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Radiacyjna i fotochemiczna redukcja dwutlenku węgla
w roztworach katalizowana przez kompleksy metali przejściowych

z wybranymi układami makrocyklicznymi

Podstawowym celem pracy przedstawionej w raporcie jest wyjaśnienie me-
chanizmu redukcji dwutlenku węgla (CO2) katalizowanej przez kompleksy
metali przejściowych z wybranymi układami makrocyklicznymi. Określono
katalityczną rolę jaką odgrywa centrum metaliczne oraz struktura pierścienia
makrocyklicznego, dwóch centrów wymiany elektronów w tych kompleksach,
w procesie redukcji CO2.

Porfiryny rodu (CIRh'"P) w roztworach alkoholowych ulegają fotoche-
micznej i chemoradiacyjnej redukcji do formy Rh'P~ w środowisku alkalicz-
nym i HRhmP w środowisku lekko kwaśnym. Układ ten katalizuje fotoche-
miczną produkcję H2, jednak jest zupełnie nieaktywny wobec redukcji CO2

w układach homogenicznych.
Efekty aktywności katalitycznej w kierunku redukcji CO2 wykazują por-

firyny żelaza. Porfiryny żelaza w roztworach organicznych i wodnych redu-
kowano fotochemicznie i chemoradiacyjnie do stanów Fe'P" i form o więk-
szym stopniu zredukowania. Zanik Fe'P w roztworze przyspieszają H+ i CO2

przez reakcje z Fe°P2", powstającym w wyniku dysproporcjonacji formy
Fe'P . Reakcje te prowadzą do powstawania CO, HCOO i H2.

Zastosowanie p-terfenylu (TP) jako dodatkowego fotouczulacza zwięk-
sza o rząd wielkości wydajność CO i HCOO powstających w wyniku fo-
tolizy nasyconych CO2 roztworów porfiryn żelaza i kobaltu. TP w obecności
trietyloaminy (TEA) ulega fotoredukcji do anionorodnika TP*", który będąc
silnym reduktorem redukuje metaloporfiryny do stanów M°P2~. Forma M°P2~
porfiryny jest odpowiedzialna za redukcję CO2. Reakcje uboczne prowadzą
do tworzenia H2 i uwodornienia pierścienia porfirynowego.

Ftalocyjaniny (Pc) mają bardziej od porfiryn rozbudowaną strukturę
aromatyczną i są bardziej odporne na degradację cząsteczki. Ftalocyjaniny
kobaltu i żelaza są łatwo redukowane do stanu M'Pc~, który jest jednak nie-
reaktywny wobec CO2. Dopiero bardziej zredukowana forma, anionorodnik
M'Pc*2", jest odpowiedzialna za redukcję CO2, która prowadzi do powsta-
wania CO i HCOO . Ftalocyjaniny w porównaniu do porfiryn są mniej efek-
tywnymi reduktorami CO2.

Badania koryn kobaltu pokazują, że kompleksy te wydajniej od porfi-
ryn kobaltu katalizują fotoredukcję CO2. Redukcja CO2 zachodzi poprzez
produkt przejściowy, kompleks Co0 koryny, powstający w wyniku jednoelek-
tronowej redukcji kompleksu Co1.

Korale mając mniejszą niż porfiryny wnękę makropierścienia i bar-
dziej nienasycony charakter od koryn lepiej stabilizują wyższe stany utle-
nienia metalu. Z tego powodu ich stopień utlenienia M1 reaguje z CO2 stając



się prekursorem tworzenia CO i HCOO z wydajnością porównywalną do
systemu z metaloporfirynami.

Ze względu na fakt, że reakcje uboczne powodują degradację pier-
ścienia sprawdzono czy uwolnione w wyniku degradacji jony metalu mogą
również katalizować redukcję CO2. Stwierdzono, że jony żelaza Fe1 reagują
z CO2 tworząc addukt, który jest bezpośrednim prekursorem powstawania
CO. Z kolei protonowana forma Fe1 jest odpowiedzialna za tworzenie H2.

Możliwość zachodzenia cztero-, sześcio- i ośmioelektronowej redukcji
CO2 zbadano w roztworach wodnych zawierających CO2 i jony miedzi Cu".
Przesłanką dla tych badań była obserwacja tworzenia się metanu podczas
elektrochemicznej redukcji CO2 na elektrodzie miedziowej. Ustalono, że dla
utworzenia CO jest konieczna obecność jonów Cu1 oraz zredukowanej for-
my CO2 - anionorodnika *CO2.



Radiolytic and photochemical reduction of carbon dioxide
in solution catalyzed by transition metal complexes

with some selected macrocycles

The main goal of the work presented in this report is an explanation of the
mechanism of carbon dioxide (CO2) reduction catalyzed by transition metal
complexes with some selected macrocycles. The catalytic function of two
electron exchange centers in the reduction of CO2, an inner metal and a
macrocycle ring, was defined.

Rhodium porphyrins (CIRh'"P) in alcohol alkaline and slightly acidic
solutions are reduced photochemically and radiolytically to Rh'P and to
HRh'"P states, respectively. The photocatalytic formation of H2 takes place
in the system, but no catalytic activity of CIRh'"P towards CO2 reduction
was foundJ

Iron porphyrins exhibit the catalytic reduction of CO2. Iron porphyrins
in organic solvents and water are reduced photochemically and radiolyti-
cally to the Fe'P~ state and further reduced forms. In solutions a decay of
the Fe'P~ state is accelerated by H+ and CO2 reactions with the Fe°P2 state.
The latter state is formed via disproportionate of the Fe'P~ state. These
reactions lead to the formation of CO, HCOO and H2. Application of p-ter-
phenyl (TP) as an additional photosensitizer increases by one order of
magnitude the yield of CO and HCOO" formed during photolysis of CO2 -
saturated solutions containing iron and cobalt porphyrins. TP in a presence
of triethylamine (TEA) undergoes photoreduction to the radical anion TP'".
The latter, species as a strong reductant, reduces subsequently metallo-
porphyrins to M°P2~ states. The M°P2~ state of a porphyrin is responsible for
CO2 reduction. Side reactions lead to the formation of H2 and the hydro-
genation of a porphyrin ring.

Phtalocyanines (Pc), in comparison with porphyrins, are characterized
by the more extended aromatic structure and they are more resistant for deg-
radation. Cobalt and iron phtalocyanines are easily reduced to the M'Pc~
state. However, the latter state does not react with CO2. The more reduced
form, anion radical M'Pc'2", is responsible for CO2 reduction that leads to
the formation of CO and HCOO". Phtalocyanines are less efficient reduc-
tors of CO2 in comparison with porphyrins.

Investigations of cobalt corrins show, that these complexes are more
efficient in the catalysis of CO2 photoreduction in comparison with cobalt
porphyrins. CO2 is reduced by an intermediate Co0 corrin complex formed
in one electron reduction of the Co1 complex.

Corroles having a smaller macrocycle cavity than porphyrins and a
more unsaturated character in comparison with corrins, stabilize better a
metal center at higher oxidation states in comparison with porphyrins. Be-



cause of that their M1 oxidation state reacts with CO2 and thus it becomes a
precursor of CO and HCOO formation, with the yields comparable with
metalloporphyrin systems.

Due to the fact, that side reactions cause a ring degradation, it was
checked whether the metal ions released during the degradation process
could also catalyze CO2 reduction. It was found that Fe1 iron ions react with
CO2 to form an adduct, a direct precursor of CO. A protonated form of Fe1 is
responsible for H2 formation instead.

p<\ possibility of four-, six- and eight-electrons CO2 reduction was stud-
ied in aqueous solutions containing CO2 and Cu" copper ions. This study
was initiated by the observation of methane formation during electrochemi-
cal reduction of CO2 on the copper electrode. It was established that a pre-
sence of Cu1 ions and a reduced form of CO2 - radical anion 'CO2, is neces-
sary for CO formation.
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1. WSTĘP

Dwutlenek węgla (C02) to związek chemiczny, który ze względu na powią-
zanie z podstawowymi zjawiskami w przyrodzie i skalę występowania jest
przedmiotem powszechnego zainteresowania. Wzrastającemu zużyciu ener-
gii przez ludzkość towarzyszy wzmożona emisja CO2 do atmosfery. Nieko-
rzystny wpływ zmian stężenia atmosferycznego CO2 na środowisko jest
szeroko dyskutowany w kręgach naukowych i organizacjach społecznych.
Pomimo że CO2 występuje w dużym rozcieńczeniu, ze względu na swoją
dostępność budzi także zainteresowanie jako potencjalne źródło węgla dla
celów syntezy chemicznej i energetyki. Ochrona środowiska i odnawialne
źródła energii są zatem najbardziej eksponowanymi obecnie hasłami zwią-
zanymi z CO2.

W artykule przeglądowym zamieszczonym w 2001 roku w „Chemical
Reviews" przedstawiono opinie i rezultaty badań autorów z 32 różnych oś-
rodków naukowych dotyczące podsumowania szeroko pojętych zagadnień
zagospodarowania związków węgla z uwzględnieniem zagadnień wiążą-
cych sięzCO 2 [1].

Główne wytyczone cele związane z zapobieganiem nadmiernym zmia-
nom stężenia CO2 w atmosferze oraz jego wykorzystaniem są realizowane
na kilku płaszczyznach. Pierwszym celem jest lepsze wykorzystanie natu-
ralnych procesów fotosyntezy zachodzących w przyrodzie poprzez działania
w dziedzinie agrotechniki. Drugim celem jest modyfikacja procesów techno-
logicznych w celu ograniczenia emisji CO2, powiązana także z różnymi me-
todami jego magazynowania. Trzecim celem jest wykorzystanie CO2 w pro-
cesach syntezy chemicznej z uwzględnieniem uzyskiwania surowców ener-
getycznych [1-3].

Redukcja CO2 jest jedną z dróg prowadzących do powstawania aktyw-
nych chemicznie związków węgla. Tego zagadnienia dotyczą prace przed-
stawione w tym raporcie.

Pierwszy etap redukcji CO2 jest szczególnie trudny do pokonania.
Produktem jednoelektronowej redukcji dwutlenku węgla jest anionorodnik
*CO2. Potencjał redukcji w roztworach wodnych układu CO2/*CO~ wynosi
E = -1,90 V (względem normalnej elektrody wodorowej - n.h.e.) [4], co
stanowi pokaźną barierę energetyczną. Z tego powodu jednoelektronowa
redukcja dwutlenku węgla wymaga silnego reduktora.

Takim reduktorem jest elektron uwodniony (potencjał redukcji E - -2,87
V względem n.h.e. [4]), który powstaje podczas radiolizy wody i w wyniku
reakcji (1) umożliwia powstanie jonorodnika 'CO2.

(1 )



*CO2 jest również rodnikiem o własnościach silnie redukujących i z
tego powodu znalazł duże zastosowanie w chemii radiacyjnej jako jedno-
elektronowy reduktor. Stabelaryzowano ponad 400 stałych szybkości reak-
cji tego rodnika z nieorganicznymi i organicznymi związkami [5]. Wynikiem
większości tych reakcji jest odtworzenie CO2.

Wieloelektronowa redukcja CO2 w przeciwieństwie do redukcji jedno-
elektronowej jest bardziej uprzywilejowana energetycznie, na co wskazują
cytowane poniżej potencjały redukcji dla dwu-, cztero-, sześcio- i ośmio-
elektronowych procesów - reakcje (2)-(7) [6]:

HCOOHCO2 +
C0 2 +
C0 2 +
C0 2 +
CO2 +
CO2 +

2H +

2 H ł

4hT
4 H ł

6H+

8H+

+ 2e
+ 2e
+ 4e
+ 4e
+ 6e
+ 8e

E=-0,61
E= -0,53
E= -0,20
E= -0,48
E= -0,38
E= -0,24

V
V
V
V
V
V

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

C + 2H2O
HCHOH + H2O
CH3OH + H2O
CH4 + 2H2O

Przyspieszeniem procesu redukcji CO2 byłoby opracowanie metody
pomijającej pierwszy etap polegający na jednoelektronowej redukcji. Do-
brym rozwiązaniem tego problemu byłoby dobranie odpowiednich kataliza-
torów, które eliminowałyby wspomniany pierwszy etap. Z tego powodu po-
szukiwania katalizatorów koncentrowały się głównie na związkach metali
przejściowych, które w swoich kompleksach z CO2 mogą aktywować go do
wieloelektronowej redukcji. W tym celu dokonano przeglądu wielu możli-
wych układów i celowo syntetyzowano szereg kompleksów metali przejścio-
wych [6-8] traktując je jako produkty etapów przejściowych podczas kata-
litycznej redukcji CO2.

Szczególne miejsce w procesach redukcji CO2 zajmują reakcje inicjo-
wane fotochemicznie, które nawiązują do procesów zachodzących w przyro-
dzie. Najbardziej korzystnymi wydawały się układy będące jednocześnie
akceptorami energii i donorami elektronów.

Wydawało się, że związkami spełniającymi powyższe wymagania są
metaloporfiryny. Charakteryzują się one widmami absorpcyjnymi pokrywa-
jącymi zakres od ultrafioletu do podczerwieni, o szczególnie dużych mo-
lowych współczynnikach absorpcji w zakresie widzialnym - powyżej 105

dm3 mol'1 cm"1 [9]. Porfiryny (P) tworzą kompleksy praktycznie ze wszyst-
kimi metalami [9]. Centralny jon metalu i pierścień porfirynowy stanowią dwa
efektywne centra wymiany elektronów w procesach redukcji i utleniania
[10]. Procesy te są łatwo rozróżnialne na podstawie obserwowanych zmian
w widmach absorpcyjnych; zmianom związanym ze stopniem utlenienia
jonu centralnego towarzyszy przesunięcie głównych pasm absorpcji w zakre-
sie 20-30 nm, a zmianom związanym z powstawaniem jonorodników typu n
na pierścieniu porfirynowym - powstawanie szerokich pasm absorpcji w za-
kresie 600-800 nm.
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Rys.1. Podstawowe struktury porfiryny i zredukowanych pochodnych: a - porfiryny,
b - floryny , c - chloryny, d - bakteriochloryny, e - izobakteriochloryny, f - porfiry-
nogenu. (Pozycje 2,3,7,8,12,13,17,18 są określane jako beta, pozycje 1,4,6,9,11,
14,16,19 jako alfa, pozycje 5,10,15,20 jako mezo).
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Wzajemne relacje procesów redoks związanych z jonem centralnym
i pierścieniem porfirynowym zależą od sposobu inicjowania procesu redoks,
rodzaju centralnego metalu, obecności dodatkowych ligandów osiowych, mo-
dyfikacji i rodzaju podstawienia pierścienia porfirynowego, jak również od
środowiska reakcji. Układy porfirynowe są dobrymi obiektami badawczymi
ze względu na możliwość modyfikacji warunków reakcji przy dogodnych jed-
nocześnie metodach obserwacji.

W chwili rozpoczynania tego cyklu badań metaloporfiryny wykorzy-
stywano jako katalizatory redukcji CO2 inicjowanej tylko elektrochemicznie
[11-13]. Nie było natomiast prac, które opisywałyby ich zastosowanie w ini-

12
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Rys.2. Podstawowe struktury: a - ftalocyjaniny, b - koryny, c - koroli.
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cjowanej fotochemicznie lub radiacyjnie redukcji CO2 w układach homoge-
nicznych.

Proces fotochemicznej redukcji CO2 katalizowanej kompleksem metalu
przejściowego można podzielić na kilka etapów. Pierwszy etap to absorpcja
kwantu światła przez fotouczulacz i powstanie stanu wzbudzonego. Drugi
etap to reakcja donora elektronów ze stanem wzbudzonym prowadząca do
rozdziału ładunku w postaci zredukowanej formy uczulacza i utlenionej do-
nora. Trzeci etap to redukcja katalizatora do postaci umożliwiającej wielo-
elektronową redukcję CO2.

Radioliza wywołana promieniowaniem jonizującym jest z kolei efek-
tywną metodą generowania reakcji typu redoks. Poprzez dobór środowiska
reakcji można uzyskać w sposób selektywny reagenty redukujące lub utle-
niające, a zastosowanie techniki radiolizy impulsowej umożliwia generację
oraz obserwowanie poszczególnych etapów redukcji i utlenienia zarówno
centralnego jonu metalu, jak i pierścienia porfirynowego.

Badania prowadzono komplementarnymi metodami radiolizy i fotolizy.
Napromieniowania stacjonarne z wykorzystaniem promieniowania y wyko-
nywano w źródłach 60Co typu Gammacell 220. Radioliza impulsowa oparta
była na 50 ns impulsach elektronów o energii 2 MeV z akceleratora typu
Febetron Model 505 oraz na 0,1-1,5 ps impulsach elektronów o energii 6
MeV z liniowego akceleratora elektronów firmy Varian.
Stacjonarną fotolizę wykonywano w większości eksperymentów stosując
lampy ksenonowe z filtrami optycznymi absorbującymi światło o długości
fali X < 300 nm.
Trwałe produkty fotolizy i radiolizy oznaczano metodami chromatografii ga-
zowej i ciekłej wysokosprawnej chromatografii jonowej. Szczegóły ekspery-
mentalno-pomiarowe omówiono w pracach oryginalnych [14-22].

Podstawowe struktury makropierścieni stosowanych porfiryn i ich
analogów przedstawiono na rys.1 i 2.

2. CEL PRACY

Zasadniczym celem pracy przedstawionej w raporcie jest wyjaśnienie me-
chanizmu redukcji CO2 katalizowanej przez kompleksy metali przejściowych
z wybranymi układami makrocyklicznymi. Kompleksy te, jak wspomniano we
wstępie, mają dwa centra wymiany elektronów. Z tego powodu konieczne
było zbadanie roli tych dwu kluczowych fragmentów kompleksów w katali-
zowaniu reakcji redukcji CO2.
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Dla zbadania wpływu centrum metalicznego wybrano porfiryny rodu,
żelaza i kobaltu. Wybór porfiryn rodu jako pierwszego w tym cyklu obiektu
badań był podyktowany bogatą chemią tych metaloporfiryn oraz faktem
katalizowanej przez porfiryny rodu fotochemicznej redukcji CO2 w układzie
heterogenicznym, w środowisku izopropanolu [23]. Z kolei wybór porfiryn
żelaza i kobaltu był uzasadniony aktywnością katalityczną porfiryn żelaza
w elektrochemicznej redukcji CO2 [11-13, 24, 25] i faktem fotochemicznej
redukcji CO2 przez tetraazocykliczne kompleksy kobaltu [6]. Można było
zatem oczekiwać, że również porfiryny żelaza i kobaltu wykażą katalityczne
efekty w fotochemicznej i chemoradiacyjnej redukcji CO2.

Rozważono także możliwość zastosowania dodatkowego fotouczu-
lacza. We wcześniejszych pracach [6, 15, 16] fotoredukcja była inicjowana
wzbudzeniem metaloporfiryny w paśmie przeniesienia ładunku ligand-me-
tal, co w końcowym efekcie dawało ograniczoną wydajność i szybkość re-
dukcji CO2. Zastosowanie fotouczulacza, jakim jest p-terfenyl (TP), zwiększało
zasadniczo efektywność fotokatalitycznego powstawania wodoru i redukcji
CO2 [6, 26-30].

Z kompleksów o zmodyfikowanej strukturze makropierścienia wytypo-
wano w tym cyklu prac ftalocyjaniny (Pc) żelaza i kobaltu, koryny kobaltu
oraz korole żelaza i kobaltu.
Ftalocyjaniny mają rozbudowaną strukturę aromatyczną i są bardziej odpor-
ne na destrukcję od porfiryn. Rozbudowany system wiązań n we ftalocyja-
ninie jest lepszym akceptorem ujemnego ładunku w porównaniu do porfiryn
i redukcja ftalocyjaniny z centralnym metalem na pierwszym stopniu utle-
nienia prowadzi do powstania anionorodnika typu K. Z kolei koryny mają w
makropierścieniu mniej wiązań podwójnych w porównaniu z porfirynami (6
zamiast 11). Dlatego oczekiwano, że redukcja centrum metalicznego bę-
dzie bardziej efektywna w porównaniu do porfiryn. Korole, podobnie jak ko-
ryny, nie posiadają jednego mostka metinowego i z tego powodu wnęka ich
makropierścienia jest mniejsza niż w porfirynach. Korole mają natomiast
bardziej nienasycony charakter od koryn ze względu na obecność 10 wią-
zań podwójnych. W ich podstawowej strukturze zawierającej cztery atomy
azotu, trzy są związane z atomami wodoru. Sprawia to, że korole lepiej niż
porfiryny stabilizują metale na wyższych stopniach utlenienia. Podstawowe
struktury pierścienia porfiryn, ftalocyjanin, koryn i koroli przedstawiono od-
powiednio na rys.1 i 2.

W wyniku fotolizy i radiolizy metaloporfiryny mogą ulegać demetali-
zacji. Z tego powodu interesującym było sprawdzenie czy uwolnione w ten
sposób jony metalu mogą również katalizować redukcję CO2.

Ostatnim celem pracy było podjęcie realizacji cztero-, sześcio- lub
ośmioelektronowej redukcji CO2 w wyniku fotolizy i radiolizy wodnych roz-
tworów związków miedzi w obecności CO2. Przesłanką dla tego fragmentu
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badań była obserwacja niewielkich ilości metanu i etylenu podczas foto-
chemicznej redukcji CO2, katalizowanej przez koloidy rutenu i osmu [31].
Ponadto, podczas elektrochemicznej redukcji CO2 z użyciem elektrody
miedzianej wykryto w produktach elektrolizy węglowodory, alkohole i alde-
hydy z wydajnością prądową zbliżającą się w optymalnych przypadkach do
100% konwersji [32, 33].

3. WYNIKI POMIARÓW 1 ICH DYSKUSJA

3.1. Procesy redukcji z udziałem porfiryn rodu

3.1.1. Chemoradiacyjna redukcja porfiryn rodu w środowisku alkalicznym [14]

Monomeryczne porfiryny rodu są preparowane z metalem na trzecim (Rh"'P)
i pierwszym (Rh'P) stopniu utlenienia. Porfiryny z rodem na drugim stopniu
utlenienia (Rh"P) są nietrwałe i mają tendencję do tworzenia mało reaktyw-
nych dimerów poprzez wiązanie Rh-Rh. Aby uniknąć dimeryzacji użyto me-
taloporfiryny podstawionej w czterech pozycjach mezo przez grupy mezyty-
lowe. Wyjściowa porfiryna była w formie soli chlorkowej CIRh'"TMP.

Stacjonarna y-radioliza roztworu CIRh'"TMP w odtlenionym 2-propa-
nolu w środowisku alkalicznym prowadzi do ilościowej redukcji CIRh"'TMP
do Rh'TMP". Porównanie wydajności radiacyjnych rodników redukujących
rozpuszczalnika (G(CH3)2

-CO + Ges„r = 0,52 jamol J~1) i wydajności redukcji
CIRh'"TMP -> Rh'TMP" (G = 1,3 |.imol J"1), która wymaga udziału dwóch elek-
tronów, wskazuje wyraźnie na obecność reakcji łańcuchowej. Najprawdo-
podobniej, pośredni nietrwały produkt redukcji Rh"TMP, w wyniku katalizo-
wanego zasadą przeniesienia protonu z cząsteczki rozpuszczalnika, uczest-
niczy w odtworzeniu redukującego rodnika (CH3)2'CO" - reakcje (8)-(11).

CIRh"'TMP + esol -» Cl + Rh"TMP (8)
CIRh'"TMP + (CH3)2*CO" -> Cl" + Rh"TMP + (CH3)2CO (9)

RhJITMP + (CH3)2CHOH + OH" -> [(CH3)2CHO-Rh"TMPr + H2O (10)
[(CH3)2CHO-Rh"TMP]- + OH" -> (CH3)2'CO" + [RhTMP]" + H2O (11)

Alternatywną drogą zaniku Rh"TMP jest reakcja dysproporcjonowania (12),
która jednak nie tłumaczy obserwowanej wielkości wydajności redukcji
CIRh'"TMP -> Rh'TMP".

2Rh"TMP -> [Rh"'TMP]+ + [Rh'TMP]" (12)
W alkalicznym środowisku 2-propanolu w roztworach odtlenionych

zachodzi także termiczna redukcja CIRh'"TMP -> Rh'TMP" odpowiedzialna
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za powstanie około 30% produktu (uwzględniana przy liczeniu wydajności
chemoradiacyjnej). Na podstawie obserwacji termicznej redukcji w różnych
warunkach zaproponowano mechanizm, w którym za ten proces jest od-
powiedzialny kompleks O2"RhmTMP ^ O2Rh"TMP, obecny jako domieszka
w wyjściowej porfirynie. Kompleks ten ulega przemianom w obecności roz-
puszczalnika i zasady (reakcja (13)) z powstaniem przejściowego produktu,
identycznego jak w reakcji (10), będącego elementem postulowanego wy-
żej łańcucha reakcji.

O2Rh"TMP + (CH3)2CHOH + OH -> [(CH3)2CHO-Rh"TMP] + H2O (13)
Hipotezę potwierdza wpływ pirydyny (Py), silnego czynnika komplek-

sującego, która poprzez rozkład kompleksu tlenowego eliminuje całkowicie
reakcję termiczną (13).

Radioliza impulsowa alkalicznego, odtlenionego roztworu CIRh"'TMP
w 2-propanolu prowadzi do powstawania w czasach mikrosekundowych
widm absorpcyjnych, które można przypisać mieszaninie porfiryn z rodem
na drugim i pierwszym stopniu utlenienia. Z kolei w obecności pirydyny
pierwszym przejściowym produktem redukcji jest anionorodnik typu n - re-
akcja (14), który następnie ulega dysproporcjonacji - reakcja (15).

CI(Py)Rh'"TMP+ esolv -> CI(Py)Rh'"[TMP]- (14)
2CI(Py)Rh"'[TMP]" -» CI(Py)Rh'"[TMP] + Rh'TMP~ + Cl" + Py (15)

Rh'TMP~ występuje w równowadze kwasowo-zasadowej z wodorkiem
HRhTMP-reakcja (16).

Rh'TMP- + H+ t j HRhTMP (16)

3.1.2. Redukcja porfiryn rodu w środowiskach obojętnych i kwaśnych [15]

W środowiskach neutralnych i kwaśnych redukcja CIRh'"TMP jest mniej wy-
dajna i nie prowadzi do powstawania Rh'TMP . Spowodowane jest to wol-
niejszą reakcją neutralnego rodnika (CH3)2'COH - reakcja (17) oraz po-
wstawaniem adduktów - reakcje (18) i (19).

CIRh'"TMP + (CH3)2*COH -> Rh"TMP + (CH3)2CO + Cl" + H+ (17)
Rh"TMP + (CH3)2'COH -> HO(CH3)2C-Rh"lTMP (18)

Rh"TMP + 'CH3 -> CH3-Rh'"TMP (19)
Nagromadzający się w wyniku radiolizy H+ również ingeruje w proces

radiolizy obojętnych roztworów porfiryn rodowych - reakcje (20) i (21).
esolv + H+ -» H" (20)

H'+ (CH3)2CHOH -> (CH3)2*COH + H2 (21)
Obserwacje zmian widm absorpcyjnych podczas stacjonarnej y-radio-

lizy odtlenionych neutralnych i kwaśnych roztworów porfiryn rodu w 2-pro-
panolu prowadzą do wniosku, potwierdzonego badaniami magnetycznego
rezonansu jądrowego, że głównymi produktami radiolizy są porfiryny z ro-
dem podstawionym grupą alkilową- reakcje (18) i (19).
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Powstawanie HO(CH3)2C-Rh'"TMP zostało stwierdzone także na dro-
dze fotochemicznej, gdy rodnik (CH3)2'COH był generowany w reakcji sta-
nu tripletowego acetonu z 2-propanolem - reakcja (22).

(CH3)2CO* + (CH3)2CHOH -> 2(CH3)2*COH (22)
Dodatek trietyloaminy (TEA) (efektywny ligand osiowy) wystarczająco

silnie alkalizuje roztwór CIRh'"TMP w 2-propanolu, aby radioliza przebiega-
ła w kierunku powstawania Rh'TMP".

Zobojętnienie roztworu CIRh"'TMP/TEA kwasem octowym prowadzi
do powstawania w czasie radiolizy mieszaniny Rh'TMP" i wodorku HRh"'TMP
(silniejsze kwasy rozkładają wodorek), której skład zależy od stosunku stę-
żeń aminy i kwasu octowego.

Wspomniany wyżej układ można wykorzystać do redukcji CO2 przez
zredukowane formy porfiryn rodu, Rh'TMP" lub HRhTMP. Mając już opra-
cowany mechanizm redukcji porfiryn rodu rozpoczęto badanie układów z
dodatkiem CO2.

3.1.3. Redukcja CO2 przez porfiryny rodu [15]

W wyniku radiolizy nasyconego CO2 roztworu CIRh'"TMP w 2-propanolu,
zawierającego TEA i kwas octowy tworzą się również Rh'TMP" i HRh'"TMP,
które były jednak niereaktywne wobec CO2 przez wiele godzin.

Wydajności chemoradiacyjne gazowych produktów radiolizy H2 (G = 0,34
(imol J"1) i CH4 (G = 0,17 jimol J"1) zmierzone w roztworach 2-propanolu
nasyconych CO2 są takie same jak w próbkach nasyconych argonem. Ob-
serwowano niewielkie wydajności radiacyjne CO (G = 0,015 |jmol J"1) i
kwasu mrówkowego (G = -0,05 ^mol J"1) w obecności CO2. Obecność lub
brak porfiryny rodu w roztworze nie ma istotnego wpływu na mierzone wy-
dajności chemoradiacyjne CO i HCOOH, co świadczy o nieobecności kata-
litycznego wpływu porfiryny rodu na wydajność chemoradiacyjnej redukcji
CO2.

W wyniku stacjonarnej fotolizy roztworów 2-propanolu zawierających
CIRh'"TMP jedynie w obecności TEA (donora elektronu) obserwowano re-
dukcję CIRh'"TMP -> Rh'TMP" - reakcje (23)-(25) i (12). Et3N(CI)Rh'"TMP
ulega fotoredukcji w wyniku wzbudzenia w paśmie przeniesieniu ładunku li-
gand-metal.

Et3N(CI)Rh'"TMP+ hv -> Et3l\T + Cl" + Rh"TMP (23)
Powstały w wyniku reakcji (23) kationorodnik Et3N*+ w obecności nadmiaro-
wego stężenia Et3N ulega konwersji na rodnik oc-akiloaminowy o własnoś-
ciach redukujących (potencjał redukcji E = -1,12 V względem nasyconej
elektrody kalomelowej, s.c.e., w acetonitrylu, ACN [34]) - reakcja (24).

Et3N"+ + Et3N -» Et3NH+ + Et2NC*HCH3 (24)
Et2NC'HCH3 może redukować kolejną cząsteczkę porfiryny - reakcja (25).
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Et2NC"HCH3 + (CI)Rh'"TMP -> Et2N
+=CHCH3 + CI" + Rh"TMP (25)

Rh"TMP nie jest trwały i w wyniku reakcji dysproporcjonacji (reakcja (12))
zachodzącej w roztworach 2-propanolu z dodatkiem TEA staje się prekur-
sorem Rh'TMP".

Podczas fotolizy, podobnie jak w radiolizie, zmniejszając zasadowość
roztworu przez dodanie kwasu octowego generowane są dwie zredukowane
formy porfiryn rodu Rh'TMP" i HRh"'TMP w proporcjach zależnych od sto-
sunku stężeń TEA i kwasu octowego. Oba produkty Rh'TMP" i HRh'"TMP
nie reagowały z CO2, co potwierdziło wyniki uzyskane podczas stacjonarnej
y-radiolizy.

Długotrwała fotoliza prowadzi do stopniowej redukcji pierścienia porfi-
rynowego, a w produktach gazowych rejestrowano jedynie H2.

Obserwowana poprzednio [23] fotoredukcja CO2 w 2-propanolu, w
obecności (5,10,15,20-tetrafenylo)porfiryny rodu (CIRh'"TPP) była prowa-
dzona w podwyższonej temperaturze i wysokim ciśnieniu.

Porfiryny rodu nie wykazują własności katalitycznych, które można wy-
korzystać do redukcji CO2 inicjowanej procesami radiolizy i fotolizy w ukła-
dach homogenicznych. Mimo tych niekorzystnych własności porfiryn rodu
jako katalizatorów procesu redukcji CO2, rozpoznanie mechanizmów reduk-
cji tych związków pozwoliło wytyczyć kierunki badań innych metaloporfiryn
pod kątem zastosowań do redukcji CO2.

3.2. Procesy redukcji z udziałem porfiryn żelaza i kobaltu

3.2.1. Fotoredukcja porfiryn żelaza [16]

Porfiryny żelaza Fe'"P ulegają fotoredukcji do Fe"P poprzez wzbudzenie w
paśmie przeniesienia ładunku ligand-metal - reakcja (26) [35, 36].

XFe'"P+ hv -> X* + Fe"P (26)
gdzie X oznacza podstawnik osiowy - halogen albo grupę -OR.

Powstały w roztworach alkoholowych Fe"P nie ulegał już w czasie
dalszej fotolizy kolejnym przemianom. Można było się jednak spodziewać,
na podstawie wyników uzyskanych dla porfiryn rodowych, efektywniejszej
fotoredukcji w obecności TEA. W tym celu wykonano badania szeregu por-
firyn żelaza w roztworach organicznych i wodnych.

W roztworach organicznych zbadano: TPP - tetrafenyloporfiryny, TMP
- tetramezytyloporfiryny.
Wykonano także wybiórcze pomiary stosując: TCPP - tetrakis(2,6-dichlo-
rofenylo)pofiryny, TFPP - tetrakis(pentafluorofenylo)porfiryny, OBTPM -
2,3,7,8,12,13,17,18-oktabromo-5,10,15,20-tetramezytyloporfiryny, OEP - okta-
etyloporfiryny, TPC - tetrafenylochloryny.
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Z kolei w roztworach wodnych zbadano: TSPP - tetrakis(4-sulfonofeny-
lo)porfiryny, TM4PyP - tetrakis(N-metylo-4-pirydylo)porfiryny, TM3PyP - te-
trakis(N-metylo-3-pirydylo)porfiryny, TM2PyP - tetrakis(N-metylo-2-pirydy-
lo)porfiryny. Wyjściowe porfiryny były w postaci kompleksu CIFe'"P.

Pierwotnym procesem fotoredukcji CIFeTPP w odtlenionych roztwo-
rach dwumetyloformamidu (DMF) lub acetonitrylu jest reakcja (27).

Et3N(CI)Fe'"TPP + hv (Et3N) -» Et3N
#+ + Cl" + Et3NFe"TPP (27)

Kationorodnik Et3N** ulega konwersji na rodnik Et2NC'HCH3o własnościach
redukujących - reakcja (24), który może redukować kolejne cząsteczki por-
firyny- reakcja (28).
Et3N(CI)Fe"'TPP + Et2NC*HCH3 -> Et2N+= CHCH3 + Cl" + Et3NFe"TPP (28)

Wydajność kwantową fotoredukcji CIFe'"TPP do Fe"TPP (reakcje (27) i (28))
w układzie DMFATEA dla długości fali światła wzbudzającego X = 360 ± 10
nm określono na O360 = 0,05.

Dalsza fotoliza zredukowanej metaloporfiryny w roztworze DMF/TEA
nasyconym argonem prowadzi do powstawania Fe'TPP" już ze znacznie
mniejszą wydajnością niż dla pierwszego stopnia redukcji - reakcja (29).

Et3NFe"TPP + hv -> Et3N*+ + Fe'TPP (29)
Przemiana do Fe'TPP" nie jest ilościowa. W miarę zaniku Fe"TPP po-

wstają obok Fe'TPP" (charakterystyczne pasma absorpcji -520, 670 i 710
nm) inne produkty: (CO)Fe"TPP (420 i 540 nm; CO powstaje w wyniku foto-
lizy DMF) oraz produkty będące rezultatem redukcji pierścienia porfiryno-
wego - chloryny Fe"TPPH2 (424 i 613 nm) i izobakteriochloryny Fe"TPPH4

(420 i 600 nm).

3.2.2. Redukcja CO2 przez porfiryny żelaza
w roztworach dimetyloformamidu i acetonitrylu [16]

W czasie fotolizy roztworu CIFeTPP w DMF nasyconym CO2 ustala się dość
szybko stacjonarne stężenie Fe'TPP" i jednocześnie pojawia się widmo
absorpcyjne przypisywane kompleksowi (CO)Fe"TPP. Obecność komplek-
su (CO)Fe"TPP jako dominującego kompleksu porfirynowego już we wcze-
snych etapach fotolizy wskazuje na obecność CO w roztworze.

Sam kompleks (CO)Fe"TPP nie jest trwały. Równowaga (30) przesu-
wa się całkowicie w stronę Fe"TPP już przez samo nasycenie roztworu po
fotolizie argonem.

(CO)Fe"TPP t ; Fe"TPP + CO (30)
CO powstający w roztworach CIFeTPP w DMF w atmosferze argonu

jest wynikiem fotolizy kompleksu metaloporfiryny i rozpuszczalnika. Ta nie-
wielka wydajność CO (4-krotnie niższa niż w obecności CO2; w acetonitrylu
ten efekt nie występuje) była uwzględniana w obliczeniach wydajności CO
powstającego w redukcji CO2. Stężenie CO w miarę fotolizy roztworu nasy-
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conego CO2 rośnie osiągając poziom nasycenia, który wielokrotnie przekra-
cza stężenie wyjściowej porfiryny (rys.3).

100 150

Czas fotolizy, h
Rys.3. Fotochemiczna produkcja CO w DMF zawierającym CIFeTPP, 5% TEA, na-
syconym CO2. Stężenie CIFeTPP: (•) 1 x 10"5 mol dm'3, (•) 2 x 1CT5 mol dm 3, (A)
5 x 10~5 mol dm"3.

Powstawanie CO w fotolizowanych roztworach DMF nasyconych CO2

zmierzono dla szeregu porfiryn żelaza porównując je do wyników uzys-
kanych z CIFe'"TPP. Początkowa szybkość powstawania CO w przy-
padku CIFe"'TMP jest taka sama, nieco niższa (-20%) dla CIFe'"TCPP i
CIFe'"TFPP, nieco wyższa (-10%) z CIFe'"OBTM. W roztworach CIFe'"OEP,
której cząsteczka nie ma podstawników fenylowych, zarówno szybkość po-
wstawania, jak i maksymalne stężenie powstającego CO są o -30% niższe.

3.2.3. Redukcja CO2 porfiry nami żelaza w roztworach wodnych

W roztworach wodnych najbardziej stabilny stan Fe'P uzyskuje się w wyniku
fotoredukcji Fe'"TM2PyP do Fe'TM2PyP. W tej metaloporfirynie grupy me-
tylowe blokują rotację podstawników pirydyniowych. Ta struktura stabilizuje
stan Fe'TM2PyP, utrudniając powstawanie dimerów.

Fotoliza wodnego, alkalicznego odtlenionego roztworu Fe'"TM2PyP, za-
wierającego 5% TEA, w pierwszym etapie prowadzi do powstania Fe"TM2PyP.
W następnym etapie, około 40-krotnie wolniejszym, tworzy się Fe'TM2PyP.
Równolegle, z niższą wydajnością, powstają dwa inne produkty: Fe"PI-r
(anion floryny) i Fe"PH2 (chloryna). Fotoliza roztworu Fe'"TM2PyP nasyco-
nego CO2 (pH = 8,8, w obecności NaHCOa) zachodzi wolniej w obu eta-
pach (odpowiednio 30- i 100-krotnie). Stężenie powstającego CO jest zbli-
żone do stężenia wyjściowej porfiryny.
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Radioliza Fe'"TM2PyP w alkalicznym odtlenionym roztworze w obec-
ności HCOCT, prekursora "CO", prowadzi do powstawania identycznych pro-
duktów jak w przypadku fotolizy. Powstały Fe'TM2PyP w silnie alkalicznym
środowisku (1 mol dm'3 KOH) jest stabilny przez wiele godzin.

Do badań metodą radiolizy impulsowej w roztworach wodnych wyj-
ściowy materiał zawierający FemP redukowano do Fe"P wodorem w obec-
ności katalizatora palladowego i dopiero taki roztwór poddawano radiolizie.

We wszystkich przebadanych porfirynach żelaza (Fe"TM2PyP,
Fe"TM3PyP, Fe"TM4PyP i Fe"TSPP) pierwszym produktem redukcji Fe"P
jest Fe'P. Nie zaobserwowano powstawania konkurencyjnego produktu,
anionorodnika Fe"P'~ typu 71. Stabilność Fe'P zależy od rodzaju porfiryny i
środowiska reakcji. Fe'TM3PyP i Fe'TM4PyP zanikają niezależnie od pH w
ciągu milisekund w reakcji opisanej kinetyką drugiego rzędu.

Zanik Fe'TM2PyP jest bardziej złożony. W strukturze Fe'TM2PyP wy-
stępują cztery atropoizomery różniące się wzajemnym ułożeniem grup me-
tylowych względem płaszczyzny pierścienia porfirynowego. W związku z tym
zanik Fe'TM2PyP zachodzi w kilku etapach zależnych od pH i obecności
CO2 w roztworze. W roztworze odtlenionym przy pH roztworu w granicach
2,3-2,9 lub w roztworze nasyconym CO2 przy pH = 6,9 daje się odróżnić w
czasie dwa etapy zaniku, oba opisane kinetyką drugiego rzędu. Pozosta-
jąca trwała absorpcja jest przypisana stabilnemu Fe'TM2PyP obserwowa-
nemu w stacjonarnej y-radiolizie. Drugorzędowość obserwowanych proce-
sów wskazuje, że zanik Fe'P" zachodzi poprzez reakcję dysproporcjonacji -
reakcja (31). Poniższy uproszczony zapis reakcji odnosi się nie tylko do
Fe'TM2PyP w roztworach wodnych, ale również do innych Fe'P" porfiryn
żelaza w DMF lub ACN.

2(Fe'P)" U Fe"P + (Fe0P)2~ (31)
Fe°P jest usuwany z równowagi (31) poprzez reakcje z wodą lub CO2 - re-
akcje (32) i (33).

(Fe°P)2' + H2O-^ (HFe"P)- + OH" (32)
(Fe0P)2~ + CO2 -» (CO2-Fe"P)2- (33)

(HFe"P)" + H2O -> H2 + Fe"P + OH" (34)
(CO2-Fe"P)2" + H2O -> CO + Fe"P + 2OH' (35)

Fe'P jest bardziej stabilny w roztworach organicznych niż w wodzie, a
redukcja CO2 w roztworach wodnych jest także znacznie mniej wydajna niż
w roztworach organicznych. Przedstawiony powyżej mechanizm redukcji CO2

(reakcje (31)-(35)) ma zastosowanie do roztworów wodnych i rozpuszczal-
ników organicznych. Czynnik redukujący CO2, (Fe°P)2~, powstaje w wyniku
reakcji dysproporcjonacji (reakcja (31)) w roztworach organicznych i wod-
nych.
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3.2.4. Redukcja CO2 przez porfiryny żelaza i kobaltu
oraz w obecności p-terfenylu [17]

p-Terfenyl jest cząsteczką, której wzbudzony stan singletowy (reakcja (36))
(szybkość zaniku k = 6,5 x 108 s"1) [30] jest w obecności donora elektronów,
TEA lub trietanoloaminy (TEOA), konwertowany do anionorodnika TP" (re-
akcja (37)) [27, 30] o k37 = (15-9,7) x 109 mol drrT3 s"1 [30].

TP + hv -> TP* (36)
TP* + Et3N -» TP- + Et3N*+ (37)

TP posiada dwa pasma absorpcji z maksimami przy 205 (e205 = 5,9 x 104

dm3 mol' cm"1) i 279 nm (e279 = 3,5 x 104 dm3 mol"1 cm'1). Światło z tego
zakresu jest w większości opisywanych eksperymentów odcinane przez sto-
sowane szklane (dla uniknięcia fotolizy rozpuszczalnika) elementy optycz-
ne. Do wzbudzenia TP wykorzystywana jest jego długofalowa absorpcja, co
przy stosowanym stężeniu 10"3 mol dm"3 wystarcza na efektywną absorpcję
użytkowanego światła.

Ze względu na fakt, że potencjał redukcji pary TP/JP'~ wynosi E = -2,45
V względem s.c.e. [27] i jest bardziej ujemny niż dla par Fe'TPP/Fe°TPP2

(E = -1,64 V względem s.c.e.) oraz Co'TPP /CO°TPP2 (E = -2,0 V wzglę-
dem s.c.e.), można spodziewać się wydajnej redukcji porfiryn żelaza i ko-
baltu do stanów M'P" i M°P2~ - reakcje (38) i (39).

TP- + M"P -> TP + M'P" (38)
TP- + M'P"^ TP + M°P2~ (39)

Powyższe reakcje są szybkie, kontrolowane dyfuzją [17].
Może również występować bezpośrednia reakcja redukcji CO2 - reak-

cja (40).
TP- + CO2 -> TP + 'CO2 (40)

Mimo że reakcja (40) jest dość powolna (k < 106 mol dm"3 s"1) [29],
należy brać ją pod uwagę, ze względu na stosunkowo wysokie stężenie
CO2 w acetonitrylu - 0,28 mol dm"3 (1 atm CO2 w temperaturze pokojowej).

Powstający 'CO2 redukuje względnie szybko MNP (k ~108 dm3 mol"1 s"1)
- reakcja (41) [37]. Reakcja z M'P~ jest wolniejsza i prowadzi do powstania
kompleksu (CO2MP)2~ - reakcja (42) [38], który jest tożsamy z powstają-
cym w reakcji (43). Rozpad tego kompleksu prowadzi do powstawania CO
- reakcja (44).

•CO2 +M"P->CO2 + M'P- (41)
'CO2 + M'P" -> (CO2MP)2^ (42)
CO2 + M°P2~ -> (CO2MP)2" (43)

(CO2MP)2" + H+ -> M"P + CO + OH" (44)
Dodatek 0,003 mol dm"3 TP powoduje blisko sześciokrotne zwiększe-

nie wydajności CO w czasie fotolizy 5 x 105 mol dm"3 FeTPP w DMF/TEA,
a osiągnięcie poziomu nasycenia CO zachodzi w czasie 10-krotnie krót-
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szym w porównaniu do wyników uzyskanych w analogicznych roztworach
bez TP. Podobny wzrost wydajności powstawania CO stwierdzono w wy-
niku fotolizy nasyconych CO2 roztworów Co"TPP, Co"T3FPP (T3FPP - tetra-
kis(3-flurofenylo)porfiryna) i CIFe'"TTP (TTP - tetrakis(3-metylofenylo)porfi-
ryna) w ACNATEA/TP (rys.4 i 5).
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Rys.4. Fotochemiczna produkcja CO w acetonitrylu nasyconym CO2, zawierającym
5% TEA i porfiryny kobaltu: a - 1 x 10'5 mol dm"3 bez TP; b - 3 x 10"3 mol dm'3 TP i
CoT3FPP o stężeniu: (•) 9 x 10"5 mol dm"3, (O) 2,4 x 10"5 mol dm"3, (A) 7 x 10"6

mol dm"3. Roztwór fotolizowano w szklanym naczyniu z płaszczem wodnym. Obję-
tość roztworu wynosiła 32 ml, wolna przestrzeń - 11 ml.

Fotoliza TP w roztworze ACN/TEA/CO2 bez metaloporfiryny prowadzi
do powstawania HCOO" (rys.5a) - reakcje (40) i (45).

'CO: + TP'~ + H+ -> HCOO- + TP (45)
W takim roztworze następuje szybkie zużycie TP w wyniku konkuren-

cyjnej reakcji TP*" z protonem prowadzącej do powstania nieaktywnego dla
redukcji CO2 rodnika TPH* - reakcja (46).
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TP- + H+ -> TPH' (46)
W obecności porfiryn kobaltu i żelaza reakcje (38) i (39) dominują nad

reakcją konkurencyjną (46) i zanik TP jest spowolniony.
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Rys.5. Fotochemiczna produkcja HCOCT i CO w acetonitrylu nasyconym CO2, za-
wierającym 5% TEA i 3 x 10"3 mol dm'3 TP: a - (O) HCOO" bez dodania metalo-
porfiryny, (•) HCOCT i (A) CO w obecności 1 x 10'4 mol dm'3 CoTTP; b - (•)
HCOO" i (A) CO w obecności 1 x 10'4 mol dm"3 FeTTP. Roztwór fotolizowano w
kuwecie o wymiarach 1 x 1 x 4 cm chłodzonej wodą. Objętość roztworu wynosiła 4
ml, wolna przestrzeń - 2 ml.

Protonowanie centrum metalicznego w M°P2' prowadzi ponadto do
powstawania H2 - reakcje (47) i (48).

M°P2" + H+ -»(HM"P) (47)
(HM"P)" + H+ -» M"P + H2 (48)

We wszystkich eksperymentach fotolizy roztworów porfiryn kobaltu i
żelaza H2 występuje jako gazowy produkt obok CO (tabela 1).

W miarę postępu fotolizy szybkość powstawania mierzonych produk-
tów, H2, CO, HCOOH, maleje aż do całkowitego zatrzymania. Jednocześnie
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następuje redukcja i protonowanie pierścienia porfirynowego. Uwodornienie
podwójnych wiązań w pirolu prowadzi kolejno do powstawania chloryn
(rys.ic), bakteriochloryn (rys.id) czy izobakteriochloryn (rys.ie) (posiadają
zabarwienie w zakresie widzialnym), natomiast nasycenie wszystkich wią-
zań w pozycji mezo prowadzi do powstania bezbarwnego porfirynogenu
(rys.1t).

Tabela 1. Fotochemiczna produkcja CO i H2.
a

Związek

CoTTP

FeTTP

Początkowa szybkość
[mmol dm"3 h"1]

CO

0,45

0,48

H2

0,2

0,1

Stężenie końcoweb

[mmol dm'3]

CO

3,1

2,1

H2

1,6

3,4C

a Mierzone w acetonitrylu nasyconym CO2, zawierającym 5% TEA, 3 mmol dm'3 TP
i -0,05 mmol dm"3 metaloporfiryny. Objętość roztworu wynosiła 35 ml, wolna prze-
strzeń - 8,5 ml. Dokładność oznaczeń wynosiła ± 10% dla CO i ± 20% dla H2.
b Mierzone po -20 godzinach kiedy stężenie produktów na ogół osiąga poziom na-
sycenia.
c Tworzenie H2 kontynuowano, podczas gdy CO osiągnęło stały poziom.

Częściowo uwodornione porfiryny również katalizują redukcję CO2.
Wykazano to stosując chloryny żelaza.

Stwierdzono wyraźny spowalniający efekt nagromadzającego się stę-
żenia CO na jego dalsze powstawanie. Zwiększanie wolnej objętości nad
fotolizowanym roztworem daje wzrost maksymalnego poziomu CO (rys.6).
Równocześnie nie wykryto produktów dalszej redukcji CO, co mogłoby sta-
nowić alternatywne wytłumaczenie obserwowanego nasycenia poziomu CO.

Proponowanym wyjaśnieniem tego efektu jest powstawanie komplek-
sów CO z M'P , konkurujących z wiązaniem CO2. Badania wykonane ze
zredukowanymi sodem metalicznym formami porfiryn żelaza Fe"P, Fe'P~ i
Fe°P2" w tetrahydrofuranie (THF) wykazały, że CO wiąże się z Fe"P i Fe'P",
natomiast jest niereaktywny wobec Fe°P2".

Dalsza redukcja kompleksów COFe'P" w DMF i ACN dotyczy pier-
ścienia porfirynowego i prowadzi do szybszej destrukcji porfiryny [39]. W
ten sposób powstawanie formy Fe°P2"odpowiedzialnej za redukcję CO2 jest
stopniowo eliminowane wraz ze wzrostem stężenia CO.

CO2 dodawany do Fe'P~, otrzymanej w THF poprzez redukcję Fe'"P
sodem metalicznym, nie powoduje widocznych zmian w widmie absorpcyj-
nym Fe'P". Natomiast CO2 dodany do roztworu Fe°P2~ w THF powoduje
tworzenie się kompleksu (CO)Fe"P, co potwierdza przedstawiony wyżej me-
chanizm redukcji CO2 przez metaloporfiryny.
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Rys.6. Fotochemiczna produkcja CO w DMF nasyconym CO2, zawierającym 8,6 x 10"5

mol dm"3 FeTTP, 3 x 10"3 mol dm"3 TP i 5% TEA. Objętość fotolizowanego roztworu
wynosiła 32 ml, wolna przestrzeń nad roztworem: (•) 11 ml, (O) 28 ml, (A) 52 ml.

W przypadku porfiryn kobaltu nie znaleziono, stosując metodę reduk-
cji chemicznej Co"P w THF, trwałych kompleksów z CO w przeciwieństwie
do bardziej nasyconych tetraazocyklicznych kompleksów kobaltu, gdzie Co'
tworzy kompleksy z CO [40]. Ponieważ wyraźne spowolnienie powstawania
CO zachodzi, gdy pierścień porfirynowy jest już częściowo nasycony, kom-
pleksowanie CO przez centrum metaliczne może odgrywać większą rolę
również w porfirynach kobaltu.

3.3. Redukcja CO2 przez ftalocyjaniny kobaltu i żelaza [20]

Ftalocyjaniny kobaltu i żelaza, podobnie jak porfiryny, ulegają redukcji w wy-
niku fotolizy prowadzonej w obecności TEA. Fotoredukcja prowadzi do po-
wstawania związków z centrum metalicznym na pierwszym stopniu utlenie-
nia, co jest widoczne poprzez obserwację zmian w widmie absorpcyjnym.
Wydajności fotochemiczne redukcji centrum metalicznego ftalocyjanin rów-
nież wzrastają po dodaniu TP.

Fotoredukcja 2,9,16,23-tetra(tert-butylo)ftalocyjaniny kobaltu - Co"TBPc
(lepiej rozpuszczalna w acetonitrylu niż prosta ftalocyjanina - CoPc) do
Co'TBPc zachodzi w roztworze ACN/TEA 70-krotnie szybciej po dodaniu
TP. Wydajność kwantowa fotoredukcji Co"TBPc do Co'TBPc~ W ACN nasy-
conym CO2, światłem wzbudzającym o długości fali X, = 316 ± 10 nm (przy
użyciu zestawu filtrów), wynosi O3i6 = 0,42.
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Dalsza fotoliza prowadzi do wytwarzania CO i HCOO aż do osiąg-
nięcia poziomu nasycenia, który jest zależny od stężenia wyjściowej ftalo-
cyjaniny (rys.7).
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Rys.7. Fotochemiczna produkcja CO i mrówczanu w acetonitrylu nasyconym CO2,
zawierającym 5% TEA, 3 x 10"3 mol dm"3 TP i CoTBPc. a - (•) CO i (O) mrówczan
w roztworze z dodatkiem 4 x 10"5 mol dm"3 CoTBPc; roztwór fotolizowano każdo-
razowo w oddzielnych spektrofotometrycznych kuwetach, b - Fotochemiczna pro-
dukcja CO w szklanym naczyniu osłoniętym płaszczem wodnym; objętość roz-
tworu - 35 ml; wolna przestrzeń - 8,4 ml; roztwór z dodatkiem CoTBPc o stężeniu:
(•) 4 x 10"5 mol dm"3, (O) 2 x 10"5 mol dm"3.

Wielkość poziomu nasycenia jest wynikiem, podobnie jak w przypad-
ku porfiryn, konkurencyjności wiązania CO i CO2 z centrum metalicznym.
Jednoczesne powstawanie HCOO" z inną zależnością czasową niż CO
wynika z częściowego udziału bezpośredniej reakcji TP*" z CO2.

Ftalocyjaniny są mniej efektywnymi katalizatorami redukcji CO2 niż
porfiryny. Rozbudowany system wiązań n we ftalocyjaninie jest lepszym od
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centralnego metalu na pierwszym stopniu utlenienia akceptorem ujemnego
ładunku w porównaniu do porfiryn. Produktem jednoelektronowej redukcji
Co'TBPc~ jest anionorodnik typu n: [Co'TBPc*]2~ a nie [Co°TBPc]2", co stwier-
dzono redukując chemicznie CoMTBPc w THF. W typowych warunkach foto-
lizy anionorodnik ten jest nietrwały i ulega szybkiemu protonowaniu. Płaska,
sztywna budowa ftalocyjaniny dodatkowo osłabia kompleksowanie osiowe i
dlatego zmniejsza się prawdopodobieństwo wiązania CO2. Dopiero czę-
ściowo uwodorniony makropierścień ftalocyjaniny staje się bardziej giętki i
umożliwia wiązanie CO2 katalizując jego fotoredukcję.

3.4. Redukcja CO2 przez koryny kobaltu [18]

Bardziej nasyconymi analogami porfiryn są koryny kobaltu (witamina B12 i
jej pochodne). Ich reakcje redoks były również przedmiotem szczegółowych
badań [41-45].

Koryny kobaltu okazały się efektywniejszymi katalizatorami w redukcji
organicznych chlorowcopochodnych niż porfiryny kobaltu [46].

Z grupy koryn (rys.2b) kobaltu wybrano do pomiarów cyjanokobala-
minę, hydroksokobalaminę i kobinamid. W cyjanokobalaminie (witamina B12)
centralny jon kobaltu na trzecim stopniu utlenienia posiada -CN jako ligand
osiowy i jest dodatkowo związany z benzoimidazolem poprzez atom azotu.
W hydroksokobalaminie ligandem osiowym kobaltu zamiast -CN jest grupa
-OH. W kobinamidzie makropierścień jest pozbawiony benzoimidazolu i fos-
forybozy. Ze względu na ich małą rozpuszczalność w acetonitrylu ekspery-
menty prowadzono w roztworze acetonitryl/metanol w proporcji objętościo-
wej 9/1. Dla porównania z metaloporfirynami użyto tetra-m-toliloporfiryny
kobaltu (CoTTP), ze względu na lepszą jej rozpuszczalność w tym układzie.

W wyniku fotolizy roztworów kompleksu kobaltu CoB12 lub CoTTP, na-
syconych CO2 i zawierających TEA i TP, powstają produkty gazowe: CO i H2

(rys.8a, tabela 2).
Oba produkty gazowe powstają jednocześnie, z wyjątkiem roztworów

CoTTP, gdzie CO powstaje z pewnym opóźnieniem. Suma stężeń obu pro-
duktów jest zbliżona dla trzech badanych koryn kobaltu i większa niż w przy-
padku CoTTP. W roztworach nasyconych helem jedynym gazowym pro-
duktem jest wodór (rys.8b, tabela 2).

Obok produktów gazowych powstają porównywalne ilości HCOO'.
We wczesnych stadiach fotolizy roztworów z hydroksokobalaminą i CoTTP
powstaje więcej CO niż HCOO", co utrzymuje się w przypadku CoTTP w koń-
cowej fazie fotolizy. Z kolei w roztworach hydroksokobalaminy wydajność
HCOO" jest wyższa od wydajności CO w końcowej fazie fotolizy. Graniczne
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stężenie HCOO w roztworach hydroksykobalaminy jest 7-krotnie większe
niż odpowiadająca mu wielkość w roztworach z CoTTP (rys.9).
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Rys,8. Fotochemiczna produkcja CO (symbole pełne) i H2 (symbole niewypełnio-
ne), a - Acetonitryl/metanol (9:1 objętościowo) nasycony CO2, zawierający 5%
TEA, 1 x 10"3 mol dm'3 TP, 0,05 mmol dm"3 kompleksu kobaltu: (•, O) cyjanokoba-
laminy, (•, •) kobinamidu, (A, A) CoTTP. b - Podobny roztwór zawierający hy-
droksokobalaminę: (•,O) nasycony CO2, (A, A) nasycony helem. Roztwór foto-
lizowano w szklanym naczyniu z płaszczem wodnym; objętość roztworu wynosiła
35 ml, wolna przestrzeń - 8,4 ml.

Mechanizm fotoredukcji koryn jest podobny do mechanizmu postu-
lowanego dla porfiryn.
Obserwując widma absorpcyjne w czasie fotolizy roztworu hydroksokoba-
laminy nasyconego CO2 oraz zawierającego TEA i TP rejestruje się zmiany
absorpcji odpowiadające stopniowej redukcji kompleksów z Co'" (?imax = 356,
533 nm) poprzez Co" (Xmax = 473 nm) do Co[ (Xmax = 392 nm). Przerwanie
fotolizy po osiągnięciu tego stopnia redukcji pokazuje, że kompleksy z Co'
są trwałe w obecności CO2 przez wiele godzin.
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Tabela 2. Fotochemiczna produkcja CO i H2 w roztworze acetonitryl/metanol (9:1
objętościowo) nasyconym CO2 lub helem, zawierającym 5% TEA, 3 mmol dm"3 TP,
0,05 mmol dm"3 kompleksu kobaltu.a

Związek

CoTTP

Cyjanokobalamina

Hydroksokobalamina

Hydroksokobalamina

Kobinamid

Gaz

CO2

CO2

CO2

He

CO2

Początkowa szybkość
powstawania

[mmol dm"3 h"1]

CO

0,037

0,35

0,25

0

0,48

H2

0,07

0,46

0,43

0,26

0,48

Końcowe stężenie
[mmol dm"3]

CO

0,41

2,21

2,25

0

3,02

H2

0,92

2,66

3,44

6,07b

2,73

a Pozostałe warunki jak na rys.8. Dokładność oznaczeń wynosiła ± 10% dla CO i ± 20
dla H2.
b Kontynuuje wzrost (rys.8b).

Fotoredukcja CO2 musi więc następować z udziałem bardziej zredu-
kowanych form CoB12. Kontynuowanie fotolizy prowadzi do zaniku główne-
go pasma absorpcji kompleksu Co' z maksimum przy A. = 392 nm, powsta-
nia nowego pasma o niewielkiej intensywności z maksimum przy X - 400
nm i praktycznie zaniku absorpcji dla fal dłuższych. Dalsza redukcja wiąże
się ze stopniowym uwodornianiem makropierścienia koryny.

Czas fotolizy, h

Rys.9. Fotochemiczna produkcja CO (symbole pełne) i mrówczanu (symbole nie-
wypełnione) w roztworze acetonitryl/metanol (9:1 objętościowo) nasyconym CO2,
zawierającym 5% TEA, 1 x 10'3 mol dm"3 TP i 0,05 mmol dm"3 kompleksu kobaltu:
(•, O) hydroksokobalaminy, (A, A) CoTTP.
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Pierwszy etap fotoredukcji kompleksu Co'"B12 zachodzi szybko nawet
w nieobecności TP - reakcje (49), (24) i (50).

(Et3N-Co'"B12)
+ + hv -> Et3NT + Co"B,2 (49)

Et2NC'HCH3 + (Co'"B12)
+ -> Et2N

+=CHCH3 + Co"B12 (50)
Fotoredukcja kompleksu Co" do Co' jest już wolniejsza, TEA nie wią-

że się bowiem z metalicznym centrum przy niższych stopniach utlenienia
kobaltu.

W obecności TP fotokataliza przebiega według odpowiedniego me-
chanizmu proponowanego dla porfiryn - reakcje (51) i (52).

TP" + Co"B12 -> TP + Co'B-2 (51)
TP" + Co'B^ -» TP + Co°Bf- (52)

Tak jak w przypadku porfiryn stanem odpowiedzialnym za redukcję CO2

jest forma Co°Bf2 - reakcje (53) i (54).
Co°B?: + CO2 -> (C02CoB12)

2~ (53)
(CO2CoB12f" + H+ -> Co"B12 + CO + OH" (54)

Równolegle do tych reakcji, Co°B^2 reaguje z protonem, co jest źród-
łem powstawania H2 - reakcje (55) i (56).

Co°B?- + H+ -» (HCo"B12)- (55)
(HCo"B12)" + H+ -» Co"B12 + H2 (56)

Wodorek poprzez reakcję insercji CO2 w wiązanie H-Co stanowi rów-
nież źródło HCOO", podobnie jak to proponowano dla innych makrocyklicz-
nych kompleksów kobaltu [28] - reakcje (57) i (58).

(HCoB12)" + CO2 -> (HCOOCoB12)" (57)
(HCOOCoB12r + H+ -> HCOOH + Co"B12 (58)

Konkurencyjne reakcje prowadzą do uwodorniania podwójnych wiązań
w korynach i stopniowego ich odbarwienia. Częściowo uwodornione produkty
również katalizują redukcję CO2. Dłuższa fotoliza prowadzi do ich destruk-
cji.

W celu bliższego scharakteryzowania reakcji redukcji CoB12 przepro-
wadzono badania wykorzystujące radiolizę stacjonarną oraz radiolizę im-
pulsową. Pomiary wykonano w odtlenionych roztworach wodnych zawiera-
jących HCOO", w których jedynymi reagentami są eaq i 'CO2.

Kompleks Co'B^ otrzymywano poprzez redukcję wyjściowej hydrok-
sokobalaminy borowodorkiem sodu.

W napromieniowanym impulsowo roztworze hydroksokobalaminy Co'B,^,
nasyconym argonem, zaobserwowano dwa procesy. Pierwszy zachodzący
w mikrosekundach odpowiada reakcji elektronu uwodnionego - reakcja (59),
drugi wolniejszy, sięgający setek mikrosekund jest wynikiem reakcji z 'CO~
- reakcja (60).

eaq -» Co°B?2- (59)
"CO2 -> ( C O 2 C o B 1 2 r (60)
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Stałe szybkości tych reakcji z Co'B12 określono na k59 = 1010 dm3 mol"1 s"1

i k60 = 1,2 x 108dm3mol"1 s"1.
Co°B^2 w roztworze wodnym ulega dalszym reakcjom prowadzącym

do powstania wodoru - reakcje (61) i (62).
Co°B?2 + H2O -> (HCo"B12)~ + OH" (61)

(HCo"B12)~ + H2O -» Co"B12 + H2 + OH" (62)
Na rys.1Oa zestawiono widma absorpcyjne powstające podczas sta-

cjonarnej y-radiolizy roztworu hydroksokobalaminy odpowiadające komplek-
som Co1", Co", Co1 i produktom dalszej redukcji.
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Rys. 10. Radiolityczna redukcja hydroksokobalaminy w wodnym odtlenionym roz-
tworze zawierającym 0,01 mol dm"3 HCOONa, 0,01 mol dm'3 Na2B4O7. a - Widma
absorpcyjne kompleksów Com, Co", Co' oznaczone zgodnie ze stopniem utle-
nienia, p - produkt „wybielony" w wyniku y-radiolizy. b - Różnicowe widma absorp-
cyjne obserwowane w radiolizie impulsowej kompleksu Co1 (wytworzonego przez
redukcję wyjściowego kompleksu borowodorkiem): (•) rejestrowane po 3 [xs, (O)
rejestrowane po 300 |as po impulsie elektronów. Linia przerywana jest różnicą
widm absorpcyjnych Co"B12 - Co'B12.
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Rysunek 10b przedstawia różnicowe widmo absorpcyjne powstałe w
radiolizie impulsowej kompleksu Co'. Widmo zarejestrowane po 3 JJS przy-
pisano wodorkowi (HCoB12)~ powstającemu w wyniku reakcji (59) i (61).
Widmo absorpcyjne obserwowane po 300 u.s ma inne proporcje intensyw-
ności dwóch głównych obserwowanych pasm absorpcji (nie odpowiada róż-
nicy widm absorpcyjnych Co"B12 - Co'B12) i odpowiedzialna jest za nie re-
akcja z 'CO2 prowadząca do powstania adduktu - reakcja (60).

Absorpcja w zakresie 420-520 nm zanika w czasach sekundowych,
ale ujemna różnicowa absorpcja w zakresie 550-700 nm pozostaje bez
zmian. Zaniki (HCoB12)~ i (CO2CoB12)

2~ nie prowadzą więc do wyraźnego
powstawania Co"B12 lub do odzysku Co'B^. Sugeruje to, że reakcje pro-
wadzące do uwodornienia makropierścienia koryny mają znacznie większy
udział w procesach inicjowanych radiacyjnie w porównaniu do procesów
inicjowanych fotochemicznie.

Otrzymane wyniki wskazują, że koryny kobaltu są bardziej efektywny-
mi katalizatorami fotoredukcji niż porfiryny kobaltu badane w tych samych
warunkach.

3.5. Redukcja CO2 przez korole kobaltu i żelaza [22]

W dotychczas opisanych badaniach katalizatorami fotoredukcji CO2 były
kompleksy typu (Me°P)2~ z metalem na zerowym stopniu utlenienia w przy-
padku porfiryn i koryn oraz jednowartościowym kobaltem w anionorodniku
ftalocyjaniny (Co'Pc*)2".

Korole kobaltu były w postaci kompleksów trójfenylofosfinowych
Ph3PCom(tpfc), (tpfc - trianion 5,10,15-tris(pentafluorofenylo)koroli), korole
żelaza w formie soli chlorkowych CIFelv(tpfc) i CIFelv(tdcc), (tdcc - trianion
5,10,15-tris(2,6-dichlorofenylo)koroli).

Z przeprowadzonych pomiarów elektrochemicznych wynika, że
Ph3PCo'"(tpfc) ulega trójetapowej redukcji w roztworach w acetonitrylu.
Pierwszy etap nieodwracalny odpowiada przejściu Co'"^" połączonego z
utratą ligandu Ph3P, drugi odwracalny jest związany z redukcją Co"^', trze-
ci etap to nieodwracalna redukcja fluorowanych grup fenylowych.

Wpływ CO2 przejawiał się obecnością prądów katalitycznych przy po-
tencjałach bardziej ujemnych niż dla etapu redukcji Co"^'.

Korole żelaza CIFelv(tpfc) wykazują podobne własności elektroche-
miczne. Pierwszy odwracalny stopień redukcji Fe l v^m wykazuje, że Cl" jest
ciągle związany z Fe"', drugi etap nieodwracalny Fe'"^" związany jest już z
utratą Cl", trzeci odwracalny etap to redukcja Fe""*', a ostatni czwarty etap
redukcji to nieodwracalna redukcja fluorowanych grup fenylowych.
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Obecność CO2 ma wpływ na prądy odpowiadające redukcji Fe" ''. Z
tych trzech koroli Fe(tdcc), mając najbardziej ujemne potencjały redukcji,
jest najlepszym elektrochemicznym reduktorem CO2.

Widma absorpcyjne poszczególnych form koroli w stanie podstawo-
wym zmierzono wykonując redukcję wyjściowych form amalgamatem so-
dowym. Jednocześnie zbadano wpływ obecności CO i CO2 na poszczegól-
ne widma absorpcyjne. Z badań tych wynika, że kompleksy z CO tworzą
jedynie korole żelaza Fe". Z kolei CO2 reaguje ze zredukowanymi formami
koroli żelaza i kobaltu z centrum metalicznym na pierwszym stopniu utle-
nienia M'(tpfc)2" - reakcje (63) i (64).

CO2 + M'(tpfc)2" -» [(CO2)M(tpfc)]2" (63)
[(CO2)M(tpfc)]2~ + CO2 -» M'"(tpfc) + CO + CO2/ (64)

Na podstawie tych wyników przystąpiono do fotoredukcji samych ko-
roli, a następnie fotoredukcji CO2 w ich obecności. Fotoredukcję prowadzo-
no w roztworach acetonitrylu w obecności TEA i TP.

Samo dodanie TEA do roztworów koroli powoduje zasadnicze zmiany
w widmie absorpcyjnym wyjściowego roztworu. Widmo absorpcyjne odpo-
wiadające Ph3PCo'"(tpfc) po dodaniu TEA do roztworu w ciągu kilku minut
ulega przemianie w widmo absorpcyjne typowe dla Co"(tpfc)^. W przypadku
koroli żelaza bezpośrednio po dodaniu TEA zachodzi redukcja Fe lv >m.

Fotoredukcja argonowanych roztworów Fe"(tpfc)~, Fe"(tdcc)~ i Co"(tpfc)~
prowadzi do powstania widm absorpcyjnych różnych od uzyskiwanych po-
przez redukcję chemiczną. Fe'(tpfc)2"", Fe'(tdcc)2~ i Co'(tpfc)2" nie są więc
stabilne w warunkach ciągłej fotolizy.

W roztworach koroli nasyconych CO2 początkowe zmiany widm ab-
sorpcyjnych wywołane fotolizą są identyczne jak w układach nasyconych
argonem. W przypadku Fe"(tpfc)~ daje się następnie zauważyć częściowy
udział widma kompleksu [(CO)Fe"(tpfc)]~.

Fotolizą koroli żelaza i kobaltu w roztworach nasyconych CO2 prowa-
dzi do powstawania produktów gazowych: CO i H2.

W roztworach Co"(tpfc)~ i Fe"(tpfc)~ we wczesnym stadium fotolizy two-
rzenie się obu gazów zachodzi ze zbliżoną szybkością, po kilku godzinach
ułamek z = [CO]/[H2] jest > 1 dla Co"(tpfc)" i < 1 dla Fe"(tpfc)-. W przypadku
fotolizy roztworów Fe"(tdcc)~ początkowa wydajność CO jest znacznie więk-
sza od wodoru i względnie szybko, w porównaniu do pozostałych koroli,
osiąga poziom nasycenia. W tym czasie stężenie wodoru systematycznie
wzrasta i po kilku godzinach jest wyższe od stężenia CO.

Większa efektywność Fe"(tdcc)~ w tworzeniu CO w początkowym okre-
sie fotolizy jest zgodna z jej bardziej ujemnym potencjałem redukcji wyzna-
czonym na drodze elektrochemicznej. W dalszej fazie fotolizy wskutek stop-
niowego uwodornienia makropierścienia różnice własności redukcyjnych po-
między poszczególnymi korolami ulegają zmniejszeniu.

34



Fotoliza w roztworach nasyconych helem prowadzi do tworzenia się
H2 w stężeniach przewyższających stężenie CO i H2 powstających w roz-
tworach nasyconych CO2.

Mechanizm fotolizy można opisać reakcjami analogicznymi do propo-
nowanych poprzednio - reakcje (65)-(67).

TP- + M'"(tpfc) -» TP + M"(tpfc)- (65)
Et2N*CHCH3 + M'"(tpfc) -» Et2N

+=CHCH3 + M"(tpfc)- (66)
M"(tpfc)" -> TP + M'(tpfc)2- (67)

W obecności CO2 zachodzą następnie reakcje (63) i (64) będące źródłem
powstawania CO.

E
~o
"o
E
E

Czas fotolizy, h

Rys.11. Fotochemiczna produkcja CO i H2 w acetonitrylu zawierającym 5% TEA
i 3 x 10'3 mol dm'3 TP. a - 4,2 x 10'5 mol dm"3 Co(tpfc); (•) CO, roztwór nasycony
CO2; (O) H2, roztwór nasycony CO2; (A) H2, roztwór nasycony helem, b - 5,2 x 1CT5

mol dm"3 CoTTP; (•) CO, roztwór nasycony CO2; (O) H2> roztwór nasycony CO2;
(A) H2, roztwór nasycony helem. Dokładność oznaczeń wynosiła ± 10%.
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Konkurencyjna reakcja z Et3NH+ prowadzi do powstawania wodoru.
M'(tpfc)2- + Et3NH+ -» HM(tpfc)" + Et3N (68)

HM(tpfc)" + Et3NH+ -» M'"(tpfc) + H2 + Et3N (69)
Dalsza fotoliza powoduje uwodornienie makropierścienia. Po odpowiednio
długiej fotolizie powstawanie obu gazów zatrzymuje się. Graniczne stęże-
nie powstającego CO jest ~100-krotnie wyższe od typowego stężenia kom-
pleksu.
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Rys. 12. Fotochemiczna produkcja CO i H2 w acetonitrylu zawierającym 5% TEA
i 3 x 10'3 mol dm"3 TP. a - 4,8 x 10"5 mol dm'3 CIFe(tpfc); (•) CO, roztwór na-
sycony CO2; (O) H2, roztwór nasycony CO2; (A) H2, roztwór nasycony helem, b -
4,8 x 10~7 mol dm"3 CIFe(tdfc); (•) CO, roztwór nasycony CO2; (O) H2, roztwór
nasycony CO2. c - 5,0 x 10"5 mol dm"3 FeTTP; (•) CO, roztwór nasycony CO2; (O)
H2, roztwór nasycony CO2; (A) H2, roztwór nasycony helem. Dokładność oznaczeń
wynosiła ± 10%.
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Porównanie obserwowanych wydajności produktów gazowych w ko-
rolach z wynikami uzyskanymi z porfirynami żelaza i kobaltu pokazuje (rys.11
i 12), że korole nie różnią się zasadniczo w swych własnościach katalitycz-
nych redukcji CO2 od porfiryn poza faktem, że reaktywne są kompleksy z
metalem na pierwszym stopniu utlenienia.

3.6. Redukcja CO2 przez jony żelaza w nieobecności związków
makrocyklicznych [19]

Czynnikami limitującymi fotolityczną produkcję obu gazów, CO i H2, we wszy-
stkich opisanych układach są: (i) rozkład kompleksu metalu do niereaktyw-
nego produktu, (ii) znaczne nagromadzanie się CO oraz (iii) stopniowa utrata
fotouczulacza jakim jest TP.

Następujący poprzez uwodornianie makropierścienia porfiryn i ukła-
dów pochodnych stopniowy rozpad kompleksu prowadzi w końcu do jego de-
metalizacji. Dla kompleksów żelaza stwierdzono, że uwolnione jony metalu
mogą także współuczestniczyć w procesie redukcji.

Porównano inicjowane fotochemicznie powstawanie CO w roztworach
acetonitrylu nasyconych CO2, zawierających tetra-m-toliloporfiryny żelaza
(FeTTP) lub Fe(CIO4)2 w obecności TEA i TP. Uzyskane wyniki pokazują,
że zarówno początkowa szybkość powstawania, jak i końcowa wydajność
CO są większe w fotolizowanym roztworze zawierającym CIFe'"TTP (rys.13).

10 20 30

Czas fotolizy, h

Rys. 13. Fotochemiczna produkcja CO (symbole pełne) i H2 (symbole niewypełnio-
ne) w acetonitrylu nasyconym CO2, zawierającym 5% TEA, 3 x 10'3 mol dm'3 TP
oraz C,O) 3,4 x10"5 mol dm'3 FeTPP lub (•, D) 3,8 x 10'5 mol dm"3 Fe(CIO4)2.
Roztwór fotolizowano w szklanym naczyniu z płaszczem wodnym. Objętość roztworu
wynosiła 35 ml, wolna przestrzeń nad roztworem - 8 ml.
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Wodór w obu roztworach powstaje początkowo ze zbliżoną szybkością.
W miarę kontynuowania fotolizy jego powstawanie staje się stopniowo wol-
niejsze w roztworach Fe(CIO4)2 w porównaniu do roztworów zawierających
CIFe'"TPP.

TEA powoduje wytrącanie Fe1" i ułatwia utlenianie Fe" do Fe'", co ogra-
nicza eksperymenty do stężeń Fe(CIO4)2 < 10"4 mol dm 3 . W celu zbadania
procesów redukcji w większym zakresie stężeń jonów żelaza konieczna była
zmiana reduktora z TEA na TEOA.
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Rys. 14. a - Fotochemiczna produkcja CO w acetonitrylu nasyconym CO2, zawiera-
jącym 5% TEOA, 3 x 10'3 mol dm"3 TP oraz (•) 3,6 x 10"5 mol dm"3 FeTPP lub (•)
5,0 x 10"5 mol dm'3 Fe(CIO4)2. b - Fotochemiczna produkcja (•) CO i (•) H2 w ace-
tonitrylu nasyconym CO2, zawierającym 5% TEOA, 3 x 10'3 mol dm'3 TP, 3,3 x 10"4

mol dm"3 Fe(CIO4)2 oraz produkcja (A) H2 w podobnym roztworze nasyconym CO.

TEOA tworzy kompleksy z jonami Fe3+ i Fe2+, co umożliwia uzys-
kiwanie homogenicznych roztworów Fe(CIO4)2 w acetonitrylu do stężeń
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Fe(CIO4)2 < 1,5 x 10 3 mol dm'3. TEOA jest jednak mniej efektywnym redu-
kującym akceptorem niż TEA, co uwydatnia się wyraźnie w roztworach me-
taloporfiryn. W roztworach FeTTPATPATEOA w acetonitrylu nasyconym CO2

wydajność powstającego w fotolizie CO jest dwukrotnie niższa od wydajno-
ści CO w roztworach zawierających TEA.

W roztworach Fe(CIO4)2 o stężeniach c < 10"4 mol dm"3 w wyniku kom-
pleksowania żelaza przez TEOA ilość powstającego w fotolizie CO w obec-
ności TEA i TEOA jest zbliżona i praktycznie identyczna z uzyskiwaną w
roztworze FeTTP/TP/TEOA (rys.14a).

Tabela 3. Fotochemiczny zanik p-terfenylu.

Roztwóra

Ar

CO2

CO

H+(0,03), Ar

Fe(0,1), Ar

Fe(0,1), CO2

Fe(0,1), CO

Fe(0,3), Ar

Fe(0,3), CO2

Fe(0,5), Ar

Fe(0,5), Ar

Fe(0,1), Ar

Fe(1,5), Ar

Szybkość początkowa zaniku TPb

TEA

65

28

64

34

TEOA

11

14

11

21

24

10

1,4

18

8

12

5

TEOA, TEAC

32 d

39

35

32

33

15

24

17

9,5

a Acetonitryl (4 ml) zawierający 1,5 mmol dm"3 TP i 5% (objętościowo) TEA lub
TEOA, nasycony wskazanym gazem fotolizowano w kuwetach o wymiarach 1 x 1 x 4
cm poprzez filtry: wodny i ze szkła pyreksowego. Żelazo dodano jako Fe(CIO4)2, H+

jako HCIO4. Stężenia w mmol dm"3 podano w nawiasach.
b Szybkość początkowa zaniku podana w ^mol dm"3 min"1, mierzona ze zmian ab-
sorbancji w zakresie 314-320 nm. Czas fotolizy wynosił 20-30 min.
c Roztwór zawierał 5% TEOA i 10 mmol dm"3 TEA.
d Szybkość wynosiła 25 dla dodatku 5 mmol dm'3 TEA i 37 dla 20 mmol dm"3 TEA.

Wzrost wydajności powstawania CO i H2 w fotolizowanym roztworze
Fe(CIO4)2 wraz ze wzrostem stężenia Fe(CIO4)2 (rys.14b) wynika ze zwiększe-
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nia udziału reakcji TP'" z kompleksem żelaza w porównaniu do konkuren-
cyjnych reakcji np. z grupami OH w TEOA - reakcja (70).

TP" + ROH -> TPH' + RO" (70)
Zanik powstałych rodników TPH' zachodzi przez dimeryzację, a także przez
reakcję z innymi rodnikami pochodzącymi od aminy, co prowadzi do des-
trukcji fotouczulacza.

Akceptory elektronu biorące udział w cyklu fotokatalitycznym reagując
z TP"" odtwarzają TP. W celu określenia efektu ochronnego akceptorów mie-
rzono spektrofotometrycznie zmiany stężenia TP w czasie fotolizy dobiera-
jąc odpowiednio skład roztworu (tabela 3, rys.15).

Obecność CO2 i jonów Fe" w roztworze z dodatkiem TEA wyraźnie
spowalnia szybkość zaniku absorpcji (fotowybielania) TP w porównaniu do
roztworu TP nasyconego argonem wskutek reakcji przeniesienia ładunku z
TP'~-reakcje (40) i (71).

TP" + Fe2+ -> TP + Fe+ (71)
Wolniejsze fotowybielanie TP w roztworach z dodatkiem TEOA w po-

równaniu do roztworów z dodatkiem TEA jest wynikiem niższej fotoche-
micznej wydajności powstawania TP".

Dodanie CO w obecności Fe(CIO4)2 bardzo wyraźnie spowalnia foto-
wybielanie TP.
Wpływ CO2 w roztworach Fe(CIO4)2 na szybkość fotowybielania jest po-
średni pomiędzy argonem i CO. W miarę trwania fotolizy w obecności CO2

szybkość fotowybielania TP maleje wskutek powstawania CO (rys.15).
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Czas fotolizy, min

Rys. 15. Zależność stężenia TP od czasu fotolizy: 1,5 x 10"3 mol dm"3 TP w acetoni-
trylu zawierającym 5% TEOA i 1 x 10'4 mol dm"3

nem, CO2

Fe(CIO4)2 nasyconym: (•) argo-
CO, (O) roztwór nasycony argonem nie zawierający soli żelaza.

W celu określenia stałej szybkości reakcji (71) wykonano eksperymenty
radiolizy impulsowej.
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Stałą szybkości reakcji (71) mierzono po wstępnej fotolizie roztworu
światłem analizującym w celu usunięcia domieszki Fe'". Tak wyznaczona
stała szybkości wynosi: k71 = (1,2 ± 0,4) x 108 dm3 mol"1 s"1. Jest to zatem
reakcja znacznie wolniejsza niż analogiczna reakcja w przypadku metalo-
porfiryn [17]. To sugeruje bardziej ujemny potencjał redukcji kompleksu
Fe"TEOA, bliższy potencjałowi redukcji TP*~ niż w dotychczas rozważanych
kompleksach żelaza. Obecność CO w eksperymencie radiolizy impulsowej
nie zmieniała znacząco szybkości tej reakcji.

Na podstawie tych wyników przyjęto, że powstający w reakcji (71) Fe+

reaguje z CO2 - reakcja (72).
Fe+ + CO2 -»(Fe-CO2)

+ (72)
Kompleks ten jest identyczny z powstającym w reakcji (73).

Fe2+ + "CO" -> (Fe-CO2)
+ (73)

Powstawanie kompleksów typu (Fe-CO2)
+ w wyniku reakcji z "CO,;

obserwowano wcześniej w radiolizie kompleksów Fe"-NTA (NTA - nitrylotri-
octan) i Fe"-HEDTA (HEDTA - (N-hydroksyetylo)etylenodiaminotrioctan)
[47, 48].
Kompleks ten ulega dalszej redukcji w wyniku reakcji z Fe+ lub TP*~, co w
końcowym efekcie prowadzi do powstania CO - reakcje (74)-(76).

(Fe-CO2)
+ + Fe+ -> (Fe-CO2) + Fe2+ (74)

(Fe-CO2)
+ + TP- -> (Fe-CO2) + TP (75)

(Fe-CO2) + H+ -» Fe2+ + CO + OH" (76)
Mechanizm powstawania H2 wiąże się bezpośrednio z powstawaniem wo-
dorku HFe2+, co jest zgodne z innymi obserwacjami [49, 50] - reakcje (77)
i (78).

Fe+ + H+ -> HFe2+ (77)
HFe2+ + H+ -> H2 + Fe3+ (78)

W czasie fotolizy stężenie CO osiąga zwykle poziom nasycenia, pod-
czas gdy ilość wodoru dalej wzrasta aż do momentu zużycia TP. Potwierdza
to poprzedni wniosek, że obserwowane ograniczenie powstawania CO jest
wynikiem konkurencyjnych reakcji kompleksowania CO i CO2 przez jony
żelaza.

Kompleksy CO z Fe" i Fe1 są znane w przypadku porfiryn [17]. Nie ma
natomiast wyraźnych doświadczalnych przesłanek na wiązanie CO do
Fe"TEOA. Zmierzona stała szybkości reakcji TP'" z Fe"TEOA nie zależy od
obecności CO, jednak CO znacznie spowalnia w obecności Fe" fotowybie-
lanie TP i wyraźnie zwiększa wydajność H2 w fotolizowanych roztworach
soli żelaza nasyconych CO. Można zatem wnioskować, że CO tworzy kom-
pleks z Fe1 (konkurując z wiązaniem Fe1 przez CO2).

Jeśli założy się, że reakcja (71) jest odwracalna, to wiązanie Fe+ przez
CO powinno przesuwać równowagę (79) w stronę produktów i spowalniać
fotowybielanie TP.
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,2+TP- + Fe*+ S TP + Fe+ (79)
Efektywność fotoredukcji CO2 katalizowanej przez jony żelaza w ace-

tonitrylu, przy maksymalnym ich stężeniu, jest tego samego rzędu co dla
omawianych metaloporfiryn, które są jednak stosowane w stężeniach co
najmniej o jeden rząd wielkości niższych. Koreluje to ze znacznie szybszą
reakcją TP*" z metaloporfirynami.

Podobnych efektów katalitycznych nie stwierdzono dla jonów kobaltu.

3.7. Redukcja CO2 w roztworach wodnych w obecności związków
miedzi [21]

We wszystkich dotychczas opisanych badaniach obserwowano jedynie pro-
dukty dwuelektronowej redukcji CO2: CO i HCOO". Większość literaturo-
wych danych fotoredukcji CO2 odnosi się również do tych dwu produktów
[6]. W wyniku fotochemicznej redukcji CO2, katalizowanej przez koloidy ru-
tenu i osmu, stwierdzono powstawanie niewielkich ilości metanu i etylenu
[31]. W elektrochemicznej metodzie redukcji CO2 z użyciem elektrody mie-
dzianej w produktach znaleziono węglowodory, alkohole i aldehydy z wy-
dajnością prądową zbliżającą się w optymalnych przypadkach do 100%
konwersji [32, 33, 51-56]. W poszukiwaniu możliwości cztero- sześcio- i
ośmioelektronowej redukcji CO2 rozpoczęto badania redukcji CO2 za pomo-
cą związków miedzi.

03

0 0
200 300 400 500 600

X, nm

700 800

Rys. 16. Widmo absorpcyjne powstałe w wyniku stacjonarnej y-radiolizy roztworów
zawierających 0,5 mmol dm'3 CuSO4, 10 mmol dm"3 PVA (podane w jednostkach
monomeru), 0,7 mol dm"3 2-PrOH: a - roztwór nasycony argonem, pH = 5, dawka
4550 Gy; b - roztwór nasycony CO2, pH = 3,8, dawka 4550 Gy.
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Koloidy miedzi otrzymano poprzez radiolityczną redukcję CuSO4 w
odtlenionych wodnych roztworach zawierających izopropanol dla uzyskania
warunków redukujących oraz poli(alkohol winylowy) (PVA) jako stabilizator
koloidu. Koloidy miedzi charakteryzują się szerokim widmem absorpcyjnym
z typowym maksimum przy X = 590 nm, zgodnie z danymi literaturowymi.
[57-59] (rys.16, krzywa a).

W wyniku stacjonarnej y-radiolizy roztworu o podanym wyżej składzie,
nasyconego CO2, powstaje widmo absorpcyjne ze słabo zaznaczonym
maksimum przy 590 nm, ale z nowym pasmem absorpcji z maksimum przy
X = 275 nm (rys. 16, krzywa b).

W procesie stacjonarnej y-radiolizy układu CuSC>4/2-PrOH/PVA po-
wstają koloidy miedzi w zakresie: 2,5 < pH < 6. Przy wyższym pH w czasie
radiolizy następuje wytrącanie się z roztworu związków Cu'.

Stacjonarna yradioliza roztworów CuSC>4/2-PrOH/PVA nasyconych
CO2 prowadzi do powstawania CO i H2 (rys.17).

20 30

Dawka, kGy
40 50

Rys.17. Chemoradiacyjna produkcja (•) CO i (O) H2 w wodnym roztworze nasyco-
nym CO2, zawierającym 0,5 mmol dm"3 CuSO4, 10 mmol dm"3 PVA (podane w jed-
nostkach monomeru), 0,7 mol dm"3 2-PrOH.

Po uzyskaniu całkowitej redukcji jonów miedzi do postaci koloidalnej Cu°
chemoradiacyjna produkcja CO zatrzymuje się.
Dodanie do układu CuSO4/2-PrOH/PVA/CO2 acetonu, akceptora uwodnio-
nego elektronu, zatrzymuje całkowicie chemoradiacyjne tworzenie CO. Wy-
niki te wskazują na decydującą rolę anionorodnika 'CO,; w powstawaniu
CO. Dalszych dowodów na udział anionorodnika 'COg w mechanizmie
powstawania CO dostarczyły badania fotochemiczne.
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Ze względu na fakt, że koloidy miedzi nie wykazują aktywności katali-
tycznej w redukcji CO2, a warunkiem koniecznym powstania CO jest jedno-
elektronowa redukcja CO2 do 'CO.;, postanowiono znaleźć taki układ, w
którym chemoradiacyjna redukcja CO2 przebiegałaby w obecności jonów
miedzi i 'CO2, ale bez powstawania koloidów. Warunki takie spełnia nasy-
cony CO2 roztwór CuSO4 zawierający HCOOH/HCOO" w pH = 3,4. Stacjo-
narna y-radioliza takiego roztworu przebiega bez widocznych oznak po-
wstawania koloidu (rys.18a), a wydajność chemoradiacyjna produktów ra-
diolizy CO i H2 jest stała w szerokim zakresie dawki (rys.18b).
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Rys. 18. Stacjonarna y-radioliza roztworu nasyconego CO2, zawierającego 0,25
mmol dm"3 CuSO4 i 0,1 mol dm"3 HCOOH/HCOO" w pH = 3,4. a - Widma absorp-
cyjne: (I) wyjściowe, (II) po pochłonięciu dawki 16 650 Gy. Wstawka - zależność
absorbancji, X = 275 nm, od dawki, b - Chemoradiacyjna produkcja (•) CO i (O)
H2 w funkcji dawki pochłoniętej.
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Na podstawie tych rezultatów i poprzednich propozycji dotyczących
powstawania koloidalnej miedzi [60] przedstawiono następujący mechanizm
powstawania CO w obecnym systemie.

Pierwszy etap to redukcja Cu2+ do Cu+ rodnikiem 'CO;; - reakcja (80).
Cu2+ + *CO2 -> Cu+ + CO2 (80)

Dalsza redukcja Cu+ do Cu° przez rodniki *CO2 jest niemożliwa ze
względu na znacznie niższy potencjał redoks pary Cu7Cu°, zamiast tego
powstają addukty [60] - reakcja (81).

Cu++ 'CO" ->CuCO2 (81)
CuCO2, w pH = 7, ma widmo absorpcyjne z maksimum absorpcji przypa-
dającym dla X = 480 nm, natomiast przy obniżeniu pH do 4 maksimum
pasma absorpcji w wyniku reakcji z protonem (reakcja (82)) przesuwa się
do X = 385 nm [60].

CuCO2 + H+ -> CuCO2H
+ (82)

W pH > 5 zostaje zapoczątkowany cykl reakcji prowadzący do powstawa-
nia agregatów miedzi - reakcja (83).

CuCO2 + Cu+ -> Cu2 + CO2 (83)
Cu2 w wyniku kolejnych reakcji dysproporcjonacji i redukcji przekształca się
w agregaty Cu°.

Biorąc pod uwagę wpływ pH na powstawanie koloidu można przyjąć,
że protonowana w pH < 4 forma adduktu CuCO2H

+ reaguje na innej drodze
z Cu+. Jon Cu+ jest w tym wypadku utleniany do jonu Cu2+ dając jedno-
cześnie stabilny jon kompleksowy CuCO+ - reakcja (84).

CuCO2H
+ + Cu+ -> CuCO+ + OH" + Cu2+ (84)

Po konwersji większości jonów miedzi Cu2+ i Cu+ do CuCO+ ma miej-
sce reakcja następcza CuCO+ z "CO2 - reakcja (85).

CuCO+ + *CO2 -> Cu(CO)(CO2) (85)
Addukt powstający w reakcji (85) przy pH < 4 ulega protonacji - reakcja
(86), a następnie kolejnym procesom - reakcje (87)-(89).

Cu(CO)(CO2) + H+ t ; Cu(CO)(CO2)H+ (86)
Cu(CO)(CO2)H+ + CuCO+ -> CuCO^ + OH" + Cu2+ + CO (87)

CuCO; -> CuCO+ + CO (88)
Cu2+ + 'CO2 + CO -> CuCO+ + CO2 (89)

W celu określenia stałych szybkości powyższych reakcji wykonano eks-
perymenty radiolizy impulsowej roztworów nasyconych CO2 zawierających
HCOOH/HCOO" przy pH = 3,4.

Ze względu na fakt, że Cu+ reaguje szybciej z *CO2 niż Cu2+ [60], dość
wcześnie można zauważyć powstawanie adduktu CuCO2H

+, którego szyb-
kość zaniku jest zależna od stężenia Cu2+ pozostałego w roztworze, zgod-
nie z wcześniejszymi obserwacjami [60].
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W celu uzyskania warunków, w których nie występuje Cu2+, roztwór
poddawano wstępnemu napromieniowaniu, aż do całkowitej konwersji jonów
miedzi Cu2+ do Cu(CO)+.
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Rys. 19. Radioliza impulsowa roztworu wodnego nasyconego CO2, zawierającego
CuSO4 i 0,1 mol dm'3 HCOOH/HCOCT przy pH = 3,4. Roztwory były wstępnie na-
promieniowane dla konwersji Cu2+ do Cu(CO)+. a - Widmo absorpcyjne zarejes-
trowane 100 |is po impulsie elektronów; wyjściowe stężenie CuSO4 - 0,1 mol dm'3,
b - Pierwszorzędowa stała szybkość powstawania absorpcji dla \ = 385 nm w
funkcji wyjściowego stężenia CuSO4; wstawka pokazuje typowy przebieg absor-
bancji, X = 385 nm, dla 0,3 mmol dm"3 stężenia CuSO4.

Za przejściową absorpcję obserwowaną w takim roztworze (rys.19a)
z charakterystycznym pasmem absorpcji z maksimum przy X - 385 nm i
e385 = 1700 dm3 mol"1 cm"1 jest odpowiedzialny kompleks Cu(CO)(CO2)H+.
Stałą szybkości reakcji (85), odpowiedzialnej za powstawanie komplek-
su, na podstawie pomiarów przy różnych stężeniach CuCO+ określono na
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k85 = 1,5 x 108 dm3 mol"1 s"1 (rys.19b). Zanik Cu(CO)(CO2)H+ daje się najle-
piej opisać przez kinetykę pseudopierwszorzędowego i drugorzędowego
procesu. Stała szybkości zaniku pseudopierwszorzędowego liniowo zale-
ży od stężenia CuCO+. Z tej zależności określono stałą szybkości reakcji
k87 = 5 x 105 dm3 mol"1 s"1. Składnik drugorzędowy charakteryzuje się stałą
szybkości zaniku 2k = 1 x 108 dm3 mol"1 s"1.

W celu sprawdzenia czy sam CO może być redukowany podobnie jak
CO2 wykonano eksperymenty z roztworami nasyconymi CO.

Fotoliza roztworu nasyconego CO zawierającego CuSO4, 2-propanol
aceton i PVA prowadzi do powstawania stabilnego roztworu koloidalnego
miedzi bez mierzalnego zmniejszenia stężenia CO w roztworze.

Radioliza roztworów nasyconych CO zawierających CuSO4 i 2-propa-
nol prowadzi do powstawania agregatów Cu° i zmniejszenia stężenia CO
w roztworze, G_co ~ 5 x 10'8 mol J'1.

Należy jednak zaznaczyć, że zarówno rozpuszczalność, jak i reak-
tywność CO z e~q są wielokrotnie mniejsze niż odpowiednie wartości dla
CO2 (odpowiednio 45- i 4,5-krotnie). W związku z tym stała szybkości reak-
cji Cu1 z CO nie mogła być określona w tych warunkach.

CO powstaje w wyniku reakcji rodnika 'CO,; z jonem miedzi na pier-
wszym stopniu utlenienia w kwaśnym środowisku. Podobna reakcja może
mieć miejsce z małymi agregatami typu Cu*. Jednak w miarę wzrostu tych
cząstek reakcja taka staje się mało prawdopodobna. Potwierdza to fakt, że
powstawanie CO zatrzymuje się, gdy jony miedzi Cu2+ i Cu+ są całkowicie
zredukowane do cząstek metalicznych. W obecnych warunkach ekspery-
mentalnych nie stwierdzono katalitycznej aktywności cząstek koloidalnych
Cu ukierunkowanej na redukcję CO2 i CO.

4. PODSUMOWANIE

Głównym celem pracy było wyjaśnienie mechanizmu redukcji CO2 katalizo-
wanej przez kompleksy metali przejściowych z wybranymi układami makro-
cyklicznymi.

Wyniki uzyskane z metaloporfirynami rodu dostarczyły nowych danych,
które pozwoliły wyjaśnić mechanizm ich redukcji przy przejściu Rh"'P do
Rh'P, natomiast nie potwierdziły ich katalitycznych własności względem re-
dukcji CO2 w układach homogenicznych. Takie własności wykazały nato-
miast porfiryny żelaza i kobaltu. W wyniku fotolizy metaloporfiryn w roztwo-
rach DMF i acetonitrylu w obecności TEA jako donora elektronu uzyskano
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metaloporfiryny z centrum metalicznym na zerowym stopniu utlenienia,
M°P2 . Ta forma jest odpowiedzialna za redukcję CO2 do CO w ilości prze-
kraczającej 40-70-krotnie stężenie obecnej w roztworze metaloporfiryny.
Konkurencyjna reakcja redukcji makropierścienia porfirynowego prowadzi
do stopniowego rozkładu porfiryn. Częściowo uwodornione formy - chlory-
ny, są również odpowiedzialne za redukcję CO2.

Wyraźne zwiększenie ilości powstającego CO (~10-krotne) uzyskano
po wprowadzeniu do roztworu dodatkowego fotouczulacza jakim jest p-ter-
fenyl. Powstający w wyniku fotolizy anionorodnik TP*~ o silnych własnoś-
ciach redukujących powoduje szybszą i wydajniejszą redukcję metalopor-
firyn do stanu M°P2", odpowiedzialnego za redukcję CO2.

Porównanie wyników uzyskanych z pochodnymi metaloporfiryn: ftalo-
cyjaninami, korynami i koralami pozwoliło określić, że najbardziej wydajny-
mi katalizatorami redukcji CO2 są koryny, kilkakrotnie wydajniejsze od ana-
logicznych porfiryn kobaltu (jednak w innym składzie rozpuszczalnika). Ko-
role kobaltu i żelaza oraz odpowiadające im metaloporfiryny mają zbliżoną
efektywność redukcji, natomiast ftalocyjaniny są o -40% mniej wydajne w
redukcji CO2. Największą wydajność mają więc układy korynowe o mniej-
szej liczbie wiązań nienasyconych w makropierścieniu niż porfiryna, korole
i ftalocyjaniny. Ponadto, wspólne dla trzech stosowanych związków Bi2 pery-
feryjne podstawniki -RCONH2 zapewniają lepszą stabilizację adduktu CO2.

Decydującym czynnikiem ograniczającym powstawanie CO, w warun-
kach nadmiaru innych reagentów, jest wzrost stężenia CO. Jest to wynikiem
konkurencyjnego do CO2 wiązania CO przez zredukowane centrum meta-
liczne. W następnej kolejności niekorzystny wpływ na wydajność redukcji
CO2 ma zachodząca w wyniku reakcji ubocznych stopniowa destrukcja fo-
touczulacza i katalizatora.

Metaloporfiryny i ich analogi ulegają redukcji w centrum metalicznym i
makropierścieniu. W rzeczywistości jedynie za początkowy etap redukcji
odpowiada forma związku ze zredukowanym centrum metalicznym i nie
zmienionej strukturze makropierścienia. Za dalsze etapy redukcji jest od-
powiedzialny kompleks o częściowo uwodornionej strukturze pierścienia w
stosunku do wyjściowej porfiryny.

Uwolnione jony żelaza w obecności TP i TEA lub TEOA mogą rów-
nież powodować redukcję CO2, co stwierdzono dla układów bez porfiryn.
Ich efektywność redukcji w warunkach porównywalnych stężeń jest wyraź-
nie mniejsza od kompleksów porfirynowych. Na skutek wyraźnie wolniej-
szej reakcji z TP'", w porównaniu do metaloporfiryn, znacznie większą rolę
w zahamowaniu redukcji CO2 przy współudziale jonów żelaza zaczyna od-
grywać destrukcja TP.

W roztworach wodnych wykazano brak katalitycznej aktywności ko-
loidalnych cząsteczek miedzi w kierunku redukcji CO2. Znaleziono nato-
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miast układ, w którym jony miedzi jednowartościowej efektywnie katalizują
radiolityczną redukcję rodników 'CO2 do CO.

Powyższe cechy powodują, że fotochemiczna i chemoradiacyjna ka-
talizowana redukcja CO2 w układach homogenicznych ma ograniczone
zastosowanie. Uboczne reakcje redukcji, szczególnie w obecności protonów,
prowadzą do stopniowego rozkładu fotouczulacza i katalizatora. Metalopor-
firyny i ich analogi nie są same efektywnymi fotouczulaczami redukcji w
odróżnieniu od p-terfenylu. Znaczenie homogenicznej redukcji CO2 polega
na szerokich możliwościach rozpoznania mechanizmów reakcji dotyczących
tego procesu, również dla układów heterogenicznych. Dalsze prace doty-
czące fotochemicznej redukcji CO2 w układach homogenicznych powinny
być ukierunkowane na ograniczenie reakcji ubocznych. Jedną z możliwości
jest dobór takiego środowiska reakcji, w którym można byłoby uzyskać
zwiększone stężenie reagentów przy kontrolowanym udziale reakcji proto-
nów. Reakcje protonowania spełniają podwójną rolę: z jednej strony poprzez
reakcję z kompleksem CO2 i metalu przejściowego powodują powstanie
grupy OH" i wolnego CO, a z drugiej uczestniczą w destrukcji makropier-
ścienia porfirynowego i są również źródłem konkurencyjnego produktu, wo-
doru. Nowe perspektywy rozwoju tego kierunku stwarza inny typ rozpusz-
czalnika jakim są ciecze jonowe. Okazują się one doskonałym środowi-
skiem dla przeprowadzenia wielu syntez chemicznych [61, 62]. Można do-
brać takie układy, w których rozpuszczalność CO2 jest wysoka. Ukazały się
już prace, w których ciecze jonowe są ośrodkiem umożliwiającym knower-
sję CO2 w złożone związki organiczne [63, 64].
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

ACN
DMF
HEDTA
n.h.e
NTA
OBTPM
OEP
P
Pc
PH"
PH2

PVA
Py
s.c.e.
TBPc
TCPP
tdcc
TEA
TEOA
TFPP
T3FPP
THF
TMP
TM2PyP
TM3PyP
TM4PyP
TP
TPC
tpfc
TPP
TSPP
TTP

acetonitryl
dwumetyloformamid
N-(hydroksyetylo)etylenodiaminotrioctan
normalna elektroda wodorowa
nitrylotrioctan
2,3,7,8,12,13,17,18-oktabromo-5,10,15,20-tetramezytyloporfiryna
oktaetyloporfiryna
porfiryna
ftalocyjanina
anion floryny
chloryna
poli(alkohol winylowy)
pirydyna
nasycona elektroda kalomelowa
2,9,16,23-tetra(tert-butylo)ftalocyjanina
tetrakis(2,6-dichlorofenylo)porfiryna
trianion 5,10,15-tris(2,6-dichlorofenylo)koroli
trietyloamina
trietanoloamina
tetrakis(pentafluorofenylo)porfiryna
tetrakis(3-fluorofenylo)porfiryna
tetrahydrofuran
tetramezytoloporfiryna
tetrakis(N-metylo-2-pirydylo)porfiryna
tetrakis(N-metylo-3-pirydylo)porfiryna
tetrakis(N-metylo-4-pirydylo)porfiryna
p-terfenyl
tetrafenylochloryna
trianion 5,10,15-tris(pentafluorofenylo)koroli
tetrafenyloporfiryna
tetrakis(4-sulfonofenylo)porfiryna
tetra-m-toliloporfiryna, tetrakis(3-metylofenylo)porfiryna
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