva som er 

rapportert i litteratur [19], ser studier indikerer at tilstedeværelse av Pt i de sølvbaserte nanopartiklene 

resulterer i at mindre Ag+ bringes i løsning. Vi postulerer at de tilsynelatende motstridene resultatene er 

knyttet til ulik grunnstoffsfordeling i partiklene, og at grunnstoffsfordelingen er viktig å kontrollere for 

disse applikasjonene. Effekten observert i dette prosjektet er blitt observert i legerte Ag‒Pt tynnfilmer 

og omtales da som en «offeranode effekt», der Pt fungere som en katode og at Ag vil fungere som en 

offeranode og dermed vil få en økt oksiderende effekt. 
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7 Perspektiver 

I dette arbeidet er to viktige konklusjoner at egenproduserte Ag1‒xPtx nanopartikler krystalliserer med 

en segregerte grunnstoffsfordeling når x ≤ 0,15, og at tilsats av platina (x) til partiklene gir en økt 

sølvoppløsnings i vann med pH = 2. Resultatene fra sølvoppløsningsstudiene er i kontrast til hva som er 

observert i korresponderende litteraturstudier, der platina er løst i sølvpartiklene som en fastoppløsning 

og at det innlegerte platinaet stabiliserer sølvoppløsningsprosessen. Basert på disse konklusjonene er det 

av stor interesse å videreutvikle syntesene for fremstilling av Ag1‒xPtx nanopartikler, der vi kan 

fremskaffe partikler med både segregering og fastoppløsning, og at partiklene har ca. lik 

størrelsesfordeling. Slike partikler vil tillate oss å avklare det åpne spørsmålet om hvordan 

grunnstoffsfordelingen gjennom partiklene påvirker sølvoppløsningsprosessen. I et slikt perspektiv vil 

det bli nødvendig å fremskaffe Ag1‒xPtx nanopartikler med en fastoppløsning. Så lenge partiklene er 

kinetisk stabilisert, og videre ikke termodynamisk stabilisert, vil metallforløpernes reaksjonskinetikk 

styre grunnstoffsfordelingen. Enkle kinetikkeksperimenter der man varierer metallforløperne, men 

holder den resterende reaksjonsmatrisen konstant er et forslag for å oppnå ønskede partikler, for 

komparative studier.   

I denne oppgaven er det konkludert med at mengde sølv deponert på cellulose filtret (5‒7 vekt % og 35‒

43 vekt %), vil påvirke sølvoppløsningsprosessen i ulik grad. For å opparbeide seg en bedre forståelse 

av dette er det nødvendig å systematisk deponere flere ulike vekt % av disse nominelle 

sammensetningene. Videre, ettersom at filterpapirene med 35‒43 vekt % nanopartikler deponert har 

mistet mye materiale etter elektrodemålinger vil det være interessant å undersøke den vandige løsningen 

etter elektrodemålingen for å undersøke hva den inneholder av suspenderte nanopartikler. Dette kan 

gjøres ved å dryppe noen dråper av den vannbaserte løsningen på en TEM‒grid å sett på dette i et 

elektronmikroskop eller utføre lysspredningsanalsyer (DLS).   

Som en oppfølging av studer med cellulose filterpapir, ville det vært interessant å studere hvorvidt 

materialet som nanopartiklene er deponert på vil påvirke sølvoppløsningen. Innen fagfeltet katalyse, 

brukes begrepet «metal‒support‒effekt». Basert på dette vil det være interessant å deponere partiklene 

på andre bærermaterialer og videre studere hvordan partiklene hefter seg og hvorvidt bærermaterialet 

påvirker oppløsningsprosessen av sølvet. Eksempler på andre materialer kan være skumplast, keramiske 

materialer eller ulike tekstiler. 

Det ble i dette studiet kun benyttet surgjort avionisert type 2 vann i sølvoppløsningsstudiene. I et reelt 

perspektiv så ville man ha brukt vanlig drikkevann for å løse opp Ag til Ag+ (som videre korrelerer til 

den antibakterielle effekten). Mer vanlig drikkevann vil antageligvis inneholde konkurrerende ioner som 

for eksempel sulfid og klorid forekomme, og vekselvirke med Ag+ ionene. Dette er utfordringer som må 

evalueres, og vann som inneholder slike ioner bør studeres systematisk. 
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Til slutt, men ikke minst ville antibakteriell testing av de egenproduserte nanopartiklene på filter vært 

med på å binde denne oppgaven fullstendig sammen. Med kontroll på flere av de overnevnte punktene 

beskrevet her er det definitivt noe som må implementeres for å få et fullgodt bilde av prosessene. 

Inkludert i den antibakterielle testingen må det da gjøres evalueringer av hvilke bakterietyper som skal 

testes etc. 
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9 Vedlegg 

I vedlegget er resultater som ikke passet inn i hovedteksten i dette arbeidet presentert.  

9.1 Syntese av Ag1‒xPtx nanopartikler via varm injiseringsmetoden 

 

 
Figur 9‒1 Resterende SEM avbildninger og størrelseshistogrammer til uttrukket prøve 4 og 5 fra reaksjonskinetikk 

eksperimentet til AgNO3. 

 

 

 

 
Figur 9‒2 Resterende SEM avbildninger til uttrukket prøve 5 og 6 fra reaksjonskinetikk eksperimentet til Pt(acac)2. 

 

 

9.2 Syntese av Ag1‒xPtx nanopartikler via oppvarmingsmetoden 
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Figur 9‒3 SEM avbildninger med tilhørende størrelseshistogrammer til syntetiserte partikler i de resterende eksperimentene (eksperiment nr. 6‒8 og 12‒18) fra Tabell 4‒2 blir her 

presentert.  

 

 

  



118 

 

 

 
Figur 9‒4 Kvantitativ HAADF‒STEM‒EDS analyse av et større område fra prøven med syntetiserte Ag0,95Pt0,05 

nanopartikler som til høyre viser EDS området og til venstre viser tilhørende EDS‒spektrum med identifisering av 

grunnstoffer for de ulike toppene. Nederst til høyre er det en tabell med en rapport over EDS resultatene; grunnstoff, 

familie til grunnstoffet, atom fraksjon (%) og tilpasningsfeil (%). 

 

 

9.3 Metodeutvikling; deponering av S‒A 10 nm partikler 

Utregning 1 vekt % S‒A 10 nm partikler deponert på de to filtrene: 

Den kjente Ag0 konsentrasjonen i S‒A suspensjonene var 0,02 mg/mL. De utstanset glassfiber og 

cellulose filtrene med diameter 1,4 cm veide begge ca. 9,7 mg og ettersom at 1 vekt % av den kolloidale 

S‒A suspensjonen skulle deponeres blir det først brukt denne formelen for å regnet ut hva 1 vekt % av 

filteret var: 

 
𝑚𝐴𝑔0 =

𝑚𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟

(
1

𝑣𝑒𝑘𝑡 % (𝐴𝑔0)
− 1)

=
9,7 𝑚𝑔

(
1

0,01
− 1)

= 0,11 𝑚𝑔 
 

Deretter ble volum kolloidal suspensjon som skulle deponeres: 

 
𝑉 =

𝑚(𝐴𝑔)

𝑐(𝐴𝑔)
=

0,11 𝑚𝑔

0,02 𝑚𝑔/𝑚𝐿
= 5,5 𝑚𝐿 

 

  

9.4 Mengde Ag0 fra deponerte cellulose filtre  

Tabell 9‒1 Oppsummerer viktige parametere benyttet for å beregne mengde Ag deponert på filterpapirene ut fra innveid 

mengde metallisk NP deponert sett ut fra sammensetningene. 

 Ag0,90Pt0,10 Ag0,95Pt0,05 Ag 

Vekt NP deponert 

(mg) 
0,8 7,3 5,3 0,5 7,3 
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Vekt % 7 43 35 5 43 

MmNP 

 (g/mol) 
116,62 116,62 112,26 107,9 107,9 

 

Eksempel på utregning av 7 vekt % Ag0,90Pt0,10 partiklene: 

 
𝑛 𝑁𝑃 =

𝑚𝑁𝑃

𝑀𝑚𝑁𝑃
=

0,0008 𝑔

116,62 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 6,86 × 10−6 𝑚𝑜𝑙 

 

Sett fra nominelle sammensetningen er det 90% Ag, slik at mengden sølv deponert er (molare masse til 

metallisk sølv er 107,9 g/mol: 

 𝑛𝐴𝑔0 = 𝑛𝑁𝑃 × 0,90 = 5,63 × 10−5𝑚𝑜𝑙 

 
𝑚𝐴𝑔0 = 𝑀𝑚𝐴𝑔0 × 𝑛𝐴𝑔0 = 6,66 × 10−4𝑔 

 

9.5 nH
+ / nAg 

 


