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Abstrakt

Diplomová práca sa zaoberá fotokatalytickou degradáciou fenolu vo vodnom roztoku.

Rozklad fenolu bol študovaný pri pôsobení UV žiarenia a v prítomnosti rôznych látok. Ako

katalyzátory boli skúmané: montmorillonit, montmorillonit ako nosič nanočastíc ZnS,

makroskopický ZnS, nanočastice ZnS a samotné UV žiarenie. Ďalej bola porovnávaná

účinnosť týchto látok a ich vplyv na priebeh rozkladu fenolu. Pri hodnotení degradácie fenolu

bola venovaná pozornosť kinetike chemickej reakcie.

Kľúčové slová: fenol, montmorillonit, fotokatalýza, foto-Fentonova reakcia,

nanokompozitné materiály, UV žiarenie, sulfid zinočnatý, UV spektrometria.

Abstract

The thesis deals with the photokatalytic degradation of phenol in aqueous solution.

Phenol degradation was studied under the effect of UV radiation in the presence ofvarious

substances. As the catalysts were studied: montmorillonite, montmorillonite as a carrier of

nanoparticles ZnS, macroscopic ZnS, ZnS nanoparticles and UV radiation itself. The

effectiveness of these substances and their influence on the course of phenol degradation was

compared. In assessing the phenol degradation, the attention was paid to kinetics of chemical

reaction.

Keywords: phenol, montmorillonite, photocatalysis, photo-Fenton reaction,

nanocomposite materials, UV radiation, zinc sulphide, UV spectroscopy.
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1. ÚVOD

Chémia životného prostredia nadobudla medzinárodný rozmer v 70. rokoch minulého

storočia, ako reakcia na priemyselnú revolúciu. Zvyšujúce sa nároky spoločnosti na životnú

úroveň, nárast počtu obyvateľstva a priemyselný nástup rozvojových krajín devastovali

životné prostredie enormným tempom. Snáď najväčšiu dávku znečistenia zaznamenala

hydrosféra. Voda je základnou podmienkou existencie života, teda nároky na jej čistotu

a kvalitu sú vysoké.

Indikátorom vedecko-technického rozvoja v posledných dekádach sú aplikácie

nanomateriálov, prípadne nanokompozitných materiálov. Taktiež obor chémie skúma

materiály samotné, alebo možnosti ich využitia.

Táto diplomová práca nadväzuje na bakalársku prácu „Stanovení chemické spotřeby

kyslíku dichromanem semimikrometodou“. Bakalárska práca bola venovaná jednej z metód

skupinového stanovenia organických látok vo vodách. V diplomovej práci je venovaná

pozornosť možnostiam fotokatalytického rozkladu organických látok. Na príklade fenolu, ako

modelovej látke, sú študované možnosti fotokatalytickej degradácie. Pozornosť je tiež

venovaná kinetike reakcie, vlastnostiam látok s katalytickými účinkami a analýze konečných

produktov rozkladu fenolu.
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2. TEORETICKÁ ČASŤ

2.1 Ílové minerály

Definícia ílu prešla značným historickým vývojom. Jej korene siahajú

do 16. storočia (Agricola) a konečnú podobu nadobudla v roku 1995 (Guggenheim a Martin).

Íl je zmesný prírodný materiál, zložený predovšetkým z jemne zrnitých minerálov.

S primeraným obsahom vody je plastický, po vypálení alebo vysušení stvrdne [1,3]. Súčasti

ílov sú predovšetkým silikáty s vrstevnou štruktúrou (fylosilikáty), kryštalické a nekryštalické

formy SiO2, minerály skupiny alofánov, živcov, zeolitov, karbonátov, prípadne Fe a Al

vo forme oxidov a hydroxidov. Svoje zastúpenie má aj organická hmota. Podmienka zrnitosti

je málo špecifikovaná z dôvodu tradičného chápania rôznych vedeckých oboroch. V koloidnej

chémii je stanovená hranica pre jemne zrnitý materiál 1 µm [1].

Ílové minerály spôsobujú ílom charakteristickú plasticitu a po vysušení alebo vypálení

vytvrdnú. Medzi ílové minerály patria všetky fylosilikáty, ktoré tvoria majoritnú zložku ílu.

Ďalšie skupiny ako alofány, hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy predstavujú minoritnú zložku.

Doplnkovou zložkou ílových minerálov sú minerály obsiahnuté v štruktúrach

materiálu, ktoré nepatria do predchádzajúcich skupín [1].

2.1.1 Fylosilikáty

Fylosilikáty tvoria najvýznamnejšiu skupinu ílových minerálov. Môžeme ich rozdeliť

na planárné a neplanárné. Štruktúra fylosilikátov pozostáva z jednotiek tetraédrov ([TO4]m-)

a oktaédrov ([MA6]n-), kde T predstavuje centrálny katión tertraédru. Centrálnym katiónom

býva najčastejšie Si4+, prípadne Fe3+, Al3+,Ge4+. U oktaédrov predstavuje písmeno M

centrálny katión, ktorým je najčastejšie Al3+,Fe3+, Mg2+, Ca2+, Li+ atd. Písmeno A zastupuje

anión oktaédru, tvorený iónmi O2-, OH- a F-.

Planárné fylosilikáty obsahujú spojité dvojrozmerné siete tetraédrov (T2O5).

Ku spojeniu siete tetraédrov a oktaédrov dochádza prostredníctvom aniónu, za vzniku vrstvy.

Tetraédry fylosilikátov sú tvorené [SiO4]4-, [AlO4]5- a [FeO4]5-. K vzniku tetraedrickej

siete dochádza spojením tetraédrov pomocou troch vrcholov, pričom štvrtý vrchol smeruje

na ľubovoľnú stranu kolmo na rovinu siete. Vzniknutá sieť tetraédrov má v idealizovanom
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prípade hexagonálnu symetriu (Obr. 1). Vo vzniknutej sieti dochádza k poruchám štruktúry.

Dôsledok substitúcie prvkov Al a Fe za Si v tetraédroch je pnutie, spôsobené rozdielnou

veľkosťou stavebných jednotiek siete. Príčinou desymetrizácie štruktúry je rotácia tetraédrov,

čo vedie k jej deformácii. Tetraedrická sieť vo fylosilikátoch existuje v spojení so sieťou

oktaedrickou pomocou roviny vrcholových tetraedrických kyslíkov. K samotnej

desymetrizácii štruktúry dochádza v dôsledku vyrovnávania rozmerovej odlišnosti oboch

sietí [1].

Obr. 1: Štruktúra tetraedrickej siete [5].

Druhý stavebný prvok štruktúry fylosilikátov je oktaedrická sieť (Obr. 2), tvorená

bunkami oktaédrov [MA6]n-. Oktaédry navzájom zdieľajú vrcholy a polovicu hrán.

Vo vzniknutej sieti sú situované na jednu z plôch a trojica aniónov sa nachádza vo vrchnej

rovine, druhá trojica aniónov v spodnej rovine. Medzi rovinami aniónov sa nachádza rovina

oktaedrických katiónov [1].
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Obr. 2: Štruktúra oktaedrickej siete [1].

Oktaedrické siete (Obr. 3) môžeme charakterizovať na základe obsadenia centrálnej

pozície oktaédra:

 trioktaedrické – všetky oktaedrické pozície sú obsadené katiónmi,

 dioktaedrické – dve z troch pozícii sú obsadené katiónmi,

 monooktaedrické – dve z troch pozícii sú vakantné a tretia je obsadená

katiónom [1].

Obr. 3: Typy oktaedrických sietí: A, štruktúra dioktaedrickej siete; B, štruktúra
trioktaedrickej siete [5].
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Oktaédre vo fylosilikátoch sú deformované, ako dôsledok deformácie celej

oktaedrickej siete. Charakter deformácie popisuje uhol sploštenia ψ a protiotočenie δ.

Chemické zloženie fylosilikátov do značnej miery determinuje mieru deformácie oktaedrickej

siete [4].

2.1.2 Vzájomná väzba tetraedrických a oktaedrických sietí

Pri vzniku štruktúr fylosilikátov dochádza k spojeniu dvoch tetraedrických sietí alebo

ku spojení tetraedrickej a oktaedrickej siete.

Spojenie tetraedrických sietí sa uskutočňuje prostredníctvom bazálnych kyslíkov

týchto sietí. Pri interakcii sietí sa uplatňujú van der Waalsové sily, iónové či vodíkové väzby.

K spojeniu tetraedrickej a oktaedrickej siete dochádza prostredníctvom spoločnej

roviny kyslíkových atómov. Väzba vykazuje polarizovaný kovalentný charakter. Pri tomto

spojení sietí vznikajú dva typy štruktúr, takzvané vrstvy (Obr. 4):

 Vrstvy 1:1 – ide o spojenie jednej tetraedrickej a jednej oktaedrickej siete.

Vzniká v prípade, že siete majú spoločnú rovinu kyslíkových atómov

a nezdieľané atómy kyslíkov tvoria bazálnu rovinu.

 Vrstvy 2:1 – ide o spojenie oktaedrickej a dvoch tetraedrických sietí s opačnou

polaritou. Vznik štruktúry je podmienený dvoma spoločnými rovinami

kyslíkových atómov a nezdieľané kyslíky vytvárajú taktiež dve bazálne

roviny [1].
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Obr. 4: Typy vrstiev [19].

Posledným typom je spojenie oktaedrickej a tetraedrickej siete. K interakcii sietí

dochádza prostredníctvom bazálnych kyslíkov tetraedrickej siete a rovinou aniónov OH-

oktaedrickej siete, pričom vzniká vodíková väzba [1].

2.1.3 Rozdelenie planárných fylosilikátov

Klasifikácia fylosilikátov (Tab. 1) do skupín je uskutočnená na základe štruktúrnych

a kryštalochemických znakov. Medzi použité kritéria rozdelenia patrí typ vrstvy, obsah

medzivrstvia, náboj vrstvy, typ oktaedrickej siete a v neposlednom rade chemické

zloženie [1].
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Tab. 1: Klasifikácia planárných fylosilikátov [1].

Skupina Typ
vrstvy

Medzivrstvový
materiál,
náboj x

Typ
oktaedrickej

siete
Minerál

Serpentinu -
kaolinitu 1:1

bez materiálu
(prípadne H2O),

x ≈ 0

tri-
lizardit, berthierin, amesit,
nepouit, cronstedtit, kellyit,

fraipontit, brindleyit

di- kaolinit, dickit, nakrit, halloysit

Mastenca -
pyrofylitu 2:1 bez materiálu,

x ≈ 0
tri- mastenec, willemseit, kerolit,

pimelit
di- pyrofylit, feripyrofylit

Sľúd 2:1

nehydratované
jednomocné

katióny
x ≈ 0,6 – 1,0

tri-

annit, siderofylit, biotit,
flogopit, eastonit, tainiolit,

polylitionit, trilitionit,
masutomilit, norrishit, aspidolit,

efesit, preiswerkit

di-

muskovit, fengit, seladonit,
aluminoseladonit, roscoelit,
paragonit, nanpingit, tobelit,
illit, glaukonit, brammallit

Krehkých
sľúd 2:1

nehydratované
dvojmocné

katióny,
x ≈ 1,8 – 2,0

tri- clintonit, bityit, anandit,
kinoshitalit

di- margarit, černikit

Smektitov 2:1

hydratované
vymeniteľné

katióny,
x ≈ 0,2 – 0,6

tri- saponit, hektorit, sauconit,
stevensit, swinefordit

di- montmorillonit, nontronit,
beidelit, volkonskoit

Vermikulitov 2:1

hydratované
vymeniteľné

katióny,
x ≈ 0,6 – 0,9

tri- trioktaedricky vermikulit

di- dioktaedricky vermikulit

Chloritov 2:1
hydroxidová

sieť,
x variabilné

tri-, tri-
pennin, klinochlor, sheridanit,

korundofylit, chamosit,
pennantit, nimit

di-, di- donbasit
di-, tri- cookeit, sudoit

Pravidelne
zmiešaných

štruktúr
2:1

Podľa typu
komponentov,
x variabilné

tri- corrensit, hydrobiotit, aliettit,
kulkeit

di- rectorit, tosudit
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2.1.4 Skupina smektitov

Do tejto skupiny patria planárne fylosilikáty s trioktaedrickým a dioktaedrickým

typom vrstvy 2:1. Najvýznamnejší predstavitelia skupiny sú saponit (trioktaedrická sieť)

a montmorillonit (dioktaedrická sieť) [6].

Štruktúrne poruchy smektitov predstavujú závažný problém pre ich jednoznačný

popis. Štruktúru minerálov tvoria dioktaedrické a trioktaedrické vrstvy typu 2:1.

V medzivrstvovom priestore sú vymeniteľné katióny s hydratačnými obalmi tvorenými

molekulárnou vodou (Obr. 5). Smektity sú schopné okrem vymeniteľných iónov prijať

do medzivrstvia polárne látky (organické zlúčeniny, voda). Vzdialenosť medzi vrstvami

dokážu variabilne meniť podľa rozmerov sorbovanej látky a po desorpcii dochádza

k zmenšeniu vzdialenosti. Hovoríme o tzv. expandabilite, špecifickej vlastnosti pre minerály

skupiny smektitov [5].

Chemické zloženie minerálov popisuje kryštalochemický vzorec:□

       210w
3

w4u-z-y-3u
2
z

3
y2 OHOFe,AlSiRRROnH.Mi 




 

kde Mi predstavuje medzivrstvové vymeniteľné katióny, ktorými je kompenzovaný náboj x

vrstvy 2:1, kde x = 6 + w – 3y – 2z – u, R zastupuje oktaedrické katióny (Mg2+, Fe2+, Ni2+,

Mn2+, Zn2+, Co2+, Al3+, Fe3+, Cr3+, Li+), symbolom Δ je zastúpená vakantná oktaedrická

centrálna pozícia [1].

Ílové minerály skupiny smektitov nachádzajú vynikajúce uplatnenie v mnohých

odvetviach priemyslu a z tohto titulu sú predmetom rozsiahleho výskumu. Ich význam

pre chemický priemysel predstavujú špecifické vlastnosti. Praktické využitie sorpčnej

schopnosti smektitov nachádzajú pri imobilizácii anorganických aj organických polutantov.

Veľký špecifický povrch predurčuje  minerály ako vhodný nosič katalyzátorov. V mnohých

prípadoch aj samotný materiál plní funkciu katalyzátora [6].
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Obr. 5: Štruktúra smektitov [22].

2.1.5 Montmorillonit

Montmorillonit patrí do skupiny smektitov, je najvýznamnejším predstaviteľom

podskupiny dioktaedrických smektitov (Obr. 6). Tetraedrické pozície štruktúry vykazujú

minimálnu alebo žiadnu mieru substitúcie Al3+ za Si4+. Dochádza však k oktaedrickej

substitúcii a vzniku náboja vrstvy 2:1. V ideálnom prípade kryštalochemický vzorec

montmorillonitu nadobúda tvar:

    2100,40,15,05,15,0 OHOSiMgAlMi 

Reálne chemické zloženie montmorillonitu klasifikuje minerál na viacero typov, podľa oblasti

výskytu [1]:

 typ Wyoming:

    21007,093,300,129,0
2

01,0
3

15,055,137,0 OHOAlSiMgFeFeAlMi 

 typ  Chambers:

    21010,090,300,138,0
2

02,0
3

12,048,150,0 OHOAlSiMgFeFeAlMi 
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 typ Otay:

    21003,097,300,155,0
3

06,039,164,0 OHOAlSiMgFeAlMi 

 typ Fe – montmorillonit, s obsahom Fe > 0,3.

Obr. 6: Štruktúra montmorillonitu, s vyznačeným medzivrstvovým priestorom [32].

Medzivrstvový priestor montmorillonitu je z časti zaplnený jednomocnými (Na+, K+)

a dvojmocnými (Ca2+, Mg2+) katiónmi, ktoré kompenzujú náboj vrstiev. Pri náboji x = 0,5 tak

dvojmocné katióny obsadia polovičný počet možných pozícií v porovnaní s jednomocnými

katiónmi. Molekuly vody tvoria hydratačný obal katiónov. Výraznú odlišnosť

v medzivrstvovej vzdialenosti medzi Na – smektitmi a Ca – smektitmi vysvetľuje rozdielny

počet naviazaných molekúl vody na katióny. Atóm K viaže 3 – 4 molekuly, na atóm Na

pripadá 4 – 5 molekúl a atóm Ca viaže až 13 molekúl vody [1].
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2.2 Nanomateriály

Materiály, produkty a technológie s označením „nano“ prenikli do všetkých častí

spoločnosti. Momentálne sú prístupne absolútnej väčšine obyvateľov Zeme. Takejto

masovosti predchádzali desaťročia výskumnej činnosti.

Pojem „nanotechnológia“ označuje súhrnne rôzne vedné disciplíny, ktoré skúmajú

vlastnosti, chovanie  a vytváranie štruktúr o veľkosti 10−7 až 10−9 m. V rozmere „nano“ môžu

byť vlastnosti materiálov podstatne rozdielne, ako sú pozorované u materiálov

makroskopických rozmerov [13,15,16].

So svojou definíciou pojmov prišla celá rada autorov. Vyberám definície

pochádzajúce z britskej The Royal Society:

Nanoveda študuje hmotu na úrovní atómov a molekúl (0,1 – 100 nm), vlastnosti sa výrazne

odlišujú od vlastností pozorovaných pri väčších rozmeroch.

Nanotechnológia je vlastná aplikácia získaných znalosti pri vytváraní materiálov, štruktúr

a zariadení [17].

2.2.1 Kompozity

Kompozity sú zložené materiály, tvorené makroskopickými útvarmi minimálne  dvoch

materiálových zložiek, teda je to zložená sústava (Obr. 7). Kompozitný materiál musí

vyhovovať určitým kritériam:

 zložená sústava je umelo vytvorená,

 sústavu tvoria minimálne dva materiály rozdielneho chemického zloženia

s výraznými hranicami jednotlivých zložiek,

 zložky sústavy sú prepojené v celom alebo takmer celom objeme,

 zložený materiál vykazuje rozdielne vlastnosti v porovnaní s čistými zložkami.

Vlastnosti zložených materiálov podmienené vlastnosťami jednotlivých zložiek. Významný

vplyv majú nielen zložky samotné, ale ich množstvo v sústave, geometrický tvar častíc

zložiek, usporiadanie a rozloženie v sústave [20].
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2.2.2 Nanokompozitné materiály

Sú kompozitné materiály (Obr. 7), ktorých rozmer výstuže (veľkosť častíc, priemer

vlákna) je v jednotkách nm.

Obr. 7: Štruktúra konvenčného kompozitu a nanokompozitu na báze doštičkových častíc ílu
(montmorillonitu) [21].

2.2.3 Polovodičové nanočastice

Schopnosť viesť elektrický prúd rozdeľuje látky na vodiče, polovodiče a izolanty.

Látky polovodiče sú tvorené prvkami 12. a 16. skupiny periodickej sústavy prvkov. Katióny

polovodičov sú tvorené prvkami O, S, Se, Te, Po, príslušné anióny vytvárajú prvky Zn, Cd,

Hg [23].

2.2.3.1 Pásový energetický model polovodičov

Elektróny v molekulách sa nachádzajú na diskrétnych hladinách. Energetické pásy

molekulových orbitálov vznikajú splývaním diskrétnych hodnôt atómových orbitálov.

Elektrické vlastnosti polovodičov sú charakterizované troma energetickými pásmi. Valenčný

pás obsahuje elektróny v základnom energetickom stave, ktoré nevedú elektrický prúd.

Zakázaný pas sa nachádza v intervale energetických hodnôt, ktoré elektróny nemôžu
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nadobúdať. Energia elektrónov vo vodivostnom páse umožňuje ich voľný pohyb, teda môžu

viesť elektrický prúd a účastniť sa oxidačno – redukčných reakcií.

Hodnota energie zakázaného pásu Eg určuje elektrické vlastnosti materiálu.

U vodivých materiálov dochádza k prekrytiu valenčného a vodivostného pásu, teda Eg < 0 eV.

Energia zakázaného pásu polovodičov nadobúda hodnoty v intervale 0 až 3 eV. Zakázaný pás

izolantov má vysoké hodnoty, Eg > 3 eV (Obr. 8). Prechod elektrónov valenčného pásu

do pásu vodivostného je možný dodaním energie elektromagnetického žiarenia, tepla alebo

elektrického poľa. Dodaním aktivačnej energie, potrebnej na prekonanie zakázaného pásu

elektróny môžu viesť elektrický prúd. Vyrazený elektrón z valenčnej vrstvy môže prejsť

do vodivostného pásu a vzniká po ňom diera nesúca kladný náboj. Pár nosičov elektrón-diera

sa nazýva exciton. Návrat vodivostného elektrónu do valenčného pásu a zánik diery je

sprevádzaný vyžiarením prebytočnej energie (fotoluminiscencia) [25,26].

Obr. 8: Pásový energetický model izolantov, polovodičov a vodičov [24].

2.2.3.2 Využitie nanočasticových polovodičov

Interakciou kladnej diery a elektrónu vo valenčnom páse môže dochádzať až k ich

prieniku na povrch polovodičového materiálu a následnej reakcii s látkami roztoku.
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  ehpolovodič h (2.1)

Elektrón prednostne reaguje s rozpusteným kyslíkom, kedy vzniká superoxidový iónový

radikál 
2O , ktorý je v rovnováhe s hydroperoxylovým radikálom 

2HO .

  22 OOe (2.2)

  22 HOHO (2.3)

Reakciou dvoch hydroperoxylových radikálov vzniká peroxid vodíka 22OH a kyslík 2O

2222 OOHHO2  (2.4)

Vzniknutý peroxid vodíka disociuje na hydroxidový anión OH a hydroxylový radikál OH

  OHOHeOH 22 (2.5)

Kladná diera reaguje s molekulou vody pri vzniku hydroxylového radikálu, ktorý však tiež

môže vzniknúť reakciou diery s hydroxidovým aniónom.

  HOHOHh 2 (2.6)

  OHOHh (2.7)

OHehOH 2  (2.8)

Silu oxidačného činidla vyjadruje štandardný elektrochemický potenciál (E0). Hydroxylový

radikál dosahuje hodnoty E0 = 2,6 – 2,8 V, teda sa jedná o silné oxidačné činidlo.

Podmienkou hodnotenia degradácie organických zlúčenín je redoxný potenciál páru O/OH 2 ,

ktorý by mal byť ekvivalentný hodnote Eg polovodičov [27,28].

2.2.4 Nanočasticový polovodič ZnS

V súčasnosti prevládajú chemické postupy prípravy nanočastíc. Jedná sa o syntetické

metódy, kedy sú nanočastice tvorené zo základných stavebných prvkov (atómy, molekuly).

Nanočastice pripravené chemickými metódami sú značne nestabilné a majú tendenciu sa

zhlukovať. Stabilizáciou nanočastíc je možné predísť zhlukovaniu a zániku

charakteristických vlastnosti [45,46].
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Princípom stabilizácie nanočastíc je vytvorenie rovnakého náboja na povrchu častice a tým

dochádza k vzájomnému odpudzovaniu pôsobením elektrostatických síl. Povrchovo aktívne

látky, schopné naviazať sa na povrch nanočastíc a zvýšiť ich náboj, sa nazývajú tenzidy

(CTAB). Tenzidy sú schopné samovoľnej tvorby miciel (Obr. 9), koloidných disperzných

častíc.

Obr. 9: Model micely nanočastice ZnS [44].

Pre nanočastice pripravené chemickými metódami je typická ich homogenita, avšak aj široká

distribúcia veľkostí častíc (Obr. 10) [29,47,48].
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Obr. 10: Nanomateriál ZnS, zobrazený pomocou TEM [44].

Fyzikálno-chemické vlastnosti polovodičových nanočastíc ZnS sú využívané pri

fotokatalytických reakciách. Zakázaný pás má pri izbovej teplote hodnotu cca 3,68 eV.

Ďalšími aplikačnými možnosťami sú ich optické a optoelektrické vlastnosti.

V makroskopických rozmeroch však špecifické vlastnosti zanikajú. ZnS kryštalizuje v dvoch

kryštalografických sústavách, v kubickej a hexagonálnej [29,30].

2.3 Mechanizmy oxidácie fenolu

Oxidácia fenolu prebieha cez viacero medziproduktov, v ideálnom prípade na konečný

produkt oxid uhličitý. V prvom kroku dochádza pri reakcii s oxidačným činidlom ku vzniku

dihydroxybenzénov. Následne dochádza ku vzniku orto- a para-benzochinónov (Obr. 11).

Obr. 11: Schéma oxidácie fenolu cez medziprodukty.



17

Benzochinóny sú ďalej oxidované na dikarboxylové kyseliny, najjednoduchšia z nich je

kyselina šťavelová (Obr. 12). Ďalšou oxidáciou pokračuje rozklad cez kyselinu octovú,

maleinovú, fumarovú až na konečný produkt oxid uhličitý [28,33,43].

Obr. 12: Schéma oxidácie fenolu cez medziprodukty.

Funkciu oxidačného činidla pri rozklade fenolu plnia hydroxylové radikály OH•.

Spôsoby ich vzniku sú rôzne a pre každú látku použitú ako katalyzátor špecifické.

2.3.1 Oxidácia fenolu pomocou UV žiarenia

Pri fotooxidácii fenolu UV žiarením vznikajú radikály fotolýzou vody. Vzniknuté

reaktívne radikály potom oxidujú fenol. Tvorbu radikálov popisujú nasledujúce rovnice [34]:

  HOHOH h
2 (2.9)

  eHOHOH h
2 (2.10)

Pôsobením UV žiarenia na fenol dochádza k vzniku fenoxylového radikálu v dvoch

krokoch [42].

  HeArOHeArOHhArOH (2.11)
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2.3.2 Oxidácia fenolu pomocou UV žiarenia a montmorillonitu

Využitie montmorillonitu ako katalyzátora pri oxidácií fenolu je ďalší zo spôsobov

jeho efektívneho rozkladu. Fotokatalytická aktivita montmorillonitu bola popísaná vo

viacerých prácach [40,41]. Montmorillonit uvoľňuje zo svojej štruktúry katióny Fe2+ a Fe3+,

ktoré sa zúčastňujú tzv. Fentonovej reakcie.

  3
22

2 FeOHOHOHFe (2.12)

V prítomnosti UV žiarenia môže dochádzať k tvorbe hydroxylových radikálov mechanizmom

tzv. foto-Fentonovej reakcie.

  H)OH(FeOHFe 2
2

3 (2.13)

  OHFeh)OH(Fe 22 (2.14)

Tvorba hydroxylových radikálov je determinovaná uvoľňovaním katiónov železa.

Koncentrácia montmorillonitu vyššia ako 25 g/l potláča vznik radikálov. Fentonová reakcia je

často úspešne využívaná na čistenie priemyselných odpadných vôd [18,35,36,37].

2.3.3 Oxidácia fenolu pomocou UV žiarenia a ZnS

Mechanizmom vzniku reakčných radikálov pri pôsobení UV žiarenia a v prítomnosti

polovodiča ZnS je venovaná kapitola 2.2.3.2. Vznik hydroxylových radikálov vedie

k oxidácií fenolu a jeho rozkladu.

2.4 Kinetika chemickej reakcie

Chemická kinetika študuje rýchlosť priebehu chemických reakcií a reakčný

mechanizmus. Náročnosť riešenia reakčnej kinetiky spočíva v jej závislosti nielen na

počiatočnom a konečnom stave systému, ale závisí tiež na mechanizme výslednej chemickej

premeny. Reakčná kinetika je v absolútnej väčšine závislá na experimentálnych údajoch.

Princíp štúdia reakčného mechanizmu je meranie rýchlosti v závislosti na koncentrácii (tlaku)

reagujúcich látok alebo v závislosti na teplote.

Rýchlosť chemickej reakcie znamená rýchlosť úbytku koncentrácie reaktantov alebo

prírastku koncentrácie produktov. Matematickým vyjadrením reakčnej rýchlosti je rovnica:
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dt
dc1r i

i
i 

 (2.15)

kde ri je rýchlosť chemickej reakcie, ν i je stechiometrický koeficient (kladný pre produkty,

záporný pre reaktanty).

Kinetická rovnica (diferenciálna) vyjadruje závislosť rýchlosti na reakčných podmienkach.

Pre reakciu A + B → 2C má tvar:

 BA
A

A ckc
dt

dcr (2.16)

kde k je teplotne závislá rýchlostná konštanta, exponenty α a β sú parciálne poriadky reakcie

vzhľadom k zložkám A, B. Parciálne poriadky reakcie sa stanovujú experimentálne a ich

súčet je celkový poriadok reakcie.

Väčšina reakcií neprebieha podľa stechiometrického zápisu, ale cez rôzny počet

medzistupňov. Reakčný mechanizmus popisuje skutočný priebeh chemickej reakcie, ktorý

pozostáva z elementárnych reakcií. Elementárna reakcia je taká, ktorej stechiometrický zápis

presne popisuje jej reakčný priebeh [2,12,31].

2.4.1 Kinetika fotooxidácie fenolu

Pre analýzu kinetických údajov bol zvolený Langmuir-Hinshelwoodov model, bežne

používaný v heterogénnej kinetike [38].

OH OHP P P
h

P P i i OH OH

K CdC K Cr k
dt 1 K C K C 1 K C

 

 

  
   (2.17)

kde r je rýchlosť reakcie, k je rýchlostná konštanta, KP, Ki, KOH• a CP, Ci, COH• sú adsorpčné

konštanty a koncentrácie zostatkového fenolu, medziproduktov a hydroxylových radikálov.

V prípade zanedbania adsorpcie fenolu na montmorillonit (KP=0), reakcia fenolu

s hydroxylovými radikálmi je zjednodušená na tvar rovnice popisujúcej reakciu druhého

poriadku.

 OHPCkCr (2.18)

kde k je rýchlostná konštanta.



20

Katalytická aktivita nanokompozitu MMT-ZnS je popísaná rovnicou (2.17). V prípade, že

COH• >> CP a ∑KiCi môže byť zanedbané, je rovnica zjednodušená na používanejší tvar.

PP

PP
app CK1

CKkr


 (2.19)

kde kapp je kinetický parameter závislý na intenzite žiarenia, hmotnosti a povahe pevnej fázy,

koncentrácií hydroxylových radikálov. Teoreticky bolo potvrdené, že tento model odpovedá

reakcií prvého poriadku [39]. Pre nízke koncentrácie fenolu, kedy KPCP << 1, rovnica (2.19)

je zjednodušená a odpovedá reakcií pseudoprvého poriadku.

PobsPPapp CkCKkr  (2.20)

kde kobs je pozorovaná kinetická konštanta.

2.5 Heterogénne katalyzované reakcie

Katalyzátor je látka, ktorá urýchľuje priebeh chemickej reakcie, bez vplyvu na

rovnováhu danej reakcie. Väčšia rýchlosť je spôsobená znížením energetickej náročnosti

priebehu reakcie.

Ak katalyzátor tvorí oddelenú fázu v reakčnom systéme, jedná sa o heterogénne

katalyzované reakcie. Heterogénny katalyzátor umožňuje nielen energeticky výhodnejšie

podmienky ale aj selektivitu reakcie. Vo väčšine prípadov je katalyzátor tvorený pevnou

fázou (s) a katalyzovaný systém tvorí kvapalná (l) alebo plynná (g) fáza. Vlastná chemická

reakcia prebieha na fázovom rozhraní katalyzátor – kvapalná (plynná) fáza. Avšak celkový

priebeh reakcie pozostáva z čiastkových dejov, ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Deje

látkového transportu, ktoré sú fyzikálnej podstaty. Druhu skupinu tvoria deje látkových

premien, svojou povahou chemické. Celkový priebeh reakcie teda tvorí 7 čiastkových

dejov [2]:

 transport reaktantov z plynnej fázy k povrchu katalyzátora (konvekcia, difúzia) –

vonkajšia difúzia,

 transport reaktantov z vonkajšieho k vnútornému povrchu katalyzátora – vnútorná

difúzia,

 adsorpcia reaktantov na povrchu katalyzátora,

 povrchová reakcia,
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 desorpcia produktov z povrchu katalyzátora,

 transport produktov z vnútorného povrchu katalyzátora – vnútorná difúzia,

 transport produktov z vonkajšieho povrchu katalyzátora do objemu kvapalnej fázy

– vonkajšia difúzia.

2.6 Študovaná organická látka – fenol

Fenol je organická látka aromatického charakteru s hydroxylovou funkčnou skupinou,

teda patrí medzi alkoholy. Je hlavným a najjednoduchším zástupcom podskupiny

fenolov (Obr. 13). Táto chemická látka je tiež známa pod názvami hydoxybenzén alebo

pre svoje vlastnosti ako kyselina karbolová [7].

Pôvod fenolových zlúčenín v prírode je predovšetkým z priemyselného spracovania

uhlia. Môžu sa však vyskytovať v niektorých rastlinách a drevinách. Prítomnosť fenolov bola

preukázaná aj v moči človeka, v kvantitatívnom rozmedzí 40 až 80 mg [9].

Obr. 13: Zástupcovia podskupiny fenolov [14].

2.6.1 Vlastnosti

Fenol je biela kryštalická látka, významne pohlcuje vodu (hydroskopická) a dochádza

k ružovkastému zafarbeniu. Ma charakteristický nepríjemný a prenikavý zápach. Roztok

fenolu ma leptavé účinky. Vykazuje výraznú toxicitu, smrteľná dávka (LD) sa pohybuje

v intervale 5 – 12 g. Toxicita fenolu spočíva v jeho mutagénných a teratogénnych účinkoch.

K vstupu látky do organizmu dochádza predovšetkým inhalačne, dermálne či orálne.

Koncentrovanejšie roztoky ako 10 % spôsobujú ťažké poleptanie, následná regenerácia je

náročná a ostávajú trvalé následky. Akútna otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, zvracaním,

potením a stratou vedomia. Fenol v organizme atakuje centrálnu nervovú sústavu, poškodzuje

ľadviny, pečeň, pankreas a slezinu [8,10,11].
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Fenoly sa chovajú ako slabé kyseliny alebo slabé zásady, teda majú amfoterný

charakter. Reakciou so silnou kyselinou dochádza k reverzibilnej protonácii za vzniku

oxoniového katiónu:

  XHArOHXArOH 2 (2.21)

V zriedených vodných roztokoch dochádza k disociácii malého počtu molekúl. Fenol

poskytne svoj protón molekule vody, vzniká oxoniový katión a fenoxidový anión:

  OHArOOHArOH 32 (2.22)

Výrazná acidita v porovnaní s alkoholmi je spôsobená rezonančnou stabilizáciou

fenoxidového aniónu (Obr. 14). Záporný náboj aniónu je delokalizovaný do polôh ortho

a para aromatického kruhu, dochádza tak k jeho stabilizácii. Fenoxidový anión má nižšiu

disociačnú energiu, teda je stabilnejší ako fenol [9].

Obr. 14: Rezonančné štruktúry fenoxidového aniónu [7].

2.6.2 Výskyt

Odpadové vody z priemyselného spracovania uhlia obsahujú fenol až v koncentráciách

jednotiek g.l−1. Výskyt fenolov živočíšneho pôvodu v splaškových vodách môže dosahovať

hodnoty do 1 mg.l−1 [9].

2.6.3 Príprava a použitie

Priemyselná produkcia fenolu vo svete je zameraná na dva spôsoby prípravy.

Zastaranejší proces sa uskutočňoval reakciou chlórbenzénu s hydroxidom sodným

v podmienkach vysokého tlaku a teploty. Modernejšia metóda, aktuálne preferovaná, je

príprava z kuménu (Obr. 15). Kumén (izopropylbenzén) sa pri vysokej teplote radikálovo

oxiduje vzduchom na kuménhydroperoxid. Reakciou s vodnou kyselinou vznikajú výsledné
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produkty fenol a acetón. Metóda je výhodná, pretože oba finálne produkty sú priemyselne

užitočné. Výroba fenolu v ČR je obmedzená na spracovanie odpadných koksárenských

vôd [7].

Obr. 15: Výroba fenolu z kuménu [7].

Možnosť použitia fenolu a jeho derivátov je predovšetkým v chemickom priemysle.

Začiatkom 20. storočia bol produkovaný ako vstupná látka pre výrobu kyseliny pikrovej

(2,4,6 – trinitrofenol), používanej ako výbušná látka. V súčasnosti je fenol využívaný pri

výrobe bakelitu (fenolformaldehydové živice) a spojív v drevospracujúcom priemysle.

V potravinárskom priemysle sa používajú antioxidanty  BHT (butylovaný methylfenol)

a BHA (butylovaný methoxyfenol). Samotný fenol sa pre svoje biocidné účinky používa na

ochranu materiálov pred mikroorganizmami. Chlorované deriváty majú dezinfekčné

účinky [7].
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3. CIELE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Hlavným cieľom diplomovej práce je overenie fotokatalytickej účinnosti ílového

minerálu montmorillonitu na rozklad fenolu. Kritériom hodnotenia rozkladu fenolu sú

kinetické parametre reakcie. Fotokatalytické vlastnosti montmorillonitu budú porovnávané

s ďalšími látkami, ktoré môžu potenciálne katalyzovať rozklad fenolu. Diplomová práca

pozostáva z týchto častí:

 Analýza fotokatalytickej degradácie fenolu.

 Stanovenie reakčnej kinetiky degradácie fenolu.

 Overenie katalytickej účinnosti montmorillonitu.

 Overenie katalytickej účinnosti nanokompozitu MMT-ZnS.

 Overenie katalytickej účinnosti nanočastíc ZnS.

 Hodnotenie produktov fotokatalytickej degradácie fenolu.
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4. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ

4.1 Chemikálie a materiály

Na experimentálne merania boli použité chemikálie čistoty p.a.: octan zinočnatý

(Zn(CH3COO)2); sulfid sodný (Na2S); fenol (C6H6O); dusitan sodný (NaNO2); uhličitan

sodný (Na2CO3); hydrochinón (C6H6O2); síran manganatý (MnSO4.2H2O),; hydroxid draselný

(KOH); jodid draselný (KI); azid sodný (NaN3); kyselina chlorovodíková (HCl); thiosíran

sodný (Na2S2O3.5H2O); dichroman draselný (K2Cr2O7); jodičnan draselný (KIO3); kyselina

sírová (H2SO4), kyselina dusičná (HNO3); kyselina octová (C2O2H4); kyselina šťavelová

(C2O4H2); ethanol (C2H6O), všetky chemikálie (Lachema, Neratovice); p-nitroanilín

(C6H6N2O2), (Gliwice); hexadecyltrimetylammonium bromid (CTAB), (Sigma chemical co.,

USA) škrob; deionizovaná voda upravovaná reverznou osmózou (Aqua Osmotic); ílový

minerál skupiny smektitov - montmorillonit SWy-2 (Crook Country, Wyoming, USA),

obohatený o katióny Na+, sedimentačne oddelená frakcia s veľkosťou zrna < 5 μm.

4.2 Prístroje a zariadenia

 Fotokatalytický reaktor s ortuťovou lampou (Obr. 16)

 Analytické digitálne váhy AG 204 a AB 104-S (Mettler Toledo, Švajčiarsko)

 Laboratórna mechanická trepačka GFL-3018 (Nemecko)

 Laboratórna odstredivka MPW-350 (Poľsko)

 Laboratórna sušiareň Ecocell (BMT, a.s.)

 Pipeta, Labopette, Hirschmann Laborgeräte

 Laboratórne sklo
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Obr. 16: Fotokatalytický reaktor s ortuťovou lampou.

4.3 Použité analytické metódy

Spektrometria UV-VIS

Kvantitatívna analýza fenolu bola realizovaná pomocou spektrometra Spekoll 11 (Carl

Zeiss, Nemecko), v sklenených kyvetách širokých 1 cm. Stanovenie bolo uskutočnené

spektrofotometrickou metódou s p-nitroanilínom.

UV spektra boli namerané pomocou spektrometra Lambda 35 (Perkin Elmer, USA),

v kremenných kyvetách širokých 1 cm.

Atómová absorpčná spektrometria (AAS)

Celkové rozpustené železo bolo stanovené pomocou atómového absorpčného

spektrometra AA280FS (Varian Inc, Austria) s plameňovou atomizáciou (acetylén-vzduch)
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Rentgénová prášková difrakčná analýza (XRPD)

Práškové difrakčné záznamy montmorillonitu byli vytvorené pomocou rentgénového

práškového difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS). Prístroj je vybavený pozične

citlivým detektorom Vantec a generátorom Krystalloflex K780. Ako zdroj rentgénového

žiarenia bola použitá kobaltová lampa CoKα (λ= 1,78897 Å). Počas analýzy bola vzorka

rotovaná kvôli eliminácii nehomogenity v hustote vzorky a v distribúcii veľkosti kryštálikov.

Pre identifikáciu prítomných fázy bola použitá databáza PDF-2 Release 2004 (International

Centre for Diffraction Data). Rentgénová prášková difrakčná analýza bolo realizovaná

prostredníctvom VŠB-TUO Centrum nanotechnologií.

Infračervená spektrometria

Infračervené spektrá boli vyhotovené prístrojom FTIR spektrometrom NEXUS 470

(ThermoScientific, USA), metódou bromidových pelet. Parametre merania boli: spektrálna

oblasť 4000-400 cm-1; spektrálne rozlíšenie 4 cm-1; 64 skenov; Happ-Genzelova apodizácia.

Na prípravu pelet bolo použitých 1,0 – 1,5 mg vzorky a cca 300 mg vysušeného KBr.

Navážka vzorky a bromidu draselného bola zomletá a homogenizovaná, následne bola

vylisovaná peleta. V nameraných spektrách boli prevedené korekcie: odčítanie spektra čistého

KBr; automatická korekcia základnej línie; prepočet spektra na navážku vzorky.

Stanovenie pH

Hodnoty pH boli stanovené laboratórnym pH meterom WTW InoLab (Weilheim,

Nemecko). Prístroj bol kalibrovaný dvojbodovo, pomocou pufrov (pH1=7,0; pH2=4,0).

Stanovenie rozpusteného kyslíka

Na stanovenie rozpusteného kyslíka bola použitá jodometrická metóda s prídavkom

azidu (Winklerova metóda v Alsbergovej modifikácii). Jedná sa teda o klasickú titračnú

metódu, kedy sa kyslík stanovuje nepriamo ako jód.

Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC)

Celkový organický uhlík (TOC) bol stanovený analyzátorom Shimadzu TOC 5000A.
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4.4 Pracovný postup experimentu

4.4.1 Fotooxidácia fenolu

Experiment bol uskutočňovaný vo fotokatalytickom reaktore kruhového prierezu,

s prítomným zdrojom UV žiarenia a s nepretržitým miešaním kvôli eliminácií sedimentácie

pevnej fázy. Ortuťová lampa poskytovala UV žiarenie s emisným maximom 254 nm.

Hodnota svetelného toku lampy bola 83 mW/cm2, parameter bol získaný pomocou rádiometra

(UVP, USA). Teplota reakčnej nádoby bola regulovaná externým termostatom U7C MLW

(Nemecko) na 27 °C.

Do reakčnej nádoby bol dávkovaný konštantný objem 70 ml roztoku fenolu

o koncentrácií 0,5 mmol/l. Navážka materiálu, ktorý plnil funkciu katalyzátora, mala

variabilnú hodnotu. Bol študovaný rozklad fenolu pri rôznych koncentráciách

montmorillonitu (2,7 až 10,7 g/l). Ďalej bola študovaná katalytická účinnosť montmorillonitu,

montmorillonitu ako nosiča nanomateriálu ZnS, makroskopického ZnS („bulk“), samotného

nanomateriálu ZnS. Vplyv materiálov na rozklad fenolu bol porovnávaný s rozkladom fenolu

samotným UV žiarením.

Po zmiešaní roztoku fenolu a pevnej fázy (katalyzátora) bola zmes 10 minút

homogenizovaná miešaním. Následne bola vložená ortuťová lampa. Po uplynutí reakčnej

doby bol pevný podiel zo zmesi oddelený v laboratórnej odstredivke. V degradovanom

roztoku bola stanovená koncentrácia fenolu. Miera degradácie bola vyjadrovaná ako podiel

koncentrácie fenolu po degradácií a koncentrácie fenolu pred degradáciou. Na kvantitatívnu

analýzu fenolu bola použitá spektrofotometrická metóda s p-nitroanilínom. Metóda využíva

tvorbu azofarbiva kopuláciou fenolu v alkalickom prostredí s diazoniovou soľou p-

nitroanilínu. Degradovaný roztok bol nariedený do 25 ml odmernej banky. K roztoku boli

pridané činidlá 0,5 ml Na2CO3 (5 % roztok) a 1 ml p-nitroanilínu diazotovaného (na každých

5 ml roztoku p-nitroanilínu 1 kvapka nasýteného roztoku dusitanu sodného). Po uplynutí doby

15 minút, potrebných na vyfarbenie bol roztok analyzovaný. Intenzita zafarbenia bola meraná

prístrojom Spekoll 11 (Carl Zeiss, Nemecko), pri vlnovej dĺžke 470 nm. Zostatková

koncentrácia fenolu bola určená z kalibračnej závislosti.
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4.4.2 Stanovenie rozpusteného kyslíka

Okamžite po uplynutí reakčnej doby rozkladu fenolu bol roztok prevedený do

kyslíkových odmerných baniek. Rozpustený kyslík bol fixovaný pridaním činidiel:

síranu manganatého (1 ml zrážacieho roztoku), alkalického roztoku jodidu s azidom (2 ml

zrážacieho roztoku), vo forme zrazeniny. Po usadení bola zrazenina rozpustená prídavkom

kyseliny sírovej (zriedená 1:1) a ponechala sa odstáť (cca 5 minút). Obsah odmernej banky

bol prevedený do titračnej banky a titrovaný roztokom thiosíranu sodného (0,01 mol/l) na

indikátor roztok škrobu do modrého zafarbenia. Bola stanovená presná koncentrácia roztoku

thiosíranu. V banke, v 100 ml destilovanej vody bolo rozpustených 0,5 g KI, bolo pridaných

5 ml kyseliny sírovej (1 mol/l), po premiešaní bolo pridaných 20 ml jodičnanu draselného

(0,01 mol/l). Obsah banky bol premiešaný a ponechaný odstáť. Banka bola doplnená na

200 ml a uvoľnený jód bol titrovaný roztokom thiosíranu sodného do slabo žltého zafarbenia.

Následne bolo pridané 1 až 2 ml škrobového indikátora a obsah banky bol titrovaný do

úplného odfarbenia roztoku.

4.4.3 Stanovenie celkového železa

Degradovaný roztok fenolu bol prefiltrovaný membránovým filtrom Pragopor 5,

o veľkosti pórov 0,6 μm. Do roztoku bola pridaná koncentrovaná kyselina dusičná (p.a.).

Následne boli vzorky analyzované atómovou absorpčnou spektrometriou. Koncentrácia Fe vo

vzorke bola stanovená metódou kalibračnej závislosti.

4.5 Spracovanie nameraných údajov

Experimentálne údaje boli spracované softwarom Microsoft Office Word 2010,

Microsoft Office Excel 2010, QC expert.
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5. VÝSLEDKY A DISKUSIA

V experimentálnej časti diplomovej práce bola pozornosť venovaná použitým

analytickým metódam, príprave nanočastíc ZnS a nanokompozitného materiálu MMT-ZnS.

Ďalšou časťou práce bolo hodnotenie fotokatalytického rozkladu fenolu v prítomnosti

rôznych látok. Fotokatalytické účinky boli porovnávané medzi jednotlivými látkami.

Experimentálna časť bola uzatvorená hodnotením produktov rozkladu fenolu.

5.1 Zavedenie a čiastočná validácia použitých analytických metód

Pre vyhodnocovanie fotokatalytického rozkladu fenolu boli zavedené a čiastočne

validované metódy stanovenia fenolu a celkového železa.

5.1.1 Stanovenie fenolu

Bola zavedená spektrofotometrická metóda stanovenia fenolu reakciou s p-

nitroanilínom. Vyhotovená kalibračná závislosť slúžila na stanovenie zostatkovej

koncentrácie fenolu po fotooxidácii.

Obr. 17: Kalibračná závislosť stanovenia fenolu.
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Tab. 2: Parametre kalibračného modelu.

Parameter Odhad
Absolútny člen -0,0057

Smernica 0,2694

Tab. 3: Kalibračné medze.

Parameter x (mg/l)
Kritická medza 0,106
Medza detekcie 0,213

Medza kvantifikacie 0,319

Kalibračné údaje (Príloha č. 1) boli vyhodnotené pomocou softwaru QC expert. Boli

vypočítané kalibračné parametre a medze (Tab. 2, 3). Kalibračný model je lineárny, rovnica

kalibračnej závislosti (Obr. 17) má tvar y = 0,2694x – 0,0057.

5.1.2 Stanovenie celkového železa

Bola zavedená metóda stanovenia celkového železa atómovou absorpčnou

spektrometriou. Metóda slúžila na hodnotenie uvoľneného železa zo štruktúry

montmorillonitu.

Obr. 18: Kalibračná závislosť stanovenia rozpusteného železa.

y = 0,0665x + 0,0047
R² = 0,9981

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0 1 2 3 4 5 6

A

c (mg/l)



32

Tab 4: Parametre kalibračného modelu.

Parameter Odhad
Absolútny člen 0,0047

Smernica 0,0665

Tab 5: Kalibračné medze.

Parameter x (mg/l)
Kritická medza 0,137
Medza detekcie 0,274

Medza kvantifikacie 0,411

Kalibračné údaje (Príloha č. 2) boli vyhodnotené pomocou softwaru QC expert. Boli

vypočítané kalibračné parametre a medze (Tab. 4, 5). Kalibračný model je lineárny, rovnica

kalibračnej závislosti (Obr. 18) má tvar y = 0,0665x – 0,0047.

5.2 Príprava nanočastíc a nanokompozitného materiálu

Nanočástice ZnS boli pripravené chemickou syntézou, za použitia stabilizujúcej látky

CTAB. Nanokompozitný materiál MMT-ZnS bol pripravený deponovaním nanočastíc na

ílový minerál.

5.2.1 Príprava nanočastíc ZnS

Nanočastice boli pripravované jednoduchým zmiešaním roztokov. Boli pripravené

roztoky octanu zinočnatého (Zn(AcO)2) o koncentrácií 2,4.10-3 mol/l, sulfidu sodného (Na2S)

o koncentrácii 0,4501 mol/l a roztok hexadecyltrimethylammonium bromidu (CTAB)

o koncentrácií 0,04 mol/l. Pre prípravu nanočastíc ZnS bol použitý zmiešavací pomer

Zn:S:CTAB = 1:1,5:2,5. Roztok A bol pripravený z roztoku octanu zinočnatého, z ktorého

bolo odpipetovaných 250 ml do 500 ml odmernej banky, tá bola doplnená po rysku

demineralizovanou vodou. Roztok B bol pripravený do 50 ml odmernej banky, kde bolo

odpipetovaných 4 ml roztoku Na2S a 75 ml roztoku CTAB. Roztoky boli zmiešané v pomere

roztok A : roztok B = 5 : 1.



33

Obr. 19: UV spektrum nanočastíc ZnS stabilizovaných CTAB (2,5 mmol/l).

Bolo vyhotovené UV spektrum nanočastíc ZnS (0,1 g/l) stabilizovaných CTAB

o koncentrácií 2,5 mmol/l (Obr. 19). UV spektrum preukázalo výraznú absorpciu žiarenia

nanočasticami ZnS od vlnovej dĺžky 340 nm.

5.2.2 Príprava nanokompozitu MMT-ZnS

Nanokompozitný materiál MMT-ZnS bol pripravený depozíciou nanočastíc ZnS na

montmorillonit. Nanočastice ZnS boli pripravené spôsobom popísaným v kapitole 4.4.4.

Objem suspenzie ZnS-CTAB, ktorý obsahoval 0,5 mmol ZnS, bol pretrepávaný s 0,5 g MMT.

Doba pretrepávania bola 24 hodín s počtom 170 otáčok za minútu. Vzniknutý nanokompozit

MMT-ZnS bol odstredený v laboratórnej odstredivke MPW-350 (Poľsko), filtrovaný

filtračným zariadením Sartorius (Nemecko) s viacnásobným premývaním demineralizovanou

vodou a vysušený pri 70 °C laboratórnou sušiarňou Ecocel (Česká republika).

5.3 Fotokatalýza fenolu

Fotokatalytický rozklad fenolu bol hodnotený za rôznych podmienok. Boli skúmane

fotokatalytické účinky ílového minerálu montmorillonitu, nanočastíc ZnS, nanokompozitu

MMT-ZnS. Účinnosť rozkladu bola porovnávaná s rozkladom fenolu samotným UV

žiarením.
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5.3.1 Fotooxidácia fenolu v prítomnosti samotného UV žiarenia

Do reakčnej nádoby bol odmeraný objem 70 ml roztoku fenolu o koncentrácii

0,5 mmol/l. Po uplynutí doby rozkladu (τ) bola stanovená zostatková koncentrácia fenolu

v roztoku pomocou UV-VIS spektrometrie.

Obr. 20: Hodnotenie rozkladu fenolu v prítomnosti UV žiarenia.

U samotného UV žiarenie bola pozorovaná vysoká účinnosť rozkladu fenolu

z vodného roztoku. Po dvoch hodinách pôsobenia žiarenia bolo pozorovaný 84,1 mol. %

úbytok fenolu (Obr. 20). Namerané kinetické údaje (Príloha č. 1) boli vyšetrené rýchlostnými

rovnicami integrálneho tvaru pre 0.,1.,2. a 3. poriadok. Pričom namerané kinetické údaje mali

najvyššiu hodnotu regresného koeficientu 0,9925 pre reakciu 2. poriadku s rovnicou:

 .k
c
1

c
1

0

(5.1)

kde c a c0 sú koncentrácie fenolu v čase τ a τ0, k je rýchlostná konštanta, τ je čas v (s).

Rýchlostná konštanta reakcie má hodnotu 1,366 l/mol.s. Priebeh reakcie rozkladu fenolu je

závislý na koncentrácii fenolu a koncentrácii hydroxylových radikálov. Vznik hydroxylových

radikálov fotolýzou vody bol popísaný v rovniciach (2.9) a (2.10).
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5.3.1.1 Stanovenie rozpusteného kyslíka

Rozpustený kyslík bol stanovený v roztoku fenolu (F+UV) a v demineralizovanej

vode (DEMI+UV), za prítomnosti UV žiarenia.

Obr. 21: Rozpustený kyslík v roztoku fenolu.

Stanovenie rozpusteného kyslíka (Príloha č. 3) indikuje jeho značný úbytok v roztoku

s fenolom. Asi po 0,5 hodine priebehu reakcie dochádzalo k poklesu koncentrácie

rozpusteného kyslíku na minimálnu hodnotu (Obr. 21). Dá sa očakávať, že kyslíka sa účastní

oxidácie fenolu cez medziprodukty až na oxid uhličitý.
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Obr. 22: Rozpustený kyslík v demineralizovanej vode.

V prípade stanovenia rozpusteného kyslíka v demineralizovanej vode (Príloha č. 3) je

naopak jeho úbytok nepatrný . Rozpustený kyslík nebol účastný žiadnej reakcie a pokles jeho

koncentrácie súvisel so zmenou teploty vody. Respektíve s jeho rozpustnosťou pri danej

teplote, ktorá bola počas pôsobenia UV žiarenia regulovaná na 27 °C (Obr. 22).

5.3.2 Fotooxidácia fenolu v prítomnosti montmorillonitu (MMT)

Boli hodnotené fotokatalické účinky ílového minerálu montmorillonitu na rozklad

fenolu. Priebeh rozkladu fenolu bol sledovaný pri rôznych koncentráciách montmorillonitu

v reakčnej zmesi.

5.3.2.1 Kinetika reakcií

Rozklad fenolu bol hodnotený po dobu dvoch hodín fotooxidácie. Bol sledovaný

úbytok fenolu z pôvodnej koncentrácie roztoku fenolu.
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Obr. 23: Hodnotenie rozkladu fenolu v prítomnosti UV žiarenia a montmorillonitu.

Maximálny úbytok množstva fenolu bol stanovený pre koncentráciu

2,7 g/l montmorillonitu, po dvoch hodinách fotooxidácie. Úbytok predstavoval cca

70 mol. %. S narastajúcou koncentráciou montmorillonitu v roztoku bola pozorovaná

klesajúca účinnosť fotooxidácie fenolu. Minimálnu hodnotu účinnosti 65,6 mol. % dosahoval

montmorillonit o koncentrácií 10,7 g/l (Obr. 23).

Tab. 6: Kinetické parametre rozkladu fenolu v prítomnosti montmorillonitu.

c(MMT) (g/l) Poriadok reakcie Rýchlostná konštanta Regresný koeficient
10,7 2 0,356 (l/mol.s) 0,9985
7,1 2 0,412 (l/mol.s) 0,9955
5,4 2 0,636 (l/mol.s) 0,9983
2,7 2 0,685 (l/mol.s) 0,9952

Namerané kinetické údaje (Príloha č. 1) boli vyšetrené rýchlostnými rovnicami

integrálneho tvaru pre 0.,1.,2. a 3. poriadok. Pričom namerané kinetické údaje mali najvyššiu

hodnotu regresného koeficientu pre reakciu 2. poriadku s rovnicou:
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kde c a c0 sú koncentrácie fenolu v čase τ a τ0, k je rýchlostná konštanta, τ je čas v (s). Boli

získané kinetické parametre rozkladu fenolu v prítomnosti MMT. S narastajúcou

koncentráciou montmorillonitu v roztoku bola pozorovaná klesajúca hodnota rýchlostnej

konštanty (Tab. 6).

5.3.2.2 Infračervená spektrometria

Montmorillonit bol po prevedení fotooxidácie fenolu oddelený z roztoku pomocou

laboratórnej odstredivky. Doba fotooxidácie bola 15, 30 a 45 minút. Montmorillonit bol

vysušený v laboratórnej sušiarni pri 50 °C. Po vysušení bola vzorka montmorillonitu

rozotrená v achátovej miske na práškovú formu. Následne bola analyzovaná pomocou FTIR

spektrometru.

Obr. 24: Infračervené spektrá montmorillonitu po fotooxidácii fenolu.

Infračervené spektrá montmorillonitu po fotooxidácii fenolu boli porovnávané

s infračerveným spektrom pôvodného montmorillonitu (Obr. 24), ktorý nebol účastný žiadnej

reakcie. Polohy píkov sú identické, rozdiel je v intenzite. Pík pri cca 1100 cm-1 je spôsobený

vibráciou väzby Al-O, Si-O, v štruktúre montmorillonitu. Jeho vyššia intenzita v porovnaní

s montmorillonitom, ktorý sa nebol účastný fotooxidácie fenolu, indikuje interkaláciu.
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5.3.2.3 Rentgénová prášková difrakčná analýza (XRPD)

Montmorillonit bol po uskutočnení fotooxidácie fenolu oddelený z roztoku pomocou

laboratórnej odstredivky. Doba fotooxidácie bola 15, 30, 45, 60, 120 minút. Vzorky boli

vysušené v laboratórnej sušiarni pri 50 °C. Po vysušení boli vzorky montmorillonitu rozotrené

v achátovej miske na práškovú formu. Následne boli analyzované pomocou rentgenového

práškového difraktometru (Obr. 25).

Obr. 25: Difrakčný záznam vzoriek montmorillonitu po degradácii fenolu.
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Obr. 26: Závislosť medzirovinnej vzdialenosti na dobe rozkladu fenolu.

Medzirovinná vzdialenosť montmorillonitu vykazuje lineárny nárast v závislosti na

čase fotooxidácie fenolu (Obr. 26). Pôvodná vzorka montmorillonitu má hodnotu

medzirovinnej vzdialenosti 1,13 nm a táto hodnota narastala až do 1,27 nm po dvoch

hodinách rozkladu fenolu (Príloha č. 5). Nárast medzirovinnej vzdialenosti je spôsobený

interkaláciou rozkladných produktov fenolu. Nakoľko interkalácia a adsorpcia fenolu na

montmorillonit nebola preukázaná (kapitola 5.7).

5.3.2.4 Stanovenie celkového rozpusteného železa

Celkové rozpustené železo bolo stanovené v dvoch typoch disperzií. Vo vodnom

roztoku fenolu a montmorillonitu, za pôsobenia UV žiarenia (F+MMT+UV). Taktiež

v disperzii demineralizovanej vody a montmorillonitu, za pôsobenia UV žiarenia

(DEMI+MMT+UV).
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Obr. 27: Celkové rozpustené železo v disperzii vodného roztoku fenolu a montmorillonitu.

Obr. 28: Celkové rozpustené železo v disperzii demineralizovanej vody a montmorillonitu.

Stanovenie celkového rozpusteného železa (Príloha č. 2) preukázalo jeho uvoľňovanie

v závislosti na dobe pôsobenia UV žiarenia. S narastajúcou dobou ožarovania priamo úmerne

narastalo množstvo uvoľneného železa zo štruktúry montmorillonitu (Obr. 27, 28).

5.3.3 Fotooxidácia fenolu v prítomnosti ZnS

Hodnotenie fotokatalytickej účinnosti materiálov na bázy ZnS bolo použité pre porovnanie

s fotokatalytických účinkov ílového minerálu.
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5.3.3.1 Kinetika reakcie

Ako katalyzátory pri fotooxidácii fenolu boli použité rôzne modifikácie látky ZnS. Bol

použitý makroskopický ZnS („bulk“), nanočastice ZnS deponované na montmorillonite

(MMT-ZnS) a nanočastice ZnS so stabilizujúcou látkou CTAB (2,5 mmol/l).

Obr. 29: Hodnotenie rozkladu fenolu v prítomnosti UV žiarenia a ZnS.

Maximálny úbytok množstva fenolu bol pozorovaný pri použití nanočastíc ZnS

s koncentráciou stabilizujúcej látky CTAB 2,5 mmol/l a predstavoval 95 mol. %. Najnižší

úbytok množstva fenolu bol pozorovaný pri použití makroskopického ZnS („bulk“), ktorý bol

88 mol. % (Obr. 29).

Tab. 7: Kinetické parametre rozkladu fenolu v prítomnosti ZnS.

Podmienky Poriadok
reakcie

Rýchlostná
konštanta

Regresný
koeficient

c(ZnS(„bulk“)) 1,4 g/l 1 2.10-4 (s-1) 0,9889
c(MMT-ZnS) 1,4 g/l 1 3.10-4 (s-1) 0,9973

c(ZnS(„nano“)) 0,1 g/l 1 5.10-4 (s-1) 0,9837

Namerané kinetické údaje (Príloha č. 1) boli vyšetrené rýchlostnými rovnicami

integrálneho tvaru pre 0.,1.,2. a 3. poriadok. Pričom namerané kinetické údaje mali najvyššiu

hodnotu regresného koeficientu pre reakciu 1. poriadku s rovnicou:
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 .kclncln 0 (5.3)

kde c a c0 sú koncentrácie fenolu v čase τ a τ0, k je rýchlostná konštanta, τ je čas v (s). Priebeh

reakcie fotooxidácie fenolu v prítomnosti rôznych foriem ZnS, je závislý na koncentrácií

fenolu. Kinetické parametre sú zhrnuté v (Tab. 7). Výrazný vplyv na kinetiku reakcie má

povrch ZnS. Maximálna hodnota rýchlostnej konštanty bola pozorovaná v prípade použitia

nanočastíc ZnS, stabilizovaných CTAB. Naproti tomu makroskopické častice ZnS(„bulk“)

s 14-násobne vyššou koncentráciou v roztoku majú rýchlostnú konštantu nižšiu. Boli

porovnané použité materiály podľa katalytickej účinnosti: ZnS(„bulk“) < MMT-

ZnS < ZnS(„nano“). Bol preukázaný vplyv veľkosti častíc na rozklad fenolu, kedy menší

rozmer častíc znamenal vyššiu účinnosť rozkladu.

5.3.4 Porovnanie katalytickej účinnosti použitých materiálov

Porovnanie účinnosti katalyzátorov (Obr. 30) bolo uskutočnené medzi samotným UV

žiarením (UV), montmorillonitom (MMT), nanokompozitom (MMT-ZnS), makroskopickými

časticami ZnS (ZnS(„bulk“)) a nanočasticami ZnS (ZnS(„nano“)).

Obr. 30: Porovnanie katalytickej účinnosti látok pri fotooxidácii fenolu.

Ako najúčinnejší katalyzátor fotooxidácie fenolu boli pozorované nanočastice ZnS.

Miera rozloženého množstva fenolu z vodného roztoku bola 95,1 mol. %. Najnižšia účinnosť

rozkladu fenolu bola pozorovaná v prítomnosti montmorillonitu, jej hodnota bola
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58,1 mol. %. Boli porovnané použité materiály podľa katalytickej účinnosti:

MMT < ZnS(„bulk“) < MMT-ZnS < ZnS(„nano“).

5.3.5 Adsorpcia fenolu

Bol študovaný vplyv adsorpcie fenolu z jeho vodného roztoku. Ako adsorbát boli

pozorované nanočastice ZnS a montmorillonit. K objem 70 ml roztoku fenolu o koncentrácii

0,5 mmol/l bolo pridané 0,5 g montmorillonitu. Objem 35 ml roztoku fenolu o koncentrácii

1 mmol/l a 35 ml roztoku nanočastíc ZnS (koncentrácia CTAB 5 mmol/l) boli pridané do

fotokatalytického reaktoru. Zmes bola miešaná bez prítomnosti UV žiarenia. Po uplynutí

doby adsorpcie bol úbytok fenolu z roztoku bol UV spektrometriou, ako v prípade hodnotenia

rozkladu fenolu (Príloha č. 1).

Obr. 31: Priebeh adsorpcie fenolu.

V prípade adsorpcie fenolu na montmorillonit, nebola pozorovaná žiadna aktivita.

K adsorpcii fenolu nedochádzalo a jeho nepatrne zvýšená relatívna koncentrácia bola

spôsobená rušivým vplyvom rozptýlených častíc MMT v roztoku na stanovenie koncentrácie

fenolu.

Pri adsorpcii fenolu na nanočastice ZnS(„nano“) bola pozorovaná aktivita. Relatívna

koncentrácia fenolu v roztoku klesla skokom na hodnotu cca 80 %, pravdepodobne

v dôsledku adsorpcie fenolu na vrstvách tenzidu CTAB (Obr. 31).
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5.3.6 Hodnotenie produktov rozkladu fenolu

Fotooxidácia fenolu má zložitý mechanizmus. Prebieha cez viacero medziproduktov

až na konečné produkty, ktorými sú oxid uhličitý a voda. Identifikácia mnohých

medziproduktov je experimentálne náročná. Na analýzu produktov fotooxidácie fenolu boli

použité UV spektrometria a stanovenie celkového organického uhlíka.

5.3.6.1 Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC)

Analýza TOC bola uskutočnená na sérií vodných roztokov fenolu po fotooxidácií samotným

UV žiarením.

Obr. 32: Stanovenie TOC v závislosti na dobe fotooxidácie.

Stanovením celkového organického uhlíka v závislosti na dobe rozkladu fenolu

(Príloha č. 4) bolo pozorované, aké množstvo fenolu prešlo na konečný produkt oxidácie.

Pôsobením samotným UV žiarením 1,5 hodiny bolo 41 % obsahu fenolu degradovaného na

oxid uhličitý (Obr. 32).

5.3.6.2 Stanovenie pH roztokov

Stanovenie hodnoty pH roztokov fenolu pred a po fotokatalytickom rozklade potvrdilo

priebeh mechanizmu rozkladu fenolu. Hodnota pH roztoku fenolu klesala z 5,6 (roztok
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fenolu) až na hodnotu 3,5 po 2 hodinách fotooxidácie. Pokles hodnoty pH potvrdil vznik

karboxylových kyselín.

5.3.6.3 UV spektra

Produkty rozkladu fenolu boli detekované UV spektrometriou. Spektrá vzoriek po

fotooxidácií (Obr. 34) boli porovnávané so spektrami čistých chemických látok (Obr. 33),

ktoré by sa mohli byť pravdepodobne prítomné vo vzorkách.

Obr. 33: UV spektra čistých chemických látok.

U fenolu boli pozorované dve absorpčné maximá. Jedno sa nachádza pri vlnovej dĺžke

cca 270 nm. V blízkosti vlnovej dĺžky 270 nm bola pozorovaná aj absorpcia hydrochinónu

a dochádzalo tak k prekrytiu absorpčných pásov. Druhé absorpčné maximum fenolu sa bolo

detekované pri vlnovej dĺžke cca 210 nm. V blízkom okolí boli pozorované absorpčné pásy

hydrochinónu a kyseliny octovej, teda dochádzalo k vzájomnému prekrytiu.
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Obr. 34: UV spektra vzoriek fenolu po fotooxidácií za rôznych podmienok.

Na spektrách vzoriek fenolu po footoxidácií za rôznych podmienok bol pozorovaný

úbytok fenolu pri vlnovej dĺžke cca 270 nm. Pri vlnovej dĺžke cca 240 nm dochádzalo

k značnej absorpcií, zrejme medziproduktov rozkladu fenolu. Priamo úmerne s rastúcou

katalytickou účinnosťou použitých materiálov, dochádzalo k degradácií týchto

medziproduktov. Okolie vlnovej dĺžky 210 nm bolo spojené s absorpciou fenolu a

medziproduktov, ktoré sa vzájomne prekrývali. Spektrum fenolu po fotooxidácii

nanočasticami ZnS stabilizovanými tenzidom CTAB nebolo uvedené z dôvodu výraznej

absorpcie nanočastíc od vlnovej dĺžky cca 340 až 200 nm (Obr. 19). U nanokompozitu MMT-

ZnS bolo pozorované spotrebovanie nanočastíc ZnS na rozklad fenolu. V nameranom UV

spektre nebola pozorovaná absorpcia nanočastíc ZnS (Obr. 19).
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6. ZÁVER

Diplomová práca bola venovaná problematike fotokatalytického rozkladu fenolu.

Priebeh rozkladu bol študovaný v prítomnosti viacerých katalyzujúcich látok. Kinetické

parametre reakcie rozkladu fenolu, za rôznych podmienok, boli navzájom porovnávané.

Primárnym cieľom bolo overenie fotokatalytických účinkov montmorillonitu na

rozklad fenolu a potvrdenie realizácie foto-Fentonovej reakcie. V prítomnosti MMT bol

rozklad fenolu reakciou 2. poriadku, bez ohľadu na koncentráciu montmorillonitu. Rýchlostná

konštanta reakcie klesala s narastajúcou koncentráciou MMT. Realizácia foto-Fentonovej

reakcie bola potláčaná predovšetkým rozptylom UV žiarenia na časticiach montmorillonitu,

absorpciou UV žiarenia medziproduktmi, taktiež nedostatočným uvoľňovaním železa zo

štruktúry MMT a čiastočnou spotrebou uvoľneného železa pri tvorbe komplexných zlúčenín.

Adsorpcia fenolu na montmorillonit nebola preukázaná, naopak interkalácia medziprodutov

rozkladu fenolu bola potvrdená rentgénovou práškovou difrakčnou analýzou a infračervenou

spektrometriou.

Pre porovnanie fotokatalytickej aktivity montmorillonitu boli použité rôzne formy

ZnS. Fotokatalytický rozklad fenolu v prítomnosti ZnS bol reakciou 1. poriadku. Najvyššia

účinnosť rozkladu bola pozorovaná v prítomnosti nanočastíc ZnS. Porovnanie účinnosti

fotokatalytického rozkladu fenolu bolo uskutočnené vzhľadom na rozklad fenolu samotným

UV žiarením. V prípade použitia montmorillonitu bola pozorovaná znížená účinnosť

rozkladu. Naopak v prítomnosti materiálov na báze ZnS bola pozorovaná zvýšená účinnosť

rozkladu fenolu.

Hodnotenie produktov fotokatalytického rozkladu fenolu bola realizované

prostredníctvom stanovenia celkového organického uhlíka. Približne 40 % množstva fenolu

bolo prevedených na konečný produkt rozkladu, a sice oxid uhličitý. UV spektra naznačili

kvalitatívnu informáciu výskytu medziproduktov, predovšetkým nižších karboxylových

kyselín a hydrochinónu. Hodnoty pH roztokov fenolu po rozklade potvrdili vznik

karboxylových kyselín.

Diplomová práca nepotvrdila fotokatalytické účinky montmorillonitu za definovaných

podmienok. Pri extrapolácií získaných výsledkov sa dá očakávať obdobný priebeh rozkladu

organických látok v prítomnosti ďalších typov ílových minerálov. Katalytické vlastnosti

ílových minerálov však predstavujú oblasť výskumu s mimoriadnym potenciálom pre
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praktické využitie pri samočistiacich procesoch v životnom prostredí. Z tohto titulu budú

určite zaujímavým predmetov ďalšieho bádania.
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8. ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK

A absorpcia, (1)

AAS atómová absorpčná spektrometria

c koncentrácia, (g/l, mol/l)

CTAB hexadecyltrimetylammonium bromid

DEMI demineralizovaná voda

Eg energia zakázaného pásu (band-gap energy)

F fenol

MMT montmorillonit

MMT-ZnS sulfid zinočnatý deponovaný na montmorillonite

TEM transmisná elektronová mikroskopia

TOC celkový organický uhlík

UV ultrafialová oblasť spektra

VIS viditeľná oblasť spektra

XRPD rentgénová prášková difrakčná analýza

ZnS(„bulk“) makroskopický sulfid zinočnatý

ZnS(„nano“) nanočastice sulfidu zinočnatého

τ doba rozkladu (s)
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