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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
Наноструктурираните материали придобиха значителна популярност през последното
десетилетие. Интензивните изследвания и научноизследователската работа в тази насока
позволиха широкото им приложение в много области на науката и технологиите,
включително и разработването на продукти, станали част от ежедневието ни. Въпреки
това, все още остава предизвикателство разработването на метод/и за получаване на
наноматериали с предварително зададени характеристики.
С настоящия проект се цели разработването на нови и подобрени методи за получаване
на наноразмерни материали, използвайки естествени източници. С помощта на различни
химични и биологични методи ще бъдат получени наночастици от сребро и цинков оксид,
както и нанокомпозитни материали на тяхна основа. При получаването им ще бъде
изследвано влиянието на различни фактори върху размера, разпределението по размер и
морфологията на получените наночастици. Целта е да бъде дадена яснота върху
механизма на образуване на наночастиците и възможността за контрол и моделиране на
свойствата на получените материали. За да бъдат определени параметрите, които влияят
върху характеристиките на наноматериалите, ще бъдат проведени серии от експерименти
за получаването на сребърни наночастици чрез редукция във воден разтвор с различни
редуктори, както и за образуването на наночастици от цинков оксид чрез хидролиза на
цинкови прекурсори при различни условия (pH, температура и др.). На следващ етап ще
бъде експериментирано получаването на наночастици от сребро и цинков оксид от
имобилизирани сребърни и цинкови йони върху зеолит (естествен и модифициран), който
ще служи като матрица за синтеза на наночастици с контролиран размер и директно
получаване на нанокомпозитен материал.
Друга иновативна насока, в която ще се работи по проекта, е използването на
микромицетен щам Trichoderma reesei като метод за „зелен синтез" на сребърни
наночастици. Ще бъдат изследвани влиянието на промяната на параметрите на
култивационния процес върху биологичната трансформация на сребърните йони в
сребърни наночастици, характеристиките на получените частици и тяхното натрупване в
биомасата на плесенния микроорганизъм.
Всички наноструктурирани материали, получени по разработените методики, ще бъдат
напълно охарактеризирани чрез съвременни химични, физикохимични и физични методи
за анализ.
Получените материали ще бъдат изследвани за антибактериална и фотокаталитична
активност за потенциално приложение при третиране на води с цел опазване на околната
среда.
На базата на получените резултати от анализите, а така също от икономически и
екологични съображения, ще бъдат предложени подходящи методи за получаване на
наноматериали с желани свойства
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
Цел на проекта е разработване на нови/подобрени методи за синтез на (a) сребърни
наночастици (AgNPs) и композити AgNPs-естествен зеолит; (б) наноразмерен ZnO и
нанокомпозити ZnO-естествен зеолит, като се изследва влиянието на различни фактори
върху свойствата и характеристиките на получените материали. Специално внимание е
отделено на биотрансформацията на Ag+ йони до AgNPs чрез използване на екзоклетъчни
метаболити, синтезирани от видa Trichoderma reesei.
Чрез химична редукция на Ag+ йони, в присъствие на катализатор моноетаноламин или
триетаноламин, при стайна температура са получени AgNPs, чийто размер е около 40-50
nm. Добавянето на поливинилпиролидон води до стабилизиране на AgNPs с размер от 40
nm. Чрез редукция с безклетъчен екстракт (БЕ) от T. reesei са получени и охарактеризирани
сферични AgNPs с диаметър 2.1 - 4.2 nm, които се стабилизират от обкръжаващите ги
биомолекули без да е необходимо добавяне на химични реагенти. Установено е, че
размерите на AgNPs варират в зависимост от средата за култивиране на T. reesei и
количеството екстрахирана биомаса. Намирането на най-подходящите условия за
култивиране на T reesei и за синтез на AgNPs с помощта на БЕ от T reesei може за послужи
като основа за по-нататъшно разработване на "зелена" технология за получаване на AgNPs
с малки размери.
Нанокомпозити AgNPs-естествен зеолит са синтезирани чрез термо- и химична редукция
на Ag+ йони, предварително имобилизирани върху зеолит. Събрани са експериментални
данни по отношение на ефекта на различните експериментални условия върху свойствата
на синтезираните AgNPs. В материалите се наблюдават по-малки AgNPs, равномерно
разпределени във вторичните пори на зеолита и по-големи, образувани чрез агрегация на
малките и разположени по повърхността. Размерът на наночастиците от терморедукция е
3-5 nm, а на тези от химична редукция около 5 nm. Размерите на агрегатите са 20-25 nm и
40 nm, съответно. На базата на проведените изследвания са дефинирани методи за
получаване на композити AgNPs-клиноптилолит чрез „in situ” редукция на Ag+ йони,
имобилизирани върху зеолита.
Синтезиран е наноразмерен ZnO, като е намерено, че морфологията, размерът и формата,
оптичните и фотокаталитичните му свойства зависят от метода за синтез. Синтезирани и
охарактеризирани са композити ZnONPs-зеолит по следните методи: термично разлагане
на соли на органични киселини, хидролиза на цинкови соли в среда на органичен
разтворител и амин, хидролиза на цинкови соли във водно-основна среда,
имобилизиране на цинкови йони върху зеолит и следваща хидролиза. Използваният
термичен метод позволява получаване на нишковидни по форма наночастици от ZnO, с
голяма повърхност и добра кристалност
Синтезираните нанокомпозити (AgNPs-клиноптилолит и ZnONPs-зеолит) показват
антибактериални свойства и способност да елиминират някои органични замърсители от
отпадъчни води.
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