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Cel
Opracowanie filtra powietrza przeciw wirusowego i przeciwbakteryjnego

Motywacja 
Zapotrzebowanie powietrze czyste dochodzące z urządzeń stosowanych w pomieszczeniach, 

samochodach, komunikacji, itp.

Filtracja i materiały filtracyjne

filtry HEPA                      filtracja 3 i więcej stopniowa          nowoczesne materiały porowate

Kontakt  z 
nanocząsteczką srebra 
zabija bakterię
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Nasza idea

Pokrycie filtru typu HEPA lub innego materiałowego warstwą węglową zawierającą 

nanocząsteczki srebra. 

Nasze warstwy nałożone np. na szkło lub ceramikę mają postać nanoporowatego

węgla z osadzonymi w tej matrycy nanocząsteczkami Ag o średnicy od kilku do 

kilkunastu nm.
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Materiał filtracyjny zastosowany w badaniach

Tkanina bawełniana medyczna (TBM)- materiał wykonany z naturalnych włókien bawełnianych. Charakterystyczna 
budowa włókna bawełnianego nadaje mu naturalną wytrzymałość, trwałość i zdolność absorpcji. Nie niszczy się szybko, 
oraz zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Badaniom poddano materiał o składzie:
• włókna bawełny 100 %
• mieszanka naturalnych włókien bawełny 75% oraz sztucznych włókien poliestrowy 25%
• mieszanka naturalnych włókien bawełny 50% oraz sztucznych włókien poliestrowy 50%.
Tkanina bawełniana medyczna ma zastosowanie m. in. w przemyśle tkanin medycznych: fartuchy chirurgiczne, pościele, 
odzież medyczna. Jest także materiałem filtracyjnym - 100% bawełna przewyższa jakością większość materiałów 
syntetycznych. Może to wynikać z faktu, że włókna syntetyczne są stosunkowo gładkie na poziomie mikroskopowym, 
podczas gdy włókna bawełniane mają trójwymiarową strukturę, która tworzy dodatkowe bariery dla cząstek.

Włóknina filtracyjna (WF) - poliestrowa o strukturze gąbczastej. Służy  do oczyszczania 
powietrza w filtracji wstępnej oraz dokładnej. Może być wykorzystywana do produkcji filtrów 
kasetowych, kieszeniowych oraz jako filtr do rekuperatorów, filtr wstępny do kabin 
lakierniczych, odciągach wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych. Parametry:
•klasa filtracji: filtry wstępne
•końcowy opór powietrza: G4 (EU4) wg normy Polskiej-Europejskiej PN-EN 779
•średnie zatrzymanie (Am) pył syntetyczny [%]: 250 Pa
•średnia skuteczność (Em) dla cząstek 0,4 μm [%]: 90 ≤ Am

Pow. 1500x
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Technologia wytwarzania warstw C-Pd

Parametry Procesów technologicznych

Nr procesu Moc 
źródła 

Ag

Moc 
źródła 

C60

T [min] D [mm]

P1/WF (16) 82 14 10 80

P2/WF (17) 82 14 10 80

P3/TBM1(18) 78 14 10 80

P4/TBM2(19) 78 14 10 80

Próżnia dynamiczna 10-5 mbar
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Wyniki badań warstw C-nanoAg na materiałach podłożowych SEM/EDX 

Warstwa C-nanoAg 
na WF

Warstwa C-nanoAg 

na TBM
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Postać nanosrebra w warstwie na TBM

100 nm

SEM                                           XRF

Ag
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Analiza widm ramanowskich materiałów węglowych
1. Widma Ramana materiałów węglowych 

silnie zależą od uporządkowania struktury

2. Stosunek intensywności pasm D i G (ID/IG) 

określa stopień uporządkowania materiału 

węglowego

3. Przy analizie bierze się pod uwagę 

położenie, intensywność i FWHM pasm

4. Dekompozycja pasm pozwala określić te 

parametry przy założonym kształcie pasm 

(Gauss, Voight, asymetryczne)

Widma Ramana materiałów grafito-podobnych:

Węgiel amorficzny

Węgiel o niskim porządku  
(obszar uporządkowaniu 1-
3nm

wyższy porządek 
(15-20nm)

Widmo Ramana
nanokompozytu Mo2C

ID/IG =1.69 oznacza 
wysoki stopień 

uporządkowania 
domen węglowych
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Widma ramanowskie badanych warstw na płótnie

P3

P4

D + D’    2D G       D

ID/IG = 1.09

ID/IG = 1.11
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Na materiale gąbczastym 
Próbka P1 / WF

ID/IG = 1.03
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Tabela 2. Wartości parametrów dla poszczególnych pasm

Dekompozycja widm

Ag ( płótno)Ag materiał gąbczasty

1. Mała intensywność pasma 2D we wszystkich widmach świadczy o wielowarstwowej 
strukturze warstwy

2. Na widmach próbek z nanoAg (niezależnie od rodzaju podłoża) warstwa ma charakter 
zamorfizowanego grafitu

Dekompozycja widm

Nr procesu
pasmo D pasmo G

ID/IG
ω [cm-1] Γ1/2 ω [cm-1] Γ1/2

P1/WF (16) 1389 85 1578 79 1.03

P2/WF (17) 1392 95 1580 85 1.10

P3/TBM1(18) 1405 153 1589 53 1.09

P4/TBM2(19) 1405 145 1592 54 1.11
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WNIOSKI OGÓLNE  

1. Opracowano technologię wytwarzania warstw zawierających nanocząstki 
srebra na materiałach filtracyjnych (obecność srebra potwierdzono zarówno 
metodą EDX jak i XRF) 
2. Nanocząstki srebra mają wielkość poniżej 100nm, średnio ok.10nm, co 
wynika z obserwacji SEM
3. Matryca węglowa, w której umieszczone są nanocząstki srebra ma 
charakter zamorfizowanego grafitu, co wynika z badań ramanowskich

PLANY

W celu wykorzystania opracowanego materiału jako materiału filtracyjnego 
o właściwościach biobójczych należy wykonać jeszcze badania 
toksykologiczne i badania średniej skuteczności filtra dla cząstek różnej 
wielkości
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