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Streszczenie
W pracy opisano otrzymywanie nanoproszków TiO2 o róĪnych wielkoĞciach cząstek i róĪnym skáadzie fazowym (anataz/rutyl) metodą
zol-Īel. Analiza XRD wykazaáa, Īe TiO2 w zaleĪnoĞci od temperatury kalcynacji krystalizuje w tetragonalnej strukturze anatazu (T  540 oC)
lub w tetragonalnych strukturach anatazu i rutylu (T = 560 oC). Wzrost temperatury kalcynacji powoduje transformacjĊ anatazu do rutylu,
aglomeracjĊ i spiekanie ziaren TiO2, czego konsekwencją jest wzrost cząstek i zmniejszanie powierzchni wáaĞciwej proszków.
Sáowa kluczowe: tlenek tytanu, nanocząstki, synteza zol-Īel

PREPARATION OF TiO2 NANOCRYSTALS WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE AND
SPECIFIC SURFACE AREA BY THE SOL-GEL METHOD
The paper describes a sol-gel method for preparing nanocrystaline powders with various particle size and phase composition (anatase/
rutile). The XRD analysis showed that TiO2, depending on the calcination temperature, crystallizes in the tetragonal structure of anatase
(T  540 oC) or tetragonal structure of anatase and rutile (T = 560 oC). The increase in calcining temperature results in the transformation
of anatase to rutile, particle agglomeration and sintering, entailing particle growth and reduction of speci¿c surface area of the powders.
Keywords: Titanium oxide, Nanoparticle, Sol-gel synthesis

1. Wprowadzenie
Tlenek tytanu(IV) to biaáy proszek o temperaturze topnienia ok. 1830 °C i temperaturze wrzenia ok. 2500 °C. TiO2
wystĊpuje gáównie jako tetragonalny rutyl i anataz oraz rombowy brukit. Anataz jest odmianą metastabilną, powstającą
w niĪszych temperaturach niĪ rutyl. W czystej postaci jest
kruchy i przezroczysty. WystĊpuje niemal wyáącznie w formie maáych, rozproszonych krysztaáów (parametry komórki
elementarnej anatazu to: a = 0,378 nm, b = 0,378 nm i c =
0,951 nm). Jest wykorzystywany w przemyĞle chemicznym
do pozyskiwania tytanu, a takĪe jako kamieĔ jubilerski.
Proszki anatazu charakteryzują siĊ wiĊkszą powierzchnią
wáaĞciwą, porowatoĞcią oraz iloĞcią powierzchniowych grup
hydroksylowych niĪ proszki najbardziej stabilnej formy TiO2
– rutylu, powstającej w wyniku nieodwracalnej przemiany
anatazu w warunkach wysokiej temperatury i ciĞnienia atmosferycznego. Komórka elementarna sieci przestrzennej
rutylu ma ksztaát prostopadáoĞcianu o dwóch bokach równych
i trzecim dwukrotnie od nich dáuĪszym i parametry komórki
elementarnej: a = 0,459 nm, b = 0,459 nm i c = 0,295 nm.
Najrzadziej wystĊpującą formą mineralogiczną TiO2 jest brukit. Tworzy on krysztaáy cienkopáytkowe i sáupkowe. CzĊsto
przyjmuje postaü pseudoheksagonalną [1, 2].

Czysty tlenek tytanu(IV) jest póáprzewodnikiem typu n;
charakteryzuje siĊ tym, Īe liczba elektronów w paĞmie przewodnictwa przekracza liczbĊ dziur w paĞmie walencyjnym
- tzw. przewodnictwo elektronowe. Dla wszystkich odmian
tlenku tytanu(IV) poáoĪenie pasma walencyjnego jest takie
samo. Natomiast poáoĪenie pasma przewodnictwa wykazuje pewne róĪnice. Dlatego wielkoĞü przerwy wzbronionej
dla anatazu, brukitu, rutylu wynosi odpowiednio 3,23 eV,
3,02 eV i 2,96 eV. Pasmo walencyjne TiO2 zbudowane jest
ze zhybrydyzowanych orbitali 2p tlenu i 3d tytanu. Pasmo
przewodnictwa pochodzi gáównie od orbitali 3d tytanu z niewielkim udziaáem orbitali 2p tlenu [3, 4].
Tlenek tytanu(IV) znalazá szerokie, na skalĊ przemysáową
zastosowanie w wielu gaáĊziach przemysáu. Szczególnie jest
on stosowany w aspekcie wykorzystania jego wáaĞciwoĞci
fotokatalitycznych [5-7]: w powáokach samooczyszczających
siĊ (szyby, páyty, tkaniny, folie, lusterka samochodowe, farby
do sprzĊtu AGD itp.); w procesach oczyszczania gazów
spalinowych (redukcja NOx), wód (np. rozkáadu pestycydów),
Ğcieków itp.; jako katalizator do syntez organicznych; do
produkcji materiaáów wykorzystywanych w procesach odkaĪania; do produkcji elementów wyposaĪenia pomieszczeĔ
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operacyjnych w szpitalach, gdzie peáni rolĊ fotokatalizatora
w procesach degradacji komórek bakteryjnych pod wpáywem
promieniowania UV; do produkcji ogniw nanokrystalicznych
oraz baterii sáonecznych.
Metody otrzymywania TiO2 najproĞciej podzieliü moĪna
ze wzglĊdu na Ğrodowisko i stan skupienia skáadników
biorących udziaá w reakcji na metody osadzania z fazy
gazowej i procesy z udziaáem fazy ciekáej. Najbardziej znanymi metodami otrzymywania nanoproszków TiO2 w postaci
warstw i powáok ochronnych z fazy gazowej są metody CVD
(chemiczne osadzanie z fazy gazowej) i PVD (¿zyczne
osadzanie z fazy gazowej). Otrzymywanie nanoproszków
TiO2 z fazy ciekáej odbywa siĊ takimi metodami jak zol-Īel,
hydrotermalna, strącania, elektrochemicznego osadzania
czy odwróconych miceli [8, 9].
Ze wzglĊdu na efektywnoĞü oraz swoją prostotĊ na
szczególną uwagĊ zasáuguje metoda zol-Īel. Metoda ta
opiera siĊ na reakcji hydrolizy alkoholanów. Podstawowym
substratem reakcji jest alkoholan tytanu o wzorze ogólnym
Ti(OR)4, gdzie Ti oznacza kation tytanu, a R jest podstawnikiem organicznym, 4 okreĞla wartoĞciowoĞü tytanu i
liczbĊ grup organicznych. Alkoholany mogące wystĊpowaü
zarówno w postaci staáej, jak i ciekáej, są rozpuszczane w
rozpuszczalniku organicznym, np. metanolu, etanolu, propanolu itp. Do tak przygotowanego roztworu dodaje siĊ wodĊ,
wtedy zachodzi proces hydrolizy, gdzie produktami reakcji są
wodorotlenek tytanu (Ti(OH)4) i odpowiedni alkohol (ROH).
SzybkoĞü procesu zaleĪy od temperatury. W efekcie caákowitej hydrolizy prekursora oraz dodatku okreĞlonego kwasu
powstaje ukáad koloidalny (zol). Odwadnianie zolu prowadzi
siĊ metodą parowania aĪ do jego przejĞcia w Īel. Aby otrzymaü krystaliczny proszek, Īel wytrzymuje siĊ w temperaturze
400-800 °C. Zaletą tej metody jest wytworzenie nanocząstek
o dobrych parametrach, przy stosunkowo niskiej temperaturze procesu. Za jej pomocą otrzymuje siĊ monodyspersyjne,
nanometryczne proszki, záoĪone z porowatych cząstek. Ze
wzglĊdu na wysoką wydajnoĞü moĪe byü stosowana jako
przemysáowa metoda otrzymywania nanoproszków [9-11].
W pracy przedstawiono syntezĊ nanokrystalicznych
proszków TiO2 o róĪnej wielkoĞci cząstek, powierzchni wáaĞciwej i róĪnym skáadzie fazowym (anataz/rutyl) metodą zol-Īel.

2. Materiaáy i metody
2.1. Przygotowanie próbek
Nanoproszki TiO2 otrzymywano metodą zol-Īel (Rys. 1),
w której jako prekursor zastosowano izopropanolan tytanu(IV) (98%). W pierwszym etapie syntezy kaĪdorazowo do
prekursora (który wczeĞniej rozcieĔczano dziesiĊciokrotnie
w bezwodnym alkoholu izopropylowym) wkroplono HCl
(36%) i CH3COOH (27%) w stosunku objĊtoĞciowym 1:10,
tak aby ukáady doprowadziü do pH 3. NastĊpnie wszystko
mieszano przez 30 minut na mieszadle magnetycznym
w temperaturze pokojowej. W drugim etapie syntezy przygotowane roztwory wkroplono do wody destylowanej intensywnie mieszając caáoĞü. Mieszanie kontynuowano przez 1
godzinĊ w temperaturze pokojowej. Stosunek objĊtoĞciowy
Ti[(OCH(CH3)2)]4:H2O w sporządzanym roztworze wynosiá
1:8. Otrzymane w ten sposób Īele suszono w suszarce
laboratoryjnej w temperaturze 115 °C przez 18 godzin,
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a nastĊpnie kalcynowano w piecu muÀowym 2 godziny
w 400 °C, 450 °C, 500 °C, 540 °C i 560 °C. Temperatury kalcynacji ustalono na podstawie wczeĞniej wykonanej analizy
TG/DSC (Rys. 2). Wybór temperatur kalcynacji uzaleĪniony
byá od wielkoĞci otrzymanych cząstek TiO2, ich skáadu fazowego (anataz/rutyl) i stopnia aglomeracji. Tak otrzymane
proszki rozdrobniono w moĨdzierzu i scharakteryzowano.
Przewidywane reakcje, zachodzące podczas syntezy
TiO2:
1. Ti[(OCH(CH3)2)]4 + 4H2O ĺ Ti(OH)4 + 4(CH3)2CHOH (25 °C)
2. Ti(OH)4 ĺ TiO2(amor¿czny) + 2H2O (115 °C)
3. TiO2(amor¿czny) ĺ TiO2(krystaliczny) (T  400 °C)

Rys. 1. Schemat syntezy nanocząstek TiO2.
Fig. 1. Preparation scheme of TiO2 nanopowders.

2.2. Metody zastosowane do charakterystyki
otrzymanych nanoproszków
Temperatury kalcynacji okreĞlono na podstawie analizy
TG/DSC wykonanej przy pomocy aparatu Netzsch STA 409.
Pomiary prowadzono w zakresie temperatur 25-825 °C, stosując szybkoĞü grzania 10 °C/min. Do badaĔ przygotowano
próbkĊ w formie Īelu wodorotlenku tytanu.
W celu okreĞlenia skáadu fazowego otrzymanych nanoproszków zastosowano metodĊ proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej przy uĪyciu urządzenia X’Pert Pro ¿rmy PANalytical.
Techniką XRD, wykorzystując poszerzenie pików anatazu
(011) i rutylu (110) oraz wzór Scherrera, wyznaczono Ğrednią
wielkoĞü krystalitów tych faz.
ĝrednie rozmiary cząstek zostaáy oszacowane na podstawie pomiarów powierzchni wáaĞciwej proszków w oparciu
o model izotermy adsorpcji ¿zycznej zaproponowany przez
Brunauer’a, Emmett’a i Teller’a (BET). Mierzono iloĞci zaadsorbowanego gazowego azotu w temperaturze -196 °C
na powierzchniach cząstek proszków. Próbki proszków
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o masach okoáo 0,2 g poddano odgazowaniu w temperaturze 110 °C przez 3 godziny. Pomiary adsorpcji wykonano
w zakresie ciĞnieĔ wzglĊdnych p/ps od 0,01 do 1. Z otrzymanych izoterm adsorpcji azotu wyznaczono powierzchnie
wáaĞciwe. Pomiary przeprowadzono przy uĪyciu urządzenia
NOVA 1200e ¿rmy Quantachrome Instruments. Na postawie
wielkoĞci powierzchni wáaĞciwych obliczono Ğrednie rozmiary
cząstek proszków, stosując zaleĪnoĞü:

DBET

6000
d  Sw

[nm]

(1)

gdzie:Â d - gĊstoĞü anatazu 3,8 g/cm3, Sw - powierzchnia
wáaĞciwa proszku zmierzona z zastosowaniem pomiaru
izotermy adsorpcji ¿zycznej BET [m2/g].
MorfologiĊ nanocząstek TiO2 badano przy uĪyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) Philips CM30.
W celu okreĞlenia wielkoĞci cząstek proszki dyspergowano
w bezwodnym alkoholu etylowym przy pomocy ultradĨwiĊków. NastĊpnie kilka kropli zawiesiny nanoszono na miedzianą mikrosiatkĊ, suszono w powietrzu i obserwowano
przy uĪyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego przy
napiĊciu przyspieszającym 300 kV.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka otrzymanych
nanoproszków
Temperatury kalcynacji okreĞlono w oparciu o wyniki
analizy TG/DSC, którą wykonano dla Īelu wodorotlenku
tytanu (Rys. 2). Na krzywej TG moĪna okreĞliü dwa wyraĨne przedziaáy utraty masy. Pierwszy ubytek masy (13,41%)
do ok. 250 °C związany jest z utratą nadmiarowej iloĞci
wody i zokludowanego rozpuszczalnika. Na krzywej DSC

w omawianym zakresie temperatur widoczne są sáabe piki
endotermiczne. Drugi etap utraty masy (7,08%) zachodzi
w temperaturze od ok. 250 °C do 400 °C. Na krzywej DSC
widoczne są piki egzotermiczne (257,9 °C i 342,5 °C) związane z wytwarzaniem ciepáa na skutek spalania produktów
rozkáadu związków organicznych, stosowanych do wytwarzania TiO2. Zmiana entalpii na krzywej DSC w temperaturze
593,4 °C związana jest z przejĞciem fazowym TiO2 anatazu
do rutylu.
Skáad fazowy otrzymanych nanoproszków (Rys. 3) oraz
Ğrednie rozmiary krystalitów okreĞlono techniką dyfrakcji
rentgenowskiej. Tlenek tytanu(IV) krystalizuje w 400 °C
w tetragonalnej strukturze anatazu; wielkoĞü krystalitów
wyznaczona w oparciu o szerokoĞü poáówkową reÀeksu (110)
wynosi ok. 8 nm. Wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji
(540 °C > T > 400 °C) zwiĊksza siĊ wielkoĞü krystalitów, ale
skáad fazowy nanoproszków pozostaje niezmieniony. Dopiero
w temperaturze 560 °C na dyfraktogramie zaobserwowaü
moĪna piki nie tylko od metastabilnej struktury anatazu,
ale równieĪ stabilnej termodynamicznie struktury rutylu.
WielkoĞci krystalitów, obliczone na podstawie szerokoĞci
poáówkowej reÀeksów dyfrakcyjnych zostaáy oszacowane
na okoáo 46 nm dla anatazu (011) i 146 nm dla rutylu (110).
ĝrednie wielkoĞci krystalitów i udziaáy wagowe obu faz tlenku
tytanu(IV), oszacowane z badaĔ rentgenowskich zostaáy
przedstawione w Tabeli 1.
W Tabeli 1 przedstawiono równieĪ zmierzone wartoĞci
powierzchni wáaĞciwej BET oraz oszacowane Ğrednie rozmiary cząstek proszków. Powierzchnia wáaĞciwa próbki kalcynowanej w 400 °C byáa najwiĊksza i wynosiáa 119,8 m2/g,
natomiast Ğrednie rozmiary cząstek anatazu, otrzymanego
w tej temperaturze, oszacowano na 13,2 nm. Wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji powierzchnia wáaĞciwa nanoproszków zmniejszaáa siĊ w wyniku zwiĊkszania wielkoĞci

Rys. 2. Wyniki analizy TG/DSC Īelu sáuĪącego do otrzymania TiO2.
Fig. 2. Results of TG/DSC analysis of initial gel used for obtaining TiO2.
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Rys. 3. Dyfraktogramy otrzymanych nanoproszków; a TiO2 - anataz, r TiO2 - rutyl.
Fig. 3. X-ray diffractograms of the synthesized TiO2 nanopowders; a TiO2 - anatase, r TiO2 - rutile.
Tabela 1. Udziaáy masowe anatazu i rutylu wyznaczone techniką XRD oraz wielkoĞci cząstek proszków oszacowane przy zastosowaniu
róĪnych metod.
Table 1. Mass fractions of anatase and rutile determined by XRD and powder particle sizes estimated with the use of various methods.
Temperatura
kalcynacji [°C]

Udziaá masowy
(XRD)

ĝredni rozmiar krystalitów (XRD)
Dhkl [nm]

WielkoĞü cząstki DBET
[nm]

400

anataz - 100%

anataz - 8,0 ± 0,2

119,8 ± 5,2

13,2 ± 1,2

450

anataz - 100%

anataz - 10,2 ± 0,2

108,3 ± 5,2

14,6 ± 1,2

500

anataz - 100%

anataz - 25,1 ± 0,2

42,1 ± 5,2

37,5 ± 1,2

540

anataz - 100%

anataz - 33,8 ± 0,2

36,0 ± 5,2

43,9 ± 1,2

560

anataz - 40,2%
rutyl - 59,8%

anataz - 46,0 ± 0,2
rutyl - 146,0 ± 0,2

24,2 ± 5,2

-

krystalitów, jak równieĪ wiĊkszego ich upakowania w wyniku
aglomeracji cząstek. StopieĔ aglomeracji byá jednak niewielki, gdyĪ oszacowane na podstawie analizy BET Ğrednie
rozmiary cząstek są porównywalne ze Ğrednimi rozmiarami
krystalitów wyznaczonymi techniką XRD. Najmniejszą powierzchniĊ wáaĞciwą (24,2 m2/g) charakteryzowaáy siĊ proszki
kalcynowane w temperaturze 560 °C.
Na Rys. 4-6 przedstawiono wyniki obserwacji mikroskopowych proszków przeprowadzonych przy uĪyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Na ich podstawie
stwierdzono, Īe TiO2 otrzymany w 400 °C (Rys. 4) cechuje
siĊ pewnym stopniem zaglomerowania jednak utworzone
skupiska są doĞü luĨne tak, Īe pojedyncze cząstki wykazują
rozmiary zbliĪone do rozmiarów krystalitów wyznaczonych
techniką XRD. Stwierdzono równieĪ, Īe pojedyncze cząstki
są jednorodne pod wzglĊdem wielkoĞci i ksztaátu (kulisty). Zaobserwowano równieĪ, Īe stopieĔ zaglomerowania proszków
wzrasta wraz ze wzrostem temperatury kalcynacji (Rys. 4 i 5).
W temperaturze 560 °C dwutlenek tytanu krystalizuje juĪ
nie tylko jako anataz, ale równieĪ jako rutyl. Na fotogra¿ach
mikrostruktury proszków kalcynowanych w tej temperaturze
zaobserwowano wyraĨną róĪnorodnoĞü pod wzglĊdem wiel-
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Rys. 4. Mikrotografia mikrostruktury proszku kalcynowanego
w 400 °C.
Fig. 4. TEM microphotograph of TiO2 nanopowder calcinated at
400 °C.

koĞci ziaren. Analiza XRD potwierdziáa, Īe Ğrednie rozmiary
krystalitów TiO2 są wyraĨnie zróĪnicowane i wynoszą: 46 nm
dla anatazu i 146 nm dla rutylu (Rys. 6).
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iloĞü centrów aktywnych, na których zachodzi adsorpcja
cząsteczek organicznych.
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Rys. 5. Mikrofotogra¿a mikrostruktury proszku kalcynowanego
w 450 °C.
Fig. 5. TEM microphotograph of TiO2 nanopowder calcinated at
450 °C.

Rys. 6. Mikrootografia mikrostruktury proszku kalcynowanego
w 560 °C.
Fig. 6. TEM microphotograph of TiO2 nanopowder calcinated at
560 °C.

4. Wnioski
Zaprezentowana metoda otrzymywania nanoproszków
pozwala na syntezĊ TiO2 o kontrolowanym skáadzie fazowym
(anataz/rutyl), jak równieĪ umoĪliwia regulowanie wielkoĞci
powstaáych cząstek. Analiza XRD wykazaáa, Īe TiO2 w zaleĪnoĞci od temperatury kalcynacji krystalizuje w tetragonalnej strukturze anatazu (T  540 °C) lub w tetragonalnych
strukturach anatazu i rutylu (T = 560 °C). Wzrost temperatury kalcynacji powoduje transformacjĊ anatazu do rutylu,
aglomeracjĊ i spiekanie ziaren TiO2, czego konsekwencją
jest wzrost cząstek i zmniejszenie powierzchni wáaĞciwej
proszków. Nanoproszki otrzymane poniĪej temperatury transformacji charakteryzują siĊ duĪym rozwiniĊciem powierzchni
wáaĞciwej, a wielkoĞci krystalitów wyznaczone techniką XRD
są zbliĪone do oszacowanych Ğrednich rozmiarów cząstek
wyznaczonych techniką BET, co sugeruje sáabą aglomeracjĊ
cząstek i niewątpliwie wpáywa korzystnie na najczĊĞciej wykorzystywane jego wáaĞciwoĞci, tj. fotokatalityczne, bowiem
to od wielkoĞci powierzchni wáaĞciwej fotokatalizatora zaleĪy
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