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ВЪВЕДЕНИЕ 

Пречистването на природните и питейни води от органични замърсители, 
резултат на човешката дейност, става все по-актуален проблем в опазването на 
околната среда. През последните години един от най-активно развиващите се клонове 
на хетерогенната фотокатализа е свързван с приложението й за намаляване на 
замърсяването на околната среда. В класическата хетерогенна фотокатализа намират 
приложение различни оксиди и сулфиди, като TiO2, ZnO, CeO2, CdS, ZnS. Известно е, 
че най-добри фотокаталитични резултати, с максимален квантов добив за сега се 
получават в присъствие на TiO2. Редом с добре известните му предимства, основен 
недостатък на ТiO2 е неспособността му (поради ширината на забранената зона) за 
работа под въздействие на видима светлина. Стремежът да се адаптират катализаторите 
за работа при по-нискоенергетично лъчение стимулира изследванията върху неговото 
модифициране с метали, неметали, както и с други полупроводници. 

Литературният обзор в областта на дисертационното изследване показа: 
- Дотирането на ТiО2 с лантаноиди (Ln) предизвиква сериозен изследователски 

интерес като метод за повишаване на фотокаталитичната му активност, вкл. при 
облъчване с естествена светлина. Дотирането с азот се утвърждава като ефективен 
подход за повишаване на отклика на ТiО2 към видима светлина. 

- Ефектът на радиоактивността, на дотиращия агент върху активността на 
фотокатализаторите е практически непроучен. 

- Независимо от проведените многобройни изследвания и преобладаващото 
мнение за положителния ефект на дотирането, резултатите за ефективността на 
дотираните с лантаноиди и по-специално с неодим катализатори не са еднозначни. 
Данните за оптималните концентрации на дотиращия агент варират в широки граници. 
Показана е ролята на редица фактори, отнасящи се до метода и условията на синтез на 
катализатора, неговите структурни свойства, позицията на дотиращия агент в 
решетката на ТiО2, но данните за реалната значимост на редица от тях е дискусионна. 

- Значителна част от фотокаталитичните изследвания са направени върху багрила 
като моделен замърсител. Проучванията върху замърсители като фармацевтични 
препарати, хербициди и естрогени са ограничени. В достъпната ни литература не 
намерихме данни за фотокаталитично разграждане на последните два типа замърсители 
под действие на дотиран с Nd и N TiO2 и на негови композити с въглеродни 
нанотръбички, както за фотокаталиничната им обработка под действие на бяла и 
слънчева светлина. 

Цел на настоящото изследване е проучване на ролята, на модифицирането на 
ТiО2 с някои f-елементи, азот и нанотръбички върху активността му при 
фотокаталитично разграждане на багрила, хербициди и естрогени. 

 По-конкретно си поставихме задача да се изясни влиянието на типа на 
катализатора (търговски продукт Degussа P25 и TiO2 получен по зол-гел метод), 
състава (химичната природа и концентрация на модифициращия агент, наличие на 
радиоактивност) и условията на синтеза му (температура на нагряване, скорост на 
хидролиза при получаване на N-дотирания катализатор), условията на 
фотокаталитичния тест (тип на облъчването, концентрация на катализатора в 
пречистваната суспензия, нейното аериране и рН, качество на водата, използвана като 
разтворител на замърсителя) и химичната природа на замърсителя върху: фазовия 
състав, кристалната структура, морфологията, свойствата на повърхността, UV/VIS, 
фотолуминисцентните и ХРS спектрални характеристики, сорбционната способност и 
фотокаталитичната активност на получените катализатори. 
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І. ПОЛУЧАВАНЕ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА КАТАЛИЗАТОРИТЕ 

I.1. Методи за синтез 
Синтезът на изследваните катализатори е базиран на предложени в литературата 

методи като сa прецизирани условията на получаването им. 

a) Получаване на TiO2 

Получаването бе осъществено по зол-гел метод чрез киселинно-катализирана 
хидролиза на етанолов разтвор на Ti[OC4H9]4. Създаден са условия за контролирана и 
сравнително бавна хидролиза, благоприятстваща получаването на краен продукт с по-
голямо съдържание на анатaз и по-малки кристалити. След стареене на гела в 
продължение на 24 h при стайна температура, той се изсушава при 100 °С и се нагрява 
при желаната температура (550 °С, 700 °С, 900 °С) за 3-5 h. При някои от синтезите 
вместо Ti[OC4H9]4 е използван Ti[OCH(CH3)2]4. 

б) Модифициране на TiO2 

- Дотиране с неодим. На хидролиза по споменатия по-горе метод се подлага 
смес от етанолови разтвори на Тi-алкоксид и Nd(NO3)3.6H2O (0,1-10 % от очакваната 
маса на TiO2 в зависимост от желаното съдържание на дотиращ агент в крайния 
продукт). Термичната обработка на получения прозрачен гел се извършва при същите 
условия както при получаване на недотирания продукт. 

- Дотиране с азот. При получаването на дотиран с азот катализатор бе 
използвана хидролиза на Ti[O(CH2)3CH3]4, извършена с воден разтвор на амоняк (25 %) 
при температура 85 oC и последващо разбъркване в продължение на 4 h. Получената 
утайка се суши при 80 oC за 20 h и се нагрява 3 h при 350 oC. Получени са две 
модификации на катализатора, различаващи се по скоростта на хидролиза, означени в 
текста като TiO2-N-1.1 и TiO2-N-1.2 (получен при по-ниска скорост). Използван бе и 
вариант на метода, позволяващ по-добър контрол на скоростта на хидролиза чрез 
предварително подкисляване на етаноловия разтвор на алкоксида с HNO3. В текста 
пробата се означава като TiO2-N-2. Съдържанието на азот в дотираните проби е 1,8-2 % 
като в изследванията бе използван продукт, съдържащ 1,8 % азот. 

- Дотиране с неодим и азот. За получаване на TiO2, кодотиран с N2 и Nd се 
извършва хидролиза на етанолов разтвор, на Ti(OC4H9)4 и Nd(NO3)3·6H2O (последният в 
количество, отговарящо на съдържание на Nd 1,5 % от получения TiO2) с воден разтвор 
на амоняк (25 %) при температура 40-50 oC. Термичната обработка на гела се извършва 
при условия, еднакви с тези прилагани при получаване на дотиран с азот TiO2. 
Получените проби, означени като TiO2Nd-N1.1 и TiO2-Nd-N1.2 се различават по 
условията на хидролиза. TiO2-Nd-N1.2 е синтезиран в суха атмосферна среда след 
продухване на реакционния съд с азот N2.  

- Модифициране с въглеродни нанотръбички. Непосредствено след започване на 
процеса на хидролиза на алкоксида с подкислен до pH=3 водно-етанолов разтвор се 
прибавя (при силно разбъркване) определено количество въглеродни нанотръбички (5 
% от масата на очаквания TiO2). Полученият зол отлежава 24 h, изсушава се и след 
стриване се нагрява при 400 oC в продължение на 3 h и се оставя да се охлади до стайна 
температура в пещ при непрекъснат азотен поток, за да се избегне окислението на 
въглеродните нанотръбички. Съдържанието на въглеродни нанотръбички е подбрано на 
основата на литературни данни за оптимално съдържание на модифициращия агент в 
други фотокаталитични системи. 
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- Дотиране с ThO2. За получаването на механична смес TiO2-ThO2, търговският 
продукт TiO2 Degussa P25 и определено количество ThO2 (1% от масата на TiO2) се 
стриват в суспензия от етанол. Композит TiO2-ThO2 се получава чрез киселинно-
катализирана хидролиза на суспензия в етанол на Ti[OCH(CH3)2]4 и желаното 
количество ThO2. Същата процедура се прилага за получаването на дотиран с Ce3+ 
TiO2-ThO2 композит, като Ce(NO3)3.6H2O (1 % от масата на TiO2) се прибавя заедно с 
ThO2. Накрая всички проби (включително механичната смес TiO2-ThO2) се изсушават 
при 120 oC и се нагряват в продължение на 3 h при 550 oC или 700 oC. 

- Получаване на Nd2Ti2O7. При разбъркване с помощта на магнитна бъркалка към 
етиленгликолов (EG) разтвор на лимонена киселина (CA) се добавя Ti[O(CH2)3CH3]4 и 
Nd(NO3)3.6H2O (молно съотношение Ti:Nd:CA:EG = 1:1:10:40). Получения бистър 
разтвор се разбърква 30 min при температура 60 oC, изсушава се при 130 oC и се нагрява 
3 h при 900 oC. 

 
1.2. Охарактеризиране на катализаторите 

а) Фазов състав и кристална структура 

Рентгеновите дифрактограми на зол-гел синтезирания TiO2 (калциниран при 
350, 550 и 700 oC), на катализаторите от същия тип, съдържащи 1,8 % N или 10 % Nd 
(последният нагряван при 550, 700 и 900 oC), както и на композитите, съдържащи ThO2 
са показани на Фиг. 1. Данните за параметрите на кристалната решетка, фазовия състав 
и големината на кристалитите са обобщени в Таблици 1, 1а. 

- Фазов състав (Таблици 1, 1а) 
Фазовият състав на пробите зависи от температурата на нагряване и от 

присъствието на дотиращ агент. 

• Чист TiO2. Присъствие на рутил се регистрира в пробите, нагрявани при 700 oC 
и 900 оС като при 700 oC съдържанието му достига 30 %, по-високо от това в 
търговския продукт. 
• TiO2-Nd. Известно е, че присъствието на лантаноиди възпрепятства 
трансформацията на анатаз в рутил (вероятно поради образуването на Ti-O-Ln връзки). 

При нашите изследвания рутил се установява само в Nd-съдържащите проби, 
нагрявани при 900 oC. Дори и при тази температура обаче неговото съдържание е 
сравнително ниско (43 % от общия TiO2). За разлика от някои твърдения в 
литературата, в настоящото изследване се установява, че инхибиращият ефект на Ln 
(или поне на Nd) върху фазовата трансформация на TiO2 се запазва до доста високи 
негови концентрации в матрицата. 

Nd2O3 не се открива в пробите, получени при 550 и 700 oC. Формиране на 
Nd4Ti9O24 (24 %) се наблюдава само при проби, нагрявани при 900 oC. 

• TiO2-N. Условията на синтез за приготвянето на N-дотирания катализатор, водят 
до получаването единствено на анатаз. 

• TiO2-ThO2. Съдържанието на анатаз в зол-гел приготвения TiO2, калциниран 
при 550 oC е 91 %, в съчетание с фаза със съдържание 9 %, която рентгенографски може 
да бъде определена като брукит, но по-вероятно е не добре кристализирала (аморфна) 
компонента. Тя не се наблюдава в композитите TiO2-ThO2, получени при същата 
температура на калциниране (Taблица 1a). Съдържанието на анатаз в TiO2-1 % ThO2 
нараства на 96 % (с 3 % рутил). Фаза рутил не е установена в TiO2 дотиран с 2 % ThO2. 
Следва да се заключи, че 5f-йоните, подобно на 4f- стабилизират полиморфната форма  
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Фиг. 26. Рентгенови дифрактограми на TiO2 получен при 350 (1), 550 (2) и 700 oC 
(3), N-дотиран TiO2 (4), Nd-дотиран TiO2, получен при 550 (5), 700 (6) и 900 oC (7), 
TiO2, получен при 550 oC, съдържащ 1 % (8) и 2 % (9) ThO2 и TiO2, получен при 

700 оC, съдържаща 1 % ThO2 (10).  
 

анатаз. В пробата TiO2-1 % ThO2, калцинирана при 700 оС рентгенографски се 
регистрират следи от Th2Ti4O12. 

- Параметри на кристалната решетка (Таблица 1) 

• Чист TiO2. TiO2 е материал с добре позната тенденция към анизотропен 
растеж. Това може да обясни малките отклонения на дължината на осите в зависимост 
от температурата на получаването му. 

• TiO2-Nd. Присъствието на Nd3+ води до леко (температурно-зависимо) 
нарастване на осите а и с на анатаз, получен при 550 и 700 oC (0,2 – 0,3 %). Това 
показва, че някакво количество Nd3+- йони се вграждат в решетката на TiO2. Като се 
вземе под внимание голямата разлика в йонните радиуси на Ti4+ (68 pm) и Nd3+ (104 
pm), такъв сравнително слаб ефект (предполагащ ограничено вграждане на Nd3+ в 
решетката на TiO2) може да се очаква. При висока температура (900 oC) се образува 
нова фаза Nd4Ti9O24. Обемът на неговата елементарната клетка е малко по-малък от 
този на референтния материал, а параметрите на елементарните клетки на анатаз и 
рутил са почти същите като тези, установени при 700 oC. Това предполага, че настъпва 
„насищане” на решетката на TiO2 с дотиращ агент. Имайки предвид съдържанието на 
Nd4Ti9O24 в пробата (24 %, Таблица 4) и цялостното количество Nd в началния разтвор, 
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може да се предположи, че концентрацията на Nd, навлязъл в решетката на TiO2 след 
нагряване при 700 oC е ~0,07 %. Следва да се приеме, че останалият Nd2O3 присъства в 
пробата в рентгено-аморфно състояние, т.е. лантаноидът е диспергиран в матрицата от 
TiO2. 

• TiO2-ThO2. Поради голямата разлика в йонните радиуси на Ti4+ (74.5 pm) 
и Th4+ (119 pm), както и поради използвания метод на синтез, влизането на Th4+ в 
решетката на TiO2 е малко вероятно. Присъствието на характеристични рефлекси на 
ThO2 потвърждават композитната природа на получените материали. Въпреки това 
параметърът a на кристалната решетка леко намалява, а c се увеличава при всички 
проби, съдържащи Th. Това, както и наблюдаваните промени в междуплоскостните 
разстояния, показват, че малко количество от добавения ThO2 влиза в структурата на 
TiO2. Образуването на дефекти, включващи ториев атом и кислородна ваканция, 
намиращи се в непосредствена близост изглежда по-вероятно, като причина за 
промените в параметрите на решетката, отколкото вграждането на Ti4+ като заместващ 
атом. 

• TiO2-N. Слабото увеличение на параметрите на решетката на N-
дотирания продукт в сравнение с тези на чистия TiO2, получен при същата температура, 
може да се обясни със заемане от азота на междувъзлови позиции. 

 

- Големина на кристалитите (Таблица 1) 
• Чист TiO2. Зол-гел полученият TiO2 показва значително по-малки 

кристалити (9.3 nm при 550 oC) в сравнение с търговския продукт Degussa P25 при 
всички приложени температури на синтез. Както може да се очаква, големината им 
нараства с повишаване на температурата на синтез, особено значително (повече от 3-
пъти) при нагряване над 550 oC (40 nm при 700 oC). 

• TiO2-Nd. Присъствието на Nd3+ подтиска растежа на кристалитите. 
Поради това големината на тези, получени при 550 oC е по-малка с ~21 % в сравнение с 
немодифицираните с Nd проби. Този ефект става много по-отчетлив при 700 oC и 
сравнението с литературни данни показва, че е общо взето пропорционален на  
съдържанието на Nd. Намаляването на големината на кристалитите вероятно се дължи 
на бариера между тях, създавана от катиони на дотиращия агент, която възпрепятства 
директния контакт между тях и нарастването им. Същия ефект има и образуването на 
Ti–O–Ln връзки. При все това, нагряването при 900 oC води до рязко увеличение на 
кристалитите дори в присъствие на Nd3+. 

• TiO2-N. Дотирането с азот води до леко увеличение на големината на 
кристалитите в сравнение с чистия продукт, получен при същата температура, за 
разлика от резултатите, получени при кодотиране с въглерод и азот, където 
нарастването и агломерацията на кристалите TiO2 е ограничена. 

• TiO2-ThO2. Наблюдава се значително нарастване на големината на 
кристалитите от (средно) 9 nm при анатаз в недотирания TiO2 до 17-18 nm в TiO2-ThO2 
композитите, калцинирани при 550 оC (Taблица 1a). Както се вижда от същата таблица 
обаче, наличието на ThO2 леко подтиска растежа на кристалитите на двете фази, когато 
материалите са получени при 700 oC. Немонотонно влияние на ThO2 върху големината 
на кристлитите се съобщава и от други автори. 

б) Морфология, специфична повърхност и порьозност 

Фиг. 2 показва SEM-снимки на част от получените катализатори. Зол-гел 
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Taблица 1. Параметри на кристалната решетка, големина на кристалитите и 

фазов състав на изследваните проби. 
 

Проба Параметри Анатаз Рутил Nd4Ti9O24 

JCPDS 78-2485 (рутил) 
JCPDS 73-1764 (анатаз) 
JCPDS 73-1765 (Nd4Ti9O24) 

a, Ǻ 3.77600 4.59370 14.475(2) 
b, Ǻ 35.304(5) 
c, Ǻ 9.48600 2.95870 13.996(2) 
V, 106 pm3 135.25 62.43 7152.31 

Degussa P25 
Кристалити, nm 45 56  
Съдържание, % 82 18 

TiO2 (нагряван при 350 oC) 

a, b, Ǻ 3.7827(7) 

 

c, Ǻ 9.472(2) 
V, 106 pm3 135.53 
Кристалити, nm 9.4 
Съдържание, % 100 

TiO2 (нагряван при 550 oC) 

a, b, Ǻ 3.784(1) 
c, Ǻ 9.481(3) 
V, 106 pm3 135.73 
Кристалити, nm 9.3 

 Съдържание, % 100  

TiO2 (нагряван при 700 oC) 

a, b, Ǻ 3.7808(4) 4.5898(5) 
c, Ǻ 9.506(1) 2.9562(4) 
V, 106 pm3 135.88 62.28 
Кристалити, nm 29 40 
Съдържание, % 70 30 

TiO2-Nd (нагряван при 550 oC) 

a, b, Ǻ 3.794(2) 

 

c, Ǻ 9.499(6) 
V, 106 pm3 136.70 
Кристалити, nm 7.1 
Съдържание, % 100 

TiO2-Nd (нагряван при 700 oC) 

a, b, Ǻ 3.791(3) 
c, Ǻ 9.504(7)  
V, 106 pm3 136.56 
Кристалити, nm 7.6 
Съдържание, % 100 

TiO2-Nd (нагряван при 900 oC) 

a, Ǻ 3.7815(7) 4.5905(8) 13.980(9) 
b, Ǻ 35.26(2) 
c, Ǻ 9.507(2) 2.9559(6) 14.472(7) 
V, 106 pm3 135.94 62.29 7133.80 
Кристалити, nm 33 88 28 
Съдържание, % 43 33 24 

TiO2-N-2 

a, b, Ǻ 3.792(2) 

 

 
c, Ǻ 9.501(6) 
V, 106 pm3 136.60 
Кристалити, nm 12 
Съдържание, % 100 

 a, b, Ǻ 3.783(3)   
 c, Ǻ 9.475(8)   
TiO2-Nd-N-1,2 V, 106 pm3 136.58   
 Кристалити, nm 5.7   
 Съдържание, % 100   
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Таблица 1а. Параметри на кристалната решетка, големина на кристалитите и 
фазов състав на смес и композити TiO2-ThO2. 

Проба T,oC Параметри Aнатаз Брукит Рутил ThO2 Th2Ti4O12 

Degussa P25  
Големина на 
кристалити, nm 45 

 
56 

 

 

Съдържание, % 82 18 

Degussa P25 
+ 1 % ThO2 
(смес) 

550 

a, b, Ǻ 3.7829(5) 

 

4.5917(8) 
5.593(2) 

c, Ǻ 9.502(1) 2.9552(8) 
V, 106 pm3 135.9694 62.30512 174.93350 
Големина на 
кристалити, nm 21 31 26 

Съдържание, % 83 16 1 

TiO2 (зол-
гел) 

a, Ǻ 3.784(1) 9.184 

  

b, Ǻ 5.447 
c, Ǻ 9.481(3) 5.145 
V, 106 pm3 135.7311 257.380 
Големина на 
кристалити, nm 9 7 

Съдържание, % 91 9 

TiO2- 
1 % ThO2 

a, b, Ǻ 3.7803(5) 

 

4.587(3) 5.586(2) c, Ǻ 9.501(1) 2.954(3) 
V, 106 pm3 135.77130 62.14516 174.31010 
Големина на 
кристалити, nm 18 25 21 

Съдържание, % 96 3 1 

TiO2- 
2 % ThO2 

a, b, Ǻ 3.7819(7) 

 

5.592(1) c, Ǻ 9.501(2) 
V, 106 pm3 135.88150 174.88070 
Големина на 
кристалити, nm 17 22 

Съдържание, % 98 2 

TiO2 

700 

a,b, Ǻ 3.7808(4) 4.5898(5) 

 

c, Ǻ 9.506(1) 2.9562(4) 
V, 106 pm3 135.87800 62.27573 
Големина на 
кристалити, nm 29 40 

Съдържание, % 70 30 

TiO2- 
1 % ThO2 

a, Ǻ 3.7799(4) 4.5893(5) 5.590(1) 
10.96(1) 

b, Ǻ 8.561(8) 
c, Ǻ 9.509(1) 2.9567(4) 5.177(4) 
V, 106 pm3 135.86190 62.27391 174.70550 437.11060 
Големина на 
кристалити, nm 22 36 25  

Съдържание, % 71 28 1 0.1 

 

синтезираният TiO2 има глобуларна структура със значително по-големи морфологични 
зърна от тези на търговския продукт, 200-500 nm за материала получен при 350 oC и над 
1 µm след нагряване при 700 oC. Наблюдава се склонност към агломериране и спичане, 
съпроводено с образуване на блокчета с големина до няколко микрометра. 
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Дотирането с Nd и N води до образуване на по-малки кристали с нeправилни 
форми. 

Фиг. 3 представя ТЕМ-снимка на композита TiO2-NT. TiO2 кристалитите (около 
10×10 nm и по-малки) се виждат подредени около тръбичките, както и събрани на 
групи, вероятно около активните центрове на нанотръбичките (отвори и др.п.). 

 

а b 

c 

e 

 

d 

f 

Фиг. 2. SEM снимки на Degussa TiO2 P25 (a); TiO2, получен по зол-гел метод и 
нагряван при 350 oC (b) и 700 oC (c); N-дотиран катализатор (d) и TiO2-Nd, 

нагряван при 550 oC (е) и 700 oC (f). 

 

Адсорбционно-десорбционни изотерми. 
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Фиг. 4 показва изотермите на адсорбция-десорбция на проучваните проби. Те 
могат да се опишат като тип ІV с хистерезисни примки от различен тип, показан и 
кратко интерпретиран (на основата на литературни данни) в Таблица 2. Общо взето, 
всички изследвани материали показват наличие на мезопори. Кодотирането с Nd 
значително променя изотермата на TiO2-N-1.2 и я доближава до тази на TiO2-Nd – тип 
IV, хистерезис Н2 с инфлексна точка за адсорбиран обем азот при доста по-ниска 
стойност на Р/Р0. Хистерезисната примка в изотермата на TiO2-NT показва наличие на 
тънки, тесни като цепнатини пори. Непълното й затваряне под относително налягане 
0,45 може да се дължи на увеличаване на обема („подуване”) на материала, особено 
характерно за въглерод съдържащи проби по време на етапа на адсорбция. 

 

Площ и обем на порите и разпределението им по диаметър 

Фиг. 5 показва разпределението на обема и площа на порите (17 Å – 3000 Å) на 
проучваните катализатори спрямо средния им диаметър. Тъй като размерът на 
молекулата на един от изследваните замърсители е ~15 Å, представляват интерес пори 
с ширина над тази стойност. Резултатите са обобщени в Таблица 2. Забелязва се, че 
всички проучвани материали показват порьозна структура и съдържат микропори с 
изключение на N-TiO2. 

• TiO2 Р25. Катализаторът TiO2 Р25 проявява пори с разнообразни 
диаметри, но преобладават по-малките, с диаметър до 70 Å. Разпределението на обема 
и площта им спрямо диаметъра е по-скоро e бимодално. 

• Зол-гел TiO2. Средният диаметър на порите на продукта, получен по зол-
гел метод е значително по-голям от този на Degussa Р25, но общият им обем и площ (за 
порите в целия интервал 17 Å – 3000 Å), както и обема и площта на микропорите са по-
малки в сравнение с тези при Р25. 

• TiO2-Nd. Дотираният с Nd продукт показва характеристики, значително 
доближаващи се до тези на търговския продукт с изключение на обема на микропорите, 
който е с един порядък по-голям в модифицирания катализатор. 

• TiO2-N. Средният диаметър на порите в TiO2-N катализаторите доста 
силно зависи от метода на получаването им. Синтезът при по-малка скорост на 
хидролиза (сравни проби TiO2-N-1.1 с TiO2-N-1.2 и TiO2-N-2) води до пори с по-малък 
диаметър. Като цяло диаметърът е по-малък, а общата им повърхност и обем са най-
големите в сравнение с другите изследвани катализатори, но при някои от пробите 
микропори (3.1– 4.6 Å) практически не се регистрират. 

• TiO2-Nd-N-1.2. Наблюдават се пори с доста еднороден диаметър (Фиг. 
30h). Доминирането на порите с по-малък диаметър вероятно се поражда от дотирането 
с азот, каквато тенденция се наблюдава и при трите азотни катализатора. Пори с по- 
големи диаметри почти липсват. В тази проба се регистрират най-голям общ обем и 
площ на микропорите. 

• TiO2-NT. Порите с по-малък диаметър обуславят по-голямата част от 
площта на порите в композита TiO2-NT. Обемът и площта на порите при него показват 
мономодално разпределение около пори със среден диаметър към 7 nm. 

• Nd2Ti2O7. Общите обем и площ на порите и на микропорите на 
стехиометричната проба Nd2Ti2O7 са много по-малки от съответните параметри на 
TiO2, дотиран с 10 % Nd. Средната ширина на порите, обаче е много по-голяма. 
Разпределението на обема и площта им по отношение на средния им диаметър показва, 
че най-голям принос към обема на порите имат големите (над 318 Å), а по отношение 
на площта - големите и много малки (под 30 Å) пори. 
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Фиг. 3. TEM-снимка на композит от зол-гел получен TiO2 с 5 % въглеродни 

нанотръбички (TiO2-NT). 

 

Фиг. 4. N2-адсорбционни-десорбционни изотерми на Degussa TiO2 P25 (a), зол-гел 
получен (при 700 oC) TiO2 (b), TiO2-N-1,1 (c), TiO2-N-1,2 (d), TiO2-N-2 (e), ТiO2-Nd 

(f), ТiO2-Nd-N-1.2 (g), Nd2Ti2O7 (h), и TiO2-NT (i)  
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- Специфична повърхност (Таблица 2) 

Сравняването на Фиг. 2 с данните, поместени в Таблица 2 показва връзка между 
специфичната повърхност по ВЕТ и големината на морфологичните зърна на 
проучваните материали. Трябва да се приеме, че последната, както и агломеризацията и 
спичането са основните фактори определящи специфичната повърхност. 

Добре известно е, че специфичната повърхност силно зависи от температурата, 
при която е нагряван материала, примерно от 59,2 m2/g за материал получен при 400 oC 
до 0,08 m2/g, установена след нагряване при 700 oC. Литературните данни по 
отношение на този параметър варират в доста широк интервал, дори относно материали 
получени по сходни методи и температури. Уплътняване на пробата с нарастване на 
температурата се наблюдава и в настоящата работа, но е сравнително по-слабо 
изразено. 

Специфичната повърхност (Таблица 2) на зол-гел получения при 700 oC TiO2 е 
значително по-малка от тази на търговския продукт Degussa Р25. 

Дотирането с Nd оказва силен ефект върху синтезирания от нас TiO2, увеличава 
специфичната повърхност и повечето от параметрите на дотираната проба се 
доближават до тези на търговския продукт. Рязко увеличение на активната повърхност 
в резултат на дотиране с Ln се съобщава и в други публикации. Очевидно Ln3+- йоните 
забавят „кондензацията” по време на синтеза на дотирания материал, понижавайки 
агрегацията и нарастването на частиците, характерни за по-високи температури. 

N-дотираните проби показват значително по-голяма специфична повърхност и 
порьозност поради по-ниските температури на синтез. Синтезът при по-ниска скорост 
на хидролиза (сравни проби TiO2-N-1.1 с TiO2-N-1.2 и TiO2-N-2) води до по-голяма 
специфична повърхност. 

Независимо от сравнително ниското съдържание на NT в композита TiO2-NT, те 
определят значително повишената повърхност на последния в сравнение с чистия TiO2. 

Специфичната повърхност на ко-дотирания катализатор е една от най-големите 
сред изследваните образци, вероятно поради съчетаването на влиянието от дотиране с 
N и Nd и ниската температура на синтез на катализатора. 

Специфичната повърхност на стехиометричната проба Nd2Ti2O7 е много по-
малка от тази на TiO2, дотиран с 10% Nd. 

в) Инфрачервени, UV/VIS, флуоресцентни и рентгенови фотоелектронни 
спектри 

Инфрачервени спектри 

Данните за позициите на ивиците в инфрачервените спектри са обобщени в 
Таблица 3. Данните по отношение на вибрационните трептения на скелетните OTiO 
връзки в анатаза варират в доста широк интервал (436-502, 638 cm-1), но в нашите 
проби се проявяват при 581 (за оксида, получен при ниска немпература) - 663 cm−1. 
Изглежда, че с повишаване на температурата, на синтез ивицата се отмества към по-
големите вълнови числа, но няма ясно изразена връзка между позицията й и 
температурата на нагряване на оксида или дотирането с Nd3+. Дотирането с азот води 
до значителното й синьо отместване (от 581 cm-1 за чистия оксид до 636 cm-1 за 
дотирания, получен при същата температура. Това предполага възможно влияние на 
дотиращия агент върху O- Ti-O връзките. 
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Таблица 2. Структурни свойства на синтезираните катализатори. 

Параметър 
                                    

Катализатор Degussa P25 TiO2 
(700ºC)

TiO2+10 % Nd
(700 ºC) TiO2N-1.1 TiO2N-1.2 TiO2N-2 Nd2Ti2O7 

TiO2Nd-N-
1.2 

TiO2-NT 
(400 °С) 

Площ (по ВЕТ), 
m2/g 

52.0 7.3 57.7 105.9 150.0 141.5 11.2 153.9 34.4 

Обща площ на 
порите, с диаметър 
17 - 3000 Å , m2/g 

56.5 7.3 56.2 111.6 165.7 156.9 11.9 141.9 31.8 

Общ обем на 
порите, с диаметър 
17 - 3000 Å, cm3/g 

0.175 0.040 0.179 0.286 0.300 0.239 0.110 0.188 0.076 

Среден диаметър 
на порите, Å 127.3 213.1 124.4 104.1 76.8 62.0 373.9 50.1 87.7 

Общ обем на 
микропорите, n.10-5 

cm3/g 
3.1 0.6 29.3 4.3 * * 15.2 45.1 9.8 

Обща площ на 
микропорите, m2/g 1.89 0.11 2.04 1.44 * * 0.55 8.51 1.29 

Тип N2- 
адсорбционна-
десорбционна 
изотерма, тип 
хистерезис, 

особености на 
порите 

IV, H3; 
мезопорьоз-
ност, тънки, 
тесни като 
цепнатини 
пори. 

IV, H2; наличие на 
дупки и кухини, които 

са по-широки от 
отворите им. 

 

IV, H3 
IV, H1; 

мезопорест 
 

IV, H2; 
еднороден 
диаметър 

на 
отворите. 

 

IV, H3; 
мезо- и 

макропори
IV, H1 IV, H3 

* В пробата не са установени микропори (<4,6 Å) в 
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Ивицата при 457-476 cm-1 (припокриваща се с тази около 630-660 cm-1), забелязана в 
спектъра на Nd-дотирания катализатор може да се отдаде на O-Ti-O-Nd връзки. 
Присъствието на Nd2O3 се доказва чрез ивицата при 1052 cm-1. Ивиците при 1450, 1230 
и 1090 cm-1 се приписват на азотни атоми, включени в структурата на TiO2. 

UV/VIS спектри 

UV/VIS дифузионно-отражателните спектри на синтезираните материали са 
показани на Фиг. 6. 

• TiO2 P25. Забелязва се, че търговският продукт Degussa TiO2 P25 показва 
известна абсорбция във видимата част на спектъра. Известно е че прахообразните 
проби от TiO2 показват абсорбция във вълновия интервал над 400 nm поради 
присъствието на Ti3+, които могат да се формират в резултат на редукция на TiO2 при 
по-високи температури. ЕПР-спектралните изследвания обаче не показват измеримо 
присъствие на Ti3+. Поради това абсорбцията на видима светлина от P25 следва да се 
отдаде на пренос на заряд в рутилови наночастици, чиято забранена зона е 3,0 eV. 

• Чист TiO2. Оптично-абсорбционният „ръб” в спектъра на зол-гел получения 
TiO2 показва леко „червено” отместване (над 400 nm) в сравнение с този на търговския 
продукт. Тъй като само анатаз е открит в материалите, получени при 550 оС, това 
отместване (и съответното понижение в енергията на забранената зона) може да се 
свърже по-скоро с понижаването на степента на кристализацията в пробите отколкото с 
промяна на кристалната структура. Червеното отместване, наблюдавано при пробата от 
чист зол-гел получен TiO2 (нагряван при 700 oC) в сравнение с Р25 може да се дължи на 
по-високото относително съдържание на рутил (съдържанието на рутил в Degussa P25 е 
18-20 %). 

• TiO2-N. N-дотираният продукт показва два абсорбционни „ръба”. Наличието на 
първия се свързва със структурата на забранената зона на изходния TiO2, а вторият 
може да се обясни с образуването на N2p слой, който се намира над O2p валентния 
слой в TiO2-xNy, т.е. със заместването в кристалната решетка на О с N атоми. В резултат 
на това абсорбцията на продукта в интервала 400-550 nm е значително повишена (в 
сравнение с чистия материал, получен по зол- гел метод). Този резултат се потвърждава 
от литературни изследвания с ab initio изчисления. 

• TiO2-NT. Ниската отражателна способност на TiO2-NT композита се дължи на 
неговия черен цвят. 

• TiO2-Nd, ТiO2-Nd-N-1.2, Nd2Ti2O7. Спектърът на TiO2-Nd наподобява този на 
Nd2O3 с абсорбционни ивици при 431, 476, 530, 586, 748 и 806 nm. Ивиците при 527, 
586, 762 и 802 nm се отдават на 4f електронните преходи в Nd3+- йоните. По принцип 
присъствието на Ln3+-йони в TiO2-матрицата може да доведе до червено отместване и 
пренос на заряд от O2p до Ti3d слоя. Наблюдаваното синьо отместване в забранената 
зона при дотираните проби може да се обясни с ефекта от квантовия размер, получен в 
резултат на много малките по размер частици (Таблици 2) в сравнение с тези на 
търговския продукт (съответно 45 и 56 nm за анатаз и рутил), както и подтискането на 
фазовия преход анатаз → рутил. Спектърът на Nd-N-кодотирания катализатор 
практически повтаря този на TiO2-Nd. Спектърът на Nd2Ti2O7 във видимата област е 
подобен на този на Nd-N-дотираната проба с ясно изразено синьо отместване, което 
подсказва наличието на по-широка забранена зона. 

 

 



a b

d e

g h

ите и тяхната площ като функция от диаметъра на порите за Degussa TiO2 P25 (a), зол-гел TiO2, нагряван при 700
-1,2 (d), ТiO2-N-1,1 (e) и TiO2, модифициран с въглеродни нанотръбички (TiO2-NT) (f), TiO2-Nd (g), TiO2-Nd-N-1.2 (
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Таблица 6. Ивици в инфрачервените спектри на някои от проучваните катализатори 

Катализатор (температура на 
нагряване,  oC) 

aИвици, cm-1 

Degussa P25 3428 1645vw   1114vw 663vs 539sh  
TiO2 (350) 3422 1625vw   1114vw 581vs   
TiO2-N 3418 1636w 1540vw 1455vw 1123vw 636vs   
TiO2 
(550) 

3410 1625w   1114vw 640vs 519sh  

TiO2 
(700) 

3428 1625vw   1114vw 620vs   

TiO2-Nd 
(550) 

3388 1625w   1114vw 663vs  476vs

TiO2-Nd 
(700) 

3410 1625w   1052m, 
1092vw

620vs  457vs

TiO2-Nd 
(900) 

3408    1134 640 558sh  

a m – Средно, w – слабо, vw – много слабо, vs – много силно, sh – рамо. 

 
Фиг. 6. UV/VIS дифузионно-отражателни спектри на проучваните катализатори. 

Рентгенови фотоелектронни спектри 

Енергиите на свързване за част от изследваните проби са обобщени в Таблица 7. 

• Ti2p. Пикът на Ti2p3/2 при 458.6-459.0 eV може да се свърже с Ti4+. 
Енергиите на свързване на Ti2p3/2 и Ti2p1/2 се изместват към по-ниски стойности в Ln3+-
дотиран TiO2 в сравнение с чистия TiO2 и симетрията на пика се нарушава поради 
включването на Ln3+ в матрицата. Отместването се отдава на образуването на Ti3+ 
(свързваща енергия 457,0 eV) на повърхността на пробата. Тези особености се 
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наблюдават и в спектрите на нашите дотирани проби – има слаб сигнал около 457 eV и 
симетрията на пика на Ti2p3/2 е нарушена. Следователно може да се предположи 
наличие на Ti3+, но те биха могли да се дължат на десорбция на кислородни атоми при 
анализа, т.е. наличие на Ti3+ в изходните образци не може да се приеме еднозначно. 

• O1s. Ивицата O1s попада в диапазона 529,9–530,1 eV и се дължи на 
връзки Ti4+-O. Асиметрията от страната на по-високата енергия предполага присъствие 
на три типа кислородни частици (Фиг. 7). 

• Nd3d. Фотоелектронните пикове на Nd потвърждават неговото 
присъствие на повърхността на пробата. Наблюдава се (Таблица 7) тенденция към 
отместване на енергията на O1s към по-ниски стойности, а тази на Nd3d5/2 към по- 
високи. 
 

Tаблица 7. Енергии на свързване (eV) в TiO2 и дотиран TiO2 

 TiO2 
TiO2 дотиран с 

Nd (700 oC) N Nd-N-1.2 

O1s a b c LBE* HBE* LBE HBE LBE HBE 
529.7 531.5 532.9 529.8 531.9 530.1 531.7 530.1 531.5 

Ti2p3/2 458.4 458.5 458.8 458.8 
Nd3d5/2  982.7  982.4 
N1s  400.2 400.05 
C1s 285.0 
Cl2p  198.4 198.5 198.7 

* LBE - ниска енергия на ивицата, HBE - висока енергия на ивицата 

 
Фиг. 7. Ивица O1s в рентгеновия фотоелектронен спектър на TiO2-Nd-N.  

Едно възможно обяснение е пренос на заряд от неодима към титана. 

• N1s. В изследваните проби N1s пика се регистрира при 401,1 eV и се 
свързва с присъствието на азот в междувъзлови позиции. Пикът при 396,0 eV, 
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приписван на азот, заместващ O2- йони в решетката на TiO2 е с много малък 
интензитет.Това говори, че дотираните азотни атоми вероятно заемат в много по-
голяма степен междувъзлови позиции в кристалната решетка. Малките различия между 
ивиците на Ti2p в спектрите на чистия и N-дотирания TiO2, обаче, показват промяна на 
състоянието на Ti, която може да се отдаде на разликите в сдвояването с O- и N- 
орбитали. В такъв случай се достига до предположение (различно от горното) за 
внедряване на азот в кислородни позиции. 

Положението на N1s-пика в спектъра на кодотираната проба не променя 
позицията си спрямо тази в N-дотираната проба. Това показва, че електронната 
плътност на азота не се променя в резултат на наличието на Nd3+ в структурата на TiO2. 
Дотирането с азот, обаче, изглежда, че повлиява състоянието на неодима в присъствие 
на азот в матрицата от TiO2 (Таблица 7). 

Флуоресцентни спектри 

Спектрите на възбуждане и на емисия на TiO2-10% Nd са показани (като пример) 
на Фиг. 8. Позициите на емисионните ивици на изследваните проби (Р25, TiO2, получен 
по зол-гел метод при 700 oC, същият, дотиран с 10 % Nd и TiO2-N) практически не се 
различават (521.0, 506.0, 495.1, 486.1, 440.1, 420.1 nm). Ивицата във видимата област 
при ~550 nm се приписва на кислородни ваканции, асоциирани с Ti3+, но както беше 
показано присъствието на последния не може да се приеме за доказано. 
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Фиг. 8. Спектри на възбуждане (1) и на фотолуминесцентна емисия при 
възбуждане при 330 nm (2) на TiO2, получен по зол-гел метод при 700 oC, 

дотиран с 10 % Nd. 
 

Доколкото флуоресцентната емисия е резултат на рекомбинацията на възбудени 
електрони и дупки, по-ниският й интензитет е индикация за по-ниска скорост на 
рекомбинация при равни други условия. Подобен ефект се набюдава при дотираната с 
неодим проба и потвърждава възможността включеният в TiO2 лантаноиден йон да 
действа като уловка на електрон и по този начин да облекчава разделянето на двойките.  

 
ІІ. СОРБЦИОННА СПОСОБНОСТ И ФОТОКАТАЛИТИЧНА АКТИВНОСТ 

НА КАТАЛИЗАТОРИТЕ 

II.1. Фотокаталитично разграждане на багрила 
Фотокаталитичната активност на катализаторите, измерена чрез скоростната 

константа на разграждане на моделния замърсител малахитово зелено е представена в 
Таблица 8 и илюстрирана на Фиг. 9. Резултатите представляват усреднени стойности от 
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три паралелни експеримента. Възпроизводимостта на тестовете е оценена чрез 5 
паралелни експеримента, проведени (независимо един от друг, по различно време) с 
TiO2, съдържащ 0,1 % Nd. Общата неопределеност (относително стандартно 
отклонение) на реакционната скоростна константа е около 20 %.  

Резултатите са доста чувствителни по отношение на разстоянието между 
пречистваната суспензия и светлинния източник (т.е. към светлинния интензитет). 
Увеличение на това разстояние с 10 % води до намаляване на скоростната константа на 
разграждане с 50 %. 

 
II.1.1. Влияние на типа на катализатора и концентрацията на дотиращия агент 

Degussa P25 TiO2, сравнена със зол-гел синтезиран TiO2. Експерименталните 
данни показват, че зол-гел полученият катализатор (нагряван при 550 и 700 oC) има по-
ниска активност (eксп. 2, 3 и 9; Таблица 8) в сравнение с търговския продукт Degussa 
P25. Същата тенденция бе установена (в присъствие на UVС и UVА лъчение) при 
разграждане на някои естрогени и хербициди (раздели IІ.2 и IІ.3). Това може да се 
обясни с: (i) Неподходящо съдържание на рутил (Таблица 2) – отсъстващо в пробите, 
получени при 350 oC и 550 oC, но твърде високо в тези, ситезирани при 700 oC. (ii) По-
големия размер на морфологичните зърна (Фиг. 2), влияещ върху динамиката на 
рекомбинацията на двойките e-/h+ и адсорбцията им на повърхността. (iii) Много по-
малката специфична повърхност на получения от нас катализатор и различията в 
порьозността на двата типа материали (Таблица 2). (iv) Други свойства на повърхността 
като киселинност, хидрофобност и повърхностни магнитни взаимодействия, които не 
са проучени в детайли. Като се отчетат разликите в методите на синтез, на двата 
катализатора гореспоменатите различия са напълно възможни. 

Влияние на температурата на синтез на катализатора. Активността на 
материала, получен при 350 oC е много ниска (експ. 13, Таблица 8). Няколко причини 
могат да обяснят този резултат: (i) неподходящи структурни свойства; (ii) непълна 
кристализация, която възпрепятства прехода на фото-индуцирани дупки от 
вътрешността към повърхността на катализатора (където проявяват разграждащото си 
действие върху замърсителя) и по този начин улеснява рекомбинацията на дупки и 
електрони и понижава квантовия добив; (iii) присъствието на остатъчен въглерод от 
изходните материали за получаване на TiO2. 

Температура на нагряване 550 oC при синтеза на катализатора изглежда 
оптимална в проучвания температурен интервал (Таблица 8). Увеличението й до 700 oC 
води до понижение на фотокаталитичната активност (измерена посредством 
скоростната константа на разграждане) с 59 % спрямо активността на продукта, 
калциниран при 550 oC (експ. 3 и 9; Таблици 8). Най-вероятно причините за това са 
увеличения размер на кристалитите (Фиг. 2) и понижението на специфичната 
повърхност (Таблица 2) вследствие на повишаването на температурата на нагряване. 
Забавяйки точно тези процеси присъствието на Nd намалява понижаването на 
активността на катализатора при повишаване на температурата на получаването му 
(експ. 5 и 10; експ. 7 и 11, Таблица 8) в сравнение с недотирания материал. По-
нататъшното повишаване на температурата до 900 oC води до силно понижение на 
активността и на дотирания катализатор (експ. 11 и 12).  

Влияние на съдържанието на Nd. Присъствието на Nd води до увеличение на 
фотокаталитичната активност на зол-гел получения TiO2 (Таблица 8). В проучвания 
интервал от концентрации на Nd, активността на Nd-дотирания катализатор нараства с
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Таблица 8. Реакционни скоростни константи на разграждане на МЗ при 
облъчване с UV или слънчева светлина. 
 

№ 
Катализатор Скоростна 

константа, 
k.10-3 min-1 

Неопреде-
леност, 
n.10-3 

kcat
a 

 

Разграждане (%) 
за време на 

облъчване (min) 

Вид Температура на 
нагряване, oC 30 180 

UV облъчване   

Начално pH без манипулиране   
1 Без катализатор - 0.1  

 

  
2 Degussa P25  11.6 1.2 38.8 87.1 
3 TiO2 

550 

5.9 0.5 22.3 68.7 
4 TiO2 + 0.05 % Nd 6.5 0.4   
5 TiO2 + 0.1 % Nd 7.3 0.5   
6 TiO2 + 1.5 % Nd 7.4 0.2   
7 TiO2 + 10 % Nd 11.0 0.3   
8 Nd2Ti2O7 3.0 0.3   
9 TiO2 

700 
2.4 0.1 6.7 43.8 

10 TiO2 + 0.1 % Nd 4.7 0.5   
11 TiO2 + 10 % Nd 8.8 0.6   
12 TiO2 + 10 % Nd 900 4.8 0.1   
13 TiO2 

350 

1.6 0.02   
14 TiO2N–1.1 23.6 2.3   
15 TiO2N–1.2 17.8 1.1   
16 TiO2N–2 21.4 1.5   
17 TiO2Nd-N-1 5.6 0.2   
18 TiO2Nd-N–2 4.8  0.3    
 Начално pH = 7   
19 Без катализатор - 4.4 0.07    
20 Degussa P25 - 13.4 1.1 9.0   
21 TiO2 

550 
7.5 1.0 3.1   

22 TiO2 + 0.1 % Nd 37.5 2.4 33.1   
23 Nd2Ti2O7 7.6 1.0 3.2   
 Слънчева светлина (начално pH без манипулиране)   
24 Без катализатор - 3.0 0.3 

 

  
25 Degussa P25  66 0.3 100  
26 TiO2 550 16.5 0.1 7.4 93.6 
27 TiO2 + 10 % Nd 6.0 1.0   
28 TiO2 

700 
48.8; 1.9b; 

усреднено 18 0.2 
 68.0 96.2 

29 TiO2 + 10 % Nd 12 0.7    
30 TiO2N–1.1 

350 

22.2    
31 TiO2N–1.2 15.0    
32 TiO21.5NdN–1 5.6 0.4   
33 TiO21.5NdN–2 20.4 2.2   

a Виж текста. b Двустадиен процес. 
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увеличението на концентрацията на дотиращия агент (експ. 3, 7, и 9-11, Таблица 8). 
Положителният ефект от увеличението на концентрацията на дотиращия агент е по-
силно изразен при катализатори, получени при по-високи температури, т.е. при по-
неблагоприятни условия за зол-гел синтез на катализатор. Подтискането на кристалния 
растеж при нагряване при 700 oC, вследствие присъствието на Nd и съответното 
понижаване на размера на кристалитите (Taблица 1) може да са някои от причините 
отговорни за гореспоменатия ефект. Последващо увеличение на температурата на 
синтез (до 900 oC) води до намаляване на каталитичната активност, което може да се 
дължи на доста високото съдържание на рутил и значително увеличените размери на 
кристалитите (Taблици 2).  

Може да се очаква, че в смесените Nd-Ti-оксиди (напр. Nd2Ti2O7, съдържащи 
58,1 % Nd) хетеро-катионите ще действат като акцептори, които улавят 
фотогенерираните електрони и по този начин ще усилват фотокаталитичния процес. 

Въпреки това, Nd2Ti2O7, получен в рамките на настоящата работа показва почти 
два пъти по-ниска активност от недотирания TiO2 (Таблица 8). Може да се предположи, 
че възможна причина за по-ниската ефективност на материала е доста малката 
специфична повърхност. Действително, ако се сравнят скоростните константи, 
отнесени за единица повърхност се получават съпоставими резултати (в min-1 m-2): за 
Degussa P25 2,2.10-4 и за Nd2Ti2O7 2,7.10-4. 

N-дотирани катализатори. Дотирането с азот силно повишава 
фотокаталитичната активност на зол-гел получения TiO2 (експ. 13-16, Таблица 8) в 
сравнение с недотирания материал и търговския продукт. Очевидно дотирането с азот 
позволява недостатъците на получаването на катализатора по зол-гел метод да бъдат 
преодолени. По-нататък ще бъде показано, обаче, че същите катализатори показват 
незадоволителни резултати при разграждането на някой естрогени (раздел IІ.3) и 
хербициди (раздел IІ.2).  

 II.1.2. Сравнение на поведението на катализаторите в присъствие на UV и 
слънчева светлина 

Много по-високата активност на Degussa P25 в присъствие на слънчева 
светлина, в сравнение с UV облъчване се дължи на много малката мощност на UV 
лампата, използвана в настоящата работа (17 W). 

- Влияние на температурата на нагряване по време на синтеза на 
катализатора. Както споменахме и по-рано, повишаването на температурата от 550 oC 
до 700 oC води до намаляване на скоростната константа на разграждане (експ. 3 и 9, 
Таблица 8) при UV облъчване. Кинетичният процес с участието на катализатора, 
калциниран при 700 oC се различава в присъствие на UV облъчване (едностадиен 
процес) и слънчева светлина (двустадиен процес със значително по-висока скоростна 
константа до 120 min облъчване и доста малък наклон при продължаващо третиране, 
експ. 9 и 28, Таблица 8, Фиг. 9). За разлика от поведението на катализаторите при UV 
облъчване, продуктът получен при 700 oC показва малко по-висока ефективност на 
слънчева светлина от този, калциниран при 550 oC (Taблица 8). 
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Фиг. 9. Зависимости -lnC/C0 от времето на облъчване t, в присъствие на слънчева 
светлина и катализатор TiO2, получен по зол-гел метод при 550 oC (1) и 700 oC (2). 

- Съдържание на Nd. Повишаването на съдържанието на Nd води до 
увеличаване на скоростната константа на разграждане при облъчване с UV светлина в 
присъствие на катализатори, калцинирани както при 550 oC, така и при 700 oC. Пробите, 
нагрявани при по-ниски температури се оказват по-ефективни (експ. 3-7 и 9-11, 
Таблица 8). 

Наличието на Nd води до понижение на реакционната константа на разграждане 
при облъчване със слънчева светлина. При естествения светлинен източник се 
забелязва силно изразен отрицателен ефект на нагряването при по-висока температура 
по отношение на фотокаталитичната активност (експ. 26-29). 

- Активността на дотираните с азот катализатори в присъствие на слънчева 
светлина е почти същата като при UV облъчване (експ. 14, 15, 30 и 31). На UV 
светлина, N-дотираните материали (експ. 14 и 15) показват по-висока скоростна 
константа на разграждане от Р25 (експ. 2) и от недотираните продукти, калцинирани 
при всички проучвани температури (експ. 3, 9 и 13). При облъчване със слънчева 
светлина (eксп. 30 и 31), обаче, активността на дотираните продукти е по-малка от тази 
на търговския (експ. 25) и е близка до тази на недотираните материали, получени при 
550 и 700 oC (eксп. 26 и 28). По-нататък в настоящата работа ще бъде показано, че 
използваните N-дотирани катализатори показват много по-висока активност при 
разграждането на някои естрогени при облъчване с халогенна лампа. В този случай 
скоростните им константи на разграждане са сравними или малко по-високи от тези, 
получени в присъствие на Degussa P25 (раздел IІ.3). 

- Поведението на Nd-N кодотирания катализатор при двата използвани 
светлинни източника е качествено доста сходно. Изглежда, че добавянето на Nd към N-
дотирания материал води до понижение на реакционната скоростна константа (експ. 
14-18 и 30-33, Таблица 8). Тези резултати са в противоречие със съобщения в 
литературата значителен синергистичен положителен ефект от кодотиранете с азот и Pr 
или Sm. 

II.1.3. Влияние на рН на реакционната суспензия 

Отпадните води от текстилната индустрия обикновено показват широк интервал 
от pH стойности. Поради тази причина са провеждани проучвания за влиянието на pH 
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при разграждането на багрила в присъствие на UV светлина. Някои автори установяват 
по-висока ефективност на фотокаталитичния процес при по-висока алкалност или 
киселинност на средата. Въпреки това такива условия не се препоръчват при 
пречистването на отпадни води поради трудностите, които възникват от вероятни 
корозионни процеси. 

В нашето проучване изследвахме влиянието на неутрално pH върху 
фотокаталитичното окисление на МЗ (експ. 19-23, Таблица 8). При тези изследвания 
трябва да се има предвид добре известната възможност на МЗ да претърпява 
трансформации (под въздействие на OH-) при pH>7, като преминава в нейонна 
карбинолна форма, а при pH=8 – в безцветна левко форма. Ако предположим, че 
скоростите на фотокаталитично разграждане и на pH-индуцирана трансформация се 
подчиняват на уравнение от първи порядък може да се изчисли скоростната константа 
kcat* само на фотокаталитичната реакция (Таблица 8). Разликите в активността могат да 
се обяснят с промяна в количеството на хидроксилни групи на повърхността на 
катализатора при отчитане на ζ-потенциал на катализаторите. МЗ, изполвано в 
настоящото проучване, е под формата на оксалат и във воден разтвор съществува в 
катионна форма, така че сорбцията му върху отрицателно заредена повърхност на 
катализатора ще се повиши. Резултатите показват, че , активността на TiO2 дотиран с 
0,1 % Nd при pH = 7 нараства 4,5 пъти в сравнение с резултата получен в слабо кисела 
среда (рН = 4,8 и 5,2) (eксп. 5 и 22). Този резултат е обещаващ и изисква по-нататъшно 
потвърждаване и уточняване. 

Експерименталните данни позволяват да заключим, че при UVA-облъчване 
(мощност на източника 17 W) без манипулиране на рН пълно разграждане на багрилото 
се достига за 240 min и за 25 min при облъчване със слънчева светлина. 

 

II.2. Фотокаталитично разграждане на хербицид  

Анализът на хербицида е извършван посредством високо-ефективна течна 
хроматография (HPLC). Типични криви от вида -ln[C/C0], като функция от 
реакционното време са показани на Фиг. 10. Данните за сорбционния капацитет и 
фотокаталичната активност на катализаторите, измерени чрез реакционните скоростни 
константи на разграждане (усреднени стойности от три паралелни теста) са обобщени в 
Таблица 9 и частично илюстрирани на Фиг. 11. 

Идентифицирани са повече от 20 продукта на разграждане на йодосулфурон, 
обединени в две групи. При окислението най-напред се появяват продуктите от Група 
„А”. Те постепенно изчезват като се появяват продукти от Група „Б”, получени в 
резултат на разкъсването на сулфонилкарбамидния мост. 3D-зависимостта на Фиг. 12 
(получена в присъствие на катализатор TiO2-N-1.1) демонстрира трансформацията на 
съединения от група А в такива от грура Б. Крайният продукт от фотоокислението е 
цианурова киселина, която не търпи по-нататъшно окисление в присъствие на TiO2, но 
е податлива на биоразграждане. 

II.2.1. Влияние на концентрацията на катализатора 

Увеличение на концентрацията на катализатора в третираната суспензията (от 
0,5 на 2,5 g/l) води до пропорционално нарастване на сорбцията и леко повишение на 
скоростната константа на процеса на разграждане (сравни експерименти 4 и 7 в 
Таблица 9). При по-високи концентрации се наблюдава екраниращ ефект по отношение  
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Фиг. 10. -ln[C/C0] като функция от времето на облъчване t за три различни 

експеримента. 

на светлината поради наличието на излишък от частици на ТiO2. В настоящото 
проучване концентрацията от 0,5 g/l е избрана за повечето експерименти. Употребата 
на 5 пъти по-висока концентрация на катализатор не е оправдано. 

II.2.2. Влияние на аерирането 

Разтвореният молекулен кислород играе ролята на акцептор на електрони и 
намалява възможността за неефективната рекомбинация на фотогенерираните двойки 
електрон-дупка. Продухването на разтвора с въздух по време на фотокаталитичното 
третиране на хербицида води до по-ниска сорбция върху Degussa P25 и до увеличение 
на скоростната константа (2,5 пъти при UV-облъчване, както и леко повишение при 
облъчване с халогенна лампа) в сравнение с продухване с N2 (експерименти 4, 5, 14 и 
15, Tаблица 9). Може да се направи заключение, че съдържанието на O2 в течността, 
подложена на пречистване не е ограничаващ фактор за процеса на разграждане, 
протичащ при облъчване с халогенна лампа. 

II.2.3. Влияние на качеството на водата, използвана за разтваряне на замърсителя 

Замяната на вода с висока чистота като реакционна среда с водопроводна 
понижава както количеството на адсорбирания йодосулфурон върху повърхността на 
каталитизатора, така и реакционната скоростна константа на разграждане 
(експерименти 4, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19 28 и 29, Tаблица 9). Понижението на скоростта 
на разграждане е до 7 пъти в зависимост от вида на катализатора и облъчването. 
Очевидно действието на катализаторите зависи от чистотата на водата. 
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Таблица 9. Реакционни скоростни константи на фотокаталитично разграждане на 
йодосулфурон при облъчване с UV/халогенна лампа/слънчева светлина. 

№ 
Катализатор Облъч-

ване 
aВода Продух-

ване с газ
Сорбция 

% 

Скоростна 
константа, 
k.10-3 min-1 Вид Количе-

ство,g/dm3 
1 - - UV MQ въздух - 9 
2 - - “ “ N2 - 6 
3 - - “ B въздух - 4 
4 Degussa P25 0,5 “ MQ “ 1,1 225 
5 “ “ “ “ N2 5,1 94 
6 “ “ “ B въздух 0,3 30 
7 “ 2,5 “ MQ “ 5,2 250 
8 TiO2 0,5 “ “ “ 4,0 36 
9 ‘’ ‘’ “ B ‘’ 2,1 5.5 
10 TiO2-Nd “ “ MQ “ 0,5 25 
11 “ “ “ B “ 0,4 4 
12 - - bХЛ MQ “ - 0 
13 - - “ “ N2 - 0 
14 Degussa P25 0,5 “ “ въздух 1,0 14 
15 “ “ “ “ N2 4,9 12 
16 “ “ “ B въздух 0,3 2 
17 TiO2 ‘’ “ MQ ‘’ 3,3 1,5 
18 TiO2-Nd “ “ MQ “ 0,5 1 
19 “ “ “ B “ 0,3 0 
20 - - Слънчева MQ “ - 0,3 
21 Degussa P25 2,5 “ “ “ 4,3 25,2 
22 TiO2 “ “ “ “ 2,9 8,7 
23 cTiO2-Nd “ “ MQ  “ 0,8 2,5 
24 TiO2-Nd “ “ “ “ 0,8 10.4 
25 TiO2N-1.1 0,5 UV MQ “ 0,6 13 
26 dTiO2N-1.1 “ “ “ “ 0,6 12 
27 TiO2N-1.2 “ “ “ “ 0,7 20 
28 TiO2N-2 “ “ “ “ 1,4 38 
29 “ “ “ B “ 0,4 10,4 
30 TiO2N-1.1 “ ХЛ “ “ 0,6 0 
31 TiO2N-1.2 “ “ “ “ 0,7 1 
32 TiO2N-2 “ “ “ “ 1,2 1 
aMQ: високо-пречистена вода, B: водопроводна вода. 
bХалогенна лампа 
cТемпература на синтез, на катализатора 550 oC; всички останали проби от чист TiO2 и 
Nd-дотиран TiO2 са приготвени при 700 oC. 
dАнализ на общ органичен въглерод 



26 

 
Фиг. 11. Реакционна константа на разграждане на йодосулфурон в присъствие на 
различни катализатори в зависимост от продухването с въздух или N2 по време на 

процеса (от ляво), вида на водата, използвана като реакционна среда (при 
продухване с въздух) (в центъра) и в присъствие на най-добрите катализатори при 
продухване с въздух и използване на високо-пречистена вода като разтворител за 

замърсителя (дясно). 

 
 

Фиг. 12. 3D зависимост на фотокаталитичното окисление на воден разтвор на 
йодосулфурон, проведено в суспензия в присъствие на катализатор TiO2-N-1.1 

(0,5 g/l). Температура 20 oC, UV-светлина. 

Използваната водопроводна вода има високо йонно съдържание. Явно някои от 
частиците блокират повърхността на катализатора и възпрепятстват проявата на 
неговите сорбционни свойства и каталитична активност. Това може да се дължи 
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основно на високото съдържание на Ca2+ и HCO3
- във водопроводната вода. 

Последните, както и други аниони могат да изпълняват ролята на дупки и да залавят 
OH•. Тази хипотеза изглежда реалистична, но са нужни повече изследвания за да се 
изясният точните причини за наблюдавания ефект, установен и при фотолиза. 

II.2.4. Влияние на типа на катализатора и условията на синтез 

а)Условия на синтез. 

Нагряването при 700 oC по време на синтеза на Nd-дотиран катализатор води до 
значитено увеличение на каталитичната активност при облъчване със слънчева 
светлина в сравнение с катализатора, получен при 550 oC (опити 23 и 24, Таблица 12). 
Посоченият ефект наблюдаваме при тестването на същия катализатор за разграждане 
на малахитово зелено (раздел ІІ.1). Възможна причина е наличието на следи от 
въглерод, открити чрез XPS анализ на повърхността на пробата и заемащи активни 
центрове на каталитичната повърхност. 

Дори малки промени в метода на синтез на N-дотирания катализатор и по-
специално скоростта на хидролиза, оказват значително влияние върху неговата 
активност (опити 25, 27 и 28). Проби TiO2-N-1.2 и особено TiO2-N-2 показват 
значително по-висока активност от TiO2-N-1.1, придружена с разлики във видимата 
част на UV/Vis спектрите на пробите (Фиг. 6) и N2 адсорбционно-десорбционните 
изотерми (Фиг. 4).  

б) Тип на катализатора 

Чист зол-гел получен TiO2. Катализаторът, получен по зол-гел метод и 
последващо калциниране при 700 oC има по-ниска активност от търговския продукт 
Degussa P25. Същият ефект наблюдаваме (при облъчване с UV светлина с λmax=254 nm) 
за разграждане на някои естрогени (раздел ІІ.2) и може да се дължи на по-високото 
съдържание на рутил (Таблица 1), по-големите морфологични зърна (Фиг. 2) и много 
по-ниската специфична активна повърхност и порьозност (Taблица 2).  

Nd-дотиран TiO2. Nd-дотираният катализатор има по-малка активност от тази 
на недотирания материал при облъчване с UV светлина (опити 8-110). Двата типа 
катализатори имат подобна, доста ниска активност при облъчване с видима светлина 
(опити 17 и 18). Тези резултати противоречат на активността на същите катализатори 
при разграждането на багрилото малахитово зелено (раздел IІ.1 и Taблица 8). При 
облъчване със слънчева светлина дотираният катализатор (получен при калциниране 
при 700 oC) показва малко по-силно фотокаталитично действие и реакционна скоростна 
константа с около 20 % по-висока от тази на недотирания материал (опити 22 и 24; 
Taблица 9). 

Предимствата на дотирането с лантаноиди, вкл. с Nd са обсъдени в редица 
литературни източници и са обобщени, при отчитане на резултатите от настоящото 
изследване, в дисертационната работа. В най-общ вид се свеждат до стабилизиране на 
фазата анатаз, възпрепятстване на агломеризацията, намаление на размера на 
морофологичните зърна, увеличаване на специфичната повърхност, 
комплексообразуване със замърсители – Люисови основи, подтискане на 
рекомбинацията на двойките електрон-дупка, нарушаване на равновесието на зарядите 
при включване на Ti4+ в решетката на Nd2O3, стимулиране на адсорбцията на ОН-, 
формиране на Ti3+, повишаване на оптичната адсорбция на TiO2 във видимата област и 
генериране на фотоелектрони под действие на видима светлина. 
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Дотирането с лантаноиди, обаче, може да доведе и до негативен ефект по 
отношение на фотокаталитичното действие на TiO2 поради: (i) твърде малкия размер на 
кристалитите (Taблица 1), по-малък от оптималния, както може да се предположи въз 
основа на литературни данни, (ii) липсата на рутил в Nd-дотираните проби, получени 
при 550 oC и 700 oC (Taблица 1) също ще подтисне тяхната фотокаталитичната 
активност. 

N-дотиран TiO2. Дотирането на катализаторите с N увеличава (2-пъти) 
фотокаталитичната активност на чистия TiO2 при облъчване с UV светлина, но само в 
случаите, когато замърсителят е разтворен във водопроводна вода (опити 9 и 29, 
Taблица 9). Когато за тази цел се използва вода с висока чистота, дотираната проба 
показва практически същата активност като референтния материал (опити 8, 17, 25 и 
32). Очевидно по-голямата специфична повърхност и обем на порите, както и по-
малките размери на порите на дотираните катализатори са от решаващо значение, 
когато разтворът, подложен на пречистване съдържа голямо количество соли. Като се 
сравнят резултатите от хроматографския анализ и тези за съдържание на общ 
органичен въглерод (опити 23 и 24; Taблица 9) се вижда, че дотираният катализатор 
осигурява висока степен на минерализация на замърсителя. 

Няколко фактора могат да определят ефекта от дотиране с азот: количеството на 
дотирания азот и позицията му в структурата на TiO2, размера на частиците на 
дотирания катализатор. Наблюдаваната ниска фотокаталитична активност на 
дотираните проби в настоящата работа може да се отдаде на: (i) спецификата на 
химичната природа на замърсителя; (ii) неподходящата големина на кристалитите; (iv) 
неподходящата позиция на азота в структурата на TiO2; (v) ниската сорбция на 
замърсителя върху каталитичната повърхност; (vi) особеностите в микроструктурата и 
химичното състояние на повърхността на дотираните катализатори. Последните се 
считат за едни от основните фактори, директно влияещи на фотокаталитичната 
активност на катализаторите TiO2-Ln3+, тъй като влияят на електронния пренос към 
повърхността и разделянето на фотогенерираните електрони и дупки. 

 

II.3. Фотокаталитично разграждане на естрогени 

Aнализът на естрогените бе извършен по HPLC-метод след предварителна 
твърдофазна екстракция по адаптирани от нас предложени в литературата методики. 
Калибрационните криви за двата изследвани замърсителя са с високи корелационни 
коефициенти. Грешката на хроматографския анализ се характеризира с относително 
стандартно отклонение на сигнала 0,04 %, изчислено от три паралелни измервания на 
проба с концентрация 0,3 mg EE2/l. Всички резултати са средно аритметични от два 
анализа. 

II.3.1. Влияние на типа на катализатора 

а) Сорбционна способност 

Данните, обобщени в Taблица 10 показват, че сорбционната способност силно 
зависи от природата на замърсителя и на катализатора, използвани във 
фотокаталитичната система. Сорбцията на Е2 е малко (с ~10 %) по-силна от тази на 
ЕЕ2 при идентични експериментални условия. Въпреки много по-малката си ВЕТ-
активна повърхност (Taблица 5), зол-гел полученият (при 700 oC) оксид показва само с 
30 % по-ниска сорбционна способност от търговския продукт. Сорбционният капацитет 
на N-дотирания катализатор е малко по-висок от този на Degussa TiO2 P25 (Taблица 10) 
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въпреки почти 3-пъти по голямата активна повърхност на дотирания материал (Taблица 
2). Прибавянето на малко количество въглеродни нанотръбички (NT) към зол-гел-
получения TiO2 (TiO2-NT) води до 4-пъти по-голяма (в сравнение с търговския 
продукт) сорбционната способност спрямо изследваните съединения с ендокринно 
въздействие, въпреки по-малката специфична повърхност (Taблица 2). Същият 
композит TiO2-NT обаче показва умерена сорбция в присъствие на хербицид 
йодосулфурон, както и в разтвор на багрило малахитово зелено (раздел ІІ.1, ІІ.2). 
Споменатите факти показват, че не съществува проста връзка „големина на 
морфологичните зърна – активна повърхност и други структурни свойства – 
сорбционна способност” в проучените системи. Трябва да се направи заключение, че 
химичните особености на повърхността на катализатора и нейното взаимодействие със 
замърсителя (определяно вероятно от молекулната му структура) са от първостепенно 
значение за процеса на сорбция. В подкрепа на това твърдение са и някои литературни 
данни. 

б) Фотокаталитично разграждане 

Фиг. 13 представя (като се приеме псевдо-първи порядък на реакцията) типични 
кинетични зависимости на фотолизно или фотокаталитично разграждане на естрогени. 
Стойностите на реакционните скоростни константи и степента на разграждане са 
обобщени в Taблица 10. Резултатите за TiO2 P25 се подчиняват на кинетика от първи 
порядък при UV облъчване с λmax=254 nm в присъствие на ЕЕ2 и при λmax=365 nm в 
присъствие на E2. В другите проучени случаи се наблюдава двустадиен процес с много 
различни скоростни константи. Съответно пресметнатите усреднени константи могат 
да се разглеждат само като доста груба оценка. 

Както може да се очаква ефектът на фотолизата рязко намалява с нарастване на 
дължината на вълната на облъчващата светлина. Този фактор надделява над другия, 
свързан с мощността на лампата (експ. 1, 5, Taблица 10). За разлика от съобщени в 
литературата резултати, ние установяваме, че както E2, така и ЕЕ2 се поддават на 
значително разграждане при облъчване със светлина с λmах=365 nm (опити 5 и 11).  

II.3.2. Влияние на типа на облъчването 

Активността на проучваните катализатори в процеса на фотокаталитично 
разграждане на ЕЕ2 и Е2 зависи от дължината на вълната на осветяващата светлина. 

а) UV светлина (λmax=254 nm) 

При използване на високоенергетично UV облъчване TiO2 P25 показва най-
голяма ефективност сред всички тествани катализатори. Причините за много по-
ниската активност на зол-гел продукта (получен при нагряване при 700 oC), в сравнение 
с Degussa TiO2 P25 бяха обсъдени в раздел ІІ.1. 

Експерименталните данни показват, че при всички проучвани катализатори не 
се наблюдава директна връзка между разпределението на порите и фотокаталитичната 
активност. 

Положителният ефект, който се наблюдава при добавянето на въглеродни 
нанотръбички към зол-гел получения продукт е твърде малък. Реакционната скоростна 
константа нараства само с около 10 % и е 5,5-пъти по-малка от тази, наблюдавана в 
присъствие на Degussa TiO2 P25. 
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Taблица 10. Сорбционен капацитет и скоростна константа на разграждане, 
получени по време на фотолитично/фотокаталитично разграждане на естрогени в 
присъствие на различни катализатори 

№ Замър-
 сител 

Катализа-
тор 

Облъчване 
(λmax, nm), W 

Сорб- 
ция, 
% 

Скоростна 
константа, 
n.10-3 min-1 

Корелационен 
коефициент 

Остатък (%) след 
облъчване 

60 min 120min 
1 

EE
2 

Фотолиза 

UV (254), 17 

- 38.7 ± 0.3 0.868 8.4  
2 Sol-gel 

TiO2 

18.2 53.8 ± 0.1 0.9918 4.5 

3 TiO2-NT 80.7 58.1 ± 0.5 0.9126 3.1 
4 TiO2 P25 26.8 315.5±0.0001 0.9999 0 
5 Фотолиза 

UV (365), 150 

- 26.8 ± 0.1 0.9671 20.3 
6 TiO2-NT 80.7 102.6 ± 0.4 0.9461 0 

7 TiO2 P25 26.8 

(346.1 ± 
0.0001)1 
(10.5 ± 5.0)2 

Средно: 
77.8 ± 2.0 

0.9999 
0.8974 
0.5715 0.3 

8 Фотолиза 

Халогенна 
лампа, 150 

- 1.4 ± 0.04 0.8059  83.0 
9 TiO2-N 13.4 50.6 ± 0.2 0.9924 0.22 

10 

TiO2 P25 

26.8 

(176.9 ± 
0.0001)1 

(9.5 ± 4.9)2 

Средно: 
42.2 ± 2.0 

0.9999 
0.9081 
0.5912 

 
0.22 

11 

E2
 

Фотолиза 
UV (365), 150 

0 21.1 ± 0.2 0.8748 26.8  
12 TiO2-NT 91.2 94.2 ± 0.5 0.9035 0 
13 TiO2 P25 29.0 398.7 ± 0.001 0.9999 0 
14 Фотолиза 

Халогенна 
лампа, 150 

- 1.8 ± 0.002 0.7771 83.3 82.0 
15 TiO2-N 33.0 66.9 ± 0.1 0.9972 1.8 0 

16 TiO2 P25 29.0 

(196.8 ± 
0.0001)1 

(1.2 ± 0.1)2 

Усреднено: 
40.2 ± 2.3 

0.9999 
 
0.4815 0.27 0.25 

1Първи етап на процеса. 2Втори етап на процеса 

б) UV светлина (λmax=365 nm) 

Degussa TiO2 P25 – зол-гел получен TiO2. При облъчване със светлина с по-голяма 
дължина на вълната търговският продукт запазва предимствата си по отношение на 
разграждането на Е2. Пълното разграждане на Е2 в присъствие на TiO2 P25 се постига 
за 30 min, докато при използване на TiO2-NT то се постига за 60 min. Случаят с ЕЕ2 е 
по-специфичен. До 15-та минута на облъчването се наблюдава твърде висока 
фотокаталитична активност на P25, след което следва много по-бавно разграждане (виж 
„платото” на Фиг. 13). 

TiO2-NT. Ако се отчитат средните стойности на реакционните скоростни константи, 
дотираният TiO2-NT води до по-бързо разграждане от TiO2 P25. Дори да се вземе 
предвид скоростната константа, получена с P25 през първите 20 min от облъчването, 
съотношението между константите на P25 и съдържащия въглеродни нанотръбички 
композит е 3,5 за EE2 и <4 за E2, което е много по-малко от съотношението при 
приложената по-малка дължина на вълната. Композитът разгражда напълно 
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замърсителя за 60 min. За разлика от него, в присъствие на TiO2 P25 продължават да се 
поддържат ниски, но стабилни концентрации на хормона след изтичане на този период. 

  

Фиг. 13. Разграждане на Е2 при облъчване с халогенна лампа в присъствие на 
някои катализатори. 

Сами по себе си въглеродните нанотръбички не показват измерим каталитичен 
ефект по отношение на разграждането на замърсителя. Можем да очакваме, че 
наблюдаваният синергистичен ефект върху активността на композита се дължи на: (i) 
NT с голямата си активна повърхност могат да действат като диспергиращ агент, 
предотвратявайки агломеризацията на TiO2. Въпреки това специфичната повърхност на 
композита остава значително по-малка от тази на TiO2 P25, което може да е една от 
причините за по-високата активност на Р25. (ii) Големината на морфологичните зърна 
на TiO2 в композита е по-малка от тази в чистия оксид (Фиг. 3). (iii) Адсорбцията на 
замърсителя върху повърхността на въглеродните нанотръбички не може да се изключи 
като причина за техния ефект. На Фиг. 3 се вижда, че частиците TiO2 частично са 
покрили въглеродните нанотръбички. Ако допуснем възможността за по-силна сорбция 
на естрогенната молекула върху свободната повърхност на NT, това ще я доведе в по-
близък контакт с TiO2. (iv) Действието на NT като сенсибилизиращ агент според схема 
предложена в литературата, изглежда твърде вероятен механизъм за реализиране на 
синергистичния ефект. Може да се предположи, че поради близкия контакт между TiO2 
P25 и NT, възбудените е- в зоната на проводимост на P25 могат да мигрират към NT и 
така да понижат възможността за рекомбинация на двойките e-/h+. Адсорбираният на 
повърхността на въглеродните нанотръбички O2 може да приема e- и да образува O2

-. 

в) Облъчване с халогенна лампа 

Високата ефективност на Degussa TiO2 P25 при облъчване с халогенна лампа 
(Таблица 10) не е обичайно срещана и е трудно да се обясни без присъствието на 
значителна UV компонента в спектъра на използвания светлинния източник. Трябва да 
се предположи, че адсорбираният замърсител играе някаква междинна роля във 
възбуждането на TiO2 и най-общо потвърждава някои заключения, направени в 
литературата, че измерената енергия на забранената зона не може да се разглежда като 
директно и единствено указание за нивото на фотокатлитична активност. 

При тези условия, както P25 така и TiO2-N показват сходна фотокаталитична 
активност (Taблица 10). По отношение на Е2, катализаторът TiO2-N демонстрира най-
високи стойности на реакционна скоростна константа на фотокатализа (в сравнение със 
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средната стойност за TiO2 P25). При разграждането на Е2 в присъствие на TiO2 P25 
отново се наблюдава двустадиен процес. Поради това период от 120 min не е 
достатъчен за пълно отстраняване на Е2 от тествания разтвор в присъствие на TiO2 P25 
(Taблица 10). 

При оценка на ефекта от прибавянето на NT и дотирането с азот трябва да се 
има предвид много по-ниската активност (в сравнение с тази на TiO2 P25) на зол-гел 
получения TiO2, който е основният компонент (матрицата) на модифицираните 
катализатори. 

Таблица 11 обобщава резултатите от приложението на няколко метода за 
фотокаталитично разграждане на Е2 и ЕЕ2. 
 

II.4. Фотокаталитична активност на TiO2, дотиран с ThO2 

Една от целите на настоящата работа е да се изясни в по-голяма степен 
влиянието на радиоактивността на Th като фактор за промените във фотокаталитичната 
активност на TiO2. Композитният материал TiO2-ThO2 е създаден по метод, осигуряващ 
сравнително хомогенно разпределение на двата оксида, с ограничена възможност за 
навлизане на Th4+ в кристалната решетка на TiO2. Съдържанието на Th е близко до това 
в монацита. С оглед на важната роля, приписана (в работа на други автори) на церия в 
механизма на фотокаталитично действие на композита TiO2-монацит са проведени 
няколко експеримента с TiO2-ThO2-CeO2. 

Таблица 12 (частично илюстрирана на Фиг. 14) обобщава резултатите относно 
сорбционния капацитет и скоростната константа на фотокаталитично разграждане. 
Данните показват, че фотокаталитичната активност на изследваните системи се 
определя от няколко взаимосвързани фактори: съдържание на ThO2 и CeO2 и 
температурата на калциниране на катализатора. 

II.4.1.Механична смес TiO2 - ThO2 

Добавянето на 1 % ThO2 към търговския продукт TiO2 Degussa P25 води до повишение 
на реакционната константа на разграждане с ~12 % (Taблица 12). Като се вземе пред 
вид стандартното отклонение на константата се вижда, че използван в споменатата 
концентрация като механична смес с Р25 TiO2, ThO2 не показва статистически значим 
ефект. 
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Таблица 11. Ефективност на някои методи за фотокаталитично разграждане на Е2 и 
ЕЕ2. 

И
зт
оч

- 
ни

к 

Естроген 

Облъчване 

Скоростна 
константа, 
k × 10-3 
min-1 

Разграждане 
(%) – 

за време (h) Вид 
Начална 

концентрация, 
µM 

Л
ит
ер
ат
ур
ни

 д
ан
ни

 

Е2 3 125 W, UVA, UVB, UVC 174 - 
ЕЕ2 3 231 - 
Е2 1 200 W, UVA  100 - 3 
E2  UVA  20 - 3 

EE2  UVA  25 - 3 
E2,EE2  UVC  60 - 3 

E2 0,05–3 150 W ксенонова лампа 15.7 50 – 0,7; 98 -
3,5 

E2 0,33 15W, UV, 0.24 mW.cm−2
33 98 – 1 

E2 0,914 1,2 mW/cm2, UV 150  
E2 0,036  UVA 106  

EE2 0,033 UVA 86  
E2 0,002 150 W, 238–579 nm 14 97 - 4 
E2 15 W, UVC 42 98 - 1 

Н
ас
то
ящ

ат
а 

ра
бо
та

 

EЕ2 1 17 W, UVC 315 100 - 1 
E2 1,1 150 W, UVA 399 100 - 1 
ЕЕ2 1 103 100 - 1 
E2 1,1 150 W, халогенна лампа 67 100 - 2 
ЕЕ2 1 177/9,5 >99,7 - 2 

 

II.4.2. Микрокомпозит „зол-гел получен TiO2 - ThO2” 

  Наблюдава се значително увеличение на каталитичната активност в резултат на 
добавяне на ThO2 към TiO2, синтезиран по зол-гел метод с нагряване при 550 оC 
(Taблица 12, Фиг. 14). В проучения концентрационен интервал скоростната константа 
достига ясно изразен максимум при 1 % ThO2. Тогава тя е 2,8 пъти по-голяма в 
сравнение с тази за недотирания катализатор (експ. 3, 5). Разликата между 
фотокаталитичното действие на обикновената механична смес и композита, води до 
заключението, че близкият контакт между матрицата от TiO2 и дотиращия агент е 
необходимо условие за реализацията на ефектa на ThO2. 

 Когато катализаторът се нагрява при 700 оC ефектът на ThO2 е много по-малък 
– повишението на скоростната константа е само с 20 %. 

 Сорбцията на замърсителя върху проучените катализатори варира в 
относително широк интервал (Taблица 12) без ясно изразена зависимост от 
съдържанието на Th и без значително влияние върху фотокалитичната активност. 
Трябва да се заключи, че този принципно много важен етап не е лимитиращ по 
отношение на цялостния процес на разграждане в рамките на проучваната система. 
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Taблица 12. Сорбционна способност и каталитична активност на Тh-съдържащите 
проби. 

№ 

Синтез 

Сорбция,
% 

Скоростна 
константа, 
n.10-3 min-1 

Корелационен 
коефициент Метод Т,оC Дотиране ThO2, 

% 

1 Degussa P25  

- 

- 17.1 12.0 0.9798 

2 
Degussa P25 

с ТhO2 
(смес) 

550 

1 18.0 13.5 0.9913 

3 

Зол-гел 

- 23.6 5.4 0.9169 
4 0.5 20.2 7.9 0.9849 
5 1.0 27.1 15.2 0.9600 
6a 31.1 3.5 0.9800 
7 2 22.6 8.3 0.9757 
8 1 % Се - 33.1 3.4 0.4883 
9 1 28.9 6.1 0.9971 
10 

700 
- - 8.7 3.5 0.9877 

11 - 1 19.0 4.4 0.9667 
12а 19.0 4.2 0.9620 

a Каталитичният тест е проведен на тъмно. 

 

Фиг. 14. Скоростна константа на фотокаталитично разграждане на малахитово 
зелено в зависимост от състава на катализатора и температурата на нагряване 

при получаването му. 

Каталитичната активност на материала, тестван на тъмно (Taблица 12) е 
значителна и сравнима с тази, постигната при използване на недотиран катализатор при 
облъчване с UV светлина. Неговото каталитично действие в отсъствие на светлина 
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практически не се влияе от температурата на калциниране в хода на синтеза на 
катализатора. 

 Експериментите, проведени с чист ThO2 (в количество равно на съдържащото се 
в композитната проба) не показват измеримо разграждане на замърсителя при 
облъчване с UV светлина (освен доста слабия ефект от фотолизата) или на тъмно, т.е. 
получените резултати с изследваните композити трябва да се отдадат на синергизъм 
между TiO2 и ThO2. 

 Обсъждайки механизма на влияние на Th върху фотокаталитичното действие на 
TiO2, трябва да се отчете комбинираното действие на два типа фактори: 

• Инкорпорирането на Th в структурата на TiO2 води до : (i) Създаване на 
междинни нива в забранената зона на TiO2. (ii) Образуване на двойно йонизирани 
кислородни ваканции, създаващи донорно ниво под зоната на проводимост. (iii) 
Възможното образуване на Ti3+ също може да допринесе за активността на 
катализатора TiO2-ThO2 чрез създаваните дефектни нива от типа Th3+-VO

•• и Ti3+-VO. 

• Ролята на йонизиращата радиация, излъчвана от Th и неговите дъщерни 
продукти се доказва от няколко факта: (i) Съществената разлика в ефекта на тория при 
ниски и високи (в настоящата работа) концентрации. (ii) Каталитичната активност на 
композитите, наблюдавана на тъмно. (iii) Данните на Фиг. 15 предполагат 
съществуването на връзка между активността на катализатора и неговата специфична 
радиоактивност. Константите, получени в различни изследвания, не могат да бъдат 
сравнявани по абсолютна стойност поради разликите в метода на синтез на 
катализатора, химичната природа и концентрация на замърсителя, типа на светлинното 
облъчване, присъствието на друг окислителен агент. Но подобието на зависимостите, 
въпреки разликите между проучваните системи, предполага че радиоактивността (като 
общ признак на всичките системи) е един от основните фактори, определящи 
поведението на катализатора. 
 Главната особеност на показаните зависимости е немонотонното изменение на 
скоростната константа на разграждане от специфичната радиоактивност. Трябва да се 
отбележи, че подобна връзка се наблюдава и в поведението на TiO2, дотиран с ThF4, 
както ще бъде описано другаде. 

Няколко фактора могат да бъдат отговорни за това поведение: 

- Немонотонни промени в: (i) активната повърхност на катализатора, с нарастване 
на съдържанието на Th, водещо до съответни изменения на сорбционния капацитет на 
катализатора и, от това – промени в количеството както на адсорбирания замърсител, 
така и на адсорбираните вода и хидроксилни групи, (ii) стойности на ширината на 
забранената зона, причинени от заместване на Ti с Th. 

- Двойствено действие на получените междинни нива в забранената зона на TiO2, 
които облекчават разделянето на електрони и дупки, но в същото време тези дълбоки 
уловки могат да служат и като рекомбинационни центрове. 

Присъствието на голямо количество Th (0-2 %) в изучаваната в настоящата работа 
система, внася някои особености, свързани с емисията на йонизиращо лъчение. 
Ефектът на радиоактивността на Th и неговите дъщерни продукти се дължи главно на 
йонизация на средата от излъчените електрони и α-частици. 

- Тяхното взаимодействие с полупроводника TiO2 води до получаването на 
двойки електрон-дупка. 
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Те могат да повишат разделянето на 
фотогенерираните такива двойки и по 
този начин да увеличат 
фотокаталитичното действие, но могат 
и да послужат като дълбоки уловки за 
носителите на заряд, подтискайки 
каталитичното действие. 

Може да се приеме, че тези два 
конкурентни процеса могат да доведат 
до максимум в зависимостта „скоростна 
константа на разграждане – специфична 
радиоактивност”. С нарастването на 
съдържанието на Th, негативният ефект 
би могъл да стане доминиращ, водейки 
до  

Фиг. 15. Скоростна константа на 
разграждане на замърсителя при 
облъчване с: 

• UV светлина в зависимост от 
радиоактивността на пробата според 
: 
-настоящата работа за малахитово 

зелено: чист TiO2 получен при 550 oC 
(1), TiO2-Ce (1b); 

- литературни данни за Chlorpyrifos 
(2); Oryzalin (3); за метиленово синьо 
(4a) и фенол (4b); 

• при облъчване със слънчева 
светлина за Oryzalin (5) 

• на тъмно (в настоящото 
изследване, чист TiO2 получен при 700 
oC) (1a). 

 

 

намаление на фотокаталитичната активност на TiO2 (Фиг. 15). Поради твърде ниските 
концентрации, използвани в двете предишни публикации на други автори, тези процеси 
са значими само при облъчване със слънчева светлина, когато броят на 
фотогенерираните двойки е много по-малък и обуславят приликата в хода на криви 1 
(настояща работа) и 5 (литературни данни) на Фиг. 15. За разлика от литературните 
данни, нашите резултати показват, че ефектът на тория може да се реализира и в 
отсъствие на церий. 

II.4.3 Микрокомпозит „зол-гел получен TiO2 - ThO2, дотиран с Се”. 

Експерименталните данни (Таблица 15, Фиг. 14) показват, че модифицирането 
на TiO2 с 1 % церий има отрицателен ефект върху фотокаталитичната активност при 
облъчване с UV светлина. Причините за този ефект са обсъдени в дисертационната 
работа. Въпреки този ефект, прибавянето на 1 % ThO2 почти удвоява скоростната 
константа на така дотирания катализатор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (резюме на получените резултати) 

Дисертацията представя подробен преглед и съпоставка на фазовия състав, 
кристалната структура, морфологията, специфичната повърхност, порьозността, ИЧ, 
UV/VIS, флуоресцентните и рентгеновите фотоелектронни спектри, специфичната 
радиоактивност, сорбционната способност и фотокаталитична активност на няколко 
типа фотоктализатори: търговския продукт Degussa P25 и катализатори на основата 
на TiO2, получен по зол-гел метод и модифициран с неодим, азот, въглеродни 
нанотръбички и торий по отношение на някои органични замърсители (багрило 
малахитово зелено, хербицид йодосулфурон и хормони-естрогени) във воден разтвор в 
зависимост от типа и съдържанието на модифициращия компонент и условията на 
получаване на катализатора и условията на фотокаталитичната обработка (тип на 
облъчващата светлина, чистота на използваната вода, аериране на суспензиите, pH на 
средата, концентрация на катализатора, химичната природа на замърсителя, наличието 
на йонизиращо лъчение). 

Получените основни резултати са: 

1. Приведени са експериментални факти, които показват, че условията на синтез на 
катализаторите, големината на частиците, химичните особености на повърхността на 
катализатора и нейното взаимодействие със замърсителя (повлияно от неговата 
химична природа) са от първостепенно значение за сорбционната способност и 
фотокаталитичната активност на изследваните катализатори. 

2. Съставът на водата, използвана като разтворител на замърсителя е от 
първостепенно значение за фотокаталитичното действие на катализаторите на основата 
на TiO2. Примесите във водата се отразяват твърде различно върху активността на 
различните катализатори. 

3. Сорбционната способност и фотокаталитичната активност на катализаторите 
зависи в значителна степен от химичната природа на замърсителите. Резултатите, 
получени с един моделен замърсител следва да се използват внимателно за 
прогнозиране на ефективността им спрямо други органични съединения. 

4. Ефектът от дотирането с неодим е нееднозначен и зависи от условията на 
получаване на катализатора, типа на облъчващата светлина и химичната природа на 
замърсителя. 

5. Фотокаталитичната активност на композити TiO2-ThO2 зависи немонотонно от 
съдържанието на ThO2 като преминава през максимум (в изследвания концентрационен 
интервал при съдържание 1 %. Композитът проявява активност на тъмно, което доказва 
активиращата роля на йонизиращото лъчение на Th и/или на неговите продукти на 
разпадане. 

6. Показани са катализатори и условия за провеждане на фотокаталитичния 
процес, осигуряващи степен на разграждане (%) за време (h) при различни типове 
облъчване, както следва: 

Замърсител UVС, 
17 W, 1 h UVА Халогенна 

лампа, 150 W 
Слънчева 

светлина, 3 h
Малахитово зелено  87,1 (3), 17 W  96,2 
Йодосулфурон  99 (0,3), 150 W 97 (0,3) 100 
ЕЕ2 100 99,7 (1), 150 W 99,7 (2)  
Е2  100 (1), 150 W 100 (2)  
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