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 Objaśnienie skrótów/akronimów  

P-25 -  nazwa handlowa tlenku tytanu (IV) firmy Degussa 

UV -  promieniowanie nadfioletowe  

IR -  promieniowanie podczerwone 

Vis -  promieniowanie widzialne  

PCB -  polichlorowane bifenyle 

ESR -  rezonans spinu elektronowego 

XRD -  dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego 

DRS/UV-Vis -  spektroskopia odbicia promieniowania UV-Vis 

XPS -  rentgenowska spektroskopia fotoelektronów 

FTIR -  spektroskopia w podczerwieni z transformacja Fouriera 

PZC -  punkt zerowego ładunku  

TIP -  izoproponolan tytanu (IV): Ti(OCH(CH3)2)4 

TTB -  tertbutanolan tytanu (IV): Ti(OC(CH3)3)4 

Red -  reduktor (donor) 

Ox -  utleniacz (akceptor) 

MVB -  maksimum pasma walencyjnego 

TCE -  trójchloroetylen 

BET -  metoda Brunauera, Emetta i Tellera 

BJH -  metoda Barreta, Joynera i Halendy 

IUPAC -  Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej  

SHE -  skala standardowej elektrody wodorowej  

FLAPW -  uogólniona metoda dopasowanych fal płaskich dla ultra cienkich    
   warstw  

DOS -  gęstość stanów  

CB -  pasmo przewodnictwa  

VB -  pasmo walencyjne  

pH -  wykładnik stęŜenia jonów wodorowych 
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Wykaz symboli 

 
e- -  elektron - 

h+ -  dziura w paśmie walencyjnym - 

Eg -  energia pasma wzbronionego eV 

Ea -  energia centrum akceptorowego  eV 

Ed -  energia centrum donorowego  eV 

Eb -  energia wiązania elektronów eV 

λ -  długość fali nm 

h -  stała Plancka eV · s 

ν -  częstość s-1 

L -  wielkość krystalitu nm 

R -  reflektancja % 
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1. WPROWADZENIE 

Pierwsze informacje na temat fotoaktywności katalitycznej tlenku tytanu (IV) znaleźć 

moŜna w publikacji Keidel’a z 1929 roku opisującej odbarwienie farby malarskiej 

w obecności tzw. bieli tytanowej [Keidel, 1929]. W 1972 roku Fujishima i Honda 

wykorzystali elektrodę wykonaną z TiO2 do fotoelektrochemicznego rozkładu wody 

[Fujishima, 1972]. Kolejne znaczące wydarzenie z udziałem półprzewodnika tytanowego 

to redukcja jonów cyjankowych w naświetlanej zawiesinie TiO2 [Frank, 1977]. Od tego 

momentu, fotokataliza heterogeniczna nabrała znaczenia jako potencjalna metoda słuŜąca 

powszechnej likwidacji zanieczyszczeń środowiska [Fujishima, 2000]. Wykazano m.in. 

moŜliwość zastosowania metody do całkowitego niszczenia zanieczyszczeń organicznych 

powietrza i wody [Hoffmann, 1995; Mills, 1997; Fujishima, 2000] oraz w procesach 

samoczyszczenia powierzchni [Fujishima, 2000].  

Wiele lat badań prowadzonych w tej tematyce pozwoliło na lepsze zrozumienie 

zjawiska oraz na wskazanie zalet i słabych stron metody. Fotokataliza heterogeniczna 

z udziałem TiO2 spełnia szereg zasad zielonej chemii, interdyscyplinarnej nauki będącej 

głównym narzędziem zrównowaŜonego rozwoju [Anastas, 2002]. Tlenek tytanu (IV) jest 

rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej nietoksycznym związkiem chemicznym, 

wykazującym stabilność fotochemiczną oraz wytrzymałość mechaniczną. Degradacja 

zanieczyszczeń w układzie TiO2/promieniowanie zachodzi w temperaturze otoczenia i pod 

ciśnieniem atmosferycznym. Metoda pozwala na całkowitą eliminację stosowania 

dodatkowych utleniaczy chemicznych, moŜe natomiast wykorzystywać tlen z powietrza oraz 

energię odnawialną w postaci światła słonecznego. Rodnik hydroksylowy, powstający 

w układzie na skutek procesów fotochemicznych, jest reaktywnym i nieselektywnie 

działającym utleniaczem zanieczyszczeń. Fotokataliza heterogeniczna daje moŜliwość 

całkowitej mineralizacji szerokiej gamy związków (np. alkany, alkeny, alkohole, ketony, 

chlorowane węglowodory, węglowodory aromatyczne, barwniki, PCB, surfaktanty, 

pestycydy), w tym substancji toksycznych i/lub nieulegających biodegradacji. Produktami 

końcowymi procesów są: dwutlenek węgla, woda oraz kwasy nieorganiczne [Fox, 1993; 

Alberici, 1997; Mills, 1997; Ollis, 2000; Tryk, 2000].  

Główne wady metody to niska wydajność kwantowa oraz aktywność katalityczna 

TiO2 w zakresie promieniowania nadfioletowego. Koszt energii elektrycznej zuŜywanej 

na aktywację katalizatora sztucznymi źródłami światła jest czynnikiem limitującym 

zastosowanie tej metody na szeroką skalę w ochronie środowiska [Anpo, 2000; Grassian, 

2005].  
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Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi obecnie badania laboratoryjne 

mające na celu opracowanie skutecznej metody otrzymywania katalizatora na bazie TiO2, 

który wykaŜe wysoką fotoaktywność katalityczną w świetle widzialnym (λ>400 nm). 

Otrzymanie tego typu półprzewodnika tzw. katalizatora drugiej generacji umoŜliwi 

zastosowanie naturalnego światła słonecznego do fotoaktywacji materiału, obniŜy koszt 

prowadzenia procesów i rozszerzy moŜliwości aplikacyjne metody [Anpo, 2000, Carp, 2004; 

Grassian, 2005, Fujishima, 2006]. Połączenie potencjału katalitycznego TiO2 z energią 

odnawialną w postaci naturalnego światła słonecznego stworzy proekologiczną, niedrogą oraz 

powszechnie dostępną metodę oczyszczania ścieków i powietrza [Anpo, 2000; Asahi, 2001; 

Grassian, 2005]. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych, Japonia rozpoczęła komercjalizację produktów 

wykorzystujących fotokatalityczne właściwości TiO2. W sprzedaŜy dostępny jest juŜ 

komercyjny katalizator tytanowy o nazwie handlowej VL-TiO2 działający w świetle 

widzialnym. Wadą produktu jest jednak fakt, iŜ wykazuje on wyŜszą aktywność katalityczną 

w świetle UV, niŜ w świetle Vis [Fujishima, 2006].  
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2. OMÓWIENIE LITERATURY 

2.1. Fotokataliza heterogeniczna 

2.1.1. Rola światła w katalizie heterogenicznej  

Niewiele procesów chemicznych prowadzonych jest obecnie bez wykorzystania 

katalizatorów. Około 90% otrzymywanych komercyjnie produktów organicznych 

i nieorganicznych powstaje z udziałem procesów katalitycznych. Zjawisko katalizy 

wykorzystywane jest równieŜ w usuwaniu niekorzystnych skutków produkcji przemysłowej 

i sposobu Ŝycia na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego. W procesach katalitycznych 

najczęściej wykorzystuje się katalizatory heterogeniczne, w postaci syntetycznych 

lub naturalnych związków nieorganicznych, takich jak tlenki metali [Grzybowska-Świerkosz, 

1993; Grassian, 2005].  

Kataliza heterogeniczna z udziałem katalizatora w postaci stałej uwzględnia 

następujące etapy: 

• transport substratów reakcji z wnętrza fazy ciekłej (lub gazowej) 

do zewnętrznej powierzchni katalizatora, 

• dyfuzja substratów w porach katalizatora do jego powierzchni wewnętrznej, 

• chemisorpcja przynajmniej jednego z substratów na powierzchni katalizatora, 

• reakcja powierzchniowa, w której następuje przekształcenie zaadsorbowanych 

substratów i powstanie produktów reakcji, 

• desorpcja produktów z powierzchni katalizatora, 

• transport produktów od wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni katalizatora 

do wnętrza fazy ciekłej (lub gazowej). 

Kluczowym etapem fotokatalizy heterogenicznej jest aktywacja cząsteczki 

fotokatalizatora (półprzewodnika) na skutek absorpcji kwantu promieniowania. Absorpcja 

kwantu światła wiąŜe się z przeniesieniem elektronu z niskoenergetycznego pasma 

walencyjnego (VB) do wysokoenergetycznego pasma przewodnictwa (CB). W paśmie 

podstawowym fotokatalizatora powstaje luka elektronowa (tzw. dziura). Fotoaktywacja 

materiału jest moŜliwa, gdy energia promieniowania padającego jest równa lub wyŜsza od 

energii pasma wzbronionego półprzewodnika (Eg). Wygenerowane nośniki ładunków 

(elektron - e-, dziura - h+) ulegają rekombinacji objętościowej lub powierzchniowej w sieci 

krystalicznej półprzewodnika, bądź biorą udział w reakcjach redox z zaadsorbowanymi 



Omówienie literatury 

 10

na powierzchni katalizatora cząsteczkami donorowymi (Red) lub akceptorowymi (Ox) 

[Herrmann, 1999; Grassian, 2005]. 

Na Rysunku 1 przedstawiłam schemat mechanizmu fotoaktywacji katalizatora.  

 

Rysunek 1. Schemat mechanizmu fotoaktywacji katalizatora przez kwant promieniowania: 
a) generowanie par elektron-dziura, b) utlenianie donora, c) redukcja akceptora, d) rekombinacja 
powierzchniowa ładunków, e) rekombinacja objętościowa ładunków [Carp, 2004] 

Według definicji zaproponowanej przez IUPAC, fotokataliza określana jest jako 

generowanie lub zmiana szybkości reakcji chemicznych z udziałem światła jako substratu 

i katalizatora, który absorbując kwant promieniowania przyczynia się do transformacji 

reagentów [Grassian, 2005]. Othani definiuje natomiast fotokatalizę heterogeniczną jako 

reakcję chemiczną zainicjowaną absorpcją światła przez ciało stałe lub katalizator, który 

pozostaje w niezmienionym stanie podczas i po zakończeniu reakcji [Othani, 2008]. 

Dane literaturowe dotyczące fotokatalizy heterogenicznej wskazują, Ŝe tlenek tytanu 

(IV) charakteryzuje się wysoką fotoaktywnością katalityczną zarówno w fazie wodnej, 

jak i gazowej. Słabsze właściwości fotokatalityczne względem TiO2 wykazały m.in. tlenki: 

CeO2, ZnO, SnO2, WO3; siarczki: CdS, ZnS; selenki: CdSe i tellurki: CdTe [Legrini, 1993; 

Hoffmann, 1995; Herrmann, 1999; Demeestere, 2005].  

Diagram przedstawiony na Rysunku 2 obrazuje przykładowe wartości potencjałów 

reakcji redox, które mogą zachodzić na skutek fotoaktywacji tlenku tytanu (IV). Luki 

elektronowe o potencjale utleniającym równym +2,53 V (w skali SHE) reagują 

z zaadsorbowanymi na powierzchni TiO2 cząsteczkami wody i grupami hydroksylowymi. 

Produktem tych reakcji jest nieselektywnie działający rodnik hydroksylowy, charakteryzujący 

się wysokim potencjałem utleniającym (+2,27 V). Potencjały utleniające obu 

ww. utleniaczy są wyŜsze od potencjału utleniającego ozonu.  
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Elektrony pasma przewodnictwa (potencjał redukujący: -0,52 V, patrz Rysunek 2) 

redukują cząsteczki O2 do anionorodników tlenowych O2
• -, które reagując z jonami 

wodorowymi produkują H2O2 (źródło rodników hydroksylowych). W zaleŜności od 

panujących warunków, luki elektronowe, rodniki HO•, anionorodniki O2
• -, H2O2 lub 

cząsteczki O2 odgrywają zasadniczą rolę w mechanizmie reakcji fotokatalitycznych 

[Fujishima, 2006]. 

 

Rysunek 2. Schematyczny diagram potencjałów reakcji redox zachodzących na skutek fotoaktywacji TiO2 
[Fujishima, 2000] 

2.1.2. Tlenek tytanu (IV) 

Tlenek tytanu (IV) jest nietoksycznym związkiem chemicznym szeroko 

rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej. Związek ten charakteryzuje się wysoką 

stabilnością fotochemiczną, wytrzymałością mechaniczną oraz brakiem rozpuszczalności 

dla większości warunków prowadzenia reakcji. Najbardziej popularne odmiany polimorficzne 

TiO2 są to: anataz, rutyl i brukit [Herrmann, 1999; Tryk, 2000; Ollis, 2000; Carp, 2004], patrz 

Rysunek 3. Wysokociśnieniowe odmiany tlenku tytanu (IV), otrzymane w sztucznych 

warunkach przez człowieka, posiadają strukturę PbO2 i strukturę hollandytu [Olsen, 1999; 

Carp, 2004]. 

KaŜdy jon tytanu w naturalnie powstającej strukturze TiO2 jest otoczony sześcioma 

jonami tlenu, które tworzą naroŜa ośmiościanu. Koordynacja tlenu w rutylu jest bardzo 

zbliŜona do prawidłowego oktaedru. W anatazie występują wyraźne odkształcenia od tej 

struktury [Breckenridge, 1953; Linsebigler, 1995; Carp, 2004].  

Wzajemne ułoŜenie względem siebie oktaedrów w anatazie, rutylu i brukicie 

przedstawiłam na Rysunku 4. 
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a) anataz 

  

b) rutyl c) brukit 

Rysunek 3. Minerały tlenku tytanu (IV) 
 
 

 

Rysunek 4. UłoŜenie oktaedrów w struktury krystaliczne TiO2: a) anataz, b) rutyl, c) brukit [Carp, 2004] 

Anataz jest odmianą metastabilną, powstającą w niŜszych temperaturach niŜ rutyl. 

W konsekwencji anataz charakteryzuje się większą powierzchnię właściwą, porowatością 

oraz ilością powierzchniowych grup hydroksylowych. Ulega on jednokierunkowej przemianie 

w rutyl, w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Temperatura tej 

transformacji waha się od ok. 400 do 850°C i zaleŜy od sposobu preparatyki TiO2 [Herrmann, 

1999; Grzechowiak, 2000]. 

W Tabeli 1 przedstawiłam zestawienie wybranych właściwości fizykochemiczne 

dwóch najbardziej rozpowszechnionych odmian polimorficznych TiO2, tj. anatazu i rutylu.  
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Tabela 1. Wybrane właściwości fizykochemiczne anatazu i rutylu [Grzechowiak, 2000; Carp, 2004] 

Parametr Anataz Rutyl 
układ krystalograficzny tetragonalny tetragonalny 
liczba koordynacyjna  6 6 
długość wiązania Ti - O [Å] 1,95 1,94 
gęstość w temp. 25°C [g/cm3] 3,90 4,27 
twardość (wg Mohsa) 5,5÷6,0 6,0÷6,5 
współczynnik załamania światła 2,554 2,616 
powierzchnia właściwa [m2/g] 50÷120 <50 
ciepło tworzenia, H° [kJ/mol*) ] 866,7 941,6 
termiczna stabilność [ºC] 400÷800 >1500 

* - na jeden atom Ti 

Na skalę przemysłową, anataz produkowany jest z rudy tytanowej najczęściej metodą 

siarczanową. Po ługowaniu rudy stęŜonym kwasem siarkowym, otrzymany siarczan tytanylu 

poddawany jest hydrolizie. Wytrącony tlenek tytanu (IV) jest filtrowany i kalcynowany 

w temperaturze 300÷600°C [Grzechowiak, 2000]. Tlenek tytanu (IV) w postaci tzw. bieli 

tytanowej (TYTANPOL) jest produkowany tą metodą m.in. w Zakładach Chemicznych 

„Police” S.A.  

Innym sposobem produkcji TiO2 jest metoda płomieniowego utleniania bezwodnego 

chlorku tytanu (IV) w fazie gazowej. Otrzymywany TiO2 stanowi mieszaninę anatazu (75%) 

i rutylu (25%) [Grzechowiak, 2000]. 

Tlenek tytanu (IV) jest półprzewodnikiem typu "n” (tzw. nadmiarowy), dla którego 

liczba elektronów w paśmie przewodnictwa przekracza liczbę dziur w paśmie walencyjnym 

(tzw. przewodnictwo elektronowe). Przyczyną tego zjawiska jest powstawanie wakancji 

tlenowych [Bak, 2003; Carp, 2004; Serpone, 2006]: 

Ox
o  → 2TiO    Vhh

o + 2e- + 1/2O2 (g)                                    (1) 

gdzie: 

 Vhh
o - pozytywnie naładowana wakancja tlenowa (2+) 

Pasmo walencyjne TiO2 składa się ze hybrydyzowanych orbitali 2p tlenu i 3d tytanu. 

Poziom przewodnictwa pochodzi głównie od orbitali 3d tytanu, z niewielkim udziałem 

orbitali 2p tlenu w górnej jego części [Long, 2006; Sathish, 2007]. Lokalizacja pasma 

podstawowego na diagramach energetycznych wszystkich odmian polimorficznych TiO2 

jest jednakowa. RóŜnice występują natomiast w połoŜeniu dolnego skraju pasma 

przewodnictwa, czego konsekwencją są róŜne wielkości przerw energetycznych anatazu, 

rutylu i brukitu, wynoszące kolejno: 3,26; 3,02 i 2,96 eV [Mills, 1997; Banerjee, 2006].  
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2.1.3. Fotoaktywność katalityczna odmian polimorficznych TiO2 

Efektywność fotokatalizy heterogenicznej z udziałem TiO2 zaleŜy przede wszystkim 

od rodzaju zastosowanego katalizatora i jego właściwości fizykochemicznych. Z przeglądu 

literatury wynika, Ŝe istotną rolę odgrywają:  

• stopień krystalizacji i ilość defektów w strukturze krystalicznej [Zhang, 1998; 

Carp, 2004; Su, 2004], 

• powierzchnia właściwa BET i rodzaj porów [Carp, 2004; Su, 2004; Alapi, 2006], 

• stopień hydroksylacji powierzchni i punkt zerowego ładunku [Di Paola, 2002a, 

2002b], 

• rozmiar oraz stopień aglomeracji cząstek katalizatora [Zhang, 1998; Su, 2004].  

NajwyŜszą aktywnością katalityczną w świetle UV wykazuje anataz, charakteryzujący 

się duŜą powierzchnią właściwą oraz wysokim stopniem hydroksylacji powierzchni.  

Katalizator tytanowy o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej posiada wiele miejsc 

aktywnych dla adsorpcji reagentów. Powierzchniowe grupy hydroksylowe pułapkują 

wygenerowane dziury, co zmniejsza stopień rekombinacji wzbudzonych par nośników 

ładunku [Hoffmann, 1995; Herrmann, 1999]. Negatywną stroną duŜej powierzchni właściwej 

katalizatora jest obecność wielu defektów strukturalnych, które z kolei sprzyjają rekombinacji 

e-/h+ [Carp, 2004].  

Rutyl, mimo węŜszego od anatazu pasma wzbronionego, wykazuje zazwyczaj słabszą 

efektywność działania fotokatalitycznego. Przyczyną jest szybsza rekombinacja 

fotowzbudzonych dziur i elektronów [Banerjee, 2006]. Ponadto, rutyl charakteryzuje się 

mniejszą od anatazu ilością miejsc aktywnych i grup hydroksylowych na powierzchni. 

Wysoka temperatura, przy której anataz transformuje do rutylu powoduje aglomerację 

i spiekanie ziaren katalizatora, a w konsekwencji wzrost cząstek i zmniejszenie powierzchni 

właściwej TiO2 [Porter, 1999; Di Paola, 2002a, 2002b; Su, 2004; Inagaki, 2005; Grzechulska-

Damszel, 2006]. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wysoka temperatura sprzyja krystalizacji TiO2. 

Mniejsza ilość defektów strukturalnych oznacza spadek stopnia rekombinacji nośników 

ładunku [Carp, 2004]. 

Amorficzna postać TiO2 jest praktycznie nieaktywna fotokatalitycznie [Carp, 2004]. 

W przypadku duŜych i dobrze wykrystalizowanych cząstek katalizatora, 

wygenerowane elektrony i dziury ulegają przede wszystkim rekombinacji objętościowej, 

patrz Rysunek 1 (pkt 2.1.1). Rekombinacja powierzchniowa jest natomiast procesem 

dominującym w ziarnach TiO2 charakteryzujących się małymi rozmiarami. Przeciwdziałać jej 
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moŜna domieszkując powierzchnię tlenku tytanu (IV) pierwiastkami pułapkującymi 

wzbudzone elektrony bądź dziury, patrz pkt 2.2 [Gerischer, 1995; Carp, 2004].  

2.1.4. Fotokataliza heterogeniczna w świetle widzialnym 

Energia pasma wzbronionego anatazu wynosi ok. 3,26 eV. Wartość ta odpowiada 

kwantowi energii światła o długości fali równej 380 nm. Anataz jest zatem fotoaktywny tylko 

w świetle z zakresu promieniowania UVA (300÷388 nm) [Hoffmann 1999; Grassian, 2005; 

Fujishima, 2006]. Ponadto, wadą fotokatalizy z udziałem TiO2 jest wysoki stopień 

rekombinacji par nośników ładunku e-/h+, a zatem niska wydajność kwantowa procesu. 

Wysoką efektywność degradacji zanieczyszczeń w fazie wodnej uzyskuje się poprzez 

intensywne naświetlanie półprzewodnika [Grassian, 2005].  

Naturalne promieniowanie UV stanowi tylko ok. 3÷4% całego zakresu 

promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi [Anpo, 2000]. Fluorescencyjna lampa 

Wooda, emitująca światło z zakresu 320÷400 nm (maksimum emisji: 365 nm), jest 

najczęściej stosowanym źródłem światła w fotokatalizie. Lampa jest stosunkowo niedroga, 

aczkolwiek jej budowa i wymiary uniemoŜliwiają minimalizację układu fotokatalitycznego. 

W Japonii pojawiły się w sprzedaŜy diody UVLED, które charakteryzują się maksimum 

emisji przy λ=370 i 400 nm. Zastosowanie diod w fotokatalizie heterogenicznej jest jednak 

kosztowne [Fujishima, 2006]. Z kolei, światło widzialne nie znajduje zastosowania w 

fotoaktywacji anatazu, poniewaŜ energia kwantów promieniowania Vis jest zbyt niska, 

aby powodować wzbudzenie elektronów z pasma VB [Grassian, 2005].  

W związku z powyŜszym, w wielu ośrodkach naukowych na świecie prowadzone 

są badania mające na celu opracowanie skutecznej metody preparatyki katalizatora 

tytanowego aktywnego w świetle Vis (λ>400 nm). Ten tzw. katalizator drugiej generacji 

rozszerzy moŜliwości aplikacyjne fotokatalizy heterogenicznej i da moŜliwość degradacji 

zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii jakim jest 

światło słoneczne. 

2.2. Preparatyka katalizatorów tytanowych aktywnych w świetle Vis 

2.2.1. Domieszkowanie tlenku tytanu (IV) 

Literatura naukowa wyróŜnia trzy róŜne mechanizmy wzbudzenia katalizatora 

tytanowego za pomocą promieniowania z zakresu Vis. Są to: 
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•  sensybilizacja TiO2 barwnikami absorbującymi światło Vis (barwnik jest 

sensybilizatorem lub jednocześnie sensybilizatorem i substancją degradowaną) 

[Lobedank, 1997; Zhang, 1997 ], 

•  aktywacja TiO2 dzięki nowym stanom energetycznym pojawiającym się w wyniku 

wystąpienia wakancji tlenowych [Nakamura, 2000], 

•  aktywacja TiO2 dzięki nowym stanom energetycznym pojawiającym się w wyniku 

domieszkowania katalizatora [Fujishima, 2000; Carp, 2004].  

Wiadomym jest, Ŝe połoŜenie oraz szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika 

zaleŜą od jego struktury krystalicznej [Linsebigler, 1995; Zhang, 1998; Carp, 2004; Su 2004; 

Grassian, 2005]. Zmiana składu katalizatora moŜe prowadzić zatem do przesunięcia 

właściwości absorpcyjnych światła w kierunku wyŜszych (przesunięcie batochromowe) 

lub niŜszych (przesunięcie hipsochromowe) długości fal [Carp, 2004].  

Domieszkowanie (z ang. doping) tlenku tytanu (IV) za pomocą niewielkich ilości 

(1÷2%) „obcych” pierwiastków chemicznych jest obecnie najczęściej stosowaną metodą, 

mającą na celu otrzymanie katalizatora tytanowego aktywnego w świetle Vis. Efekt 

przesunięcia batochromowego widma absorpcyjnego TiO2 na skutek domieszkowania 

przedstawiłam na Rysunku 5.  

 

Rysunek 5. Batochromowe przesunięcie widma absorpcyjnego TiO2 na skutek implantacji jonami Cr (NCr/cm2): 
a) 0, b) 1 x 1016, c) 6 x 1016, d) 12 x 1016 [Anpo, 1997] 

Domieszkowanie typu „p” wprowadza w strukturę półprzewodnika tzw. domieszkę 

akceptorową. Kation „obcego” pierwiastka, posiadający mniejszą liczbę elektronów 

walencyjnych od Ti+4 (np. Al+3, Cr+3, Ga+3, Ln+3), wykazuje tendencję do przyłączania 

elektronów półprzewodnika, generując tym samym luki elektronowe w strukturze pasmowej 

katalizatora, patrz Rysunek 6 a. Domieszka akceptorowa wnosi dodatkowy poziom 

energetyczny Ea w pobliŜe skraju pasma walencyjnego katalizatora. Kationy będące 
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na stopniu utlenienia wyŜszym od jonów tytanu (np. Nb+5, Ta+5, Sb+5) oddają „nadmiarowe” 

elektrony do pasma przewodnictwa TiO2. Dodatkowy poziom energetyczny Ed wniesiony 

przez domieszkę donorową znajduje się w pobliŜu dna pasma przewodnictwa katalizatora, 

patrz Rysunek 6 b. Ten typ domieszkowania jest oznaczany literą „n” (nadmiarowy) [Dereń, 

1975; Carp, 2004].  

a) b) 

 
Rysunek 6. Schemat energetyczny domieszkowanego półprzewodnika: a) domieszkowanie typu „p”, 
b) domieszkowanie typu „n” 

Dodatkowe poziomy akceptorowe lub donorowe wniesione do strefy energii 

wzbronionych TiO2 nazywane są centrami barwnymi, poniewaŜ umoŜliwiają one absorpcję 

światła Vis i w konsekwencji wywołują wraŜenie zabarwienia półprzewodnika [Dereń, 1975; 

Pampuch, 1977; Serpone, 2006].   

Domieszkowanie tzw. kationowe polega na podstawieniu jonów tytanu kationami 

„obcego” pierwiastka chemicznego. Domieszki anionowe zastępują jony tlenu w strukturze 

krystalicznej TiO2 lub powierzchniowe grupy hydroksylowe [Vohra, 2003; Long, 2006].  

Domieszka moŜe zajmować miejsce w węźle sieci krystalicznej TiO2 lub połoŜenie 

międzywęzłowe, patrz Rysunek 7. 

a) b) 

 
Rysunek 7. Modele struktur anatazu domieszkowanego azotem a) podstawienie tlenu azotem, b) azot 
wbudowany międzywęzłowo [Di Valentin, 2007] 
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Warunki energetyczne, a więc charakter i energia wiązań chemicznych, siły van der 

Waalsa oraz siły odpychania decydują o sposobie wbudowania heteroatomów w sieć 

krystaliczną tlenku tytanu (IV). UwaŜa się, Ŝe domieszki o elektroujemności zbliŜonej 

do elektroujemności macierzystych atomów TiO2 z łatwością je zastępują. JeŜeli wartość 

elektroujemności domieszki jest pośrednia, decydującą rolę odgrywa wówczas rozmiar jonów 

[Dereń, 1975].  

Z przeglądu literatury wynika, Ŝe początkowe próby modyfikacji struktury 

krystalicznej TiO2 dotyczyły przede wszystkim domieszkowania półprzewodnika za pomocą 

kationów metali. Otrzymane materiały w wielu przypadkach wykazywały termiczną 

niestabilność i/lub wzrost stopnia rekombinacji nośników ładunków. Niektóre 

z zaproponowanych metod preparatyki wymagały kosztownego sprzętu do implantacji jonów 

[Asahi, 2001; Grassian, 2005; Fujishima, 2006]. 

W 2001 roku Asahi i in. opublikowali wyniki badań opisujące aktywność katalityczną 

tlenku tytanu (IV) domieszkowanego anionami azotu w świetle Vis. Według autorów, 

wprowadzenie domieszki w strukturę tlenku tytanu (IV) powinno prowadzić do [Asahi, 

2001]:  

• pojawieniem się dodatkowych stanów energetycznych w paśmie wzbronionym 

półprzewodnika, które umoŜliwi ą absorpcję światła widzialnego przez katalizator, 

• nakładania się dodatkowych stanów energetycznych z pasmami TiO2, co sprzyja 

przenoszeniu wzbudzonych nośników ładunku do miejsc reaktywnych na powierzchni 

katalizatora (podczas czasu ich Ŝycia), 

• zachowania połoŜenia pasma przewodzenia TiO2 lub lokalizacja tego pasma nie niŜej 

niŜ poziom „H2/H2O” tak, aby moŜliwa była redukcja (patrz Rysunek 2). 

Obiecujące rezultaty badań Asahi i in. dały początek nowemu kierunek preparatyki 

katalizatorów drugiej generacji. Według Fujishima, najbardziej obiecującym sposobem 

modyfikacji TiO2 jest domieszkowanie jego struktury atomami niemetali [Fujishima, 200, 

2006]. Obecnie, tlenek tytanu (IV) domieszkowany jest przede wszystkim azotem, siarką 

i węglem [Carp, 2004]. KaŜdego roku literatura naukowa wzbogaca się o nowe publikacje 

poświęcone tej tematyce, patrz Rysunek 8. 
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Rysunek 8. Liczba publikacji na temat TiO2 domieszkowanego azotem, węglem, siarką i fluorem [Di Valentin, 
2007] 

2.2.2. Rola domieszki i mechanizm przesunięcia zdolności  absorpcyjnych 

 Asahi i in. przeprowadzili obliczenia teoretyczne dotyczące rozkładu gęstości stanów 

elektronowych w domieszkowanym krysztale anatazu, patrz Rysunek 9 [Asahi, 2001]. 

Obliczenia wykonano dla tlenku tytanu (IV), w którym atomy tlenu podstawione zostały 

fluorem, azotem, węglem, siarką lub fosforem. Ponadto, rozpatrzony został przypadek, 

w których azot wbudowany jest międzywęzłowo w sieć krystaliczną katalizatora (Ni) oraz 

sytuacja, gdy domieszka częściowo zastępuje atomy tlenu (Ni+s) [Asahi, 2001]. Wyniki 

obliczeń wykazały, zwęŜenie pasma wzbronionego katalizatora na skutek mieszania się pasm 

energetycznych domieszek z pasmem walencyjnym TiO2. 

 

Rysunek 9. a) Całkowita gęstość stanów elektronowych (DOS) domieszkowanego TiO2, b) DOS rzutowana 
na atomowe funkcje falowe poszczególnych domieszek anionowych, wyznaczona w ramach metody FLAPW 
[Asahi, 2001] 
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Efektywne mieszanie się stanów elektronowych azotu i siarki z pasmem O 2p skutkuje 

zwęŜeniem przerwy energetycznej katalizatora i w konsekwencji przesunięciem własności 

absorpcyjnych w kierunku większych długości fal świetlnych. Według autorów, podstawienie 

tlenu siarką wymaga większych nakładów energetycznych, ze względu na duŜy promień 

jonowy domieszki. Domieszkowanie TiO2 węglem lub fosforem prowadzi natomiast 

do pojawienia się pasm energetycznych zlokalizowanych poza pasmem wzbronionym 

półprzewodnika [Asahi, 2001].  

Teorię przesunięcia batochromowego absorpcji potwierdziły dane eksperymentalne. 

Katalizator TiO2-xNx wykazał aktywność katalityczną w degradacji błękitu metylowego (aq) 

i aldehydu octowego (g) w świetle Vis [Asahi, 2001].  

Dwa lata później, Irie i in. opublikowali wyniki badań przeprowadzonych dla TiO2 

domieszkowanego azotem, które ujawniły właściwości fotokatalityczne półprzewodnika 

w świetle Vis, mimo braku zwęŜenia jego pasma wzbronionego. Według autorów, aktywacja 

katalizatora światłem o długości fali λ>400 nm była moŜliwa dzięki pojawieniu się 

dodatkowych pasm N 2p zlokalizowanych tuŜ nad maksimum pasma podstawowego TiO2 

(MVB) [Irie, 2003a]. Pomiary elektrochemiczne Lindgren’a i in. [Lindgren, 2003] oraz 

obliczenia teoretyczne Di Valentin’a i in. [Di Valentin, 2004] potwierdziły ww. teorię. 

Na Rysunku 10 przedstawiłam schemat struktury pasmowej anatazu i rutylu 

domieszkowanych atomami azotu zaproponowany przez Di Valentin’a i in. [Di Valentin, 

2004]. Podstawienie tlenu atomem azotu w anatazie prowadzi do powstania dodatkowego 

stanu energetycznego (E3), patrz Rysunek 10 a. Domieszkowanie rutylu skutkuje obniŜeniem 

pasma walencyjnego katalizatora (patrz Rysunek 10 b) i w konsekwencji przesunięciem 

hipsochromowym absorpcji światła [Di Valentin, 2004].  

a) b) 

 

Rysunek 10. Schemat struktury pasmowej czystego oraz domieszkowanych atomami azotu TiO2: a) anataz,  
b) rutyl [Di Valentin, 2004] 
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Międzywęzłowa lokalizacja azotu w strukturze TiO2 prowadzi natomiast do pojawiają 

się dodatkowych stanów energetycznych o charakterze π, poniŜej i powyŜej pasma 

walencyjnego TiO2, patrz Rysunek 11 b [Di Valentin, 2007].  

a) b) 

 
Rysunek 11. Schemat struktur pasmowych anatazu domieszkowanego atomami azotu: a) podstawienie tlenu 
azotem, b) azot wbudowany międzywęzłowo [Di Valentin, 2007] 

Pojawienie się dodatkowych stanów energetycznych w strukturach pasmowych TiO2 

domieszkowanego azotem, zarówno węzłowo (Rysunek 11a) jak i międzywęzłowo, 

umoŜliwia fotowzbudzenie nośników ładunku w wyniku absorpcji światła o niŜszej energii. 

Dziury wygenerowane w katalizatorze domieszkowanym międzywęzłowo charakteryzują się 

jednak niŜszym potencjałem utleniającym [Di Valentin, 2007].  

Fujishima i Zhang wskazują, Ŝe udział domieszki w tworzeniu pasma walencyjnego 

katalizatora, jak równieŜ zwęŜenie przerwy energetycznej domieszkowanego półprzewodnika 

zaleŜą przede wszystkim od ilość heteroatomów wprowadzonych w macierzystą strukturę 

TiO2. Niewielka ilość azotu wbudowana w strukturę katalizatora tytanowego wnosi 

dodatkowe poziomy energetyczne zlokalizowanych nad pasmem VB, patrz Rysunek 12 b.  

a) b) c) 

 

Rysunek 12. Schemat struktur pasm elektronowych: a) TiO2, b) TiO2 domieszkowanego niewielką ilością azotu, 
c) TiO2 domieszkowanego znaczną ilością azotu [Fujishima, 2006]  
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Wysokie stęŜenie azotu skutkuje nakładaniem się i mieszaniem stanów elektronowych 

domieszki ze stanami TiO2. Efektem jest poszerzenie pasma walencyjnego i zwęŜenie pasma 

wzbronionego półprzewodnika, patrz Rysunek 12 c [Fujishima, 2006].  

Obliczenia teoretyczne Long’a i in. wykonane dla TiO2 domieszkowanego jodem 

wykazały natomiast przesunięcie całej przerwy energetycznej półprzewodnika w kierunku 

niŜszych wartości energii i w konsekwencji zwiększenie zdolności utleniających katalizatora, 

patrz Rysunek 13 c [Long, 2006].  

 

Rysunek 13. Całkowita gęstość stanów DOS: a) TiO2, b) TiO2 domieszkowanego azotem, c) TiO2 
domieszkowanego jodem [Long, 2006] 

Według autorów, obecność trzech dodatkowych pasm I 5p zlokalizowanych 

w odległości 0,5; 2,28 i 2,58 eV od MVB, umoŜliwia efektywne wzbudzanie elektronów 

za pomocą światła Vis, mimo nieznacznego poszerzenia pasma wzbronionego 

półprzewodnika. Ponadto, zniekształcenie oktaedrycznej struktury TiO2 w wyniku 

podstawienie Ti+4 kationami I+5
 skutkuje powstaniem momentu dipolowego (1,39 D), który 

sprzyja separacji wzbudzonych nośników ładunku w katalizatorze [Long, 2006]. Wyniki 

obliczeń Long’a i in. są zgodne z danymi eksperymentalnymi Hong’a i in. świadczącymi o 

wyŜszej fotoaktywności katalitycznej TiO2 domieszkowanego jodem od próbki 

domieszkowanej azotem [Hong, 2005].  

Gęstość stanów elektronowych tlenku tytanu (IV) moŜe ulegać równieŜ zmianie 

w wyniku powstawania wakancji tlenowych [Nakamura, 2000; Asahi, 2001]. Dodatkowe 

poziomy energetyczne pojawiają się wówczas w pobliŜu pasma przewodnictwa 

półprzewodnika, patrz Rysunek 14.  
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Rysunek 14. Schemat struktury pasmowej anatazu z wakancjami tlenowymi [Nakamura, 2000] 

Pomimo, Ŝe zredukowana forma TiO2 wykazuje aktywność katalityczną w zakresie 

światła widzialnego, wzbudzone elektrony zlokalizowane są na poziomie około 0,75 i 1,18 eV 

poniŜej minimum pasma przewodnictwa. Efektem jest niŜszy potencjał redukcyjny 

katalizatora i mniejsza mobilność wzbudzonych elektronów [Nakamura, 2000; Asahi, 2001].  

Według Kamisaka i in., wakancje tlenowe obecne w strukturze domieszkowanego 

katalizatora hamują aktywność katalityczną półprzewodnika, w wyniku pułapkowania 

elektronów wzbudzonych światłem widzialnym [Kamisaka, 2005]. 

Domieszka moŜe odgrywać rolę tzw. pułapki nośników ładunku i przyspieszać 

przenoszenie międzyfazowe ładunków. Janus i in. zaobserwowali, Ŝe węgiel obecny 

w strukturze TiO2 moŜe działać jak zmiatacz elektronów, co sprzyja separacji nośników 

i zapobiega rekombinacji dziur i elektronów. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

fotokatalizy wzbudzonej światłem widzialnym, ze względu na generowanie w tych 

warunkach mniejszej ilości par nośników ładunku [Janus, 2006]. Podobnie, przyłączenie 

elektronów przez kationy metali posiadające stabilną, aczkolwiek niepełną konfigurację 

elektronową (np. Fe+3, Ru+3, Os+3, Gd+3) sprzyja przenoszeniu elektronów do cząsteczek tlenu 

zaadsorbowanych na powierzchni katalizatora [Carp, 2004]. Wielokrotne pułapkowania 

ładunku przez domieszkę zmniejsza jego mobilność, zwiększając tym samym 

prawdopodobieństwo rekombinacji wygenerowanych nośników ładunku [Carp, 2004].  

Defekty punktowe w postaci obcych pierwiastków w strukturze TiO2 mogą sprzyjać 

rekombinacji [Lin, 2005a]. Szybkość i stopień rekombinacji par e-/h+ są zaleŜne od ilości 

atomów domieszki wprowadzonej w strukturę katalizatora [Fox, 1993; Carp, 2004]: 

 

d

so

eN

V2εε
W =                                                              (2) 

gdzie:  



Omówienie literatury 

 24

W - odległość między parą nośników ładunku e-/h+ 
ε - stała dielektryczna półprzewodnika [F/m] 
εo - stała dielektryczna próŜni [F/m]  
Vs - potencjał powierzchniowy [V] 
Nd - ilość atomów domieszki donorowej 
e - ładunek elektronów [C] 

Gdy odległość między wzbudzonymi nośnikami ładunku równa jest w przybliŜeniu 

głębokości penetracji światłem (l=1/a, gdzie „a” oznacza współczynnik absorpcji światła dla 

określonej długości fali), wszystkie absorbowane kwanty promieniowania powodują 

wzbudzenie i efektywną separację par e-/h+. Wraz ze wzrostem ilości wprowadzonej 

domieszki, przestrzeń pomiędzy wzbudzonymi elektronami i dziurami ulega zwęŜaniu, patrz 

Równanie 2. Pary e-/h+ pozostają jednak nadal efektywnie separowane dzięki polu 

elektrycznemu. Wysokie stęŜeniu domieszki prowadzi do rekombinacji par nośników ładunku 

z powodu małej odległości między nimi i braku siły separującej [Carp, 2004].  

Korzystne moŜe być domieszkowanie TiO2 dwoma rodzajami heteroatomów 

(z ang. codoping), z których jeden stanowi centrum akceptorowe dla e-, podczas gdy drugi 

pułapkuje h+ [Carp, 2004].  

Rodzaj oraz ilość domieszki na powierzchni TiO2 mają wpływ na właściwości 

adsorpcyjne katalizatora i wartość punku zerowego ładunku „pHPZC” [Di Paola, 2002a, 

2002b; Carp, 2004; Janusz, 2006]. Obecność powierzchniowych kwasowych lub zasadowych 

grup (innych od grupy -OH) powoduje przesunięcie wartości „pHPZC” [Janusz, 1999]. 

Przykładowo, jony halogenków przyczyniają się do usunięcia kationów wodorowych 

z powierzchni katalizatora, zwiększając tym samym gęstość ładunku ujemnego i prowadząc 

do przesunięcia wartości punku zerowego ładunku w kierunku niŜszych wartości [Janusz, 

1999].  

Niewielkie ilości domieszki nie powodują zmiany wielkości powierzchni właściwej 

katalizatora [Zhang, 1998; In, 2006], mogą natomiast wpływać na skład fazowy struktury 

krystalicznej TiO2 [Lindgren, 2003; Ren, 2007] Yin i in. zaobserwowali na przykład, 

Ŝe wzrost ilości azotu w próbkach tytanowych powodował wzrost stabilności anatazu 

i hamowanie powstawanie rutylu w wysokich temperaturach [Yin, 2005a i b]. Odwrotny efekt 

zaobserwowali Long i in. dla materiału domieszkowanego chlorem. Heteroatomy chloru oraz 

kwaśne warunki preparatyki katalizatora powodowały przyspieszenie transformacji postaci 

amorficznej do anatazu oraz anatazu do rutylu [Long, 2007]. Według Kosowskiej i in., 

obecność azotu w strukturze TiO2 nie wpływała na temperaturę przemiany anatazu w rutyl 

[Kosowska, 2005]. 
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Dane literaturowe dowodzą równieŜ, Ŝe obecność domieszki w katalizatorze 

tytanowym moŜe wpływać na rozmiar krystalitów [Yu, 2005; Ho, 2006; Ren, 2007]. 

W przypadku domieszkowania kationowego TiO2, zaobserwowano mniejszy rozmiar 

krystalitów katalizatora domieszkowanego jodem, siarką i węglem w porównaniu 

z niedomieszkowanym TiO2 [Hong, Yu, 2005; Ren, 2007]. Zwiększanie wielkości 

powstających krystalitów odnotowali Ho i in. dla TiO2 zawierającego aniony siarki [Ho, 

2006]. 

2.2.3. Metody preparatyki domieszkowanego TiO2 

Heteroatomy niemetali są zazwyczaj wprowadzane w strukturę TiO2 w trakcie 

preparatyki katalizatora z alkoholanów tytanu (TIP, TTB) lub nieorganicznych soli tytanu 

{TiCl 3, TiCl4, Ti(SO)4}. Hydroliza prekursora tytanu jest prowadzona za pomocą wody 

w obecności prekursora domieszki lub bezpośrednio za pomocą wodnego roztworu 

prekursora domieszki. Powstały osad (w metodzie strącenia) lub Ŝel (w metodzie zol-Ŝel) jest 

poddawany obróbce termicznej. W metodzie zol-Ŝel, roztwór prekursora tytanu jest 

najczęściej rozcieńczany w bezwodnym alkoholu, a następnie powoli wkraplany do wody. 

Po etapie hydrolizy następuje kondensacja cząstek i tworzenie się zolu. W czasie tworzenia 

się zolu dochodzi do powstania mostków tlenowych i wydzielenia się alkoholu. Zol w 

odpowiednich warunkach przekształca się w Ŝel, który w swojej strukturze ma często 

zokludowany rozpuszczalnik. Rozpuszczalnik jest usuwany z Ŝelu przez odparowanie [Carp].  

Modyfikacja powierzchniowa tlenku tytanu (IV) polega na adsorpcji prekursora 

domieszki na powierzchni gotowego TiO2 w trakcie: 

• impregnacji katalizatora w roztworze prekursora domieszki [Tokudome, 2004; 

Kuroda, Lin, Nosaka, 2005; Ren, 2007], 

• rozpylania i/lub wygrzewania katalizatora w atmosferze prekursora domieszki, 

np. NH3, N2 [Asahi, 2001; Diwald, 2004; Janus, Joung, Morawski, Tachikawa, 

Wawrzyniak, 2006; Fang, 2007], 

•  ucierania katalizatora z prekursorem domieszki w fazie stałej [Ohno, 2004; 

Demeestere, Bacsa, Yin, 2005]. 

Rzadziej spotykanym sposobem domieszkowania jest implantacja TiO2 za pomocą 

rozpędzonych w polu elektrycznym jonów domieszki [Umebayashi, 2003a i b; Carp, 2004; 

Shen, 2007].  

Tabele 2÷7 przestawiają opisane w literaturze metody preparatyki tlenku tytanu (IV) 

domieszkowanego niemetalami:  
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•  azotem (Tabele 2 i 3), 

•  siarką (Tabela 4),  

•  węglem (Tabela 5),  

•  współdomieszkowanego dwoma lub trzema atomami niemetali (Tabela 6), 

•  domieszkowanego atomami fluorowców, boru i fosforu (Tabela 7).  

Powszechnie stosowaną metodą domieszkowania TiO2 azotem jest wygrzewanie 

tlenku tytanu (IV) w atmosferze gazowego amoniaku, patrz Tabela 2. Asahi i in. jako pierwsi 

wykazali, Ŝe otrzymany w ten sposób katalizator ulega aktywacji za pomocą światła 

widzialnego. Błękit metylowy i aldehyd octowy były degradowane w zawiesinie 

domieszkowanego półprzewodnika, który naświetlano promieniowaniem o długości fali 

λ>400 nm [Asahi, 2001]. Podobnie, Joung i in. zaobserwowali wysoki stopień degradacji 

trichloroetylenu w fazie gazowej, w obecności światła Vis i ww. katalizatora. 

Zanieczyszczenie uległo całkowitej mineralizacji w czasie 100 min prowadzenie procesu 

[Joung, 2006].  

Głównymi zaletami modyfikacji TiO2 gazowym amoniakiem są: prosta procedura 

preparatyki, wysoka reaktywność amoniaku, jego niska cena oraz dostępność. Ubocznym 

skutkiem metody jest utrata fotoaktywności modyfikowanego TiO2 w świetle UV. Ponadto, 

zdecydowana większość katalizatorów tytanowych wygrzewanych w atmosferze NH3 

wykazała tylko nieznaczne właściwości katalityczne w świetle Vis [Irie, 2003a; Kosowska, 

2005; Wawrzyniak, 2006; Fang, 2007].  

Podobnie, impregnacja TiO2 lub Ti(OH)4 w wodnym rozworze NH3 prowadziła do 

otrzymania katalizatora fotowzbudzanego światłem z zakresu Vis [Tokudome, 2004; Kuroda, 

2005; In, 2006]. Roztwór wodny amoniaku stosowany był równieŜ jako czynnik 

hydrolizujący w hydrolizie prekursorów tytanu tj. Ti(SO4)2 [Ihara, 2003], TiCl4 [Sato, 2005], 

TIP [Sato, Kuroda, 2005] i TTB [Wang, 2005]. 

Nieorganicznymi źródłami azotu stosowanymi w preparatyce domieszkowanego TiO2 

były równieŜ: chlorek, azotan [Livraghi, 2006; Di Valentin, 2007], węglan i wodorowęglan 

amonu [Sakthivel, 2003a], oraz HNO3.[Wang, 2007]. Metody wykorzystujące ww. sole 

amonowe i kwas azotowy nie prowadziła jednak do otrzymania wysoce aktywnych w świetle 

Vis katalizatorów tytanowych.  

W Tabeli 3 przedstawiłam opisane w literaturze metody preparatyki TiO2 

domieszkowanego azotem wykorzystujące organiczne prekursory azotu takie jak: hydrazyna, 

trietyloamina, tiomocznik, mocznik, guanidyna i jej sole, urotropina (HMT) oraz melamina.   
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Hydrazyna i trietyloamina były stosowane do impregnacji Ti(OH)4 (świeŜo 

otrzymanego w wyniku hydrolizy TIP) oraz w hydrolizie TTB [Gole, 2004; Cong, 2007; Li, 

2007]. Według Cong’a i in., katalizator otrzymany w wyniku hydrolizy TTB za pomocą 

trietyloaminy wykazuje lepsze właściwości katalityczne w świetle Vis od próbki 

modyfikowanej hydrazyną. Aktywność katalityczna próbek była badana w degradacji 

rodaminy B i 2,4-dichlorofenolu w fazie wodnej [Cong, 2007]. 

Sakthivel i in. prowadzili hydrolizę TIP oraz TiCl4 za pomocą etanolu w obecności 

tiomocznika, czego efektem było otrzymanie proszku domieszkowanego azotem. NajwyŜszy 

stopień redukcji TOC 4-chlorofenolu zaobserwowano w przypadku naświetlania (λ ≥455 nm) 

katalizatora przygotowanego z izopropanolanu tytanu (IV) [Sakthivel, 2004a].  

Mocznik w postaci stałej był ucierany z komercyjnym TiO2 lub mieszany ze świeŜo 

otrzymanym Ti(OH)4 [Yin, 2005; Gandhe, 2005; Kobayakawa, 2005]. Stosowana była 

równieŜ impregnacja tlenku tytanu (IV) [Nosaka, 2005] lub Ti(OH)4 [Kisch, 2007] 

w roztworze mocznika. Podobnie, urotropina ucierana była z TiO2 [Yin, 2005]. Efektywność 

działania katalizatora była badana w fotokatalitycznym utlenianiu NO w świetle Vis i UV. 

Domieszkowana próbka TiO2 wykazała kilkakrotnie wyŜszą fotoaktywność od TiO2 P-25 

w świetle o długości fali powyŜej 510 nm [Yin, 2005]. Aita i in. stosowali urotropinę jako 

dodatek do TiCl3, który wprowadzano do prekursora tytanu przed hydrolizą [Aita, 2004]. 

Nosaka i in. impregnowali komercyjny TiO2 w roztworach chlorku i węglanu 

guanidyny. NajwyŜszą aktywność katalityczną w świetle Vis wykazała próbka 

charakteryzująca się najwyŜszą zawartością azotu [Nosaka, 2005]. 

Pierwsze informacje n.t. fotoaktywności w świetle Vis tlenku tytanu (IV) 

domieszkowanego siarką opublikowane zostały w 2002 roku przez Umebayashi i in., patrz 

Tabela 4. Siarczek tytanu został zastosowany jako prekursor siarki i jednocześnie prekursor 

tytanu. Utlenianie TiS2 w atmosferze powietrza prowadziło do otrzymania katalizatora 

wykazującego przesunięcie batochromowe absorpcji światła. Aktywność katalityczna próbki 

została zbadana w degradacji błękitu metylenowego w świetle Vis [Umebayashi, 2002, 

2003a]. Podstawową wadą zaproponowanej metody są trudności w kontrolowaniu stęŜenie 

domieszki w strukturze katalizatora [Umebayashi, 2003a].  

Odmienny sposób preparatyki katalizatora z siarczku tytanu zaproponowali Ho i in. 

W pierwszej kolejności TiS2 był rozpuszczany w kwasie solnym, a następnie powstały 

roztwór poddawano hydrolizie. Badania efektywności degradacji chlorofenolu w obecności 

przygotowanych próbek katalizatorów wykazały, Ŝe wzrost zawartości siarki 
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w półprzewodniku tytanowym sprzyja poprawie jego fotoaktywności katalitycznej w świetle 

Vis [Ho, 2006]. 

Kolejnym nieorganicznym źródłem siarki w preparatyce domieszkowanego TiO2 jest 

rodanek amonu. Aktywny w świetle Vis katalizator został otrzymany w wyniku hydrolizy 

TiCl3 za pomocą wodnego roztworu prekursora domieszki i kalcynacji w temperaturze 400ºC 

[Katoh, 2006].  

Według Ohno i in., TiO2 domieszkowany siarką moŜna równieŜ otrzymać w wyniku 

hydrolizy izopropanolanu tytanu (IV) w obecności tiomocznika [Ohno, 2003; 2004a]. 

Aktywność katalityczna materiału w świetle Vis (λ>440 nm) była badana w degradacji 

błękitu metylenowego i 2-propanolu w fazie wodnej [Ohno, 2003, 2004a]. Tiomocznik był 

równieŜ ucierany i kalcynowany z tlenkiem tytanu (IV) [Ohno, 2004c; Demeestere, 2005; 

Bacsa, 2005].  

W Tabeli 5 przedstawiłam zestawienie metod otrzymywania TiO2 domieszkowanego 

atomami węgla. Węglik tytanu, wodorotlenek tetrabutyloamoniowy, n-heksan, cykloheksan, 

etanol, mocznik, tiomocznik, glicyna, glukoza i sacharoza były stosowane jako źródła 

domieszki.   

Irie i in. badali metodą wysokotemperaturowego utlenienia TiC w atmosferze 

powietrza. Otrzymany w ten sposób tlenek tytanu (IV) zawierał w swojej strukturze atomy 

węgla i wykazywał właściwości fotokatalityczne w świetle Vis w degradacji 2-proponolu w 

fazie gazowej. Zaproponowana metoda preparatyki jest jednak zbyt czaso- i energochłonna, 

co limituje praktyczne zastosowania jej na skalę przemysłową [Irie, 2003b; Shen, 2006].  

Podobnie, wygrzewanie TiO2 w atmosferze argonu nasyconego parami cykloheksanu 

[Li, 2005] lub n-heksanu [Morawski, 2006] prowadzi do otrzymania domieszkowanego 

węglem katalizatora tytanowego. Efektywność działania próbki modyfikowanej n-heksanem 

była jednak stosunkowo niewielka. Tlenek tytanu (IV) modyfikowany cykloheksanem 

wykazał natomiast lepsze właściwości katalityczne w degradacji benzenu (g) 

od komercyjnego TiO2 P-25.   

 Lettmann i in. z zespołu Kisch’a otrzymali amorficzne katalizatory tytanowe 

domieszkowane węglem za pomocą metody zol-Ŝel. Hydrolizę organicznych alkoholanów 

tytanu (roztwór w alkoholu) prowadzono w obecności kwasu solnego jako katalizatora. 

Powstały Ŝel kalcynowano w atmosferze powietrza w temperaturze 250ºC. Źródłem 

domieszki był sam prekursor tytanu. Aktywność katalityczna materiału została zbadana 

w degradacji 4-chlorofenolu w świetle o długości fal powyŜej 400 nm. Zaobserwowano 

wpływ rodzaju zastosowanego alkoholanu tytanu na efektywność działania katalizatora. 
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NajwyŜszą aktywność w świetle Vis wykazała próbka zawierająca największą ilość 

domieszki. Kalcynacja katalizatora w temperaturach wyŜszych od 250ºC prowadziła 

do ubytku węgla i utraty aktywności w świetle Vis [Lettmann, 2001]. Podobną metodą 

preparatyki zastosowali Tseng i in. tertbutanolan tytanu (IV) (rozcieńczony etanolem) 

poddano hydrolizie za pomocą roztworu kwasu azotowego, a powstały osad kalcynowano 

w róŜnych temperaturach [Tseng, 2006]. 

Źródłami węgla w preparatyce domieszkowanego TiO2 były równieŜ cukry. 

Katalizator tytanowy zawierający atomy węgla został otrzymany w wyniku kalcynacji 

zawiesiny Ti(OH)4 w glicynie [Sivalingram, 2003; Nagaveni, 2004], impregnacji TiO2 

roztworem glukozy [Ren, 2007] i sacharozy [Lin, 2005a], oraz za pomocą hydrolizy TiCl4 

w obecności glukozy [Xu, 2006a].  

Lin i in. zaobserwowali, Ŝe impregnacja tlenku tytanu (IV) w roztworze cukru 

prowadzi nie tylko do otrzymania półprzewodnika aktywnego w świetle Vis, ale poprawia 

równieŜ jego właściwości katalitycznych w świetle UV.  Według autorów, obecność węgla 

w strukturze TiO2 wpływa ponadto korzystnie na właściwości adsorpcyjne katalizatora 

(w stosunku do błękitu metylenowego) oraz zwiększa stabilność termiczną materiału 

[Lin, 2005a].  

Niektórzy naukowcy wprowadzali dwa lub trzy rodzaje domieszek niemetalicznych 

uzyskując katalizator tytanowy aktywny w świetle Vis, patrz Tabela 6. Yu i in. otrzymali 

TiO2 domieszkowany azotem i siarką w wyniku hydrolizy Ti(SO)4 za pomocą wodnego 

roztworu amoniaku. Katalizator wykazał znacznie wyŜszą fotoaktywność katalityczną 

w degradacji gazowego acetonu i formaldehydu niŜ komercyjny TiO2 P-25 (Degussa). 

Badania aktywności katalitycznej próbek prowadzone były w świetle dziennym 

i nadfioletowym [Yu, 2006].  

Zastosowanie tiomocznika w preparatyce katalizatora tytanowego skutkowało 

wg Ohno i in. [Ohno, 2004c] oraz Sun i in. [Sun, 2006] wprowadzeniem w strukturę TiO2 

heteroatomów siarki i węgla. Zhou i in. otrzymali półprzewodnik domieszkowany azotem, 

siarką i węglem prowadząc kalcynację TiO2 z tiomocznikiem [Zhou, 2008]. 

Struktura krystaliczna tlenku tytanu (IV) była modyfikowana równieŜ atomami 

fluorowców, boru i fosforu, patrz Tabela 7. Aktywne w świetle Vis katalizatory otrzymano 

w wyniku hydrolizy TIP, TTB lub TiCl4 za pomocą roztworów: NH4F [Yu, 2002; Li, 2005; 

Jiang, 2007], HJO3 [Hong, 2005], HCl [Long, 2007] oraz NaH2PO4 [Shi, 2006]. Stosowano 

równieŜ impregnację Ti(OH)4 w roztworze H3BO3 [Bettinelli, 2007].  
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Tabela 2. Zestawienie metod preparatyki TiO2 domieszkowanego azotem wykorzystujących nieorganiczne związki azotu 

Suszenie Kalcynacja Prekursor 
azotu 

Rodzaj TiO2  Preparatyka 
t [h] T [ºC] t [h] T [ºC] 

Barwa Literatura 

ST-01 (ISK Ltd.) 
wygrzewanie TiO2 w atmosferze 
mieszaniny NH3/Ar (g) 

- - 3 600 - Asahi, 2001 

ST-01 (ISK Ltd.) 
wygrzewanie TiO2 w atmosferze NH3 
(g) 

- - 3 550÷650 - 
Irie, 2003; 

Tachikawa,  2006 

Priceton Scientific 
Co. 

wygrzewanie TiO2 w atmosferze NH3 
(g) 

- - 0,08 597 - Diwald, 2004 

Police, 
P-25 (Degussa) 
 

wygrzewanie TiO2 w atmosferze 
NH3(g) 
przygotowanie TiO2: przemywanie 
TiO2 (Police) roztw. NH3  i wodą destyl. 
w celu usunięcia SO4

2-, ucieranie 
 w moździerzy po kalcynacji 

- 100 4 200÷800 - 
Kosowska, Mozia, 
2005; Wawrzyniak, 

2006 

z hydroliza TIP 
wygrzewanie TiO2 w atmosferze 
gazowego NH3 

- - 
0,08; 0,17; 
0,5; lub 1  

400÷600 - Joung, 2006 

NH3 (g) 

P-25 (Degussa), 
z hydrolizy 
Ti(SO4)2 

wygrzewanie TiO2 w atmosferze 
mieszaniny gazowej NH3/Ar 
przygotowanie TiO2: hydroliza Ti(SO4)2 
za pomocą 7% roztw. NH3, filtracja, 
przemywanie wodą de styl., dyspersja w 
roztw. HNO3, dojrzewanie, suszenie, 
ucieranie 

- 50 3 500÷600 
Ŝółty, zielony, 

szary 
Fang, 2007 

P-25 (Degussa) 
wygrzewanie wodnej zawiesina TiO2 w 
atmosferze rozpylonego roztw. NH3 

- - - 600÷800 - Silveyra, 2005 

nanorurki 
impregnacja TiO2 w roztw. NH3 (15 h), 
suszenie, kalcynacja 
w atmosferze powietrza 

- - 1 400 Ŝółty Tokudome, 2004 

z hydrolizy TiCl4 

impregnacja Ti(OH)4 w roztw. NH3 i 
dioksanu ( 24 h), filtracja, mycie  
n-heksanem, suszenie pod zmniejsz. 
cieśn., kalcynacja  
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza 
TiCl4 (roztw. w toluenie) za pomocą 
wody destyl. 

10 
temp. 
pok. 

4 400÷600 Ŝółty In, 2006 

z hydrolizy TIP 

impregnacja TiO2 w roztw. NH3  
lub hydroliza TIP za pomocą roztw. 
NH3, filtracja, suszenie, kalcynacja 

przygotowanie  TiO2: hydroliza TIP za 
pomocą woda destyl., filtracja, 
suszenie, kalcynacja  

- - - 100÷450 - Kuroda, 2005 

z hydrolizy  
Ti(SO4)2 

hydroliza Ti(SO4)2 za pomocą 
28% roztw. NH3 (wkraplanie do pH=7), 
mycie wodą dejon. (SO4

2-<0,5 mg/dm3), 
kalcynacja w atmosferze powietrza 

- - 1 400 Ŝółty Ihara, 2003 

z hydrolizy TTB 
hydroliza TTB za pomocą 
25% roztw. NH3 (wkraplanie), suszenie, 
kalcynacja 

0,5 120 1 350÷800 szary, brązowy Wang, 2005 

NH3 (aq) 

z hydrolizy TIP 
lub TiCl4 

hydroliza TIP i TiCl4 za pomocą 28% 
roztw. NH3 (0 ºC), mycie wodą destyl., 
suszenie, kalcynacja 
w atmosferze tlenu 

- 50 - 300÷500 Ŝółty Sato, 2005 

NH3 (aq), 
(NH4)2 CO3,  
NH4HCO3 

z hydrolizy TiCl4 

hydroliza TiCl4 za pomocą roztw. 
prekursora azotu, kalcynacja 
w atmosferze powietrza 

- - - 400 Ŝółty Sakthivel, 2003 

NH3, NH4Cl, 
N2H4, NH4NO3, 

HNO3 
z hydrolizy TIP 

hydroliza TIP za pomocą roztw. 
prekursora azotu, dojrzewanie Ŝelu, 
suszenie, kalcynacja 

- 70 1 lub 4 500 Ŝółty 
Livraghi, 2006; 

Di Valentin, 2007 

HNO3 z hydrolizy TIP 

hydroliza TIP (wkraplanie) za pomocą 
wody, rozpuszczenie osadu w st. HNO3, 
stracenie za pomocą roztw. NH4OH, 
filtracja, mycie wodą dejoniz., suszenie, 
kalcynacja  

- - 2 250÷650 Ŝółty Wang, 2007 

N+ TiO2 (anataz) implantacja jonów N+ (200 eV) - - - - - Shen, 2007 

TIP - izopropanolan tytanu (IV)  
TTB - tertbutanolan tytanu (IV) 
ISK Ltd. - Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 
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Tabela 3. Zestawienie metod preparatyki TiO2 domieszkowanego azotem wykorzystujących organiczne źródła azotu 

Suszenie Kalcynacja Prekursor 
azotu 

Rodzaj TiO2  Preparatyka 
t [h] T [ºC] t [h] T [ºC] 

Barwa Literatura 

hydrazyna, 
trietyloamina 

 
z hydrolizy TIP 

impregnacja roztw. koloidalnego 
w prekursorze azotu, suszenie pod 
zmniejszonym ciśnieniem 
przygotowanie roztw, koloid. Ti(OH)4: 
hydroliza TIP (roztw. w 2-propoanolu) 
za pomocą roztw. HNO3 o pH=2 
(wkraplanie TIP) lub za pomocą roztw. 
kwasu octowego w atmosferze N2 
(wkraplanie 2-propanolu i TIP)   

- - - - Ŝółty Gole, 2004 

hydrazyna z hydrolizy TIP  

impregnacja Ti(OH)4 w roztw. 
hydrazyny, filtracja,  suszenie  
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza TIP 
(wkraplanie) za pomocą wody 
destylowanej, filtracja, mycie, suszenie 

3 110 - - Ŝółty Li, 2007 

hydrazyna, 
trietyloamina,  

mocznik, 
tiomocznik 

z hydrolizy TTB 

hydroliza roztworu mikroemulsji 
(przygotowanej z TTB) 
za pomocą prekursora azotu, ogrzewanie 
w 120 ºC przez 13 h (autoklaw), mycie 
alkoholem i wodą destyl., suszenie 

- - - - Ŝółty Cong, 2007 

tiomocznik 
z hydrolizy TIP 
lub TiCl4

 

hydroliza TIP lub TiCl4 

w obecności tiomocznika za pomocą 
etanolu, suszenie pod zmniejszonym 
ciśnieniem, kalcynacja, mycie roztw. 
HCl i wodą destyl. 

- - - 400÷600 Ŝółty 
Sakthivel, 2004 

 

mocznik z hydrolizy TiCl3 

kalcynacja Ti(OH)4 z mocznikiem 
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza TiCl3 
za pomocą 0,5 M roztw. HNO3 
(wkraplanie), mieszanie z mocznikiem, 
suszenie 

- - 3 450 Ŝółty Gandhe, 2005 

mocznik  z hydrolizy TIP 
kalcynacja Ti(OH)4 z mocznikiem 
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza TIP 
za pomocą wody, mycie wodą, suszenie 

1 120 1 400 Ŝółty Kobayakawa, 2005 

mocznik, 
chlorek 

guanidyny, 
węglan 

guanidyny 

ISK Ltd., 
TAYCA Ltd., 
Degussa, 
Hombikat 

impregnacja TiO2 w roztw. prekursora 
azotu, dojrzewanie, suszenie pod 
zmniejszonym ciśnieniem, kalcynacja w 
atmosferze powietrza, mycie roztw. 
H2SO4 

i wodą, suszenie pod zmniejszonym 
ciśnieniem 

- - 0,5; 1 lub 5 350÷550 - Nosaka, 2005 

mocznik, 
guanidyna, 

NH4F 
z hydrolizy TiCl4 

kalcynacja rozpylonej mieszaniny TiCl4 i 
prekursora azotu 

- - - 900 Ŝółty Li, 2005 

mocznik, HMT,  
(NH4)2 CO3 

P-25 (Degussa) 
ucieranie TiO2 z prekursorem azotu, 
kalcynacja 

- - 1 400 Ŝółty Yin, 2005 

HMT z hydrolizy TiCl3 

hydroliza TiCl3 w obecności HMT za 
pomocą wody destyl. lub alkoholu 
(metanol, etanol, 1-butanol, 1-propanol), 
dojrzewanie w autoklawie (90 ºC, 1 h i 
190 ºC, 2 h), wirowanie, mycie woda 
destyl. i acetonem, suszenie pod 
zmniejszonym ciśnieniem 

ok. 12 80 - - beŜowy 
Aita, 2004; 
Yin, 2005 

 

melamina z hydrolizy TIP 
hydroliza TIP za pomocą roztw. 
melaminy z dodatkiem etanolu, 
dojrzewanie Ŝelu, suszenie, kalcynacja  

- - 4 400÷700  Sathish, 2007 

TIP - izopropanolan tytanu (IV) 
TTB - tertbutanolan tytanu (IV) 
ISK Ltd. - Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 
HMT -  urotropina, heksametylenotetraamina  
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Tabela 4. Zestawienie metod preparatyki TiO2 domieszkowanego siarką 

Suszenie Kalcynacja Prekursor 
siarki Rodzaj TiO2 Preparatyka 

t [h[ T [ºC] t [h] T [ºC] 
Barwa Literatura 

utlenianie TiS2 w atmosferze powietrza - - 1, 5 lub 24 300÷600 
szary, beŜowy, 

biały 
Umebayashi, 2002; 
Umebayashi, 2003a 

TiS2 
z TiS2 
 

rozpuszczenie TiS2 w roztw. HCl (1 M, 
aq), hydroliza w 180 ºC 
przez 6 h (autoklaw), schłodzenie 
powietrzem, filtracja, mycie wodą 
dejon., suszenie 

- 100 - - - Ho, 2006 

S+ TiO2 (rutyl) 
implantacja jonów S+ (200 keV), 
kalcynacja 

- - 6 600 - Umebayashi, 2003b 

rodanek amonu z hydrolizy TiCl3 

hydroliza TiCl3 za pomocą wodnego 
roztworu tiocyjanianu amonu, suszenie, 
kalcynacja w atmosferze powietrza, 
mycie wodą destyl., suszenie 

- - 6 400 Ŝółty Katoh, 2006 

z hydrolizy TIP 

hydroliza TIP w obecności tiomocznika 
za pomocą etanolu, odparowanie pod 
zmniejszonym ciśnieniem, kalcynacja 
w atmosferze powietrza 

- - 
1, 2, 3, 8 
lub 10 

300÷900 Ŝółty 
Ohno, 2003; Ohno, 
2004a; Bacsa, 2005 

z hydrolizy TIP 

hydroliza TIP (roztw. 
w acetyloacetonu) w obecności polimeru 
i tiomocznika (roztw. etanolu) za 
pomocą roztw. HCl (pH=1÷2), suszenie, 
kalcynacja, ucieranie 

24 100 1 500 - Yu, 2005 
tiomocznik 

MT-150A 
(TAYCA Ltd.), 
ST-01 (ISK Ltd.) 

ucieranie TiO2 z tiomocznikiem, 
kalcynacja w atmosferze powietrza, 
mycie wodą destylowaną 

- - 
1, 2, 5 lub 

8 
400÷900 Ŝółty 

Ohno, 2004c; 
Demeestere, 2005; 

Bacsa, 2005 

TIP - izopropanolan tytanu (IV) 
ISK Ltd. - Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 
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Tabela 5. Zestawienie metod preparatyki TiO2 domieszkowanego węglem 

Suszenie Kalcynacja Prekursor 
węgla 

Rodzaj TiO2 Preparatyka 
t [h[ T [ºC] t [h] T [ºC] 

Barwa Literatura 

CO2 z Ti (metal) 
utlenienie Ti w płomieniu 
w atmosferze produktów spalania (CO2 i 
H2O), temp. płomienia - 850 ºC  

- - 13 min 850 szary Khan, 2002 

TiC z TiC utlenienie TiC w atmosferze powietrza - - 8 200÷400 szary Irie, 2003 

TiC z TiC 
utlenienie TiC w atmosferze powietrza 
lub tlenu 

- - 5 lub 36 350÷600 Ŝółty Shen, 2006 

cykloheksan z hydrolizy TiCl4 

wygrzewanie TiO2 w atmosferze argonu 
nasyconego cykloheksanem 
przygotowanie TiO2: hydroliza TiCl4 
(wkraplanie) za pomocą wody destyl. w 
0 ºC, ogrzewanie do 100 ºC (10 min), 
filtracja, mycie roztw. KOH i wodą 
destyl. do pH=8, suszenie 

24 150 2 450, 500 szary Li, 2005 

n-heksan 
Tytanpol A11 
(Police) 

wygrzewanie TiO2 w atmosferze 
argonu nasyconego n-heksanem 

- - 
3; 4,5 lub 

6 
400÷500 szary 

Janus, 2004; 
Morawski, 2006 

- 

z hydrolizy: 
Ti(OEt)4,  

Ti(O-nPr)4, 
Ti(O-iPr)4, 

Ti(O-nBu)4, 
Ti(O-iBu)4, 
Ti(O-tBu)4 

hydroliza prekursora tytanu (roztw. w 
alkoholu) za pomocą roztw. HCl, 
dojrzewanie, suszenie, kalcynacja, 
mielenie (d=1÷2 µm) 

3 65 3 250 - Lettmann, 2001 

z hydrolizy TTB 
hydroliza TTB (roztw. w etanolu) za 
pomocą roztw. HNO3, suszenie, 
kalcynacja w atmosferze powietrza 

- 110 5 150÷600 - Tseng, 2006 

etanol 
Tytanpol A11 
(Police), P-25 
(Degussa) 

wygrzewanie TiO2 w atmosferze 
argonu nasyconego etanolem 

- - 1 150÷400  Janus, 2006 

wodorotlenek 
tetrabutyloamon

iowy 
z hydrolizy TiCl4 

hydroliza TiCl4 za pomocą roztw. 
wodorotlenku tetrabutyloamoniowego 
(wkraplanie), kalcynacja 

-  
0,25; 1 lub 

4 
400, 500 - Sakthivel, 2003 

glicyna, HMT, 
dihydrazyd 

z hydrolizy TIP 

kalcynacja zawiesiny Ti(OH)4 w roztw. 
prekursora domieszki  
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza TIP 
w wodzie w 4 ºC, mycie wodą destyl., 
rozpuszczenie w HNO3 

- - - 350 biały, Ŝółty 
Sivalingram, 2003; 

Nagaveni, 2004 

glicyna z hydrolizy TTB 
hydroliza TTB na łaźni lodowej 
za pomocą wody destyl., roztworzenie w 
HNO3, mieszanie z glicyną, kalcynacja 

- - 
0,5; 1, 2 

lub 3 
350 

brązowy do 
Ŝółtego 

Cheng, 2007 

glukoza, 
wodorotlenek 

tetrabutyloamon
iowy 

z hydrolizy TiCl4 

hydroliza TiCl4 za pomocą roztworu 
prekursora domieszki, dojrzewanie, 
suszenie, kalcynacja w atmosferze 
powietrza 

24 70 15 400 brązowy Xu, 2006a 

glukoza z hydrolizy TIP 

impregnacja TiO2 w roztworze glukozy 
w autoklawie (160 ºC, 12 h), mycie wodą 
i etanolem, suszenie  
przygotowanie TiO2: hydroliza TIP za 
pomocą etanolu z dodatkiem roztworu 
KC, dojrzewanie, filtracja, suszenie 

- 60 - - - Ren, 2007 

sacharoza 
z hydrolizy 
Ti(SO4)2 

impregnacja TiO2 w roztworze 
sacharozy, suszenie, kalcynacja 
w atmosferze N2 
przygotowanie TiO2: hydroliza Ti(SO4)2 
za pomocą NH3 (aq) z NH4HCO3, 
filtracja, mycie roztw. Ba(NO3)2 (SO4

2-

<0,5 mol/dm3) 

- 90 2 400÷600 - Lin, 2005a 

TIP - izopropanolan tytanu (IV) 
TTB - tertbutanolan tytanu (IV) 
HMT -  heksametylenotetraamina
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Tabela 6. Zestawienie metod preparatyki TiO2 współdomieszkowanego dwoma lub trzema atomami niemetali 

Suszenie Kalcynacja Prekursor 
domieszki/ 
domieszka 

Rodzaj TiO2 Preparatyka 
t [h[ T [ºC] t [h] T [ºC] 

Barwa Literatura 

NH3 (aq)/N i S 
z hydrolizy 
Ti(SO4)2 

hydroliza Ti(SO4)2 za pomocą roztw. 
NH3 (wkraplanie), mycie woda 
i alkoholem, suszenie, kalcynacja 

10 80 3 400÷800 - Yu, 2006 

HNO3/N i C C9H19NO4Ti 

hydroliza C9H19NO4Ti (roztw. w 
etanolu) za pomocą roztw. HNO3, 
wirowanie, mycie etanolem i wodą 
dejoniz., suszenie  (5K/min) 

- - 6 400 - Li, 2008 

tiomocznik/ 
C i S 

MT-150A 
(TAYCA Ltd.), 
ST-01 (ISK Ltd.) 

ucieranie TiO2 z tiomocznikiem, 
kalcynacja w atmosferze powietrza, 
mycie wodą destylowaną 

- - 5 400, 500 Ŝółty Ohno, 2004 

tiomocznik i 
mocznik/ 

/C i S 

z hydrolizy TTB, 
TiO2 (anataz)  

hydroliza TTB (wkraplanie) za pomocą 
roztw. tiomocznika, dojrzewanie, 
suszenie, kalcynacja 
lub kalcynacja anatazu lub TiO2 
amorficznego z dodatkiem tiomocznika i 
mocznika 

- 80 3 500÷600 - Sun, 2006 

tiomocznik/ 
N, C i S 

z TTB 

kalcynacja Ti(OH)4 z tiomocznikiem 
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza TTB 
(wkraplanie) za pomocą wody  destyl., 
mycie wodą destyl., suszenie 

10 80 3 500 Ŝółty Zhou, 2008 
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Tabela 7. Zestawienie metod preparatyki TiO2 domieszkowanego atomami fluorowców, borem lub fosforem  

Suszenie Kalcynacja Prekursor 
domieszki/ 
domieszka 

Rodzaj TiO2 Preparatyka 
t [h[ T [ºC] t [h] T [ºC] 

Barwa Literatura 

z hydrolizy TIP 
hydroliza TIP (wkraplanie) za pomocą 
roztw. NH4F, dojrzewanie, suszenie, 
kalcynacja  

8 100 1 400÷700 - Yu, 2002 

NH4F/F 

z hydrolizy TTB 

hydroliza TTB (roztw. w etanolu 
z dodatkiem kwasu octowego) 
za pomocą roztw. NH4F, dojrzewanie, 
suszenie, kalcynacja 

24 60 2 500÷700 - Jiang, 2007 

NH4F/N i F z hydrolizy TiCl4 
hydroliza TiCl4 za pomocą roztw. NH4F, 
kalcynacja zawiesiny 

- - - 500÷1100 Ŝółty Li, 2005a i b 

HIO3/I z hydrolizy TTB 
hydroliza TTB za pomocą roztworu 
HIO3 (wkraplanie), suszenie, kalcynacja 

3 100 2 400÷600 Ŝółty Hong, 2005 

NaH2PO4/P z hydrolizy TTB 

hydroliza TTB (roztw. w etanolu) 
za pomocą roztw. NaH2PO4 (roztw. 
etanolu z dodatkiem kwasu octowego), 
dojrzewanie, kalcynacja 

- - 8 480 - Shi, 2006 

HCl/Cl z hydrolizy TTB 
hydroliza TTB (wkraplanie) 
za pomocą roztworu HCl, suszenie, 
ucieranie, kalcynacja 

- 120 2 210÷400 - Long, 2007 

H3BO3/B z hydrolizy TTB 

impregnacja Ti(OH)4 w H3BO3 (aq), 
dojrzewanie, suszenie, kalcynacja 
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza TTB 
(roztw. w etanolu) za pomocą roztw. 
HNO3, 

12 120 6 450 - Bettinelli, 2007 

TIP - izopropanolan tytanu (IV) 
TTB - tertbutanolan tytanu (IV) 
ISK Ltd. - Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 
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2.3. Efektywność działania katalizatorów tytanowych aktywnych w świetle Vis 

2.3.1. Fotoaktywność katalityczna 

Aktywność katalityczna w świetle widzialnym (λ>400 nm) tlenku tytanu (IV) 

domieszkowanego niemetalami była badana w degradacji następujących związków 

chemicznych: 

• acetaldehyd [Asahi, 2001; Sakthivel, 2003], 

• aceton [Ihara, 2003; Yu, 2006], 

• barwniki: błękit metylenowy [Asahi, 2001; Ohno, 2003; Umebayashi, 2003; Ohno, 

2004a,b i c; Katoh, 2006; Fang, 2007; Jiang, 2007], Reactive Red [Kosowska, 2005; 

Wawrzyniak, 2006], Direct Green 99 [Wawrzyniak, 2006], 

• benzen [Sakthivel, 2003; Li, 2005], 

• eter metylowotertbutylowy [In, 2006], 

• fenol [Hong, 2005; Kosowska, 2005; Wang, 2005; Janus, 2006; Morawski, 2006; 

Wawrzyniak, 2006] i p-chlorofenol [Lettmann, 2001; Sakthivel, 2003; Sakthivel, 

2004; Ho, 2006; Sun, 2006; Cheng, 2007], 

• formaldehyd [Yu, 2006], 

• glikol etylenowy [Tachikawa, 2006], 

• kwas trichlorooctowy [Shen, 2006], 

• 2-metylopirydyna [Ohno, 2004c], 

• 2-propanol [Irie, 2003; Ohno, 2004a; Tokudome, 2004; Nosaka, 2005], 

• siarczek dimetylowy [Demeestere, 2005], 

• tlenek azotu [Yin, 2005; Tseng, 2006] i tlenek węgla [Sakthivel, 2003; Sato, 2005], 

• trichloroetylen [Demeestere, 2005; Joung, 2006]. 

Zanieczyszczenia modelowe degradowane były w fazie ciekłej lub gazowej, 

w fotoreaktorach z katalizatorem unieruchomionym na nośniku lub w postaci zawiesiny 

w wodzie.  

Najczęściej stosowane warunki prowadzenia procesów to [Grassian, 2005]: 

• stęŜenie zanieczyszczenia modelowego w mieszaninie reakcyjnej: 0,1÷5 mM, 

• stęŜenie katalizatora w mieszaninie reakcyjnej: 0,5÷1 g/dm3, 

• długość fali promieniowania padającego na reaktor: >400 nm, 

• moc źródła promieniowania: 100÷1000 W. 
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Początkowa wartość pH wodnej zawiesiny TiO2, która zawiera zanieczyszczenia 

organiczne, wynosi zazwyczaj ok. 4÷5. W trakcie naświetlania pH maleje, w związku 

z powstawaniem kwaśnych produktów pośrednich degradacji zanieczyszczeń. Odczyn 

mieszaniny reakcyjnej nie jest korygowany w trakcie naświetlania [Grassian, 2005].  

Z przeglądu literatury wynika, Ŝe barwniki organiczne (w szczególności błękit 

metylenowy) są często uŜywane jako modelowe zanieczyszczenia wody, które poddaje się 

degradacji fotokatalitycznej w celu wykazania efektywności działania katalizatora [Asahi, 

2001; Ohno, 2003; Umebayashi, 2003; Ohno, 2004; Kosowska, 2005; Katoh, 2006; 

Wawrzyniak, 2006; Fang, Jiang, 2007]. Zastosowanie barwnika umoŜliwia wzrokową 

obserwację postępu degradacji w naświetlanym układzie badawczym. Niemniej jednak, 

absorpcja promieniowania Vis przez barwnik rodzi wątpliwości, co do poprawności 

uzyskanych wyników badań. Fotowzbudzone elektrony barwnika mogą migrować do pasma 

przewodzenia tlenku tytanu (IV) i brać udział w reakcjach redox na powierzchni 

półprzewodnika. Pasmo przewodzenia TiO2 działa jak pośrednik przenoszenia elektronów 

z sensybilizatora do substancji będącej akceptorem elektronów, patrz Rysunek 15 [Lobedank, 

Zhang, 1997; Abe, Cho, 2002].  

 

Rysunek 15. Transport elektronów wzbudzonych światłem Vis z kwasów humusowych (HA) do TiO2;  
HAo - stan podstawowy, HAo* - stan wzbudzony, HAox - utlenione HA, 1) wzbudzenie, 2) fluorescencja, 
3) przekazanie e- z HAo* do pasma przewodzenia (CB), 4) powrotny transfer e- do HAox, 5) transfer e- do O2, 
[Cho, 2002] 

Zjawisko takie jest nazywane sensybilizacją katalizatora przez zanieczyszczenie [Cho, 

2002]. Utlenianie sensybilizatorów, bez regeneracji za pomocą donorów elektronów, 

prowadzi do ich destrukcji [Vinodgopal, 1995].  

Przykładem badań rodzących tego typu wątpliwości są eksperymenty wykonane przez 

Fang’a i in. [Fang, 2007]. Autorzy posługiwali się błękitem metylenowym, w celu wykazania 

fotoaktywności katalitycznej w świetle widzialnym TiO2 domieszkowanego azotem. 

Wiarygodność wyników jest niska, w związku z prawdopodobieństwem sensybilizacji 

katalizatora przez barwnik, o czym świadczy efektywna degradacja zanieczyszczenia 

w układzie odniesienia: TiO2 P-25/Vis (λ>420 nm) [Fang, 2007].  
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Stosowanie barwników wymaga z całą pewnością uwzględnienia dyskusji potencjalnej 

sensybilizacji katalizatora. Niektórzy autorzy odrzucają stosowanie barwników jako 

zanieczyszczeń modelowych w ocenie właściwości fotokatalitycznych TiO2 [Sakthivel, 

2004]. 

Fenol i jego chloropochodne (np. 4-chlorofenol) są powszechnie stosowane 

w badaniach fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń. Fenole stanowią toksyczne, 

a zarazem łatwo wykrywane organoleptycznie zanieczyszczenia wody, trafiające do ścieków 

w wyniku produkcji przemysłu petrochemicznego, rafineryjnego, farmaceutycznego, 

papierniczego, hutniczego, jak równieŜ z koksowni, galwanizerni i eksploatacji górniczej, 

z produkcji tworzyw sztucznych i Ŝywic [Wagner, 2001]. Zanieczyszczenia te łatwo moŜna 

oznaczyć spektrofotometrycznie lub chromatograficznie [Lettmann, 2001; Sakthivel, 2003; 

Ho, Sun, 2006; Cheng, 2007].  

W Tabeli 8 przedstawiłam warunki procesowe, w których prowadzona była degradacja 

fenolu i 4-chlorofenolu oraz efektywność osiągniętą w poszczególnych układach badawczych.  

Wang i in. badali główne produkty degradacji fenolu w układzie TiO2 domieszkowany 

azotem/światło Vis. Zarówno w przypadku mieszaniny reakcyjnej naświetlanej naturalnym 

światłem słonecznym, jak i światłem Vis (emitowanym ze sztucznego źródła) 

zidentyfikowane zostały hydrochinon i kwasy karboksylowe. Wyniki badań wskazują zatem 

na degradację fenolu na drodze reakcji z wygenerowanym rodnikiem hydroksylowym [Wang, 

2005]. RównieŜ Cheng i in. wskazują na utlenienia 4-chlorofenolu przez rodniki 

hydroksylowe w naświetlanej światłem Vis zawiesinie TiO2 domieszkowanego węglem. 

Badania jakościowe HPLC wykazały obecność trzech produktów pośrednich degradacji 

4-chlorofenolu, tj. hydrochinonu, p-chinonu i hydroksyhydrochinonu [Cheng, 2007]. 

Kim i in. uwaŜają jednak, Ŝe TiO2 i  fenole mogą tworzyć kompleks działający jak 

sensybilizator katalizatora, patrz Rysunek 16.  

 
Rysunek 16. Fotoaktywacja kompleksu powierzchniowego: TiO2 i 4-chlorofenol [Kim, 2005] 
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Elektrony, wzbudzone na skutek absorpcji światła widzialnego, migrują z ligandu do 

pasma przewodzenia TiO2 i biorą udział w reakcjach redox [Kim, 2005]. NaleŜy jednak 

zaznaczyć, Ŝe efektywność degradacji fenoli w wyniki absorpcji światła przez tego typu 

kompleks zaleŜy od struktury chemicznej zanieczyszczenia. Agrios’a i in. wykazali, 

Ŝe efektywność degradacji niepodstawionego fenolu na drodze fotoaktywacji kompleksu 

powierzchniowego jest niewielka [Agrios, 2004]. Kim i Choi wskazują natomiast na 

kluczowe znaczenie właściwości powierzchniowych katalizatora. Najlepsze wyniki 

degradacji zaobserwowano dla 4-chlorofenolu i próbek TiO2 o dobrze rozwiniętej 

powierzchni właściwej (ST-01 i Hombikat) [Kim, 2005]. 
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Tabela 8. Degradacja fenoli w układzie: TiO2 domieszkowany niemetalami i światło widzialne 

Warunki prowadzenia procesu 

Związek 
degradowany 

Rodzaj TiO2 Moc lampy 
oraz λprom. [nm] 

Ilość TiO2 
StęŜenie 
związku 

degr. [mM] 

Czas 
naświetlania 

[h] 

Efektywność degradacji Literatura 

TiO2 domieszkowany azotem 
(kalcynacja zawiesiny P-25 w 
atmosferze rozpylonego roztw. 
NH4OH) 

lampa UV-VIS 
max: 360nm 
400 nm: 
650 µW/cm2 

0,5 g  
na płytce 

1,0 3,33 

wzrost degradacji o ok. 20% 
dla najbardziej aktywnego 
katalizatora (w stosunku do 
czystego TiO2 P-25) 

Silveyra, 2005 

TiO2 domieszkowany azotem 
(hydroliza TTB za pomocą 
roztw. NH3) 

lampa Xe 1000 W 
>400 nm 

0,5 g/dm3 0,2 2 
ok. 35% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Wang, 2005 

TiO2 domieszkowany azotem 
(Police i P-25 wygrzewane w 
atm. NH3) 

lampa 100 W  
VIS: 385 W/m2  
UV: 0,09 W/m2  

0,2 g/dm3 1,0 5 
ok. 6,5 % degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora  

Kosowska, 2005 

TiO2 domieszkowany azotem 
(Police i P-25 wygrzewane w 
atm. NH3)  

lampa 100 W 
VIS: 354 W/m2 

UV: znikome 

0,2 g  
na płytce  

0,05; 0,1 lub 
1,0 

24 

ok. 10% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora, gorszy efekt niŜ 
dla czystego TiO2 P-25 

Wawrzyniak, 
2006 

TiO2 domieszkowany węglem 
(A11 Police wygrzewany w 
atm. Ar/n-heksan) 

lampa 100 W 
VIS: 354 W/m2  
UV: znikome 

0,2 g/dm3 1,0 24 
stopień degradacji zbliŜony 
do czystego TiO2, 14-krotnie 
większa mętność 

Morawski, 2006 

TiO2 domieszkowany jodem 
(hydroliza TTB za pomocą 
roztw. HIO3 ) 

lampa Xe 1000W 
>400 nm 

- ok. 0,2 2 
ok. 60% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Hong, 2005 

fenol 

TiO2 domieszkowany chlorem 
(hydroliza TTB za pomocą 
roztw. HCl) 

lampa Xe 1000W 
>400 nm 

0,5 g/dm3 0,18 2 
ok. 45% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Long, 2007  

TiO2 domieszkowany węglem 
(hydroliza wybranych 
alkoholanów tytanu)  

8 lamp 11 W 
>400 nm 

0,5 g/dm3 0,25 1,67 
ok. 50 % degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Lettmann, 2001 

TiO2 domieszkowany węglem 
(hydroliza TiCl4 

za pomocą wodorotlenku 
tetrabutyloamoniowego) 

lampa Xe 150 W 
>455 nm 

1 g/dm3 0,25 3 
100% redukcji TOC dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Sakthivel, 2003 

TiO2 domieszkowany węglem 
(kalcynacja TiO2 

z tiomocznikiem 
i mocznikiem) 

lampa Xe 250 W 
30 mW/cm2 
> 400 nm 

1g/dm3 0,15 3 
ok. 35% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Sun, 2006 

TiO2 domieszkowany węglem 
(hydroliza TTB, rozpuszczenie 
w HNO3, mieszanie z glicyną) 

lampa Xe 250 W 
30 mW/cm2 
> 420 nm  

1 g/dm3 0,15 lub 1,0 1 
ok. 35% (co=0,15 mM), 
ok 10% ( co=1 mM)  

Cheng, 2007 

TiO2 domieszkowany azotem 
(hydroliza TiCl4 za pomocą 
roztw. NH3, 
(NH4)2CO3 lub NH4HCO3) 

lampa Xe 150 W 
>455 nm 
 

1 g /dm3 0,25 6 
ok. 50% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Sakthivel, 2003 

TiO2 domieszkowany azotem 
(hydroliza TIP lub TiCl4 z 
tiomocznikiem) 

lampa Xe 150 W 
>455 nm 

1 g /dm3 0,25 3 
ok. 30% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora 

Sakthivel, 2004 

4-chlorofenol 

TiO2 domieszkowany siarką 
(rozpuszczanie TiS2 w roztw. 
HCl, hydroliza) 

lampa 300W 
>400 nm 

1 g/dm3 0,25  6 

88% degradacji dla 
najbardziej aktywnego 
katalizatora, 
wzrost ilości S powodował 
wzrost efektywność 

Ho, 2006 
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2.3.2. ZaleŜność fotoaktywości katalitycznej od właściwości fizykochemicznych 

Właściwości fizykochemiczne katalizatora tytanowego mają kluczowe znaczenia 

|dla efektywności fotokatalizy heterogenicznej, patrz teŜ pkt 2.1.3. Odpowiednia 

charakterystyka otrzymywanych próbek domieszkowanego TiO2 jest więc waŜną częścią 

pracy badawczej odnoszącej się do preparatyki katalizatorów.  

W Tabeli 9 przedstawiłam przykładowe charakterystyki katalizatorów tytanowych 

domieszkowanych pierwiastkami niemetalicznymi, z uwzględnieniem: 

•  składu fazowego oraz rozmiaru krystalitów (dyfrakcja promieniowania 

rentgenowskiego XRD), 

•  powierzchni właściwej BET (obliczona na podstawie izoterm adsorpcji), 

•  zdolności absorpcji światła oraz energii pasma wzbronionego (spektroskopia 

absorpcyjna UV-Vis), 

•   składu chemicznego katalizatora lub jego warstw powierzchniowych (analiza 

elementarna lub spektroskopia fotoelektronów XPS). 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe spektroskopia fotoelektronów XPS jest znacznie 

korzystniejszym narzędziem analizy jakościowej i ilościowej katalizatora od analizy 

elementarnej. Spektroskopia XPS dostarcza bowiem informacji na temat składu 

powierzchniowych warstw badanej próbki, stopnia utlenienia poszczególnych pierwiastków 

oraz rodzaju wiązań chemicznych obecnych w strukturze katalizatora. 

Z przeglądu literatury wynika, Ŝe domieszkowany TiO2 jest zazwyczaj otrzymywany 

w postaci anatazu, czyli najbardziej fotoaktywnej katalitycznie odmiany, o dobrze rozwiniętej 

powierzchni właściwej. Domieszkowanie struktury tlenku tytanu (IV) skutkuje najczęściej 

zwęŜeniem pasma wzbronionego półprzewodnika. Obok celowo wprowadzonej domieszki, 

w katalizatorze obecne są zanieczyszczenia będące pozostałością po prekursorze tytanu 

i związku zastosowanego jako źródło domieszki (patrz Tabela 9). 

Poprawę efektywności działania katalizatora tytanowego w świetle widzialnym moŜna 

uzyskać przez poszukiwanie nowych warunków preparatyki domieszkowanego TiO2, które 

prowadzą do otrzymania półprzewodnika o poŜądanych właściwościach fizykochemicznych. 

Wang i in. badali zmiany fotoaktywności TiO2 domieszkowanego azotem wraz ze wzrostem 

temperatury kalcynacji katalizatora. Osad wodorotlenku tytanu, otrzymany w wyniku 

hydrolizy TTB za pomocą roztworu NH3, kalcynowano w róŜnych temperaturach z zakresu 

350÷800°C, patrz Tabela 2. Fotoaktywność katalityczną przygotowanych proszków zbadano 

w degradacji fenolu w fazie wodnej. Wyniki badań wykazały, Ŝe próbka kalcynowana 
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w 400°C charakteryzowała się najwyŜszą efektywnością działania katalitycznego 

w obecności światła Vis. Katalizator posiadał strukturę anatazu, największą powierzchnię 

właściwą, węŜszą przerwę energetyczną od czystego TiO2 oraz zawierał największą ilość 

azotu podstawionego za tlen, patrz Tabela 9. Wzrost temperatury kalcynacji powodował 

transformację anatazu do rutylu, zmniejszanie się powierzchni właściwej, wzrost energii 

pasma wzbronionego, ubytek azotu ze struktury TiO2 oraz utratę aktywności katalitycznej 

w świetle Vis [Wang, 2005].  

Bardzo podobne wyniki badań uzyskali Hong i in. dla próbek katalizatora 

domieszkowanego jodem, który otrzymano w wyniku hydrolizy TTB za pomocą wodnego 

roztworu HIO3, patrz Tabela 7. Próbka kalcynowana w temperaturze 400°C wykazała 

najlepsze właściwości katalityczne w degradacji fenolu w świetle Vis. Charakterystykę ww. 

próbki przedstawiłam w Tabeli 9. Wzrost temperatury kalcynacji powodował podobne 

zmiany właściwości fizykochemicznych katalizatora, jak w przypadku badań Wang’a i in 

[Hong, Wang, 2005]. 

Long i in. badali fotoaktywność katalityczną i właściwości fizykochemiczne TiO2 

domieszkowanego atomami chloru, kalcynowanego w temperaturach z zakresu 210÷400°C, 

patrz Tabela 7. NajwyŜszy stopień degradacji fenolu w świetle widzialnym osiągnięto dla 

katalizatora kalcynowanego w 300°C (patrz Tabela 9). Analiza XPS próbki wykazała 

obecność chloru w katalizatorze. Według autorów, atomy tlenu struktury TiO2 były 

podstawiane anionami Cl- [Long, 2007]. Niestety publikacja nie zawiera danych dotyczących 

ilości wprowadzonej domieszki oraz składu jakościowego i ilościowego pozostałych 

katalizatorów, co uniemoŜliwia korelację właściwości fizykochemicznych z aktywnością 

fotokatalityczną próbek domieszkowanego TiO2 w świetle Vis.   

Badania przeprowadzone przez Cheng’a i in. wykazały zaleŜność efektywności 

działania domieszkowanego półprzewodnika tytanowego od czasu jego kalcynacji, patrz 

Tabela 5. Próbki TiO2 domieszkowane węglem zostały otrzymane dzięki wykorzystaniu 

glicyny. Najlepsze właściwości fotokatalityczne w degradacji 4-chlofenolu w świetle Vis 

wykazała próbka kalcynowana przez okres 1 h. Katalizator ten posiadał dobrze rozwiniętą 

powierzchnię właściwą (patrz Tabela 9) oraz absorbował światło z zakresu Vis. WydłuŜanie 

czasu kalcynacji powodowało wzrost krystalitów anatazu oraz zmniejszanie się powierzchni 

właściwej katalizatora [Cheng, 2007]. RównieŜ w przypadku tej publikacji brak jest danych 

analizy jakościowej i ilościowej wszystkich przygotowanych próbek domieszkowanego TiO2.     

Wpływ ilości domieszki na strukturę krystaliczną oraz elektronową TiO2 był badany  

przez Yu i in. Katalizatory tytanowe domieszkowane siarką zostały otrzymane w wyniku 
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hydrolizy TIP w obecności polimeru i tiomocznika, patrz Tabela 4. Zawartość siarki w TiO2 

zmieniała się w granicach 1,23÷1,96% at. Wzrost ilości domieszki powodował spadek 

wielkości krystalitów anatazu oraz sprzyjał absorpcji światła z zakresu Vis. Półprzewodnik 

zawierający najwięcej siarki (patrz Tabela 9) wykazał najsilniejsze właściwości 

bakteriobójcze w świetle widzialnym [Yu, 2005].   

Podobnie Bettinelli i in. badali zmiany strukturalne TiO2 na skutek domieszkowania 

katalizatora atomami boru, patrz Tabela 7. Wzrost ilości domieszki powodował wzrost 

wielkości powierzchni właściwej oraz sprzyjał transformacji anatazu w rutyl. Najlepsze 

właściwości fotokatalityczne w degradacji błękitu metylenowego w świetle Vis uzyskano 

dla próbki o umiarkowanej zawartości atomów boru. Katalizator ten posiadał dobrze 

rozwiniętą powierzchnię właściwą oraz niewielką ilość rutylu, patrz Tabela 9 [Bettinelli, 

2007]. 
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Tabela 9. Charakterystyka fizykochemiczna wybranych katalizatorów tytanowych domieszkowanych niemetalami 

Domieszka Preparatyka 
Skład fazowy/Wielkość 

krystalitów [nm] 
Powierzchnia właściwa 

BET [m2/g] 

Energia pasma 
wzbronionego 
[eV]/Absorpcja 

światła 

Skład chemiczny Literatura 

S 
(1,96% at.) 

hydroliza TIP (roztw. w 
acetyloacetonu) w obecności 
polimeru i tiomocznika za pomocą 
roztw. HCl (pH=1÷2), suszenie, 
kalcynacja (500 ºC, 1h), ucieranie 

anataz 
113,4  

(niedomieszkowany 
TiO2: 72,9) 

- 
Ti, O, S  

(S+6 w miejsce Ti+4) 
Yu, 2005 

hydroliza TTB za pomocą 
25% roztw. NH3 (wkraplanie), 
suszenie, kalcynacja (400 ºC, 1h) 

anataz 203,7 2,93 
Ti, O, N 
(Ti-N) 

Wang, 2005 

hydroliza TIP (wkraplanie) za 
pomocą wody, rozpuszczenie osadu 
w st. HNO3, stracenie za pomocą 
roztw. NH4OH, filtracja, mycie 
wodą dejoniz., suszenie, kalcynacja 
(250 ºC, 2 h) 

próbka amorficzna - 1,55 
Ti, O, N 
(O-Ti-N) 

Wang, 2007 

wygrzewanie (600ºC) wodnej 
zawiesina TiO2 P-25 w atmosferze 
rozpylonego roztw. NH3 

anataz/rutyl 
(80%/20%) 

51,0 
(niedomieszkowany 

TiO2: 49,0) 

2,93  
 

- Silveyra, 2005 

N 

hydroliza (400ºC, 3h) TiCl4 za 
pomocą rozwt. etanolu z 
tiomocznikiem, suszenie, 
kalcynacja w 400, mycie roztw. 
HCl i wodą destyl. 

anataz ze śladowymi 
ilościami rutylu 

- 2,91  
Ti, O, N  

(0,3% wag. N 
wg analizy element.) 

Sakthivel, 2004 

hydroliza Ti(O-iBu)4 (roztw. w 
alkoholu) za pomocą roztw. HCl, 
dojrzewanie, suszenie, kalcynacja 
(250 ºC, 3h), mielenie (d=1÷2 µm) 

postać amorficzna 
z małymi krystalitami 

anatazu 
158,0 - 

Ti, O, C  
(0,3% wag. C  

wg analizy element.) 
Lettmann, 2001 

impregnacja TiO2 w roztw. glukozy 
w autoklawie (160ºC, 12 h), mycie 
wodą i etanolem, suszenie 60ºC 

anataz  
(niedomieszkowany TiO2 

zawierał równieŜ 
niewielkie ilości brukitu) 

126,5 
(niedomieszkowany 

TiO2: 108,3) 

3,01 
 

Ti, O, C 
(T-O-C) 

Ren, 2007 
 

C 

hydroliza TTB na łaźni lodowej za 
pomocą wody destyl., roztworzenie 
w HNO3, mieszanie z glicyną, 
kalcynacja (350 ºC, 1h) 

anataz 215,0 2,92 
Ti, O, C  
(C-O) 

Cheng, 2007 

N, C, S 

kalcynacja (500ºC , 3h) Ti(OH)4 z 
tiomocznikiem 
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza 
TTB (wkraplanie) za pomocą wody  
destyl., mycie wodą destyl., 
suszenie 

anataz 
88,4 

(niedomieszkowany 
TiO2: 83,4) 

2,4 
Ti, O, N, C, S 

(Ti-N, Ti-C, Ti-S) 
Zhou, 2008 

Cl 
hydroliza TTB (wkraplanie) 
za pomocą roztw. HCl, suszenie, 
ucieranie, kalcynacja (300ºC, 2h) 

anataz/rutyl 
(96%/4%)/10 

158,0 
przesunięcie 

batochromowe 
absorpcji 

Ti, O, Cl 
(Cl- w miejsce O2-) 

Long, 2007 

B 
(9% mol.) 

impregnacja Ti(OH)4 w roztw. 
H3BO3, dojrzewanie Ŝelu, suszenie, 
kalcynacja (450ºC, 5h). 
przygotowanie Ti(OH)4: hydroliza 
TTB (roztw. w etanolu) za pomocą 
roztw. HNO3, 

anataz/rutyl 
(94%/6%)/6 

127,0 - - Bettinelli, 2007 

I 
hydroliza TTB za pomocą roztw. 
HIO3 (wkraplanie), suszenie, 
kalcynacja (400ºC , 2h) 

anataz/5 - 
2,99/przesunięcie 
batochromowe 

absorpcji 

Ti, O, C, I 
(I+5 w miejsce Ti+4) 

Hong, 2005 
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2.4. Podsumowanie  

Fotokataliza heterogeniczna z udziałem TiO2 daje moŜliwość całkowitej mineralizacji 

szerokiej gamy związków chemicznych zanieczyszczających wodę i powietrze, jednakŜe 

efektywność metody zaleŜy przede wszystkim od rodzaju zastosowanego katalizatora 

tytanowego oraz jego właściwości fizykochemicznych. W wielu ośrodkach naukowych 

na świecie prowadzone są badania mające na celu opracowanie sposobu preparatyki 

katalizatora tytanowego wykazującego wysoką fotoaktywność w świetle Vis (tzw. katalizator 

drugiej generacji). Indukowanie właściwości katalitycznych za pomocą energii odnawialnej 

w postaci naturalnego światła widzialnego (emitowanego przez Słońce) da moŜliwość 

proekologicznego, niedrogiego i powszechnego oczyszczania środowiska.  

Domieszkowanie TiO2 atomami niemetali jest w chwili obecnej uznawane 

za najbardziej efektywny sposób preparatyki katalizatora tytanowego drugiej generacji. 

Efektywność działania półprzewodnika w świetle Vis zaleŜy jednak od rodzaju i ilości 

zastosowanej domieszki, sposobu wbudowania jej w strukturę TiO2, jak równieŜ od wielkości 

powierzchni właściwej, rozmiaru cząstek i składu fazowego katalizatora. WyŜej wymienione 

czynniki są w ścisły sposób związane z metodą preparatyki katalizatora, a w szczególności 

z rodzajem prekursora tytanu, rodzajem i ilością prekursora domieszki oraz warunkami 

obróbki termicznej.  

Uwagi, które nasunęły mi się w trakcie omawiania literatury przedmiotu 

są następujące: 

• w literaturze opisano wiele róŜnorodnych metod preparatyki katalizatorów drugiej 

generacji z wykorzystaniem nieorganicznych i organicznych prekursorów domieszek, 

naleŜących do róŜnych klas związków chemicznych; 

• katalizatory o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej w postaci anatazu były 

najczęściej otrzymywane w wyniku hydrolizy alkoholanów tytanu, zwłaszcza TIP 

i TTB; 

• niektóre z zaproponowanych metod prowadziły do otrzymania katalizatorów 

charakteryzujących się niewielką powierzchnią właściwą i w konsekwencji niską 

fotoaktywnością katalityczną; 

• w preparatyce katalizatorów tytanowych często stosowane były rozpuszczalniki 

organiczne, których zastosowanie jest niekorzystne dla środowiska i niezgodne 

z podstawowymi zasadami zielonej chemii; 
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• w wielu przypadkach stosowano skomplikowane i czasochłonne metody preparatyki, 

często trudne w kontrolowaniu, co uniemoŜliwia ich praktyczne zastosowanie 

w technologii chemicznej; 

• brak jest uniwersalnego układu badawczego oraz standardowych warunków 

prowadzenia procesów; badania fotoaktywności katalitycznej próbek prowadzone są 

w bardzo róŜny indywidualny sposób, co uniemoŜliwia porównywanie wyników 

i wyciąganie jednoznacznych wniosków; 

• barwniki organiczne, które mogą działać jako sensybilizatory katalizatora w świetle 

Vis, były wykorzystywane jako modelowe zanieczyszczenia do oceny aktywności 

katalitycznej otrzymanych próbek tytanowych; 

• niektóre doniesienia literaturowe nie zawierają szczegółowych informacji na temat 

metodyki badawczej (np. natęŜenie przepływu fazy natleniającej, natęŜenie światła 

padającego) i charakterystyki otrzymanych katalizatorów;  

• w wielu przypadkach nie uwzględniono wpływu ilości domieszki i temperatury 

kalcynacji na właściwości fizykochemiczne i fotoaktywność katalityczną 

półprzewodnika tytanowego; 

• w badaniach degradacji zanieczyszczeń stosowano zazwyczaj katalizator w ilości 1g 

na 1dm3 mieszaniny reakcyjnej, tj. standardowe stęŜenie katalizatora dla TiO2 P-25; 

nie brano natomiast pod uwagę faktu, iŜ katalizatory otrzymane róŜnymi metodami 

preparatyki charakteryzują się róŜnym rozkładem wielkości cząstek oraz róŜnymi 

wielkościami powierzchni właściwej; 

• zdecydowana większość publikacji poświęconych domieszkowanemu TiO2 nie 

zawiera Ŝadnych informacji n.t. przebiegu degradacji zanieczyszczeń 

w przygotowanym układzie fotokatalitycznym; tylko nieliczne badania produktów 

pośrednich [Wang, 2005; Cheng, 2007] oraz badania spektroskopii ESR [Yu, 2005] 

wskazują, Ŝe zanieczyszczenia [Wang, 2005; Cheng, 2007] i bakterie [Yu, 2005] 

są unieszkodliwiane w układzie: domieszkowany TiO2/światło Vis dzięki rodnikom 

hydroksylowym. 
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3. CEL PRACY I ZAKRES BADA Ń 

Głównym celem pracy było otrzymanie katalizatora tytanowego wykazującego 

fotoaktywność katalityczną w świetle widzialnym, tzw. katalizatora drugiej generacji. 

Fotokataliza heterogeniczna z udziałem ww. materiału zapewni moŜliwość degradacji 

zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem energii odnawialnej w postaci światła 

słonecznego. W efekcie, koszty prowadzenia procesów będą niewielkie i wzrosną moŜliwości 

aplikacyjne metody w ochronie środowiska [Anpo, 1997, 2000; Carp, 2004; Grassian, 2005; 

Fujishima, 2006].  

Elementem nowości naukowej w pracy jest procedura preparatyki katalizatora 

tytanowego aktywnego w świetle Vis, którą opracowałam uwzględniając podstawowe zasady 

zielonej chemii (w szczególności zasady: eliminacji rozpuszczalników chemicznych oraz 

zmniejszania pracochłonności oraz energochłonności procesów). Ponadto, w badaniach 

zastosowałam nowe, wcześniej niestosowane prekursory azotu i/lub siarki.  

Prace badawcze obejmowały preparatykę próbek domieszkowanego TiO2 oraz ocenę 

ich fotoaktywności w świetle widzialnym (λ>400, 420, 455 i 495 nm) i nadfioletowym 

(250<λ<400 nm). Właściwości fotokatalityczne otrzymanych katalizatorów tytanowych były 

badane w degradacji wybranych zanieczyszczeń modelowych (nie będących barwnikami) 

w napowietrzanej fazie wodnej. Zbadany został równieŜ wpływ ilości zastosowanej 

domieszki na fotoaktywność katalityczną materiału w świetle Vis. Wybrane katalizatory 

zostały scharakteryzowane pod względem składu chemicznego i fazowego, wielkości 

krystalitów, powierzchni właściwej BET, gęstości ładunku powierzchniowego oraz absorpcji 

światła z zakresu UV-Vis, w celu określenia korelacji pomiędzy ich właściwościami 

fizykochemicznymi i fotoaktywnością katalityczną. Komercyjnym katalizatorem odniesienia 

w badaniach był tlenek tytanu (IV) P-25 firmy Degussa (Niemcy). 

Przygotowałam równieŜ serię katalizatorów kalcynowanych w szerokim zakresie 

temperatur bez dodatku domieszki. Określiłam wpływ temperatury kalcynacji na efektywność 

działania tlenku tytanu (IV) w świetle widzialnym i nadfioletowym oraz na właściwości 

fizykochemiczne próbek, tj. skład chemiczny i fazowy, wielkość krystalitów, powierzchnię 

właściwą BET, gęstość ładunku powierzchniowego oraz właściwości absorpcji światła z 

zakresu UV-Vis. Badania te miały równieŜ na celu wyjaśnienie wpływu temperatury 

kalcynacji na charakter chemiczny węgla wbudowanego w strukturę TiO2, stanowiącego 

pozostałość po organicznym prekursorze tytanu, tj. izopropanolanie tytanu (IV).  

Z technologicznego punktu widzenia istotna jest trwałość otrzymanych katalizatorów 

podczas ich przechowywania. W tym odniesieniu, dla wybranych próbek tytanowych 
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prowadziłam przez 6 miesięcy cykl pomiarów efektywności degradacji fenolu w naświetlanej 

światłem Vis zawiesinie katalizatora, w celu określenia wpływu starzenia się 

na fotoaktywność próbek.  

WaŜnym zadaniem w ramach podjętego tematu było określenie przebiegu degradacji 

zanieczyszczeń w przygotowanym układzie fotokatalitycznym: domieszkowany TiO2/światło 

Vis. Zakres prac obejmował identyfikację produktów pośrednich degradacji wybranego 

zanieczyszczenia modelowego oraz badania generowania rodników hydroksylowych 

w naświetlanej zawiesinie domieszkowanego katalizatora.  
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4. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

4.1. Preparatyka katalizatorów tytanowych 

4.1.1. Procedura preparatyki 

Procedurę preparatyki katalizatorów tytanowych przedstawiłam w postaci schematu 

ideowego na Rysunku 17.  
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Rysunek 17. Schemat ideowy preparatyki domieszkowanych katalizatorów tytanowych 
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Zastosowana przeze mnie metoda preparatyki powstała w oparciu o procedurę 

opracowaną wcześniej w Katedrze Technologii Chemicznej PG przez Ewę Kowalską 

[Kowalska, 2004]. Proszki tytanowe otrzymałam metodą strącenia osadu, w wyniku hydrolizy 

izopropanolanu tytanu (IV) w obecności wybranych prekursorów domieszek.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe metoda zol-Ŝel jest powszechnie uwaŜana za najbardziej 

korzystny sposób otrzymywania TiO2 o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej. Procedura 

preparatyki ww. metody wymaga jednak energo- i czasochłonnej operacji suszenia 

otrzymanego Ŝelu, który w swojej strukturze ma często zokludowany rozpuszczalnik. 

Produkcja domieszkowanego katalizatora tytanowego na skale przemysłową za pomocą 

metody strącenia osadu wydaje się więc bardziej korzystna.  

Z przeglądu literatury wynika, Ŝe najczęściej stosowanymi czynnikami strącającymi 

w preparatyce katalizatorów heterogenicznych są roztwory alkaliów lub amoniaku, węglanów 

sodu, potasu i amonu [Grzybowska-Świerkosz, 1993]. UŜycie tych związków pociąga za sobą 

konieczność starannego przemywania osadów, w celu usunięcia kationów litowców. Dlatego 

teŜ w badaniach własnych, hydrolizę TIP prowadziłam za pomocą wody destylowanej, 

w obecności prekursorów domieszek lub bez nich (w zaleŜności od rodzaju otrzymywanego 

katalizatora).  

Prekursory domieszek stosowałam w ilościach odpowiadających zawartości: 0,5; 1; 2 

lub 5% wagowych S lub N w przeliczeniu na ilość powstającego TiO2 (przy załoŜeniu 100% 

wydajności hydrolizy TIP). Część z zastosowanych związków modyfikujących ulegała 

rozpuszczeniu w TIP, pozostałe tworzyły układy dyspersyjne. Janczarek wykazał, 

Ŝe dyspersja prekursora domieszki w hydrolizującym prekursorze tytanu, moŜe mieć istotne 

znaczenie dla otrzymywania wysoce aktywnych katalizatorów [Janczarek, 2005].  

Prekursory domieszek wprowadzałam bezpośrednio do fazy ciekłej - izopropanolanu 

tytanu (IV), pomijając zazwyczaj stosowany etap rozcieńczania TIP w rozpuszczalniku 

organicznym. Eliminacja rozpuszczalnika z preparatyki katalizatorów podyktowana została 

zasadą zielonej chemii o eliminacji lub znacznym zmniejszaniu ilości zuŜywanych 

odczynników, w szczególności rozpuszczalników organicznych. 

Trudnorozpuszczalny osad Ti(OH)4 powstający w wyniku hydrolizy TIP był płukany 

za pomocą alkoholu etylowego, w celu eliminacji wiązań wodorowych sprzyjających 

niekorzystnej aglomeracji cząstek katalizatora [Kowalska, 2004]. Obróbkę termiczną 

i kalcynację w 450°C prowadziłam w celu uzyskania TiO2 w postaci anatazu o wysokim 

stopniu krystalizacji [Grzybowska-Świerkosz, 1993; Kowalska, 2004; Sakthivel, 2006].  
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Niedomieszkowany tlenek tytanu (IV), stanowiący materiał odniesienia 

dla domieszkowanych katalizatorów, otrzymałam tą samą metodą, bez dodatku prekursora 

domieszki. Ponadto, w celu przeprowadzenia badań wpływu temperatury kalcynacji 

na właściwości TiO2 przygotowałam serię niedomieszkowanych katalizatorów tytanowych 

kalcynowanych w temperaturach: 250, 350, 450, 550, 650 i 750°C. 

Wybrane katalizatory tytanowe zostały równieŜ otrzymane według ww. sposobu 

preparowania ze zmienionym (skróconym o 50%) czasem dojrzewania i suszenia materiału. 

Otrzymane próbki posłuŜyły ocenie moŜliwości skrócenia czasu obróbki termicznej 

katalizatora, w celu zmniejszenia czasu trwania preparatyki katalizatora i ilości energii 

zuŜywanej na ww. operacje jednostkowe.  

4.1.2. Prekursory domieszek 

Hydrolizę TIP prowadziłam w obecności wybranych związków organicznych 

tj. acetamidu, acetonitrylu, melaminy, mocznika, monoetanoloaminy, tioacetamidu, 

tiomocznika; a takŜe nieorganicznych, wyszczególnionych poniŜej. Zastosowanie 

prekursorów domieszek naleŜących do róŜnych klas związków chemicznych dało moŜliwość 

wprowadzenia do struktury TiO2 domieszek pochodzących z prekursorów o róŜnych 

strukturach chemicznych. Wszystkie zastosowane prekursory organiczne ulegają rozpadowi 

termicznemu poniŜej temperatury 300°C, co zapewniło ich rozkład w trakcie kalcynacji. 

Acetamid, acetonitryl, monoetanoloamina, melamina i tioacetamid nie były wcześniej 

wykorzystywane jako prekursory domieszek w preparatyce domieszkowanego TiO2, patrz 

Tabele 3÷6. Zastosowanie tych związków w badaniach stanowi element nowości niniejszej 

pracy. Melamina (patrz Tabela 3) została zastosowana przez Sathish’a i in. dopiero w 2007 r. 

[Sathish, 2007]. 

Ponadto, wykorzystane zostały wybrane prekursory nieorganiczne, tj. TiN, 

(NH4)2SO4, NH4SCN, CdS, CuS, FeS, K2Sx, Na2S, Sb2S3, Se2S3, SnS2, TiS2. Literatura 

naukowa wskazuje bowiem, Ŝe jony sieci krystalicznej tlenku tytanu (IV) mogą być 

z łatwością podstawione przez jony o podobnych promieniach jonowych lub przez jony 

pierwiastków o zbliŜonej elektroujemności, patrz Tabela 10 [Dereń, 1975]. NaleŜy jednak 

zauwaŜyć, Ŝe część z zastosowanych związków (TiN, CdS, CuS, FeS, Sb2S3, SnS2, TiS2) jest 

trudnorozpuszczalna w wodzie oraz posiada wysoką temperaturę rozkładu termicznego. 

Zastosowanie NH4SCN i Se2S3 w badaniach stanowi element nowości niniejszej pracy. 

Rodanek amonu (patrz Tabela 4) został zastosowany przez Katoh’a i in. dopiero 

w 2006 roku. 
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Tabela 10. Wartości promieni jonowych i elektroujemności pierwiastków zastosowanych w preparatyce 
katalizatora tytanowego [Mizerski, 1997] 

Pierwiastek Elektroujemność wg Paulinga Stopień utlenienia/Wielkość jonu [Å] 

Macierzyste atomy TiO2 
Ti 1,5 +4/0,605 
O 3,5 -2/1,40 

Wprowadzona domieszka 
N 3,0 -3/1,71;  +1/1,43 (NH4) 
S 2,5 -2/1,84 
C 2,5 -4/2,60; +4/0,15 
Cd 1,7 +2/0,95 
Cu 1,9 +2/0,73 
Fe 1,9 +2/0,78 
K 0,9 +1/1,38 
Na 0,9 +1/1,02 
Sn 1,8 +4/0,69 
Se 2,4 +3/0,83 
Sb 1,9 +3/0,76 

4.2. Układ badawczy  

Badania właściwości katalitycznych otrzymanych proszków tytanowych oraz 

mechanizmu degradacji zanieczyszczeń modelowych prowadziłam w układzie badawczym 

przedstawionym na Rysunku 18. 

Źródło promieniowania elektromagnetycznego stanowiła 1000 W lampa ksenonowa 

(model 6271, Oriel) /1/ emitująca promieniowanie w zakresie od UV do IR. Wiązka 

promieniowania przechodziła przez umieszczony na ławie optycznej filtr wodny /3/ oraz 

szklany filtr absorpcyjny (wymienny) /4/. Filtr wodny (grubość: 10 cm, temperatura: 10 °C) 

zastosowałam w celu chłodzenia elementów znajdujących się na drodze promieniowania 

i wyeliminowania z układu promieniowania IR. Wymienne filtry absorpcyjne (model: 

GG400, GG420, GG455, GG495, UG1; Optel) umoŜliwiły prowadzenie badań 

w świetle widzialnym (GG: λ>400, 420, 455 i 495 nm) lub nadfioletowym (UG: 

250<λ<400 nm). 

Zawiesina katalizatora z wybranym zanieczyszczeniem modelowym była naświetlana 

w reaktorze cylindrycznym (V=25 cm3) /5/ z kwarcowym okienkiem. Temperatura układu 

była utrzymywana na stałym poziomie za pomocą płaszcza wodnego reaktora, połączonego 

z filtrem wodnym i kriostatem pracującym w trybie zewnętrznego obiegu wody. Zawartość 

reaktora była mieszana za pomocą mieszadła magnetycznego. Aparaturę badawczą 

umieściłam w światłoszczelnej obudowie /8/ (tzw. black box) eliminującej działanie światła 

słonecznego oraz sztucznego oświetlenia laboratorium.  
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Rysunek 18. Układ badawczy: a) Schemat układu: 1 - lampa ksenonowa, 2 - zasilacz lampy, 3 - filtr wodny, 
4 - filtr absorpcyjny, 5 - reaktor cylindryczny z kwarcowym okienkiem i płaszczem chłodzącym, 6 – mieszadło 
magnetyczne, 7 - ława optyczna, 8 -  światłoszczelna obudowa; b) Widok reaktora w trakcie naświetlania, 
umieszczonego w światłoszczelnej obudowie; c) Widok lampy ksenonowej z zasilaczem 

Wybranym komercyjnym materiałem odniesienia był tlenek tytanu (IV) P-25 firmy 

Degussa, o zawartości TiO2≥99,5 %. W ostatnich latach, katalizator ten stał się standardem 

w określaniu fotoaktywności katalitycznej ze względu na efektywność jego działania, stały 

skład fazowy (80% wag. anatazu i 20% wag. rutylu) oraz ściśle określone właściwości 

fizykochemiczne. Średnia wielkość krystalitów anatazu w TiO2 P-25 wynosi 25 nm, 

natomiast średnia wartość „L” rutylu równa jest 85 nm. Powierzchni właściwa BET ww. 

katalizatora wynosi 54 m2/g [Ohno, 2001; Silveyera, 2005]. 

4.3. Badania fotoaktywności katalitycznej otrzymanych katalizatorów tytanowych 

4.3.1. Procedura eksperymentalna 

Właściwości fotokatalityczne otrzymanych katalizatorów badałam w degradacji 

wybranych zanieczyszczeń modelowych: fenolu i 4-chlorofenolu.   
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Początkowe stęŜenie zanieczyszczenia (co) w mieszaninie reakcyjnej wynosiło 

20 mg/dm3. Wartości pH mieszanin reakcyjnych zawierających fenol i 4-chlorofenol 

wynosiły kolejno ok. 7,4 i 6,4. Wodna zawiesina katalizatora w ilości: 0,5; 1, 5 lub 20 g/dm3, 

wraz z dodatkiem zanieczyszczenia modelowego, była mieszana oraz napowietrzana 

(5 dm3/h) przez 30 min w ciemności. W trakcie naświetlania zawiesiny, do środowiska reakcji 

było wprowadzane w sposób ciągły powietrze z butli (5 dm3/h). Próbki mieszaniny reakcyjnej 

(V=ok. 1,1 cm3) pobierałam w 20 min. odstępach czasu, a następnie filtrowałam przez filtr 

strzykawkowy (Ø=0,20 µm) w celu usunięcia cząstek katalizatora.  

Ponadto, przeprowadzone zostały badania mające na celu określenie zmian 

fotoaktywności katalitycznej próbek TiO2 w czasie. Wybrane katalizatory przechowywane 

były pod kwarcowymi parowniczkami w laboratorium, w miejscu dostępnym dla sztucznego 

światła pomieszczenia i naturalnego promieniowania słonecznego. Właściwości 

fotokatalityczne próbek badałam w degradacji fenolu przez okres 0,5 roku.  

4.3.2. Procedura analityczna 

StęŜenie fenolu w mieszaninie reakcyjnej oznaczałam metodą kolorymetryczną, 

polegającą na sprzęganiu fenolu z dwuazowaną p-nitroaniliną w środowisku alkalicznym. 

Otrzymany związek (p’-nitro, p-fenyloazofenol) charakteryzował się czerwonym 

zabarwieniem, którego absorpcję mierzyłam za pomocą spektrofotometru UV-VIS (DU-7, 

Beckman) przy długości fali 480 nm.  

StęŜenia 4-chlofenolu w mieszaninie reakcyjnej było oznaczane bezpośrednio 

za pomocą spektrofotometru UV-VIS (DU-7, Beckman). Absorbancję 10-krotnie 

rozcieńczonych próbek mieszaniny reakcyjnej mierzyłam przy długości fali λ= 226 nm. 

4.4. Badania mechanizmu degradacji zanieczyszczeń modelowych 

4.4.1. Identyfikacja produktów pośrednich 

4.4.1.1. Procedura eksperymentalna 

W celu określenie drogi degradacji zanieczyszczeń w przygotowanym układzie 

fotokatalitycznym, przeprowadzona została analiza jakościowa naświetlanej światłem Vis 

mieszaniny reakcyjnej, zawierającej wybrane zanieczyszczenie modelowe, tj. fenol oraz 

katalizator tytanowy. Układem odniesienia był klasyczny system fotokatalityczny: TiO2 P-25 

(Degussa)/UV.  
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Początkowe stęŜenie zanieczyszczenia (co) w mieszaninie reakcyjnej wynosiło 

100 mg/dm3. Pięciokrotnie wyŜsze stęŜenia fenolu zostało zastosowane w tej części badań 

w celu uniknięcia etapu wzbogacania pobieranych próbek. Ilości powstających produktów 

pośrednich były wystarczające do identyfikacji ich bezpośrednio w próbkach mieszaniny 

reakcyjnej. Wysokie stęŜenie zanieczyszczenia wymagało jednocześnie wydłuŜenia czasu 

naświetlania do 5 h.  

Wodna zawiesina katalizatora o stęŜeniu 5 gTiO2/dm3 z zanieczyszczeniem 

modelowym była mieszana oraz napowietrzana (5 dm3/h) przez 30 min w ciemności. 

W trakcie naświetlania mieszaniny reakcyjnej, do środowiska reakcji było wprowadzane 

w sposób ciągły powietrze z butli (5 dm3/h). Zawartość reaktora po naświetlaniu była 

wirowana, a następnie filtrowana (filtr strzykawkowy, Ø=0,20 µm) w celu usunięcia cząstek 

katalizatora.  

4.4.1.2. Procedura analityczna 

Produkty pośrednie degradacji fenolu, powstające w naświetlanej zawiesinie 

katalizatora, zidentyfikowane zostały za pomocą techniki wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej (HPLC) w Katedrze Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej. Badania 

prowadzone były za pomocą systemu Agilent seria 1100LC wyposaŜonego w detektor 

spektroskopii mas (MS) z pojedynczym kwadrupolem i jonizacją pod ciśnieniem 

atmosferycznym, oraz detektor spektrofotometryczny (UV-VIS) z matrycą wielodiodową 

(DAD). Parametry pracy układu chromatograficznego oraz detektora MS przedstawiłam 

kolejno w Tabelach 11 i 12.  

Tabela 11. Parametry pracy układu chromatograficznego 

Parametr pracy 

Rodzaj kolumny LiChrospher RP 18 (Merck) 250 x 4 mm, 5µm 
Temperatura pracy kolumny [ºC] 25 
Faza ruchoma MeOH/woda 
Gradient razy ruchomej 25 do 100% MeOH (12 min) 
Prędkość przepływu fazy ruchomej [ml/min] 1 
Objętość nastrzyku [µl] 100 

 
Tabela 12. Parametry pracy detektora MS  

Parametr pracy 
Tryb pracy SCAN 
Sposób jonizacji ESI 
Tryb tworzenia jonów negatywny [M-H]- 
Fragmentacja [eV] 60 
Przepływ gazu suszącego [l/min] 12 
Temperatura gazu suszącego [ºC] 250 
Ciśnienie gazu w nebulizerze [psig] 35 
Napięcie kapilary [kV] 4 
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4.4.2. Badania ilości generowanych rodników hydroksylowych 

4.4.2.1. Procedura eksperymentalna 

Dwie niezaleŜne metody pośrednie posłuŜyły do zbadania obecności rodników 

hydroksylowych w naświetlanej zawiesinie katalizatora. Bezpośrednia reakcja rodników HO• 

z wybranym związkiem modelowym prowadziła do powstania produktu, którego stęŜenie 

mogło być oznaczane.   

Rodnik hydroksylowy odrywał atom α-H z cząsteczki metanolu, w wyniku czego 

powstawał formaldehyd [Wang, 2001]: 

HO• + CH3OH  →  •CH2OH + H2O                                         (3) 

•CH2OH + O2 →HCHO + HO2•                                            (4) 

Druga metoda polegała na naświetlaniu wodnego roztworu kumaryny 

w zawiesinie katalizatora. Kumaryna ulegała reakcji hydroksylacji do 7-hydroksykumaryny 

[Louit, 2005]: 

OO HO OO

OH+ .
+ inne produkty

              (5) 

kumaryna 7-hydroksykumaryna 

Początkowe stęŜenia (co) metanolu i kumaryny w mieszaninie reakcyjnej wynosiły 

kolejno 50  i 1 mM.  

Wodna zawiesina katalizatora w ilości 5 g/dm3 z wybranym zanieczyszczeniem 

modelowym, była mieszana oraz napowietrzana (5 dm3/h) przez 30 min w ciemności. 

W trakcie naświetlania mieszaniny reakcyjnej, do środowiska reakcji było wprowadzane 

w sposób ciągły powietrze z butli (5 dm3/h). Próbki (V=ok. 1,1 cm3) pobierałam w 20 min. 

odstępach czasu i filtrowałam przez filtr strzykawkowy (Ø=0,20 µm) w celu usunięcia cząstek 

katalizatora. Metanol był naświetlany w mieszaninie reakcyjnej o odczynie obojętny 

lub skorygowanym za pomocą roztworów HClO4 lub NaOH do pH=3 lub 12. Wartość pH 

roztworu kumaryny o stęŜeniu 1 mM wynosiła ok. 7. 

4.4.2.2. Procedura analityczna 

Ilość powstającego formaldehydu oznaczałam spektrofotometrycznie po jego 

derywatyzacji z 2,4- dwunitrofenylohydrazyną (DNP) [Sun, 1996]:  

+ HCHO

CH2

O2N NO2

N
NH

O2N NO2

NH2

NH

+ H2O

           (6) 

                   DNP DNPH 
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Absorbancja powstającego 2,4-dwunitrofenylohydrazonu (DNPH) była mierzona za pomocą 

spektrofotometru UV-Vis (DU-7, Beckman) przy długości fali λ=350 (maksimum 

absorbancji).   

Obecność 7-hydroksykumaryny, związku wykazującego silną fluorescencję, 

była monitorowana za pomocą spektrometru luminescencyjnego (AMINCO Bowman Series 

2). Maksimum fluorescencji 7-hydroksypochodnej kumaryny zostało zlokalizowane 

przy długości fali λ=460 nm.  

4.5. Badania właściwości fizykochemicznych katalizatorów tytanowych 

4.5.1. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD) 

Skład fazowy katalizatorów został określony na podstawie dyfraktogramów XRD 

sporządzonych w Katedrze Ciała Stałego, Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej 

Politechniki Gdańskiej. Do badań zastosowany został dyfraktometr Xpert PRO-MPD 

(Philips). Fazy krystaliczne tlenku tytanu (IV) zostały określone poprzez porównanie 

połoŜenia poszczególnych refleksów dyfraktogramów ze standardowymi wzorcami (Powder 

Diffraction Files).  

Metodę dyfrakcji rentgenowskiej wykorzystałam równieŜ do określenia wielkości 

krystalitów „L” w oparciu o równanie Scherrera [Grzybowska, 1993]: 

cosθβ
λK

L
⋅

⋅=                                                                 (7)  

gdzie:   
L - średnia wielkość krystalitu [Ǻ] 
K - stala Scherrera (równa 0,9) 
λ - długość fali promieniowania rentgenowskiego [nm] 
β - szerokość piku w połowie jego wysokości [mm] 
θ - kąt odbłysku (Bragga) 

 
NapręŜenia w sieci krystalicznej TiO2 „ε” obliczyłam w oparciu o zaleŜność: 

4tgθ
β

ε =                                                                     (8)  

4.5.2. Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS) 

Jakościowy i ilościowy skład chemiczny warstw powierzchniowych katalizatorów 

zostały określony techniką spektroskopii fotoelektronów wybijanych promieniowaniem 

rentgenowskim (XPS). Badania wykonano przy uŜyciu spektrometru ESCALAB-210 

(VG Scientific) emitującego promieniowanie rentgenowskie Al Kα, w Laboratorium 
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Spektroskopii Elektronowych Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Wyniki 

opracowane zostały przy pomocy programów pakietu AVANTAGE. 

4.5.3. Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera i techniką rozproszonego 
odbicia (FTIR/DRS) 

Widma spektroskopii FTIR/DRS wykonałam za pomocą spektrometru FT-IR 430 

Jasco (Japonia) z dyfuzyjno-refleksyjną przystawką DRS (Hariick, USA) w Instytucie 

Technologii Chemicznej Nieorganicznej i InŜynierii Środowiska w Politechnice 

Szczecińskiej.  

4.5.4. Niskotemperaturowa adsorpcja azotu (metody: BET i BJH) 

Wielkość powierzchni właściwej BET oraz rozkładu wielkości porów zostały 

wyznaczone na podstawie wyników badań adsorpcji azotu na powierzchni katalizatorów. 

Badania wykonano w Pracowni Porozymetrii na Lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej za pomocą zestawu adsorpcyjnego ASAP 2405 (Micromeritics Instruments). 

Powierzchnia właściwa BET (Brunauer, Emmett i Teller) została określona 

za pomocą metody BET wykorzystującej sporządzone izotermy adsorpcji azotu. Rozkład 

wielkości porów został wyznaczony metodą BJH (Barret, Joyner i Halenda). 

4.5.5. Miareczkowanie potencjometryczne 

Gęstości ładunku powierzchniowego katalizatorów „σ” oraz punkt ładunku 

zerowego (PZC) wyznaczyłam eksperymentalnie za pomocą techniki miareczkowania 

potencjometrycznego. Badania prowadziłam w Politechnice Gdańskiej oraz w Zakładzie 

Radiochemii i Chemii Koloidów na Lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.  

Gęstość ładunku powierzchniowego dla kaŜdego punktu krzywej miareczkowania 

obliczona została ze wzoru: 

 
mS

Fc∆V
)ΓF(Γσ

w

OH
OHHo ⋅

⋅⋅
=+= −+                                           (9) 

gdzie: 
σo - gęstość ładunku powierzchniowego [C ּ m-2] 
Γ - gęstość adsorpcyjna [mol ּm-2] 
∆V- róŜnica objętości zasady wprowadzonej do roztworu elektrolitu podstawowego 
i objętości zasady dodanej do zawiesiny katalizatora w celu uzyskania takiej samej 
wartości pH [dm-3] 
cOH - stęŜenie zasady [mol ּ dm-3] 
F - stała Faradaya równa 96485,31 [C ּ mol-1] 
m - masa nawaŜki [g] 
Sw - powierzchnia właściwa BET [m2/g] 
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Wartości „pHPZC”  wyznaczyłam z przecięcia się trzech krzywych miareczkowania 

zawiesiny katalizatora w elektrolitach podstawowych o stęŜeniach: 0,1; 0,001 i 0,001 M. 

4.5.6. Spektroskopia rozproszonego odbicia UV-Vis (DRS/UV-Vis) 

Widma spektroskopii rozproszonego odbicia UV-Vis katalizatorów wyznaczałam 

w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i InŜynierii Środowiska w Politechnice 

Szczecińskiej, przy uŜyciu spektrofotometru JASCO V-30 (Japonia) zaopatrzonego w kulę 

fotometryczną do wykonywania widm dyfuzyjno-refleksyjnych. Materiałem odniesienia 

w badaniach był siarczan (VI) baru. 

Energię pasma wzbronionego obliczyłam ze wzoru Plancka: 

λ
ch

Eg

⋅=                                                              (10) 

gdzie:  
Eg - energia pasma wzbronionego [eV] 
h - stała Plancka równa 4,13566733 ּ 10-15 [eV ּ  s] 
c - prędkość światła równa 2,99792458 ּ 108 [m ּ  s-1] 
λ - długość fali [m] 

Długość fali dla maksimum absorbancji światła została odczytana z wykresu pierwszej 

pochodnej zaleŜności reflektancji światła odbitego w funkcji długości fali.  

4.6. Stosowane odczynniki chemiczne 

W badaniach laboratoryjnych wykorzystałam: 

• komercyjny tlenek tytanu (IV): P-25 firmy Degussa 

• związki chemiczne do preparatyki domieszkowanego TiO2: POCh S.A., cz.d.a. - 

acetamid, acetonitryl, CdS, CuS, FeS, melamina, monoetanoloamina, Na2S, NH4SCN, 

(NH4)2SO4, Sb2S3, Se2S3, SnS2, tioacetamid (99%); izopropanolan tytanu (IV) (97%, 

Sigma-Aldrich); mocznik  (98%, Sigma-Aldrich); TiN (99%, Sigma-Aldrich); 

tiomocznik (99%, Sigma-Aldrich) 

• zanieczyszczenia modelowe poddane degradacji: 4-chlorofenol (99%, Sigma-Aldrich), 

fenol (99%, POCh S.A.), formaldehyd (36-38%, POCh S.A.), kumaryna (99%, Sigma-

Aldrich), metanol (99,9%, Chempur)  

• związki chemiczne do oznaczeń analitycznych (POCh S.A.): azotan (III) sodu 

(99,5%), 2,4-dwunitrofenylohydrazyna (98%), p-nitroanilina (99%), węglan sodu 

(99%)
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5. WYNIKI BADA Ń I DYSKUSJA 

5.1. Preparatyka katalizatorów tytanowych 

5.1.1. Otrzymane próbki katalizatorów   

Zestawienie otrzymanych katalizatorów tytanowych oraz informacje n.t. rodzaju 

zastosowanego prekursora domieszki, ilości domieszki, warunków prowadzenia kalcynacji 

oraz koloru otrzymanych próbek przedstawiłam w Tabeli 13.  

Tabela 13. Charakterystyka otrzymanych katalizatorów tytanowych, czas kalcynacji 2 h 

Nazwa próbki Prekursor domieszki Ilo ść domieszki 
[% wag.] 

Temperatura 
kalcynacji [°°°°C] 

Kolor 
katalizatora 

T_80 - - 80 °C (suszenie) biały 

T_250 - - 250 brązowy 

T_350 - - 350 brązowy 

T_450 - - 450 biały 

T_550 - - 550 biały 

T_650 - - 650 biały 

T_750 - - 750 biały 

T_CdS CdS  450 pomarańczowy 

T_CuS CuS 450 szary 

T_FeS FeS 450 biały 

T_K2Sx K2Sx 450 biały 

T_Na2S Na2S 450 biały 

T_Sb2S3 Sb2S3 450 biały 

T_Se2S3 Se2S3 450 biały 

T_SnS2 SnS2 450 biały 

T_TiS2 TiS2 

1 (S) 

450 biały 

T_TiN TiN 450 szary 

T_SA (NH4)2SO4 450 biały 

T_RA NH4SCN 450 biały 

T_AA acetamid 450 jasnoŜółty  

T_AN acetonitryl 450 jasnoŜółty 

T_MA melamina 450 jasnoŜółty 

T_MK mocznik 450 jasnoŜółty 

T_EA monoetanoloamina 

1 (N) 

450 jasnoŜółty 

T_TA/0,5 tioacetamid 0,5 (N) 450 jasnoŜółty 

T_TA/1 tioacetamid 1 (N) 450 jasnoŜółty 

T_TA/2 tioacetamid 2 (N) 450 jasnoŜółty 

T_TA/5 tioacetamid 5 (N) 450 jasnoŜółty 

T_TM/0,5 tiomocznik 0,5 (N) 450 jasnoŜółty 

T_TM/1 tiomocznik 1 (N) 450 jasnoŜółty 

T_TM/2 tiomocznik 2 (N) 450 jasnoŜółty 

T_TM/5 tiomocznik 5 (N) 450 jasnoŜółty 
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5.1.2. Powtarzalność preparatyki otrzymywania katalizatorów. Ocena statystyczna 

Powtarzalność zaproponowanej metody preparatyki katalizatorów tytanowych 

oceniłam na podstawie wyników badań fotoaktywności katalitycznej próbek. Badaniom 

poddałam pięć niezaleŜnie otrzymanych katalizatorów danego typu (T_450 i T_TA/1). 

Efektywność degradacji fenolu w czasie oraz obliczone średnie arytmetyczne wraz 

przedziałami ufności przedstawiłam w Tabelach 14 i 15.  

Tabela 14. Efektywność degradacji fenolu w czasie naświetlania światłem widzialnym zawiesiny katalizatora 
T_450. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10 °C; Qpowietrze=5 dm3/h 

Efektywność degradacji fenolu, E [%] Czas 
naświetlania 

[min] Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 Próbka 4 Próbka 5 
∆XX ±  

20 10,8 10,3 9,7 10,2 11,2 10,4±0,80 

40 18,4 18,2 17,4 19,5 20,1 18,7±1,50 

60 21,4 22,6 22 23 24,2 22,6±1,48 

Tabela 15. Efektywność degradacji fenolu w czasie naświetlania światłem widzialnym zawiesiny katalizatora 
T_TA/1. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10 °C; Qpowietrze=5 dm3/h 

Efektywność degradacji fenolu, E [%] Czas 
naświetlania 

[min] Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 Próbka 4 Próbka 5 
∆XX ±  

20 38,5 34,9 38,1 40,2 36,7 37,7±2,77 

40 55,8 52,2 58,7 59,0 52,8 55,7±4,43 

60 63,1 57,9 60,5 64,8 59,4 61,1±6,88 

Przyjęty dla obliczeń poziom istotności wynosił 0,05; natomiast wsółczynnik “t” (z tablic rozkładu T-Studenta) 
był równy 2,78 dla 4 stopni swobody. 

5.1.3. Dyskusja 

WraŜenie barwy dla oka ludzkiego występuje, gdy materiał, na który patrzymy 

selektywnie absorbuje fotony z określonej części widma światła widzialnego [Pampuch, 

1977]. Tlenek tytanu (IV) absorbuje wyłącznie światło z zakresu promieniowania UV. 

Światło widzialne jest natomiast odbijane od powierzchni katalizatora, czego efektem jest 

widziana przez oko ludzkie biała barwa TiO2.  

Dane literaturowe wskazują, Ŝe domieszkowanie TiO2 za pomocą atomów 

pierwiastków niemetalicznych prowadzi do otrzymania materiału, który absorbuje światło 

z zakresu Vis. Półprzewodnik taki charakteryzuje się często Ŝółtym, beŜowym, brązowym lub 

szarym zabarwieniem, patrz Tabele 2÷7. Barwa katalizatora związane jest z obecnością 

w paśmie wzbronionym domieszkowanego TiO2 tzw. centrów barwnych umoŜliwiających 

absorpcję światła Vis [Dereń, 1975; Pampuch, 1977].  
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Katalizatory tytanowe otrzymane w wyniku hydrolizy TIP i kalcynacji 

w temperaturach 250 i 350°C charakteryzowały się brązowym zabarwieniem (patrz Tabela 

13), co wskazuje na absorpcję światła Vis przez próbki. Próbka T_80, która nie została 

poddana kalcynacji, była biała. Podobnie pozostałe katalizatory z tej serii, kalcynowane 

powyŜej 350°C, nie posiadały zabarwienia (pozostały białe).  

Próbki T_CdS, T_CuS i T_TiN posiadały zabarwienie pomarańczowe (CdS) i szare 

(CuS, TiN). JednakŜe katalizatory te otrzymane zostały przy uŜyciu nierozpuszczalnych 

w wodzie związków organicznych, które ulegają rozkładowi w bardzo wysokich 

temperaturach. Dlatego teŜ, otrzymane materiały były prawdopodobnie kompozytami, 

a nie domieszkowanym TiO2. Zabarwienie ww. katalizatorów pochodziło zatem bezpośrednio 

od związków nieorganicznych zastosowanych jako prekursory domieszek, tj. od CdS 

(pomarańczowy), CuS (czarny) i TiN (szary). Pozostałe katalizatory modyfikowane 

nieorganicznymi związkami chemicznymi były białe, patrz Tabela 13.  

Wszystkie próbki domieszkowanego TiO2 otrzymane z uŜyciem organicznych 

prekursorów tytanu posiadały barwę jasnoŜółtą. Zabarwienie tych katalizatorów wskazuje 

na zdolność absorpcji światła z zakresu Vis, czego konsekwencją moŜe być fotoaktywność 

katalityczna otrzymanych próbek w tych warunkach.   

Ocena statystyczna wyników badań fotoaktywności katalitycznej dla pięciu 

niezaleŜnie otrzymanych próbek T_450 i T_TA/1 (patrz Tabele 14 i 15) wykazała dobrą 

powtarzalność zaproponowanej metody preparatyki katalizatorów tytanowych.  

5.2. Badania fotoaktywności katalitycznej otrzymanych katalizatorów tytanowych 

5.2.1. Wybór temperatury kalcynacji TiO2 

Seria niedomieszkowanych katalizatorów tytanowych kalcynowanych w róŜnych 

temperaturach została przygotowana w celu zbadania wpływu temperatury kalcynacji 

na fotoaktywność katalityczną i strukturę tlenku tytanu (IV). Aktywność katalityczna próbek 

była badana w degradacji fenolu w fazie wodnej w świetle nadfioletowym i widzialnym. 

Materiałem odniesienia w badaniach był komercyjny TiO2 P-25.  

Wyniki badań efektywności degradacji fenolu w naświetlanych zawiesinach 

katalizatorów przedstawiłam na Rysunku 19, w postaci wykresów zaleŜności c/co fenolu 

w funkcji czasu naświetlania mieszaniny reakcyjnej.  
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Rysunek 19. Wykresy zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania zawiesiny TiO2: 
a) światło nadfioletowe, b) światło widzialne. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; 
m (TiO2)=125 mg; T=10 °C; Qpowietrze=5 dm3/h 

NaleŜy wyraźnie podkreślić, Ŝe rozpuszczony w wodzie fenol nie ulegał fotolizie pod 

wpływem światła UV i Vis. Mieszanie roztworu z zawiesiną katalizatora w ciemności oraz 

naświetlanie zawiesiny próbki T_80 (nie poddanej kalcynacji) równieŜ nie prowadziło 

do degradacji zanieczyszczenia.  

Próbka T_450 wykazała najwyŜszą aktywność katalityczną w świetle nadfioletowym, 

patrz Rysunek 19a. Naświetlanie układu przez 60 min spowodowało 80% ubytku fenolu. 

Efektywność działania katalizatora była zbliŜona do efektywności uzyskanej dla 

komercyjnego materiału odniesienia (TiO2 P-25). Naświetlanie zawiesin próbek: T_250, 

T_350, T_550 i T_650 skutkowało ubytkiem ok. 50% zanieczyszczenia. NajniŜszy stopień 

degradacji fenolu w świetle UV (ok. 40% ubytku fenolu) zaobserwowałam dla TiO2 

kalcynowanego w 700°C.  

NajwyŜsza efektywność degradacji fenolu w świetle Vis została osiągnięta dla próbki 

TiO2 kalcynowanej w 350ºC, patrz Rysunek 19b. W czasie 60 min naświetlania mieszaniny 

reakcyjnej konwersji uległo ok. 80% fenolu. Katalizator kalcynowany w niŜszej temperaturze, 

tj. 250ºC wykazał słabszą fotoaktywność katalityczną (ok. 65% ubytku fenolu). Podniesienie 

temperatury kalcynacji do 450°C równieŜ prowadziło do obniŜenia efektywności działania 

TiO2. Degradacji uległo w tym przypadku ok. 25% fenolu. Podobną fotoaktywność wykazał 

katalizator odniesienia TiO2 P-25. Próbki kalcynowane w 550, 650 i 750°C charakteryzowały 

się bardzo zbliŜoną do siebie, niewielką efektywnością degradacji fenolu (ok. 10% ubytku 

fenolu).  
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Z porównania wykresów a i b umieszczonych na Rysunku 19 wynika, Ŝe wszystkie 

otrzymane katalizatory tytanowe, za wyjątkiem próbki T_350, charakteryzowały się wyŜszą 

efektywnością działania w świetle UV, niŜ w świetle Vis.  

Na Rysunku 20 przedstawiłam wyniki aktywności katalitycznej otrzymanych próbek 

w degradacji fenolu w świetle UV-Vis.  
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Rysunek 20. Wykres zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania zawiesiny TiO2 światłem UV-VIS. 
Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10 °C; Qpowietrze=5 dm3/h 

Najbardziej efektywną degradację fenolu zaobserwowałam dla katalizatorów: T_350 

i T_450. Aktywność katalityczna ww. katalizatorów w świetle UV-Vis była zbliŜona 

do fotoaktywności komercyjnego TiO2 P-25.  

5.2.2. Wybór prekursora domieszki 

Efektywność działania domieszkowanych próbek katalizatorów była badana 

w degradacji wybranego zanieczyszczenia modelowego, tj. fenolu, w świetle widzialnym 

(λ>400 nm). Badania miały na celu wyselekcjonowanie prekursora domieszki, którego 

zastosowanie w preparatyce TiO2 spowoduje skuteczną modyfikację zdolności absorpcji 

światła przez katalizator. Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowałam na Rysunkach 

21 i 22. 

Na Rysunku 21 przedstawiłam zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania 

światłem widzialnym zawiesin TiO2 modyfikowanych nieorganicznymi prekursorami siarki 

i/lub azotu. Materiałem odniesienia w badaniach był niedomieszkowany TiO2 - katalizator 

T_450.  
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Rysunek 21. Wykresy zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania światłem widzialnym zawiesiny TiO2 
modyfikowanego nieorganicznymi związkami siarki i/lub azotu oraz T_450. Warunki prowadzenia procesu: 
Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=500 mg; T=10 °C; Qpowietrze=5 dm3/h; λ>400 nm 
 

Katalizatory modyfikowane siarczanem i rodankiem amonu, wielosiarczkiem potasu 

oraz siarczkiem selenu i tytanu charakteryzowały się wyŜszą fotoaktywnością katalityczną 

od próbki T_450. Pozostałe proszki (modyfikowane za pomocą CdS, CuS, FeS, Na2S, Sb2S3, 

SnS2 i TiN)  wykazały gorsze lub zbliŜone do materiału odniesienia działanie. NajwyŜszą 

efektywność degradacji fenolu (ok. 65%) osiągnęłam dla TiO2 modyfikowanego rodankiem 

amonu (próbka T_RA).  

Na Rysunku 22 przedstawiłam analogiczne wyniki badań, uzyskane dla próbek TiO2 

modyfikowanego organicznymi prekursorami siarki i/lub azotu.  
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Rysunek 22. Wykres zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania światłem widzialnym TiO2 
modyfikowanego organicznymi związkami siarki i/lub azotu oraz T_450. Warunki prowadzenia procesu: 
Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=500 mg; T=10 °C; Qpowietrze=5 dm3/h; λ>400 nm 

Efektywność degradacji fenolu w zawiesinach TiO2 modyfikowanego związkami 

organicznymi była wyŜsza od efektywności działania materiału odniesienia. Wyjątek stanowił 

katalizator modyfikowany monoetanoloaminą, który charakteryzował się fotoaktywnością 

bardzo zbliŜoną do próbki T_450. W czasie 90 min naświetlania światłem Vis zawiesin TiO2 

modyfikowanych acetonitrylem, melaminą, mocznikiem i acetamidem, degradacji uległo 

kolejno ok. 40, 50, 65 i 80% fenolu. NajwyŜsza efektywność procesu została osiągnięta dla 

katalizatorów modyfikowanych tiomocznikiem (ok. 87%) i tioacetamidem (ok. 95%).  

Wyniki badań fotoaktywności katalitycznej domieszkowanego TiO2 wykazały, 

Ŝe tioacetamid i tiomocznik najkorzystniej wpływały na działanie katalizatora tytanowego 

w świetle Vis. W związku z powyŜszym, dalsze badania dotyczyły głównie próbek 

katalizatorów otrzymanych w wyniku zastosowania tych właśnie związków organicznych.  

5.2.3. Wybór zawartości katalizatora w mieszaninie reakcyjnej 

Kolejny etap badań polegał na wyznaczeniu zawartości katalizatora w mieszaninie 

reakcyjnej, przy której degradacja związku modelowego przebiega efektywnie i w krótkim 

czasie. Badania przeprowadziłam dla następujących zawartości katalizatora w 1 dm3 

mieszaniny: 0, 1, 5, 10 lub 20 g. Wyniki badań przedstawiłam na Rysunku 23 w postaci 

zaleŜności stałej szybkości degradacji fenolu „k” w funkcji stęŜenia katalizatora.  
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Rysunek 23. Wykres zaleŜności stałej szybkości degradacji fenolu (k) w funkcji stęŜenia katalizatora T_TA/0,5 
w naświetlanej mieszaninie reakcyjnej. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; t=60 min; T=10°C; 
Qpowietrze=5 l/h; λ>400 nm 

Stałe „k” zostały wyznaczone na podstawie przebiegu liniowych zaleŜności ln(c/co) 

= - kt (reakcja pierwszego rzędu). Przykładowy wykres takiej zaleŜności dla zawiesiny 

katalizatora T_TA/0,5 przedstawiłam na Rysunku 24. 
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Rysunek 24. Wykres zaleŜności ln(c/co) fenolu w funkcji czasu naświetlania światłem Vis zawiesiny 
katalizatora T_TA/0,5. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=500 mg; T=10°C; 
Qpowietrze=5 l/h; λ>400 nm 

Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe wzrost zawartości modyfikowanego TiO2 

w naświetlanej mieszaninie reakcyjnej sprzyjał degradacji zanieczyszczenia, patrz Rysunek 

23.  
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Analogiczne badania przeprowadziłam dla komercyjnego TiO2 P-25. Wykres 

zaleŜności k=f(mTiO2) dla katalizatora odniesienia przedstawiłam na Rysunku 25.  
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Rysunek 25. Wykres zaleŜności stałej szybkości degradacji fenolu w funkcji stęŜenia TiO2 P-25 w naświetlanej 
mieszaninie reakcyjnej. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; t=60 min; T=10°C; Qpowietrze=5 l/h; 
λ>400 nm 

W związku z niską aktywność TiO2 P-25 w świetle Vis, obliczone stałe szybkości 

degradacji fenolu dla tego katalizatora są niewielkie. NajwyŜsza wartość stałej „k” 

tj. 0,004 min1 osiągnięta została przy zawartości TiO2 równej 5 g w 1 dm3 mieszaniny. 

Zwiększenie ilości katalizatora do 10 g nie spowodowało wzrostu szybkości degradacji 

zanieczyszczenia. Dalszy wzrost zawartości TiO2 P-25 powodował spadek szybkości procesu. 

Ponadto, zastosowanie 10 i 20 g katalizatora w mieszaninie reakcyjnej powodowało trudności 

w filtracji pobieranych do analizy próbek oraz osiadanie cząstek TiO2 na dnie reaktora.  

5.2.4. Wpływ ilości domieszki na fotoaktywność katalityczną 

Seria katalizatorów tytanowych modyfikowanych za pomocą róŜnych ilości 

prekursorów domieszek została przygotowana, w celu zbadania wpływu ilości domieszki 

na fotoaktywność katalityczną TiO2. Lista otrzymanych próbek, informacje n.t. ilości 

zastosowanego związku modyfikującego oraz teoretycznych zawartości azotu 

i siarki zostały przedstawione w Tabeli 16.  

Aktywność katalityczną otrzymanych katalizatorów zbadałam w degradacji 

wybranych związków modelowych (fenol, 4-chlorofenol) w świetle Vis. Materiałem 

odniesienia w badaniach był niedomieszkowany TiO2 - katalizator T_450. NaleŜy zaznaczyć, 

Ŝe wybrane do badań zanieczyszczenia modelowe nie ulegały fotolizie w świetle Vis. 
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Mieszanie wodnego roztworu fenolu lub 4-chlorofenolu z cząstkami katalizatorów 

w ciemności, równieŜ nie prowadziło do degradacji związków.   

Tabela 16. Charakterystyka katalizatorów tytanowych modyfikowanych tioacetamidem i tiomocznikiem 

Prekursor 
domieszki 

Teoretyczna zawartość [wag.%] Nazwa 
próbki 

Ilo ść prekursora 
domieszki [g] 

Stosunek molowy  
TiO 2:prekursor 

azot siarka 
T_TA/0,5 0,0720 1 : 0,03 0,5 1,2 
T_TA/1 0,1459 1 : 0,06 1,0 2,4 
T_TA/2 0,2876 1 : 0,12 2,1 4,7 
T_TA/5 

tioacetamid 

0,7000 1 : 0,29 5,0 11,4 
T_TM/0,5 0,0365 1 : 0,015 0,5 0,6 
T_TM/1 0,0729 1 : 0,03 1,0 1,2 
T_TM/2 0,1460 1 : 0,06 2,1 2,4 
T_TM/5 

tiomocznik 

0,3550 1 : 0,14 5,0 5,7 

Na Rysunku 26 przedstawiłam efektywność degradacji fenolu (Rysunek 26 a) 

i 4-chlorofenolu (Rysunek 26 b) w naświetlanych zawiesinach TiO2 modyfikowanego 

tioacetamidem.  
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Rysunek 26. Wykresy zaleŜności c/co zanieczyszczenia w funkcji czasu naświetlania światłem widzialnym 
zawiesiny TiO2 modyfikowanego tioacetamidem: a)  fenol, b) 4-chlorofenol. Warunki prowadzenia procesu: 
Co/fenol=0,21 mM; Co/chlorofenol=0,16 mM; m (TiO2)=150 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 l/h; λ>400 nm 

Wszystkie badane katalizatory wykazały wysoką efektywność działania 

w degradacji fenolu i 4-chlorofenolu w świetle Vis. NajwyŜszy stopień konwersji 

zanieczyszczeń zaobserwowałam dla próbki T_TA/5 otrzymanej w wyniku hydrolizy 10 ml 

TIP w obecności 0,7 g tioacetamidu, patrz Tabela 16. W czasie 60 min naświetlania, 

degradacji uległo ok. 80% fenolu i ok. 85% 4-chlorofenolu. Tlenek tytanu (IV) 

modyfikowany mniejszą ilością prekursora domieszki wykazał niŜszą fotoaktywność 

katalityczną. Próbka T_TA/0,5, otrzymana w wyniku zastosowania najmniejszej ilości 
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związku modyfikującego (0,072 g), wykazała najniŜszą efektywność działania (64% ubytku 

fenolu, 80% ubytku 4-chlorofenolu).  

Analogiczne wyniki badań dla TiO2 modyfikowanego tiomocznikiem przedstawiłam 

na Rysunku 27. Efektywność degradacji fenolu i 4-chlorofenolu w naświetlanej zawiesinie 

tlenku tytanu (IV) modyfikowanego najmniejszą ilością tiomocznika (0,037 g) wyniosła 

kolejno 46% i 65%. Podobnie jak w przypadku tioacetamidu, wzrost ilości zastosowanego 

prekursora domieszki powodował wzrost efektywności degradacji zanieczyszczeń 

w naświetlanej zawiesinie katalizatora. Zastosowanie ok. 10-krotnie większej ilości 

tiomocznika spowodowało wzrost efektywności degradacji zanieczyszczeń do 97% (fenol) 

i 90% (4-chlorofenol).  
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Rysunek 27. Wykresy zaleŜności c/co zanieczyszczenia w funkcji czasu naświetlania zawiesiny TiO2 
modyfikowanego tiomocznikiem: a) fenol, b) 4-chlorofenol. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; 
Co/chlorofenol=0,16 mM; m (TiO2)=150 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 l/h; λ>400 nm 

Tabela 17 przedstawia zestawienie stałych szybkości degradacji zanieczyszczeń „k”, 

wyznaczonych w oparciu o liniowe zaleŜności ln(c/co)= - kt.  

Tabela 17. Zestawienie stałych szybkości degradacji zanieczyszczeń w naświetlanych światłem widzialnym 
zawiesinach modyfikowanych katalizatorów 

Teoretyczna zawartość [wag.%] Stała szybkości “k” [min -1] Nazwa próbki Prekursor 
domieszki azot siarka fenol 4-chlorofenol 

T_TA/0,5 0,5 1,2 0,0185 0,0272 
T_TA/1 1,0 2,4 0,0198 0,0310 
T_TA/2 2,1 4,7 0,0222 0,0399 
T_TA/5 

tioacetamid 

5,0 11,4 0,0284 0,0349 
T_TM/0,5 0,5 0,6 0,0106 0,0192 
T_TM/1 1,0 1,2 0,0139 0,0246 
T_TM/2 21 2,4 0,0297 0,0371 
T_TM/5 

tiomocznik 

5,0 5,7 0,0538 0,0407 
T_450 - - - 0,0049 0,0070 



Wyniki badań i dyskusja 

 71

5.2.5. Porównanie efektywności działania katalizatorów w świetle Vis i UV 

Na Rysunku 28 przedstawiłam zestawienie wyników badań efektywności degradacji 

fenolu w zawiesinach komercyjnego TiO2 P-25 i wybranych katalizatorów modyfikowanych 

tioacetamidem (T_TA1), naświetlanych światłem: Vis, UV lub Vis-UV.  
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Rysunek 28. Wykresy zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania zawiesin: a) TiO2 P-25, b) T_TA1. 
Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=150 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 l/h 

W czasie 60 min naświetlania światłem UV zawiesiny TiO2 P-25 degradacji uległo 

76% fenolu. Efektywność działania komercyjnego katalizatora w świetle Vis była niska 

i wynosiła tylko 26%. Zastosowanie światła UV-Vis prowadziło do ubytku 86% 

zanieczyszczenia. 

Zastosowanie katalizatora modyfikowanego tioacetamidem, tj. próbki T_TA/1, 

skutkowało ubytkiem 33, 69 i 82% fenolu przy naświetlaniu mieszaniny reakcyjnej 

za pomocą światła UV, Vis i UV-Vis.   

W Tabeli 18 przedstawiłam podsumowujące zastawienie obliczonych stałych 

szybkości „k” degradacji fenolu w naświetlanych zawiesinach katalizatora komercyjnego 

i domieszkowanego TiO2.  

Tabela 18. Stałe szybkości degradacji fenolu w naświetlanych światłem UV i Vis zawiesinach komercyjnego 
TiO2 P-25 i wybranego domieszkowanego katalizatora tytanowego 

Stała szybkości „k” [min -1] 
Rodzaj katalizatora 

UV Vis 
komercyjny TiO2 P-25 (Degussa) 0.025 0.005 

domieszkowany TiO2 (T_TA/1) 0,007 0.020 
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NaleŜy wyraźnie podkreślić, Ŝe osiągnięte efektywności degradacji fenolu w układach: 

TiO2 P-25/UV oraz T_TA/1/Vis były porównywalne. Zastosowanie domieszkowanego TiO2  

spowodowało 4-krotny wzrost stałej szybkości degradacji fenolu w świetle Vis w porównaniu 

z wynikami uzyskanymi dla komercyjnego TiO2 P-25. 

5.2.6. Wpływ długości fal światła na efektywność działania katalizatora  

W celu zbadania wpływu długości fal światła na efektywność działania 

domieszkowanego TiO2, został wyznaczony ubytek fenolu w trakcie naświetlania zawiesiny 

wybranego katalizatora serii T_TA za pomocą świata o długościach fal:  λ>400, 420, 455 lub 

495 nm. Wyniki badań przedstawiłam na Rysunku 29 w postaci zaleŜności c/co fenolu 

w funkcji czasu naświetlania.  
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Rysunek 29. Wykres zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania światłem widzialnym zawiesiny 
katalizatora T_TA/5. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=150 mg; T=10°C; 
Qpowietrze=5 l/h 

Wykres zaleŜności c/co=f(t) wskazuje, Ŝe wzrost długości fal (λ) światła padającego na 

mieszaninę reakcyjną powodował spadek efektywności degradacji zanieczyszczenia. Około 

95% fenolu uległo degradacji w zawiesinie katalizatora T_TA/5 naświetlanej przez 120 min 

światłem o długości fal λ>400 nm. Zastosowanie promieniowania charakteryzującego się 

długościami fal większymi od 495 nm, prowadziło do ubytku tylko 40% zanieczyszczenia. 

Mimo spadku aktywności katalitycznej próbek przy zastosowaniu światła o wyŜszych 

długościach fal, skuteczność oczyszczania wody w zastosowanym układzie była nadal wyŜsza 

od efektywności działania układu: niedomieszkowany TiO2 (T_450)/Vis (λ>400 nm), patrz 

Rysunek 19b.  
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5.2.7. Wpływ obróbki termicznej katalizatora na jego fotoaktywność katalityczną 

Wszystkie próbki katalizatorów zostały przygotowane w oparciu o procedurę 

przedstawioną na Rysunku 17 (pkt 4.1.1). ŚwieŜo osad (strącony w wyniku hydrolizy) 

poddawałam obróbce termicznej (tzw. dojrzewaniu) przez 24 h, a następnie filtrowałam 

i suszyłam przez kolejne 24 h. W związku z czasochłonnością oraz wysokim 

zapotrzebowaniem energetycznym ww. operacji, przeprowadzona została ocena moŜliwości 

skrócenia czasu ich trwania. W tym celu, domieszkowany katalizator przygotowałam według 

ww. metodą, jednakŜe ze skróconym o 50% czasem przeznaczonym na dojrzewanie 

i suszenie.  

Otrzymane katalizatory zbadałam pod kątem ich aktywności katalitycznej 

w degradacji fenolu w świetle Vis. Zastawienie wyników efektywności działania pierwotnie 

otrzymanych oraz „nowych” próbek przedstawiłam na Rysunku 30. 
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Rysunek 30. Wykresy zaleŜności c/co fenolu w funkcji czasu naświetlania światłem Vis zawiesin: a) T_450,  
b) T_TA/1. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10 °C; Qpowietrze=5 dm3/h 

5.2.8. Efekt starzenia się domieszkowanych katalizatorów tytanowego 

Zbadana została stabilność właściwości katalitycznych w świetle Vis dla wybranych 

domieszkowanych katalizatorów (T_TA/5, T_TM/5), które były przechowywane przez okres 

0,5 roku. Próbki poddane zostały ekspozycji na naturalne światło dzienne oraz sztuczne 

oświetlenie laboratorium. Uzyskane wyniki badań przedstawiłam w postaci wykresów 

zaleŜności efektywności degradacji fenolu „E” w trakcie 60 min naświetlania, w funkcji czasu 

przechowywania katalizatora, patrz Rysunek 31. 
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Rysunek 31. Wykres zaleŜności efektywności degradacji fenolu w funkcji czasu przechowywania katalizatora: 
a) T_TA/5, b) T_TM/5. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=0,21 mM; m (TiO2)=150 mg; T=10°C; 
Qpowietrze=5 l/h; λ>400 nm; tnaświetlania=60 min 

Przechowywane próbki domieszkowanych katalizatorów traciły z czasem właściwości 

katalitycznych w świetle Vis. Efektywność degradacji fenolu w naświetlanej zawiesinie 

katalizatora T_TA/5 spadła z ok. 90% do ok. 20% po 6-ciu miesiącach ekspozycji. Spadek 

efektywności działania próbki modyfikowanej tiomocznikiem (T_TM/5) wyniósł równieŜ 

ok. 70%.  

Utracie fotoaktywności katalitycznej towarzyszyło odbarwienie próbek tytanowych, 

patrz Rysunek 32.  

a) b) 

  

Rysunek 32. Fotografie próbek katalizatorów (po lewej – świeŜo otrzymany katalizator, po prawej – katalizator 
po 6-ciu miesiącach przechowywania: a) próbka T_TA/5, b) próbka T_TM/5 
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5.2.9. Dyskusja 

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie wpływu temperatury kalcynacji 

na fotoaktywność katalityczną TiO2 otrzymanego za pomocą zaproponowanej procedury 

preparatyki. NajwyŜsza efektywność degradacji fenolu w świetle nadfioletowym została 

osiągnięta dla próbki kalcynowanej w 450ºC, patrz Rysunek 19a. Naświetlanie układu 

T_450/UV przez 60 min prowadziło do ubytku ok. 80% fenolu. Wzrost temperatury 

kalcynacji katalizatora prowadził do utraty jego fotoaktywności w świetle UV. Uzyskane 

wyniki badań są zgodne z danymi literaturowymi, które wskazują ok. 400÷500ºC 

za najbardziej korzystną temperaturę kalcynacji TiO2 [Su, 2004]. Przykładowo, badania 

Su i in. wykazały najwyŜszą efektywność degradacji kwasu salicylowego (co=0,4 mM) 

w świetle UV dla TiO2 kalcynowanego w 500ºC. W czasie 100 min, stęŜenie 

zanieczyszczenia w mieszaninie reakcyjnej zmniejszyło się o 55%. Próbki kalcynowane 

w 400, 600 i 700ºC wykazały natomiast niŜszą fotoaktywność katalityczną [Su, 2004]. Porter 

i in. badali mikrokrystaliczne zmiany struktury TiO2 spowodowane wygrzewaniem 

katalizatora w wysokich temperaturach tj. 600÷1000 °C. Wysoka temperatura kalcynacji 

powodowała zmniejszanie się powierzchni właściwej, wzrost wielkości krystalitów oraz 

wzrost zawartości rutylu w próbce. Konsekwencją ww. zmian struktury była utrata 

aktywności katalizatora w świetle nadfioletowym. Taki sam efekt obserwowany był przez 

Reddy i in. dla próbek TiO2 otrzymanych w wyniku hydrolizy TiCl4 i kalcynacji w niŜszych 

temperaturach z zakresu 100÷600 ºC [Reddy, 2001].  

Katalizator T_350 charakteryzował się natomiast najwyŜszą aktywnością katalityczną 

w degradacji zanieczyszczenia modelowego w świetle widzialnym (równieŜ ok. 80% ubytku 

fenolu, patrz Rysunek 19b). W 2001 roku Lettmann i in. wykazali właściwości katalityczne w 

świetle Vis dla podobnie otrzymanego tlenku tytanu (IV). Katalizator przygotowano w 

wyniku hydrolizy izopropanolanu tytanu (IV) (bez dodatkowych prekursorów domieszek) i 

kalcynacji w temperaturze 250ºC przez 3 h, patrz Tabela 5. Autorzy zaobserwowali 

degradację ok. 30% 4-chlorofenolu (co=0,25 mM) w czasie 100 min naświetlania światłem 

Vis (λ>400) zawiesiny otrzymanego półprzewodnika. Wygrzewanie próbki katalizatora w 

wyŜszych temperaturach prowadziło do utraty jego właściwości fotokatalitycznych 

[Lettmann, 2001]. Podobny efekt został zaobserwowany w moich badaniach. Katalizatory 

kalcynowane w temperaturach powyŜej 350ºC wykazały słabszą efektywność działania w 

świetle Vis niŜ próbka T_350. Z kolei, próbka kalcynowana w tej samej temperaturze co 

katalizator Lettmann’a i in. (tj. 250ºC) wykazała pośrednią efektywność działania. 
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W badaniach Lettmann’a i in. zastosowano dłuŜszy o 50% czas wygrzewania katalizatora 

w piecu, co najprawdopodobniej zapewniło wyŜszy stopień krystalizacji TiO2 

i w konsekwencji najlepsze właściwości fotokatalityczne.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe efektywność degradacji zanieczyszczenia modelowego 

w przygotowanych układach fotokatalitycznych: T_450/UV i T_350/Vis była porównywalna 

z wynikami uzyskanymi w zawiesinie TiO2 P-25 naświetlanej światłem UV. Wyniki badań 

świadczą, Ŝe zaproponowana przeze mnie procedura preparatyki katalizatora tytanowego 

prowadzi do otrzymania TiO2, który wykazuje (w zaleŜności od zastosowanej temperatury 

kalcynacji) wysoką aktywność katalityczną w świetle UV (T_450) lub Vis (T_350). NaleŜy 

równieŜ zauwaŜyć, Ŝe pomimo efektywnej degradacji fenolu w układzie T_350/Vis, 

naświetlanie katalizatora T_350 za pomocą światła UV prowadziło do uzyskania gorszych 

wyników niŜ dla katalizatora T_450. W związku w powyŜszym temperatura 450ºC została 

uznana za najbardziej korzystną temperaturę kalcynacji TiO2 i była stosowana w dalszej 

preparatyce domieszkowanych katalizatorów tytanowych.  

Katalizator T_450 wykazał nieznaczną aktywność w świetle widzialnym, patrz 

Rysunek 19b. Modyfikacja katalizatora za pomocą wybranych nieorganicznymi związkami 

siarki i/lub azotu prowadziła do wzrostu efektywności działania półprzewodnika w ww. 

warunkach. Próbki T_RA, T_SA, T_Se2S3 oraz T_K2Sx wykazały wyŜszą fotoaktywność 

katalityczną od materiału odniesienia T_450, patrz Rysunek 21. Pozostałe katalizatory z tej 

serii charakteryzowały się niską efektywnością działania (podobnie jak T_450). Prekursory 

domieszek, które korzystnie wpłynęły na zdolność absorpcji światła Vis przez katalizator (tj. 

rodanek amonu, siarczan amonu i wielosiarczek potasu) są rozpuszczalne w wodzie, 

co prawdopodobnie ułatwiło wbudowanie domieszek w strukturę krystaliczną TiO2. 

Katalizatory dla których nie zaobserwowałam wyraźnych zmian aktywności w świetle Vis 

(w porównaniu do T_450) były w większości preparowane z trudnorozpuszczalnych 

w wodzie prekursorów domieszek, które charakteryzowały się wyŜszymi temperaturami 

rozkładu termicznego od temperatury kalcynacji zastosowanej w preparatyce. W efekcie 

wbudowanie heteroatomów wchodzących w skład tych związków w strukturę TiO2 nie było 

moŜliwe. Próbki tytanowe otrzymane w wyniku zastosowania ww. prekursorów 

są prawdopodobnie kompozytami, gdyŜ dla zastosowanych warunków prowadzenia 

preparatyki związki te nie ulegały rozpuszczeniu, ani rozkładowi termicznemu. 

 Zastosowanie w preparatyce organicznych prekursorów domieszek, z wyjątkiem 

monoetanoloaminy, prowadziło do korzystnych zmian zdolność absorpcji światła przez TiO2. 

Katalizatory tej serii prawdopodobnie zawierały w swojej strukturze heteroatomy domieszek, 



Wyniki badań i dyskusja 

 77

poniewaŜ wszystkie zastosowane organiczne źródła domieszek ulegają rozkładowi 

termicznemu poniŜej 400ºC temperatury.  

NajwyŜsza efektywność degradacji fenolu w świetle Vis została osiągnięta 

w zawiesinach TiO2 modyfikowanego tiomocznikiem i tioacetamidem, patrz Rysunek 22. 

Zastosowanie tioacetamidu jako źródła domieszki w preparatyce domieszkowanego TiO2  

stanowi element nowości pracy, gdyŜ związek ten nie był wcześniej stosowany w tego typu 

badaniach. Z przeglądu literatury wynika, Ŝe zastosowanie tiomocznika w preparatyce TiO2 

prowadzi do otrzymania aktywnego w świetle Vis katalizatora domieszkowanego azotem 

(Tabela 3), siarką (Tabela 4) lub współdomieszkowanego węglem i siarką oraz węglem, 

siatka i azotem (Tabela 6).  

Dane literaturowe wskazują na stosowanie TiO2 P-25 w ilości od 0,5 do 1 g na 1 dm3 

mieszaninie reakcyjnej [Grassian, 2005]. Stosowanie większej ilości katalizatora 

nie powoduje wzrostu szybkości degradacji zanieczyszczeń, a moŜe nawet prowadzić 

do spadku efektywności procesu ze względu na małą transparentność mieszaniny reakcyjnej. 

Efekt ten obserwowali Parra i in., którzy badali szybkość degradacji atrazyny dla róŜnych 

stęŜeń TiO2 P-25 [Parra, 2004]. Szybkość degradacji zanieczyszczenia początkowo rosła wraz 

ze wzrostem ilości zastosowanego katalizatora. Dalszy wzrost stęŜenia, powyŜej 1 g 

TiO2/dm3, powodował nieznaczny spadek szybkości degradacji pestycydu. W badaniach 

przeprowadzonych przeze mnie, efektywność degradacji zanieczyszczenia w naświetlanej 

światłem Vis zawiesinie domieszkowanego półprzewodnika rosła wraz ze wzrostem stęŜenia 

katalizatora, patrz Rysunek 23. Natomiast w przypadku TiO2 P-25, najwyŜszą wartość stałej 

„k” zaobserwowałam przy stęŜeniu katalizatora równym 5 g/dm3, patrz Rysunek 25. 

W związku w powyŜszym, w dalszej części badań katalizatory były stosowane w ilości 5 g 

na 1 dm3 mieszaniny reakcyjnej. Wysoka efektywność degradacji fenolu w świetle Vis w ww. 

warunkach pozwoliła na skrócenie czasu naświetlania mieszaniny reakcyjnej. Identyczne 

stęŜenie zawiesiny katalizatora zastosowali w swoich badaniach Gole i Stout [Gole, 2004].  

Badania wpływu ilości domieszki wprowadzonej w strukturę TiO2 na fotoaktywność 

katalityczną próbki wykazały, Ŝe wzrost ilości zastosowanego prekursora domieszki 

powodował wzrost efektywności degradacji zanieczyszczeń modelowych. Efekt ten był 

prawdopodobnie wynikiem zwiększającej się ilości domieszki wbudowanej w strukturę 

otrzymanego katalizatora. Wzrost efektywności działania był obserwowany zarówno 

w przypadku półprzewodnika modyfikowanego tiomocznikiem, jak i tioacetamidem. 

Zwiększanie ilości tioacetamidu prowadziło jednakŜe do nieznaczych zmian fotoaktywności 

katalitycznej, patrz Rysunek 26. Natomiast w przypadku tiomocznika, wzrost ilości 
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zastosowanego prekursora domieszki powodował wyraźny wzrost efektywności degradacji 

fenolu i 4-chlorofenolu, patrz Rysunek 27. Yu i in. równieŜ zaobserwowali efekt poprawy 

właściwości fotokatalitycznych TiO2 domieszkowanego siarką wraz ze wzrost ilości 

domieszki wprowadzonej w strukturę katalizatora, patrz Tabela 9. Z innych doniesień 

literaturowych wynika jednak, Ŝe istnieje optymalna ilość domieszki, przy której 

domieszkowany katalizator tytanowy wykazuje najwyŜszą aktywność w świetle Vis 

[Lettmann, 2001; Sakthivel, 2004]. Aby określić optymalną ilość związku modyfikującego 

jaką naleŜy zastosować w preparatyce katalizatora, naleŜy przeprowadzić dalsze badania 

zmian efektywności działania półprzewodnika tytanowego przy wzroście zawartości 

domieszki.   

Z porównania wyników badań efektywności degradacji fenolu w układach: 

T_TA/1/Vis i TiO2 P-25/UV wynika, Ŝe katalizator tytanowy otrzymany w wyniku hydrolizy 

TIP w obecności tioacetamidu moŜe wykazywać aktywność katalityczną w świetle Vis 

podobną do komercyjnego TiO2 (w świetle UV), patrz Rysunek 28. Około 70% fenolu uległo 

degradacji w zawiesinie T_TA/1 naświetlanej światłem Vis przez 60 min. Badania wykazały 

równieŜ, Ŝe domieszkowany katalizator wykazał nieznaczne właściwości w świetle z zakresu 

UV. Degradacji w tych warunkach uległo tylko ok. 30% zanieczyszczenia. Hong i Long 

obserwowali 60 i 45% degradacji fenolu w czasie 2 h naświetlania zawiesin TiO2 

domieszkowanych kolejno jodem i chlorem [Hong, 2005; Long, 2007]. Źródłem światła 

w badaniach była (podobnie jak w moich) lampa ksenonowa o mocy 1000W z filtrem 

przepuszczającym światło o długości fali λ>400 nm, patrz Tabela 8. 

Stała szybkości degradacji fenolu w układzie TiO2 P-25/UV wynosiła 1,5 h-1 

(co/fenol=0,21 mM). Z kolei, Chiou i in. odnotowali dla ww. układu wartości „k” równe: 2,10; 

0,588; 0,242 i 0,162 h-1 dla początkowych stęŜeń zanieczyszczenia: 0,13; 0,26; 0,52 

i 0,71 mM. Przyczyną tak znaczącej róŜnicy w wynikach uzyskanych przez Chiou i in. 

oraz przeze mnie jest z pewnością zastosowanie róŜnych układów badawczych. Chiou i in. 

korzystali z fotoreaktora o pojemności 1 L (40-krotnie większej od fotoreaktora 

zastosowanego w moich badaniach), który naświetlano światłem emitowanym przez 

wysokociśnieniową lampą rtęciową o mocy niŜszej o ponad połowę od mocy lampy 

zastosowanej w moich badaniach [Chiou, 2008].  

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe rozpuszczone w wodzie fenol i 4-chlorofenol nie ulegały 

fotolizie pod wpływem światła UV lub Vis. Mieszanie roztworów związków modelowych 

z cząstkami katalizatorów w ciemności, równieŜ nie prowadziło do degradacji ww. 

zanieczyszczeń. StęŜenie fenolu i 4-chlorofenolu ulegało natomiast nieznacznej redukcji 
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w naświetlanych światłem Vis zawiesinach próbek T_450, T_550, T_650, T_750 

i komercyjny TiO2 P-25. Literatura naukowa wskazuje, Ŝe aktywacja katalizatora P-25 

światłem o długości fali λ>400 nm jest związana ze specyficznym składem fazowym 

półprzewodnika, tj. anataz/rutyl i w konsekwencji z węŜszą przerwą energetyczną tego 

katalizatora w porównaniu z Eg czystego anatazu [Ilisz, 1999].  Inne doniesienia mówią 

o tworzeniu się kompleksu TiO2-zanieczyszczenie, który działa jak sensybilizator 

katalizatora, patrz pkt 2.3.1. 

Długość fal światła podającego na zawiesinę domieszkowanego katalizatora miała 

istotny wpływ na efektywność degradacji zanieczyszczenia modelowego. Aktywność 

katalityczna badanej próbki malała wraz ze wzrostem wartości λ, patrz Rysunek 29. Światło 

charakteryzujące się wysokimi długościami fal posiada niską energię, która nie moŜe 

wzbudzać elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa półprzewodnika.  

Badania wpływu obróbki termicznej katalizatora na efektywność jego działania 

wykazały moŜliwość skrócenia o 50% czasu dojrzewania i suszenia katalizatorów, bez utraty 

właściwości fotokatalitycznych w świetle Vis, patrz Rysunek 30. Procedura ta pozwoliła 

na skrócenie czasu preparatyki kolejnych katalizatorów i zwiększyła prawdopodobieństwo 

praktycznego zastosowania metody w technologii chemicznej. Istnieje jednak konieczność 

przeprowadzenia dalszych badań mających na celu zminimalizowanie czasu trwania 

poszczególnych etapów preparatyki i energii zuŜywanej na poszczególne operacje 

jednostkowe. 

Wstępne badania zmian efektywności działania domieszkowanych katalizatorów 

w czasie wykazały, Ŝe przechowywane próbki tytanowe ulegają starzeniu i tracą swoje 

właściwości fotokatalityczne w świetle Vis (Rysunek 31). Ponadto, obserwowana była 

stopniowa utrata zabarwienia katalizatorów (Rysunek 32). Zachodzące równolegle zjawiska 

utraty właściwości fotokatalitycznych i odbarwiania próbek mogą wskazywać na niszczenie 

centrów barwnych półprzewodnika w wyniku absorpcji światła widzialnego [Dereń, 1975; 

Pampuch, 1977]. Z całą pewnością naleŜy jednak przeprowadzić bardziej szczegółowe 

badania efektu starzenia domieszkowanych katalizatorów na lepiej zdefiniowanym układzie 

badawczym (np. monitorowanie natęŜenia światła, analiza jakościowa i ilościowa 

przechowywanych próbek).  

Wyniki ww. badań zostały opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej 

[Zaleska, 2007; Górska, 2008] oraz innych recenzowanych czasopismach [Zaleska, 2006; 

Górska 2009a] i materiałach konferencyjnych [Górska, 2005]. 
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5.3. Badania przebiegu degradacji zanieczyszczeń modelowych 

5.3.1. Identyfikacja produktów pośrednich 

Pośrednie produkty degradacji fenolu, powstające w naświetlanych zawiesinach 

wybranych katalizatorów, zidentyfikowane zostały za pomocą techniki HPLC. Zestawienie 

związków chemicznych wykrytych w mieszaninie reakcyjnej fenolu i TiO2 P-25 naświetlanej 

za pomocą światła nadfioletowego przedstawiłam w Tabeli 19. Naświetlana mieszanina 

reakcyjna zawierała hydroksypochodne fenolu, tj. pirokatechinę i hydrochinon oraz 

nienasycone kwasy alifatyczne i aldehyd mukonowy. 

Tabela 19. Zestawienie produktów pośrednich degradacji fenolu w naświetlanej światłem UV zawiesinie TiO2 

P-25. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=1,06 mM; m (TiO2)=150 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 l/h; 
250<λ<400 nm; tnaświetlania=360 min 

L.P. Masa cząsteczkowa [g/mol] Struktura cząsteczki Nazwa związku 

1 94 

OH

 

fenol 

2 110 

OH

OH

 

pirokatechina 

3 110 

OH

OH  

hydrochinon 

4 116 

O

O

OH

OH

 

kwas maleinowy lub fumarowy 

(kwas cis lub trans-butenodiowy) 

5 125 

O
OH

O
H

 

aldehyd mukonowy 

6 141 

O
OH

O
OH

 

kwas mukonowy 
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Tabela 20 przedstawia zestawienie produktów pośrednich degradacji fenolu, 

które zostały zidentyfikowane w zawiesinie katalizatora T_TA/1 naświetlanej za pomocą 

światła widzialnego. Badana próbka zawierała aldehyd p-hydroksybenzylowy, kwas 

p-hydroksybenzylowy, kwas szczawiowy oraz niewielkie ilości aldehydu mukonowego, 

kwasu mukonowego, kwasu maleinowego lub fumarowego (kwas cis lub trans-butenodiowy). 

W mieszaninie reakcyjnej nie wykryto natomiast Ŝadnego z dwuhydroksybenzenów 

powstałych w naświetlanej zawiesinie komercyjnego katalizatora P-25. 

Tabela 20. Zestawienie produktów pośrednich degradacji fenolu w naświetlanej światłem Vis mieszaninie 
reakcyjnej zawierającej katalizator T_TA/1. Warunki prowadzenia procesu: Co/fenol=1,06 mM; 
m (TiO2)=150 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 l/h; λ>400 nm; t=360 min 

L.P. Masa cząsteczkowa [g/mol] Struktura cząsteczki Nazwa związku 

1 94 

OH

 

fenol 

2 122 

OH

CHO  

aldehyd 

p-hydroksybenzylowy 

3 138 

OH

COOH  

kwas 

p-hydroksybenzylowy 

4 116 

O

O

OH

OH

 

kwas maleinowy lub fumarowy 

(kwas cis lub trans-butenodiowy) 

5 141 

O
OH

O
OH

 

kwas mukonowy 

6 125 

O
OH

O
H

 

aldehyd mukonowy 

7 90 
OHOH

O O
 

kwas szczawiowy 
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5.3.2. Badania ilości generowanych rodników hydroksylowych 

Zmiany stęŜenia rodników hydroksylowych powstających w zawiesinie TiO2 P-25 

w funkcji czasu naświetlania układu światłem UV przedstawiłam na Rysunku 33. Badania 

prowadziłam dla trzech róŜnych odczynów zawiesiny katalizatora.  
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Rysunek 33. ZaleŜność stęŜenia rodników hydroksylowych w funkcji czasu naświetlania światłem UV 
zawiesiny TiO2 P-25. Warunki prowadzenia procesu: Cmetanol=50 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10°C; 
Qpowietrze=5 dm3/h; 250<λ<400 nm 

NajwyŜsze stęŜenie rodników hydroksylowych wystąpiło w mieszaninie reakcyjnej 

charakteryzującej się odczynem obojętnym (pH= ok. 7). StęŜenie utleniacza po 120 min 

naświetlania układu wyniosło ok. 3 mM. Alkalizacja mieszaniny reakcyjnej za pomocą 

wodnego roztworu NaOH prowadziła do obniŜenie efektywności procesu (do ok. 1,5 mM). 

Rodniki hydroksylowe nie były generowane natomiast w kwaśnym środowisku reakcji.  

Na Rysunku 34 przedstawiłam analogiczne wyniki badań uzyskane dla wybranej 

próbki domieszkowanego TiO2. Naświetlanie zawiesiny TiO2 modyfikowanego 

tioacetamidem za pomocą światła UV prowadziło do powstawania w układzie rodników 

hydroksylowych. StęŜenie utleniacza po 120 min prowadzenia procesu wyniosło ok. 0,5 mM. 

Z powodu niewielkiej fotoaktywności katalitycznej próbki T_TA/1 w świetle Vis, 

efektywność generowania rodników OH była niska w porównaniu z efektywnością układu 

TiO2 P-25/UV. Utleniacz nie był natomiast generowany w układzie fotokatalitycznym 

ze światłem widzialnym.   
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Rysunek 34. ZaleŜność stęŜenia rodników hydroksylowych w funkcji czasu naświetlania zawiesiny T_TA/1. 
Warunki prowadzenia procesu: Cmetanol=50 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 dm3/h; λ>400 nm lub 
250<λ<400 nm 

Na Rysunku 35 przedstawiłam widma fluorescencyjne naświetlanych mieszanin 

kumaryny i TiO2 P-25.  
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Rysunek 35. Widma fluorescencyjne roztworów kumaryny naświetlanych w zawiesinie TiO2 P-25 za pomocą 
światła: a) UV, b) Vis. Warunki oznaczenia: λwzbudzenia=332 nm, 10-ciokrotne rozcieńczenie próbki. Warunki 
prowadzenia procesu: Ckumaryna=1 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 dm3/h; λ>400 nm lub 
250<λ<400 nm 

Roztwory (po filtracji), naświetlane zarówno promieniowaniem UV jak i światłem 

Vis, wykazały silną fluorescencję przy długości fali ok. 460 nm. Dane literaturowe wskazują, 

Ŝe pik ten pochodzi od 7-hydroksykumaryny, produktu reakcji kumaryny z rodnikiem 

hydroksylowym [Ishibashi, 2000]. W miarę wydłuŜania czasu naświetlania był obserwowany 

wzrost intensywności piku związany ze zwiększającą się ilością hydroksypochodnej 
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w układzie. Pik połoŜony przy długości fali λ=390 nm odpowiada natomiast kumarynie 

[Louit, 2005]. RóŜnica wysokości pików kumaryny i jej hydroksypochodnej była mniejsza 

w przypadku światła Vis, niŜ na widmie zarejestrowanym dla promieniowania UV. 

Analogiczne wyniki badań dla TiO2 domieszkowanego tioacetamidem (próbki 

T_TA/1) przedstawiłam na Rysunku 36. 
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Rysunek 36. Widma fluorescencyjne roztworów kumaryny naświetlanych w zawiesinie katalizatora T_TA/1 za 
pomocą światła: a) UV, b) Vis. Warunki oznaczenia: λwzbudzenia=332 nm, 10-ciokrotne rozcieńczenie próbki. 
Warunki prowadzenia procesu: Ckumaryna=1 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 dm3/h; λ>400 nm lub 
250<λ<400 nm 

W naświetlanej światłem UV zawiesinie katalizatora T_TA/1 była obecna 

7-hydroksypochodna kumaryny (patrz pik połoŜony ok. 460 nm). WydłuŜanie czasu 

naświetlania prowadziło do wzrostu intensywności piku. Na widmie sporządzonym dla 

mieszaniny naświetlanej światłem Vis jest widoczne szerokie pasmo fluorescencji 

z maksimum połoŜonym przy długości fali λ=390 nm (kumaryna). Piki odpowiadające 

hydroksypochodnej kumaryny nie zostały zaobserwowane. 

Na Rysunku 37 przedstawiłam obserwowane zmiany intensywności fluorescencji 

7-hydroksykumaryny (pik λ=460 nm) w funkcji czasu naświetlania zawiesiny katalizatora 

T_TA/1 za pomocą świata UV.  
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Rysunek 37. Wykres zaleŜności intensywności piku fluorescencji (λ=460 nm) w funkcji czasu naświetlania 
światłem UV zawiesiny katalizatora T_TA/1. Warunki oznaczenia: λwzbudzenia=332 nm, 10-ciokrotne 
rozcieńczenie próbki. Warunki prowadzenia procesu: Ckumaryna=1 mM; m (TiO2)=125 mg; T=10°C; Qpowietrze=5 
dm3/h 

5.3.3. Dyskusja 

Źródła literaturowe wskazują, Ŝe degradacja zanieczyszczeń w układzie TiO2/UV 

zachodzi na drodze reakcji utlenienia związków chemicznych przez powstałe w układzie 

rodniki hydroksylowe [Fujishima, 2000]. Addycja elektrofilowa grupy hydroksylowej 

w pozycję para i orto cząsteczki fenolu prowadzi do powstania pierwszych produktów 

przejściowych degradacji, pirokatechiny i hydrochinonu [Ilisz, 1999;  Peiro, 2001; 

Sobczyński, 2004; Chiou, 2008]:  

OH OH

OH

OH

OH

+
HO·

                          (11) 

W dalszej kolejności, aromatyczne produkty pośrednie utleniane są do m.in. alifatycznych 

kwasów nienasyconych, takich jak kwas mukonowy, maleinowy czy fumarowy [Alnaizy R., 

2000; Ortiz-Gomez, 2008]:  
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   (12) 

Dekarboksylacja ww. kwasów zachodzi według tzw. reakcji foto-Kolbego [Herrmann, 1999]: 

R-COO- + h+ → R· + CO2                                               (13) 

Analiza jakościowa (HPLC) mieszaniny reakcyjnej fenolu i TiO2 P-25 naświetlanej 

światłem UV wykazała obecność dwóch dwuhydroksybenzenów (pirokatechiny 

i hydrochinonu), kwasu maleinowego lub fumarowy oraz kwasu i aldehydu mukonowego. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, Ŝe degradacja fenolu w zastosowanym układzie 

badawczym przebiegała według klasycznego mechanizmu degradacji zanieczyszczeń (patrz 

powyŜej).  

Obecność rodników hydroksylowych w zawiesinie TiO2 P-25 naświetlanej światłem 

UV została potwierdzona dwoma niezaleŜnymi metodami badawczymi. Naświetlanie 

zawiesiny katalizatora w czasie prowadziło do wzrostu stęŜenia rodników hydroksylowych 

w badanym układzie, patrz Rysunek 33. NajwyŜszą efektywność generowania utleniacza 

zaobserwowałam dla wodnej zawiesiny TiO2 o odczynie obojętnym. Alkalizacja układu 

reakcyjnego do pH=12 prowadziła do obniŜenie efektywności procesu. W kwaśnego 

środowisku reakcji (pH=3), rodniki hydroksylowe nie zostały zidentyfikowane. 

Przeprowadzone obserwacje są zgodne z wynikami badań opublikowanymi przez Wang’a 

i in. w 2001 roku. Optymalna wartość pH dla układu TiO2 P-25/UV wynosiła 7,7 [Wang, 

2001].  

Badania z kumaryną wykazały, Ŝe rodniki hydroksylowe były równieŜ generowane 

w zawiesinie TiO2 P-25 naświetlanej za pomocą światła Vis. Widma próbek pobranych 

w trakcie prowadzenia procesu wykazały obecność piku charakterystycznego dla 

hydroksypochodnej kumaryny, patrz Rysunek 35 RóŜnica wysokości pików kumaryny 

(λ=390 nm) i 7-hyrdoksykumaryny (λ=460 nm) była mniejsza niŜ na widmie 

zarejestrowanym dla próbki naświetlanej promieniowaniem UV. Fakt ten świadczy o niŜszej 

efektywności hydroksylacji kumaryny w przypadku zastosowania światła Vis. Uzyskane 

wyniki są zgodne z danymi eksperymentalnymi badań fotoaktywności katalitycznej TiO2 

P-25 w degradacji fenolu, patrz pkt 5.2.1. i 5.2.9 (dyskusja).  

Hydroksypochodne fenolu nie zostały zidentyfikowane w zawiesinie 

domieszkowanego TiO2 naświetlanej światłem Vis. Analiza jakościowa wykazała natomiast 
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zawartość aldehydu i kwasu p-hydroksybenzylowego, co wskazuje na powstawanie 

w układzie rodnika CHO·, który reagując z fenolem tworzy aldehyd hydroksybenzylowy 

[Peira, 2001]:  

OH OH

CHO

+

· 

· CHO 

                                   (14) 

Kwas szczawiowy oraz inne nienasycone kwasy alifatyczne zidentyfikowane 

w próbce świadczą o postępującej degradacji fenolu w badanym układzie [Herrmann, 1999; 

Alnaizy R., 2000; Ortiz-Gomez, 2008; Chiou, 2008].  

Wyniki badań fotokatalitycznych z metanolem i kumaryną wykazały brak 

generowania rodników hydroksylowych w naświetlanej światłem Vis zawiesinie 

domieszkowanego TiO2, patrz Rysunki 34 i 36. Utleniacz był generowany tylko podczas 

naświetlania zawiesiny za pomocą światła UV. WydłuŜanie czasu naświetlania powodowało 

wzrost stęŜenia rodników w układzie badawczym. W przypadku badań prowadzonych 

z kumaryną, szybkość reakcji hydroksylacji związku malała z czasem naświetlania patrz 

Rysunek 37. Efekt ten jest wynikiem zmniejszającego się stęŜenia substratu w naświetlanym 

układzie. Ishibashi i in. obserwowali liniowy wzrost intensywności fluorescencji w krótkim 

czasie naświetlania (30 min) kumaryny (co=1 mM) naniesionej na powierzchnię cienkiego 

filmu TiO2 [Ishibashi, 2000]. 

Wyniki analizy jakościowej oraz badań generowania rodników hydroksylowych 

wykluczyły degradację zanieczyszczeń w układzie domieszkowany TiO2/Vis na drodze 

reakcji z rodnikiem HO•. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe wyniki badań fotoaktywności 

katalitycznej zanieczyszczeń modelowych (pkt 5.2) oraz obecność w naświetlanej 

mieszaninie produktów pośrednich degradacji fenolu (innych niŜ hydroksybenzeny) świadczą 

o postępującej degradacji zanieczyszczeń w przygotowanym układzie fotokatalitycznym.  

Degradacja zanieczyszczeń zachodzi prawdopodobnie w wyniku bezpośredniego 

przenoszenia nośników ładunku z katalizatora do zanieczyszczenia oraz dalszych reakcji 

rodnikowych prowadzących do mineralizacji związku [Fujishima, 2000]. W związku 

z powyŜszym, efektywność degradacji zanieczyszczeń w proponowanym układzie 

fotokatalitycznym będzie zaleŜała w głównym stopniu od struktury chemicznej 

zanieczyszczenia, jego oddziaływania z katalizatorem oraz podatności na degradację 

rodnikową. Tłumaczyłoby to opisywane w literaturze nietypowe zachowania aktywowanego 
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światem widzialnym TiO2, takie jak selektywność degradacji zanieczyszczeń czy brak 

fotoaktywności katalitycznej, mimo efektywnej absorpcji światła Vis przez katalizator. 

Przeprowadzone badania były współfinansowane przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa WyŜszego (grant własny N205 032 32/1937). Wyniki badań zostały opisane 

w czasopiśmie z listy filadelfijskiej [Górska, 2009b]. 

5.4. Badania właściwości fizykochemicznych katalizatorów 

5.4.1. Skład fazowy, wielkość krystalitów i napręŜenia w sieci krystalicznej (XRD) 

Zestawienie dyfraktogramów XRD wykonanych dla serii katalizatorów 

kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki przedstawiłam 

na Rysunku 38.   
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Rysunek 38. Zestawienie dyfraktogramów XRD wykonanych dla próbek TiO2 kalcynowanych w róŜnych 
temperaturach bez dodatku prekursora domieszki 
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Analiza połoŜenia poszczególnych refleksów dyfraktogramów wykazała, 

Ŝe próbka T_80 (niepoddana kalcynacji) oraz katalizatory kalcynowane w temperaturach 

350÷650ºC posiadały postać anatazu, ze śladowymi ilościami brukitu (pik ok. 31º). Wraz 

ze wzrostem temperatury kalcynacji był obserwowany wzrost wysokości oraz spadek 

szerokości połówkowych refleksów, co wskazuje na postępującą transformację postaci 

amorficznej do anatazu oraz wzrost wielkości krystalitów. Dyfraktogram próbki T_650 

zawiera ponadto niewielki pik zlokalizowany ok. 28º, który odpowiada 

wysokotemperaturowej odmianie polimorficznej TiO2 (rutyl). Główną fazą krystaliczną TiO2 

w temperaturze 750ºC był rutyl. 

Na Rysunku 39 przedstawiłam zmiany wielkości krystalitów i napręŜeń w strukturze 

krystalicznej TiO2 zachodzące wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji próbek.  
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Rysunek 39. Wykres zaleŜności: a) średniej wielkości krystalitów (L) w funkcji temperatury kalcynacji, 
b) napręŜeń w sieci krystalicznej TiO2 (ε) w funkcji temperatury kalcynacji 

Średnia wielkość krystalitów TiO2 powstających w temperaturze poniŜszej 550oC 

rosła liniowo od 7,2 nm (T_80) poprzez 8,4 nm (T_350), 10,2 nm (T_450) do 10,9 nm 

(T_550). PowyŜej temperatury 550oC był obserwowany gwałtowny wzrost wartości „L” do 

28 nm 

a) 

b) 

Temperatura kalcynacji [oC] 

Temperatura kalcynacji [oC] 
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dla 650oC i 59 nm dla 750oC. Kalcynacja próbek w coraz wyŜszych temperaturach prowadziła 

do zmniejszania się napręŜeń w sieci krystalicznej TiO2. Wartość napręŜeń malała od 0,024 

(T_80) do 0,004 (T_750).  

Dyfraktogramy sporządzone dla domieszkowanego TiO2 (próbki serii T_TA i T_TM) 

miały taki sam przebieg jak widmo próbki odniesienia T_450. Zestawienie widm XRD 

wybranych domieszkowanych próbek, tj. T_TA/2 i T_TM/2 i katalizatora odniesienia T_450 

zamieściłam na Rysunku 40. Modyfikowane katalizatory tytanowe posiadały strukturę 

krystaliczną anatazu ze śladową ilością brukitu. Średnia wielkość krystalitów dla wszystkich 

katalizatorów serii T_TA i T_TM wynosiła ok. 10 nm. 
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Rysunek 40. Zestawienie dyfraktogramów XRD wykonanych dla wybranych próbek domieszkowanego TiO2 
oraz katalizatora odniesienia T_450 

5.4.2. Skład chemiczny, stopnie utlenienia domieszek i rodzaj wiązań chemicznych (XPS, 
FTIR/DRS) 

W Tabeli 21 przedstawiłam wyniki analizy XPS składu warstw powierzchniowych 

serii katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora 

domieszki. Analiza widm XPS sporządzonych dla wszystkich próbek wykazała obecność piku 

w obszarze energii wiązania elektronu poziomów Ti 2p. Pik ten został rozłoŜony na dwa piki 

składowe o Eb ok. 459  i 458 eV, odpowiadające frakcjom TiO2 .i Ti2O3. Stosunek 

powierzchni ww. pików wskazuje, Ŝe Ti4+ był frakcją dominującą w warstwach 

powierzchniowych katalizatorów. Próbka T_350 charakteryzowała się największą 

zawartością frakcji TiO2, patrz Tabela 21. Stosunek Ti4+ : Ti3+ tego katalizatora wyniósł 
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aŜ 53 : 1. NajniŜszą wartością stosunku Ti4+ : Ti3+ charakteryzował się katalizatora 

kalcynowany w temperaturze 550ºC. 

Tabela 21. Wyniki analizy XPS dla katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku 
prekursora domieszki 

Zawartość węgla [at.%] Nazwa 
próbki 

Ti 4+ : Ti 3+ 
Ostrukt. : 
Opowierz. Całkowita C-C* 

Skład 

T_350 53:1 7,7:1 15,27 10,1 TiO2,57C0,66 
T_450 38:1 6,6:1 9,40 5,2 TiO2,80C0,41 
T_550 23:1 9,5:1 13,00 9,7 TiO2,67C0,57 
T_650 39:1 10,1:1 8,50 6,1 TiO2,45C0,33 
T_750 26:1 9,8:1 12,70 9,1 TiO2,42C0,58 

*energia wiązania ok. 284,7 eV 

Asymetria piku połoŜonego w obszarze Eb poziomów O 1s obserwowanego 

na widmach XPS katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach wskazuje 

na obecność w badanych próbkach przynajmniej trzech róŜnych rodzajów wiązań z udziałem 

tlenu, patrz Rysunek 41. Piki połoŜone w obszarach Eb ok. 533, 532 i 530 eV odpowiadają 

kolejno tlenowi z grup karboksylowych i powierzchniowych grupach hydroksylowych, oraz 

tlenowi sieci krystalicznej katalizatora.  

Stosunek zawartości tlenu wbudowanego w strukturę TiO2 do zawartości tlenu 

znajdującego się na powierzchni katalizatorów (Ostrukt. : Opowierz.) przedstawiłam w Tabeli 21. 

NajniŜsza wartość stosunku Ostrukt. : Opowierz. została zaobserwowana dla próbki T_450. 

Kalcynacja katalizatora w wyŜszych temperaturach prowadziła do zwiększania ilość tlenu 

strukturalnego.  

Wszystkie katalizatory otrzymane w wyniku hydrolizy TIP bez dodatku prekursora 

domieszki zawierały w swoich warstwach powierzchniowych węgiel. Analiza widm XPS 

umoŜliwiła identyfikację rodzajów wiązań z udziałem atomów C, patrz Rysunek 42. Widma 

zawierały w obszarze Eb 284÷289 eV poziomów C 1s piki odpowiadające wiązaniom: C-C, 

C-H, C-OH i C=O. Największa intensywność sygnału wystąpiła dla Eb odpowiadającej 

wiązaniom C-C.  

Całkowita zawartość węgla w warstwach powierzchniowych wahała się w granicach 

od 8.5 do 15.3 at.%, patrz Tabela 21. NajwyŜszą zawartością węgla w postaci wiązań C-C 

charakteryzowała się próbka kalcynowana w najniŜszej temperaturze tj. 350ºC.   
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Rysunek 41. Zestawienie widm XPS w obszarze Eb  poziomów O 1s wykonanych dla katalizatorów tytanowych 
kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki  
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Wyniki analizy XPS składu warst powierzchniowych katalizatorów tytanowych 

modyfikowanych tiomocznikiem i tioacetamidem przedstawiłam w Tabeli 22. 

Tabela 22. Wyniki analizy XPS dla próbek domieszkowanego TiO2  

Zawartość [at. %] 
C 

Nazwa 
próbki 

Ti 4+ : Ti 3+ 
Ostrukt. : 
Opowierz. N S  

Całkowita C-C*  
Skład 

T_TM/1 14:1 16,3:1 1,10 0,10 3,46 1,79 TiO2,32N0,039S0,004C0,12 
T_TM/2 13:1 9,01:1 1,15 0,33 14,89 9,86 TiO3,38N0,06S0,017C0,78 
T_TM/5 15:1 8,88:1 1,30 0,33 7,21 1,71 TiO2,58N0,053S0,013C0,29 
T_TA/1 15:1 11,05:1 1,06 - 5,70 1,27 TiO2,46N0,04C0,21 
T_TA/2 - 3,68:1 1,21 - 2,52 0,83 TiO2,31N0,042C0,088 
T_TA/5 11:1 7,53:1 1,24 0,16 6,37 2,76 TiO3,56N0,064S0,008C0,33 

*energia wiązania ok. 284,7 eV 

RównieŜ i w tym przypadku na widmach XPS obserwowany był pik połoŜony 

w obszarze Eb poziomów Ti 2p. Pik ten został rozłoŜony na dwa piki składowe o Eb ok. 459 

i 458 eV odpowiadające kolejno frakcjom TiO2 i Ti2O3. Tlenek tytanu (IV) stanowił główną 

frakcję katalizatorów. Wszystkie domieszkowane próbki posiadały podobne wartości 

stosunku Ti4+ : Ti3+, patrz Tabela 22.  

Stosunek zawartości tlenu strukturalnego do tlenu grup hydroksylowych 

w domieszkowanym TiO2 wahał się w granicach od 3,68 do 16,3, patrz Tabela 22.  

Wszystkie próbki serii T_TM i T_TA zawierały w warstwach powierzchniowych azot, 

patrz Tabela 22. Dla wszystkich katalizatorów został zaobserwowany nieznaczny wzrost 

zawartości azotu wraz ze wzrostem ilości zastosowanego w preparatyce prekursora 

domieszki. 

Na Rysunku 43 przedstawiłam zestawienie widm XPS w obszarze Eb poziomów N 1s 

sporządzonych dla katalizatorów modyfikowanych róŜnymi ilościami tioacetamidu. 

Wszystkie widma posiadały pik zlokalizowany przy Eb ok. 400÷402 eV. ZbliŜona 

intensywność pików wskazuje na podobne zawartości azotu w badanych próbkach, patrz 

wyniki w Tabeli 22.  

Widma XPS katalizatorów serii T_TM zawierały niewielki pik zlokalizowany 

w obszarze Eb  ok. 169 eV poziomów S 2p, patrz Rysunek 44. Intensywność piku wzrastała 

wraz ze wzrostem ilości mocznika zastosowanego w preparatyce katalizatorów. Próbki 

modyfikowane tiomocznikiem posiadały więc w swoim warstwach powierzchniowych siarkę. 

Pierwiastek ten występował jednak w katalizatorze w śladowych ilościach, patrz Tabela 22. 

Tylko jeden katalizator serii T_TA, otrzymany w wyniku zastosowania największej ilości 

tioacetamidu (T_TA/5), zawierał w swoich warstwach powierzchniowych siarkę, patrz Tabela 

22.  
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Rysunek 43. Zestawienie widma XPS w obszarze Eb  poziomów 1s N wykonanych dla wybranych próbek 
domieszkowanego TiO2 
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Rysunek 44. Zestawienie widma XPS w obszarze Eb  poziomów 2p S wykonanych dla wybranych próbek 
domieszkowanego TiO2 

Całkowita zawartość węgla w modyfikowanych katalizatorach tytanowych oscylowała 

pomiędzy wartościami 2,52 a 14,89% at., patrz Tabela 22. Widma wszystkich próbek serii 

T_TM i T_TA posiadały piki w obszarze Eb 286÷288eV poziomów C 1s, patrz Rysunek 45. 

Asymetria obserwowanego piku wskazuje na obecność róŜnych rodzajów wiązań węgla 

w próbkach, patrz Rysunek 46. Piki składowe zlokalizowane przy ok. 284,6 i 285,68 eV 

odpowiadają wiązaniem C-C, kolejno w związkach aromatycznych i alifatycznych. Piki 

ok. 286,85 eV; 288,68 eV i 289,68 eV odpowiadają kolejno wiązaniom podwójnym C=O, 

grupom węglanowym oraz grupom COOH. 
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Rysunek 45. Zestawienie widma XPS w obszarze Eb  poziomów 1s C wykonanych dla wybranych próbek 
domieszkowanego TiO2 
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Rysunek 46. Widmo XPS w obszarze Eb  poziomów 1s C wykonane dla wybranej próbki domieszkowanego 
TiO2: 1) C-Carom.,  2) C-Calif., 3) C=O, 4) CO3

2-, 5) COOH    

Zestawienie widm spektroskopii FTIR/DRS wykonanych dla katalizatorów 

kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki przedstawia 

na Rysunku 47. 
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Rysunek 47. Zestawienie widm FTIR/DRS wykonanych dla katalizatorów kalcynowanych w róŜnych 
temperaturach bez dodatku prekursora domieszki 

Na wszystkich zarejestrowanych widmach widoczne jest szerokie pasmo absorpcji, 

zlokalizowane w zakresie ok 2500÷3700 cm-1, odpowiadające zaadsorbowanym cząsteczkom 

wody oraz grupom hydroksylowym chemisorbującym na powierzchni TiO2. Podobnie, 

pojedynczy pik połoŜony przy częstości fali 1633 cm-1 jest charakterystyczny dla cząsteczek 

wody. Wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji TiO2 intensywność obserwowanych pików 

malała na skutek ubytku wody w próbkach. Widmo próbki T_80 (niepoddanej kalcynacji) 

posiadało dodatkowo piki zlokalizowane w regionie 2800÷3100 cm-1 oraz ok. 1380 cm-1 

odpowiadające grupom -CH3 alkoholu etylowego [Kuroda, 2005; Janus, 2006]. 

Widma FTIR/DRS katalizatorów serii T_TA i T_TM nakładały się z widmem 

zarejestrowanym dla próbki odniesienia T_450, patrz Rysunek 47. Dodatkowe piki, poza 

pikami charakterystycznymi dla wody i grup hydroksylowych, nie zostały zaobserwowane. 

5.4.3. Powierzchnia właściwa BET i rozkład wielkości porów (BET i BJH) 

Na Rysunku 48 przedstawiłam wykresy izoterm adsorpcji azotu wyznaczone dla 

katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki. 

Próbki kalcynowane w niŜszych temperaturach charakteryzowały się większym zakresem 

zmian wartościami adsorpcji azotu na powierzchni. Wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji 

obserwowany był spadek ilości zaadsorbowanego azotu.  
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Rysunek 48. Izotermy adsorpcji azotu na powierzchniach katalizatorów kalcynowanych w róŜnych 
temperaturach bez dodatku prekursora domieszki 
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Izotermy adsorpcji próbek T_350, T_450, T_550 i T_650 posiadały przebieg 

charakterystyczny dla tzw. izotermy adsorpcji typu IV, wskazującej na kondensację kapilarną 

w porach badanego materiału mezoporowatego. Katalizator kalcynowany 

w najwyŜszej temperaturze, tj. 750ºC charakteryzował się odmiennym od pozostałych próbek 

przebiegiem izoterm adsorpcji azotu. Dla próbki T_750 został zaobserwowany kształt 

izotermy adsorpcji typowy dla adsorpcji BET (izoterma typu II). Przebieg gałęzi 

adsorpcyjnych i desorpcyjnych izoterm adsorpcji na wszystkich sporządzonych wykresach 

był róŜny. Obserwowana była tzw. pętla histerezy izoterm, której przyczyną powstawania jest 

najczęściej butelkowy kształt porów badanego materiału.  

W Tabeli 23 przedstawiłam zestawienie wielkości wyznaczonych w oparciu o metody 

BET i BJH dla katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku 

prekursora domieszki.  

Tabela 23. Zestawienie wartości powierzchni właściwych, objętości i średnic porów wyznaczonych dla 
katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki 

Nazwa próbki Powierzchnia właściwa 
SBET [m2/g] 

Objętość porów 
V [cm3/g] 

Średnia średnica porów 
(4V/SBET) [nm] 

T_350 205,8±3,0 0,43 8,3 
T_450 180,2±2,0 0,43 9,4 
T_550 147,7±0,2 0,40 11,0 
T_650 93,5±0,4 0,26 11,0 
T_750 8,3±0,1 0,03 14,0 

Próbka T_350ºC charakteryzowała się najwyŜszymi wartościami powierzchni 

właściwej BET i objętości porów. Wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji, „SBET” i „V” 

malały, podczas gdy średnice porów TiO2 rosły. 

Na rysunku 49 przedstawiłam funkcje rozkładu wielkości porów ww. katalizatorów. 

Wykresy sporządzone dla katalizatorów kalcynowanych w temperaturach z zakresu 

350÷650ºC posiadają pojedynczy ostry pik wskazujący na obecność jednolitych mezoporów 

na powierzchni badanych próbek. W temperaturze 750ºC był obserwowany gwałtowny 

spadek wyznaczonej eksperymentalnie wartości objętości porów katalizatora (patrz Tabela 

23), co wskazuje na zamknięcie porów i tłumaczy trudności w wyznaczeniu średnicy porów 

badanej próbki (patrz Rysunek 49).  
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Rysunek 49. Rozkład wielkości porów katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku 
prekursora domieszki 
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Na Rysunku 50 przedstawiłam wykresy izoterm adsorpcji azotu sporządzone 

dla dwóch wybranych próbek domieszkowanego TiO2. 
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Rysunek 50. Izotermy adsorpcji azotu na powierzchni wybranych domieszkowanych próbek TiO2 

Oba wykresy posiadają przebieg charakterystyczny dla tzw. izotermy adsorpcji typu 

IV, wskazującej na kondensację kapilarną w porach badanego materiału mezoporowatego. 

RównieŜ w tym przypadku na wykresach widoczna jest tzw. pętla histerezy izoterm.  

Wartości powierzchni właściwych BET oraz objętości i średnic porów wyznaczone 

dla próbek T_TA i T_TM zostały przedstawione w Tabeli 24. 

Tabela 24. Zestawienie wartości powierzchni właściwych, objętości i średnic porów wyznaczonych 
dla katalizatorów T_TA/5, T_TM/5 

Nazwa próbki Powierzchnia właściwa 
SBET [m2/g] 

Objętość porów 
V [cm3/g] 

Średnia średnica porów 
(4V/SBET) [nm] 

T_TA/5 172,9±2,3 0,39 9,0 
T_TM/5 182,3±2,2 0,42 9,2 

Domieszkowane próbki TiO2 charakteryzowały się wartościami powierzchni 

właściwej BET i objętości porów zbliŜonymi do katalizatora odniesienia (T_450), patrz 

Tabela 23. 

Wykresu funkcji rozkładu wielkości porów wybranych próbek domieszkowanego 

TiO2 przedstawiłam na Rysunku 51. 
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Rysunek 51. Rozkład wielkości porów wybranych próbek domieszkowanych TiO2 

5.4.4. Gęstość ładunku powierzchniowego i PZC (miareczkowanie potencjometryczne) 

Wykresy zaleŜności gęstości ładunku powierzchniowego (σ) w funkcji pH zawiesiny 

katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki 

przedstawiłam na Rysunku 52. Wartości gęstości ładunku powierzchniowego badanych 

katalizatorów zmieniały się w szerokim zakresie wraz ze zmianą pH zawiesiny i były zaleŜne 

od stęŜenia elektrolitu podstawowego (roztwór NaCl). Najszerszy zakres zmian wartości „σ” 

był obserwowany dla katalizatora kalcynowanego w 350˚C. Natomiast gęstości ładunku 

powierzchniowego próbki T_750 zmieniała się w najniŜszym zakresie wartości. 

Punkt zerowego ładunku katalizatorów odczytałam z przecięcia krzywych zaleŜności 

σ =f(t), patrz Rysunek 52. Wartości „pHpzc
” katalizatorów T_350, T_450, T_550 i T_650 były 

równe ok. 4,5. Punkt zerowego ładunku próbki kalcynowanej w 750˚C wynosił 6,0.  
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Rysunek 52. Wykresy zaleŜności gęstości ładunku powierzchniowego (σ) katalizatorów kalcynowanych 
w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki w funkcji pH zawiesiny 
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Analogiczne wyniki badań uzyskane dla wybranych próbek domieszkowanego TiO2 

przedstawiłam na Rysunku 53. 

 

Rysunek 53. Wykresy zaleŜności gęstości ładunku powierzchniowego w funkcji pH zawiesiny 

Gęstości ładunku powierzchniowego badanych próbek zmieniała się w podobnym 

zakresie wartości jak w przypadku katalizatora odniesienia (T_450). Punkt zerowego ładunku 

obu domieszkowanych katalizatorów był zlokalizowany dla pH ok. 4,5.  

5.4.5. Absorpcja światła z zakresu UV-Vis (DRS/UV-Vis) 

Widma spektroskopii rozproszonego odbicia DRS/UV-Vis sporządzone dla próbek 

TiO2 kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez dodatku prekursora domieszki 

przedstawiłam na Rysunku 54. Wszystkie badane katalizatory wykazały nieznaczną 

reflektancję światła z zakresu 250<λ<330 nm. Od długości fali ok. 330 nm widoczny jest 

stopniowy wzrost wartości „R”. Wyj ątek stanowi próbka T_750, która wykazała wyraźne 

przesunięcie batochromowe widma w stosunku do widm pozostałych katalizatorów, patrz 

Rysunek 54 b. Próbka T_350 wykazała natomiast wyraźne obniŜenie reflektancji światła 

z zakresu 380<λ<750 nm w stosunku do „R” pozostałych katalizatorów. Spadek ilości 

promieniowania odbitego od powierzchni katalizatora wskazuje na absorpcję światła przez 

badaną próbkę. W przypadku katalizatora T_450 widoczne jest nieznaczne obniŜenie 

reflektancji światła z zakresu 400<λ<600 nm w stosunku do stopnia odbicia zarejestrowanego 

dla próbek T_80, T_550 i T_650.  
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Rysunek 54. Widma spektroskopii rozproszonego odbicia UV-Vis katalizatorów kalcynowanych w róŜnych 
temperaturach bez dodatku prekursora domieszki: a) reflektancja światła, b) pierwsza pochodna z reflektancji 
światła 

W Tabelach 25 przedstawiłam wartości energii pasma wzbronionego (Eg) badanych 

katalizatorów, obliczone w oparciu o równanie Planka.  

Tabela 25. Zestawienie energii pasm wzbronionych katalizatorów kalcynowanych w róŜnych temperaturach bez 
dodatku prekursora domieszki 

Nazwa próbki Długość fali max., λ [nm] Energia pasma wzbronionego, Eg [eV] 
T_80 374 3,32 
T_350 365 3,41 
T_450 375 3,33 
T_550 376 3,31 
T_650 380 3,27 
T_750 409 3,04 

Próbka kalcynowana w temperaturze 350°C charakteryzowała się najwyŜszą wartością 

„Eg”,  tj. 3,41 eV. Wzrost temperatury kalcynacji powodował spadek szerokości przerwy 

energetycznej TiO2. Energia pasma wzbronionego próbki T_750 wynosiła tylko 3,04 eV.  

Na Rysunkach 55 i 56 przedstawiłam kolejno widma spektroskopii rozproszonego 

odbicia DRS/UV-VIS dla próbek serii T_TA i T_TM.  
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Rysunek 55. Widma spektroskopii rozproszonego odbicie DRS/UV-VIS katalizatorów modyfikowanych 
tioacetamidem: a) reflektancja światła, b) pierwsza pochodna z reflektancji światła 

Wszystkie katalizatory serii T_TA wykazały wyraźne obniŜenie stopnia odbicia 

światła o długości fali λ>380 nm w stosunku do próbki odniesienia T_450. Wszystkie widma 

próbek miały zbliŜony do siebie przebieg. Zwiększenie ilości zastosowanego tioacetamidu 

nieznacznie wpływało na zwiększenie absorpcji światła widzialnego. Efekt przesunięcia 

batochromowego własności absorpcyjnych światła nie został zaobserwowany dla Ŝadnego 

spośród badanych katalizatorów, patrz Rysunek 55 b.  
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Rysunek 56. Widma spektroskopii rozproszonego odbicie DRS/UV-VIS katalizatorów modyfikowanych 
tiomocznikiem: a) reflektancja światła, b) pierwsza pochodna z reflektanci światła 
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W przypadku wszystkich próbek serii T_TM, stopień odbicia światła widzialnego 

równieŜ uległ obniŜeniu w stosunku do reflektancji zarejestrowanej dla katalizatora T_450, 

patrz Rysunek 56. Przebiegi poszczególnych widm wyraźnie róŜniły się od siebie. Stopień 

odbicia światła z zakresu Vis był wyraźnie niŜszy dla próbek otrzymanych z wykorzystaniem 

wyŜszych ilości tiomocznika. śadna z próbek serii T_TM nie wykazała wyraźnego 

przesunięcia batochromowego absorpcji światła, patrz Rysunek 56b.   

Zestawienie wartości energii pasm wzbronionych próbek domieszkowanego TiO2 

przedstawiłam w Tabeli 26. 

Tabela 26. Zestawienie energii pasm wzbronionych katalizatorów modyfikowanych tioacetamidem 
i tiomocznikiem 

Nazwa próbki Długość fali max. [nm] Energia pasma wzbronionego, Eg [eV] 
T_450 375 3,33 

T_TA/0,5 370 3,36 
T_TA/1,0 370 3,36 
T_TA/2,0 369 3,37 
T_TA/5,0 370 3,36 
T_TM/0,5 372 3,34 
T_TM/1,0 373 3,33 
T_TM/2,0 369 3,37 
T_TM/5,0 369 3,37 

Wartości energii pasma wzbronionego modyfikowanych katalizatorów wahały się 

w granicach 3,33÷3,37. Wartości „Eg” ww. próbek były zbliŜone do energii pasma 

wzbronionego katalizatora odniesienia T_450. 

5.4.6. Dyskusja 

Wyniki badań techniki XRD wykazały, Ŝe dominującą fazą krystaliczną katalizatorów 

aktywnych w świetle Vis, tj. próbek serii T_TA i T_TM oraz katalizatora T_350, był anataz. 

Wszystkie próbki, których fazą główną był anataz zawierały równieŜ śladowe ilości brukitu. 

Modyfikacja TiO2 za pomocą tioacetamidu i tiomocznika nie spowodowała zmian składu 

fazowego i wielkości krystalitów. Wszystkie próbki serii T_TA i T_TM, niezaleŜnie 

od rodzaju oraz ilości zastosowanego prekursora domieszki, miały postać anatazu 

ze śladowymi ilościami brukitu oraz wartości „L” równe ok. 10 nm. Katalizator odniesienia, 

tj. próbka T_450 równieŜ charakteryzował się wielkością krystalitów ok. 10 nm. Otrzymane 

wyniki badań są zbliŜone do danych eksperymentalnych wskazywanych przez literaturę. 

Przykładowo, wielkość krystalitów anatazu wygrzewanego w 400ºC, wyznaczona z równania 

Scherrer’a przez Tseng’a i in., wynosiła 9,2 nm [Tseng, 2006].  
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Średnia wielkość krystalitów aktywnej w świetle Vis próbki T_350 wynosiła 8,6 nm. 

Wzrost temperatury kalcynacji TiO2 powodował wzrost wartości „L” i spadek napręŜeń 

w sieci krystalicznej, oraz sprzyjał krystalizacji postaci amorficznej do anatazu.  

Gwałtowny wzrost wielkości krystalitów obserwowany przy ok. 650oC (patrz Rysunek 

39) jest związany z transformacją anatazu do rutylu. Na widmie XDR próbki T_650 widoczne 

są niewielkie refleksy charakterystyczne dla rutylu. Podobne obserwacje opisali Inagaki i in. 

dla czterech róŜnych rodzajów TiO2 (ST-01, A11 i dwa rodzaje TiO2 otrzymane w wyniku 

hydrolizy TIP) kalcynowanych w róŜnych okresach czasu w temperaturach z zakresu 

400÷900ºC. Znaczący wzrost wielkości krystalitów wystąpił u Inagaki i in. powyŜej 600 ºC 

[Inagaki, 2006].  

Dominującą fazą krystaliczną katalizatora T_750 był rutyl, patrz Rysunek 38. Próbka 

ta wykazała najgorszą fotoaktywność katalityczną w degradacji fenolu w świetle UV i Vis. 

Rutyl, mimo węŜszego pasma wzbronionego, wykazuje zazwyczaj słabszą efektywność 

działania fotokatalitycznego od anatazu z powodu szybszej rekombinacji fotowzbudzonych 

dziur i elektronów [Banerjee, 2006] oraz mniejszej ilości miejsc aktywnych i grup 

hydroksylowych na powierzchni. Wysoka temperatura powoduje aglomerację i spiekanie 

ziaren katalizatora. Próbki o niŜszych wartościach napręŜeń w sieci charakteryzują się 

większą stabilnością i trwałością, są jednak mniej aktywne chemicznie [Porter, 1999; 

Di Paola, 2002a, 2002b; Su, 2004; Inagaki, 2005; Grzechulska-Damszel, 2006]. 

Widmo XRD sporządzone dla próbki T_80, która nie została poddana kalcynacji, 

zawierały refleksy odpowiadające postaci krystalicznej anatazu. Wielkość krystalitów w tym 

przypadku była najmniejsza i wynosiła 7,2 nm. Wyniki badań wskazują, Ŝe operacje obróbki 

termicznej (dojrzewanie i suszenie osadu w 80oC) prowadziły do częściowej krystalizacji 

TiO2. Podobny efekt zaobserwowali Su i in. dla katalizatora otrzymanego w wyniku hydrolizy 

TTB [Su, 2004]. Próbka T_80 nie wykazała jednak Ŝadnych właściwości fotokatalitycznych 

w degradacji fenolu w świetle Vis i UV przy zastosowanych warunkach prowadzenia 

procesów.  

Analiza XPS wykazała, Ŝe aktywny w świetle Vis katalizator T_350 charakteryzował 

się najwyŜszą zawartością węgla w postaci C-Carom (10,1% at.). Literatura naukowa wskazuje, 

Ŝe wiązania C-C mające właściwości chromoforowe mogą działać jak sensybilizatory TiO2. 

Obecność tych wiązań tłumaczy zatem efektywną absorpcję promieniowania z zakresu Vis 

przez próbkę T_350 oraz degradację fenolu w zawiesinie tego katalizatora naświetlanej 

światłem Vis. Według Lettmann’a i in., węgiel znajdujący się w katalizatorze tytanowym 

otrzymanym w wyniku hydrolizy TIP ma postać skondensowaną, podobną do koksiku oraz 
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jest odpowiedzialny za pośrednie wzbudzenie TiO2 i tym samym fotoaktywność katalizatora 

w świetle Vis [Lettmann, 2001]. Ponadto, Janus i in. zaobserwowali, Ŝe węgiel obecny 

w strukturze TiO2 moŜe działać jak zmiatacz elektronów, co sprzyja separacji nośników 

ładunków i zapobiega rekombinacji par elektron/dziura [Janus, 2006].  

Próbka T_350 posiadała najwyŜszy stosunek ilości T4+ : T3+, stąd jej wysoka 

fotoaktywność w świetle widzialnym nie jest raczej spowodowana obecnością wakancji 

tlenowych w strukturze krystalicznej. Katalizatory kalcynowane temperaturach w wyŜszych 

od 350ºC, charakteryzujące się niŜszymi wartościami stosunki  T4+ : T3+, wykazały słabsze 

właściwości fotokatalityczne w świetle Vis. Przyczyną wystąpienia tego zjawiska moŜe być 

negatywny wpływ tworzących się w wyŜszych temperaturach wakancji tlenowych, które 

hamują fotoaktywność katalityczną TiO2 domieszkowanego węglem, w wyniku pułapkowania 

wzbudzonych światłem widzialnym elektronów [Kamisaka, 2005]. Ponadto, próbki tytanowe 

kalcynowane w wyŜszych temperaturach posiadają mniejsze powierzchnie właściwe oraz 

zmieniony skład fazowy (transformacja anatazu do rutylu, patrz Rysunek 38). 

Analiza XPS katalizatorów tytanowych modyfikowanych tiomocznikiem 

i tioacetamidem wykazała obecność azotu we wszystkich badanych próbkach. Widma XPS 

w obszarze energii wiązania elektronów poziomów N 1s zawierały pik zlokalizowany 

ok. 400÷402 eV. Podobne wyniki badań uzyskali Chen i in. dla TiO2 domieszkowanego 

azotem otrzymanego metodą plazmową oraz Wang i in. dla N-TiO2 otrzymanego w wyniku 

hydrolizy TIP i zastosowania HNO3 [Chen, 2007; Wang, 2007]. Według Wang’a i in., 

pik zlokalizowany przy Eb równej 399,7 eV odpowiada wiązaniom typu O-Ti-N, natomiast 

pik ok. 402 eV jest charakterystyczny dla Ti-N-O [Wang, 2007]. 

Śladowe ilości siarki (pik przy Eb ok. 169 eV na Rysunku 44) były obecne 

w warstwach powierzchniowych katalizatorów modyfikowanych mocznikiem oraz 

na powierzchni próbki modyfikowanej najwyŜszą ilością tioacetamidu. Większość siarki 

została jednak usunięta z powierzchni modyfikowanych katalizatorów w trakcie kalcynacji. 

Ohno i in. równieŜ stwierdzili obecność szerokiego piku (ok. 168 eV) na widmie XPS próbki 

TiO2 domieszkowanej siarką. Pik ten składał się z pików składowych związanych 

m.in. z obecnością jonów S6+ oraz S4+ [Ohno, 2004a].  

Wyniki analizy XPS katalizatorów serii T_TM wykazały wyŜszą zawartość siarki 

w próbkach modyfikowanych większą ilością tiomocznika. Podobne obserwacje opisali 

Katoh i in. dla próbek TiO2 domieszkowanych siarką otrzymanych w wyniku hydrolizy TiCl3 

za pomocą roztworu NH4SCN. Zwiększanie ilości zastosowanego w preparatyce tiocyjanianu 
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amonu prowadziło dla wzrostu intensywności piku zlokalizowanego przy Eb ok. 170 eV 

[Katoh, 2006].  

Wszystkie próbki serii T_TA i T_TM zawierały równieŜ węgiel pochodzący 

z organicznego prekursora domieszek lub organicznego prekursora tytanu. W warstwach 

powierzchniowych katalizatorów zidentyfikowane zostały m.in. aromatyczne i alifatyczne 

wiązania C-C (ok. 284,6 i 285,68 eV) o właściwościach chromoforowych, patrz Rysunek 45. 

Nie została jednak zaobserwowana Ŝadna korelacja pomiędzy zawartością węgla w próbce, 

a fotoaktywnością katalityczną w świetle Vis.  

Wyniki spektroskopii FTIR wykazały przede wszystkim stopniowy ubytek wody 

z powierzchni TiO2 wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji. Podobne wyniki badań 

obserwowali Kuroda i in. dla TiO2-xNx kalcynowanego w temperaturach z zakresu 

100÷350ºC, oraz Janus i in. dla katalizatorów domieszkowanych węglem i kalcynowanych 

w temperaturach od 150 do 400ºC [Kuroda, 2005; Janus, 2006]. 

Przebieg izoterm adsorpcji azotu wskazuje, Ŝe TiO2 kalcynowany w niskich 

temperaturach charakteryzował się wysokimi wartościami adsorpcji azotu, wynikającymi 

z duŜych rozmiarów powierzchni właściwej materiału. Na wykresach (patrz Rysunek 48) 

widoczna jest tzw. pętla histerezy izoterm, której przyczyną powstawania jest najczęściej 

butelkowy kształt porów badanego materiału. Wzrost temperatury kalcynacji TiO2 

powodował spadek wielkości powierzchni właściwej BET i objętości porów katalizatora 

tytanowego. Zjawiska te są wynikiem spiekania cząstek i wzrostu wielkości krystalitów 

[Tsumura, 2002]. Izotermy adsorpcji wszystkich badanych próbek (za wyjątkiem T_750) 

posiadały kształt typu IV, wskazujący na kondensację kapilarnej w porach badanego 

materiału mezoporowatego. Porównanie wyników analiz BET i BJH dla czystego TiO2 

(T_450) i serii domieszkowanych katalizatorów T_TM i T_TA wskazuje, Ŝe zastosowanie 

związku modyfikującego (tiomocznika, tioacetamidu) w preparatyce katalizatora tytanowego 

nie prowadziło do istotnych zmian jego wielkości powierzchni właściwej oraz struktury 

porowatej.  

Katalizatory wykazujące najwyŜszą aktywność w świetle UV (próbka T_450) i Vis 

(próbki seria T_TA, T_TM i próbka T_350) posiadały dobrze rozwiniętą powierzchnię 

właściwą. Efektywność degradacji zanieczyszczenia w naświetlanej światłem Vis zawiesinie 

TiO2 rosła wraz ze wzrostem powierzchni właściwej katalizatora, co jest zgodne z danymi 

literaturowymi, patrz omówienie literatury pkt 2.1.3. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe przyczyną 

wysokiej efektywności działania próbki T_350 nie moŜe być wyłącznie dobrze rozwinięta 

powierzchnia właściwa BET. RóŜnica efektywności degradacji fenolu w zawiesinach 
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katalizatorów T_450 i T_350 wynosiła bowiem aŜ 60%. NajwyŜsza efektywność degradacji 

w świetle UV została osiągnięta dla katalizatora T_450 o dobrze rozwiniętej powierzchni 

właściwej BET (ok. 180 m2/g).   

Zastosowanie miareczkowania potencjometrycznego pozwoliło na wyznaczenie punku 

zerowego ładunku (PZC) dla otrzymanych katalizatorów tytanowych. Wartości „pHpzc
” 

próbek T_350, T_450, T_550 i T_650 były równe ok. 4,5. Punkt zerowego ładunku TiO2 

kalcynowanej w 750˚C osiągnął wartość 6,0. Wskazane w literaturze przedmiotu wartości 

„pHpzc
” anatazu i rutylu obejmują szeroki zakres wartości od 2 do 8,9. Średnia wartość 

dla anatazu wynosi 5,9 i jest nieznacznie wyŜsza od „pHpzc
” rutylu (5,4) [Kosmulski, 2002]. 

W przypadku moich badań znaczący wzrost wartości „pzc” dla TiO2 kalcynowanego 

w 750˚C związany jest ze zmianą struktury porowatej tlenku tytanu (IV) w tej temperaturze. 

Przebieg izoterm adsorpcji azotu wyznaczonych dla próbki T_750 (patrz Rysunek 48) 

wyraźnie róŜni się od przebiegu izoterm wyznaczonych dla pozostałych katalizatorów 

tytanowych. Izotermy adsorpcji katalizatora T_750 posiadały typowy kształt dla adsorpcji 

BET (izoterma typu II). W przypadku pozostałych katalizatorów, kształt izoterm adsorpcji 

wskazuje na kondensację kapilarną w porach mezoporowatego materiału. Na powierzchni 

TiO2 kalcynowanego w temperaturze 750˚C nie dochodzi juŜ do kondensacji kapilarnej, 

w związku ze spieczeniem porów badanej próbki. Modyfikacja TiO2 za pomocą tioacetamidu 

oraz tiomocznika nie spowodowała wyraźnych zmian wartości „σ” oraz „pzc”. 

Dane eksperymentalne spektroskopii rozproszonego odbicia UV-Vis (Rysunki: 54÷56) 

wykazały zgodność z wynikami badań efektywności degradacji fenolu w naświetlanych 

światłem Vis zawiesinach katalizatorów (Rysunki: 19, 26, 27). Próbki aktywne w świetle 

widzialnym wykazały znaczne obniŜenie stopnia odbicie promieniowania o długości fali 

λ>400 nm, co wskazuje na absorpcję światła w tym zakresie. Wzrost ilości zastosowanego 

prekursora domieszki prowadził do otrzymania katalizatora charakteryzującego się 

mniejszym stopniem odbicia światła Vis. Zmiany własności absorpcyjnych na skutek 

domieszkowania były wyraźniejsze w przypadku zastosowania tiomocznika. Podobne 

rezultaty zaobserwowali Ho i in. dla katalizatora typu S-TiO2 otrzymanego z TiS2. Wzrost 

ilości siarki od 1,2 do 3,8% at. sprzyjał absorpcji w zakresie Vis [Ho, 2006].  

Tylko w przypadku katalizatora T_750 zaobserwowałam przesunięcie batochromowe, 

patrz Rysunek 54. Zjawisko to wytłumaczyć moŜna transformacją anatazu do rutylu 

charakteryzującego się węŜszą przerwą energetyczną w strukturze pasmowej i mogącego 

absorbować światło o większej długości fali [Banerjee, 2006].  
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Modyfikacja TiO2 za pomocą tioacetamidu i tiomocznika nie prowadziła do zmiany 

szerokości pasma wzbronionego katalizatora tytanowego. Szerokość pasma wzbronionego dla 

czystego TiO2 (T_450) wynosiła 3,33 eV. W przypadku próbek serii T_TA i T_TM zmieniała 

się od 3,33 do 3,37 eV. Uzyskane wyniki są zgodne z obliczeniami Xu i in., według których 

obserwowana absorpcja w świetle Vis wynika raczej z obecności izolowanych stanów 2p 

w pasie wzbronionym, niŜ ze zwęŜenia pasma wzbronionego [Xu, 2006c]. Według Long’a i 

in., obecność dodatkowych pasm (w ich przypadku I 5p), mimo nieznacznego poszerzenia 

pasma wzbronionego półprzewodnika, umoŜliwia efektywne wzbudzanie elektronów 

za pomocą światła Vis [Long, 2006]. 

 Wzrost temperatury kalcynacji powodował spadek wartości Eg, co związane 

jest ze wzrostem stopnia krystalizacji TiO2, a następnie transformacją anatazu do rutylu 

[Mills, 1007; Herrmann, 1999; Banerjee, 2006].  

Podsumowując, niŜsza temperatura kalcynacji sprzyja otrzymywaniu katalizatorów 

o większej powierzchni właściwej i wyŜszej zawartości resztkowego węgla w postaci C-C 

(który jest odpowiedzialny za pośrednie wzbudzenie TiO2 tzw. sensybilizację). Ponadto, 

zastosowanie niskiej temperatury eliminuje powstawanie wakancji tlenowych, które hamują 

fotoaktywność katalityczną domieszkowanego półprzewodnika, w wyniku pułapkowania 

wzbudzonych światłem Vis elektronów. Efektem jest aktywność katalizatora tytanowego 

w świetle Vis.  

Podnoszenie temperatury kalcynacji z 350 do 450˚C powodowało obniŜenie 

aktywność katalitycznej TiO2 indukowanej światłem Vis. Przyczyną tego zjawiska moŜe być: 

utrata węgla w postaci chromoforowych wiązań C-C, wzrost ilości wakancji tlenowych 

pułapkujących wzbudzone światłem widzialnym elektrony oraz zmniejszanie się powierzchni 

właściwej katalizatora. Obserwowany natomiast wzrost aktywności katalizatora tytanowego 

w świetle UV był wynikiem kompromisu pomiędzy wielkością powierzchni właściwej, 

strukturą krystaliczną, ilością defektów krystalicznych i zawartością zanieczyszczeń. Dalsze 

podnoszenie temperatury kalcynacji katalizatora tytanowego (powyŜej 450˚C) prowadziło 

do osłabienia aktywności katalitycznej w świetle UV ze względu na zmniejszenie się 

powierzchni właściwej, wzrost wielkości krystalitów, transformację anatazu w rutyl oraz 

utratę tlenu powierzchniowego. 

Hydroliza TIP w obecności organicznych związków azotu i siarki prowadziła 

do otrzymania katalizatora tytanowego domieszkowanego azotem i siarką, wykazującego 

wysoką aktywność katalityczną w świetle Vis. Katalizatory otrzymane w wyniku 

zastosowania najwyŜszych ilości tiomocznika i tioacetamidu (tj. 5% wag. N w przeliczeniu 
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na ilość powstającego TiO2) charakteryzowały się najwyŜszymi zawartościami N i S 

oraz najlepszymi właściwościami fotokatalitycznymi w świetle Vis. Zastosowanie mniejszych 

ilości prekursorów domieszek prowadziło do otrzymania próbek charakteryzujących się 

niŜszą zawartością domieszek lub ich brakiem (siarka) i słabszymi właściwościami 

fotokatalitycznymi. Uzyskane wyniki badań wskazują zatem, Ŝe obecność azotu i siarki 

w domieszkowanych katalizatorach tytanowych miała kluczowe znaczenie dla ich 

fotoaktywności w świetle widzialnym.  

    Wyniki ww. badań zostały opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej 

[Zaleska, 2007; Górska, 2008] oraz innych recenzowanych czasopismach [Zaleska, 2006; 

Górska 2009a] i materiałach konferencyjnych [Górska, 2005]. 
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6. WNIOSKI 

• Przygotowano serię nowych domieszkowanych katalizatorów tytanowych 

wykazujących wysoką aktywność katalityczną w świetle widzialnym, pomimo braku 

zwęŜenia pasma wzbronionego.  

• NajwyŜsza efektywność degradacji wybranego związku modelowego została 

zaobserwowana dla próbek otrzymanych w wyniku hydrolizy TIP z dodatkiem 

tiomocznika i tioacetamidu. Zastosowanie tioacetamidu jako organicznego prekursora 

azotu i siarki stanowi element nowości naukowej pracy.  

• Wyniki badań degradacji fenolu w przygotowanych układach domieszkowany 

TiO2/Vis były porównywalne z wynikami uzyskanymi dla zawiesiny komercyjnego 

TiO2 P-25 naświetlanej światłem UV.  

• Zastosowanie nowej procedury preparatyki, opracowanej z uwzględnieniem 

niektórych z podstawowych zasad zielonej chemii, prowadziło do otrzymania 

katalizatorów tytanowych w postaci domieszkowanego anatazu, posiadających dobrze 

rozwinięte powierzchnie właściwe i efektywnie absorbujących światło widzialne 

(λ>400 nm).  

• Obecność azotu i siarki w domieszkowanych katalizatorach tytanowych miała 

kluczowe znaczenie dla ich fotoaktywności w świetle widzialnym.  

• Wysokie zawartości azotu i siarki, będące wynikiem zastosowania zwiększonej ilości 

tiomocznika lub tioacetamidu, sprzyjały fotoaktywności katalitycznej katalizatorów 

tytanowych w świetle Vis. W przypadku próbek modyfikowanych  tiomocznikiem, 

został zaobserwowany znaczny wzrost efektywności degradacji zanieczyszczeń wraz 

ze wzrostem zawartości domieszek w warstwach powierzchniowych katalizatora.  

• Efektywność degradacji fenolu w zawiesinie domieszkowanego TiO2 naświetlanej 

światłem UV była niewielka. Ponadto, aktywność katalityczna próbek malała 

wraz ze wzrostem długości fal światła Vis.  

• Mimo braku generowania rodników hydroksylowych w naświetlanej światłem Vis 

zawiesinie domieszkowanego TiO2, w mieszaninie reakcyjnej zostały zidentyfikowane 

kwasy karboksylowe stanowiące produkty pośrednie degradacji fenolu. Rodniki OH 

były generowane wyłącznie podczas naświetlania katalizatora za pomocą światła UV. 

• Opracowana procedura preparatyki katalizatora tytanowego (prowadzona bez dodatku 

prekursora domieszki) skutkowała otrzymaniem TiO2 wykazującego wysoką 
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aktywność katalityczną w świetle UV (T_450) lub Vis (T_350), w zaleŜności 

od zastosowanej temperatury kalcynacji.  

• Efektywność degradacji fenolu w przygotowanych układach fotokatalitycznych: 

T_450/UV i T_350/Vis była porównywalna z wynikami uzyskanymi w zawiesinie 

komercyjnego TiO2 P-25 naświetlanej światłem UV.  

• Niska temperatura kalcynacji sprzyjała aktywności katalizatora tytanowego w świetle 

Vis poprzez wysoką zawartość resztkowego węgla w postaci wiązań C-C i dobrze 

rozwiniętą powierzchnię właściwą, oraz niską ilość wakancji tlenowych. Wysoka 

aktywność TiO2 kalcynowanego w 450˚C w świetle UV była wynikiem kompromisu 

pomiędzy wielkością powierzchni właściwej, strukturą krystaliczną, ilością defektów 

krystalicznych i zawartością zanieczyszczeń w katalizatorze. 
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STRESZCZENIE 

Głównym celem pracy było otrzymanie nowego katalizatora tytanowego 

wykazującego fotoaktywność katalityczną w świetle widzialnym. Fotokataliza heterogeniczna 

z udziałem tzw. katalizatora drugiej generacji (aktywnego w świetle Vis) da moŜliwość 

degradacji zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem odnawialnej energii tj. światła 

słonecznego.  

Prace badawcze obejmowały preparatykę próbek domieszkowanego TiO2 oraz ocenę 

ich fotoaktywności w świetle widzialnym i nadfioletowym. Właściwości fotokatalityczne 

otrzymanych katalizatorów tytanowych były badane w degradacji wybranych zanieczyszczeń 

modelowych, w napowietrzanej fazie wodnej. Zbadany został wpływ ilości zastosowanej 

domieszki na fotoaktywność katalityczną materiału w świetle Vis. Wybrane katalizatory 

scharakteryzowano pod względem składu chemicznego i fazowego, wielkości krystalitów, 

powierzchni właściwej BET, gęstości ładunku powierzchniowego oraz absorpcji światła z 

zakresu UV-Vis; w celu określenia korelacji między ich właściwościami fizykochemicznymi i 

fotoaktywnością katalityczną. 

Przygotowano równieŜ serię katalizatorów kalcynowanych w szerokim zakresie 

temperatur. Określono wpływ temperatury kalcynacji na efektywność działania tlenku tytanu 

(IV) w świetle widzialnym i nadfioletowym oraz na właściwości fizykochemiczne próbek 

tj. skład chemiczny i fazowy, wielkość krystalitów, powierzchnię właściwą BET, gęstość 

ładunku powierzchniowego oraz właściwości absorpcji światła z zakresu UV-Vis. 

WaŜnym zadaniem w ramach podjętego tematu było określenie przebiegu degradacji 

zanieczyszczeń w przygotowanym układzie fotokatalitycznym: domieszkowany TiO2/światło 

Vis. Zakres prac obejmował identyfikację produktów pośrednich degradacji wybranego 

zanieczyszczenia modelowego oraz badania generowania rodników hydroksylowych 

w naświetlanej zawiesinie domieszkowanego katalizatora.  

NajwaŜniejsze naukowe i technologiczne osiągnięcia pracy to: 

• Opracowanie nowej procedury preparatyki katalizatorów tytanowych aktywnych 

w świetle widzialnym z uwzględnieniem podstawowych zasad zielonej chemii. 

• Przygotowanie nowych katalizatorów tytanowych wykazujących wysoką aktywność 

katalityczną w świetle Vis. 

• Modyfikacja własności absorpcyjnych TiO2 dzięki zastosowaniu nowych, wcześniej 

nie stosowanych organicznych prekursorów azotu i siarki. 
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• Uzyskanie efektywnej degradacji fenolu i 4-chlorofenolu w zawiesinach otrzymanych 

katalizatorów tytanowych naświetlanych światłem Vis. 

• Wykazanie moŜliwości zastosowania opracowanej metody preparatyki do otrzymania 

katalizatora tytanowego wykazującego wysoką aktywność w świetle Vis lub UV, 

w zaleŜności od zastosowanej temperatury kalcynacji.  
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