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I. Въведение
През последните десетилетия значително нараства интересът към оксидните
наноматериали притежаващи интересни и уникални свойства. Към тях безспорно се
отнася титановият диоксид, който е един от най-перспективните фотокатализатори.
При фотокаталитичните процеси с TiO 2 се използва енергията на ултравиолетовата или
видимата светлина за разграждане на органични замърсители във водите и въздуха.
Отправна точка в изучаването на фотокаталитичната активност е публикацията на
Fujishima и Honda (1972) за фотохимичното разлагане на молекулата на водата под
действието на ултравиолетова светлина. Още от средата на 90-те години в развити
страни като Япония, Великобритания и Китай се произвеждат продукти , в основата на
които стои фотокатализата с TiO 2 :

Титановият диоксид съществува под формата на три кристални модификации - анатаз
(тетрагонален), рутил с тетрагонална симетрия и брукит (орторомбичен). Различните
кристални структури определят различията в свойствата на наноразмерния TiO 2 .
Рутилът има по-ниска плътност, висок индекс на пречупване и е с по-ниска
фотоактивност в сравнение с кристалната структура на анатаз. Брукитът е нестабилен и
по-малко изследван. Съществени предимства на TiO 2 са биологичната и химическата
му

стабилност, голямата повърхностна площ, ниската токсичност и високата

фотокаталитична активност.
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Голямата повърхностна площ в съчетание с малкия

размер на частиците са желана комбинация за TiO2 наночастици. За постигането на тази
комбинация от значение са видът на използвания метод и условията на синтез на
фотокатализатора.
Съществен недостатък на фотокатализата с титанов диоксид е необходимостта от
облъчване с ултравиолетова светлина и неефективното използване на видимата
светлина, поради което усилията на изследователите са насочени към разработването
на фотокатализатори на основата на TiO 2 с изместване на абсорбцията от
ултравиолетовия към видимия диапазон на светлинния спектър. За подобряване на
фотокаталитичната ефективност на TiO 2 е използвано дотиране с метални йони на
преходни елементи (Cu, Co, Ni, Cr, Mn, Mo, Nb, V, Fe, Ru, Au, Ag, Pt), с неметали (N, S,
C, B, P, I, F), както и съвместно действие на два полупроводника. В научната
литература преобладава мнението за положителния ефект от дотирането, но в някои
публикации е показано, че използването на добавки не повлиява морфологията, размера
на частиците, фазовия състав и др. свойства, свързани с фотокаталитичната активност
на титановия диоксид.
Въпреки

многобройните

изследвания

и

натрупаните

опитни

факти

за

фотокаталитичните процеси на базата на титановия диоксид все още остават редица
проблеми и въпроси, чиито решения и отговори са предстоящи. Някои от тях са:
-

Противоречивите данни за влиянието на модификацията на TiO 2 с неметали и

метали, което може да е както положително, така и отрицателно по отношение на
фотокаталитичната активност.
- Ниската фотокаталитична активност на частиците TiO 2 при облъчване с видима
светлина.
Към настоящия момент не е докладвано за съществуването на мултифункционален
фотокатализатор, който да съчетава характеристики като отлична фотокаталитична
активност при видима светлина, висока адсорбционна способност, висока стабилност и
възможност

за

полупроводникови

многократна
структури

употреба.

Възможностите

на основата на TiO 2 ,

за

получаване

на

притежаващи оптимални

фотокаталитични свойства все още не са изчерпани.
Опит за решаване на някои от посочените проблеми представлява настоящата
дисертация.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Цел на настоящата дисертация е проучването на фотокаталитичната активност на
синтезиран по нехидролитичен зол-гел метод, чист и модифициран с някои метали и
неметали наноразмерен TiO 2 за разграждане на моделни органични замърсители.

За постигането на набелязаната цел са поставени следните задачи:

1. Разработване на лесно приложима и възпроизводима процедура за синтез на
наноразмерен TiO 2 по нехидролитичен зол-гел метод.
2. Синтез на дотиран с метали (Fe, Ce) TiO2 по нехидролитичен зол-гел метод.
3. Синтез на дотиран с неметали (N, B) TiO2 по нехидролитичен зол-гел метод.
4. Синтез на ко-модифициран с метали и неметали (Fe/N, Ce/B) TiO 2 по
нехидролитичен зол-гел метод.
5. Синтез на нанокомпозити TiO 2 /ZnO и ZnTiO 3 по нехидролитичен зол-гел метод
6. Изследване фотокаталитичните свойства на синтезираните препарати спрямо
два моделни органични замърсители - Malachite Green (MG) и Reactive Black 5
(RB5) при облъчване с ултравиолетова (UV) и видима (Vis) светлина.
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СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
I. EКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
1. Работни разтвори на моделните замърсители
1.1. Малахитово зелено (МG)
Абсорбционният спектър на органичните съединения силно зависи от тяхната
молекулна структура. Органичните съединения могат значително да абсорбират
ултравиолетова и видима светлина, ако притежават една или повече хромофорни
функционални

групи.

Хромофорните

групи

включват

алкени,

ароматни

и

хетероциклени съединения, алдехиди и кетони, нитро и азо багрила [142].
Като моделен замърсител за оценяване на фотокаталитичната активност на
синтезираните проби e използван воден разтвор на малахитово зелено - Malachite Green
(MG) (Фиг.17а). MG представлява трифенилметаново багрило, което във водната и в
сухоземната екосистеми е замърсител с потенциална опасност за човешкото здраве
Намира приложение в текстилната багрилна промишленост за оцветяване на коприна,
вълна, кожа, памук, както и за оцветяване на хартия, керамика и др.

Фигура 17а.

Malachite Green (MG)

б) Leucomalachite green (LMG)

Малахитово зеленото багрило се използва и в аквакултурната индустрия като
ефективен локален фунгицид. Установено е, че се абсорбира от рибната тъкан и се
метаболизира до Leucomalachite green (LMG) (фиг.17б), което е с липофилен характер и
може да се съхранява в рибните тъкани за продължителен период от време. MG е силно
оспорвано съединение поради рисковете, които крие. В страните от ЕС не е
регистрирано като ветеринарно-медицински препарат поради доказания токсичен,
канцерогенен, мутагенен и генотоксичен ефект върху представители от животинския
свят [143-144]. Широката употреба на багрилото в комбинация с потенциалния риск за
човешкото здраве налага намирането на подходящ метод за неговото обезцветяване и за
минерализацията му. За целите на научния експеримент използваната концентрация
7

на воден разтвор на MG бе 5 ppm. За приготвяне на изходен разтвор на малахитово
зелено се разтварят 0.2320 g MG в 500 ml двойно дестилирана H2 O, от който чрез
подходящи разреждания се приготвят работните разтвори.
Чрез измерване на абсорбцията на разтвор на MG със спектрофотометър Jenway 6505
UV-Vis бе установена максимална абсорбция при дължина на вълната 620 nm (фиг. 18).
В действителност багрилото Малахитово Зелено притежава два максимума на
абсорбция при 405 nm и при 620 nm, но вторият максимум е много по-добре изразен и
проявява по-добра чувствителност, което е причина всички измервания на абсорбцията
да се провеждат при тази дължина на вълната.

Фигура 18. Абсорбционен спектър на 5 ppm разтвор на MG
При облъчване на водния разтвор на MG с UV светлина в отсъствие на катализатор в
продължение на 3 часа беше наблюдавано незначително изменение в стойностите на
абсорбцията и беше установено, че багрилото е неразградимо при директна фотолиза
(фиг.19).
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Фигура 19. Фотолиза на багрилото MG при облъчване с UV светлина в отсъствие на
катализатор
1.2. Reactive Black 5 (RB5)
Другият моделен замърсител използван за целите на научния експеримент е
азобагрилото RB5.

RB5 съдържа две азо групи и две реактивни винилсулфонови групи. Принадлежи към
голяма група реактивни багрила, известни с токсичното, канцерогенното и мутагенното
си действие. Попаднали във водна среда тези съединения са трудно разградими от
естествено пребиваващите аеробни организми. Багрилото RB5 намира широко
приложение в багрилната промишленост и се среща във високи концентрации в
отпадните води. Съществуват редица методи - физични, химични, биологични и др., за
очистване на замърсяванията от багрилото, но нито един от тях не е достатъчно
съвършен, за да се справи с мощен замърсител като RB5 [145-146]. За приготвяне на
изходен разтвор на RB5 се разтварят 0.200 g багрило в 1000 ml двойно дестилирана
H2 O, от който чрез подходящи разреждания се приготвят работните разтвори.
Абсорбционният спектър на разтвора на RB5 показва, че максимална абсорбция се
наблюдава при дължина на вълната 600 nm (фиг. 20).

Фигура 20. Абсорбционен спектър на 11ppm разтвор на RB5
При облъчването на водния разтвор на RB5 с UV светлина в отсъствие на катализатор
в продължение на 2 часа не се наблюдава обезцветяване (фиг.21). Багрилото RB5 не е
9

разградимо както при директна фотолиза, така и в присъствие на TiO 2 на тъмно.
Обезцветяване се постига единствено в резултат на фотокатализа.

Фигура 21. Фотолиза на багрилото RB5 при облъчване с UV светлина, в отсъствие на
катализатор.
2. Фотокаталитична процедура
Фотокаталитичната активност на синтезираните проби се оценява чрез разграждането
на водните разтвори на моделните замърсители MG или RB5. За целта се приготвят
разтвори на багрилата съответно с концентрация 5 ppm за MG и с концентрация 11 ppm
за RB5. Към 150 ml от разтворите на багрилата се прибавят 100 mg от катализатора .
Получената суспензия се третира с ултразвук около 10 минути, след което престоява на
тъмно за 30 минути, за да се установи адсорбционно-десорбционно равновесие между
багрилото

и

повърхността на катализатора.

Облъчването

се осъществява с

ултравиолетова лампа (Sylvania BLB 50 Hz 8W T5), която е фиксирана на 10 cm над
повърхността на разтвора, а при облъчване с източник на видима светлина (500W
халогенна лампа Sylvania) разстоянието между източника и разтвора е 40 сm. Всички
фотокаталитични тестове са проведени при еднакви условия – 25о С и скорост на
хомогенизиране 450 rpm. По време на протичане на реакцията на всеки 10 min се вземат
аликвотни проби, които се центрофугират при 5000 rpm за 10 min с цел да се отдели
супернатантната течност от твърдите частици. Абсорбциите на бистрите супернатантни
аликвотни проби се измерват с помощта на UV-Vis спектрофотометър Jenway 6505 при
максимална дължина на вълната за MG – 620 nm, а за RB5 – 600 nm.
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ІІ. Синтез и фотокаталитични свойства на наноразмерен TiO2
1. Синтез на наноразмерен TiO2 по неводен зол-гел метод
Титановият диоксид се счита за „идеален“ фотокатализатор поради високата му
ефективност, фотостабилност и нетоксичност, което го прави безопасен за хората и
околната среда [147]. Добре известно е, че свойствата и фотокаталитичната активност
на TiO 2 са строго зависими от типа на прекурсорите и от метода на синтез. С помощта
на модифицирана процедура на Niderberger, която се основава на нехидролитична золгел реакция между бензилов алкохол и титанов тетрахлорид, беше синтезиран
нанокристален TiO 2 чрез смесване на прекурсорите TiCl4 (Fluka) и бензилов алкохол
(>99,5%) (Merck) в обикновена бехерова чаша и непрекъснато разбъркване при
контролирано нагряване (фиг. 22).

Фигура 22. Схема на нехидролитичен зол-гел синтез на TiO 2
Смесването на реагентите сe извършва при повишено внимание - в камина, поради
бурно протичащата реакция и съществуващата опасност от изпръскване. Първоначално
получената реакционна смес се оцветява в тъмно червено и съдържа бели пихтиести
утайки, които се разтварят напълно при смесването. Бехеровата чаша се покрива с
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блюдо на Петри и реакционната смес се разбърква непрекъснато с помощта на
електромагнитна бъркалка. Получените реакционни смеси се подлагат на различна
температурна обработка и се осигурява необходимото време на стареене. Следвайки
тази процедура бяха получени три проби от анатаз (Табл.2) [148].

Проб
а№

Прекурсори

Съотношение
(ml : ml)

Температура
о
С

Време на
стареене, дни

№1

Бензилов алкохол : TiCl4

20 : 1

60

14

№2

Бензилов алкохол : TiCl4

20 : 1

100

10

№3

Етанол: Бенз. алкохол : TiCl4

5 : 20 : 1

100

10

Таблица 2: Реакционни условия и прекурсори за синтез на TiO 2
За синтеза на означената като №1 проба съотношението на прекурсорите бензилов
алкохол:TiCl4 бе 20:1, температурата на синтез - 60о С и времето на стареене 14 дни.
За синтеза на означената като №2 проба съотношението на прекурсорите бензилов
алкохол : TiCl4 бе 20:1, температурата на синтез - 100о С, а времето за стареене 10 дни.
За синтеза на означената като №3 проба като прекурсори бяха използвани етанол,
бензилов алкохол и TiCl4 в съотношение 5:20:1. След смесване на изходните вещества с
помощта на електромагнитна бъркалка се осигурява хомогенизиране в продължение на
8 часа при температура 100о С.
Получените бели плътни суспензии се центрофугират при 4500 rpm в продължение на
15 мин., след което супернатантът се отстранява чрез отдекантиране. Получените бели
утайки се промиват два пъти с абсолютен етанол и три пъти с диетилов етер. След
всеки етап на измиване разтворителят се отделя чрез центрофугиране. Събраният
материал се суши на въздух за една нощ и след това се смила на фин прах. Получените
прахове се накаляват при 500о С в продължение на 4 часа.
ІІ.2. Фазови и структурни характеристики на синтезираните образци
Структурата и морфологията на получените образци е изследвана в ИОНХ-БАН с
помощта на рентгенова дифракция (XRD) при стайна температура в диапазона
10о ˂20о ˂80о ( Bruker D8 Advance, CuKα радиация) и сканираща електронна
микроскопия (SEM), JEOL Superprobe 733.
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На фиг.23 са представени XRD модели на синтезираните чрез нехидролитичен золгел метод TiO 2 образци. Трите Трите най-силни междуплоскостни разстояния на анатаз
(TiO 2 ) се появяват при 3.51; 1.89 и 1.66 (JCPDS 78-2486). Чрез XRD анализа на
синтезираните проби се установява, че средният размер на кристалите на TiO 2 за проба
№1 е около 4 nm, докато за проби 2 и 3 е около 20 nm.

Фигура 23. Рентгенограми на синтезирания по неводен метод TiO 2 [148]
За сравнение е направен XRD анализ и на търговските продукти титанов диоксид –
TiO 2 (Aldrich) и (Degussa P-25) (фиг.24). Установени са размери на частиците на TiO 2 Aldrich под 25 nm и на TiO 2 Degussa около 20 nm.
TiO2 (Aldrich, < 25 nm)

< 25 nm

20 nm

2000

TiO2
Degussa P25 (Aeroxide)

I n t e n s i t y, (cps)

I n t e n s i t y, (a. u.)

a)
1500

1000

500

0
10

20

30

40

50

, deg

60

70

80

10

20

30

40

50

60

70

80

, deg

Фигура 24. Рентгенограми на TiO 2 (Aldrich) и TiO 2 (Degussa) [148]
На фигура 25 а,b са представени SEM изображенията на синтезираните проби TiO 2 ,
означени като №1 и №2 При сравняване на двете SEM изображения може да се
направи заключение, че размерът на частиците на TiO 2 при проба № 1 е по-малък от
този на проба №2, което се потвърждава и от резултатите от рентгеноструктурния
анализ. Очевидно при проба №2 е налице тенденция към агрегиране на частиците [148].
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1 µm

x 2000

ba

5 µm

x 200

db

1 µm

x 10 000

5 µm

x 600

Фигура 25. SEM изображения на TiO 2 (анатаз) на проба №1(a) и проба №2(b) [148]
ІІ.3. Фотокаталитична активност на наноразмерен TiO2 синтезиран по неводен
зол-гел метод
Фотокаталитичното разграждане на органични и неорганични замърсители от
различни видове полупроводници, синтезирани по неводен зол-гел метод, е обект на
изследване от редица изследователи. При облъчване на титановия диоксид с
ултравиолетова светлина става окислително разграждане на адсорбираните оцветени
молекули, което се дължи на генерирането на активни кислородни частици, като
протичащите окислителни процеси водят не само до обезцветяване, но и до пълно
разлагане на органичното багрило [149].
1,2
Sample 1
Sample 2
Sample 3

1

C/Co

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

50

100

150

200

250

Illumination time, min

Фигура 26. Фотокаталитична активност на синтезираните проби TiO 2 спрямо багрилото
MG в присъствие на UV светлина
Измерената киселинност на пробите по време на теста варираше в рН-интервала 5.1
– 5.9.
В резултат на проведения фотокаталитичен експеримент бе установено, че
синтезираните проби TiO 2 (Табл.2) проявяват добра фотокаталитична активност
(фиг.26).
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От графиките е видно, че фотокаталитичната активност на проби №2 и № 3,
синтезирани при температура 100 о С и време на стареене 10 дни, е подобна, докато
проба № 1 проявява най-ниска фотокаталитична активност.
Кинетиката на реакцията за първите 60 min от разлагането на багрилото MG е изучена
чрез прилагане на кинетичния модел на Langmuir-Hinshelwood за реакции от псевдопърви порядък [148] (фиг. 27):
С(t) = Co e –kt, където
С(t) е моментната концентрация на багрилото за време на облъчване t;
Co e първоначалната концентрация (след края на тъмния период);
k е реакционната скоростна константа.
2,5

ln(Co/C)

2

1,5

1
Sample 1
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0,5

0
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10
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40

50
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70
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Фигура 27. Кинетика на фотокаталитично обезцветяване на багрилото малахитово
зелено
Стойностите на k са получени чрез линейното представяне на уравнението в
логаритмичен вид:

ln(Co /C) = k.t, където

Со и С са съответно началната и текущата концентрации на органичното багрило MG, t
е времето на облъчване с ултравиолетова светлина, а к е скоростната константа на
реакцията от псевдо-първи порядък.
Графичният израз на това уравнение представлява права, минаваща през началото на
координатната система, от чийто наклон се определя к. Определянето на “привидната”
скоростна константа се използва за моделиране и описване на скоростта на процеса на
деградация.
От графиката се вижда, че с най-висока скоростна константа е проба №2.
Фотокаталитичната активност на тази проба е сравнена с активността на ключови
фотокатализатори като Degussa P-25 и TiO 2 (Aldrich). От фиг.28 се вижда, че
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търговските продукти Degussa P-25 и TiO 2 (Aldrich) обезцветяват разтвора на MG в
присъствие на UV светлина за 30 мин., а синтезираният по нехидролитичен път TiO 2 –
за 100

мин.

При

конкретните условия на експеримента синтезираните по

нехидролитичен зол-гел проби TiO 2 показват по-ниска фотокаталитична активност от
търговските продукти титанов диоксид.
1,2
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Degussa
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0
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Фигура 28. Фотокаталитичната активност на TiO 2 (проба №2), TiO 2 - Degussa и TiO 2 Aldrich
ІІ.4. Антибактериална активност
Антибактериалните свойства по отношение на бактерията E.coli на синтезирания TiO 2
с най-добра фотокаталитична активност проба №2 (фиг. 28) и на търговския продукт
Degussa P-25 са изследвани в катедрата по „Микробиология“ към МУ-Плевен. В
резултат на сравнителния анализ е установено, че въпреки по-ниската фотокаталитична
активност на проба №2 в сравнение с Degussa P-25, нейната антибактериална активност
е подобна на тази на Degussa P-25. Активирането на двата процеса - фотокаталитичното
разграждане на органични багрила и унищожаването на бактерии се основава на едни и
същи физикохимични процеси, а именно – генериране на високо реактивни
хидроксилни радикали при облъчване с UV светлина. Кинетиката на дезинфекцията е
значително по-сложен процес и високата фотокаталитична активност при окисление на
органични вещества не винаги може да съответства на добра фотокаталитичнa
дезинфекциозна активност, както и обратното.
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ІІІ. Синтез и фотокаталитични свойства на Fe модифициран TiO2
III.1. Синтез на Fe модифициран TiO2 по неводен зол-гел метод
Желязо (Fe) модифицираният TiO 2 може да бъде синтезиран чрез прилагането на
различни методи като хидротермичен, солвотермичен, метод на съвместно утаяване и
др., сред които най-предпочитан е неводният зол-гел метод. Посоченият метод предлага
възможност за преодоляване на проблемите, съпровождащи високата скорост на
протичане на реакцията. Осигурява по-бавна реакционна скорост, което позволява
упражняване на по-добър контрол върху размера и върху кристалната фаза на
частиците. По нехидролитичен зол-гел метод са синтезирани шест проби на
модифициран Fe/TiO 2 с различно процентно съдържание на желязо и при различна
температура на синтез: [150].
Температура на синтез 60о С

Температура на синтез 150о С

0.5%Fe/TiO 2 /60

0.5%Fe/TiO 2 /150

1%Fe/TiO 2 /60

1%Fe/TiO 2 /150

2%Fe/TiO 2 /60

2%Fe/TiO 2 /150

Принципната схема на синтез на Fe-модифициран TiO 2 е представена на фиг. 29.
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Фигура 29. Схема на синтез на Fe-модифициран TiO 2 по нехидролитичен зол-гел метод
За прекурсор е използван Fe(NO 3 )3 , който първоначално се разтваря в етанол и
бензилов алкохол. Към получения разтвор се прибавя TiCl4 и в резултат се образува
оранжево-червен разтвор. С помощта на електромагнитна бъркалка се осигурява
едновременното хомогенизиране и нагряване до 60 о С и до 150о С за време от 1 час. За
образуваните еднородни смеси следва период на стареене при стайна температура 10
дни за пробите, синтезирани при 60 о С, и 30 дни за пробите, синтезирани при 150 о С.
Следващите етапи от синтеза са отдекантиране, промиване на получената бяла
суспензия – двукратно с абсолютен етанол и трикратно с диетилов етер, и
центрофугиране при 4500 оборота за 15 min. След всяка стъпка на промиване
разтворителят се отстранява чрез центрофугиране. Събраните материали се сушат на
въздух при стайна температура и се накаляват при 500 о С за 2 часа.
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ІІІ.2. Фазови и структурни характеристики на синтезираните Fe/TiO2 образци
Структурата и морфологията на синтезираните образци е изследвана в ИОНХ, БАНСофия чрез рентгенова дифракция (XRD, Bruker D8 Advance рентгенов апарат),
инфрачервена спектроскопия IR, използвайки KBr pellets метода (Nicolet-320, FTIR
спектрометър с разделителна способност от ±1cm–1 , събиране на 64 сканирания в
диапазон 4000–400 cm–1 ) и UV-Vis спектроскопия (Спектрофотометър Evolution 300).
Според данните от XRD анализа на синтезираните проби не е открито съдържание на
желязо в тях, което вероятно се дължи на много ниските използвани концентрации на
Fe. Средният размер на Fe-модифицирания TiO 2 e от 12-15 nm, а на чистия TiO 2 е около
20 nm (фиг. 30).
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Фигура 30. XRD модели на (a) недотиран и (b) дотиран с Fe TiO 2
Въпреки че, в рентгенограмите не е открито наличие на желязо, присъствието му е
регистрирано в IR спектрите (фиг.31). Дотирането с дори малко количество желязо 0.5
mol %, води до промени в IR спектрите. Интензивността на абсорбция се променя със
съдържанието на желязо. Наблюдават се ивици в диапазона 590 – 510 cm-1 , което се
приписва на вибрациите на структурните единици на FeO 6 . Появата на ивици над 600
cm-1 се свързва с вибрациите на FeO 4 [150].
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Фигура 31. Инфрачервена IR спектроскопия на дотиран с желязо TiO 2 .

Фигура 32. UV-Vis спектри на проби:
(1) TiO 2 /150; (2) 0.5-Fe/TiO 2 /150; (3) 1-Fe/TiO 2 /150; (4) 2-Fe/TiO 2 /150
Резултатите от изследването на UV-Vis абсорбционните спектри на TiO 2 проби са
илюстрирани на фиг. 32, от която се вижда, че при повишаване съдържанието на Fe 3+ се
повишава абсорбцията в UV спектъра. Абсорбционните ивици на синтезираните проби
са открити в диапазона 380-460 nm.
Чрез UV-Vis спектрите е определена енергията на забранената зона на изследваните
образци. Наблюдаваното червено изместване води до намаляване на енергията на
забранената зона от 3.23 до 2.53 eV. За дотирания с 0.5 и 2 mol% желязо TiO 2 , енергията
на забранената зона (Eopt ) е 2.95 eV, а на недотирания TiO2 - 2.92 eV. Според
литературни данни тази енергия за чистия анатаз е 3.2 eV, а за Degussa P25 e 3.03 eV
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[151]. Наличните резултати водят до предположението, че дотирането с желязо
намалява енергията на забранената зона Еopt, което от своя страна може да повиши
фотокаталитичната ефективност в присъствие на видима светлина [150].
ІІІ.3. Фотокаталитична активност на Fe модифициран TiO2
Фотоактивността на дотирания с метали TiO 2 е сложна функция от концентрацията на
допанта, енергийното ниво на допанта в решетката на TiO 2 , концентрацията на
електронните донори, както и от интензитета на светлината [76]. Добавянето на метал е
от значение и поради неговата собствена каталитична активност. Той променя
фотокаталитичните свойства на полупроводника, като променя разпределението на
електроните. Рекомбинацията на електрон-дупка се подтиска и дупките остават
свободни за осъществяване на окисление на органични вещества, пряко засягащо
фотокаталитичния процес на полупроводниковата повърхност [152].
Според някои автори дотирането с Fe не оказва влияние или дори оказва отрицателен
ефект върху фотокаталитичната активност. Противоречивите резултати най -често се
обясняват с това, че дотирането с метални йони зависи от редица фактори, каквито са
процедурата на синтез, методът на дотиране, реакционните условия, концентрацията на
добавките и др., което определя невъзможността да се правят обобщени заключения на
базата на единични случаи [150].
Фотокаталитичната активност на чист и Fe-модифициран TiO 2 е оценена чрез
разграждане на двете органични багрила Reactive Black 5 (RB5) и Malahite Green (MG)
при облъчване с UV и Vis светлина. За да се изключи възможността за протичане на
директна фотолиза на багрилата, бяха проведени т.нар. „празни експерименти“ с
изследвания

разтвор.

Беше

установено,

че

при

липса

на фотокатализатор,

фоторазграждането на RB5 и MG протича много бавно при облъчване с UV светлина,
едва 0.5% RB5 и 6.2% MG се отстраняват след 180 минутна реакция. По същия начин,
след 180 минутно облъчване с видима светлина 0.2% RB5 и 4.7% MG се отстраняват
при проведената „празна проба“. Резултатите от фотокаталитичната активност на
синтезираните при 60о С проби: TiO 2 /60, 0.5-Fe/TiO 2 /60, 1-Fe/TiO 2 /60 и 2-Fe/TiO 2 /60,
използвани за обезцветяване на RB5 и MG при облъчване с UV светлина са показани на
фигура 33(а,b).
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Ефективността на обезцветяване (DE) на фотокатализатора се изчислява с помощта на
уравнението:

, където Ао е абсорбцията в нулевата минута, а Аt е
абсорбцията в момента t.

Фигура 33. Фотокаталитична активност на синтезираните при 60 о С препарати при
обезцветяване на багрилата RB5 (a) и MG(b) в присъствие на UV светлина
Анализът на получените резултати води до заключението, че с най-висока
фотокаталитична активност, в сравнение с тази на всички модифицирани Fe проби при
обезцветяване и на двете багрила RB5 и MG, проявява чистият TiO 2 .
В

същото

време

препаратите

синтезирани

при

150о С

показват

различно

фотокаталитично поведение. Както се вижда от фиг. 34(a) и фиг. 34(b) с най -висока
фотокаталитична ефективност, при облъчване с UV светлина, се отличава пробата
модифицирана с 0.5% желязо - 0.5-Fe/TiO 2 /150. С този препарат се постига 100%
ефективност на обезцветяване на багрилото RB5 след 30 минутен период на облъчване,
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а след 45 минутно облъчване – 100% ефективност на обезцветяване на багрилото MG.
При дотиране с по-високи процентни концентрации на Fe 3+ йони се наблюдава
забележимо понижение на фотокаталитичната активност. Очевидно температурата на
синтез

и

съдържанието

на

желязо

са

съществени

фактори,

определящи

фотокаталитичната активност на синтезираните проби.

Фигура 34. Фотокаталитична активност на синтезираните при 150 о С препарати при
обезцветяване на багрилота RB5 (a) и MG (b) в присъствие на UV светлина [153].
При съпоставяне на резултатите от измерването на фотокаталитичната активност на
пробите, синтезирани при 150о С по отношение на багрилата RB5 и MG при облъчване с
видима светлина бе установено отново, че пробата, съдържаща 0.5% Fe, проявява най добра фотоактивност. Препаратите с по-високо процентно съдържание на желязо (1% и
2% Fe) не проявяват фотокаталитична активност при облъчване с видима светлина
(фиг.35).
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Фигура 35. Фотокаталитична активност на синтезирани при 150 о С проби при
обезцветяване на багрилата RB5 (а) и MG (b) при облъчване с Vis светлина[153]
При фотокаталитично разграждане на багрилото RB5 (фиг. 35а) се постига
разграждане от порядъка на 18.2% от чистия TiO 2 /150 и 28.8% от пробата
0.5%Fe/TiO 2 /150 за време от 120 min.
За същото време при багрилото MG (фиг. 35b) е постигнато обезцветяване 31.8% при
фотокатализата с TiO 2 /150 и 48.0% при фотокатализата с пробата съдържаща 0.5% Fe
[153]. Добре известно е, че ако въведената добавка не може да понижи скоростта на
рекомбинация на електрон-дупките, то тя е неефективна в процеса на разграждане на
багрилото [154]. Сред големия набор от условия за синтез пряко влияние върху
фотокаталитичната активност оказва оптималната концентрация на добавката [155].
Такова фотокаталитично поведение на Fe-дотирания TiO 2 е наблюдавано както от нас,
така и от други изследователи [155,156,157]. В условията на проведения експеримент
максимална фотокаталитична активност спрямо двете изследвани багрила се проявява
при пробата с 0.5% Fe, която е по-висока от тази на чистия TiO 2 при облъчване както с
UV, така и с видима светлина [153].
24

ІІІ.4. Антибактериални свойства на Fe модифициран TiO2
Антибактериалните свойства по отношение на бактерията E.coli на синтезираните
проби с различно процентно съдържание на желязо са изследвани в катедрата по
микробиология към МУ-Плевен. Установено е, че инактивирането на бактериите силно
зависи от концентрацията на добавките и от наличието на UV светлина. Пробата,
съдържаща 0.5% Fe, показва най-добра фотокаталитична активност и най-добра
антибактериална такава. В този случай фотокаталитичната активност съответства на
антибактериалната.
ІV. Синтез и фотокаталитичи свойства на Ce-модифициран TiO2
ІV.1. Синтез на Се модифициран TiO2 по неводен зол-гел метод
Основните етапи за синтезирането на модифициран с церий титанов диоксид са
показани на фиг. 36.
Първоначално, подходящо количество Ce(NO 3 )3 .6H2 O се разтваря в 10 ml етанол.
Етаноловият разтвор на цериевия прекурсор се въвежда в бензиловия алкохол при
непрекъснато разбъркване преди образуването на зол. Следва въвеждане на TiCl4 ,
бавно на капки, към бензиловия алкохол (в обемно съотношение 1:20). Получените
золи се нагряват при 150о С, при енергично разбъркване в продължение на 7 часа, за да
се осигури пълно протичане на реакцията. Получават се бели плътни суспензии, които
се центрофугират при 4500 rpm за 15 min. Супернатантът се отстранява чрез
отдекантиране, а получените бели утайки се промиват двукратно с абсолютен алкохол
и трикратно с диетилов етер. След всяка стъпка на промиване разтворителят се отделя
чрез центрофугиране. Събраният материал се суши на въздух за една нощ, след което
се накалява при 500о С за 2 часа. По този начин са получени проби от модифициран с
церий титанов диоксид, с предполагаемо съдържание на церий (Ce:Ti) 0,1; 0,5; 1 и 5
mol%, обозначени за удобство съответно като 0.1Ce/TiO 2 , 0.5Ce/TiO 2 , 1Ce/TiO 2 и
5Ce/TiO 2 .
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Фигура 36. Схема на синтез на Ce-модифициран TiO 2 по нехидролитичен зол-гел метод

ІV.2. Фотокаталитична активност на Ce-модифициран TiO2
Фотокаталитичната

активност

на

церий-модифициран

титанов

диоксид

е

охарактеризирана чрез фоторазграждане на багрилото малахитово зелено MG.
Изследванията на фотокаталитичната активност на Ce-модифицирани препарати при
ултравиолетово

облъчване

показват,

че

дотирането

с

0.1%Се

не

променя

фотокаталитичната активност, както при UV, така и при Vis облъчване, а дотирането с
по-високи концентрации на церий значително намалява фотоактивността и при двата
вида облъчване – фиг.37. и фиг. 38.
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Фигура 37. Фотокаталитична активност на Ce-модифициран титанов диоксид при
обезцветяване на багрилото MG в присъствие на UV-светлина

Фигура 38. Фотокаталитична активност на Ce-модифициран титанов диоксид при
обезцветяване на багрилото MG в присъствие на видима светлина
Концентрацията на добавките изграе важна роля в процеса на пренос на електрони.
Известно е, че има оптимално съдържание на добавката от редкоземни йони в
частиците на TiO 2 , при която фотокаталитичната активност е най-ефективна. При
прекомерно количество на добавката рекомбинацията на фотоиндуцираните двойки
електрон-дупка става по-лесно, което води до влошаване на фотокаталитичната
активност на дотирания титанов диоксид [158-159]. Освен това, по-високите дози от
добавките, могат частично да блокират повърхността на фотокатализатора [160].
Според литературните данни в много случаи дотирането на TiO 2 с цериеви йони
оказва благоприятен ефект върху фотокаталитичната активност на дотирания
фотокатализатор [161-164]. Има обаче и някои публикации за отрицателно въздействие
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от това дотиране [160,165]. Както може да се види от фиг. 37 и фиг. 38, получените
резултати съответстват на гореспоменатите проучвания.
V. Синтез и фотокаталитични свойства на N модифициран TiO2
V.1. Ситез на N модифициран TiO2 по неводен зол-гел метод
За приготвянето на N-дотиран TiO 2 в литературата са описани методите: зол-гел,
отлагане на химически пари, хидротермичен и солвотермичен синтез и др. [166]. Сред
тях зол-гел методът осигурява простота при изпълнението, дава възможност за
упражняване на контрол в процеса на дотиране с азот, позволява вариране в
експерименталните условия като скорост на хидролиза, рН на разтвора, осигурява
възможност за контрол в размера на частиците [167]. При този вид дотиране от
съществено значение са: степента на стесняване ширината на забранената зона;
енергийно ниво на примесите; наличието на кислородни ваканции . Счита се, че 2р
нивата на азота взаимодействат с 2р нивата на кислорода от кристалната решетка на
TiO 2 , в резултат на което става отместване на валентната зона към по-висока енергия, а
това води до стесняване на ширината на забранената зона (фиг.39) и за повишаване на
фотоактивността във видимия диапазон на светлината [168 ].

Фигура 39. Схематична диаграма на електронната структура на чист и N-дотиран TiO 2
Установено е, че при облъчване с видима светлина се възбуждат електроните само в
примесното енергийно ниво [110]. В зависимост от начина на синтез и от източника на
азот различните проби N-TiO 2 проявяват различна фотокаталитична активност. При
облъчване с видима светлина N-TiO2 с N-прекурсор амоняк, е неактивен, а този, с
източник на азот урея, фотокатализира минерализацията на мравчена киселина до CO 2
и Н2 О [113].
По нехидролитичен зол-гел метод беше синтезиран чист TiO 2 и дотиран с азот TiO 2 с
концентрации съответно, 1.3 и 13 мол % (фиг. 40).
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Фигура 40. Схема на синтез на N-модифициран TiO 2 по нехидролитичен зол-гел
метод
Като източник на азот бе използван 0.060g карбамид разтварен в 1 ml абсолютен
етанол. Алкохолният разтвор на карбамид се добавя към 160 ml бензилов алкохол и 8
ml TiCl4 . Получава се оранжево оцветен разтвор, който се нагрява с помощта на
електромагнитна бъркалка до 60о С в продължение на 3 часа. Образуваната бяла
суспензия се оставя да старее 10 дни при стайна температура. Следваща операция е
центрофугиране при 4500 об/мин. за 15 min, след което супернатантът се отстранява
чрез отдекантиране. Получените утайки се промиват трикратно с диетилов етер и след
всяка стъпка на промиване разтворителят се отделя чрез отдекантиране. Събраният
материал се изсушава на въздух при стайна температура, след което се смила на фин
прах. Получените проби се накаляват при 500 о С в продължение на 2 часа. С помощта
на този подход е осъществен синтезът на две модифицирани с N -TiO 2 проби - с 1.3
мол% и 13 мол% азот, означени съответно като 1.3N/TiO 2 и 13N/TiO 2 . При същата
процедура на синтез и реакционни условия е получен чист TiO 2 (без добавяне на
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карбамид), с цел да се сравнят свойствата на получените при едни и същи условия
проби – в присъствие и в отсъствие на азот.
V.2. Фазови и структурни характеристики на синтезираните образци
Структурата и морфологията на получените проби е охарактеризирана чрез XRD, IR,
UV-Vis спектроскопия в ИОНХ, БАН-София (фиг.41, фиг. 42)
Според данните от XRD анализа на синтезираните проби, не е открито наличие на N в
тях. Обяснението вероятно се дължи на по-ниските концентрации на допанта. Азотдотираните проби обаче показват различен размер на кристалната фаза в зависимост от
съдържанието на азот. Средният размер на N-модифицирания TiO 2 е в диапазона 15–35
nm. Прави впечатление, че при пробите с по-високо съдържание на азот, размерът на
частиците намалява. Тези експериментални резултати съответстват на резултатите
получени от някои автори [169], но се разичават от резултатите получени от Yang et al.
(2010), които са установили, че N-дотирането води до увеличаване на размера на
частиците [170]. Този факт може да бъде обяснен, като се вземат под вниманние
конкретните експериментални условия, вида на използваните прекурсори и вида на золгел метода. При модифицираният с 13 мол% N TiO 2 , не е идентифицирано наличието
на рутил, а пробата с 1.3% N съдържа фазата рутил, което води до заключението,че
вероятно при нашите условия ниските концентрации на азо благоприятстват
кристализацията на фазата рутил [168 ].

Фигура 41. IR спектри на чист и дотиран с 13 mol% N TiO 2
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Фигура 42. XRD спектри на TiO 2 /1.3%N и TiO 2 /13%N
С помощта на IR спектроскопия (фиг.41) бяха определени колебанията на
неорганичните структурни единици. Забелязани са абсорбционни пикове в диапазона
1600-400 cm-1 , 470-430 cm-1 , 650-590 cm-1 и около 800 cm-1 , което може да се дължи на
вибрации породени от наличието на TiO 6 единици. Смята се, че абсорбционният пик
при 610 cm-1 се дължи на дотирането с азот.
Според някои източници уреята, която е прекурсор в експериментите, оказва
съществена роля във формирането на кристалната структура и върху размера на
частиците. Смята се, че азотният атом заменя кислородния атом в кристалната решетка
на TiO 2 , в резултат на което се формират N-Ti-N връзки. Повишеното съдържание на
азот води до наличието на азотни атоми не само в кристалната решетка на TiO 2 , но и по
повърхността на кристалната решетка, което благоприятства увеличаването на размера
на частиците [171].
V.3. Фотокаталитична активност на N-модифициран TiO2
През последните години N-дотираният TiO 2 е една от най-изследваните дотирани с
неметал системи. Азотът може лесно да се внедри в структурата на TiO 2 поради
съответстващия му атомен размер с този на кислорода, малката йонизационна енергия
и високата му стабилност [123].
Въпреки повишения интерес от дотирането с азот съществуват противоречиви мнения
за

фотокаталитичната

активност

на

този

вид

модификация.

Според някои

изследователи азот модифицираният TiO 2 проявява по-висока фотокаталитична
активност във видимия диапазон на светлината в сравнение с недотирания TiO 2 [172].
Други автори твърдят, че добавянето на азот понижава фотокаталитичната активност
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[173-174].. Това налага по-задълбочени изследвания относно модифицирането на TiO 2 с
N.
Фотокаталитичната активност на синтезираните проби 1.3%N и 13%N бе изследвана
при разграждане на воден разтвор на два моделни замърсителя – RB5 и MG, при
облъчване с UV и видима светлина. За сравнение са използвани синтезирани по същата
процедура чист TiO 2 и Degussa P25.
Фиг.43 илюстрира фотокаталитичната активност на синтезирания чист TiO 2 ,
търговския продукт Degussa P25 и N модифицирания с 1.3 и 13 мол % азот TiO 2 при
обезцветяване на моделния замърсител MG в присъствие на UV светлина. Както се
вижда от графиката, различните фотокатализатори постигат обезцветяване за различно
време. Най-бързо обезцветяване става с Degussa P25 за 30 min, следва 13%N/TiO 2 за 60
min, чист TiO 2 и 1.3%N/TiO 2 за 75 min. Някои проучвания обясняват високата
фотоактивност на Degussa P25 с неговата фазова структура (наличие на смес от анатаз и
фазата рутил), морфологията и бавната скорост на рекомбинация на електрон/дупките
[175-176].

Фигура 43. Фотокаталитична активност на синтезираните проби при обезцветяване на
багрило MG в присъствие на UV светлина
Фотокаталитичната активност на катализаторите при разграждане на багрилото RB5 в
резултат на облъчване с UV светлина е илюстрирана на фиг.44. Според получените
резултати ефективността на чистия TiO 2 е сравнима с тази на Degussa P25.
Недотираният TiO 2 проявява по-добра фотоактивност от N-дотираните TiO 2 проби,
следвайки порядъка: TiO 2 > Degussa P25 >1.3N/TiO 2 > 13N/TiO 2 .
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При облъчване с видима светлина (фиг.45 и фиг.46) и четирите фотокатализатора
(TiO 2 , Degussa, TiO 2 /1.3%N, TiO 2 /13%N) демонстрират сходна фотокаталитична
активност. Добавянето на азот съвсем леко повлиява фотокаталитичното действие.

Фигура 44. Фотокаталитична активност на синтезираните проби при обезцветяване на
багрилото RB5 в присъствие на UV светлина

Фигура 45. Фотокаталитична активност на синтезираните проби при обезцветяване на
багрило MG в присъствие на Vis светлина
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Фигура 46. Фотокаталитична активност на синтезираните проби при обезцветяване на
багрилото RB5 в присъствие на Vis светлина
Известно е, че свойствата на фотокатализаторите и тяхната фотокаталитична
активност зависят от редица фактори като процедура на синтез, вид на прекурсорите,
количество на добавките и др. От друга страна, при фоторазграждането на органични
съединения се вземат под внимание параметри като: светлинен източник, размер на
частиците, повърхностна площ, начална концентрация на органичното багрило,
количество на катализатора, температура, киселинност и др. Съществуването на
толкова определящи параметри прави трудно сравнението между резултатите от
различните проучвания, а това може да бъде причина за възникване на противоречиви
резултати. При нашите експериментални условия установихме, че добавянето на азот
леко повлиява фотокаталитичното действие при облъчване с UV светлина и не го
променя при облъчване с видима светлина. Подобни резултати за липса или
отрицателен ефект от дотирането с азот са били получени и при други проучвания [173174]. Някои автори са на мнение, че добавянето на N води до формиране на кислородни
ваканции, които действат като центрове за рекомбинация, особено при по-високо
съдържание на азот, в резултат на което фотоактивността се подтиска [177-179].
VІ. Синтез и фотокаталитичи свойства на Fe/N ко-модифициран TiO2
VІ.1. Синтез на Fe/N ко-модифициран TiO2 по неводен зол-гел метод
По нехидролитичен зол-гел метод е синтезиран TiO 2 , ко-дотиран с 1.3%N и различно
процентно съдържание на Fe (0.5%, 1%, 2%). Използвана е стандартната процедура на
синтез (фиг.47).
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Фигура 47. Схема на синтез на Fe/N ко-модифициран TiO 2 по нехидролитичен зол-гел
метод
За целта прекурсорите Fe(NO 3 )3 .9H2 O и урея (1.3 mol%) се разтварят в 1 ml етанол и
160 ml бензилов алкохол, след това чрез енергично разбъркване се добавят 8 ml TiCl4 .
Получените золи се нагряват до 60о С при непрекъснато хомогенизиране. За получените
реакционни смеси следва 10 дневен период на стареене при стайна температура.
Получените суспензии се центрофугират при 5000 rpm за 15 min. Супернатантът се
отстранява чрез отдекантиране, след което следва промиване с абсолютен етанол и
диетилов етер. След всяка стъпка на измиване разтворителят се отделя чрез
центрофугиране. Събраният материал се суши на въздух при стайна температура за
едно денонощие и се накалява при 500 о С в продължение на 2 часа в муфелна пещ.
VІ.2. Фазови и структурни характеристики на синтезираните образци
Според данните от XRD анализа (фиг.48) средният размер на частиците Fe/N -TiO2 е
от порядъка 15-20 nm.
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Фигура 48. XRD спектри на Fe/N ко-дотиран TiO 2
За сравнение размерът на частиците на чист TiO 2 , получен по нехидролитичен зол-гел
метод, е приблизително 20 nm. Това означава, че в случая, добавянето на азот не оказва
влияние върху размера на частиците. Нашите резултати се различават от резултатите,
получени от други изследователски групи, напр. Songkhum et al [180]. Те установяват,
че при същия вид ко-дотиране размерът на кристалната структура на получените
частици се увеличава. Възможна причина за това несъответствие могат да бъдат редица
фактори като вид на използваните прекурсори, експериментални условия, както и
приложеният метод на синтез. При XRD анализа не са регистрирани следи от желязо,
установява се, че доминиращата кристална фаза е анатаз и както се вижда от фиг. 55,
при пробите TiO 2 /0%Fe/N, TiO 2 /0.5%Fe/N и TiO 2 /2%Fe/N, са открити следи от рутил.
Очевидно Fe/N ко-дотирането благоприятства кристализацията на рутил [180].
Както беше отбелязано, XRD анализът не регистрира наличието на желязо, но с IR
(инфрачервена спектроскопия) се откриват следи от желязо в синтезираните образци
(фиг.49). Ко-дотирането с желязо и азот е причина за появата на широка ивица,
центрирана на около 610 cm-1 , появата на която би могла да се припише на FeO n
структурни единици [180].
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Фигура 49. IR спектър на Fe/N дотиран TiO 2
VІ.3. Фотокаталитична активност на Fe/N ко-модифициран TiO2
Съвместното дотиране между метал и неметал е сравнително нов подход, целящ да
подобри фотокаталитичната активност на TiO 2 във видимия диапазон на светлината
[181]. Повечето изследвания са съсредоточени върху ко-дотирането на TiO 2 с N и
метали, в резултат на което е установено наличието на синергичен ефект, водещ до
стесняване на ширината на забранената зона, намаляване на центровете на
рекомбинация и до повишаване на фотокаталитичното действие [134]. Смята се, че
присъствието на азот в кристалната решетка на TiO 2 е причина за изместването на
абсорбцията към видимата светлина, докато металният йон, включен в решетката, или
металния оксид, диспергиран върху повърхността на TiO 2 , подобрява отделянето на
фотогенерирани заряди. В резултат на синергичното действие в кристалната структура
на полупроводника се създават нови енергетични нива, които при облъчване с видима
светлина осигуряват различни пътища за преминаване на възбудените електрони.
Освен това примесните йони служат и като „капани”, забавящи процеса н а
рекомбинация на електрон-дупка.
В

резултат

на

наше

предходно

изследване

[168]

беше

установено,

че

фотокаталитичната активност на N-модифицирания TiO 2 е по-ниска в сравнение с тази
на чистия TiO 2 , което би могло да се обясни с генерираните кислородни ваканции и с
тяхната склонност да улавят фотогенерирани електрони, което в крайна сметка води до
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понижаване на фотоактивността. В същото време добавеният метален йон променя
динамиката на фотокаталитичните процеси, като стимулира отделянето на електрони и
дупки от повърхността на фотокатализатора. Очакванията от съвместното дотиране на
Fe/N-TiO 2 са постигане на по-добра абсорбция във видимия диапазон, инхибиране
рекомбинацията на фотогенерираните носители на заряд и съответно пови шаване на
фотокаталитичната активност. Очаква се също синергичното действие от съвместното
дотиране да подобри стабилността на материалите чрез предотвратяване на загубите на
азот [182-183].
Фотокаталитичната активност на синтезираните проби (фиг.50) е изследвана чрез
използване на вече познатия моделен замърсител MG при облъчване с източници на
UV и видима светлина.

Фигура 50. Фотокаталитична активност на TiO 2 /Fe и TiO 2 /Fe/N при обезцветяване на
багрилото MG в присъствие на : a) UV светлина и b) видима светлина
При облъчване с UV-светлина фотокаталитичната активност на Fe/N ко-дотирания
TiO 2 не се подобрява в сравнение с N-модифицирания TiO 2 . При облъчване с видима
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светлина най-висока фотокаталитична активност се наблюдава само при TiO 2 ,
модифициран с 1% Fe/N (фиг.51) [180].
Фотокаталитичната активност на синтезираните проби беше изследвана при
облъчване с UV и Vis светлина и спрямо багрилото RB5 (фиг.51).

Фигура 51. Фотокаталитична активност на TiO 2 /Fe/N при обезцветяване на багрилото
RB5 в присъствие на: a) видима светлина и b) UV светлина
При облъчване с видима светлина резултатите са подобни на тези, получени при
обезцветяване на багрилото MG в присъствие на видима светлина. Пробите,
съдържащи 1% Fe/N, и тези с 2% Fe/N проявяват по-добра фотокаталитична активност
в сравнение с останалите. При облъчване с UV светлина пробите TiO 2 /N и
TiO 2 /0.5%Fe/N проявяват по-добра фотокаталитична активност от останалите TiO 2 /1%Fe/N и TiO 2 /2%Fe/N.

39

VІІ. Синтез и фотокаталитични свойства на Ce/B ко-модифициран TiO2
В резултат на проведените експерименти с церий модифициран титанов диоксид бе
констатирано, че облъчването с видима светлина не води по подобрение на
фотокаталитичната активост. Според литературната справка, съвместното дотиране с
лантанидни метални йони и неметали може да подобри фотокаталитична активност при
облъчване с видима светлина, което ни провокира да продължим своето изследване,
като към системата Се/TiO 2 прибавим бор.
VІІ.1. Синтез на Ce/B ко-модифициран TiO2 по неводен зол-гел метод

Фигура 52. Схема на синтез на Ce/B-модифициран TiO 2 по нехидролитичен зол-гел
метод
За въвеждането на бор в реакционната система като прекурсор се използва борна
киселина (2 mol%), която се прибавя към етиловия разтвор на церий и тази смес се
въвежда в бензиловия алкохол, към който се прибавят 8 ml TiCl4 . Резултатът е жълтооранжево оцветена смес, която се хомогенизира 4 часа с помощта на електромагнитна
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бъркалка при температура 150о С. Процедурата на синтез продължава така, както е
показано на (фиг. 52), следва 20 дневно стареене при стайна температура,
отдекантиране, промиване с диетилов етер и абсолютен алкохол, центрофугиране,
изсушаване и изпичане на събраният материал при 500 о С за 2 часа. Така
модифицираните проби с очаквано съдържание на 2 mol%B и Ce – съответно 0.1; 0.5 и
1 mol% са означени като 0.1 Ce-B/TiO 2 ; 0.5 Ce-B/TiO2 и 1 Ce-B/TiO2 .
VІІ.2. Фазови и структурни характеристики на синтезираните образци
Данни за структурата и морфологията на произведените прахове са получени чрез
рентгенова дифракция (XRD) (фиг.53) и UV-Vis спектроскопия (фиг.54) от ИОНХБАН.

Фигура 53. XRD модели на Ce-модифицирани и Ce/B-ко-модифицирани проби
При охарактеризиране на прахообразните проби с рентгено-фазов анализ (фиг. 53), се
установява, че като основна кристална фаза е идентифициран TiO 2 (анатаз) и не са
наблюдавани пикове на рутил. Следователно, може да се каже, че ко-дотирането на
TiO 2 с церий-бор не стимулира прехода на анатаз-рутил. Установено е също, че
размерът на частиците на ко-дотираният TiO 2 е 12 nm, т.е. по-малък е в сравнение с
размера на чистия TiO 2 (20 nm), получен по нехидролитичен зол-гел метод и докладван
в предишни изследвания [148].
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Фигура 54. UV-Vis спекти на изследваните прахообразни проби
VІІ.3. Фотокаталитична активност на Ce/B ко-модифициран TiO2
Фотокаталитичната активност на дотирания с церий и бор TiO 2 е охарактеризирана
чрез фоторазграждане на багрилото MG. Експериментите, проведени с чист разтвор на
багрилото, т.е. без катализатор, показват, че след 3 часово облъчване с UV светлина
само 6% от багрилото биват отстранени, докато при облъчване с видима светлина - 4%.
Логично е да се предположи, че загубата на MG в присъствие на фотокатализатора се
дължи на протичащата фотокатализа.
Ефективността на обезцветяване е оценена съгласно уравнението:

Ао е абсорбцията в началния момент, а At е абсорбцията на MG след време t минути.
Резултатите от направеното изследване са представени на фиг. 55 и фиг. 56.
Както се вижда от фиг. 55, церий-бор ко-модифицираният TiO 2 в присъствие на UV
светлина не показва по-добра фотокаталитична ефективност в сравнение с чистия TiO 2 .
За сравнение, монодотираният с бор препарат (B/TiO 2 ) показва подобна или малко повисока фотокаталитична активност от чистия TiO 2 при UV облъчване. Ролята на бора
като добавка остава спорна, тъй като дотирането с бор все още е малко изследвано
[184].
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Фигура 55. Фотокаталитична активност на Ce-B ко-модифициран титанов диоксид при
обезцветяване на багрилото MG в присъствие на UV- светлина
Фотокаталитичните експерименти, проведени в присъствие на видима светлина (фиг.
56), показват, че съвместното дотиране с бор и церий е довело до подобрена
фотокаталитична активност на ко-модифицираните препарати Ce-B/TiO 2 , съдържащи
0.5% и 1% церий в сравнение с пробата съдържаща чист титанов диоксид. При същите
експериментални условия модифицираният само с бор титанов диоксид (B/TiO 2 ) се
проявява като най-ефективен фотокатализатор.

Фигура 56. Фотокаталитична активност на Ce-B ко-модифициран титанов диоксид при
обезцветяване на багрилото MG в присъствие на видима светлина
VІІІ. Синтез и фотокаталитични свойства на TiO2 /ZnO нанокомпозити
Цинковият оксид се отнася към оксидите с полупроводникови и оптични свойства, за
който се счита, че би допринесъл за подобряване на фотокаталитичните свойства на
TiO 2 като резултат от комбинираното действие на двата оксида.
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VIII.1. Синтез на TiO2 /ZnO нанокомпозити по неводен зол-гел метод
За синтеза на TiO 2 /ZnO нанокомпозити по нехидролитичен зол-гел метод са
използвани TiCl4 , бензилов алкохол и два цинкови прекурсори (CH3 COO)2 Zn.2H2 O и
ZnCl2 . Цинковите соли са използвани в различно молно съотношение спрямо титановия
прекурсор:
- проба А 90TiO2 : 10ZnO
- проба Б 50TiO2 : 50ZnO
Схемите на синтез на двете проби са идентични – различават се само по вида и молното
съотношение на цинковия прекурсор.

a)

б)

Фигура 57. Нехидролитичен зол-гел синтез на
а) проба А (90TiO 2 .10ZnO) и б) проба Б (50TiO 2 .50ZnO).
Реакциите се провеждат в обикновени бехерови чаши с контролирано нагряване. За
синтеза на проба А са използвани 1g (CH3 COO)2 Zn.2H2 O, който се разтваря в 5 ml
абсолютен етанол и 75 ml бензилов алкохол. Към бехеровата чаша с реакционната смес
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бавно и при непрекъснато разбъркване са прибавени 4 ml TiCl4 . Следва хомогенизиране
в продължение на 8 часа при температура 80 о С. За синтеза на проба Б са използвани 5g
ZnCl2 , разтворен в 10 ml абсолютен етанол и 70 ml бензилов алкохол. Към получения
разтвор бавно и при непрекъснато разбъркване се добавят 4 ml TiCl4 . След
непосредственото прибавяне на прекурсорите се получава оранжев на цвят разтвор,
който се нагрява до 60о С при непрекъснато хомогенизиране в продължение на 8 часа,
при което цветът постепенно преминава в бял, разтворът се уплътнява и золът
преминава в гел. Периодът на зреене за двете проби е две седмици при стайна
температура. Получените бели плътни суспензии се центрофугират при 4500 rpm за 15
мин. Супернатантът се отстранява чрез отдекантиране, а получените бели утайки се
промиват с абсолютен алкохол и с диетилов етер. След всяка стъпка на промиване
разтворителят се отделя чрез центрофугиране. Събраният материал се суши на въздух
за една нощ, след което се накалява при 500 о С за проба А и при постепенно нарастваща
температура от 200 до 600о С за проба Б.
VІІІ.2. Фазови и структурни характеристики на синтезираните прахове
Структурата и морфологията на синтезираните образци е охарактеризирана чрез XRD
(Bruker D8 Advance, CuKa лъчение), SEM (SEM 525M), IR (Nicolet-320-FTIR) и UV-Vis
(Спектрофотометър Evolution 300) анализ в ИОНХ, БАН-София. Действителният
състав на получените проби е определен чрез измервания с лазерна аблация с
индуктивно свързана лампа (LA-ICP-MS).
Резултатите от XRD анализа (фиг.58) показват, че проба А (90TiO 2 :10ZnO) съдържа
основно анатаз, докато количеството на анатаз в проба В (50TiO 2 :50ZnO) е малко и се
състои основно от рутил и ZnTiO 3 . Средният размер на получените частици е изчислен
с помощта на уравнението на Sherrer и е около 15-20 nm.

Фигура 58. XRD модели на изследваните проби
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Съгласно SEM изображението (фиг.59) изследваната проба се характеризира с
подчертана тенденция към агломерация като средният размер на агломериралите
частици е около 1 mm с наличие на TiO 2 (анатаз) и ZnTiO 3 , което съответства на
резултатите от XRD анализа.

TiO2 - 89.73%
ZnO - 10.27%

TiO2 - 64.48%
ZnO - 35.52%

Фигура 59. Снимка със SEM на проба 50TiO 2 .50ZnO
Резултатите от LA-ICP-MS анализа (табл.4) на проба А показват наличие и на ZnO, но
в изключително малко количество в сравнение с изходното. Обяснява се с
предположението за загуби по време на отмиване на утайката в хода на
нехидролитичния зол-гел синтез [185].
Таблица 4. Резултати от LA-ICP-MS анализа за проба A със състав 90TiO 2 .10ZnO
Изходен състав
Количествен анализ чрез LA-ICP-MS
Оксиди
mol %
wt %
wt %
проба A

TiO 2

90

89.83

89.83

ZnO

10

10.17

1.54

Данните от инфрачервената спектроскопия (IR) потвърждават резултатите от LA-ICPMS анализа (фиг.60). IR спектрите на двете проби са много различни, като броят и
разположението на пиковете съответства на показаното от LA-ICP-MS анализа.
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Фигура 60. IR спектри на синтезираните по неводен зол-гел TiO 2 /ZnO нанокомпозити
VІІІ.3. Фотокаталитични свойства на TiO2 /ZnO нанокомпозити
Цинковият оксид (ZnO) се счита за химически и термично стабилно съединение.
Представлява полупроводник от n-тип с широчина на забранената зона 3.37 eV. Намира
приложение в различни области като: фотокатализатор, в оптоелектрониката, в
устройствата за емисионно излъчване и др. [186]. Като фотокатализатор цинковият
оксид (ZnO) се счита за нестабилен, тъй като в присъствие на вода се разтваря в нея и
образува Zn(OH)2 , който се натрупва върху повърхността на цинковия оксид, а с
течение на времето това води до дезактивиране на фотокатализатора [147].
Приложението на TiO 2 като фотокатализатор във видимия диапазон на светлината също
има своите ограничения [185],

което предполага, че свързването на двата

полупроводника ZnO-TiO2 в двукомпонентен нанокомпозит ще доведе до нови, подобри свойства. Целта на използването на смесени оксиди е разширяване на
светлинния адсорбционен диапазон, подобряване ефективността на използване на
светлината и подтискане рекомбинацията на фотогенерираните електрони/дупки [187].
Към настоящия момент двукомпонентният нанокомпозит TiO 2 -ZnO е подробно
изследван от редица изследователи, но мненията за ползите от съвместното действие на
двата полупроводника са все още твърде противоречиви.
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Фигура 61. Фотокаталитично разграждане на багрилото Malachite Green с
проба А (90TiO 2 :10ZnO) и проба В (50TiO 2 :50ZnO)
Фотокаталитичното разграждане на МG в присъствието на композитните проби А и В
е показано на фиг. 61. Данните от проведения експеримент показват, че и двете проби
проявяват подобна фотокаталитична активност. Както може да се види, за
обезцветяване на багрилото MG с проба А са били необходими 150 мин, докато при
проба В, това е отнело 180 мин.
VIII.4. Антибактериални свойства на TiO2 /ZnO
Антимикробната активност на синтезираните препарати е изследвана в сектор
„Микробиология“ към МУ-Плевен.
При изследване на антимикробната активност на синтезираните образци спрямо
бактерията E.coli в условията на облъчване с УВ светлина е установено, че проба
А(90TiO 2 :10ZnO) проявява по-добра антимикробна активност в сравнение с проба
В(50TiO 2 :50ZnO). Изводът е, че и двата нанокомпозита могат да бъдат добри
неорганични антимикробни агенти [185].
ІХ. Синтез и фотокаталитични свойства на ZnTiO3
ІХ.1. Синтез на ZnTiO3 по нехидролитичен зол-гел метод
Сред многобройните техники на синтез най-често цинковият титанат е синтезиран
посредством

реакции,

протичащи

в

твърда

фаза

при

висока

температура.

Твърдофазовият синтез обаче е съпътстван с редица недостатъци, като голям размер на
частиците, неконтролируема и неравномерна морфология. За упражняването на добър
композиционен контрол и хомогенност на продуктите, както и за ниска температура на
кристализация, се прилага зол-гел методът на синтез, който в зависимост от вида на
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използвания разтворител може да бъде хидролитичен и нехидролитичен [188]. По
хидролитичен зол-гел метод в ИОНХ – БАН е синтезиран aq-ZnTiO 3 с прекурсори
титанов етоксид и цинков ацетат.
По нехидролитичен зол-гел метод в МУ-Плевен е синтезиран naq-ZnTiO 3 с
прекурсори ZnCl2 и TiCl4 посредством следната реакционна схема (фиг.62) [188].

Фигура 62. Схема на синтез на ZnTiO 3 по нехидролитичен зол-гел метод – (n-aq)
ZnTiO 3 .
Молното съотношение ZnO/TiO 2 и при двата синтетични метода е 50:50. Изходните
вещества се смесват в бехерова чаша и с помощта на електромагнитна бъркалка се
осигурява хомогенизиране в продължение на 8 часа при температура 60 о С. За
получената смес следва 14 дневен период на зреене при стайна температура.
Получената плътна бяла суспензия се центрофугира при 5000 rpm в продължение на 15
минути. Супернатантът се отстранява чрез отдекантиране. Получената бяла утайка се
промива два пъти с абсолютен етанол и три пъти с диетилов етер. След всеки етап на
измиване разтворителят се отделя чрез центрофугиране. Събраният материал се
изсушава при стайна температура за една нощ. Полученото вещество се накалява чрез
постепенно увеличаване на температурата от 200 о С до 600о С. Крайният прдукт
представлява бяло прахообразно вещество [188].
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ІХ.2. Фазови и структурни характеристики на синтезираните образци
Всички

титанови

препарати

са

характеризирани

чрез

рентгенографски,

спектроскопски и електронномикроскопски методи в ИОНХ-БАН.
Установено е, че в резултат на едновременния синтез в системата ZnO-TiO2 се
образуват обикновено едно или повече от трите известни съединения: кубичната
тетрагонална система – цинков ортотитанат (Zn2 TiO4 ), кубичната хексагонална форма –
цинков

титанат

(ZnTiO 3 )

и

кубичната форма Zn2 Ti3 O8

–

разглеждана като

нискотемпературна форма на ZnTiO 3 .Zn2 TiO 4 , съществуваща под 820о С. Според някои
изследователи производството на чист ZnTiO 3 е невъзможно, защото при температура
около 945о С съединението се превръща в Zn2 TiO4 и рутил [189]. Според други – чиста
хексагонална фаза от ZnTiO 3 може да се реализира в температурен интервал от 550 о С
до 900о С. При по-нататъшно повишаване на температурата до 950 о С хексагоналната
форма се разлага до кубична и рутил [190].
Резултатите от рентгеновите дифрактограми на двете проби (n-aqZnTiO 3 и aqZnTiO 3 )
показват, че:
- при прилагането на воден зол-гел метод се получава само ZnTiO 3 с размер на
частиците 20 nm;
- при неводния, заедно с ZnTiO 3 , е получено и малко количество TiO 2 рутил и анатаз, а
размерът на частиците е 40 nm.

Фигура 63. SEM на а) aqZnTiO 3 и б) n-aqZnTiO 3
Според данните от SEM анализа и двата вида титанати, n-aqZnTiO 3 и aqZnTiO 3 , са
наноразмерни, със склонност към агломерация при температурна обработка над 500о С
(фиг.63).
Цинковите титанати (ZnTiO 3 ) са атрактивни материали, те привличат вниманието на
изследователите чрез възможността за приложението им като: катализатори, газови
сензори, микровълнови диелектрици, сорбенти, пигменти в багрилната промишленост,
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при процесите на десулфоризация и др. [191]. И двата цинкови титаната (ZnTiO 3 и
Zn2 TiO4 ) са електрокерамичини материали с интересни диелектрични свойства и ниски
температури на синтероване [192]. UV-Vis абсорбционните спектри на двата цинкови
титаната показват, че абсорбцията намалява след 400 nm (фиг.64).

Фигура 64. UV-Vis спектри на ZnTiO 3 , синтезиран по воден и безводен зол-гел метод
Освен това aqZnTiO 3 притежава по-добра прозрачност в сравнение с прозрачността на
пробите получени по неводен зол-гел метод, вероятно в резултат от по-яркият им цвят.
ІХ.3. Фотокаталитични свойства на цинков титанат (ZnTiO3 )
В резултат на проведените анализи за фотокаталитичната активност на синтезираните
образци се установи, че и двата цинкови титаната проявяват фотокаталитична
активност в присъствие на UV светлина. Както се вижда от (фиг.65), по-добре проявена
е при титаната, синтезиран чрез неводен n-aq-ZnTiO 3 зол-гел метод - багрилото MG се
обезцветява за 110 min, докато при синтезираният чрез воден aq-ZnTiO 3 зол-гел метод,
обезцветяване се постига за 180 min.
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Фигура 65. Фотокаталитична активност на aq.ZnTiO 3 и n-aq.ZnTiO 3 спрямо багрилото
MG при облъчване с УВ светлина
ІХ.4. Антибактериални свойства на ZnTiO3
Изследванията

на

антибактериалната активност

проведени

в

катедрата по

микробиология, по отношение на бактерия E. coli при облъчване с УВ светлина
доказват, че и двата вида цинкови титаната притежават антибактериална активност,
като активността на n-aq ZnTiO 3 е малко по-висока от тази на aq ZnTiO 3 .
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ИЗВОДИ
Във основа на проведените експерименти и анализа на получените резултати могат да
се направят следните изводи:
1. Разработена е лесно приложима и възпроизводима процедура за синтез на
наноразмерен TiO 2 по нехидролитичен зол-гел метод.
2. Използваният вариант на нехидролитичен зол-гел метод за синтез е успешно
приложен за получаването на наноразмерен (5-20 нм) титанов диоксид (анатаз).
3. Синтезираният чист TiO 2 -анатаз
антибактериална активност.

проявява

висока

фотокаталитична

и

4. При дотиранието на TiO 2 с различни концентрации на желязо е установено, че
температура на синтез и концентрацията на допанта оказват съществено влияние
върху фотокаталитичната активност - най-висока фотоефективност проявява Feмодифицираният с 0.5 mol% Fe TiO 2 .
5. Модифицирането на титановия диоксид с ниски концентрации на N не променя
фотокаталитичната активност, а по-високото съдържание на азот оказва
благоприятен ефект върху фотоактивността при облъчване с UV светлина.
6. Fe/N-кодотирането не подобрява фотокаталитичната активност при облъчване с
UV светлина в сравнение с чистия TiO 2 . При облъчване с видима светлина слаба
фотоактивност е наблюдавана единствено при препарата ко-дотиран с 1 mol% Fe
и N.
7. Дотирането на TiO 2 с редкия метал церий в ниски концентрации (0.1 mol%) не
води до промяна във фотокаталитичната активност при облъчване с UV и Vis
светлина, а по-високите дози на добавките Се (0.5 - 5 mol%) водят до понижена
фотокаталитична активност при облъчване с UV-светлина и не водят до
подобряване на фотокаталитичната активност при облъчване с видима светлина.
8. Съвместното ко-модифициране на TiO 2 с церий и бор не води до значително
подобряване на фотокаталитичната активност при UV-облъчване, а при
облъчване с видима светлина подобрена фотокаталитична активност в сравнение
с чистия титанов диоксид е установена при ко-модифицираните цериево-борни
препарати, съдържащи 0.5 mol% и 1 mol% Се.
9.
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Синтезираните нанокомпозини материали в системата TiO 2 -ZnO притежават
фотокаталитична и антибактериална активност.

Приноси на дисертационния труд
1. Разработена е достъпна и възпроизводима процедура за синтез на наноразмерен TiO 2
по нехидролитичен зол-гел метод.
2. Установено е, че така синтезираният чист TiO 2 -анатаз притежава висока
фотокаталитична и антибактериална активност.
3. Синтезиран е дотиран с различни концентрации желязо TiO 2 и са установени
оптималните условия за синтез на препарати с подобрени фотокаталитични свойства.
4. Синтезиран е дотиран с различни концентрации церий TiO 2 и е изследвана
фотокаталитичната активност на получените препарати.
5. Синтезиран е дотиран с различни концентрации азот TiO 2 и е изследвана
фотокаталитичната активност на получените препарати.
6. Изследвано е влиянието на кодотирането на TiO 2 с Fe/N, както и с Ce/B и е
установено, че съвместното ко-модифициране при използваните експериментални
условия води до несъществено подобряване на фотокаталитичната активност.
7. Потвърдено е предположението, че при свързване между двата полупроводника TiO 2
и ZnO в двукомпонентен нанокомпозит ZnO-TiO2 , фотокаталитичната активност се
повишава. Установена е корелация между фотокаталитичната и антибактериалната
ефективност на нанокомпозита ZnO-TiO2 .
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