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Streszczenie
Skonstruowano przepáywową aparaturĊ pomiarową oraz opracowano metodykĊ pomiarów szybkoĞci fotokatalitycznej reakcji degradacji zanieczyszczeĔ w formie związków organicznych w wodzie. Jako fotokatalizatora uĪyto komercyjnego nanoproszku TiO2 o nazwie handlowej P 25. AktywnoĞü fotokatalityczną okreĞlano stosując modelową reakcjĊ rozkáadu báĊkitu metylowego. Stwierdzono znaczny wpáyw
temperatury na mechanizm oraz szybkoĞü reakcji. Oszacowana energia aktywacji procesu wynosi 8,21 ± 0,90 kJ/mol.
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PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYL BLUE USING NANOCRYSTALLINE TiO2
A Àow measurement equipment was constructed, and a method of determination of the photocatalytic degradation reaction rate of
water organic contaminants was elaborated. Commercial P-25 TiO2 nanopowder was used as a photocatalyst. Photocatalytic activity was
studied using a model reaction of the decomposition of methyl blue. Considerable effect of the temperature on both mechanism and reaction rate was observed. Estimated activation energy was equal to 8.21 ± 0.90 kJ/mol.
Keywords: Photocatalyse, TiO2, Methylene blue, Nanoparticles

1. WstĊp
Fotokatalityczny rozkáad zanieczyszczeĔ w wodzie,
w glebie i w powietrzu przy uĪyciu materiaáów póáprzewodnikowych oraz energii sáonecznej stwarza bardzo efektywne
moĪliwoĞci usuwania wszelkich zanieczyszczeĔ ze Ğrodowiska naturalnego. Prawie wszystkie zanieczyszczenia organiczne ulegają wówczas mineralizacji do prostych związków nieorganicznych (gáównie H2O i CO2). Jest to metoda
w peáni przyjazna dla Ğrodowiska naturalnego ponadto jest
ona materiaáo- i energooszczĊdna.
SpoĞród proponowanych materiaáów do wytwarzania
fotokatalizatorów najbardziej powszechnym jest dwutlenek
tytanu, TiO2. Zaletą tego materiaáu jest caákowity brak toksycznoĞci, wysoka odpornoĞü na dziaáanie Ğrodowiska biologicznego i chemicznego, wysoka fotostabilnoĞü oraz niska
cena [1, 2]. Powáoki fotokatalityczne z uĪyciem TiO2 posiadają bardzo silne wáaĞciwoĞci samoczyszczące, superhydro¿lowe, bakteriobójcze, antystatyczne oraz czyszczące
powietrze. Są one uĪywane do pokrywania ekranów dzwiĊkocháonnych, powierzchni tuneli, fasad budynków oraz nawierzchni dróg [3]. Dwutlenek tytanu charakteryzuje siĊ szeroką przerwa wzbronioną (ok. 3,0 eV dla rutylu i 3,2 eV dla
anatazu), sprawia to, Īe adsorbuje on jedynie tĊ czĊĞü widma
sáonecznego w zakresie ultra¿oletu (UV). Biorąc pod uwagĊ
fakt, Īe promienie UV przenikają przez chmury (chmury tyl-
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ko w pewnym stopniu osáabiają ich intensywnoĞü), fotokataliza z udziaáem TiO2 przebiega równieĪ w warunkach sáabego nasáonecznienia. Z drugiej strony trwają intensywne prace by rozszerzyü zakres widma sáonecznego absorbowanego przez póáprzewodnik, celem zwiĊkszenia efektywnoĞci
procesu fotokatalitycznego. Prace te obejmują mody¿kacje
zarówno wáaĞciwoĞci póáprzewodnikowych jak i strukturalnych materiaáu fotokatalizatora. Jednym ze sposobów takiej mody¿kacji jest uĪycie TiO2 w formie nanoproszków [4].
Materiaáy nanokrystaliczne ze wzglĊdu na ich wyróĪniające
siĊ wáaĞciwoĞci ¿zyczne, chemiczne, mechaniczne, optyczne i elektryczne są ostatnio przedmiotem licznych prac [5].
Celem niniejszej pracy byáo sprawdzenie wáaĞciwoĞci fotokatalitycznych nanoproszku TiO2 w reakcji rozkáadu báĊkitu
metylenowego. Proces fotokatalitycznego rozkáadu báĊkitu
metylenowego stanowi modelową reakcje w badaniach aktywnoĞci fotokatalizatorów [6].

2. Opis eksperymentu
Do badaĔ uĪyto komercyjnego nanoproszku TiO2 o symbolu P-25 ¿rmy Degussa. Materiaá ten jest odpowiednim
standardem w okreĞlaniu wáaĞciwoĞci fotokatalitycznych ze
wzglĊdu na swój staáy skáad fazowy oraz charakterystyczne
wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne, takie jak:
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zawartoĞü TiO2 co najmniej 99,5 %,
skáad fazowy: 70 % anatazu i 30 % rutylu,
Ğrednia wielkoĞü krystalitów anatazu: 22 nm,
powierzchnia wáaĞciwa: 50±15 m2/g.
Roztwór báĊkitu metylowego otrzymano w kolbie o pojemnoĞci 100 ml poprzez zmieszanie 0,0300 g báĊkitu metylowego, odwaĪonego na wadze analitycznej z dokáadnoĞcią do 0,0001 g. StĊĪenie otrzymanego roztworu wynosiáo 15·10-5 mol/dm3.
DoĞwiadczenie przeprowadzano przy uĪyciu reaktora pokazanego na Rys. 1. Reaktor wykonany zostaá z rury
szklanej. W dolnej czĊĞü rury znajduje siĊ wlot gazu, a nad
nim zatopiony jest porowaty spiek szklany. U góry reaktora
znajduje siĊ wylot gazu. Na górny otwór reaktora zakáada
siĊ metalowy koápak, w którego centralnej czĊĞci znajduje
siĊ okienko ze szkáa kwarcowego, umoĪliwiającego naĞwietlanie reaktora. Jako Ĩródáa Ğwiatáa uĪyto lampy UV o mocy
250 W. CharakterystykĊ spektralną lampy ilustruje Rys. 2.
KaĪdorazowo przed rozpoczĊciem eksperymentu reaktor napeánia siĊ roztworem báĊkitu metylenowego do poáowy objĊtoĞci reaktora. PostĊp reakcji rozkáadu báĊkitu metylenowego okreĞlano poprzez pomiar szybkoĞci wydzielającego
siĊ dwutlenku wĊgla przy pomocy komercjalnego czujnika
stĊĪenia dwutlenku wĊgla, którego budowĊ ilustruje Rys. 3.

3. Wyniki i ich dyskusja
3.1. Reakcja fotokatalityczna w temperaturze
pokojowej
Rys. 1. Reaktor do badaĔ fotokatalitycznych: 1 – reaktor szklany,
2 – Ĩródáo Ğwiatáa, 3 – spiek szklany, 4 – metalowy koápak, 5 – okienko kwarcowe.
Fig. 1. Reactor for photocatalytic studies: 1 – glass reactor, 2 – light
source, 3 – glass sinter, 4 – metal cap, 5 – quartz window.

Rys. 4 przedstawia zaleĪnoĞü wydzielania siĊ CO2
w funkcji czasu w przypadku degradacji báĊkitu metylowego wywoáanej przez Ğwiatáo bez uĪycia fotokatalizatora P-25
(krzywa 1) i degradacji z fotokatalizatorem P 25 (krzywe 2
i 3). Wáączenie Ĩródáa promieniowania UV nastĊpowaáo po

Rys. 2. Charakterystyka lamp UV.
Fig. 2. Spectral characteristics of the UV lamps.
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wie 50 min. od rozpoczĊcia naĞwietlania. Zmiana równowagi widoczna jest wtedy, gdy zostaje wyáączone promieniowanie UV, czyli w 320 minucie wykonywania badania. SzybkoĞü
wydzielającego siĊ CO2 w funkcji czasu jest wiĊksza o okoáo
150 ppm w obecnoĞci katalizatora niĪ bez niego.
Krzywa 3 na Rys. 4 przedstawia zaleĪnoĞü wydzielania
siĊ CO2 w funkcji czasu w obecnoĞci fotokatalizatora wtedy,
gdy wáączenie Ĩródáa Ğwiatáa w próbie trzeciej nastąpiáo po
upáywie 25. minuty pomiaru. Jak w poprzednich dwóch przypadkach, tak równieĪ w tym ustalenie siĊ stanu stacjonarnego reakcji fotokatalitycznej nastąpiáo po upáywie 50. minuty
od rozpoczĊcia badania. Wyáączenie Ĩródáa UV nastąpiáo po
upáywie 250. minuty trwania doĞwiadczenia.

3.2. Kinetyka rozkáadu roztworu báĊkitu
metylowego na P-25 w funkcji temperatury
Do badaĔ zastosowano proszek tlenku tytanu P-25 jako
katalizator. DoĞwiadczenie zostaáo przeprowadzone w ustalonym zakresie czterech temperatur kolejno: 313, 333 i 353 K.

Rys. 3. Czujnik do pomiaru stĊĪenia CO2 model Ventostat 8000
series.
Fig. 3. CO2 gas sensor - Model Ventostat 8000 series.

Rys. 5. Kinetyki reakcji fotokatalitycznych w temperaturach: 313 K,
333 K oraz 353 K.
Fig. 5. Kinetics of the photocatalytic reactions at 313 K, 333 K and
353 K.

Rys. 4. Kinetyki reakcji fotokatalitycznych báĊkitu metylowego
w temperaturze pokojowej: 1 – bez uĪycia fotokatalizatora P-25,
2 i 3 – z uĪyciem katalizatora P-25 (krzywe 2 i 3).
Fig. 4. Kinetics of the photocatalytic reactions of methyl blue at room
temperature: 1 – without catalyst P-25, 2 and 3 – with catalyst P-25.

upáywie 15-30 min. od rozpoczĊcia pomiaru rozkáadu báĊkitu metylowego.
Jak wynika z ksztaátu krzywej 1, początkowo obserwuje
siĊ szybki wzrost koncentracji CO2 w przepáywającym strumieniu gazu noĞnego. Po upáywie ok. 50 min. szybkoĞü reakcji ustala siĊ, osiągając stan stacjonarny.
Krzywa 2 na Rys. 4 przedstawia zaleĪnoĞü wydzielania
siĊ CO2 w funkcji czasu z uĪyciem P-25 jako fotokatalizatora. Wáączenie Ĩródáa Ğwiatáa w próbie drugiej nastąpiáo po
15 minucie pomiaru. Czas ustalenia siĊ równowagi fotokatalitycznej jest zbliĪony do obserwowanego w przypadku próby bez katalizatora (krzywa 1) i nastĊpuje równieĪ po upáy-
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Rys. 6. Wykres Arrheniusa szybkoĞci reakcji wyraĪonej jako p(CO2).
Fig. 6. Arrhenius plot of the reaction rate expressed by p(CO2)
changes.
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Na Rys. 5 pokazano rozkáad báĊkitu metylowego w funkcji czasu z zastosowaniem proszku P-25 jako katalizatora reakcji. W przypadku temperatury 313 K obserwuje siĊ ustalenie stanu stacjonarnego po upáywie ok. 30 min od momentu
rozpoczĊcia naĞwietlania. Bardziej záoĪone przebiegi obserwuje siĊ w wyĪszych temperaturach (333 i 353 K). Proces
rozkáadu zachodzi juĪ w fazie początkowej bez naĞwietlania;
przebieg ten jest niemonotoniczny. RównieĪ czas osiągniĊcia stanu stacjonarnego jest dáuĪszy (ok. 1 godz. i 2 godz.
odpowiednio dla 333K i 353 K).
Rys. 6 ilustruje zaleĪnoĞü szybkoĞci reakcji, wyraĪonej
poprzez log[p(CO2)] od odwrotnoĞci temperatury (1000/T).
Do sporządzenia wykresu uĪyto wartoĞci odpowiadających
stanom stacjonarnym. Oszacowana na podstawie tego wykresu wartoĞü energii aktywacji wynosi 8,21 ± 0,90 kJ/mol.

4. Wnioski
Zaproponowana aparatura oraz metodyka pomiaru kinetyki degradacji zanieczyszczeĔ w wodzie w peáni nadaje
siĊ do testowania fotokatalizatorów.
Komercyjny, nanokrystaliczny proszek TiO2 P-25 wykazuje zadawalającą aktywnoĞü fotokatalityczną wzglĊdem
rozkáadu báĊkitu metylowego.
ĝredni czas rozkáadu báĊkitu metylowego z uĪyciem katalizatora P-25 wynosi w temperaturze pokojowej ok. 50 minut.
SzybkoĞü reakcji rozkáadu báĊkitu metylowego silnie zaleĪy od temperatury; oszacowana energia aktywacji wynosi 8,21 kJ/mol.
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