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Nanomateriały o doskonałych właściwości fizyko-chemicznych i optycznych, posiadają

ogromny potencjał, przez co wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki i życia

codziennego. Obecnie projektowane są nowe fotokatalizatory, charakteryzujące się wysoką

aktywnością i niskim współczynnikiem rekombinacji. Nanomateriały modyfikuje się m. in.

poprzez zastosowanie domieszkowania jonami lub nanocząstkami metali szlachetnych,

przejściowych czy metaloidów. Te alternatywne metody modyfikacji półprzewodników

stosuje się w celu podwyższenia aktywności fotokatalizatycznej tych materiałów, zarówno w

wyniku fotowzbudzenia promieniowaniem i zakresu UV jak i światła widzialnego,

dodatkowego pasma energetycznego, co powoduje spowolnienie procesu rekombinacji

fotowzbudzonych nośników ładunku, lub też zwężenia szerokości pasma wzbronionego

[1,2]. Modyfikacja TiO2 za pomocą miedzi czy srebra to obiecujący sposób na

podwyższenie fotokatalitycznej wydajności TiO2 z jednoczesnym polepszeniem właściwości

antybakteryjnych. Modyfikacje srebrem oraz miedzią zasadniczo prowadzą do zmian energii

w strukturze TiO2. Domieszkowanie TiO2 srebrem lub miedzią prowadzi do zwiększonej

aktywności nanokompozytu w świetle widzialnym, a tym samym umożliwia skuteczne

przewodnictwo elektronów i wydajniejszy transfer tych ładunków, co spowalnia

rekombinację par e-/h+ [3]. Dzięki temu materiały te nadają się do wielu procesów

fotokatalitycznych związanych z degradacją różnych zanieczyszczeń, w tym

mikrobiologicznych [4].
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Porównanie przenoszenia fotowzbudzonych nośników ładunku pomiędzy nośnikami ładunku TiO2 a Ag+ i Cu+/Cu2+

Rys. 1. Transfer fotowzbudzonych nośników ładunku na powierzchni TiO2

Rys. 4. Transfer fotowzbudzonych nośników ładunków pomiędzy TiO2 a AgNPs Rys. 5. Transfer fotowzbudzonych nośników ładunków pomiędzy TiO2 a CuNPs

• podwyższona aktywność fotokatalityczna wskutek równomiernej dystrybucji nanocząstek srebra

na powierzchni TiO2,

• pułapkowanie fotowzbudzonych elektronów z pasma przewodnictwa TiO2 ,wpływające na

podwyższenie stopnia separacji nośników ładunku,

• spowolnienie rekombinacji fotowzbudzonych e-/h+,

• lepsza przenikalność nanocząstek niż jonów srebra do wnętrza komórek mikroorganizmów w

porównaniu do miedzi.

• międzyfazowe przeniesienie fotowzbudzonych elektronów z TiO2 do Ag+,

• spowolnienie rekombinacji fotowzbudzonych nośników ładunku e-/h+,

• podwyższenie aktywności fotokatalitycznej, polepszenie właściwości dezynfekcyjnych,

• szybszy czas rozkładu zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń mikrobiologicznych).

Rys. 2. Transfer fotowzbudzonych nośników ładunków pomiędzy TiO2 a jonami srebra

Porównanie przenoszenia fotowzbudzonych nośników ładunku pomiędzy TiO2 a AgNPs i CuNPs

• spowolnienie rekombinacji fotowzbudzonych nośników ładunku poprzez lepszą separację

ładunków,

• migracja i pułapkowanie fotowzbudzonych elektronów przez metaliczną miedź,

• lepsza absorpcja światła widzialnego,

• niższy koszt preparatyki nanomateriałów w odniesieniu do modyfikacji srebrem,

• lepsza przenikalność nanocząstek niż jonów miedzi do wnętrza komórek mikroorganizmów.

• międzyfazowe przeniesienie fotowzbudzonych elektronów z TiO2 do Cu+/Cu2+,

• spowolnienie rekombinacji fotowzbudzonych nośników ładunku,

• podwyższona wydajność fotokatalityczna procesów degradacji zanieczyszczeń organicznych i

biologicznych,

• podwyższenie fotoaktywności w zakresie światła widzialnego,

• niższy koszt preparatyki nanomateriałów w odniesieniu do modyfikacji srebrem.
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Rys. 3. Transfer fotowzbudzonych nośników ładunków pomiędzy TiO2 a jonami miedzi


