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1. Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben sajnálatos módon egyaránt megfigyelhető bolygónk 
ivóvízforrásainak apadása, valamint a hidroszféra - és különösen az édesvizek - növekvő 
mértékű elszennyeződése. A háztartásokban képződő, valamint az ipari, illetve a 
mezőgazdasági eredetű szennyvizek nagy része ugyan hatékonyan tisztítható a 
konvencionális biológiai, illetve fizikai-kémiai szennyvízkezelési eljárásokkal, az élővizekbe 
azonban egyre nagyobb mennyiségben jutnak olyan toxikus (elsősorban ipari eredetű) 
anyagok, amelyek nem távolíthatóak el a hagyományosnak számító vízkezelési 
módszerekkel. Különösen komoly gondot jelent az élő szervezetekre veszélyes (mutagén, 
rákkeltő) anyagok (pl. halogénezett szénhidrogének, polikondenzált aromások) természetes 
vízforrásokba való bekerülése, mivel ezek biológiai rezisztenciájuk révén akkumulálódhatnak 
az alacsonyabb rendű szervezetekben, majd a táplálékláncon keresztül a magasabb rendű 
szervezetekbe bejutva, hosszú távú kártékony hatást fejthetnek ki.

A vázolt környezeti problémák eredményes megoldásához a törvényi szabályozás és a 
környezetvédelmi oktatás hatékonyságának növelése mellett a kémiai úton végrehajtott 
víztisztítási technológiák fejlesztése is szükségszerűvé vált. Az alkalmazott, vagy 
alkalmazandó módszerek gazdasági, technológiai, illetve egészségügyi okok miatt csak 
korlátozott számú és mennyiségű kémiai adalékot használhatnak, főként olyanokat, 
amelyeknek bomlástermékei természetes anyagok. További elvárás az adalékoktól, hogy kis 
energiafelhasználás mellett viszonylag egyszerű technológiával nagy mennyiségben 
előállíthatok és a szennyező anyagok igen széles skálájával szemben eredményesen 
bevethetőek legyenek. Az ezen kihívásoknak megfelelni tudó módszerek megszületéséhez 
esetenként merőben új elgondolásokra van szükség. Az új ötletek alkalmazása a kémiai úton 
végrehajtott víztisztítás területének rohamos fejlődését indította el és a napjainkig elért 
eredmények révén kialakulhatott a tudományterület egy igen dinamikusan fejlődő ága, amely 
már manapság is a gyakorlati életben jól hasznosítható eredményeket szolgáltat. Ezen új 
módszereket összefoglaló néven nagyhatékonyságú oxidációs eljárásoknak ("Advanced 
Oxidation Processes") nevezik, melyeknek közös vonása, hogy katalitikus, illetve fotokémiai 
reakciókkal képesek a vízben jelen levő oldott vagy diszpergált szerves komponenseket 
oxidativ úton eltávolítani.



2. Irodalmi áttekintés

A nagyhatékonyságú oxidációs eljárások olyan oxidativ reakciókon alapulnak, amelyeknél 
a szennyezőkből szerves gyököket állítanak elő. A gyökgenerálás alapján többféle módszer 
különböztethető meg:
• hidroxilgyök generálásán alapuló eljárások,
• a közvetlen (adalékok nélküli), illetve a közvetett (adalékokkal segítettt) ultraibolya 

fotolízis (200 nm < A, < 380 nm) során gégészéit állapotú részecskék képződnek a primer 
fotokémiai lépésben, s ezek reakcióin keresztül nyílik lehetőség az oxidativ átalakulásra,

• a nagy energiájú vákuumultraibolya (VUV, X < 190 nm) besugárzás már a legtöbb kémiai 
kötés felhasítására képes, így akár közvetlenül, akár közvetett úton (pl. hidroxilgyökön 
keresztül) alkalmas a szerves szennyezők teljes (szén-dioxiddá és vízzé való) 
lebontásának, azaz mineralizációjának iniciálására.

Az említett közvetlen fotokémiai módszerek alkalmazhatósága elsősorban az eltávolítandó 
szennyezők elnyelési hatáskeresztmetszetétől (abszorbanciájától), illetve az alkalmazott 
sugárzás hullámhosszúságától függ. Az eljárások nagy előnye, hogy nem használnak kémiai 
adalékokat, így például - egyebek mellett - a gyógyászatban vagy a mikroelektronikai iparban 
használt nagytisztaságú víz is előállítható.

2.1. Hidroxilgyök generálásán alapuló eljárások

A közvetlen fotokémiai módszerekkel kapcsolatban leszögezhető, hogy általában 
kicsiny hatékonyságúak, nagy a fajlagos beruházási költségük és csak viszonylag szűk 
területen alkalmazhatók. A szerves szennyezők oxidációja ultraibolya sugárzás és 
oxidálószerek (ózon, hidrogén-peroxid) kombinációja révén már lényegesen hatékonyabb és 
igen széles körben alkalmazható eljárásokat jelent. A kémiai hátteret ezen eljárásoknál 
tulajdonképpen a hidroxilgyökökkel indított reakcióláncok jelentik.

A hidroxilgyök rövid élettartamú, elektrofil karakterrel rendelkező [1-3] különösen erős 
oxidáló ágens (savas oldatban az oxidációs potenciálja 2.70 V [4]). Legfontosabb reakciói:
- a

OH + SH -> H20 + S (1)

hidrogénabsztrakció, (ahol S a szerves szubsztrátumot jelöli) 
- az

OH +S-» SOH (2)

addíció, 
- és az

OH + Sn+ -> Off + S(n+1)+ (3)

elektronátmenet, ami azonban a hidroxidion képződésével járó szolvatáció (hidratáció) nagy 
energiaigénye miatt - egyes kutatók szerint [5,6] - meglehetősen valószínűtlen.

A szerves komponensek és a hidroxilgyök reakciói révén képződő átmeneti gyökök azután 
a rendszerben jelen lévő molekuláris oxigén hatására

S’ + 02 -> so2 (4)
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peroxilgyököket eredményeznek [7,8]. Ezek az átmeneti termékek láncreakciókat iniciálnak, 
amelyek végeredménye lehet a szerves vegyidet teljes mineralizációja.

A hidroxilgyökre épülő vízkezelési technológiák esetén gondot jelenthet a karbonát- és a 
hidrogén-karbonát-ionokat tartalmazó vizek kezelése. Ugyanis ezen ionok gyökfogóként 
reagálnak a

HO’ + HCO3' -> H20 + CO3-
но- + CO32' -> на + co3"

(5)
(6)

reakciólépések szerint, és a képződő СОз'-gy okion oxidációs potenciálja lényegesen kisebb, 
mint a hidroxilgyöké. Ennek következtében jelentősen csökkenhet a mineralizációs 
folyamatok hatékonysága és ezzel párhuzamosan nő a technológia költségigénye.

Általánosan elfogadott az irodalomban, hogy az oxidativ lebontás mechanizmusát 
alapvetően az átmeneti gyökök minősége, mennyisége és megoszlása határozza meg, míg a 
lebontási folyamatok sebességét ezek mellett a gyökbetáplálás sebessége szabályozza. 
Érthető így, hogy gyakorlati szempontból azon eljárások jöhetnek szóba, amelyek viszonylag 
nagy és állandó hidroxilgyök-koncentráció elérésére képesek.

2.1.1. Ózon és ultraibolya sugárzás kombinációja

Az ózon és ultraibolya sugárzás alkalmazására épülő technológiák napjainkban a 
legszélesebb körben elterjedt nagyhatékonyságú oxidációs eljárások, mind ivóvizek 
tisztítására, mind erősen szennyezett vizek kezelésére egyaránt használatosak immáron 
évtizedek óta. E viszonylag hosszú alkalmazás ellenére az irodalomban a folyamatok kémiai 
mechanizmusát és az egyes elemi kémiai lépések kinetikai jellemzését illetően időnként 
meglehetősen ellentmondásos adatok találhatók, ami elsősorban az összetett 
reakciórendszerre és az esetenként figyelmen kívül hagyott effektusokra vezethető vissza.

2.1.2. Hidrogén-peroxid és ultraibolya sugárzás kombinációja

A hidrogén-peroxid kényelmes alkalmazhatóságával szemben fotokémiai szempontból a 
módszer hátránya az előzőekben tárgyalt ózont és ultraibolya sugárzást magába foglaló 
eljárással összevetve az, hogy a hidrogén-peroxidnak lényegesen kisebb elnyelése van 254 
nm-nél, mint az ózonnak, így a hidroxilgyök képződésének, és ezzel az oxidációs 
folyamatoknak a sebessége is kisebb. Az aktív részecskéket a

H202 + hv-> 2 HU 
H202 + h v —> H20 + О 
H202 + h v —> H" + H02-

(E = 213.4 kJ/mol; X = 560.6 nm) 
(E = 122.2 kJ/mol; X = 979.2 nm) 
(E = 376.8 kJ/mol; X = 317.7 nm)

(7)
(8)
(9)

fotokémiai reakciók termelik.
A (7) és a (8) reakciók elvileg már látható fénnyel (A, > 560.6 nm) is iniciálhatók, a H202 
említett kicsiny moláris abszorbanciája miatt azonban számottevő hidroxilgyök-termelésre 
csak ultraibolya sugárzás alkalmazásával nyílik lehetőség. Ahhoz, hogy a hidrogén-peroxid 
valóban eredményesen bevethető legyen a makacs, nehezen eltávolítható szennyezőkkel 
szemben is, a hidroxilgyök koncentrációjának növelésére alkalmas egyéb eljárásokkal 
szükséges kombinálni. Ilyen összetett technológia lehet az ózon, ultraibolya sugárzás és 
hidrogén-peroxid, illetve a H202 és a heterogén fotokatalitikus eljárások együttes 
alkalmazása.
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2.2. Heterogén fotokatalízis

1972-ben Fujishima és Honda [9] egy, a Nature-Ъеп megjelent publikációjában TÍO2- 
elektróddal elvégzett fotokatalitikus vízbontásról számolt be. Ez egy új tudományterület 
megszületését és rövid időn belüli robbanásszerű fejlődését eredményezte. A 
nagyhatékonyságú oxidációs eljárások között sorra jelentek meg a különféle félvezető 
anyagokat hasznosító víztisztítási módszerek. Az elmúlt mintegy két és fél évtized során 
évente tudományos publikációk százai jelentek meg csak ezen a szűk tudományterületen 
belül is. A kutatók félvezető anyagok felé forduló fokozott figyelme persze nem véletlen és 
nem is csak valamiféle divat következménye. A napjainkig felhalmozódott kísérleti 
tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy megfelelő körülmények között a félvezetők 
mind a napenergia kémiai energiává való átalakításában, mind pedig a rezisztens kémiai 
szennyező anyagok eltávolításában hatékonyan alkalmazhatók.

A heterogén fotokatalízis tehát csak meglehetősen rövid múltra tekinthet vissza, 
fogalomrendszere meglehetősen kiforratlan, általánosan elfogadott, egységes kép még nem 
alakult ki a lejátszódó folyamatok értelmezésére. Természetesen, ahogy az az 
elnevezéséből várható a tudományterület a fotokémia és a katalízis fogalmait használja. Ez 
sokszor komoly nehézségeket jelent, hiszen az alkalmazott kísérleti körülmények 
számottevően különböznek (általában lényegesen összetettebbek) a másik két 
tudományterületen alkalmazottaktól, így az ott definiált fogalmak csak különféle 
megkötésekkel használhatóak. A kísérleti adatok bővülésével várhatóan kialakul majd a 
heterogén fotokatalízis saját fogalomrendszere, ez azonban a dinamikus fejlődés ellenére is 
vélhetően hosszú időt vesz még igénybe. Bár az alapdefiníciók értelmezése folyamatos vita 
tárgyát képezi, mégis fontosnak tartottam ezek rövid tárgyalását.

2.2.1. A heterogén fotokatalízisben használt fogalmak

Katalízisről általában akkor beszélünk, ha valamely anyagféleség (katalizátor) jelenléte 
egy új, lényegesen kisebb aktiválási energiájú út megnyitásával meggyorsítja a kémiai 
reakció lejátszódását és az átalakulás során a katalizátor nem szenved irreverzibilis 
változást. Ennek megfelelően egy katalizátor molekula (részecske) több termékmolekula 
képződését idézheti elő. A katalitikus hatás jellemzésére többféle mutatót használnak; 
amennyiben a képződött termékmolekulák számát osztjuk a katalizátor móljainak számával 
az ún. ciklusszámot (turnover number) kapjuk. Katalitikus reakció esetén ez nagyobb, mint 
egy. Az időegységre vonatkoztatott ciklusszám adja a ciklussebességet (turnover rate). 
Néhány kutató a ciklussebességgel megegyezőnek tartja, míg mások megkülönböztetik a 
ciklusfrekvenciát (turnover frequency), mely alatt a másodpercenként képződő 
termékmolekulák számát értik.

Általános értelemben fotokatalízisnek azt tekintik [10], ha valamely katalizátor jelenléte 
meggyorsítja az adott fotokémiai reakciót, avagy fény és katalizátor egyidejű hatása 
eredményezi a kémiai átalakulást, illetve a reakció felgyorsítását. Ez a meghatározás 
magába foglalja a fotoérzékenyítést is, ahol a fotoérzékenyítő anyag abszorbeálja a 
fénykvantumokat és ennek hatására megy végbe a célreakció. A fotoreakció 
mechanizmusától függően a katalizátor kölcsönhatásba léphet akár az alap-, akár a 
geijesztett állapotú kiindulási molekulával, vagy a primer fotótermékkel is. Szűkebb 
értelemben viszont csak akkor tekintenek egy reakciót fotokatalitikusnak, ha az átalakulás 
a fotonokra nézve katalitikus, azaz egy elnyelt foton több molekula átalakulását 
eredményezi. Ez utóbbi értelmezés nem teijedt el az irodalomban. Hasonlóan a termikus 
katalízishez itt is a ciklusszámmal jellemezhető a fotoreakció katalitikus volta.

Erzékenyített fotoreakcióxöl beszélünk abban az esetben, ha a fénykvantumokat a
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katalizátor (vagy fotoérzékenyítő) molekula abszorbeálja és a célreakció energia- vagy 
elektrontranszfer révén játszódik le. Dinamikus érzékenyítésxöl beszélünk, ha a gerjesztett 
érzékenyítő anyag diffúzió révén ütközik a szubsztrátummal, míg statikus érzékenyítésnek 
nevezzük, ha a fényabszorpciót megelőzően az érzékenyítő és a szubsztrátum molekula 
között létrejön egy alapállapotú komplex.
Egyes kutatók szerint a katalizált fotoreakció kifejezést csak azokban az esetekben kellene 
használni, ahol a fényt a szubsztrátum abszorbeálja és a katalizátor csak ezután lép 
kölcsönhatásba vele, általában azonban (különösen heterogén rendszerekben) nem áll kellő 
mennyiségű információ rendelkezésre a pontos reakciómechanizmusról, így a definíció 
ilyetén szűkítése nem túl célszerű.

A fotokatalízis másik speciális esete a fotoindukált katalízis, ahol a termikusán aktív 
katalizátor fényabszorpciót követően képződik valamely prekurzorból. Ebben az esetben a 
termékképződésnek indukciós periódusa lesz, ami a megfelelő mennyiségű aktív 
katalizátor képződéséhez szükséges. A megvilágítás megszűntével a reakciónak állandó 
sebességgel kellene elvileg folytatódnia, de sok esetben a katalizátor dezaktiválódása miatt 
csökken a reakciósebesség.

A heterogén fotokatalitikus rendszerekben az előzőekben tárgyaltaknál még összetettebb 
folyamatokkal kell számolni. Ezekben a esetekben már a ciklusszám meghatározására is 
igen nehézkes, hiszen - eltérően a homogén katalitikus folyamatoktól - heterogén 
rendszerekben a katalizátor aktív helyeinek számával kell osztani a képződő molekulák 
számát. Az aktív helyek száma helyett javasolták többek között a - könnyebben 
meghatározható - teljes felületre (m2), illetve fajlagos felületre (m2 g'1) történő normálást. 
Igazi megoldást ez sem kínál a problémára, hiszen egyrészt a N2 vagy Ar adszorpcióval 
meghatározott adszorpciós helyek katalitikusán nem feltétlenül aktívak (egyes becslések 
szerint [11] a felületi helyek maximum 10%-a rendelkezik katalitikus aktivitással), 
másrészt például vizes szuszpenziókban a katalizátorszemcsék különböző méretű 
aggregátumokat alkotnak, amelyeket a száraz állapotban meghatározott egyedi részecskék 
felületmérete nem jellemez megfelelően.

Hasonlóak a nehézségek a kvantumhasznosítási tényezőt illetően is. Ennek megadása 
sokszor már a homogénfázisú fotokémiai reakcióknál is problematikus. Például az

A + hv -> A* —» Ti + T2 (10)

reakcióra a kvantumhasznosítási tényező valamely (A) molekula általi egy foton 
abszorpcióját követően képződött (A ) gerjesztett molekulák számával definiálható, de 
vonatkozhat ez a termékek (Ti és T2) képződésére is. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha 
labilis köztitermékek képződnek a primer fotokémiai lépésben, vagy a termék nem 
(foto)stabilis. Fotokatalízisnél, különösen heterogén fotokatalízisnél a kvantumhasznosítási 
tényezőt illetően további nehézségekre számíthatunk mind definíciójára, mind kísérleti 
meghatározására vonatkozóan. A kvantumhasznosítási tényező meghatározásánál 
monokromatikus megvilágítást kellene alkalmazni, és pontosan ismernünk kellene a 
rendszer által abszorbeált fotonok számát. A heterogén fotokatalitikus reakcióknál 
általában nem monokromatikus megvilágítást alkalmaznak és a jelentős mértékű 
fényszóródás (ami akár a 80%-ot is elérheti [12]) miatt igen nehézkes a rendszer által 
elnyelt fotonok számának pontos meghatározása (speciális geometriájú kísérleti 
berendezések szükségesek). A probléma kezelésére több javaslat is született, azonban 
széleskörűen egyelőre egyiket sem fogadták el. Gyakorlati szempontból talán a 
leghasznosabb a Serpone és munkatársai [13,14] által javasolt fotohatékonyság (photonic 
efficiency, Q, ami alatt a szerzők az átalakult molekulák (képződött termékek) számának 
és az adott hullámhosszúságú, a reaktor ablakán belépő fotonok számának hányadosát
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értik. Annak érdekében, hogy a különféle kísérleti körülményekből adódó eltérések ne 
befolyásolják egy tetszőleges folyamatra vonatkozó kvantumhasznosítási tényező (Ф) 
meghatározását, bevezették az ún. relatív fotohatékonyság (relative photonic efficiency, £jr) 
fogalmát, ahol valamely jól ismert (standardizált) folyamatra (pl. агапу(Ш)юп 
fotoredukciójára, fenol fotooxidációjára) vonatkoztatják a vizsgált átalakulást. Ennek 
segítségével abban az esetben, ha ismerjük a standard folyamat kvantumhasznosítási 
tényezőjét (Ostand) a vizsgált folyamat kvantumhasznosítási tényezője meghatározható a

dl)Ф Cr Ф stand

egyenletből. Az ismertetettek tükrében talán nem meglepő, hogy legtöbbször csak ún. 
látszólagos kvantumhasznosítási tényező megadása lehetséges, ami nem a hasznosult, 
hanem a reaktort érő összes fotonok számára vonatkoztatja az átalakult molekulák, illetve 
képződött termékek számát. Az így számított látszólagos kvantumhasznosítási tényező 
természetesen csak az adott kísérleti körülmények között jellemzi a folyamat 
energiahasznosítását, de nem tükrözi a lejátszódó reakció valódi természetét és persze a 
gyakorlati felhasználáshoz elengedhetetlen energiafelhasználásra sem igen lehet 
következtetni belőle.

2.2.2. A félvezetők különböző típusai és néhány jellegzetes tulajdonságuk

Félvezetőknek azon anyagokat (általában szilárd, kristályos vegyületeket) nevezzük, 
amelyek - a körülményektől függően - mind szigetelőként, mind pedig vezetőként 
viselkedhetnek. A félvezető tulajdonság többféle formában is megjelenhet. Tiszta, saját 
vagy intrinsic félvezetők esetén a félvezető tulajdonság a tiszta anyag sajátossága és a 
vezetési sávban lévő minden egyes elektronhoz a vegyértéksávban egy-egy elektronhiány,
ún. lyuk tartozik. Félvezető tulajdonság a kristályos anyag összetételének
megváltoztatásával is kialakulhat. Amennyiben szennyező anyagok jelenléte okozza a 
félvezetés létrejöttét szennyezett, adalékolt, illetve extrinsic félvezetésről beszélünk. Ha a 
sztöchiometrikus összetételtől való eltérés miatt lép fel a félvezetés, akkor excess vagy 
defekt félvezetőkről beszélhetünk. Az utóbbi esetben, ha az előállítás során többlet oxigén 
felvételére nyílik lehetőség oxidációs, míg az oxigéntartalom csökkenése esetén redukciós 
félvezető jön létre. Az utóbbira jó példa а ТЮ2, melynek fajlagos ellenállása 1:2
mólaránynál 108 fim, míg 1:1.9995 Ti:0 mólaránynál 0.1 fim. A félvezetők
osztályozására az áramvezetésben döntően résztvevő töltéshordozók milyensége alapján is 
lehetőség nyílik: ha az áramot túlnyomórészt elektronok, n-típusú (pl. ТЮ2), ha pedig 
döntően lyukak vezetik, p-típusú a félvezető.

A félvezetők nem szokványos viselkedésének magyarázata a speciális sávszerkezet 
kialakulásában keresendő. Amint az 1. ábra mutatja, a betöltött vegyértéksávot 
meghatározott, az anyagi minőségre jellemző energiaszélességű tiltott sáv választja el a 
betöltetlen vezetési sávtól. Elektromos vezetésre akkor számíthatunk, ha energiaközléssel 
(pl. termikus energia, elektromágneses sugárzás) elektronokat juttatunk a vegyértéksávból 
a vezetési sávba. Ha a gerjesztés fénnyel történik, a foton energiájának el kell érnie a 
vegyértéksáv és a vezetési sáv energiaszintjének különbségét (hv> ДЕ). Ebben az esetben a 
foton abszorpcióját követően elektron kerül a vegyértéksávból a vezetési sávba, miközben a 
vegyértéksávban visszamarad egy elektronhiányos hely, a már említett ún. lyuk Qfj. Ezen 
mozgékony, pozitív töltéshordozók - hasonlóan az elektronokhoz - részt vehetnek mind a 
vezetési folyamatokban, mind pedig töltésátmenettel járó kémiai reakciókban.
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1. ábra
Félvezető sávszerkezete és foton általi gerjesztését követő redoxi reakciók

sematikus vázlata

Amikor egy félvezető érintkezésbe kerül egy elektrolittal az érintkezési felületen 
potenciálkülönbség alakul ki. Általában a félvezető vezetőképessége lényegesen kisebb az 
elektrolit vezetőképességénél, ezáltal a potenciálesés túlnyomó része a félvezetőoldali 
határfelületen következik be. Ezt szemlélteti a 2, ábra.

vákuum szint

e e
1 1
evegyértéksáv eк

ÍV' ?vegyértéksáv__/t
Í..YFermi-szint r... Eredox

о Fermi-szint о\\ vezetési sáv\\\ 1 1к vezetési sávi i
t t

érintkezés előtt érintkezés után

2. ábra
Egy n-típusú félvezető potenciálszintjeiben bekövetkező változás elektrolittal való

érintkezés hatására

Egyensúlyban a félvezető Fermi-szintje (abszolút nulla fokon még betöltött utolsó 
energianívó) egyenlővé válik az elektrolit redoxipotenciáljával (Eredox)- (A félvezető és az 
elektrolit Fermi-szintjének különbsége (V) egyszerűbb esetekben megegyezik az 
érintkezéskor bekövetkező potenciáleséssel (V).) A töltéshordozók vándorlása miatt 
bekövetkező elektrosztatikus potenciálváltozás révén tehát egy ún. tértöltésréteg jön létre. A 
kialakult tértöltésrétegben mind a vegyérték-, mind a vezetési sáv elhajlik (V'). Amennyiben 
a félvezető oldalon többlet töltéshordozók halmozódnak fel, akkumulációs réteg alakul ki. 
Ellenkező esetben (kisebbségben levő töltések felhalmozódása a félvezető oldalon) 
elszegényedett réteg jön létre (2. ábra), míg a domináns töltéshordozók elektrolitba történő 
"kiürülése" inverziós réteg kialakulásához vezet.
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Ahhoz, hogy a megvilágított félvezetőt tartalmazó rendszerben a gerjesztést követően 
redoxi reakciók mehessenek végbe, két alapvető feltételnek kell teljesülnie:
1) a félvezető vegyértéksáv potenciáljának pozitívabbnak, míg a vezetési sáv 

potenciáljának negatívabbnak kell lennie a redoxi rendszer donor, illetve akceptor 
szintje potenciáljánál (1. ábra),

2) a töltésátmenetnek gyorsabbnak kell lennie az elektron - lyuk rekombinációnál.
Vizes oldatok n-típusú félvezetővel való érintkezésekor kialakuló elszegényedett réteg 
elősegíti a pozitív lyukaknak a kijutását a félvezető felületére, így azok elérhetővé válnak a 
felületi reakciók számára, míg az elektronok a kristály belseje felé mozdulnak el, azaz a 
félvezető-elektrolit határfelületen kialakuló tértöltésréteg elősegíti a gerjesztés során 
képződő töltések szétválását.

Fontos hangsúlyozni, ahhoz, hogy töltésátmenettel indított kémiai reakciók hatékonyan 
végbemenjenek a felületen, a velük versengő rekombinációt eredményesen vissza kell 
szorítani. Annak érdekében, hogy a kívánatos kémiai átalakulás folyamatosan fenntartható 
legyen, mind az oxidációnak, mind a redukciónak egyidejűleg kell végbemennie. Ellenkező 
esetben az egyik töltéshordozó felhalmozódik a félvezetőben, megnő a rekombináció 
valószínűsége, és a kémiai reakció sebessége jelentősen lecsökken(het). A víztisztításban 
általában a szerves szennyezők oxidációja a cél (kivéve pl. nehézfémion-tartalmú oldatok 
ártalmatlanítását), amely a pozitív lyukak részvételével zajlik, így meghatározó a gerjesztés 
során képződő elektronok eltávolítása, csapdázása. TÍO2 alkalmazása esetén 
termodinamikailag ugyan lehetséges lenne a proton redukciója (pH = 1 esetén a vezetési 
sáv potenciálja kb. -0.1 V), de a hidrogénleválás túlfeszültsége miatt erre csak módosított 
katalizátor esetén van lehetőség. Elektrokémiai cellában, ahol a redoxi folyamatok térben 
elválasztva mennek végbe, megoldást jelenthet külső feszültség alkalmazása [15], 
gyakorlati felhasználásban azonban könnyen redukálódó anyagok adagolása nyitja meg az 
utat az oxidációs folyamatok előtt. Az utóbbira számos példa fellelhető az irodalomban; 
nitrogén-monoxid [16], oxigén [17-20] átbuborékoltatása, hidrogén-peroxid [19-21], 
ezüstionok [19,20,22], vas(III)ionok [23], szervetlen anionok [8], kinonok [24,25], peroxo- 
monoszulfát- és peroxo-diszulfát-ionok [26] csapdázzák a vezetési sávba jutó elektronokat 
és ezáltal végbemehet a szennyezők oxidációja és mineralizációja.

2.2.3. A félvezetők (titán-dioxid) felületén lejátszódó folyamatok

A megvilágított félvezetők felületén lejátszódó folyamatok első lépésében megfelelő 
hullámhosszúságú besugárzás (pl. anatáz esetén Я < 390 nm) hatására elektron-lyuk pár 
képződik:

TÍO2 + /zv—» ТЮ2 (e' + h*") (12)

A fotogenerált elektronok
- a vegyértéksávban, (vagy ún. rekombinációs centrumokon) rekombinálódhatnak a 
lyukakkal,

evs’ + hvs+ hő (13)

- vagy a vezetési sávba jutva Ti(III) centrumokat eredményezve csapdázódhatnak [27],

6vs ^ 6 csapdázott (14)

- illetve a felületen adszorbeálódott megfelelő redoxpotenciálú anyagokat redukálják:
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(15)S + e' -> S '

Amennyiben a felületen ez az adszorbeált anyag oxigén, az elektroncsapdaként működve 
szuperoxid-gyökionokat képez:

(16)e + 02 —> 02’

Általánosan elfogadott nézet [28-30], hogy a szuperoxid-gyökionból hidroxilgyök 
képződhet a

£-> HO2 -^H02' >H202 >2 OH (17)O2-

reakciókon keresztül.
Néhány szerző szerint a szuperoxid-gyökion nem csak hidroxilgyököt adhat, hanem 

reagálhat a kiindulási anyaggal, az átalakulás során képződő köztitermékekkel, illetve a 
képződő organo-peroxilgyökökkel. Az utóbbi esetben labilis organo-tetraoxidok 
képződését feltételezik [31], melyek azután különféle termékekre bomolhatnak el:

(18)H02‘ + ROO' —» ROOOOH ->-» termék

Fontos kiemelni azt is, hogy a jelenlevő oldott 02 molekuláris formában is reagálhat a 
képződő gyökökkel [7,8]:

(19)R + 02 —^ ROO

A gerjesztés során képződő lyukak csapdázódhatnak [32,33] a kristályrács felületén 
elhelyezkedő, illetve felülethez közel eső oxigén atomokon:

h+ + Ti4+ - O2' - Ti4+ - OH' -> Ti4+ - O ' - Ti4+ - ÓIT (20)

illetve a felületi hidroxilcsoportokon:

h+ + Ti4+ - O2' - Ti4+ - Off -> Ti4+ - O2' - Ti4+ -O+ff (21)

Vizes oldatokban hidroxilgyök képződését feltételezik a felületen adszorbeált 
vízmolekulák, illetve hidroxidionok elektronátmenettel járó

h+ + H20 -> OH +1? 
h+ + Off -> OH

(22)
(23)

reakciói révén. Említést érdemel, hogy a felületen kötött hidroxilgyököt és a felületen 
csapdázott lyukat egyes kutatók kémiailag ekvivalensnek tartják [34], továbbá feltételezik 
azt is, hogy a felületen kötött valamint a mobilis (szabad) hidroxilgyök hasonló elektrofil 
karakterrel rendelkezik [35].
A képződött hidroxilgyök azután vagy a felületen kötött formában, vagy - diffúzió révén 
bekerülve - a homogén fázisban reagálhat a szerves anyagokkal.
Természetesen megfelelő reakciópartner esetén elvileg lehetőség nyílik a

S + h+ -> S .+ (24)
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lyukra való közvetlen töltésátmenetre is.
A széles körben elfogadott hidroxilgyökön, illetve direkt elektronátmenettel járó 

reakción keresztüli oxidáció mellett egy 1995-ben publikált dolgozatban [36] olyan 
lebomlási mechanizmust valószínűsítettek, ahol a felületen adszorbeált O2 játszik lényeges 
szerepet, míg a hidroxilgyök gyakorlatilag nem vesz részt a vizsgált modellvegyület 
gázfázisú fotooxidációjában.

2.2.4. A heterogén fotokatalízis kinetikája

Kémiai átalakulásokhoz a reakció(sor)t indító töltésátmenettel járó folyamatoknak 
hatékonyan versengenie kell az elektron-lyuk pár rekombinációjával, ahogy azt az előző 
fejezetben tárgyaltam. A rekombináció nanoszekundumos időtartam alatt megy végbe 
[37,38], így a kémiai folyamatok lejátszódásához általában feltételezik a töltéscsapdázó 
részecskék (elktronakceptorok, pl. O2, fémionok; elektrondonorok, pl. vízmolekulák, 
hidroxidionok, szerves szubsztrátumok) preadszorpcióját. Valamely anyagféleség 
átalakulása során az eredő kémiai reakció sebességét a leglassúbb elemi reakciólépés 
sebessége fogja meghatározni. A rendszerben lejátszódó legfontosabb lépések:
• katalizátor felületére irányuló anyagtranszport,
• adszorpció,
• gerjesztés és elektron-lyuk képződés,
• töltés szeparáció és részbeni rekombináció,
• redox folyamatok lejátszódása a felületen adszorbeált komponensekkel,
• deszorpció és a felület rekonstrukciója,
• deszorbeált részecskék homogén fázisú reakciói.
Az említett reakciólépéseket befolyásoló alapvető tényezők között szerepel:
• a félvezető elektronszerkezete (sávszélesség, sávpozíciók),
• a geijesztő sugárzás hullámhosszúsága, intenzitása,
• a felület morfológiája (felület nagyság, aktív helyek száma és milyensége, 

hidroxilcsoportok száma, reflexiós tulajdonságok, stb.),
• az adszorbeátum minősége.
Szuszpendáit katalizátort tartalmazó, jól kevert rendszerekben általában a tömegátadási 
korlátozások alárendeltek [39], így a mért (látszólagos) sebességet feltételezhetően a 
felületi (adszorpciós) folyamatok kinetikája határozza meg [40]. Nem véletlen tehát, hogy a 
kinetikai adatok feldolgozása túlnyomórészt adszorpciós modellek segítségével történik. 
Ezek közül a leggyakrabban alkalmazott a Langmuir-Hinshelwood modell [41-47]. A 
modell szerint, amennyiben a katalizátor felületén adszorbeált O2 szolgál 
elektroncsapdaként, lehetővé téve ezáltal valamely szubsztrátum lyukon, illetve 
hidroxilgyökön keresztüli oxidációját, a sebességi egyenlet

r0 = к 0q2 0S (25)

formában írható fel, ahol ro és ka kezdeti reakciósebesség és sebességi együtthatója, &o2 és
®s pedig az O2, illetve a szubsztrátum felületi borítottsága. Feltételezve, hogy
i) az O2 nemdisszociált formában adszorbeálódik,
ii) az O2 és a szubsztrátum molekulák különböző adszorpciós helyeken kötődnek a 
katalizátor felületén (azaz nincs versengés közöttük az adszorpciós helyekért),
iii) az átalakulás során képződő köztitermékek nem befolyásolják számottevően az 
adszorpciót,
a felületi borítottságokat a
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K0l co2
©o2 = (26)

1+ Ko2 co2
és

K$cs©s = (27)1 + Kscs

adszorpciós egyenletek íiják le, ahol Ko2, Ks, co2 és cs az 02, illetve a szubsztrátum 
adszorpciós együtthatói, illetve oldatfázisbeli koncentrációi.
Amennyiben számottevő kompetíció lép fel a reagáló anyag és egyéb jelenlévő 
komponensek (pl. oldószer molekulák, melléktermékek) között az adszorpciós helyekért, a 
(27) egyenlet a

K-scs0$ — (28)
1 + Kscs + ^ Kt ct

i=l

általános formában írható fel, ahol i az adszorpciós helyekért versengő anyagféleségek 
száma, K, és c, az i komponens adszorpciós együtthatója, illetve koncentrációja. A (26) és 
(27) egyenletet behelyettesítve a (25) egyenletbe a reakciósebességi egyenlet

K02 co2 KsCS
ro = k (29)

1 + Kq с0г 1 + Kscs

formában írható fel.
Amennyiben az oldott 02 vagy a szubsztrátum koncentrációját rögzítjük, a (29) egyenlet

K02 co2K-SCS
Го = ko2 , ahol ko2 = к (30)

1 + Kscs 1+ K02 cQi

vagy

Ko2 co2 КSCS
го = ks , ahol ks = k (31)

^ + Ko2 co2 1 + Kscs

alakúra egyszerűsödik. Mind a (30), mind a (31) egyenlet linearizálása az irodalomban jól 
ismert

l_ 1 J_
r0 K'k' с к*

1
(32)

formulához vezet, ahol c a nem rögzített koncentrációt (cs vagy co2) jelöli. Langmuir- 
Hinshelwood típusú modell érvényességére enged következtetni, ha a koncentráció 
reciprokának függvényében ábrázolt kezdeti sebességek reciprokai egyenest adnak.

A fenti megkötésekből következik, hogy к és К csak formális együtthatók lehetnek,
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amelyeket bizonyos reakciókörülmények befolyásolhatnak. Ez persze azt is jelenti, hogy a 
különböző kutatóműhelyekből kikerülő К és к értékeket csak fenntartással szabad 
kezelni. Ennek ellenére időnként a különböző eredetű adatok jó egyezést mutatnak (azonos 
katalizátor és modellvegyület esetén); például a 4-klór-fenol K* értékére Al-Ekabi és 
munkatársai [45] 1.9*104 МГ'-t, Theurich és munkatársai [46] 2.4* 104 M"'-t, míg Al- 
Sayyed és munkatársai [47] 1.66*104 M"'-t határoztak meg. A bemutatott igen jó egyezés 
kísérleti bizonyítékul szolgál az alkalmazott adszorpciós modell megbízhatóságára is. (Az 
esetleges technológiai alkalmazás szempontjából a k* értékének ismerete talán hasznosabb 
lehet, hiszen az az elméletileg elérhető átalakulási sebességet adja meg, ami révén a 
gazdaságosság megbízhatóbban megítélhető.)

Habár az észlelt kinetikai viselkedések döntő többsége megfelelően leírható az 
ismertetett Langmuir-Hinshelwood kezeléssel, a kísérleti adatok bővülésével ettől egyre 
több eltérésről számolnak be a kutatók [21, 48-50]. Ezekben az esetekben egyéb 
adszorpciós modelleket hívnak segítségül, mint például a Freundlich modellt. Ennek az 
elméleti háttere ugyan kevésbé megalapozott, de a modell által jósolt

го — кКрСо° (33)

összefüggés, melynek a linearizált formája

log r0 = log kKF + n log c0 (34)

igen gyakran jó egyezést mutat a kísérleti adatokkal [49]. (Az ro, k, Kf, со természetesen 
analóg jelentéssel bírnak a korábban tárgyalt paraméterekkel, míg n az adszorpció 
erősségét jellemzi.)

Fontos megemlítenünk, hogy mára az adszorpciótól független kinetikai modellek 
kidolgozása is megkezdődött. Ezek egyrésze a töltés-, illetve gyökrekombinációs 
folyamatok kinetikáját tekinti meghatározónak [51, 52], másik része a mért, telítési jellegű 
viselkedés értelmezésére különféle megfontolások alapján vezet le kinetikai 
egyenletrendszereket [53]. Külön figyelmet érdemelnek Turchi és Ollis vizsgálatai [54], 
akik a hidroxilgyököt tekintik primer oxidáló ágensnek, és ezen reaktáns elemi reakcióinak 
rendszerével írják le az átalakulásokat. Valamennyi említett esetben formailag a Langmuir- 
Hinshelwood kinetika által jósolt kettős reciprokális (32) egyenlettel analóg kifejezésekhez 
jutottak a kutatók, azonban ezek jelentése nyilvánvalóan más, mint a Langmuir- 
Hinshelwood modellé. Ebből is látszik, hogy kinetikai adatok alapján csak feltételezhető, 
de egyértelműen nem dönthető el az átalakulás kinetikáját meghatározó részfolyamat 
milyensége.

2.2.5. A folyamatokat indító kémiai lépések

Láttuk, hogy a heterogén fotokatalitikus folyamatok jellemzésére egységes kinetikai 
értelmezés még nem született. Hasonló a helyzet a szerves szennyezők fotooxidativ 
átalakulásáért felelős elemi kémiai lépéseket illetően is. Az egyik legfontosabb kérdés a 
folyamatok indító lépése. Nem eldöntött, hogy az oxidáció a megvilágítást követően 
keletkező hidroxilgyökök révén indul [47, 54-60], vagy a szubsztrátumról a katalizátorra 
történő közvetlen töltésátmenet is szerepet játszhat az átalakulásban [22, 25, 29, 35, 61-67]. 
Mindkettő mellett állnak kísérleti bizonyítékok, amelyeket röviden a következőekben 
tárgyalok.

A hidroxilgyökkel végbemenő oxidációra engednek következtetni az alábbi 
tapasztalatok:
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- a töltésszeparációt követően a félvezető felületén kellően nagy mennyiségben vannak 
adszorbeált vízmolekulák, illetve hidroxidionok és "lyukátmenettel" lehetőség nyílik a 
hidroxilgyök termelődésre ((22) és (23) reakciók; ezen reakciólépések termodinamikailag 
megengedettek),
- aromás vegyületek átalakulásának tanulmányozásakor a heterogén fotokatalitikus 
rendszerekben képződött köztitermékek hasonlóak, illetve igen gyakran azonosak voltak a 
radiolitikus rendszerekben [66-72] és Fenton-típusú reakciók esetén [73-77] kimutatott 
intermedierekkel (ez utóbbi rendszerekben a hidroxilgyök létét és szerepét széleskörű 
vizsgálatok támasztják alá),
- ESR mérésekkel több esetben sikerült hidroxilgyököt kimutatni a megvilágított 
félvezetőket tartalmazó rendszerekben [78-83],
- kompetíciós kinetikán alapuló mérések [28, 57],
- izotóp effektus bizonyítékok [84] 
szintén megerősítik a hidroxilgyök létezését.

Habár a hidroxilgyök gyakran plauzibilis magyarázatul szolgál a vizes közegben 
végbemenő heterogén fotokatalitikus átalakulásokra, a lyukon végbemenő direkt oxidáció 
lehetőségét azonban nem zárja ki. Az utóbbi lehetőségre ugyan csak a 1990-es évek elejétől 
fordítanak számottevő figyelmet a kutatók, de az elmúlt években egyre több bizonyítékot 
szolgáltattak a közvetlen töltésátmenetre [35, 62-67].

A TÍO2 (anatáz) vegyértéksávjának potenciálja kb. +3.1 eV (pH = 1 esetén, normál 
hidrogén elektróddal (NHE) szemben mérve), ami termodinamikailag lehetővé teszi a 
legtöbb szerves anyag direkt oxidációját. A közvetlen elektronátmenetet a következő 
megfigyelések támogatják:
- OH-gyök jelenlétében észleltektől eltérő termékeloszlás és kinetika [22, 25, 35, 62-67],
- SO4'- [67], illetve N3-gyökök [66] jelenlétében tapasztalt közvetlen oxidáció hasonló 
kinetikai profilt és termékeloszlást mutatott a megvilágított félvezető jelenlétében 
észleltekhez,
- ESR mérések során gyakran nem tudják kimutatni a OH -adduktumok keletkezését [62],
- a hidroxilgyökfogók igen gyakran hatástalanok a lebomlás fékezésében [25, 35, 64, 65].

Általánosan elfogadott nézet az irodalomban, hogy az aromás vegyületek a 
hidroxilgyökkel döntően addíciós reakcióba lépnek [68-71, 75-77, 85], melynek terméke 
egy szubsztituált ún. hidroxi-ciklohexadienil típusú gyök (HCHD):

+ OH'
(35)

(R lehet ОН, CH3, NO2, halogén atom, stb.)
Az addíciós reakcióban képződött HCHD többféle úton alakulhat át [68-72, 75-77,86-

98]:
- disszociációja visszaadja a kiindulási aromás vegyületet és a hidroxilgyököt:

(36)
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- diszproporcionálódása az eredeti molekula visszaképződését és hidroxilált termékek 
megjelenését eredményezi:

OH + H20

(37)
- dimerizációja szubsztituált bifenilek képződéséhez vezethet:

(38)

(dimerizált termékek képződését számottevő mennyiségben csak szerves oldószerben 
figyelték meg)
- savkatalizált dehidratációja kationgyök kialakulását eredményezheti:

+ H + + h2o
-H+

(39)

- fémionok redukálhatják:

R

('•-H-он +Mn+ (n+1)++ M + OH
(40)

- vagy oxidálhatják:

R

-OH + Mn+

(41)

- az oldott O2 addíciója hidroxi-ciklohexadienil-peroxigyök képződéséhez vezethet, amiből 
azután gyűrűnyílási termékek jöhetnek létre:

(42)HCHD + O2 -> HCHDO2 —> gyűrűnyílási termékek

vagy hidroxilált termékek és perhidroxilgyök képződnek:
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НСШЮ2 -» HO2 + ArOH (43)

- újabb OH'-gyökkel való reakciójában oxidálódhat:

(44)

- a HCHD-ről a katalizátorra való közvetlen elektronátmenet is plauzibilis magyarázat a 
további oxidációra:

(45)

A fent idézett publikációk megfelelő bizonyítékul szolgálnak amellett, hogy az aromás 
hidroxiláció egy igen összetett folyamat. Mind hidroxilgyök részvételével, mind 
gyökkationokon keresztül lejátszódhat a hidroxiláció, és mindkét esetben HCHD 
képződése valószínűsíthető. Mivel a szubsztrátumról a katalizátorra való elektronátmenet 
szintén egy gyökkation képződését eredményezi, ami nukleofil vízaddíciót követően 
HCHD-vé alakulhat:

(46)

akár OH-gyök, akár lyuk iniciálta a hidroxilációt, HCHD képződik. Figyelembe véve, 
hogy a hidroxilációt az alkalmazott reakciókörülmények igen erősen befolyásolják (pl. pH, 
redukáló/oxidáló komponensek jelenléte), a lyukon való közvetlen oxidáció és a 
hidroxilgyökön keresztüli átalakulás csak a termékeloszlás tanulmányozása révén nem 
különböztethető meg egyértelműen. Ahhoz tehát, hogy meggyőzően bizonyíthassuk akár a 
hidroxilgyök, akár a lyukak részvételét az oxidáció folyamatában több oldalról is 
vizsgálnunk kell az átalakulást. Az említett folyamatok azonosításában fontos szerepet 
tölthetnek be a félvezető felületén nem, vagy csak kis mértékben adszorbeálódó, így a 
fotogenerált lyukakért nem versengő gyökfogók (alifás alkoholok, pl. metanol), melyek 
alkalmazásával nyert kinetikai információk birtokában a keletkezett termékek ismeretében 
megfelelő bizonyossággal megítélhetőek a modellvegyületek átalakulását indító elemi 
kémiai lépések.

A folyamatokat még összetettebbé teszi, hogy néhány kutató szerint a 
hidrogénabsztrakció is fontos szerepet játszhat az aromás molekulák átalakulásában [99]. 
Snook és Hamilton [100] pedig a fenil-alkanolok SO4 '- és OH-gyök általi oxidációjában 
tapasztalt hasonlóságok miatt egy rezonancia-stabilizált kationgyök létrejöttét
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valószínűsítette, ami feltételezésük szerint az OH -gyökre történő direkt elektronátmeneten 
keresztül képződött az aromás komponensből.

A tudományterületen megjelenő igen nagy számú publikáció és a napjainkig elért 
eredmények ellenére ahhoz, hogy az eddig vizsgált félvezetők a gyakorlati életben 
felmerülő problémák hatékony megoldására is alkalmazhatóak legyenek, sokirányú 
fejlesztésre van még szükség. A gyakorlati követelményeknek történő megfelelés 
érdekében a geijesztést követő töltésszétválasztás hatékonyságának növelésén keresztül 
csökkenteni kell az e'-h+ rekombináció valószínűségét, a nagy sávszélességű félvezetők 
(AE > 3 eV) fény általi gerjeszthetőségét ki kell terjeszteni a látható fény (X > 400 nm) 
tartományára. A kémiai oxidációk területén a reakciókörülmények alkalmas 
megválasztásával, valamint a katalizátor megfelelő előkészítése révén biztosítani kell a 
termékszelektivitást. Ezen problémák megoldására a következőkben ismertetett 
megoldások születtek meg.

2.2.6. Katalizátorhatékonyságot növelő eljárások

2.2.6.1. Kodepozíció

A félvezető felületére deponált fémek a katalizátor felületi tulajdonságainak módosítása 
révén növelhetik a fotoreakció hatékonyságát, illetve jelentősen befolyásolhatják a 
termékszelektivitást is. A nemesfémek közül leggyakrabban a platinát alkalmazzák ilyen 
célokra, amely például vízbontás esetén, csökkentve a hidrogénleválás túlfeszültségét 
hatékonyabb kötéshasítást eredményez. Hasonló okok miatt 
túlfeszültségének csökkentése révén - további aktivitásnövekedés érhető el, ha RuCh-ot 
visznek fel а ТЮ2 részecskék felületére. A befolyásoló hatás lényege az, hogy geijesztés 
után az elektron migráció révén átjut a deponált fémre, ahol csapdázódik és így 
hatékonyabb töltésszétválás valósulhat meg, ahogy azt a 3. ábra szemlélteti.

oxigénleválás

3. ábra
Kodepozícióval módosított katalizátor működési mechanizmusa

A mesterségesen beépített fémszennyező a félvezető elektroneloszlásának módosítása 
mellett megváltoztathatja a felületi hidroxilcsoportok savasságát is, valamint önálló
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katalitikus hatást is kifejthet. A deponált szennyezők mennyisége igen erősen 
befolyásolhatja a kifejtett katalitikus hatást, optimális mennyiségük általában néhány tized 
és 5 százalék között változik. Túladagolása - a félvezető felületének inaktiválása révén - 
katalitikus aktivitáscsökkenést eredményezhet. Természetesen a katalizátor ilyetén 
módosítása nagymértékben drágíthatja a gyakorlati felhasználást, így például annak 
visszanyerésére fokozott figyelmet kell fordítani.

22.6.2. Adalékolt (szennyezett) félvezetők

A kristályrácsba beépített szennyezők növelhetik a hibahelyek számát és ezáltal 
hatékonyabb elektron-, illetve lyukcsapdázást (hosszabb töltésélettartamot) biztosíthatnak. 
A folyamatokat a

Mn+ + evs‘ -» M(n'1)+ 
Mn+ + hvs+ —> M(n+1)+

(47)
(48)

egyenletekkel szemléltethetjük.
A fémionok közül azok alkalmazásától várható aktivitásnövelő hatás, amelyek mind 
elektron-, mind lyukcsapdaként egyaránt hatékonyan működnek, illetve a töltésszállítási 
folyamatokban is aktívan részt vesznek. Az egyik gyakran és eredményesen alkalmazott 
átmeneti fémion a vas(IH)ion. Egyéb átmeneti fémek esetében (pl. króm(HI)ion) viszont 
gyakran a fotoaktivitás csökkenéséről számolnak be a kutatók. Ilyenkor általában a direkt 
rekombinációs folyamatok valószínűségének növekedésével magyarázzák az aktivitás 
csökkenését, amit a szennyezés hatására a félvezető sávrendszerében képződő donor, 
illetve akceptor sávok létrejöttére vezetnek vissza. Ezen sávok kialakulását jelentős 
mértékben meghatározza a szennyező fém vegyértéke. A katalizátor hatékonyságát 
meghatározó folyamatok összetettségét jelzi az is, hogy ugyanannak a fémionnak eltérő 
körülmények között teljesen más hatása lehet.

2.2.6.3. Érzékenyítés

A nagy sávszélességű félvezetők (AE > 3 eV) csak ultraibolya fénnyel geijeszthetők, így 
ahhoz, hogy a természetes napsugárzás energiájának használatával hatékony fotokémiai 
reakciók (pl. víztisztítás, vízbontás) legyenek elérhetők, érzékenyítő anyagok 
alkalmazására van szükség. Ezek általában a katalizátor felületén (fizikai, illetve kémiai 
kölcsönhatások révén) adszorbeálódó festékanyagok (pl. Яи(Ьру)з2+, eozin, eritrozin B, 
antracén-9-karbonsav), amelyekről a gerjesztés után elektron jut a félvezető vezetési 
sávjába, majd ez az elektron redukálja a félvezető felületén adszorbeálódott szerves 
szubsztrátumot (4. ábra).

s-
hv

S
4. ábra

Érzékenyítő anyag működési mechanizmusa
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Természetesen érzékenyítő anyagok alkalmazása esetében nagyon fontos szempont az 
energiaátalakítás hatékonyságának növelése. Kezdetben a kutatók még csak néhány tized 
százalékos hatékonyságnövelésről számoltak be, ma már több, mint tíz százalékos 
energiahasznosításokról is lehet olvasni a szakirodalomban. Bizonyos esetekben nemcsak 
az említett festékanyagokkal, hanem átmeneti fémionokkal is elérhető effajta érzékenyítő 
hatás.

2.2.6.4. Kompozit félvezetők

A megfelelő energiaszintű félvezetők csatolása - hasonlóan az érzékenyítő adalékok 
alkalmazásához - lehetővé teszi a széles tiltott sávval rendelkező félvezetők látható fénnyel 
való gerjesztésének (szoláris energia felhasználásának) megvalósítását. Ilyen csatolt 
félvezető pár lehet pl. a TiCVCdS rendszer, ahol a kisebb energiájú (A. < 500 nm) 
fotonokkal való besugárzás hatására első lépésben a CdS (E = 2.4 eV) elektronrendszere 
geijesztődik, majd a kadmium-szulfidról elektron jut a szélesebb energiaszintű Ti02 (E = 
3.2 eV) vezetési sávjába, míg a fotogenerált lyuk a CdS vegyértéksávjában marad, 
lényegesen hatékonyabb töltésszétválást eredményezve (5. ábra).

e'
e'.,hv

CdS
redi

Wh* tío2\

5. ábra
Kompozit félvezető működési mechanizmusa

2.2.6.5. Felületmódosítás

A félvezető felületének fizikai, illetve kémiai (pl. csiszolás, maratás) megváltoztatásával 
lehetőség nyílik az optikai tulajdonságok (pl. reflexió), illetve a szilárd-folyadék(gáz) 
határfelület befolyásolására vagy akár a hiányhelyek specifikus módosítására. Ilyen módon, 
a korábban tárgyaltakhoz hasonlóan hatékonyabb töltésszeparáció, illetve gyorsabb 
elektronátmenet valósítható meg. Speciális esetekben a fotoaktivitás felületi 
származékképzéssel (derivatizálással) is módosítható. Felületi kelátkomplexek (pl. EDTA) 
kialakítása révén a vezetési sáv potenciálja néhány félvezető esetében negatívabb értékek 
felé tolható el, így válik hatékonyabbá a katalizátor és az eltávolítandó szerves anyag 
közötti elektronátmenet. Nemvizes közegű rendszerekben a félvezető felületére kovalens 
kötéssel rögzített csoportok (pl. n-oktil) segíthetik a kiválasztott szubsztrátum 
fotooxidációját.
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2.2.7. Miért éppen a TÍO2?

Ezen irodalmi áttekintés remélhetőleg kellően alátámasztotta, hogy а ТЮ2, és különösen 
annak anatáz módosulata kiemelkedő jelentőségű a heterogén fotokatalitikus 
folyamatokban. A kívánatos kémiai reakció végbemeneteléhez a félvezetőnek megfelelő 
helyzetű vegyérték-, illetve vezetési sávval kell rendelkeznie. A 6. ábrán feltüntettem 
néhány félvezető anyag energiaszintjeinek jellemzőit (pH = 0 esetén), és viszonyításként 
megadtam néhány, oxigéntartalmú vizes oldatban szóbaj öhető kémiai reakció 
redoxipotenciáljának értékét is.

vákuum
0 1----

NHE
t

■3 - ZnS

'1

"4 SrTip3 CdS GaAsZnO h7h2
O2/HO2

anatáz rutil0 WCh Fe^O•5
3.6 eV 1.4 eV

- +1
O2/H2O

'6
3.2 eV3.2 eV 2.4 eV 2.2 eV

3.2 eV
- +2 3.2 eV

3.0 eV7

H2O/OH- +3

6. ábra
Néhány félvezető anyag energiaszintjeinek elhelyezkedése

Ezen adatok ismeretében eldönthető, hogy termodinamikailag lehetséges-e az adott reakció 
lejátszódása. Említést érdemel, hogy a felületen adszorbeálódó ionok megváltoztathatják a 
félvezető energiaszintjeinek helyzetét. Amfoter oxid félvezetőkön a felületi töltés 
szignifikánsan változik az elektrolit hidrogénion koncentrációjával, így a felületi potenciál 
is módosul a pH változással. Ti02 esetén a következő összefüggés hja le a pH változás 
hatását a félvezető energiaszintjeire:

E = Eq - 0.059 pH (V, NHE) (49)

Másik igen fontos feltétel, hogy a félvezető megőrizze stabilitását a megvilágítás során. 
A félvezetők többsége fotokorrodeálódik hosszabb megvilágítás esetén, így a szennyezők 
átalakulása során vagy pótolni kell a tönkrement katalizátort, vagy valamilyen úton (pl. a 
felület vékony védőréteggel való bevonásával) biztosítani kell a félvezető állandóságát. 
Természetesen mindkét esetben megnövekedett költségekkel kell számolni.
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A felsorolt követelmények mellett egyértelmű, hogy a gazdaságos alkalmazhatóság 
szempontjából a katalizátornak nagy mennyiségben, olcsón előállíthatónak kell lennie, és 
természetesen biológiai inertsége sem elhanyagolható szempont.

Az eddigi kísérleti tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a TÍO2 anatáz módosulata 
gyakorlatilag az összes felsorolt követelménynek megfelel, azaz fotostabilis, olcsó, 
biológiailag inert, aktivitását hosszú távon megőrzi és a szennyezők széles skálájával 
szemben bevethető. A másik két, természetben is előforduló módosulat közül a brookitot 
nehéz előállíthatósága miatt nem vizsgálták, míg a termodinamikailag legstabilisabb 
módosulat, a rutil általában lényegesen kisebb és szelektív aktivitást mutat az oxidativ 
reakciókban.
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3. Célkitűzés

A heterogén fotokatalitikus reakciók területén megjelenő jelentős számú publikáció 
ellenére a fotofizikai lépéseket követő kémiai folyamatok és reakciókinetikai 
jellegzetességeik mindmáig nem tisztázottak. A kutatók sok esetben csak egy (vagy több) 
kiválasztott vegyület teljes mineralizációját tűzik ki célul. Ez ugyan fontos az eredményes 
víztisztítás szempontjából, de nem nyújt hasznos információkat az átalakulások részletes 
mechanizmusáról, aminek ismerete mind a technológiák tervezése, mind optimális 
üzemeltetése céljából elengedhetetlen. A heterogén fotokatalízis iránti megnövekedett 
érdeklődés eredményeképpen ugyan az utóbbi néhány évben ilyen mechanizmuskutatással 
foglalkozó részletes vizsgálatok is napvilágot láttak. Munkámmal e terület 
ismeretanyagának gyarapítására törekedtem.

Különösen sok figyelmet szenteltek az aromás vegyületek, főként a fenol, illetve a 
fenolszármazékok vizsgálatának. Nem véletlenül választottam én sem a fenolt, illetve 
származékait modellvegyületként. Döntésemben mind környezetvédelmi vonatkozások, 
mind pedig a szakirodalomban meglevő bizonytalanságok, ellentmondások behatóbb 
megismerése, esetleges feloldása egyaránt szerepet játszott. Célom az aromás szennyezők 
vizes közegű, TÍO2 tartalmú, közeli-UV-fénnyel gerjesztett szuszpenzióban való 
fotodegradációjának vizsgálata volt. Tanulmányoztam potenciális elektronakceptor 
tulajdonságú anyagok hatását a lebomlási folyamat sebességére és a termék eloszlásra, 
hogy információt nyerjek a gerjesztést követő primer lépésekről, illetve behatóbb képet 
kapjak a reakciómechanizmusról.
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4. Alkalmazott anyagok és módszerek

4.1. Anyagok

A kísérletekhez használt valamennyi vegyszer analitikai tisztaságú volt. Az Aldrich 
gyártmányú titán-dioxidnak túlnyomórészt az anatáz, esetenként a rutil módosulatát 
használtam. Az I. Táblázatban megadtam a két módosulat legfontosabb jellemzőit. Az 
egyedi részecskék méretét és a felület nagyságát röntgendiffrakciós módszerrel, míg a 
katalizátorszemcsék méretét híg vizes szuszpenziókban dinamikus fényszórás méréssel 
határozták meg a Kolloidkémiai Tanszék munkatársai, amiért e helyen is kifejezem 
köszönetemet.

I. Táblázat
A kísérletek során alkalmazott ТЮ2 módosulatok fizikai jellemzői

híg vizes szusz- É 
Íks penzióban kép- 

jjls ződött aggregá- 
SI tu шок mérete ШжШ

egyedi
részecskék ■ 
mérete

felület nagyságaI; tisztaság

fméip irodalmi

i 160 nm 8.9 m2 g99.9 % 20 ntnanatáz
[101]

370 nm МШ11111199.9 % 1 5 -irutil nm

Oldószerként minden esetben kétszer desztillált vizet használtam. A fenol törzsoldatot 
beméréssel, illetve a kinetikai mérésekhez az oldatokat ebből hígítással állítottam elő. Az 
oldatok esetenkénti oxigénmentesítését N2 folyamatos átbuborékoltatásával oldottam meg. 
Azon kísérletek során, ahol ezüst-nitrátot adtam a rendszerhez, annak koncentrációja 
zömében 0.006 mól dm’3 volt.

A reakciókinetikai mérések reaktoraként egy nyitott, kettősfalú, termosztált (25 ± 0.2 
°C) üvegedény szolgált. Fényforrásul 6 db 6 wattos UV-lámpát használtam, melyeket a 
reaktor körül egyenletesen helyeztem el. A lámpák 365 nm hullámhosszúságon sugároztak 
maximális intenzitással. A reaktort így érő sugárzás intenzitása az esetek többségében {8.7 
± 0.2 }*10‘6 einstein dm’3 s"1 volt, amit vas(II)-oxalát aktinométerrel [102] határoztam 
meg. A besugárzás intenzitása a reaktor és a lámpák közötti távolság változtatásával 
szabályozható volt.

A kívánt koncentrációjú fenololdatot a választott mennyiségű TÍO2 hozzáadása után 
erőteljesen összeráztam, majd a szuszpenziót a reaktorba öntöttem. Az így előkészített 
reakcióelegy lámpák közé helyezésével indult a reakció. Az egyenletes 
koncentrációeloszlást mágneses kevertetéssel biztosítottam.

4.2. Módszerek

A reakcióelegyből meghatározott időnként vett mintákból többféle úton analizáltam a 
fenolt, illetve az átalakulás során képződő közti- és végtermékeket. Az esetek többségében 
- egyszerűsége, pontossága és kényelmes alkalmazhatósága miatt - folyadékkromatográfiás 
módszereket használtam analízisre. A kromatografálást megelőzően (a HPLC oszlop 
védelme érdekében) a mintákat centrifugáltam, illetve 0.02 pm pórusméretű Anotop szűrőn 
szűrtem. Az analízisek egyik részét egy fotodiódasoros detektorral felszerelt Waters 
kromatográfon végeztem. Ez a méréstechnika lehetővé tette, hogy az összes, ultraibolya
látható fényelnyeléssel rendelkező komponenst, az átalakulás bármely fázisában
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detektálhassuk. A kísérletek másik részében egy állítható hullámhosszúságú detektorból 
(Merck-Hitachi L-4250) és egy kisnyomású gradienspumpából (Merck-Hitachi L-7100) 
álló kromatográf szolgált a mérésekre. Mindkét esetben az elválasztásra BST Nucleosyl C- 
18 oszlopot (4 mm x 250 mm) használtam, metanol-víz eluens alkalmazásával, az áramlási 
sebesség 0.8 ml min'1 volt. Az oldott oxigéngázt tartalmazó rendszerek mintái esetében az 
eluens 48 : 52, míg az ezüstion tartalmú rendszereknél 60 : 40 arányú metanol-víz elegy 
volt. A reakciótermékek minőségi azonosítása, illetve mennyiségi meghatározása ismert 
koncentrációjú standard minták kromatografálásával történt, a retenciós idők, illetve a 
spektrumok jellegzetességeinek felhasználásával.

Az alkalmazott körülmények között folyadékkromatográfiásán nem detektálható 
komponensek mérésére, illetve a méréstechnika esetleges egyéb hiányosságainak, 
korlátainak feltérképezésére gázkromatográfiás módszereket is kidolgoztam. A 
gázkromatográfiás meghatározás esetében 5 ml mintát extraháltam 4 ml etil-acetáttal, az 
extraktumot magnézium-szulfáttal szárítottam, majd HP 5890-es gázkromatográfon, HP-1- 
es kapilláris kolonnán (30 m x 0.53 mm, 2.65 pm) lángionizációs detektorral analizáltam 
az összetevőket. Az esetenként fejlődő O2 mennyiségi meghatározására az MTA 
Reakciókinetikai Kutatócsoport munkatársainak segítségével egy HP 5890 típusú Porapak 
QS kolonnával és hővezetőképesség-mérő detektorral felszerelt gázkromatográfot 
alkalmaztam. Segítségüket ezúton is köszönöm.

Vizsgálataim során a modellvegyületek átalakulásakor alifás savak megjelenésére is 
lehetett számítani. Ezen, nehezen azonosítható komponensek, illetve a kloridion 
meghatározására a tanszéken rendelkezésre álló Polyspher IC AN-1 kolonnával felszerelt 
Waters ionkromatográfot is igénybe vettem.

Az ezüstion koncentrációját egy Jobin-Yvon 24 típusú ICP készülékkel, illetve 
klasszikus titrimetriával mértem. Az utóbbi esetben 5 ml mintát titráltam 0.0025 mól dm'3 
KSCN mérőoldattal.

A H2O2 mennyiségének meghatározására 
spektrofotometriás, illetve titrimetriás módszereket alkalmaztam. A 0.1-0.001 mól dm'3 
kiindulási koncentrációjú H2O2 oldatokat permanganometriásan mértem. A meghatározás 
során a szuszpenzióból vett 5 ml mintát 4 ml 20%-os kénsavval savanyítottam, majd 
titráltam a 0.02-0.002 mól dm'3 КМПО4 mérőoldattal. A kisebb kiindulási koncentrációjú 
(c < 10'3 mól dm'3) hidrogén-peroxid oldatok esetén Zhang módszerének [103] módosított 
változatát alkalmaztam a meghatározásra. Ez a leuko-kristályibolya torma-peroxidáz 
enzimmel katalizált oxidációján alapul. Az oxidáció sztöchiometrikusan játszódik le, és a 
keletkező kristályibolyának 592 nm-nél intenzív fényelnyelése (s = 75700 dm3 mól'1 cm'1) 
van. Ebben az esetben a titán-dioxidot szűréssel, illetve centrifugálással távolítottam el a 
mintából, majd a megfelelő reagensek hozzáadása után HP 8452A típusú diódasoros 
spektrofotométerrel mértem az oldatok abszorbanciáját.

Az oldott oxigén koncentrációjának meghatározására Radelkis gyártmányú Mini-Digi 
típusú oxigén-érzékeny kombinált elektródot használtam.

a koncentrációtól függően
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5. Eredmények és értékelésük

5.1. A H2O2 átalakulása

Az irodalmi áttekintésben részletesen tárgyaltam, hogy a felületen végbemenő 
fotoredoxi reakciók során különféle oxigéntartalmú gyökök képződésével értelmezik a 
szerves szennyezők oxidativ lebontását. Ezen nagyreaktivitású részecskék rekombinációs, 
illetve egyéb reakcióiban (pl. (17) egyenlet) H2O2 felhalmozódására lehet számítani. Az 
irodalomban csak néhány szerző számol be H2O2 képződésről TÍO2 jelenlétében [104-108], 
de ezekben az esetekben is általában igen kicsiny (c < 10'6 mol dm'3) a képződött H2O2 
koncentrációja. Tapasztalataim is azt mutatták, hogy rendszereinkben nincs kimutatható 
mennyiségben jelen H2O2. Ezekből arra a feltételezésre jutottam, hogy a H2O2 képződése 
vagy igen érzékeny a kísérleti körülményekre, vagy amennyiben képződik, igen gyorsan el 
is bomlik. A hidrogén-peroxid szerepének tisztázása mellett szól az is, mint ahogy azt a 
2.1.2. fejezetben ismertettem, hogy pótlólagos gyökforrásként feltételezhetően fontos 
szerepet játszik majd a jövőbeni víztisztítások során. Annak ellenére, hogy egyre több 
kutató vizsgálja a H2O2 adagolásának hatását a heterogén fotokatalitikus rendszerekben 
[109-111], igen kevés publikáció foglalkozik a H2O2 fotokémiai átalakulásainak 
vizsgálatával [31, 111-113], és ezek közül is csak néhány szolgál részletes elemzéssel a 
tapasztaltakról [111, 112].

Mindezek alapján hasznosnak és szükségesnek tartottam a H2O2/TÍO2/UV rendszer 
fotokémiai reakcióiban az alapvető reakciókörülmények (szubsztrátum, katalizátor, illetve 
oldott O2 koncentráció, megvilágítási intenzitás) hatásának vizsgálatát.

5.1.1. A H2O2 átalakulás kinetikája

A kísérletek első fázisában megvizsgáltam a ~0.01 mól dm'3 koncentrációjú H2O2 
átalakulását 8.7* 10'6 einstein dm'3 s'1 intenzitású UV besugárzás hatására, illetve 
megvilágított és sötétben tartott (lg dm'3) TÍO2 tartalmú levegővel egyensúlyban levő (co2
« 2.5*10'4 mól dm'3) szuszpenzióban. TÍO2 szuszpenzióban, megvilágítás nélküli 5 órás 
sötétben való kevertetés után mindössze 1%-kal csökkent a hidrogén-peroxid 
koncentrációja (7. ábra). Az UV-fénnyel megvilágított, TÍO2 nélküli oldatokban is igen 
lassan bomlott a hidrogén-peroxid. A fotolízis kielégítően (pk = 0.981) leírható volt 
formálisan nulladrendű kinetikával (azaz a H2O2 koncentrációja lineárisan csökkent a 
megvilágítás idejével), és a hidrogén-peroxid átalakulásának sebessége {1.9 ± 0.2}*10'8 
mól dm'3 s'1 volt. 1 g dm'3 TÍO2 tartalmú, 8.7* 10'6 einstein dm'3 s'1 intenzitású ultraibolya 
fénnyel besugárzott szuszpenzióban a H2O2 igen gyorsan átalakult. Az eredmények jól 
tükrözik, hogy a hidrogén-peroxid spontán átalakulása, illetve fotolízise elhanyagolható 
mértékű az alkalmazott körülmények között, a fotokatalitikus átalakulásához képest.

A H2O2 átalakulásának kinetikájával részletesen foglalkozó kutatók [111, 112] 
lényegesen nagyobb sebességeket közölnek a homogén fotolízisre az általam 
meghatározott értékeknél; Jenny és Pichat [112] eredményei szerint a heterogén átalakulás 
csak mintegy kétszer gyorsabb, mint a fotolízis, míg Augugliaro és munkatársai [111] 
oldott O2 tartalmú szuszpenziókban majdnem ugyanakkora átalakulási sebességeket adnak 
meg a TÍO2 katalizált bomlásra (7.8* 10"7 mol dm'3 s'1), mint anélkül (9*10"7 mól dm'3 s'1), 
de héliummal átbuborékoltatott rendszerben is csak mintegy háromszorosa volt a heterogén 
átalakulás sebessége a homogén fotolízisének. Az idézett munkákban üveg berendezést 
alkalmaztak, ami csak a kb. 290 nm-nél hosszabb hullámhosszúságú fényt engedi át, és 
elfogadva azt, hogy a hidrogén-peroxidnak igen kicsiny az elnyelési hatáskeresztmetszete
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ebben a hullámhosszúság tartományban, csak meglehetősen nagy intenzitás alkalmazása 
adna megfelelő magyarázatot a fotolízis mért, igen nagy sebességére. A publikált, nagyon 
eltérő bomlássebességeket magyarázhatja az az ismert tény is, hogy bizonyos szennyezők 
(pl. fémionok) már nyomnyi mennyiségben is képesek jelentősen felgyorsítani a H2O2 
fotolízisét.

c (H202) [mól dm'3] / * 10"3
1 0

S=
8 —

6 —

4 —

2 1 TT T
1 55 1 00

megvilágítási idő [s] / *103

7. ábra
A hidrogén-peroxid koncentrációjának változása eltérő kísérleti körülmények között 

( 0 ): UV = 8.7*1 O'6 einstein dm'3 s'1; ( • ): ТЮ2 = 1 g dm'3;

( E ): UV és Ti02 (8.7*1 O'6 einstein dm"3 s'1 és 1 g dm"3)

A kísérletek során a hidrogén-peroxid koncentrációja a megvilágítás időtartamának 
függvényében - változó kísérleti körülmények között is - mindig lineárisan csökkent, 
függetlenül a kezdeti koncentrációtól, azaz az átalakulás formálisan nulladrendű kinetikát 
követett (8. ábra).

c (H202) [mól dm'3] / *10"3

3 40 1 2
megvilágítási idő [s] / *103

8. ábra
A H2O2 átalakulása különböző kiindulási H2O2 koncentrációknál 

( ° ): [H202]o = 1.02*10'3 mól dm'3; ( * ): [H2O2]0 = 2.44*10'3 mól dm'3;

( ° ): [H202]o = 4.88*10'3 mól dm'3
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Ettől a linearitástól csak nagyobb konverzióknál (> 80%) volt tapasztalható némi eltérés, 
de az általam tüzetesen vizsgált konverzióknál (50-60%) az egyenes illesztés megbízhatóan 
és reprodukálhatóan jellemzi a hidrogén-peroxid átalakulását. A későbbiek során a H2O2 
fotokémiai jellemzésére nulladrendű reakciósebességeket (ro) használtam. (Az 
egyenesillesztés megbízhatóságát leíró lineáris korrelációs együtthatók értékei 0.993-0.999 
között változtak.)

5.1.2. A kiindulási H2O2 koncentráció hatása az átalakulás sebességére

Kinetikai vizsgálatok során igen fontos az átalakuló anyag kiindulási koncentrációja 
hatásának ismerete. Ennek tanulmányozására állandó megvilágítási intenzitás és 
katalizátorkoncentráció mellett a levegővel egyensúlyban levő szuszpenziókban 
változtattam a H2O2 kezdeti koncentrációját. А П. Táblázatban összefoglalt adatok 
tanúsága szerint növelve a H2O2 koncentrációját növekedett az átalakulás sebessége.

Ц. Táblázat
A H2O2 kiindulási koncentrációjának hatása átalakulásának sebességére 

([ТЮ2] = 1 gdm‘3,I = 8.7*1 CT6 einstein dm'3 s'1)

ro fmol dm'3 S1! / *10 7 ütс (H2O2) fmol dm 3] / *10 3

Я
7.5 ±0.5
8.3 ±0.4 —.BjllPi 10.9 ±0.3няштшт ggf 12.4 ±0.4■

17.8 ±0.8 
21 ±191.40 

"898.40
Н

Ж 29 ± 1

Az irodalmi áttekintésben említettem, hogy ezen, feltételezhetően adszorpció vezérelte 
koncentrációfüggés értelmezésének szokásos módja a Langmuir-Hinshelwood modell 
alkalmazása. A modell értelmében a sebességek reciprokait (ro'1) ábrázolva a kezdeti 
koncentrációk reciprokainak (со'1) függvényében ((32) egyenlet) egyenest kell kapnunk. 
Ezen reprezentáció szerint (9. ábra) a Langmuir-Hinshelwood kinetikai modell nem 
alkalmazható az általam mért bomlási görbékre. A 
koncentrációtól való függése (és a zérus reakciórend) szinte bizonyossá teszi a 
reakciósebesség adszorpció általi szabályozását. Eredményeim értelmezésére a Langmuir- 
Hinshelwood modell kudarca után így a Freundlich modellt ((33) egyenlet) hívtam 
segítségül, amivel a kísérleti adatok megfelelően (pk = 0.991) leírhatóak, amint azt a 10. 
ábra illusztrálja.

kezdetibomlássebességek
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9. ábra
Linearizált Langmuir-Hinshelwood illesztés a H2O2 koncentrációváltozás

hatásának leírására

lg r0

-3 -2,5 -2 -1,5 -0,5 0-1

log Со

10. ábra
A Freundlich modell alkalmazása H2O2 koncentráció változás hatásának leírására

(Г[к= 0.991, meredekség: 0.21 ± 0.01)

A látszólagos reakciósebesség megadható a

der =---- =k*cn (50)
dt

általános formában, aminek integrálása a 

с1'“ = со1'“ - k*t (1-n) (51)

egyenletet eredményezi, aminek felhasználásával az alkalmazott adszorpciós modell
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megbízhatóságának ellenőrzésére számítógépes szimulációt végeztem. Ezen modellezés azt 
tükrözte, hogy a mért és a számított értékek eltérése nem haladja meg az 5%-ot, és a teljes 
felületi borítottsághoz számított átalakulási sebesség (3.2*10'6 mól dm'3 s'1) igen közel van 
a legnagyobb alkalmazott H2O2 koncentrációnál mért átalakulási sebesség értékéhez ({2.9 
± 0.1}*10'6 mól dm'3 s'1). Az említett kísérleti adatok alapján, feltételezésem szerint már 
viszonylag kicsiny H2O2 koncentrációk esetén közel telített felület érhető el, habár növelve 
a H2O2 koncentrációját, nő a felület borítottsága. Mivel számottevő H2O2 adszorpció nem 
volt mérhető az alkalmazott kísérleti körülmények között, feltételezhető, hogy a felületen 
elbomló H2O2 molekulák gyorsan pótlódnak az oldat belsejéből, így a felületi borítottság 
viszonylag nagy konverziókig állandó maradhat.

A számítógépes szimuláció mellett kísérleti bizonyítékkal is szolgálok az adszorpciós 
modell, illetve a hidrogén-peroxidra történő közvetlen töltésátmenet bizonyítására. Az 
irodalomban széleskörben elfogadott tény [25, 35, 64, 65], hogy a kis szénatomszámú 
alifás alkoholok (pl. metanol) kicsiny mértékű adszorpciójuk miatt csak igen nagy 
koncentrációban (c > 1 mól dm'3) befolyásolják a TÍO2 felületi tulajdonságait. Döntően 
csak a hidroxilgyökkel reagálnak és nem alakulnak át közvetlen töltésátmenettel. Ennek 
megfelelően, ha a H2O2 a félvezető felületén adszorbeálva közvetlen töltésátmenettel 
bomlik el, akkor a metanol adagolása nem szabad, hogy számottevő változást okozzon a 
H2O2 bomlássebességében. A 11. ábrán bemutatott eredményeim, amelyek azt mutatják, 
hogy a 0.1 mól dm'3 koncentrációjú metanol jelenlétében a kb. 0.01 mól dm'3 
koncentrációjú H2O2 gyakorlatilag ugyanolyan sebességgel bomlik, mint metanol adagolás 
nélkül, megerősítik a közvetlen töltésátmenettel való átalakulást.

c (H202) [mól dm'3] / *10'3

10 2 3 4
megvilágítási idő [s] / * 103

11. ábra
Metanol hatása a H2O2 átalakulásának sebességére

О
: metanol jelenlétében (0.1 mól dm ): metanol adagolás nélkül;

А H2O2 átalakulása megvilágított ТЮ2 szuszpenzióban a következő részlépésekkel 
adható meg [104-106, 113, 114]:

H202 (adsz.) + 2 h+ -> 02 + 2 tT 
H202 (adsz.) + e' -> OH + Off

(52)
(53)
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illetve a bruttó átalakulást a

no.2 H2O2 (adsz) + 2 hv (54)-> 2 H2O + O2

egyenlet adja meg.
Méréseim szerint a H2O2 fotodegradációja során nem változott a szuszpenzió pH-ja. 

Indokolt tehát az a feltételezés, hogy az átalakulás során mind az oxidációs ((52) egyenlet), 
mind a redukciós ((53) egyenlet) lépésnek megközelítőleg egyenlő sebességgel kell 
végbemennie a katalizátor felületén. A H2O2 átalakulás bruttó sztöchiometriájából ((54) 
egyenlet) következik, hogy a fotodegradációt O2 fejlődésnek kell kísérnie. Ennek 
ellenőrzésére végeztem néhány gázkromatográfiás gáztér (headspace) analízist, ahol a 
kiindulási H2O2 koncentráció kb. 0.09 mol dm'3, a TÍO2 koncentráció 1 g dm'3, a 
megvilágítás intenzitása pedig 8.7* 10'6 einstein dm’J s'1 volt. Ezen kísérlet során jól lezárt 
reaktort használtam. A megvilágítás előtt Ar gáz átbuborékoltatásával távolítottam el az 
oldott oxigént. Gázkromatográfiásán egyetlen gázfázisú terméket (eltekintve a vízgőztől) 
az oxigént tudtam kimutatni, azonban ennek mennyisége csak mintegy harmadrésze volt a 
sztöchiometria ((54) egyenlet) alapján számított O2 mennyiségének. Feltételezhető, hogy 
az O2 hiányt a katalizátor felületén végbemenő, irodalomban jól ismert [115-118] 
fotoadszorpciója okozta.

5.1.3. Oldott O2 hatása a H2O2 átalakulásának sebességére

A jelenlevő oldott O2 elektronakceptorként viselkedve (a (16) egyenlet szerint) 
kompetíciós reakcióba léphet a H2O2 molekulákkal a fotogeijesztés során termelt 
elektronokért. Jelentős versengés esetén az oldott O2 mennyiségének növelése csökkentené 
a H2O2 fotodegradációjának sebességét, ahogy azt Augugliaro és munkatársai is 
megfigyelték [111]. A 12. ábrán bemutatott méréseim szerint a szuszpenzió oldott 
oxigéntartalmának (N2, levegő, illetve O2 átvezetéssel való) változása nem okozott 
szignifikáns különbséget a H2O2 átalakulásának sebességében.

c (H202) [mól dm'3] / *10'3

1 1
0 500 15001000

megvilágítási idő [s]

12. ábra
Oldott O2 hatása a H2O2 átalakulásának sebességére 

( 0 ): N2 ( • ): O, ( D ): levegő
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Ez további bizonyítékul szolgál a korábbi, azon megállapításom alátámasztására, amely 
szerint a H2O2 mind elektronakceptorként, mind elektrondonorként viselkedhet, és egyben 
azt is mutatja, hogy az oldott O2 - az alkalmazott körülmények között - nem versenyez a 
hidrogén-peroxiddal észrevehetően a fotogenerált elektronokért.

5.1.4. A TÍO2 mennyiségének hatása a H2O2 fotodegradációjának sebességére

A heterogén fotokatalitikus eljárásoknál, a lebontási folyamatok hatékonyságában 
lényeges szerepe van a rendszerhez adagolt katalizátor mennyiségének. A 
katalizátormennyiség hatásának tisztázásához állandó kiindulási H2O2 koncentráció (-0.01 
mól dm'3) és rögzített besugárzási intenzitás (I = 8.7* 10'6 einstein dm'3 s'1) mellett 
változtattam a titán-dioxid mennyiségét. A H2O2 bomlásának sebessége az adagolt TÍO2 
mennyiségével tipikus telítési görbe szerint változott (13. ábra).

ro [mol dm'3 s"1] / *10-7

1 5 -
о

q.

1 О -

о

5 -

О Т т т т то 1 2 3 4 5
с(ТЮ2) [gehn'3]

13. ábra
А ТЮ2 mennyiségének hatása а H2O2 fotodegradációjának sebességére

Ennek megfelelően a további vizsgálatok során a zömében 1 g dm'3-es katalizátor 
koncentrációt használtam. Az általam is mért telítési típusú görbe meglehetősen gyakori 
hasonló rendszerekben [119, 120]. Értelmezésére elfogadható, hogy kezdetben a katalizátor 
mennyiségével növekszik a szubsztrátum átalakulásához szükséges aktív helyek száma. 
Ennek a növekedésnek határt szab a szubsztrátum koncentrációja (ahogy azt a 
korábbiakban tárgyaltam), továbbá a TÍO2 részecskéket gerjesztő fotonok száma.

5.1.5. A megvilágítás intenzitásának hatása а H2O2 fotodegradációjának sebességére

Az alkalmazott fényintenzitás hatásának vizsgálatára állandó katalizátor (1 g dm3) és 
kiindulási H2O2 koncentráció (~0.01 mól dm3) mellett az UV-lámpák számának és 
reaktortól való távolságuk szabályozásával változtattam a megvilágítás intenzitását. A 14. 
ábrán bemutatott eredmények szerint az intenzitás növekedésével jó közelítéssel (r^ = 
0.988) lineárisan növekszik az átalakulás sebessége.
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14. ábra
A megvilágítás intenzitásának hatása a H2O2 fotodegradációjának sebességére

Az egyenes meredeksége 0.12 ± 0.01 mól einstein'1, azaz a H2O2 átalakulására vonatkozó 
látszólagos kvantumhasznosítási tényező 0.12, vagyis az alkalmazott kísérleti körülmények 
között mintegy 8 foton szükséges egy H2O2 molekula elbontásához. Ismeretes az 
irodalomból [18, 49,121, 122], hogy valamely modellvegyület átalakulásának sebessége 
általában lineárisan változik a megvilágítás intenzitásával, és csak nagyobb fotonfluxus 
alkalmazásakor változik arányosan a reakciósebesség az intenzitás négyzetgyökével. Az 
intenzitás hatásának elemzésénél nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a katalizátor 
mennyiségének növelésével csökken az oldat fényáteresztő képessége (transzmittanciája). 
Ezen vizsgálataim kapcsán a 13. ábrán bemutatott görbe igen széles telítési szakasza 
alátámasztja, hogy egy bizonyos határon túl növelve az adagolt katalizátor mennyiséget 
nem jelentkezik megnövekedett fényszóródás, illetve árnyékolás .

A heterogén fotokatalitikus eljárások gyakorlati felhasználása szempontjából igen 
komoly előnyt jelenthet, hogy a félvezető anyagok alkalmasak lehetnek - illetve alkalmassá 
tehetők - a napsugárzás energiájának felhasználására. Bár a Földet érő ultraibolya sugárzás 
jelentős része elnyelődik az atmoszférában, a felszínt érő UV-sugárzás energiája még 
mindig elegendő lehet a kémiai átalakítások (pl. víztisztítás) energiájának fedezésére. 
Kíváncsiságunk kielégítésére egy napfényes nyári napon megvizsgáltam a H2O2 bomlását 1 
g dm’3 TÍO2 koncentrációjú szuszpenzióban, amikor a napsugárzás intenzitása kb. 5.8* 10'7 
einstein dm'3 s'1 volt. Mérésem szerint már a viszonylag kis intenzitású szórt napfény 
jelenlétében is számottevő (r = 5*10'8 mol dm'3 s'1) a H2O2 bomlása.

Érdekes kérdés volt, hogy vajon a hidrogén-peroxid oldat stabilizálására használt 
anyag(ok)nak van-e befolyásoló hatása a lebomlási folyamatokra. Ennek eldöntésére, 
azonos körülmények között vizsgáltam a stabilizátort tartalmazó és a stabilizátor nélküli 
hidrogén-peroxid oldatok bomlását. A tapasztaltak alapján leszűrhető, hogy ezen igen 
kicsiny mennyiségben jelenlevő stabilizátomak nincs kimutatható hatása a heterogén 
fotokatalitikus átalakulási folyamatokra.

* Inaktív katalizátor részecskék abszorbeálják a fotonok egy részét.
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5.1.6. A H2O2 fotokémiai átalakulására vonatkozó eredmények összefoglalása

Közeli ultraibolya sugárzással geijesztett TÍO2 tartalmú vizes szuszpenzióban 
különböző körülmények között tanulmányoztam a hidrogén-peroxid fotokémiai bomlását. 
Megállapítottam:

1) Számottevő hidrogén-peroxid bomlás csak besugárzott ТЮ2 szuszpenzióban megy 
végbe. A foto degradáció jól értelmezhető a katalizátor felületén adszorbeált hidrogén- 
peroxidra való közvetlen töltésátmenettel (oxidációval és redukcióval).

2) A közvetlen töltésátmenetre további bizonyítékul szolgál az, hogy a bomlás sebességét 
gyökfogó (metanol) adagolása lényegesen nem változtatja meg.

3) A bomlás során a H2O2 oxidációs és redukciós átalakulásának lépései gyakorlatilag 
azonos sebességgel mennek végbe.

4) A H2O2 foto degradációja megbízhatóan leírható nulladrendíí sebességi egyenlettel.
5) Az alkalmazott kísérleti körülmények között a H2O2 átalakulási sebessége jó 

közelítéssel egyenesen arányos a besugárzás intenzitásával, azaz a szuszpenziót érő 
fotonok száma meghatározza az átalakulás sebességét.

6) A katalizátor mennyiségének növelésével a foto degradáció sebessége telítési görbe 
szerint változott. Valószínűsíthető, hogy a katalizátor mennyiségének növekedésével 
az átalakuláshoz szükséges aktív helyek száma növekszik, egészen addig, amíg a 
félvezető az összes reaktort elérő fotont abszorbeálja.

7) A bomlássebesség kiindulási H2O2 koncentráció szerinti változását a Langmuir- 
ffinshelwood modell nem írta le megfelelően. A Freundlich modell viszont 
alkalmasnak bizonyult a kiindulási H2O2 koncentráció változtatásával tapasztalt 
kinetikai viselkedés értelmezésére. A modell alkalmazhatóságát számítógépes 
szimuláció is megerősítette.

8) Az oldott О2 nem fejt ki lényeges hatást а H2O2 bomlásának sebességére.
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5.2. A fenol átalakulása

Célkitűzéseimnek megfelelően munkám során döntően a fenol fotokatalitikus 
átalakulását tanulmányoztam, figyelembe véve annak környezetvédelmi vonatkozásait is. 
Kísérleti munkámban a hangsúlyt az átalakulás kinetikai jellegzetességeinek és kémiai 
mechanizmusának beható megismerésére fektettem.

5.2.1. A fenol átalakulásának kinetikája

Ezen vizsgálataim során szisztematikusan tanulmányoztam a katalizátor, illetve 
kiindulási anyag koncentrációváltoztatásának, valamint különböző elektronbefogók hatását 
a fenol átalakulásának sebességére.

5.2.1.1. TÍO2 adagolás hatása a fenolkonverzió sebességére

A hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálatánál bemutatottak szerint a katalizátor 
mennyiségének növelése egy bizonyos határig növeli az átalakulás sebességét. Az 
optimális katalizátormennyiség megállapításához, levegővel egyensúlyban levő (co2 » 
2.5* 10"4 mól dm'3) szuszpenziókban, állandó kiindulási fenolkoncentráció (0.001 mól 
dm'3) és megvilágítási intenzitás (8.7* 10'6 einstein dm'3 s'1) mellett változtattam a TÍO2 
koncentrációját a 0-6 g dm'3 tartományban. A mérések első szakaszában azt vizsgáltam, 
hogy hat-e a katalizátor vagy a megvilágítás külön-külön a fenol átalakulására. A fenol 
koncentrációjának csökkenése (lg dm’3) TÍO2 tartalmú szuszpenzióban 4 órányi sötétben 
való kevertetést követően mindössze 1% körül volt, ami gyakorlatilag a meghatározási hiba 
tartományába esett. Egy óra megvilágítás után (TÍO2 nélküli) oldatban nem volt mérhető 
fenolátalakulás. Ezen mérési eredmények alapján megállapítható, hogy nem számottevő a 
fenol bomlása a nem megvilágított titán-dioxidon és homogén fázisú fotolízise is 
elhanyagolható. A mérési adatok tükrében levonható továbbá az a következtetés is, hogy az 
adott koncentrációviszonyok mellett (megvilágítás nélkül) csak kicsiny mennyiségű fenol 
adszorbeálódik a katalizátor felületén.

Növelve a katalizátor koncentrációját a megvilágított szuszpenzióban egy bizonyos (lg 
dm'3) határig növekedett az átalakult fenol mennyisége (15. ábra).

fenolkonverzió [%]

12 о о о
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с (ТЮ2) [g dm’3]

15. ábra
A TÍO2 adagolásának hatása a fenol konverziójára 1 órás megvilágítás során
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Tovább növelve а ТЮ2 adagolását kis mértékű csökkenést mértem a fenol adott (1 óra) 
idejű konverziójában, ami feltételezhetően а ТЮ2 részecskék megnövekedett 
fényszórásával, illetve árnyékoló hatásával magyarázható. Ezek alapján a további 
kísérletek során a katalizátor koncentrációja 1 g dm'3 volt.

5.2.1.2. A fenolkoncentráció hatása az átalakulás sebességére

A munka következő fázisában levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban vizsgáltam 
a fenol kiindulási koncentrációjának hatását átalakulásának sebességére. A H2O2 
bomlásához hasonlóan, a fenol koncentrációja lineárisan csökkent a reakcióidő 
(megvilágítási idő) előrehaladtával. Az említett linearitástól csak nagy (> 70%) konverziók 
esetén tapasztaltam eltérést, ami feltételezhetően a reakciótermékek felhalmozódása és 
növekvő mértékű befolyásoló hatásuk miatt lépett fel. (Az irodalmi áttekintésben

n

megadottak szerint, valószínűleg a Kici tag ((28) egyenlet) válik szignifikánssá.) A 16.
í=i

ábra tipikus, a fenol átalakulást jellemző kinetikai görbéket mutat be. 

c (fenol) [mól dm'3] / *10'3

megvilágítási idő [s] / *103

16. ábra
Fenol átalakulást leíró tipikus kinetikai görbék

Ennek megfelelően a fenol fotodegradációja kielégítően leírható formális nulladrendű 
kinetikával (az egyenesek lineáris korrelációs együtthatói (гцс) a 0.981-0.999 tartományban 
változtak). A továbbiakban a fenol kinetikai viselkedését nulladrendű, a Cfenoi vs. t görbékre 
illesztett egyenesekből számított kezdeti reakciósebességekkel jellemeztem.

Levegővel egyensúlyban levő szuszpenziókban a fenol bomlásának sebessége kezdeti 
koncentrációjának változásával a 3.3*10'5-1*10‘2 mól dm'3 tartományban telítési típusú 
görbét eredményezett (17. ábra). A (32) egyenlet alapján elvégzett Langmuir-Hinshelwood 
kinetikai kiértékelés azt mutatta (18. ábra), hogy ez a modell megfelelően (rik = 0.995) 
leírja a tapasztaltakat. Az illesztési paraméterekből számított k* és K* értékek rendre {7.7 ± 
0.4}*10'8 mol dm'3 s'illetve {2.0 ± 0.1}*104 mól'1 dm3 voltak.
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17. ábra
Fenolkoncentráció hatása az átalakulás sebességére
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18. ábra
Linearizált Langmuir-Hinshelwood illesztés a kezdeti fenolkoncentráció

hatásának leírására

5.2.1.З. Oldott O2 hatása a fenolátalakulás sebességére

A heterogén fotokatalitikus reakciók gyakorlati alkalmazása szempontjából nagyon 
fontos az oldott oxigén hatásának ismerete. Az oxigén ezekben a rendszerekben egyrészt 
elektronakceptorként, az elektron-lyuk rekombináció gátlásán keresztül fejthet ki 
folyamatgyorsító szerepet, másrészt az aktív gyökökkel reagálva másodlagos reakciókat 
eredményezhet.

Kinetikai méréseim során különböző oxigéntartalmú, atmoszférikus nyomású 
gázkeveréket buborékoItattam át a reakcióelegyeken. Ezen kísérletek során mind a TÍO2 (1 
g dm'3), mind a fenol (0.001 mól dm'3) koncentrációja állandó volt. Az oldott O2 
koncentrációját oxigén membránelektróddal mértem; a Henry törvénye alapján számolt és 
a mért értékek különbsége nem haladta meg a 2%-ot.
A N2 átvezetéssel oxigénmentesített szuszpenziókban még 4 órás megvilágítási idő után
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sem volt mérhető fenolátalakulás, míg növelve az oldott O2 koncentrációját kb. 1 * 1 O'4 mol 
dm'3-ig rohamosan növekedett az átalakulás sebessége, majd ez a növekedési ütem 
mérséklődött, amint azt a 19. ábra mutatja.

r0 [mól dm'3 s'1] / *10-8

10 —

8 —

6 —

4 -

2 -i

0 TT T T T T
1,40,6 1 1,20,4 0 ,80 0,2

с (O2) [mól dm'3]

19. ábra
Oldott O2 hatása a fenol fotodegradációjának sebességére

A 20. ábra tanúsága szerint ebben az esetben is kielégítően leírja a Langmuir- 
Hinshelwood modell a fenol fotobomlásának az oldott O2 koncentrációjától való függését; 
(rik = 0.992), az O2 látszólagos adszorpciós együtthatója (K*) {1.9 ± 0.1}*105 mól'1 dm3- 
nek, míg k* {8.1 ± 0.5} * 10"8 mól dm'3 s'l-nek adódott.

ro'1 [mól"1 dm3 s]/*107
5

4

3

2 —
_ О

1 ~V

0 T T T T T T

2 4 50 1 3
{с (O2)}'1 [mól'1 dm3]/*105

20. ábra
Langmuir-Hinshelwood illesztés az oldott O2 hatásának leírására a fenol átalakulására

Összevetve a fenol és az O2 látszólagos adszorpciós együtthatóit kitűnik, hogy az O2 
lényegesen jobban adszorbeálódik a TÍO2 felületén, mint a fenol. А к értékek 
összehasonlítása jól tükrözi, hogy az 0.001 mól dm'3 koncentrációjú fenol a levegővel 
egyensúlyban levő szuszpenzióban majdnem akkora sebességgel alakul át, mint az
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oxigénnel telített szuszpenzióban, ami a gyakorlati felhasználás szempontjából lényeges 
információ.

Eredményeim alapján kijelenthető, hogy a fenol oldott O2 és egyéb elektronakceptor 
hiányában (N2-nel átbuborékoltatott rendszerekben) gyakorlatilag nem bomlik, a 
fotogenerált lyukak valószínűleg gyorsan rekombinálódnak az elektronokkal és így nem 
vesznek részt az oxidációs folyamatokban. Ilyenkor fotolízissel csak kis mértékben alakul 
át a fenol. Az oldott O2, adszorbeálódva a TÍO2 felületén elektronakceptorként viselkedik 
((16) egyenlet), jelenléte gátolja az említett rekombinációt, és így a szennyező anyagok 
oxidativ lebontása akár hidroxilgyökön keresztül, akár a fotogeijesztés után visszamaradó 
pozitív lyukakra való közvetlen elektronátadás révén végbemehet.

Növelve az oldott O2 koncentrációját egyrészt a katalizátor felületi O2 borítottságának 
növekedésén keresztül nő az e'-h+ szeparáció hatékonysága, másrészt - az irodalmi 
áttekintésben részletezetteknek megfelelően - nagyobb gyökkoncentrációra lehet számítani. 
Mindkét hatás növeli a fotokatalitikus oxidáció sebességét.

5.2.1.4. Ezüstion hatása a fenolátalakulás sebességére

Az oldott O2 szerepének további tisztázásához, kettős (elektronbefogás és reakció az 
átalakulás során képződő gyökökkel) hatásának tanulmányozásához jelentősen hozzájárul 
egyéb elektronakceptor tulajdonságú anyag(ok) hatásának vizsgálata. Kézenfekvőnek tűnt 
első közelítésben, hogy oldott oxigéntől mentes reakcióelegyekhez valamilyen könnyen 
redukálódó fémiont adjunk. A legjobbnak ígérkező, változó vegyértékű átmeneti fémionok 
zöme a vizsgálatok semleges pH-ján azonban csapadékot képez. Választásom ezért az 
ezüstionra esett, aminek alkalmazása ilyen jellegű problémát nem okoz. Ismert 
irodalomban [123-126], hogy az Ag+-ion alkalmazása mind a vízbontási reakcióban, mind 
a szerves szennyezők mineralizációjában hatékonyság növekedést eredményez.

Titán-dioxidot nem tartalmazó oldatban az ezüstion jelenléte sem megvilágítás hatására, 
sem anélkül nem okozott mérhető fenolátalakulást. 0.006 mól dm'3 koncentrációjú AgNC>3 
hatására, N2-nel folyamatosan átbuborékoltatott szuszpenzióban ([TÍO2] = 1 g dm 3) a 
0.001 mól dm'3 koncentrúciójú fenol átalakulásának sebessége r = {3.3 ± 0.2}*10’7 mól 
dm'3 s'1 volt (21. ábra). Összehasonlítva a levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióval 
(co2 « 2.5*10^ mól dm'3), ahol r = {7.4 ± 0.4}* 10'8 mól dm'3 s'1 átalakulási sebességet
mértem, ez lényeges növekedést jelentett. Megállt azonban a reakció azokban az esetekben, 
amikor kevesebb, mint 0.006 mól dm'3 volt az ezüst-nitrát kezdeti koncentrációja a 
szuszpenziókban azután, hogy az összes Ag+ fémezüstté redukálódott. Újabb AgNOs 
adagolásával a reakció újraindult és a fenol tovább fogyott. Említést érdemel, hogy az 
ezüstion redukciójának előrehaladtával a szuszpenzió fokozatosan elveszti stabilitását, ami 
a félvezető felületére (szemmel is láthatóan) kiredukálódott fémezüst, továbbá az ezen 
szuszpenziókban jól mérhető pH-csökkenés hatásának tudható be.
Az ezüstion adagolásával szükségszerűen hozzáadott Ж)з'-юп töltéshordozókkal történő 
esetleges reakciójának felderítésére kétféle kísérletet végeztem. 0.006 mól dm'3 nátrium
nitrátot tartalmazó, N2-nel átbuborékoltatott szuszpenzióban fenol átalakulás nem volt 
kimutatható, míg a levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban ugyanilyen 
koncentrációjú NaNC>3 jelenléte csak kismértékű csökkenést eredményezett a fenol 
fotodegradációjának sebességében, azaz sem a nitrátion, sem a nátriumion nem fejt ki 
számottevő hatást a folyamatokra. Ezüstion (0.006 mól dm'3) és O2 (2.5*10'4 mól dm'3) 
együttes jelenlétében a fenolátalakulás sebessége a kísérleti hiba határán belül megegyezett 
az oxigénmentes ezüstion tartalmú szuszpenziókban mért sebességgel.

az
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21. ábra
Fenolátalakulást leiró kinetikai görbék 

-o— : AgN03 és N2 jelenlétében: NaN03 és N2,: levegő,

A reakciórendszer elemi lépéseinek jobb megértése végett nemcsak a fenol átalakulását 
követtem nyomon, hanem mértem az ezüstion redukcióját és a pH változást mind a fenolt 
tartalmazó, mind a fenolt nem tartalmazó megvilágított szuszpenziókban egyaránt. Az 
Ag+/TiO2/UV/H20 rendszerben (fenol jelenléte nélkül), az Ag+ redukcióját folyamatos pH 
csökkenés kísérte, és a [képződött kT]/[redukálódott Ag] arány az ezüst redukciója során (a 
kezdeti szakaszt leszámítva) az Ohtani és munkatársai [123, 124] által javasolt

4 Ag+ + 2 H20 -> 4 Ag° + 4 H* + 02 (55)

bruttó sztöchiometria alapján várható 1:1 aránynak megfelelően változott.

c (Ag+) [mól dm'3] / *10'3

I I
80 2 64

megvilágítási idő [s] / *103

22. ábra
Ag+ redukciójának sebessége fenolt tartalmazóé )

és nem tart almazó (~Cr~) szuszpenzióban
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A 22. ábra tanúsága szerint az Ag+/Ti02/UV/fenol/H20 rendszerben lényegesen gyorsabb 
Ag+ redukció sebességet mértem (r = {1.4 ± 0.1} * 1 O'6 mol dm'3 s'1), mint fenol nélkül (r = 
{2.8 ± 0.2} *10'7 mól dm'3 s'1). Az ezüst redukcióját ebben az esetben is folyamatos pH 
csökkenés kísérte és a [képződött ^{/[redukálódott Ag] hányados a reakció 
előrehaladtával szintén közel egységnyi körül volt.
Az ismertetett kísérleti eredményekre támaszkodva a következő elemi lépések 
javasolhatóak a fenolt nem tartalmazó reakciósor leírására:

Ti02 + hv -> Ti02 (h+ + e') 
e‘ + Ag+ -> Ag° 
h+ + H20 -* FT + OH

(56)
(57)
(58)

Természetesen az (57) és (58) egyenlet kompetíciós lépéseket jelentenek az e'-h+ 
rekombinációnak. A hidroxilgyökök rekombinációja hidrogén-peroxidot ad, ami korábbi 
kísérleti eredményeim szerint a

2 OH -» H202 -> H20 + 0.5 02 (59)

reakcióban bomlik.
Fenolt adva az ezüstion tartalmú megvilágított szuszpenzióhoz a (56)-(59) reakciókon 
kívül figyelembe kell venni a fenol lyukakon való

h+ + fenol —» átmeneti termékek (60)

átalakulását. Az ezüstion redukciója fenol jelenlétében sokkal gyorsabb, mint a fenolt nem 
tartalmazó szuszpenziókban (22. ábra). Kézenfekvőnek tűnik az a - korábban bemutatott 
kísérleti eredményeimmel is összhangban lévő - magyarázat, hogy a fenol redukciógyorsító 
hatása az elektron-lyuk rekombináció gátlásán keresztül érvényesül.

Az ezüstion tartalmú szuszpenzióban a fenol elvben átalakulhat a hidroxilgyökökkel
való

OH + fenol —> átmeneti termékek (61)

reakciójában is. Ennek eshetőségét érdemes megvizsgálni a bemutatott reakciókinetikai 
mérések tükrében. A szuszpenzió állandó megvilágítása esetén a töltéstermelődés és 
szeparáció sebessége állandó. Feltételezve egyrészt, hogy a katalizátor vízmolekulák, 
illetve hidroxidionok általi borítottsága nem változik meg a vizsgált (0.001 mól dm'3) 
koncentrációjú fenol hatására, másrészt azt, hogy a hidroxilgyök-termelődés sebességét 
számottevően nem befolyásolja a hidroxilgyök-fogyasztás, a hidroxilgyök-képződés 
sebességének állandónak kellene lennie fenol jelenlétében és anélkül egyaránt. 
Amennyiben a fenol túlnyomórészt OH-gyökkel való reakcióban ((61) egyenlet) alakulna 
át és a felületen adszorbeált fenolról a katalizátorra való közvetlen elektronátmenet ((60) 
egyenlet) nem játszana fontos szerepet az átalakulásban, az ezüstredukció sebességét a 
fenolnak nem szabadna befolyásolnia. A fenol jelenlétében mért lényegesen gyorsabb 
ezüstredukció azt a feltételezést támasztja alá, hogy a fenol fotodegradációja ezüstion 
jelenlétében dominánsan közvetlen elektronátmeneten keresztül megy végbe. Ezen 
feltételezés további valószínűsítésére a későbbiekben, ettől független kísérleti 
bizonyítékokkal is szolgálok.
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5.2.1.5. A H2O2 adagolás hatása a fenol átalakulására

Az irodalmi áttekintésben már említettem, hogy a kombinált vízkezelési eljárásoknál 
előszeretettel alkalmazzák a hidrogén-peroxidot, mert annak pótlólagos adagolásával 
nagyobb gyökkoncentráció és ezáltal a szennyezők hatékonyabb lebontása érhető el. 
Érdemesnek tartottam tehát a hidrogén-peroxidnak a fenol átalakulására kifejtett hatásának 
vizsgálatát.

Az eddig tárgyaltakhoz hasonlóan а H202/fenol/UV/Ti02 rendszerben mind a fenol, 
mind а H2O2 formálisan nulladrendű reakciókban alakul át. Sem a fenol, sem а H2O2 
fototranszformációját ebben a rendszerben észrevehetően nem befolyásolja az oldott O2 
jelenléte. A fenolátalakulás sebessége {8.2 ± 0.7}* 10'8 mól dm'3 s'1, míg a hidrogén- 
peroxidé {8.3 + 0.5}*10'7 mól dm'3 s'1 volt abban az esetben, ha a fenol kezdeti 
koncentrációját 0.001 mól dm'3-re és a hidrogén-peroxidét 0.01 mól dm'3-re állítottam be. 
Kisebb kezdeti H202/fenol mólaránynál а H2O2 a fenol teljes átalakulása előtt elfogyott a 
rendszerből. Érdemes megjegyezni, hogy а H2O2 adagolással mért fenolbomlási sebesség 
éppen az oldott oxigén hatásának vizsgálatánál, a Langmuir-Hinshelwood reprezentációval 
kapott határsebességgel egyezik meg. Változtatva a H2O2 koncentrációját a 0.01-0.1 mól 
dm'3 tartományban azt tapasztaltam, hogy a fenol fotooxidációjának sebessége 
gyakorlatilag nem változott. A H2O2 bomlása azonban fenol jelenlétében szignifikánsan 
lassabban megy végbe (r = {8.3 ± 0.5} *10'7 mól dm'3 s"1), mint fenol távollétében (r = 
{12.4 ± 0.4} *10'7 mól dm'3 s'1) (23. ábra).

c (H202) [mól dm'3] / *10'3

megvilágítási idő [s] / *103

23. ábra
H2O2 koncentrációjának változása fenol jelenlétében: és anélkül:

Augugliaro és munkatársai [111] hipotézise szerint a H202 bomlása során a

H202 (adsz) + h+ Ч» H02 + EÉ 
H202 (adsz) + e'^ OH + Off

(62)
(63)

reakciókban képződő gyökök reakcióba léphetnek a fenollal. A H202 bomlássebességének 
fenol jelenlétében mért csökkenése tulajdonítható egyrészt a fenol és OH között lejátszódó 
reakciónak, hiszen ez visszaszoríthatja a H202 mennyiségét csökkentő OH és H202 között 
lejátszódó reakciót, másrészt a H202 és a fenol közti kompetíció sem zárható ki a
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fotogenerált lyukakért. Az 5.1.2. fejezetben ismertetett eredmények alapján, amelyek 
szerint hidroxilgyökfogó jelenléte nem befolyásolja számottevően a hidrogén-peroxid 
bomlását feltételezhető, hogy az utóbbi hatás a jelentősebb.

5.2.1.6. Rutil aktivitásának vizsgálata

Az irodalmi áttekintésben tárgyaltam, hogy а ТЮ2 rutil módosulata lényegesen kisebb 
fotoaktivitással rendelkezik, mint az anatáz. Ennek magyarázata, hogy a rutilnak
• a felületi hidroxilcsoportjai más természetűek,
• kisebb az oxigén adszorpciós képessége,
• kisebb az UV abszorpciója,
mint az anatázé. Fontos továbbá megemlíteni, hogy az előállítás körülményei is igen 
erősen befolyásolják a felületi hidroxilcsoportok számát és milyenségét, s így a különféle 
körülmények között előállított módosulatok igen eltérő sajátságokkal rendelkezhetnek.

Aldrich gyártmányú rutil módosulattal elvégzett kísérleteim eredményei, amelyeket a 
Ш. Táblázatban mutatok be, megerősítik ezen irodalmi tapasztalatokat. Mind a levegővel 
egyensúlyban levő, mind a nitrogénnel oxigénmentesített ezüstion tartalmú 
szuszpenziókban lényegesen kisebb a fenolátalakulás sebessége (azonos kísérleti 
körülmények között) rutil, mint anatáz adagolásával.

Ш. Táblázat
A fenolátalakulás sebessége anatáz, illetve rutil jelenlétében

f ГеЩп! éíéjbenS?! levegővel egyensúlyban
levő szuszpenzió r

:•
'10' moídnf's17.4*IIP mól dm*3 s'1

2.7* 10'8 mól dm'3 s"!

A mért, számottevően kisebb katalitikus aktivitás az említettek mellett esetünkben annak is 
betudható, hogy a rutil kevésbé nedvesedett, mint az anatáz, és a belőle készült szuszpenzió 
kevésbé volt stabilis (gyorsabban ülepedett, nagyobbak voltak a katalizátor szemcsék, stb.).

41



5.2.1.7. A fenolátalakulás kinetikájára vonatkozó eredmények összefoglalása

Különféle elektronakceptorok hatását vizsgáltam a fenolátalakulás kinetikájára közeli-UV-
fénnyel megvilágított TÍO2 szuszpenziókban. Megállapításaim:

1) A fenol fotodegradációja csak hatékony elektronakceptor (O2, Ag+, H2O2) jelenlétében 
megy végbe.

2) A fenol átalakulása - az alkalmazott kísérleti körülmények között - leírható volt 
látszólagos nulladrendíí kinetikával.

3) A Langmuir-Hinshelwood modell mind az oldott O2 koncentrációváltozás, mind a 
fenol koncentrációváltozás hatását megfelelőén leírta. A látszólagos adszorpciós 
együtthatók értékeinek összevetéséből kitűnik, hogy az O2 erősebben adszorbeálódik a 
ПО2 felületén, mint a fenol

4) A gyakorlati alkalmazás szempontjából érdekes, hogy számottevő
hatékonyságnövekedés nem érhető el, ha az oldott O2 koncentrációját oxigén és nem 
levegő átbuborékoltatásával állítjuk be.

5) Oldott O2, mint egyedüli elektronakceptor jelenlétében a fenolátalakulás 
sebességmeghatározó folyamata a katalizátor felületén adszorbeált О2 általi 
elektronbefogás.

6) Ezüstion, mint elektronakceptor adagolásával a fenol fotodegradációja dominánsan 
közvetlen elektronátmenettel indul. A fenol átalakulásának sebességét a fenolról a 
lyukra való közvetlen elektronátmenet határozza meg.

7) A hidrogén-peroxid szintén hatékony elektronakceptor. A fenol oxidativ átalakulását, 
а H2O2, mint feltételezett pótlólagos gyökforrás számottevően nem növeli a levegővel 
telített szuszpenzióban.
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5.2.2. A fenol átalakulásának kémiai mechanizmusa

5.2.2.1. Átmeneti termékek képződése levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban

Sok kutató ugyan csak a választott modellvegyület teljes lebontásának körülményeit 
taglalja, azonban nyilvánvaló, hogy az átalakulás részletes kémiai mechanizmusának 
felderítése még a gyakorlati alkalmazás szempontjából is szinte elengedhetetlen, és ennek 
alapja az oxidáció során képződő átmeneti termékek analitikai mérése.

Az előző fejezetben tárgyaltak szerint a fenol átalakulása csak hatékony 
elektronakceptor jelenlétében megy végbe. Az oldott oxigén gyakorlati szempontból a 
lehető legegyszerűbb és legésszerűbb választás a geijesztés során képződő elektronok 
csapdázására. A levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban a fenol fotodegradációja 
során három aromás átmeneti terméket tudtam folyadékkromatográfiásán azonosítani: az 
1,2-dihidroxi-benzolt (katecholt), az 1,4-dihidroxi-benzolt (hidrokinont) és 1,2,4-trihidroxi- 
benzolt. A 24. ábra egy, a levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióból vett minta tipikus 
kromatogramját mutatja, 2 óra megvilágítási idő után.
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24. ábra
Levegővel egyensúlyban levő rendszerben rögzített tipikus folyadékkromatogram 

1: feltételezett gyűrűnyílási termék(ek), 2: 1,2,4-trihidroxi-benzol, 3: hidrokinon, 4: katechol, 5: fenol 
(reakció körülmények: [Ti02] = 1 g dm'3; I = 8.7*1 O’6 einstein dm'3 s'1; Cf„,0i = 0.001 mól dm'3; t« 2 h.)

A termékek, illetve a fenol koncentrációjának reakcióidő szerinti változását adom meg a 
25. ábrán. Ahogy az ábrából is kitűnik, a hidrokinon és a katechol képződése már az 
átalakulás kezdetén megindul, míg az 1,2,4-trihidroxi-benzol csak meglehetősen hosszú 
megvilágítás után jelenik meg a reakcióelegyben, miután a dihidroxi-benzolok számottevő 
mennyiségben felhalmozódnak. E három termék koncentrációváltozása minőségileg 
értelmezhető egy egyszerű kinetikai modellel. Egy A 
feltételezve (ahol ki és кг reakciósebességi együtthatók nagyságrendileg megegyeznek), a 
C komponens képződése csak а В köztitermék jelentős mennyiségben való 
felhalmozódását követően indulhat meg, és C koncentrációja kisebb lesz, mint B-jé. 
Kinetikai méréseim egyértelműen igazolják, hogy a fenol hidroxilációja követi ezen sémát: 
fenol (A) - dihidroxi-benzolok (B) - trihidroxi-benzol (C). Ezen három köztitermék 
mennyisége azonban kevesebb, mint az elbomlott fenolé. Levegővel egyensúlyban levő 
szuszpenziókban, amelyekben a fenol kiindulási koncentrációja például 0.001 mol dm'3, a 
hidrokinon és a katechol maximális koncentrációja közel egyenlő {1.1 ± 0.2} * 10-4 mól

В k2 * C reakciósort
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dm'3, míg az 1,2,4-trihidroxi-benzolé ennél lényegesen kevesebb {2.0 ± 0.5}*10'5 mól dm'3 
volt. Ez az elbomlott fenol mintegy 30%-ának felel meg. A reakció kezdeti szakaszán ez az 
arány mintegy 70% (25. ábra).
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25. ábra
Termékképződési görbék a levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban

: fenol; : hidrokinon; : katechol; : 1,2,4-trihidroxi-benzol

Ezek mellett voltak olyan termékek a reakcióelegyekben (mint erről hasonló körülmények 
között végzett vizsgálatok esetén több szerző is említést tett [47, 59, 127]), amelyek 
retenciós ideje a HPLC mérések során (a 24. ábrán bemutatott kromatogramon az 1. 
csúcs) független volt az eluens összetételétől és így az alkalmazott körülmények között 
elválasztásuk ez idáig nem volt megoldható. (Jelen kísérleti munkám részben e feladat 
megoldására irányul.) Ezen igen nehezen analizálható anyagokat általában szerves 
savaknak, illetve aldehideknek vélik, amelyek az aromás gyűrű felnyílása után képződnek. 
Ezt a feltételezést a következő megfigyeléseim is alátámasztják:
• a Ci-Сб alifás savak és aldehidek hasonló kromatográfiás viselkedést mutatnak,
• ezen komponensek UV spektruma jelentősen különbözik az aromás termékek 

spektrumától (csak egy viszonylag keskeny elnyelési sávval rendelkeznek 260 nm 
körül),

• extrakciós kísérleteim, amelyek során dietil-éterrel, illetve etil-acetáttal próbáltam 
extrahálni az említett komponenseket GC-MS vizsgálatokhoz, kudarcot vallottak.

A reakciómechanizmus további bizonyítása és az anyagmérleg mind teljesebbé tétele 
végett néhány kísérletsorozatban mértem az összes oldott szerves széntartalmat (TOC). Ez 
a fenolegyenértékre átszámított szerves széntartalom egészen addig nem változott, amíg a 
feltételezett alifás termékek folyadékkromatográfiás jele nőtt (260 nm-nél mérve), majd 
amikor az elkezdett csökkenni a TOC értékek is csökkenésnek indultak (26. ábra).
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26. ábra
A fenol átalakulása során képződő feltételezett alifás termékek, illetve a TOC értékek 

változása a levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban
Ф- -A-

: normalizált TOC; : feltételezett alifás termékek (területjel): fenol;

A hidrokinon, katechol és 1,2,4-trihidroxi-benzol fotooxidációjának vizsgálatával (5.3. 
fejezet) igazoltam, hogy ezen, a fenol átalakulása során is képződő anyagok 
fotodegradációja a fenoléhoz hasonló sebességgel megy végbe, és oxidációjuk során már az 
átalakulás kezdeti fázisában a tárgyalt alifásnak feltételezett köztitermékek képződnek.

Bemutatott kísérleti eredményeim kellő mértékben alátámasztják, hogy a 
kromatográfiásan nem azonosított reakciótermékek valóban az aromás gyűrű felnyílásával 
képződő alifás oxovegyületek, karbonsavak. Ezen anyagok a hidrokinonnal és a katechollal 
párhuzamosan, primer termékekként megjelennek, ami arra utal, hogy legalább két 
különböző úton indul és megy végbe a fenol oxidációja. Ilyen esetekben bevett szokás az 
irodalomban, hogy az alifás termékek korai megjelenését közvetlen elektronátmeneten 
keresztüli átalakulás indikációjának tekintik [128, 129]. A szokásos magyarázat az észlelt 
viselkedésre így az lenne, hogy a fotodegradáció egyrészt közvetlen a lyukakra irányuló 
elektronátmenettel való oxidációval alifás termékeket, másrészt OH-gyök reakcióival 
hidroxilált köztitermékeket eredményez. Ezen hipotézis érvényességének ellenőrzésére 
hidroxilgyökfogóként, metanolt adagoltam 0.1 mól dm'3 koncentrációban a megvilágított 
szuszpenzióhoz. Egyes kutatók [64] szerint a metanol nem versenyez a fenollal a felületi 
adszorpciós helyekért, így az várható, hogy a metanol és a fenol között csak a 
hidroxilgyökért alakul ki verseny, de a pozitív lyukakért nem. (A későbbiekben 
tárgyalandó eredményeim megerősítik, hogy a metanol valóban nem befolyásolja a fenol 
lyukakon közvetlenül induló átalakulását.) Mérési eredményeim szerint a metanol 
adagolása erősen befolyásolta mind az alifás termékek képződését (dramatikusan csökkent 
a kromatográfiás területjel), mind a fenol fotodegradációjának sebességét (27. ábra). Ezen 
kísérleti tények azt igazolják, hogy az alifás termékek OH-gyök reakcióin keresztül is 
képződhetnek. A 0.1 mól dm'3 koncentrációjú metanol hatására mintegy 90%-os inhibíciót 
okozott a fenol átalakulásában. A hidroxilgyök irodalomban fellelhető [4] sebességi 
együtthatóinak ismeretében, figyelembe véve a mért átalakulási sebességeket és az 
alkalmazott koncentrációkat kijelenthető, hogy a fenol átalakulása oldott O2, mint 
elektronakceptor jelenlétében túlnyomórészt OH-gyök reakciói közvetítésével megy 
végbe.
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c (fenol) [mol dm'3] / *10'3

5 10 15 20 250
megvilágítási idő [s] / * 103

. 27. ábra
Metanol adagolás hatása a fenol átalakulására levegővel egyensúlyban levő rendszerben

О 3
: metanol jelenlétében (0.1 mól dm ): metanol nélkül;

Vizes oldatok vákuumultraibolya (VUV) besugárzása során a hidroxilgyököt tartják 
elsődleges oxidáló ágensnek [99]. A két rendszer (VUV, illetve TÍO2/UV) között észlelt 
esetleges hasonlóság tehát értékes bizonyítékokkal szolgálhat a hidroxilgyök szerepének, 
illetve viselkedésének igazolására. A hidroxilgyök szerepének tisztázására egy házi 
gyártmányú Xe-excimer vákuumultraibolya fényforrással (A, = 172 ± 12 nm) világítottuk 
meg a nagytisztaságú kvarc reaktorban elhelyezett 0.001 mól dm'3 koncentrációjú 
fenololdatot. A 28. ábra tanúsága szerint a fenol átalakulása során - a TÍO2/UV 
rendszerben észleltekhez hasonlóan - dihidroxi-benzolok (hidrokinon és katechol), illetve 
alifás vegyület(ek) egyidejűleg képződtek. Ezen kísérleti eredmények is megerősítik, hogy 
hidroxilgyök reakciói révén az aromás gyűrű hidroxilációjával párhuzamosan lehetőség 
van a gyűrűnyílási termékek azonnali kialakulására.

területjel / *105c [mól dm'3] / *10'3
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28. ábra
Fenol és termékei koncentrációinak alakulása VUV besugárzás hatására

: hidrokinon *10;: fenol; : alifás termékek (területjel): katechol *10;
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5.2.2.2. Oldott O2 hatása a termékeloszlásra

Az oldott O2 szerepe a fotokatalitikus reakciókban meglehetősen vitatott. 
Elektronbefogó funkciója az itt (és más szerzők által) bemutatott kísérleti tények alapján 
vitathatatlan, redukciós termékeinek (O2", HO2) sorsa azonban annál kérdésesebb. Az 
irodalomban ezen származékok (gyökök, gyökionok) szerepe mellett [29, 74, 79, 81] és 
ellen [128] egyaránt fellelhetőek érvek. Érdemes megemlíteni azt is, hogy nemcsak az 
oxigéntartalmú gyökök, de maga az oldott O2 is reagálhat az oxidativ átalakulás során 
képződő gyökökkel ((19) egyenlet). Az O2 ilyen szerepéről való további információ 
szerzése végett eltérő oldott O2 koncentrációk mellett vizsgáltam a termékeloszlást.

A fenolból hidrogénelvonás, illetve közvetlen elektrontranszfert követő deprotonálódás 
révén, hidroxi-ciklohexadienilgyökből pedig víz eliminációjával fenoxilgyök képződésére 
nyílik lehetőség. A képződött fenoxilgyök akár az oldott oxigénnel, akár a HO2 -gyökkel 
reagálva ozonid struktúrájú köztitermékeket ad, melyek átrendeződése gyűrűnyílási 
termékeket eredményez [130, 131].

► alifás termékek

(64)

► alifás termékek

(65)

Növelve tehát az oldott O2 koncentrációját növekednie kellene az alifás termékek 
kromatográfiás területjelének. A 2.1*10'6 - 1.25* 10'3 mól dm'3 tartományban változtatva 
az oldott O2 koncentrációját nem tapasztaltam ilyen hatást, azaz az oldott O2 
mennyiségének változásával nem módosult szignifikánsan a termékeloszlás. Ez azt jelzi, 
hogy az alkalmazott körülmények között az oxidáció kezdeti fázisában az O2 dominánsan 
elektroncsapdaként működik és másodlagos reakcióinak nincs jelentős szerepe az 
átalakulásban.

5.2.2.3. A fenolkoncentráció hatása a termékeloszlásra

A 4-klór-fenol fotokatalitikus oxidációja során Stafford és munkatársai [66] két 
köztiterméket azonosítottak: a 4-klór-l,2-dihidroxi-benzolt és a hidrokinont. Kísérleti 
adataik alapján olyan reakciómechanizmust vázoltak fel, ahol mind a közvetlen 
töltésátmenet (hidrokinon képződéssel), mind a OH-gyök reakciói (4-klór-l,2-dihidroxi- 
benzol képződéssel) hozzájárultak a 4-klór-fenol átalakulásához. Azt találták, hogy a 
[hidrokinon]max/[4-klór-1,2-dihidroxi-benzol] 
koncentrációját 0.05-ról 1 g dm'3-re növelték, amiből azt a következtetést vonták le, hogy 
az igen gyengén adszorbeálódó 4-klór-fenol számára nagyobb katalizátor koncentráció 
esetén több adszorpciós hely válik elérhetővé, és így a modellvegyület nagyobb hányada 
alakulhat át közvetlen töltésátmenettel. Kísérleteim során állandó ТЮ2 koncentráció (lg 
dm'3) és 3.3*10'5-1.0*10'2 mól dm'3 között változó fenol koncentráció mellett nem mértem

arány 0.21-ről 1.0-ra változott, ha a TÍO2max
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jelentős termékösszetétel-módosulást. Ez a tény további bizonyítékul szolgál amellett, 
hogy oldott O2 jelenlétében a fenol fotodegradációja dominánsan OH reakcióin keresztül 
zajlik.

5.2.2A. Köztitermékek képződése az ezüstion tartalmú szuszpenzióban

A korábban bemutatott kísérleteimben az O2 másodlagos hatásainak elkerülése végett 
ezüstiont alkalmaztam elektroncsapdaként. Nitrogénnel átbuborékoltatott, 0.006 mól dm'3 
AgN03-tartalmú szuszpenzióban a fenol átalakulásakor csak egyetlen átmeneti terméket 
tudtam azonosítani, az 1,4-benzokinont. Mennyisége azonban legfeljebb 5%-át tette ki az 
elreagált fenolnak. Az összes ezüstion elemi ezüstté redukálódása után az 1,4-benzokinon 
koncentrációja elkezdett csökkenni, és hidrokinon jelent meg a reakcióelegyben (29. ábra).
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29. ábra
Termékképződési görbék az Ag+ tartalmú szuszpenzióban 

: 1,4-benzokinon;: fenol; : hidrokinon

Ezen, az átalakulási folyamat megértése szempontjából lényeges tapasztalat hátterében az 
állhat, hogy az ezüstion elfogyása után a katalizátor felületén - más hiányában - az 1,4- 
benzokinon, mint könnyen redukálható anyag vette át az elektronbefogó szerepét. (Ezt az 
5.3.1. fejezetben tárgyalt eredmények is megerősítik.) Egyéb komponenst nem tudtam 
folyadékkromatográfiásán detektálni. Ebben az esetben is kudarccal végződött a dietil- 
éteres, illetve etil-acetátos extrakció. Jelentős eltérés volt azonban az összes szerves 
széntartalom változásában a levegővel telített szuszpenziókban mértekéhez képest. A 30. 
ábrán bemutatott kísérleti adatok jól tükrözik, hogy a normalizált (fenolegyenértékben 
kifejezett) TOC értékek párhuzamosan változnak a fenol koncentrációjával. Ennek alapján 
kijelenthető, hogy az oldatfázisban egyéb, jelentős mennyiségben felhalmozódó termék 
megjelenésére nem is lehet számítani.
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30. ábra
Normalizált TOC görbe alakulása az ezüstion tartalmú szuszpenzióban

♦
: fenol; : normalizált TOC

A különböző típusú vizsgálatok összehasonlíthatósága végett olyan méréseket is 
végeztem, ahol a megvilágított szuszpenzió mind oldott oxigént (2.5*1 O'4 mol dm'3), mind 
ezüstiont (0.006 mol dm'3) tartalmazott. Az eredmények nagyon hasonlítottak az 
oxigénmentes ezüstion tartalmú rendszerben mértekhez. Lényeges különbség csak az volt, 
hogy az ezüstion redukciójának befejeződése után a parabenzokinonból képződött 
hidrokinon is elbomlott.

Az irodalomban elfogadott az, hogy az ezüstion elektroncsapdaként viselkedve növeli a 
töltésszétválás hatékonyságát. A kutatók úgy gondolják, hogy jelenléte nem befolyásolja a 
köztitermékek sorsának alakulását. Bhatia és Schuler [132] vizsgálatai, melyek szerint az 
ezüstion jelenlétében nem oxidálódik a hidroxi-ciklohexadienilgyök szintén megerősítik 
azt, hogy másodlagos hatások fellépésével nem kell számolni. Egy másik irodalomi 
hipotézis szerint [126] a fotodeponált Ag eltávolítja а ТЮ2 felületéről a katalitikus 
aktivitás csökkenést eredményező peroxi részecskéket. Tudomásom szerint ezidáig erre 
nincs kísérleti bizonyíték.

A fenolátalakulás indító lépésének tisztázásához ebben a rendszerben is vizsgáltam a 
metanol, mint hidroxilgyökfogó hatását a fenol átalakulására. 0.1 mól dm'3 koncentrációjú 
metanol jelenlétében - ahogy a 31. ábra mutatja - csak kismértékű (kb. 10%) csökkenést 
mértem a fenol fotodegradációjának sebességében, ellentétben a csak oxigéntartalmú 
szuszpenzióban mért 90% körüli inhibícióval. Ez az eredmény is igazolja a 
reakciókinetikai mérésekből levont azon következtetésemet, ami szerint Ag+-ion 
jelenlétében a fenol átalakulásában a közvetlen elektronátmenet dominál.
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31. ábra
Metanol adagolás hatása a fenol átalakulására Ag+ jelenlétében

О 3: metanol jelenlétében (0.1 mól dm )

5.2.2.5. Átmeneti termékek képződése H2O2 jelenlétében

: metanol nélkül;

A korábban tárgyaltak szerint egyéb elektronakceptor hiányában H2O2 adagolásával 
megindulhat a fenol fotooxidációja, de levegővel egyensúlyban levő rendszerekben а H2O2 
jelenléte nem eredményez számottevő növekedést a fenolátalakulás sebességében. А H2O2 
koncentrációjának változtatásával mért termékeloszlások azt mutatták, hogy az 0.001-0.01 
mól dm"3 koncentrációjú tkCh-ot tartalmazó szuszpenziókban a primer termékek 
(hidrokinon, katechol, feltételezett alifás komponensek) koncentrációja hasonlóan változik, 
minta levegővel egyensúlyban levő rendszerekben (32. ábra), míg nagy (~ 0.05 mól dm'3) 
H2O2 koncentráció felett már csak a gyűrűnyílási termékek jelentek meg a fenol átalakulása 
során. A hidroxiláít aromás termékek eltűnésének feltételezhetően az az oka, hogy az igen 
nagy koncentrációban jelenlevő H2O2 közvetlenül is képes oxidálni ezen vegyületeket.

A folyamatok indító lépésének tisztázása végett vizsgáltam itt is a metanol, mint 
gyökfogó adagolásának hatását. Abban az esetben, amikor a metanol 0.1 mol dm"3, а H2O2 
pedig 0.01 mól dm'3 kiindulási koncentrációjú volt, a fenol fotooxidációjának sebessége kb. 
egyharmadára csökkent (33. ábra). Ez a tény azt mutatja, hogy H202 jelenlétében, mind a 
OH-gyök reakciói, mind a direkt töltésátmenet fontos szerepet játszanak az átalakulásban.
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32. ábra
Termékképződési görbék H2O2 jelenlétében

-D-
: fenol; : hidrokinon; : katechol

c (fenol) [mól dm'3] / *10'3
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33. ábra
Metanol adagolás hatása a fenolátalakulás sebességére H2O2 jelenlétében

О 3: metanol jelenlétében (0.1 mól dm )

Az ismertetett eredmények, illetve a dolgozatban is idézett publikációk alapján a 34. 
ábrán vázolt mechanizmus javasolható a fenol átalakulására. A katalizátor felületén 
képződő OH-gyök addíciós reakcióba (1) lép a fenollal és dihidroxi-ciklohexadienilgyök 
(DHCHD) képződését eredményezi. A keletkező DHCHD diszproporcionálódás (2) révén 
fenolt és dihidroxi-benzolokat adhat, vagy OH-gyök által tovább oxidálódhat (3), ami 
ugyancsak dihidroxi-benzolok megjelenéséhez vezet. A dihidroxi-benzolokból az 
előzőekben ismertetett módon trihidroxi-benzol képződhet (4,5). A fenolról a fotogenerált 
lyukba történő közvetlen elektronátmenet (6) szintén DHCHD képződését eredményezheti 
(7). Az eredményeim megerősítik, hogy valamennyi aromás modellvegyületből egy labilis 
átmeneti terméken keresztül (8,9) lehetőség van a gyűrűnyílási termékek azonnali

: metanol nélkül;
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megjelenésére (10). Az aromás gyűrű felnyílásával képződő alifás vegyületek további 
oxidációja (11) végül a teljes mineralizációhoz, azaz szén-dioxid és víz képződéséhez 
vezet.

teljes
mineralizációlabilis gyűrű felnyílása

► alifás komponensek ►köztitermék (10) (11)

34. ábra
A fenol átalakulásra javasolt reakcióséma
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5.2.2.6. A fenolátalakulás kémiai mechanizmusára vonatkozó eredmények 
összefoglalása

A fenolátalakulás mechanizmusára vonatkozó kísérleti eredményeim alapján 
megállapítottam, hogy:

1. Oldott O2 jelenlétében a fenolból, OH'-gyök szubsztitúciójával köztitermékekként 
katechol, hidrokinon és 1,2,4-trihidroxi-benzol képződik. Ezen aromás termékek 
mellett már a reakció kezdetén gyürüfelhasadással alifás vegy illetek is képződnek.

2. Hidroxilgyökfogó (metanol) jelentőd inhibiáló hatásával igazoltam, hogy oldott 
oxigén, mint egyedüli elektronakceptor jelenlétében a rendszerben a hidroxilgyök a fö 
oxidáló ágens.

3. Ellentétben az irodalomban általánosan elfogadott állásponttal, eredményeim szerint 
az alifás termékek kezdeti megjelenése nem elegendő' bizonyíték a közvetlen 
töltésátmenet bizonyítására.

4. Ezüstion, mint elektronakceptor adagolásakor az egyetlen aromás köztitermék az 
elreagált fenol néhány százalékát kitevő' 1,4-benzokinon.

5. Az összes szerves széntartalom (TOC) párhuzamosan csökken a fenol 
koncentrációjával, ami az előző (4.) pontban foglalt állítás megerősítése mellett azt 
igazolja, hogy ezüstion hatására azonnal megindul a fenol teljes lebomlása.

6. A metanol, mint gyökfogó kismérvű inhibiáló hatása ezüstion jelenlétében 
alátámasztja, hogy ebben az esetben a közvetlen töltésátmenet indítja a fenol 
átalakulását.

7. H2O2, mint elektronbefogó jelenlétében a termékeloszlás a levegővel egyensúlyban 
lévő szuszpenziókban mérthez hasonlóan alakult A metanol, mint hidroxilgyökfogó 
adagolásakor mért jelentős, de nem teljes inhibíció azt mutatja, hogy mind a 
hidroxilgyök, mind a közwetlen töltésátmenet fontos szerepet tölt be az átalakulásban.
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5.3. Egyéb aromás termékek átalakulása

A fenol bomlásában képződő di- és trihidroxi-benzolok és az 1,4-benzokinon lehetséges 
átalakulásainak behatóbb megismeréseihez egy külön kísérletsorozatban tanulmányoztam 
ezen modellvegyületek viselkedését. Analógiák megállapításához vizsgáltam továbbá egy 
fenolszármazék, a 4-klór-fenol átalakulását is.

5.3.1. Az 1,4-benzokinon és a hidrokinon átalakulása

N2-nel átbuborékoltatott, megvilágított szuszpenzióban, elektronakceptor hiányában a 
hidrokinon nem reagált, míg ugyanilyen körülmények között az 1,4-benzokinon igen 
gyorsan (20 perces megvilágítás hatására az 5* 10“4 mól dm'3 koncentrációjú benzokinon 
közel 90%-a) átalakult (35. ábra). Az 1,4-benzokinon átalakulásakor hidrokinon és alifás 
vegyületek képződtek.

c [mól dm'3] / * 10'3
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35. ábra
Benzokinon átalakulása nitrogénnel átbuborékoltatott szuszpenzióban 

—О—
: 1,4-benzokinon,

Oldott O2 tartalmú szuszpenzióban a hidrokinon is átalakul (co2 « 2.5*1 O'4 mol dm'3, г =
{4.8 ± 0.4} *10'8 mol dm'3 s'1), 1,4-benzokinon, 1,2,4-trihidroxi-benzol és alifás termékek 
keletkezésével. Növelve az oldott O2 koncentrációját nőtt a hidrokinon 
fotodegradációjának sebessége (co2 * 1.25* 10‘3 mól dm'3, r = {7.7 ± 0.7}*10'8 mól dm'3 
s'1). Az ezüstion tartalmú szuszpenziókban a hidrokinon néhány perc alatt közel 100%-os 
mértékben 1,4-benzokinonná alakult, míg az 1,4-benzokinon koncentrációja egészen az 
ezüstion redukciójának befejeztéig állandó marad (36. ábra).

: hidrokinon
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c [mol dm'3] / *10'3

megvilágítási idő [s]

36. ábra
Hidrokinon átalakulása nitrogénnel átbuborékoltatott szuszpenzióban Ag+ -ion jelenlétében

: 1,4-benzokinon, : hidrokinon

Ezen eredmények további bizonyítékokat szolgáltatnak a heterogén fotokatalízis kémiai 
átalakításokat indító lépéseire vonatkozó, a fenolbomlás kinetikai és kémiai sajátságai 
alapján valószínűsített megállapításaimhoz. A hidrokinon-1,4-benzokinon átalakulás bruttó 
sztöchiometriája más reakciórendszerekben is szokásos

OH О

oxidativ út
+ 2e" + 2 H+►

*
reduktív út

OH о
(67)

redoxreakcióval adható meg.

5.3.2. A katechol átalakulása

Az elektronakceptort nem tartalmazó (nitrogénnel átbuborékoltatott) rendszerekben a 
katechol koncentrációja hosszú megvilágítás során sem változott, hasonlóan a fenoléhoz, 
illetve a hidrokinonéhoz. Levegő átvezetés hatására a fotodegradációja megindult (co2 «
2.5*10'4 mól dm'3, r = {3.6 ± 0.4}*10'8 mól dm'3 s'1). A termékek az 1,2,4-trihidroxi- 
benzol és alifás vegyületek voltak. Az oldott O2 koncentrációjának növelésével - amint az a 
korábbiak alapján várható volt - nőtt az átalakulás sebessége (co2 « 1.25* 10'3 mól dm'3, r =
{6.2 ± 0.6} * 10‘8 mól dm'3 s'1). Ezüstion jelenlétében az O2 tartalmú rendszerekhez képest 
lényegesen gyorsabb átalakulást mértem (r = {1.4 ± 0.1}*10'7 mól dm'3 s'1).
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5.3.3. Az 1,2,4-trihidroxi-benzol átalakulása

A levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban az 1,2,4-trihidroxi-benzol elbomlott. 
Átalakulása közel azonos sebességű (r = {2.2 ± 0.2}*10"8 mól dm'3 s'1) volt, mint a 
dihidroxi származékoké. A reakcióelegy analízise egyetlen kromatográfiás csúcsot 
(feltételezett alifás terméket) eredményezett. Az ezüstion jelenlétében lejátszódó igen gyors 
reakciója (néhány perc megvilágítás után már nem volt detektálható az 1,2,4-trihidroxi- 
benzol) nem járt kimutatható köztitermék képződéssel.

5.3.4. A 4-kIór-fenol átalakulása

A modellvegyületek spektrumának bővítése céljából a korábbi vizsgálatoknak megfelelő 
reakció körülmények között tanulmányoztam a 4-klór-fenol átalakulását.

A kísérletek első fázisában megvizsgáltam az 0.001 mól dm'3 koncentrációjú 4-klór- 
fenol átalakulását UV besugárzás, TÍO2, illetve UV sugárzás és ТЮ2 együttes hatására. A 
közeli ultraibolya tartományú lámpákkal való 7 órás besugárzás alatt (ТЮ2 távollétében) a 
kiindulási 4-klór-fenolnak mintegy 3%-a bomlott el. ТЮ2 tartalmú szuszpenzióban 
megvilágítás nélkül ugyanezen idő alatt a kísérleti hiba határán belüli (~l-2%) 
koncentrációcsökkenést mértem, ami tulajdonítható az esetlegesen fellépő adszorpciónak 
is. 1 g dm'3 koncentrációjú TÍO2 jelenlétében, 8.7* 10’6 einstein dm"J s’1 intenzitású 
ultraibolya fénnyel besugárzott, levegővel egyensúlyi szuszpenzióban (co2 « 2.5* 10"4 mól
dm'3) számottevő 4-klór-fenol bomlás volt mérhető (r = {6.0 ± 0.4}*10'8 mol dm'3 s'1). A 
37. ábrán bemutatott eredmények szerint, a 4-klór-fenol átalakulásának kinetikai jellege 
hasonló a fenoléhoz.
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37. ábra
4-klór-fenol levegővel egyensúlyban levő szuszpenziókban végbemenő átalakulását leíró

tipikus kinetikai görbe

Az oxigén koncentrációjának növelésével felgyorsult a 4-klór-fenol (co2 « 1.25*10'3 mól
dm'3, r = {1.2 ± 0.1}*10'7 mól dm'3 s'1) bomlása. Ez a kinetikai jelleg is nagyon hasonlított 
a fenol átalakulásához.

A levegővel egyensúlyban levő szuszpenzióban a 4-klór-fenol bomlásakor
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folyadékkromatográfiás analízissel több, számottevő mennyiségben jelenlevő anyagot 
lehetett kimutatni. Ezek közül azonosítottam két aromás átmeneti terméket, az 1,4- 
dihidroxi-benzolt és az 1,2,4-trihidroxi-benzolt. Az előzőekben részletesen elemzett 
kísérleti eredmények tükrében feltételezhető, hogy a gyorsan eluálódó csúcsok a 
gyűrűnyílást követő oxidáció során képződő alifás karbonsavak, illetve oxovegyületek. 
Feltételezhető továbbá, hogy a 4-klór-fenol átalakulása során a kloridion lehasadása mellett 
hidroxilált 4-klór-fenol-származék is képződik. Ezt a feltételezést alátámasztja az a kísérleti 
tény (38. ábra), hogy a hidrogénion koncentráció növekedése az oldatban lassúbb, mint a 
4-klór-fenol átalakulása. Az összes kiindulási 4-klór-fenol - és a belőle feltehetően 
képződött 4-klór-l,2-dihidroxi-benzol - átalakulása után éri el a szuszpenzió pH-ja az 0.001 
mól dm'3 koncentrációnak megfelelő pH = 3 körüli értéket.

c [mól dm'3] / *10'3

megvilágítási idő [s] / *103

38. ábra
4-klór-fenol bomlási és hf -ion képződési görbék

A nitrogénnel átbuborékoltatott, 0.006 mól dm'3 AgN03 tartalmú szuszpenzióban a 4- 
klór-fenol igen gyorsan lebomlik (r = {3.9 ± 0.3}* 10'7 mól dm'3 s'1). Átalakulásakor csak 
egyetlen átmeneti terméket tudtam azonosítani, az 1,4-benzokinont. Mennyisége azonban 
mindössze 10%-át tette ki az elreagált 4-klór-fenolnak. A bomlás mechanizmusának 
részletes feltárása folyamatban van, de az itt bemutatott eredményekből is kitűnik, hogy 
valamennyi vizsgált aromás vegyület átalakulása jól értelmezhető a fenol átalakulására 
javasolt mechanizmusban szereplő reakciókkal analóg lépésekkel.
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5.3.5. Egyéb aromás termékek átalakulására vonatkozó eredmények összefoglalása

A fenol átalakulásában képződő köztitermékek (katechol, hidrokinon, 1,2,4-trihidroxi- 
benzol, 1,4-benzokinon), illetve egy fenolszármazék (4-klór-fenol) heterogén 
fotokatalitikus reakcióinak vizsgálatával megállapítottam:

1. A hidrokinon-benzokinon redoxipár a reakciókörülményektől (oxidativ vagy reduktív) 
függően megvilágított ЛО2 szuszpenzióban képes egymásba alakulni Átalakulásuk 
során alifás termékek is képződhetnek.

2. A vizsgált, döntően oxidativ úton átalakuló modellvegyületek fotooxidációjához 
hatékony elektronakceptor jelenléte szükséges. Az elektronakceptor oldatfázisbeli 
koncentrációjának növelése növeli a fotooxidáció sebességét.

3. Ezüstion, mint elektronakceptor adagolásával valamennyi modellvegyület esetében 
gyorsabb az átalakulás, mint az oldott oxigéntartalmú rendszerekben. Kivételt csak a 
redukcióval (is) átalakuló benzokinon képez, ami ezüstion jelenlétében a gátolt 
redukció miatt nem alakul át.

4. A vizsgált vegyületek oxidációjának sebességében lényeges különbség nincs 
(ugyanazon nagyságrendbe esnek) és átalakulásaik jól értelmezhetőek a 
fenolátalakulás mechanizmusára javasoltakkal analóg reakciókkal.
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6. Összefoglalás

Doktori értekezésemben környezetvédelmi szempontból igen fontos heterogén 
fotokatalitikus reakciók vízkezelésben való alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatát tűztem 
ki célul.

A különböző modellvegyületeket közeli ultraibolya fénnyel gerjesztett, TÍO2 tartalmú, 
vizes szuszpenzióban vizsgáltam. A fenol, illetve származékai fotokatalitikus 
oxidációjának vizsgálata során megállapítottam, hogy az átalakulás csak hatékony 
elektronakceptor jelenlétében megy végbe. Elektronakceptor hiányában csak a viszonylag 
könnyen redukálható származékok alakulnak át.

Oldott oxigén, mint elektronakceptor jelenlétében valamennyi vizsgált modellvegyület 
fotodegradációja végbemegy. Az oldott O2 koncentrációjának növelésével minden esetben 
nőtt a fotooxidáció sebessége. Az átalakulás során azonosított hidroxilált termékek 
megjelenése összhangban van a reakciómechanizmusára általánosan elfogadott 
elképzelésekkel és a bemutatott kinetikai adatokkal együtt alátámasztja azt, hogy oxigén 
jelenlétében hidroxilgyök az elsődleges oxidáló ágens. Az átalakulásokat a metanol, mint 
OH-gyökfogó lényegesen gátolja. Az aromás köztitermékekkel egyidőben 
gyűrűfelhasadással is képződnek termékek. A rendelkezésre álló közvetett bizonyítékok 
szerint ezen komponensek alifás oxovegyületek, illetve savak.

Ezüstion, mint elektronfogó adagolása lényegesen hatékonyabb átalakulást 
eredményezett, ami elsősorban az ezüstionnak a töltésszétválási folyamatban betöltött, az 
oxigénnél effektívebb hatásával értelmezhető. Ebben az esetben átmeneti termékként csak 
a parabenzokinon keletkezik. A folyamatosan felhalmozódó parabenzokinon mennyisége 
csak az összes ezüstion redukálódása után kezd el csökkenni és hidrokinonná alakulni a 
szuszpenzióban. A kísérleti tapasztalatok alapján valószínűsítettem, hogy ezüstion 
jelenlétében az oxidációs folyamatok döntően közvetlen töltésátmenettel indulnak. 
Ezüstion tartalmú reakcióelegyekben a metanol inhibiáló hatása nem jelentős.

A hidrogén-peroxid a fenol átalakulásában elektronakceptor szerepét tölti be. Mind a 
bomlás kinetikája, mind a primer átmeneti termékek képződése hasonlatos az O2 
jelenlétében tapasztaltakhoz. Hidroxilgyökfogó jelenlétében mért jelentős, de nem teljes 
inhibíció arra enged következtetni, hogy H2O2, mint elektronakceptor alkalmazása esetén 
mind a hidroxilgyökök, mind a pozitív lyukakon való közvetlen töltésátmenet egyaránt 
részt vesz az átalakulásban.
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Summary

Heterogeneous photocatalytic oxidation of water pollutants

The appearance of compounds that are difficult to degrade by conventional chemical 

and/or biological methods (toxic, mutagenic, carcinogenic pollutants) in natural waters 

recently created a pressing need for the development of efficient water-treatment processes. 

The search for a solution of this problem has involved extensive examinations in the field 

of advanced oxidation processes (AOPs).

Since the early 1970s, there has been immense interest in the photochemistry of 

semiconductors, because of their beneficial features relating to the photocatalytic 

decontamination of water and the utilization of solar energy. In the well-known process of 

excitation of a semiconductor, absorption of a photon with suitable energy is followed by 

promotion of an electron from the conduction band to the valence band, leaving behind a 

positive charge vacancy, i.e. a hole. Therefore an irradiated solid semiconductor can 

provide available charges (electrons and positive holes) for the redox transformations of 

either organic or inorganic contaminants. In order for a photochemical change to proceed, 

on the one hand the charge-transfer reaction must compete efficiently with the 

recombination process. On the other hand the band edge positions of the applied 

semiconductor must be appropriate to the investigated redox system. Among the examined 

semiconductors TÍO2 (anatase) usually possesses the best features: photostable, 

inexpensive and non-toxic. Thus the TÍO2 based heterogeneous photocatalysis became one 

of the most promising possibilities in the water-treatment processes.

Although the continuously growing interest in semiconductor photochemistry has 

resulted in the appearance of a huge number of papers in the literature, there are still crucial 

uncertainties in our understanding.

In the present doctoral thesis, we set out to investigate the possibilities of the practical 

applications of heterogeneous photocatalytic processes in water treatment. The 

decomposition of several model compounds was investigated in near-UV-irradiated 

aqueous unbuffered TÍO2 (anatase) suspensions.
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The photochemical behavior of hydrogen peroxide

Although much effort has been devoted to the investigation of H2O2 photogeneration, 

far less attention has been paid to the basic photochemical transformations of H2O2 in 

irradiated TÍO2 suspensions, and few of the papers give a detailed description of the 

observed kinetics. Hence, we considered it useful to study the kinetic behavior of H2O2 in 

near-UV-irradiated aqueous unbuffered TÍO2 suspensions. The effects of the H2O2 

concentration, the catalyst loading, the dissolved oxygen concentration and the light 

intensity on the initial photodecomposition rate were studied.

The rapid photocatalytic decomposition of H2O2 was observed in a UV-irradiated 

aqueous TÍO2 suspension. It was found that the heterogeneous decomposition can be 

satisfactorily described in terms of the initial rates obtained from linear regression fits to 

the tirrad vs. ch2o2 curves. The linear dependence observed between the irradiation intensity 

and the phototransformation rate demonstrates that the photons absorbed by the 

semiconductor particles determine the decomposition rate. The initial rate of 

decomposition of H202 is strongly affected by the catalyst loading up to a saturation limit. 

This is due to the increased number of active sites until all the photons reaching the reactor 

are absorbed by the semiconductor. For a description of the dependence of the initial rates 

on the initial concentrations, Langmuir-Hinshelwood and Freundlich treatments were 

applied. The Freundlich treatment proved to be a suitable model for the characterization of 

this reaction system. A decomposition rate was established with a formal reaction order of 

0.21±0.01, as a consequence of the adsorption of H2O2 on the surface of the photocatalyst. 

Dissolved oxygen as a potential electron scavenger does not have a significant effect on the 

degradation rate.

Consequently, the H2O2 presumably formed in irradiated ТЮ2 suspensions may be 

expected to be only a short-lived intermediate, which can not accumulate under the applied 

conditions.

Investigation of the photodecomposition of phenol and its derivatives

Our results, relating to the photodecomposition of organic compounds (phenol and its 

derivatives) show that without any efficient electron scavenger present, no 

phototransformation of organics is observed, except for the reduction of p-benzoquinone.
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The degradation of phenol under different reaction conditions obeys apparently zero- 

order kinetics, although at high conversions deviation is observed from this model. The 

Langmuir-Hinshelwood model was successfully applied to describe the effects of O2 and 

the initial substrate concentration on the initial rate of phenol decomposition. A 

comparison of the adsorption constants of O2 and phenol reveals that O2 binds more 

strongly than phenol to the given anatase sample. During phenol photooxidation in the 

presence of O2, the rate-determining step is the electron capture by adsorbed O2. Under the 

conditions of this study both dissolved O2 and its reduction forms play only a minor role 

(apart from electron trapping) in the decomposition of phenol.

In the presence of dissolved O2 as an electron scavenger the degradation of all of the 

examined model compounds can occur. Enhancing the concentration of dissolved O2 

results in enhanced photooxidation. Both the appearance of hydroxylated products, which 

is in good accordance with the generally accepted degradation mechanism and the 

presented kinetics support that in the presence of dissolved 02 the OH radical is the main 

oxidizing species. The degradation is significantly inhibited by the presence of OH- 

scavengers (e.g. methanol). Besides the identified aromatic intermediates (hydroquinone, 

catechol, 1,2,4-trihydroxybenzene), the formation of presumed ring-opening products 

occurs simultaneously. Based on indirect evidences these compounds are presumably 

aliphatic oxocompounds and/or aliphatic acids.

Addition of silverion as (a more efficient) electron scavenger results in a significantly 

enhanced photodegradation rate, which is due to the beneficial effects of Ag+ on the charge 

separation efficiency. In the presence of Ag+ the only intermediate detected was p- 

benzoquinone, which can accumulate in the reaction mixture as long as the Ag+ reduction 

proceeded. After all the Ag+ has been reduced, the reduction of p-benzoquinone to 

hydroquinone occurs. In these systems the inhibition effect of methanol is not relevant. The 

experimental results confirm that in the presence of Ag+ the direct hole oxidation is the 

main degradation pathway and the hole-scavenging reactions determine the overall 
transformation rate.

Although the presence of H2O2 can open up an efficient route for the degradation of 

phenol without the addition of any other electron acceptor (i.e. the H2O2 can act as efficient 

electron acceptor), the presence of H2O2 as an additional radical source in air-equilibrated 

TÍO2 suspensions did not result in significantly enhanced mineralization. During the 

degradation of phenol in the presence of H2O2 both the degradation kinetics and the
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formation of primary intermediates occur similarly as in the presence of dissolved O2. The 

significant but not complete inhibition observed in the presence of OH -scavenger indicates 

that in the presence of H2O2 both OH and positive holes contribute to the degradation 

process.
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