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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývala studiem fotokatalytické redukce oxidu uhličitého ve 

vodném roztoku hydroxidu sodného v přítomnosti katalyzátorů na bázi TiO2. Celkem byly 

testovány čtyři série katalyzátorů. První řadu tvořily katalyzátory modifikované stříbrem, 

přičemţ obsah stříbra byl v intervalu 0,7 hm.% aţ 5,2 hm.%. Dále byly testovány zlatem 

modifikované TiO2 a směsné TiO2 – ZrO2 katalyzátory. Obsah zlata byl stanoven na  

0,4 hm.% v případě Au/TiO2 a 0,3 hm.% v Au/TiO2 – ZrO2. V další sérii byly opět pouţity 

čisté TiO2 a směsný TiO2 – ZrO2 katalyzátory, tentokrát však byly modifikovány paládiem. 

Obsah paládia byl 1,9 hm.% na obou typech nosičů. Posledními zkoumanými katalyzátory 

byly cerem modifikované TiO2. Byla připravena řada čtyř vzorků s obsahem ceru od  

0,28 mol.% do 10 mol.%. Všechny katalyzátory byly připraveny metodou sol-gel vedenou 

v reverzně micelárním prostředí neinogenního typu tenzidu Triton X-114 v kombinaci s 

impregnací. 

K charakterizaci připravených katalyzátorů byly pouţity spektroskopické metody 

(XPS, XRF, UV-Vis, Ramanova spektroskopie), XRD, metoda transmisní elektronové 

mikroskopie, elementární organická analýza a termogravimetrická analýza, specifický povrch 

a distribuce velikosti pórů byly stanoveny prostřednictvím fyzisorpce dusíku při 77K. U všech 

katalyzátorů byla rovněţ změřena výstupní práce elektronu. Na základě charakterizací byly 

zjištěné fyzikálně-chemické vlastnosti katalyzátorů korelovány s jejich aktivitou pro 

fotokatalytickou redukci CO2. 

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého byla prováděna v míchaném vsádkovém 

anulárním reaktoru se suspendovaným katalyzátorem ve vodném roztoku hydroxidu sodného. 

Typická dávka katalyzátoru byla 1 g   dm
-3

 a jako reaktant byl pouţíván oxid uhličitý s 

čistotou 4.5. Zdrojem záření byla 8 W Hg lampa s vlnovou délkou 254 nm. Na základě 

předchozích měření byl určen optimální objem kapalné fáze (100 ml), pro který byla splněna 

podmínka dokonalého míchání. Hlavním produktem reakce byl ve všech případech metan. 

Detekován byl také vodík a v některých případech malé mnoţství oxidu uhelnatého. 

Fotokatalytická aktivita katalyzátorů modifikovaných stříbrem stoupala s rostoucím 

obsahem stříbra, nejvyšší aktivity bylo dosaţeno v přítomnosti katalyzátoru 5,2 hm. % 

Ag/TiO2. Vyšší fotokatalytická účinnost byla způsobena vznikem Schottkyho bariéry na 

rozhraní Ag – TiO2. Vlivem Schottkyho bariéry došlo k separaci nosičů náboje (elektrony a 

díry), sníţila se rychlost jejich rekombinace a jako důsledek byl nárůst fotoaktivity. U 

katalyzátorů modifikovaných zlatem došlo na rozhraní kov – polovodič taktéţ k tvorbě 

Schottkyho bariéry, ale v tomto případě nedošlo k nárůstu fotokatalytické účinnosti 

katalyzátorů. Přítomnost zlata vedla ke sníţení energie zakázaného pásu, výtěţky metanu i 

vodíku klesaly se sniţující se absorpční hranou. S klesající energií vodivostního pásu 

pravděpodobně klesala redukční schopnost elektronů. V případě paládiem dopovaných 

katalyzátorů byl výsledek obdobný jako u katalyzátorů modifikovaných zlatem. I v tomto 

případě vedlo modifikování paládiem k poklesu výtěţků produktů reakce. Vznikající PdO 

klastry pravděpodobně zakryly část povrchu základního katalyzátoru a sníţily schopnost 

absorbovat fotony. Katalyzátory TiO2 a TiO2 – ZrO2 se lišily ve svých UV-Vis spektrech. 



Katalyzátor TiO2 byl fotoaktivnější při vyšších vlnových délkách (lampa s vlnovou délkou 

365 nm), zatímco katalyzátor TiO2 – ZrO2 vykazoval vyšší aktivitu při pouţití vlnové délky 

254 nm. Nejaktivnějším katalyzátorem z této série byl směsný TiO2 – ZrO2. Fotokatalytická 

aktivita katalyzátorů modifikovaných cerem stoupala se sniţujícím se mnoţstvím ceru. 

Dopování TiO2 malým mnoţstvím ceru (0,28 mol.%) vedlo k mírnému sníţení energie 

zakázaného pásu a vlivem navýšení rychlosti generace nosičů náboje došlo k nárůstu výtěţků. 

Další přídavky ceru (3 mol.% a více) však sníţily energii zakázaného pásu natolik, ţe 

elektrony ve vodivostním pásu jiţ neměly dostatečnou energii pro redukci H
+
 iontů. Všechny 

připravené katalyzátory na bázi TiO2 vykazovaly větší fotokatalytickou účinnost neţ 

komerčně dostupný katalyzátor TiO2 Evonik P25. 
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ABSTRACT 

PhD thesis was focused on the study of photocatalytic reduction of carbon dioxide in 

an aqueous solution of sodium hydroxide in the presence of TiO2 based catalysts. All together 

four different series of catalysts were tested. Silver modified catalysts represented the first set 

of examined catalysts. The amount of silver doped was within the range 0,7 – 5,2 wt.%. The 

second serie included gold modified TiO2 and TiO2 – ZrO2 catalysts. The amount of gold was 

set to 0,4 wt.% in Au/TiO2 and 0,3 wt.% in Au/TiO2 – ZrO2. Pure TiO2 and TiO2 – ZrO2 

catalysts were also included in the third serie, in which palladium modified catalysts were 

investigated. The amount of palladium on both types of supports was 1,9 wt.%. The last serie 

of examined catalysts was cerium modified TiO2. A set of four catalysts with amounts of 

cerium from 0,28 mol.% to 10 mol.% was prepared. All catalysts were prepared using the sol-

gel method controlled within the reverse micellar environment of nonionic surfactant Triton 

X-114 in combination with the impregnation. 

Prepared catalysts were characterized by spectroscopic methods (XPS, XRF, UV-Vis, 

Raman spectroscopy), XRD, transmission electron microscopy, elementary organic analysis 

and thermogravimetric analysis, specific surface areas and pore size distributions were 

determined by nitrogen physisorption measurements at 77K. In addition, the electron work 

function was measured for all catalysts. Based on performed characterizations the  

physico-chemical properties of catalysts were correlated with their activity in the 

photocatalytic reduction of CO2. 

The photocatalytic reduction of carbon dioxide was carried out in a stirred batch 

annular reactor with suspended catalyst in an aqueous solution of sodium hydroxide. A typical 

loading of catalyst was 1 g   dm
-3

 and carbon dioxide (purity 4.5) was used as a reactant. The 8 

W Hg lamp with the wavelength of 254 nm was used as an irradiation source. Based on 

previous measurements the optimal volume of liquid phase (100 ml) was set to fulfill the 

condition of ideal mixing. Main product of the reaction was methane in all cases. Nitrogen 

and in some cases low amount of carbon monooxide were also detected. 

The photocatalytic activity of silver modified catalysts was rising with increasing 

amount of silver. The highest activity was achieved in the presence of the 5,2 wt.% Ag/TiO2 

catalyst. Higher photocatalytic efficiency was caused by the creation of Schottky barrier on 

the Ag–TiO2 interface. The separation of charge carriers (electrons and holes) due to the 

creation of Schottky barrier lowered their recombination rate and as a result the increase of 

photoactivity was observed. The Schottky barrier was also created on the  

metal – semiconductor interface in gold modified catalysts. However, no increase of 

photocatalytic efficiency of catalysts was observed. Despite of gold doping caused the 

decrease of band gap energy, the methane yields decreased. A probable reason of such 

catalytic behavior was the decreased reduction ability of electrons in conduction band. In the 

case of palladium doped catalysts the trend in photocatalytic performance was same as for 

gold doped catalysts. Palladium doping also lowered the yields of reaction products. The 

formed PdO clusters probably covered part of the catalyst surface and thus lowered its ability 

to absorb photons. UV-Vis spectra of TiO2 and TiO2 – ZrO2 catalysts differed. While the TiO2 



catalyst was more photoactive at higher wavelengths (under the lamp with the maximum 

wavelength of 365 nm), the TiO2 – ZrO2 catalyst was more photoactive at 254 nm 

wavelength. The most active catalyst from both series, gold and palladium doped, was parent 

mixed  

TiO2 – ZrO2. Concerning cerium modified catalysts, the photocatalytic activity was increasing 

with decreasing loading of cerium. TiO2 doping by small amount of cerium (0,28 mol.%) led 

only to slight decrease of band gap energy and as a consequence of the enhancement of 

charge carriers generation rate the increase of reaction products yields was observed. Further 

addition of cerium (3 mol.% and more) lowered the energy of band gap in such an extent that 

the conduction band energy was not high enough to reduce H
+
 ions. All prepared TiO2 based 

catalysts showed higher photocatalytic efficiency than commercially available TiO2 Evonic 

P25. 
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1. ÚVOD 

Atmosféra Země je sloţena ze směsi plynů obsahující 78 obj.% dusíku a 21 obj.% 

kyslíku. Vodní pára, CO2, O3 a další sloţky atmosféry (CH4, CO, NO, CFX, Ar) představují 

zbývající 1 %. Některé plyny jsou téměř propustné pro sluneční záření. Ačkoliv jsou v 

zemské atmosféře přítomny v malých nebo dokonce stopových mnoţstvích, silně absorbují 

dlouhovlnnou radiaci vyzařovanou zemským povrchem a emitují ji, jak zpět k povrchu Země, 

tak do kosmického prostoru. Jde zejména o vodní páru, oxid uhličitý, metan, ozon, oxid dusný 

a freony. Tyto radiačně aktivní plyny se také nazývají skleníkovými plyny, protoţe působí 

jako clona pro tepelnou radiaci zemského povrchu a zvyšují jeho teplotu. 

Oteplující účinek skleníkových plynů v atmosféře byl poprvé rozpoznán v r. 1827 

francouzským vědcem Jean-Baptistem Fourierem, který je známý svými matematickými 

studiemi. Ten také poukázal na podobnost mezi tím, co se děje v atmosféře a ve skleníku, coţ 

dalo vzniknout termínu „skleníkový efekt―. 

K přirozenému skleníkovému efektu dochází vlivem vodní páry a oxidu uhličitého, 

které jsou v atmosféře přítomny v přirozeném mnoţství. Mnoţství vodní páry v naší 

atmosféře závisí nejvíce na teplotě povrchu oceánů, většina vodní páry vzniká vypařováním 

povrchu oceánů a není přímo ovlivněna lidskou aktivitou. O zvýšeném (antropogenním) 

skleníkovém účinku mluvíme v případě navýšení účinku způsobeného plyny přítomnými v 

atmosféře vlivem aktivit lidí, jako je odlesňování, spalování fosilních paliv a doprava. 

Nejčastěji zmiňovaným skleníkovým plynem na světě je oxid uhličitý (CO2). Je to 

plyn s nejvyšší radiační účinností a právě jemu se přisuzuje vina za soudobé změny klimatu 

na Zemi. Právě tato radiační účinnost označuje schopnost plynu ovlivňovat klima na Zemi. 

Radiační účinnost CO2 byla v roce 2009 stanovena na 1,74 W   m
-2

. CO2 je povaţován za 

největšího přispěvatele ke globálnímu oteplování. Jeho příspěvek je odhadován aţ na 63 % 

[1]. 

Radiační účinnost CO2 se nemění lineárně, ale s rostoucí koncentrací jeho schopnost 

dále oteplovat atmosféru roste mírněji. Teoreticky, pokud by koncentrace CO2 rostla stále 

stejným tempem, jeho schopnost oteplovat planetu by v určitém bodě začala klesat. Bohuţel 

tento fakt pro naši planetu ještě dlouho platit nebude. Navíc, ani vysoké koncentrace CO2 by 

nemusely znamenat konec globálního oteplování, protoţe se na něm nepodílí jen CO2, ale i 

jiné plyny [2]. 

Všeobecně je znám fakt, ţe koncentrace CO2 v atmosféře stále stoupá. V posledních 2 

milionech let koncentrace CO2 přirozeně kolísala mezi hodnotami 180 ppm (v dobách 
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ledových) a 280 ppm (v teplých obdobích). V posledních 10 000 letech, coţ je doba 

meziledová (tedy teplá) byla hodnota koncentrace CO2 kolem 280 ppm, a aţ v 19. století 

došlo k jejímu nárůstu. V roce 1980 byla 338 ppm, v roce 1995 uţ byla její hodnota 360 ppm 

a v roce 2010 388 ppm (hodnoty byly naměřeny ve Velké Británii). Pro zajímavost v roce 

2010 naměřili v Polsku jiţ přes 400 ppm CO2 v atmosféře. Stejné mnoţství bylo naměřeno ve 

stejném roce i v Německu [2,3]. 

Hladina emisí CO2 přímo úměrně závisí na mnoţství lidské populace, na mnoţství 

přírodního bohatství, na energetické intenzitě celosvětové ekonomiky a na emisích 

vyplývajících z produkce a vyuţívání energie. Odhad celkového mnoţství CO2, které se ročně 

dostane do atmosféry spalováním fosilních paliv, se pohybuje okolo 30,3 Gt   rok
-1

 [4]. Jedním 

z největších zdrojů emisí CO2 je výroba energie. Dalším významným sektorem je doprava a 

průmyslová výroba. 

Sníţit emise CO2 lze několika způsoby, a to efektivnějším vyuţíváním základních 

uhlíkatých energetických zdrojů, pouţíváním alternativních energetických zdrojů nebo 

pouţíváním technologií pro zpracování vzniklého oxidu uhličitého. 

Všechny metody pro sníţení emisí CO2 naráţí na určité komplikace. V případě 

zpracování vzniklého CO2 je potřeba jej oddělit od ostatních sloţek. Při zachycování 

vzniklého CO2 se vyuţívají chemická absorpce, separační membránové procesy, kryogenní 

destilace a adsorpce na pevných sorbentech. U kryogenních procesů se naráţí na ekonomicky 

nerealizovatelný problém. I všechny ostatní technologie se potýkají s realizačními problémy, 

ať uţ jsou procesy finančně náročné nebo technologicky obtíţné, tak není moţné tyto metody 

běţně vyuţít pro odstranění vznikajícího oxidu uhličitého [5]. 

Proto se fotokatalytická redukce oxidu uhličitého jeví jako jedna ze zajímavých metod 

sniţování mnoţství oxidu uhličitého v atmosféře. Nejenţe odstraňuje CO2, ale zároveň jej 

přeměňuje na uţitečnější produkty jako je metan, metanol, formaldehyd, kyselina mravenčí a 

jiné. Ve většině provedených studií se jako zdroj záření pouţívá UV záření, avšak jsou jiţ 

zaznamenány i dílčí úspěchy u fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti viditelného záření, 

čímţ by se reakce stala ekonomicky značně výhodnější. Jaké produkty budou získány a jak 

vysoké budou jejich výtěţky, závisí na vlnové délce pouţitého záření, geometrii reaktoru, 

volbě reakčního prostředí a hlavně na volbě fotokatalyzátoru, velikosti jeho částic a dalších 

vlastností. 

Emise oxidu uhličitého a jejich vliv na globální oteplování Země jsou velkým 

problémem současné doby. Proto se moţnosti fotokatalytické redukce CO2 věnuje stále větší 

pozornost po celém světě.  
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Nejběţněji vyuţívaným katalyzátorem pro fotokatalytickou redukci CO2 je oxid 

titaničitý. Pro zvýšení účinnosti TiO2 katalyzátorů se jako dopanty běţně pouţívají 

nanočástice vzácných kovů (Ag, Pt, Pd, Au, Cu, Ni, atd.) nebo oxidů kovů (NiO, RuO2). 

V posledních letech se z důvodu zlepšení separace náboje a transportních vlastností začal 

klást velký důraz na nanostrukturu katalyzátoru [6]. Dopování TiO2 kovy můţe vést 

k vytvoření Schottkyho bariéry na rozhraní kov – polovodič, usnadnění separace nosičů 

náboje a následně k navýšení účinnosti katalyzátoru. Vlivem dopování můţe také dojít 

k posunu absorpčního maxima k viditelným vlnovým délkám a lze tak vyuţít sluneční záření. 

Nevýhodou dopování je, ţe příliš velké mnoţství kokatalyzátoru sniţuje účinnost 

katalyzátoru. Navíc se optimální mnoţství výrazně liší pro kaţdý fotokatalytický systém. 

I přes veškeré vyvinuté úsilí se doposud nepodařilo dosáhnout v této oblasti velkého 

pokroku. Řešení problematiky fotokatalytického redukování emisí oxidu uhličitého 

představuje velkou výzvu pro vědu. V této práci jsou  

  



- 4 - 

 

2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE  

Hlavním cílem této práce bylo: 

 Přispět k objasnění funkce modifikování kovy (Ag, Au, Pd, Ce) pro fotokatalyzátory 

na bázi TiO2, které byly připraveny metodou sol gel v inverzně micelárním prostředí. 

Dílčí cíle: 

 Nalézt vzájemné vztahy mezi vlastnostmi modifikovaných TiO2 fotokatalyzátorů, 

které byly určeny fyzikálními, fyzikálně-chemickými a spektrochemickými 

technikami a jejich aktivitou při fotokatalytické redukci CO2. 

 Zjistit vliv výstupní práce elektronů modifikovaných katalyzátorů na fotokatalytickou 

redukci CO2. 

 Porovnání účinnosti připravených fotokatalyzátorů s komerčně dostupným 

katalyzátorem TiO2 (Evonik P25). 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Katalytické procesy 

3.1.1. Katalýza 

Reakce, jejichţ průběh je ovlivňován přítomností látek, které nejsou reakcemi 

spotřebovávány, ale aktivují je, byly objeveny jiţ na začátku 19. století. Reakce tohoto typu 

byly pojmenovány jako katalytické. Wilhelm Ostwald, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie, 

v roce 1902 definoval katalyzátor jako látku, která mění rychlost chemické reakce, aniţ se 

sama objevuje v jejím sumárním zápisu [7].
 

Katalyzátor neovlivňuje chemickou rovnováhu reakce, ale pouze přispívá k jejímu 

rychlejšímu dosaţení. Výsledné přeměny se dosahuje jiným, energeticky méně náročným 

mechanizmem, neţ u původní nekatalyzované reakce, neboť uskutečňuje chemickou přeměnu 

výchozích látek reakcí nebo reakcemi, jejichţ aktivační energie jsou menší neţ aktivační 

energie původní reakce. Vhodná volba katalyzátoru často dovoluje aktivovat pouze jednu z 

více moţných reakcí v systému. Katalytické působení se tedy neomezuje pouze na usnadnění 

celkové přeměny systému, ale někdy dovoluje řídit tuto přeměnu ţádaným směrem [8]. 

Katalyzované reakce lze rozdělit do skupin podle skupenství katalyzátoru a reagující 

látky: 

 homogenní katalýza – katalyzátor je ve stejné fázi jako reagující látka (z pravidla 

plynná nebo kapalná); 

 heterogenní katalýza – katalyzátor je od reagující látky oddělen fázovým 

rozhraním; 

 enzymová katalýza – uplatňuje se při biochemických procesech a řadí se mezi 

homogenní a heterogenní katalýzu. 

Teoreticky je moţno usuzovat, ţe je do systému potřeba přidat jen určitý podíl 

katalyzátoru pro přeměnu daného mnoţství, protoţe katalyzátor není reakcí spotřebováván. 

Ve skutečnosti tento předpoklad neplatí, protoţe katalyzátor v průběhu reakce můţe ztrácet 

svou aktivitu. Dochází k tomu vlivem různých příčin, jako jsou rozklad, sekundární reakce, 

změna fyzikální podstaty. Přesto však katalyzátor umoţňuje přeměnu mnohonásobně většího 

mnoţství reagujících látek neţ je jeho vlastní hmotnost [8].
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Jako katalyzátory se uplatňují plyny, kapaliny, tuhé látky a některé látky ţivočišného 

původu (enzymy). V průmyslu se však nejběţněji pouţívají pevné katalyzátory v čistém stavu 

nebo na nosičích.  

Katalytická aktivita katalyzátoru můţe být zvýšena působením jiných látek: 

 koaktivátory – mají-li určitou vlastní aktivitu; 

 aktivátory – nemají-li vlastní aktivitu; 

 promotory – je-li jejich vlastní aktivita jen malá. 

Naopak existují i látky, které aktivitu katalyzátoru sniţují: 

 inhibitory – sniţují aktivitu jen částečně; 

 katalytické jedy – ruší aktivitu katalyzátoru úplně. 

V některých případech reakci katalyzují vlastní produkty vzniklé reakcí. Takovéto 

reakce se nazývají autokatalytické. 

I kdyţ řídícím krokem katalyzovaného děje, který se skládá z více kroků, je 

nejpomalejší krok reakce, tak výsledná rychlost je větší neţ v případě nekatalyzované reakce, 

která vyţaduje pouze jeden reakční krok (Obr. 1). Katalyzátor nemůţe vyvolat reakci, která 

není z termodynamického hlediska moţná. Jelikoţ katalyzátor zůstává po dokončení reakce 

nezměněn, nedodává systému ţádnou energii a podle termodynamických zákonů nemůţe 

ovlivnit polohu rovnováhy. A protoţe je rovnováţná konstanta chemické rovnováhy rovna 

poměru rychlostních konstant přímé a zpětné reakce, musí katalyzátor ovlivňovat rychlost 

přímé i zpětné reakce stejným způsobem [8]. 

 
Obr. 1: Schématické znázornění energetického průběhu reakce A + B  AB a) bez 

katalyzátoru a b) s katalyzátorem [9]. 
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3.1.2. Heterogenní katalýza 

U heterogenní katalýzy vystupuje katalyzátor jako oddělená fáze. Hlavní výhodou je, 

ţe katalyzátor působí selektivně. V praxi je nejběţnější případ, kdy katalyzátor je pevná látka, 

a reagující látky jsou plynné. K vlastní reakci dochází na rozhraní těchto dvou fází. Celkový 

průběh reakce plynu s pevným katalyzátorem probíhá jako sled dílčích dějů. Výsledná 

rychlost závisí na rychlosti nejpomalejšího kroku. Tyto děje se dělí do dvou skupin, a to děje 

látkového transportu, které jsou převáţně fyzikální povahy a děje látkových přeměn, které se 

řadí mezi chemické děje. Vedle těchto dějů dochází také k uvolnění nebo spotřebování tepla, 

zejména u chemických dějů. Výsledný pochod je tedy ještě komplikován přenosem tepla mezi 

katalyzátorem a hlavním proudem plynu [8].
 

 transport výchozích látek z plynné fáze k povrchu 

katalyzátoru (konvekcí a difúzí) – vnější difúze 

 transport výchozích látek z vnějšího k vnitřnímu 

povrchu katalyzátoru – vnitřní difúze 

 adsorpce výchozích látek na povrch katalyzátoru 

 povrchová reakce 

 desorpce produktů 

 transport produktů od vnitřního povrchu  

 katalyzátoru – vnitřní difúze 

 transport produktů od vnějšího povrchu katalyzátoru do 

plynné fáze – vnější difúze 

Právě látkový transport, neboli makrokinetické jevy, značně ovlivňuje katalytický děj. 

V případě, ţe některý děj látkového transportu je řídícím krokem katalýzy, pak charakter 

katalytického děje není určován chemickou reakcí, ale je závislý na konstrukci 

experimentálního zařízení a takto získané výsledky není moţné přenést na jiné zařízení. 

Z těchto důvodů je snaha makrokinetické vlivy eliminovat tak, aby nebyly řídícím 

krokem reakce. Vnější difúze u kapalin se eliminuje tak, ţe se zvýší intenzita míchání nebo se 

v případě plynů zvýší jejich průtok. V obou případech se usnadní látkový přenos a vnější 

difúze jiţ nebude řídícím krokem. Rychlost vnitřní difúze závisí na rozměrech a struktuře 

pórů katalyzátoru a na velikosti částic. Oba děje, vnější i vnitřní difúze, vykazují nízkou 

závislost na teplotě [8].
 

Za předpokladu, ţe makrokinetické jevy jsou eliminovány, budou rychlost katalýzy 

určovat látkové přeměny, přesněji nejpomalejší krok látkových přeměn. Řídícím krokem 
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můţe být adsorpce, desorpce nebo povrchová reakce. Ve všech případech jsou však naměřená 

data převeditelná na jiné zařízení. 

3.2. Fotochemické procesy 

3.2.1. Fotochemie 

Fotochemie je vědní obor, který se zabývá studiem vzájemných účinků zářivé energie 

a hmoty. Podle definice IUPAC jde o odnoţ chemie, zabývající se chemickými efekty světla 

(UV a IR) [10]. Kdyţ na molekulu dopadne elektromagnetické záření a dojde k jeho absorpci, 

dojde tím k excitaci molekuly. Mnoţství energie, kterou záření obsahuje, závisí na jeho 

vlnové délce. Záření v ultrafialové a viditelné oblasti, má dostatečnou energii k excitaci 

molekul do vyšších elektronových stavů. Na druhou stranu záření nacházející se v 

infračervené oblasti dostatečnou energii k excitaci molekul nemá, a proto jsou po jeho 

pohlcení molekuly excitovány pouze do vyšších vibračních a rotačních stavů [11]. 

3.2.2. Fotochemické reakce 

Obecně při vzájemném působení světla, či obecněji elektromagnetického záření, a 

hmoty, dochází k absorpci záření. Velikost absorpce závisí na vlnové délce záření a na sloţení 

ozařované hmoty. Absorpce fotonu však nemusí vést k chemické reakci, ale můţe způsobit 

změnu elektronové konfigurace molekuly, čímţ umoţní průběh reakce, která by za 

normálních podmínek nemohla proběhnout. Příkladem fotochemické reakce, bez které by 

neexistoval ţivot, je fotosyntéza. 

Záření, které je hmotou absorbováno, přestává jako takové existovat. Jeho energie se 

po absorpci fotonů v atomech ozařované látky přemění v jiné druhy. Buď přejde v kinetickou 

energii molekul (teplo), nebo zesílí rotační a oscilační energií atomů a elektronů, coţ vede 

k přechodu do vybuzeného stavu molekul a atomů (excitace). 

Fotochemický děj je zahájen absorpcí fotonu, kvanta elektromagnetického záření, o 

vlnové délce nejčastěji v ultrafialové a viditelné oblasti spektra. Energie fotonu je přímo 

úměrná frekvenci a nepřímo úměrná vlnové délce elektromagnetického záření (1): 

     
   

 
 (1) 

kde E je energie fotonu (eV);   je frekvence záření (Hz); h je Planckova konstanta  

(h = 6,6262 10
-34

 J   s = 4,136 10
-15 

eV   s); λ je vlnová délka elektromagnetického záření (nm); 

c je rychlost světla ve vakuu (c = 299 792 458 m   s
-1

 = 3.10
8
 m   s

-1
). 
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Molekula, která takto absorbovala foton, můţe získanou energii vyuţít například ke 

zrychlení svého translačního pohybu nebo můţe reagovat s jinou molekulou. 

Při vzájemném působení světelné energie a hmoty probíhají z chemického hlediska 

děje, které lze rozdělit na dvě skupiny reakcí: 

 chemiluminiscenční reakce jsou takové, u nichţ se volná energie mění v energii 

světelnou, přičemţ tepelný efekt není buď ţádný, nebo jen nepatrný. Rychlost 

těchto reakcí ovlivňují různé faktory (např.: rozpouštědlo, katalyzátor, 

koncentrace a teplota), jeţ mají vliv na normální chemickou reakci. Celkové 

mnoţství uvolněného světla je úměrné mnoţství reagujících látek; 

 fotoluminiscence je pojem, kterým se označují dva podobné procesy, které se od 

sebe liší délkou dozařování po excitaci – fluorescence a fosforescence. Systém, 

který pohltil světlo, můţe vysílat nové záření. Pohlcením dopadajícího světla 

přejdou elektrony v atomech na nové dráhy. Jednoduchý přechod ze vzbuzeného 

stavu do původního má za následek emisi téţe vlnové délky jako záření budící a 

nazývá se rezonanční fluorescencí. Probíhá-li však zpětný návrat elektronů přes 

několik mezidráh, přičemţ dochází k různým stavům degradace energie, vzniknou 

fotony menšího energetického záření. Tento jev se nazývá fluorescence. Její 

emise je velmi krátká, u některých látek jen 10
-9

 s. Druhý jev fosforescence je 

pozorován u některých pevných látek. Na rozdíl od fluorescence látky emitují 

záření o větší vlnové délce neţ má budící záření a emitované záření je 

dlouhodobého charakteru. Proto se fosforescenci také říká dlouhodobé dozařování 

[12]. 

Do excitovaného stavu se molekula dostává po absorpci fotonu tím, ţe elektron 

některého z atomů, krouţících kolem jádra, je vyraţen (excitován) do vyšší kvantové dráhy. 

Atomy, jejichţ všechny elektrony krouţí v normálních drahách, jsou v základním stavu. 

Absorpce můţe vést i k oddělení elektronu. 

Průběh kaţdé fotochemické reakce závisí na povaze částic, jeţ vznikají primární 

reakcí, a na sekundárních reakcích, které mezi nimi probíhají. Světlo dodává aktivační energii 

primárnímu stupni fotochemické reakce. Ten spočívá často v uvolňování nejrůznějších 

chemických vazeb, a proto je třeba k iniciaci reakce pouţít vţdy záření určité frekvence. 

Frekvence, pod kterou reakce nemůţe probíhat, se nazývá fotochemický práh. Někdy se 

prahová frekvence definuje také jako náhlý pokles kvantového výtěţku na nulu při určité 

vlnové délce. Kvantový výtěţek je mírou účinnosti pouţitého světla při fotochemické reakci. 
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Kvantový výtěţek pro tvorbu produktu (Φt) je definován jako poměr počtu vzniklých molekul 

produktu (np) k počtu absorbovaných světelných kvant (I0) za jednotku času podle rovnice (2) 

[11]. 

   
  

  
 (2) 

3.2.3. Fotokatalýza 

Fotokatalýza je urychlení fotochemické reakce v přítomnosti katalyzátoru. K 

fotokatalýze se pouţívají polovodičové katalyzátory. Polovodič je krystalická nebo amorfní 

látka, jejíţ elektrická vodivost se nachází mezi vodivostí kovů a izolátorů a lze ji podstatně 

ovlivnit změnou teploty nebo obsahem příměsí v materiálu či dopadajícím světlem. Například 

při velmi nízkých teplotách se bude polovodič chovat jako izolátor. 

Polovodiče dělíme na vlastní (čisté) a nevlastní (s příměsí cizích látek). V případě 

vlastních polovodičů je krystalová mříţka tvořena pouze atomy jednoho prvku, například 

křemíku (Obr. 2). Za ideálních podmínek, tedy za předpokladu, ţe je látka dokonale čistá a 

okolní teplota je 0 K, jsou všechny vazby zachovány a všechny valenční elektrony jsou 

pouţity na tvorbu vazeb [13]. 

 

Obr. 2: Schématické znázornění krystalové mříţky vlastního polovodiče a pohybu volných 

elektronů při T > 0 K [14]. 

Jako fotokatalyzátory se však nepouţívají čisté látky, ale směsi nebo oxidy. V tomto 

případě není krystalová mříţka tvořena jen atomy jednoho prvku. Nevlastní polovodiče se 

rozdělují na polovodiče typu N a typu P. U typu N minoritní prvek v krystalové mříţce 

obsahuje více valenčních elektronů, snadno se ionizuje a atom nese kladný náboj. U typu P je 

tomu naopak, minoritní prvek obsahuje méně valenčních elektronů, jedna vazba tedy bude 

neúplná, vzniká kladná díra, která si můţe přitáhnout elektron z jiné vazby a atom tak nese 

záporný náboj [13]. 
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Podle definice IUPAC je fotokatalýza popsána jako změna v rychlosti chemické 

reakce nebo její iniciace pod ultrafialovým, viditelným nebo infračerveným zářením v 

přítomnosti látky (fotokatalyzátoru), která absorbuje světlo a zapojuje se do chemické změny 

reakčních partnerů [10]. 

Rozdíl mezi katalyzovanou a fotokatalyzovanou reakcí je v tom, ţe katalyzátor 

obsahuje aktivní místa, na kterých je reaktant přeměněn na produkt, kdeţto na 

fotokatalyzátoru jsou místo aktivních míst pozitivní díry a záporné volné elektrony. Tyto 

oblasti by se daly označit jako reakční místa. Proto rychlost fotokatalytické reakce není 

ovlivněna mnoţstvím aktivních míst, ale jinými faktory – hlavně intenzitou pouţitého záření, 

které iniciuje fotokatalýzu [15]. 

Podle pásové teorie u krystalických látek s velkým počtem atomů vznikají 

polycentrované molekulové orbitaly. Tyto molekulové orbitaly vznikají lineární kombinací 

vhodných atomových orbitalů (MO LCAO). Jakmile dojde k překrytí dvou atomových 

orbitalů, vzniknou dva molekulové orbitaly, jeden vazebný a druhý protivazebný. Tato 

interakce vede k hybridizaci atomových orbitalů a rozštěpení energetických hladin. V pevné 

krystalické látce jsou atomy ve velké koncentraci sloţeny do pravidelného tvaru. Elektrony 

jsou zde jiţ velmi delokalizované, takţe nelze určit, ke kterému konkrétnímu atomu patří 

jeden určitý elektron. Tyto elektrony vzájemně interagují a vytvářejí celý pás povolených 

energií. V pevné látce vzniká vţdy mnoho elektronových pásů. Tyto pásy se mohou vzájemně 

překrývat nebo mezi nimi můţe být určitá mezera, kde se nevyskytuje ţádný moţný stav a 

tato mezera se nazývá zakázaný pás. Kaţdý pás obsahuje velké mnoţství těsně u sebe leţících 

diskrétních hladin, které mohou být aproximovány kontinuem [16]. Zaplňování energetických 

pásů elektrony se řídí výstavbovým principem [17]. 

Neuplatňují-li se tepelné excitace (při T = 0 K) valenční pás leţící na niţší energetické 

hladině je zcela obsazen valenčními elektrony a naopak vodivostní pás leţící na vyšší 

energetické hladině je úplně prázdný. 

U vodičů valenční a vodivostní pás na sebe těsně navazují nebo se dokonce překrývají, 

tímto dochází k snadnému přesunu valenčních elektronů do vodivostního pásu. Avšak u 

polovodičů tyto dva pásy od sebe odděluje prostor, který se nazývá zakázaný pás, ve kterém 

se nenachází ţádné elektronové vlnové stavy (Obr. 3). Energie zakázaného pásu se vypočítá 

podle vztahu (3): 

Eg = ECB - EVB (3) 

kde Eg je energie zakázaného pásma (eV); ECB je energie vodivostního pásma (eV); EVB je 

energie valenčního pásma (eV). 
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Obr. 3: Schématické znázornění elektronových pásem vodičů, polovodičů a izolantů [18]. 

Šířka zakázaného pásu určuje, zda-li je daná látka izolant nebo polovodič. Polovodiče 

mají šířku pásu menší neţ 3,5 eV a izolanty mají tuto šířku větší [5]. V případě izolantů má 

zakázaný pás tak vysokou energii, ţe přesun valenčních elektronů není moţný. Naopak u 

polovodičů k přesunu elektronů dojde jen v případě, ţe je látce dodána energie rovna nebo 

větší neţ je energie zakázaného pásu. Tato energie můţe být dodána fotonem v podobě kvanta 

světelné energie. 

Dodáme-li polovodičovému materiálu energii, například absorpcí fotonu, uvolní se 

některé elektrony z vazeb krystalové mříţky a stávají se volnými elektrony. Ve vazbách po 

nich zůstanou místa s nedostatkem záporného náboje, kterým se říká díry. Dírám se přisuzuje 

charakter kladně nabitých částic. Dodaná energie musí být stejná nebo větší neţ je energie 

zakázaného pásu. Uvolněné elektrony se přesunují do vodivostního pásu a ve valenčním pásu 

zůstávají kladně nabité díry. Proces vzniku dvou druhů volných nosičů elektrického náboje se 

nazývá generace párů volný elektron – díra [19]. Vznik páru elektron – díra a jeho zánik je 

znázorněn v rovnicích (4) a (5): 

fotokatalyzátor   hv

   e
-
 + h

+
 

e
-
 + h

+
       teplo 

(4) 

(5) 

kde e
-
 představuje volný elektron ve vodivostním pásu a h

+
 díru ve valenčním pásu. 

Vznikem páru volný elektron – díra, se po ozáření mohou částice katalyzátoru k 

okolním molekulám chovat jako elektronové donory nebo akceptory. Uvolněné elektrony 

vykonávají neuspořádaný pohyb, čímţ se zvyšuje pravděpodobnost, ţe elektron „zaplní― 

některou díru po jiném uvolněném elektronu. Tomuto jevu se říká rekombinace páru volný 

elektron – díra. Z tohoto důvodu je ţivotnost páru volný elektron – díra velmi krátká, řádově  

10
-9

 s. Rekombinaci páru volný elektron – díra se snaţíme zabránit před nastávající 

chemickou reakcí probíhající na povrchu katalyzátoru [5]. 
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Obr. 4 ilustruje excitaci elektronu z valenčního pásma do vodivostního pásma 

iniciovanou světelnou absorpcí [20]. Separovaný elektron a díra se mohou vydat jednou 

z několika moţných cest. Polovodič můţe darovat elektrony akceptoru na svém povrchu 

(cesta A). Pozitivní „díra― můţe migrovat k povrchu, kde dojde ke kombinaci s elektronem 

z donorových skupin (cesta B). Můţe nastat i situace, kdy dojde k rekombinaci samotných 

elektronů a děr. Rekombinace se můţe odehrávat uvnitř polovodičových částic (skupina C) 

nebo na jejich povrchu (cesta D), rekombinace je doprovázena uvolněním tepla [20]. Rychlost 

přenosu náboje závisí na poloze hranice zakázaného pásu a na redoxním potenciálu 

adsorbovaných skupin. Vzhledem k velmi rychlé rekombinaci elektronů a děr je důleţité, aby 

se na povrchu katalyzátoru vyskytovaly naadsorbované skupiny donorů pro generované díry a 

akceptory pro elektrony. Pro účinné zachycení nosičů náboje je proto nezbytná přítomnost 

předadsorbovaných donorů a akceptorů, coţ úzce souvisí s adsorpční a desorpční rovnováhou. 

 

Obr. 4: Schéma procesů probíhajících na povrchu a uvnitř polovodičové částice při 

fotochemické reakci [5]. 

Při fotokatalýze platí několik pravidel: 

1) jen záření o větší energii, neţ je energie zakázaného pásu, můţe být absorbováno; 

2) redukce bude probíhat jen tehdy, bude-li energie na spodním okraji valenčního pásu větší 

neţ redukční potenciál redukovaných částic (A/A
-
); 

3) oxidace proběhne jen tehdy, bude-li horní okraj valenčního pásu níţ, neţ je energie 

oxidačního potenciálu oxidovaných částic (D/D
+
); 
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4) dodatečnou podmínkou pro fotokatalyzátor je jeho stabilita v prostředí, ve kterém chceme 

reakci uskutečnit. 

Mezi hlavní faktory ovlivňující rychlost fotochemické reakce patří: 

 typ pouţitého katalyzátoru; 

 povrch katalyzátoru; 

 energie záření pouţitého k aktivaci katalyzátoru. 

Další faktory, které mají vliv na fotokatalytickou reakci, jsou: 

 pH, které ovlivňuje náboj na povrchu katalyzátoru a tím také způsob transformace 

substrátu; 

 koncentrace substrátu, na níţ závisí kinetika reakce; 

 tok fotonů, protoţe přebytek světelného záření urychluje rekombinaci páru volný 

elektron – díra; 

 teplota, vyšší teploty, které obecně vedou k vyšším reakčním rychlostem, 

způsobují častější kolize mezi polovodičem a substrátem [5]. 

3.3. Fyzikální pohled 

Fotokatalýza není čistě chemický proces, ale vychází také ze zákonitostí fyziky. V 

následujících kapitolách bude popsána problematika přestupu elektronů z niţší na vyšší 

energetickou hladinu z fyzikálního pohledu. 

3.3.1. Fotoelektrický jev 

První pokusy, které vedly k odhalení fotoelektrického jevu, byly velmi jednoduché. 

Bylo zjištěno, ţe kdyţ se záporně nabitá zinková destička ozáří ultrafialovým zářením, tak 

ztratí svůj náboj. Naopak, kdyţ byla tato destička nabita kladně, po ozáření k ničemu nedošlo. 

Bylo tedy vyvozeno, ţe záporně nabitá deska po ozáření emituje záporně nabité částice. Tento 

pokus provedl Heinrich Hertz roku 1887, ale aţ do objevení elektronu roku 1897 byla 

podstata těchto záporných částic neznámá. Přesto ani s objevem elektronu nebylo moţné tento 

jev na základě klasické fyziky vysvětlit [21]. 

Podle kvantové optiky má světlo vlastnosti částic, z nichţ kaţdá má zcela určitou 

energii. Tuto ve své době neobvyklou myšlenku vyslovil v roce 1900 německý fyzik Max 

Planck a otevřel tak novou éru vývoje fyziky označovanou také jako moderní fyzika [22]. 

Důkazem správnosti Planckových představ o světle je fotoelektrický jev. Jeho 

podstatou je tzv. fotoemise čili uvolňování elektronů z některých materiálů při dopadu světla. 

Vnější fotoelektrický jev, kdy dochází k uvolňování elektronů při dopadu světla na povrch 
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kovu, byl například hojně vyuţíván v konstrukci fotonek, které v minulém století slouţily 

jako čidla přeměňující světelnou energii na energii elektrickou. Experimentálně bylo zjištěno, 

ţe počet emitovaných elektronů a rychlost emitovaných elektronů (kinetická energie) je přímo 

úměrná frekvenci dopadajícího záření. Fotoemise nastane jen tehdy, je-li vlnová délka 

dopadajícího záření menší neţ určitá mezní hodnota. Tato mezní hodnota je různá pro různé 

materiály [13]. 

V současné době, byly fotonky nahrazeny polovodičovými součástkami, u nichţ se po 

ozáření světlem vytvářejí nosiče náboje, které zvyšují vodivost. Elektrony zde však 

nevystupují z povrchu polovodiče a nastává tzv. vnitřní fotoelektrický jev [22]. 

V případě fotoelektrického jevu nelze charakterizovat světlo na základě vlnových 

vlastností (6), ale teorie fotoelektrického jevu vychází z předpokladu, ţe kaţdá částice světla 

se pohybuje rychlostí světla a kaţdá nese určité kvantum energie. Mnoţství energie, kterou 

nese kaţdý foton je vyjádřeno rovnicí (7): 

  
 

 
 (6) 

       
 

 
 (7) 

kde  je frekvence elektromagnetického záření (Hz); c je rychlost světla (m   s
-1

);  je vlnová 

délka elektromagnetického záření (nm) a h je Planckova konstanta (6,62 10
-34

 J   s . 

Ze vztahu (7) plyne, ţe energie fotonů roste s niţší vlnovou délkou. 

Fotoelektrický jev nebylo moţné vysvětlit na základě znalostí klasické fyziky. 

Konkrétně nebylo moţné vysvětlit tyto jevy [21]: 

 elektrony jsou emitovány pouze, když je frekvence záření vyšší než jistá limitní 

hodnota, a nezáleží přitom na intenzitě záření. Klasický předpoklad však je, ţe by 

mělo dojít k emisi elektronů s nárůstem intenzity a tedy energie; 

 maximální kinetická energie emitovaných elektronů závisí na frekvenci záření. 

Podle klasické fyziky by mělo dojít k nárůstu kinetické energie elektronů s 

intenzitou záření jakékoliv frekvence; 

 fotoelektrony jsou emitovány okamžitě po dopadu světla. Očekávání klasické 

fyziky je, ţe elektrony budou absorbovat energii v časovém úseku, protoţe světlo 

svítí neustále a po nějaké době získají dostatek energie k vystoupení z materiálu. 

Teorii fotoelektrického jevu vypracoval A. Einstein a obdrţel za ni Nobelovu cenu. 

Podle této teorie můţe jeden elektron pohltit jen jediný foton záření. To má za následek 

zvětšení kinetické energie elektronu. Je-li však energie fotonu malá, nedostačuje získaná 
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energie k vykonání práce spojené s uvolněním elektronu. Práce potřebná k uvolnění elektronu 

se nazývá výstupní práce elektronu   a závisí na vlastnostech materiálu. Právě výstupní práce 

udává potřebnou energii (eV), kterou je potřeba elektronu dodat, aby překonal potenciálovou 

bariéru, která drţí elektrony v krystalové mříţce materiálu. Jinými slovy výstupní práce je 

potenciál, který musí elektron ve Fermiho hladině překonat, aby dosáhl hladiny nulové 

kinetické energie ve vakuu [22,23]. 

Na vzniku této potenciálové bariéry se podílejí dva jevy. Některé z volných elektronů 

se zpočátku dostanou aţ za hranici krystalové mříţky, popř. se od ní mohou nepatrně vzdálit. 

Potom však na ně začne působit přitaţlivá síla od poslední vrstvy iontů na rozhraní. Elektrony 

následně ztrácejí svou kinetickou energii a jsou vráceny zpět k rozhraní. Takto na rozhraní 

vzniká elektrická dvojvrstva, která vzbuzuje elektrické pole orientované tak, ţe zabraňuje 

výstupu dalších elektronů. Elektrony, které mají dostatečnou kinetickou energii, mohou však 

tuto dvojvrstvu překonat. Tím však dojde k narušení původní elektrické neutrality, v materiálu 

bude převaţovat kladný náboj, a na elektron, který opustil krystalovou mříţku, začne působit 

coulombovská síla, která ho bude vracet zpět do krystalové mříţky [13]. 

Pro fotoemisi platí zákon zachování energie, který lze napsat rovnicí označovanou 

jako Einsteinova rovnice pro fotoelektrický jev (8): 

      
 

 
   

  (8) 

kde h je Planckova konstanta (eV);   je frekvence elektromagnetického záření (Hz);   je 

výstupní práce elektronu (eV); me je hmotnost elektronu (kg) a v je rychlost elektronu po 

opuštění materiálu (m   s
-1

). 

Z rovnice (8) je patrné, ţe původní energie fotonu se z části spotřebuje na výstupní 

práci elektronu a zbytek představuje kinetickou energii elektronu. K tomu, aby k fotoemisi 

vůbec došlo, postačí, kdyţ elektron vystoupí na povrch kovu s nulovou kinetickou rychlostí 

(9): 

      (9) 

Malou výstupní práci mají kovy, v jejichţ atomech jsou elektrony vázány slabě. Mezi 

takové kovy patří například cesium, které se vyuţívalo v elektronkách a uvolnění elektronu 

vyvolá jiţ červené světlo. Naopak zinek má výstupní práci podstatně vyšší a fotoelektrický 

jev vyvolá teprve ultrafialové záření [22]. 
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3.3.2. Fermiho hladina 

Fermiho hladina je celkový elektrochemický potenciál pro elektrony a je běţně 

označována jako µ, případně EF. Hodnota Fermiho hladiny je konstanta uváděná pro kaţdou 

pevnou látku. Přesné porozumění Fermiho hladiny (jak souvisí se strukturou elektronových 

pásů v určení elektrických vlastností, jak souvisí s napětím a tokem náboje v elektrickém 

obvodu) je nezbytné pro pochopení fyziky pevného stavu [24]. Tento elektrochemický 

potenciál je také velmi důleţitý pro analýzu fotovoltaických a fotoelektrochemických zařízení 

[25]. 

Z pohledu struktury pásu můţeme povaţovat Fermiho hladinu za hypotetickou 

energetickou hladinu elektronu, takovou kde při termodynamické rovnováze má tato 

energetická hladina 50% šanci, ţe bude obsazena v jakýkoliv okamţik. Fermiho hladina 

nemusí nezbytně korespondovat s aktuální energetickou hladinou, například v izolátorech leţí 

Fermiho hladina v zakázaném pásu, ani nevyţaduje existenci pásové struktury. Nicméně 

Fermiho hladina je přesně definovanou termodynamickou kvantitou a její rozdíly lze snadno 

měřit voltmetrem. 

Fermiho hladina je definována jako nejvyšší obsazený molekulový orbital ve 

valenčním pásu při 0 K. Toto však platí jen pro kovy, protoţe u polovodičů se Fermiho 

hladina nachází v zakázaném pásu. U polovodičů s rostoucí teplotou roste pravděpodobnost, 

ţe elektron bude mít větší energii neţ je energie Fermiho hladiny. 

Hodnota EF se dá také vyuţít k výpočtu pravděpodobnosti obsazení dané energetické 

hladiny elektronem. To, s jakou pravděpodobností bude hladina obsazena, závisí na její 

energii E. Tato pravděpodobnost je dána Fermiho rozdělovací funkcí (10): 

 (   
 

   
    

   
  

 
(10) 

kde f (E) je Fermiho funkce; E je energie obsazeného stavu (J); EF je konstanta známá jako 

Fermiho hladina (J); kB je Boltzmannova konstanta (1,3807 10
-23

 J   K
-1

) a T je 

termodynamická teplota (K). 

Hladina energie E je buď obsazena s pravděpodobností f (E), nebo je prázdná s 

pravděpodobností [1 – f (E)]. 

Fermiho hladina tedy představuje energetickou hladinu s pravděpodobností obsazení 

50 % (jsou-li tam dovolené stavy). Fermiho funkce monotónně klesá s E. Při T = 0 K je  

f (E) = 0 pro E > EF a f (E) = 1 pro E < EF. Z toho je patrný význam Fermiho  

hladiny – odděluje od sebe obsazené a neobsazené stavy při T = 0 K (Obr. 5) [16]. 



- 18 - 

 

 

Obr. 5: Schématické znázornění hustoty elektronových stavů pro a) izolátor a b) kov. 

Vyšrafována oblast označuje obsazené energetické hladiny [26]. 

Ze statistického hlediska má Fermiho hladina význam chemického potenciálu. 

Uvaţujme tedy dva kovy s různými hodnotami EF, které uvedeme do kontaktu a necháme 

teplotně ustálit. Právě tohoto rozdílů potenciálů se vyuţívá při měření výstupní práce. 

3.4. Výstupní práce elektronů 

Výstupní práce elektronu je minimální energie (obvykle měřená v eV) potřebná k 

excitaci elektronu nacházejícího se ve valenčním elektronovém pásu do pásu vodivostního. 

Výstupní práce   je významná charakteristická veličina pro kovy a polovodičové 

materiály. Obecně pro všechny látky obsahující vodivostní pás, ať uţ prázdný nebo částečně 

zaplněný. Nejedná se však o charakterizaci celého objemu, ale pouze povrchu. Jakákoliv 

změna distribuce náboje na povrchu obecně způsobí změnu výstupní práce. Výstupní práce se 

vztahuje k řadě povrchových jevů, mezi něţ patří katalytická aktivita, rekonstrukce povrchu, 

dopování polovodičů, zachycení náboje a koroze. 

Jedná se o minimální termodynamickou práci (energii) potřebnou k vyjmutí elektronu 

z nejvyšší zaplněné Fermiho hladiny v pevné látce. Takto vyjmutý elektron se nachází 

dostatečně daleko od povrchu materiálu z mikroskopického hlediska, ale zároveň se nachází 

dostatečně blízko povrchu z makroskopického pohledu. Tento elektron má nulovou 

kinetickou energii. Jak se elektron pohybuje přes oblast povrchu, jeho energie je ovlivněna 
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optickými, elektrickými a mechanickými vlastnostmi dané oblasti. Skutečné změny 

redistribuce kolmé na povrch mohou produkovat značné změny výstupní práce (aţ do 2 nebo 

3 eV v některých případech), jak je běţné, kdyţ je adsorbovaná vrstva deponována na 

povrchu. Proto se měření výstupní práce stalo citlivou technikou pro monitorování stavu 

náboje na povrchu, obvykle jako funkce pokrytí. Výstupní práce je extrémně citlivý indikátor 

povrchových podmínek a je ovlivněna adsorbovanými či desorbovanými vrstvami, strukturou 

povrchu, nábojem na povrchu a jinými povrchovými kontaminanty [27]. 

Výstupní práce je tedy rozdíl potenciální energie elektronu mezi dvěma hladinami. 

Spodní hladina se nazývá Fermiho hladina a jedná se o elektrochemický potenciál elektronů v 

kovech. Vyšší hladina se označuje jako vakuová hladina a nachází se dostatečně daleko, více 

neţ 100 Å od povrchu, aby se daly zanedbat elektrostatické síly [24]. U kovů se Fermiho 

hladina nachází ve vodivostním elektronovém pásu, čímţ indikuje, ţe je elektronový pás 

částečně zaplněn. U polovodičů, leţí Fermiho hladina v zakázaném pásu, čímţ indikuje 

prázdný vodivostní pás. V tomto případě je minimální potřebná energie k vytrţení elektronu 

součet poloviny energie zakázaného pásu a výstupní práce [28]. 

Při teplotě absolutní nuly je výstupní práce elektronu rovná prahové energii pro 

fotoelektrický jev. Jestliţe h je energie náhodného fotonu, tak pro Einsteinovu rovnici (11) 

platí: 

h   =   + Ek (11) 

kde h je Planckova konstanta (eV);   je frekvence elektromagnetického záření (Hz);   je 

výstupní práce elektronu (eV) a Ek je kinetická energie emitovaného elektronu (eV). 

3.4.1. Moţnosti měření výstupní práce elektronů 

Určité fyzikální jevy jsou vysoce citlivé na hodnoty výstupní práce elektronů. 

Pozorovaná data těchto efektů mohou být vynesena do zjednodušených teoretických modelů. 

Tyto modely poté umoţňují extrahovat hodnotu výstupní práce. Takto extrahované hodnoty 

výstupní práce, mohou být mírně odlišné. 

Bylo vyvinuto mnoho technik zaloţených na různých fyzikálních vlastnostech 

slouţících k měření výstupní práce elektronů vzorku. Všechny tyto metody lze rozdělit do 

dvou skupin, a to absolutní a relativní. 

Absolutní metody zahrnují elektronovou emisi ze vzorku vyvolanou absorpcí fotonu 

(fotoemise), vysokou teplotou (tepelná emise), vlivem elektrického pole (emise elektronů 

polem) nebo pouţitím elektronového tunelování. 
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Naopak všechny relativní metody vyuţívají rozdílu kontaktního potenciálu mezi 

vzorkem a referenční elektrodou. Experimentálně se měří buď anodový proud na diodě, nebo 

posuvný proud mezi vzorkem a referenční elektrodou vyvolaný umělou změnou kapacitního 

odporu. Metoda vyuţívající tohoto jevu se nazývá Kelvinova sonda, nebo také mikroskopie 

atomárních sil s Kelvinovou sondou [24]. 

Metoda zaloţená na tepelné emisi (emisi se ţhavenou katodou) vyuţívá tepelné 

fluktuace, které poskytují dostatek energie k „vypaření― elektronu z horkého materiálu 

(emitoru) do vakua. Jestliţe jsou tyto elektrony absorbovány chladnějším materiálem 

(kolektor), tak zaznamenáme měřitelný elektrický proud. Tuto metodu je moţno vyuţít k 

měření výstupní práce jak horkého, tak i studeného materiálu. 

Aby došlo k emisi elektronů, musí překonat energetickou barieru – výstupní práci 

emitoru. Odhad termionické výstupní práce je moţno získat z Richardsonovy rovnice (12): 

     
     (

  

   
  (12) 

kde I je emitovaný termionický proud (A
   m-2

); T je absolutní teplota (K); kB je Boltzmannova 

konstanta s hodnotou 1,3807 10
-23

 J
   K-1

; AR je Richardsonova konstanta s teoretickou 

hodnotou 120 A
   cm

-2   K-2
 a   je výstupní práce elektronu (eV).  

Jelikoţ AR obsahuje koeficient odrazu, který závisí na teplotě, obvykle se skutečná 

hodnota liší od hodnoty teoretické. Výstupní práce také mírně závisí na teplotě, ale pro 

většinu kovů je rozdíl výstupní práce mezi absolutní teplotou a pokojovou teplotou menší neţ 

experimentální chyby [29,30]. Tato metoda je nejstarší metodou pro měření výstupní práce 

elektronů. 

Další moţností stanovení výstupní práce elektronů je pomocí fotoemise. 

Fotoelektrická výstupní práce označuje minimální energii fotonu potřebnou k vytrţení 

elektronu z látky ve fotoelektrickém jevu. Jestliţe je energie fotonu větší neţ výstupní práce 

dané látky, dojde k fotoelektrické emisi elektronu. Podobně jako v předchozí metodě, 

emitované elektrony mohou být zachyceny kolektorem a produkují tak měřitelný proud. To 

platí, pokud na povrch emitoru působí elektrické pole. Nadbytečná energie fotonu způsobí, ţe 

emitovaný elektron nemá nulovou kinetickou energii. Einsteinovo vyjádření pro 

fotoelektrický jev (13) je: 

        (13) 

kde h je Planckova konstanta (eV);   je frekvence světelného vlnění (Hz);   je výstupní práce 

elektronu (eV) a Ek je kinetická energie emitovaného fotoelektronu (eV). 
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V této metodě se měří fotoelektrický proud generovaný excitovanými elektrony po 

dopadu záření na kovový materiál. 

Poslední ze skupiny absolutních metod měření výstupní práce zahrnuje emisi 

elektronů polem. Zde se vyuţívá externího elektrického pole. 

Zástupcem relativních metod měření výstupní práce je měření pomocí rozdílu 

kontaktních potenciálů VCPD (CPD – contact potential difference), který existuje na površích 

dvou pevných látek A a B s rozdílnými hodnotami výstupní práce  A a  B, v případě, ţe jsou 

látky elektricky spojeny (14): 

           (14) 

Technika Kelvinovy sondy spoléhá na detekci elektrického pole mezi vzorkem a 

sondou. Rovnice platí pro dvě pevné látky při stejné teplotě. Ačkoli metoda Kelvinovy sondy 

měří pouze rozdíl výstupních prací dvou materiálu, je moţné ji vyuţít i jako absolutní metodu 

a to tak, ţe jeden materiál bude nahrazen referenčním o známé hodnotě výstupní práce. 

Následující tabulka 1 porovnává výstupní práci vybraných kovů zjištěnou 

fotoelektricky a Kelvinovou sondou (tedy měřením VCPD) [29]. 

Tab. 1: Výstupní práce vybraných kovů stanovené dvěma různými metodami [31]. 

Kov 
Výstupní práce   (eV) 

Fotoelektricky Kelvinovou sondou 

Zn 3,63 4,11 

Cd ----- 4,22 

Ag 4,26 4,29 

Au 5,10 5,28 

Ti 4,33 4,20 

Pd 5,40 ----- 

Pt 5,63 ----- 

3.4.2. Kelvinova sonda 

Kelvinova sonda byla vynalezena Lordem Kelvinem, který patřil mezi nejvýznamnější 

osobnosti Velké Británie. Vlastním jménem Sir William Thomson jiţ před více jak sto lety 

ukázal, ţe jestliţe jsou povrchy dvou vodičů elektricky spojeny, generuje se mezi nimi 

potenciál. Tento kontaktní potenciál závisí na výstupní práci pouţitých materiálů. Výstupní 

práce souvisí s optickými, elektrickými a mechanickými vlastnostmi materiálu. 
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Původní aparatura Lorda Kelvina byla vskutku jednoduchá. Skládala se ze dvou desek 

(Zn a Cu) izolovaných gumovými drţadly. S vyuţitím elektroskopu se zlatým lístkem byl 

pozorován vznik náboje poté, co byly obě desky spojeny a opět rozpojeny dotekem (Obr. 6) 

[32]. 

 

Obr. 6: Původní aparatura Lorda Kelvina [27]. 

Dnešní zařízení se samozřejmě od toho původního liší, ale princip je pořád stejný. 

Jedná se o bezkontaktní, nedestruktivní vibrační kondenzátor pouţívaný pro měření rozdílů 

výstupních prací, nebo v případě nekovů k měření povrchového potenciálu mezi vodivým 

vzorkem a vibračním hrotem [27]. 

Kelvinova sonda je neinvazivní technika a přitom se jedná o extrémně citlivé zařízení 

ke změnám v horní atomární vrstvě, například změnám způsobeným depozicí, adsorpcí, 

korozí atd. V některých případech je moţno detekovat jednu tisícinu adsorbované vrstvy. 

Princip Kelvinovy sondy lze popsat takto: 

 na vzdálenost d se k sobě přiblíţí dva materiály s rozdílnými výstupními 

pracemi  1 a  2 a rozdílnými Fermiho hladinami 1 a 2. Materiály nejsou 

elektricky spojeny a jejich výstupní práce jsou dány rozdílem Fermiho hladin a 

povrchové potenciální bariéry Evac (Obr. 7a) [27]; 

 jakmile dojde k elektrickému spojení obou materiálů, tak se jejich Fermiho 

hladiny vyrovnají a dochází k toku náboje, který je způsoben gradientem 

potenciálů (výstupních prací). Tento gradient je měřitelný a označuje se jako 

VCPD. Oba povrchy se stávají stejně nabitými, ale s opačnými náboji (Obr. 7b) 

[27]; 

 zahrnutím proměnného tzv. zpětného napětí Vb do vnějšího elektrického pole 

umoţňuje předmagnetizaci jedné z elektrod s ohledem k té druhé. V určitém bodě, 

kdy elektrické pole mezi elektrodami zanikne, toto zpětné napětí měřitelné a při 
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nulovém vnějším elektrickém poli má opačnou hodnotu neţ VCPD (Obr. 7c) [27] 

(15): 

VCPD =    (15) 

kde VCPD je rozdíl kontaktních potenciálů dvou materiálů (V);    je změna výstupní práce 

(V). 

Právě nastavením zpětného napětí se vytvoří rozdíl potenciálů mezi povrchy a tím se 

indukuje náboj na obou površích přímo úměrný kapacitanci obou materiálů. Jelikoţ jeden z 

povrchů osciluje, je hodnota kapacitance funkcí času. Signál získaný z Kelvinovy sondy je 

vlastně proud, který teče mezi oběma povrchy, podle toho jak se pohybuje náboj z jednoho 

materiálu ke druhému vlivem oscilace. 

V okamţiku, kdy se zpětné napětí rovná záporné hodnotě rozdílu kontaktních 

potenciálů (– VCPD), dochází v obvodu k rovnováze, coţ znamená, ţe elektrické pole mezi 

povrchy materiálů zmizelo, indukovaný náboj je roven nule a tím pádem zmizel i proud  

(Obr. 7c). Tomuto okamţiku se říká rovnováha, nebo také nulový bod. Za zmínku stojí, ţe 

tato definice zpětného napětí v nulovém bodě také definuje rozdíl kontaktních potenciálů 

(VCPD). 

Přesněji řečeno, rozdíl kontaktních potenciálů (VCPD) je definován, jako výstupní práce 

povrchu připojeného k předzesilovači, přes který se aplikuje zpětné napětí, mínus výstupní 

práce druhého povrchu. Pomocí detekce změn v rovnováze můţeme s vysokou přesností 

monitorovat změny výstupní práce indukované procesy jako je adsorpce, růst filmu, napětí, 

stres atd. Další výhodou nulového bodu je, ţe nehrozí desorpce slabě vázaných adsorbátů 

[32]. 

a) b) c) 

Obr. 7: Princip měření výstupní práce pomocí Kelvinovy sondy [27]. 
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Běţné zařízení se skládá z ploché kruhové elektrody označované jako referenční, která 

je pohyblivá a je umístěna nad stacionární elektrodou, tedy vzorkem. Takovýmto 

uspořádáním se vytvoří jiţ zmíněný jednoduchý kondenzátor. Měří se tedy změna výstupní 

práce nebo VCPD za čas. VCPD ovlivňuje mnoho faktorů, jako je teplota, tlak, pnutí, adsorpce 

nebo desorpce molekul (včetně vlhkosti) [32]. 

Existuje ovšem mnohem sofistikovanější uspořádání pro měření kontaktního 

potenciálu. Nad vzorkem se pohybuje vibrační referenční hrot. Výstupní napětí se periodicky 

mění s vibrací hrotu. Toho se vyuţívá k získání map výstupních prací celého povrchu a to s 

extrémně vysokým rozlišením. Toto uspořádání se nazývá mikroskopie atomárních sil s 

Kelvinovou sondou a je, jak název napovídá, velmi podobná bezkontaktní variantě 

mikroskopie atomárních sil (AFM). Největším rozdílem od klasické Kelvinovy sondy je, ţe 

pracuje v mikroskopickém měřítku. Vyuţití je opravdu velmi široké, převáţně se jedná o 

charakterizaci elektronových/elektrických vlastností povrchů kovů/polokovů v nano měřítku 

[33]. 

Velkou výhodou Kelvinovy sondy je, ţe se povrchy nemusí navzájem dotýkat. Také 

vyţaduje velmi slabá elektrická pole, která velmi pravděpodobně neovlivní elektrickou nebo 

chemickou strukturu vzorku [27]. 

3.4.3. Aplikace Kelvinovy sondy 

Kelvinova sonda poskytuje široké moţnosti vyuţití v chemii, fyzice i v dalších 

vědních oblastech. 

D’Amico a kol. [34] zkoumali závislost mezi výstupní prací a tloušťkou testovaného 

materiálu. Rovněţ se zajímali o moţnost vyuţití Kelvinovy sondy k detekci adsorbovaných 

těkavých sloţek. Proces adsorpce byl monitorován v proudu plynu nasyceném parami etanolu, 

kyseliny octové a trietylaminu. Jako adsorpční materiál byly pouţity různé monovrstvy 

porfyrinů. Bylo zjištěno, ţe testované porfyriny mají nejvyšší citlivost na kyselinu octovou, 

jejíţ adsorpce značně zvyšuje výstupní práci. Druhý pokus zaměřený na zjištění závislosti 

mezi tloušťkou vrstvy a výstupní prací dopadl podle očekávání, s rostoucím počtem 

nominálních monovrstev klesá výstupní práce. Bylo však zjištěno, ţe při mnoţství 10 

monovrstev je jiţ pokles výstupní práce minimální a u 15 monovrstev téměř konstantní. 

Yang a kol. [35] testovali pomocí Kelvinovy sondy fotovoltaické články. Zjistili, ţe 

velikost VCPD je určujícím faktorem pro efektivitu konverze světla na energii. Proto byla 

Kelvinova sonda, přesněji její skenovací verze, pouţita k hledání různých vad v připraveném 
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povrchu fotovoltaických článků. Tyto vady sniţují efektivitu článku a je ţádoucí je 

eliminovat. 

Dalším praktickým příkladem vyuţití Kelvinovy sondy je sledování koroze oceli. Fu a 

Cheng [36] testovali působení kyslíku a vliv délky ponoření oceli do vody. Bylo zjištěno, ţe s 

časem dochází k negativnímu posunu Kelvinova potenciálu, coţ je podle autorů přisouzeno 

právě probíhající korozi. 

Mezi další vyuţití Kelvinovy sondy patří například charakterizace elektrických a 

krystalografických vlastností kovových nanovrstev [37], měření obsahu vodíku v materiálech 

a jeho pronikání materiály [38,39], sledování distribuce dopantů na povrchu [40 - 42], měření 

výstupní práce tenkých filmů oxidů [43,44], detekce defektů a chemické kontaminace 

povrchu polovodičů [45], měření transportu vody a iontů přes rozhraní polymer-kov [46], 

vyhodnocení efektivity odstranění organických látek z povrchu [47], studium nanostruktur 

rozhraní polymer-ZnO [48], měření povrchového náboje a ohybu pásů polovodičů [49,50], 

charakterizace povrchů polovodičů [51]. 

Mimo uvedené moţnosti širokého vyuţití Kelvinovy sondy se tato metoda také 

vyuţívá pro charakterizaci katalyzátorů. G. Maniak a kol. [52] testovali katalytické vlastnosti 

směsných spinelů kobaltu a ţeleza pro rozklad oxidu dusného. U katalyzátoru Co3O4 nahradili 

ionty kobaltu, Fe
3+

 ionty a testovali aktivitu připraveného spinelu. Měřením výstupní práce 

byly potvrzeny experimentální data, a to ţe katalyzátor má nejvyšší aktivitu (nejniţší výstupní 

práci), kdyţ neobsahuje ţádné atomy ţeleza. Z výsledků vyplývá, ţe aktivní centra pro 

katalytický rozklad N2O jsou ionty kobaltu a jejich sebemenší náhrada ionty ţeleza vede ke 

sníţení celkové aktivity. 

L. Obalová a kol. [53] pouţili ke katalytickému rozkladu N2O Co–Mn–Al směsné 

oxidy modifikované různým mnoţstvím draslíku. Měřením výstupní práce bylo potvrzeno, ţe 

katalyzátory s nízkou hodnotou výstupní práce vykazují vysokou aktivitu. Nejvyšší aktivitu 

vykazovaly katalyzátory s obsahem 5 – 8 atomů draslíku na nm
2
. Jelikoţ modifikování 

směsného oxidu draslíkem nevyvolalo téměř ţádné změny v morfologii katalyzátoru, autoři 

vyhodnotili elektronové vlastnosti jako hlavní důvod pro změnu katalytické aktivity. 

3.5. Oxid titaničitý 

3.5.1. Fyzikální a chemické vlastnosti 

Oxid titaničitý je bílý prášek, a je obecně znám především kvůli jeho vyuţití jako 

bílého pigmentu – titanové běloby, coţ je označení pro uměle připravený oxid titaničitý. V 
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přírodě se vyskytuje ve třech krystalových formách rutil, anatas a brookit. Přičemţ 

nejběţnější z nich, a to jak v přírodě, tak i jako produkt průmyslové výroby je rutil. Rutil a 

anatas krystalují v tetragonální krystalové struktuře a brookit v kosočtverečné. V kaţdé z 

těchto forem má titan koordinační číslo 6 [54]. Jednotlivé krystalové modifikace podléhají při 

zahřívání vratným polymorfním přeměnám podle rovnice (16): 

rutil brookit   anatas C1040C860       (16) 

V přírodě se oxid titaničitý nevyskytuje samostatně, ale vţdy je doprovázen ionty 

jiných kovů, například ţeleza. 

Suchý TiO2 se obtíţně rozpouští v kyselinách, ale hydratovaná forma se rozpouští v 

HF, HCl a H2SO4 za vzniku fluoro, chloro a sulfátových komplexů. 

Fyzikálně – chemické vlastnosti oxidu titaničitého: 

 Chemický vzorec      TiO2 

 Molekulová hmotnost      79,886 g
   mol

-1
 

 Teplota tání (anatas)     1560°C 

 Teplota tání (rutil)     1855°C 

 Teplota tání (brookit)     1825°C 

 Teplota varu (při tlaku 101,235 kPa)   2972°C 

 Hustota       4,23 g
   cm

-3
 

 Rozpustnost ve vodě     nerozpustný
 

Odhaduje se, ţe celosvětová produkce TiO2 ročně přesahuje 5,5   10
12

 tun a jak jiţ 

bylo řečeno je komerčně relativně levný. Kromě vyuţití jako fotokatalyzátor se vyuţívá jako 

pigment, potravinové barvivo označené jako E171 a také je běţnou součástí všech 

opalovacích krémů. 

Oxid titaničitý má technický a komerční význam pouze v modifikaci rutilu nebo 

anatasu. Strukturu jak anatasu, tak i rutilu lze popsat pomocí termínu řetězců oktaedrů TiO6. 

Obě krystalové struktury se však vzájemně liší deformací kaţdého oktaedru a také způsobem, 

kterým jsou oktaedrové řetězce sloţené. Kaţdý Ti
4+

 ion je obklopen oktaedrem O
2-

 iontů. 

Oktaedr rutilu není pravidelný, obsahuje mírné kosočtverečné deformace (Obr. 8).  
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Obr. 8: Struktura TiO2 – modifikace rutilu (červená = atomy O; bílá = atomy Ti) [55]. 

Naopak oktaedr anatasu je od rutilu podstatně více deformován, takţe symetrie jiţ 

nepřipomíná kosočtverec. Vzdálenosti atomů Ti – Ti jsou větší, kdeţto vzdálenosti atomů  

Ti – O jsou kratší (Obr. 9). Zatímco ve struktuře rutilu je kaţdý oktaedr v kontaktu s 10 

sousedními oktaedry (2 sdílejí krajní kyslíkové páry a 8 sdílí rohové kyslíkové atomy), tak ve 

struktuře anatasu je kaţdý oktaedr v kontaktu s 8 sousedícími (4 sdílejí kraje a 4 sdílejí rohy). 

Tyto rozdíly v krystalové mříţce způsobují různé hustoty a struktury elektronových pásem v 

obou modifikacích TiO2 [20]. 

 

Obr. 9: Struktura TiO2 – modifikace anatasu (červená = atomy O; bílá = atomy Ti) [56]. 

Anatas i rutil vykazují rozdílné chemické vlastnosti a tedy i schopnost fungovat jako 

fotokatalyzátor. Vyšší fotokatalytickou účinnost vykazuje anatas. 

3.5.2. Vyuţití TiO2 jako fotokatalyzátoru 

Oxid titaničitý se dostal do popředí, kdyţ se v roce 1972 povedlo vědeckému týmu 

Fujishima a Honda provést štěpení vody právě na TiO2 elektrodách [57]. Právě tato událost 

odstartovala začátek nové éry heterogenní fotokatalýzy. Díky tomuto úspěchu se TiO2 stal 

jedním ze základních fotokatalyzátorů, a to hned z několika důvodů. Je netoxický, velmi 

chemicky stabilní a relativně levný. Energie zakázaného pásma v roztoku o hodnotě pH = 1 

byla stanovena na 3,2 eV pro anatas a 3,0 eV pro rutil [58]. 
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Pro fotokatalytické potřeby se nejčastěji pouţívá komerční TiO2 Evonik P25 

(Degussa), který se hojně vyuţívá jako srovnávací katalyzátor a je tvořen ze 70 % anatasem a 

z 30 % rutilem. Velikost aktivního povrchu této formy je asi 50 ± 15 m
2   g-1

 a částice mají 

průměr 21 nm, často však tvoří agregáty o průměru asi 0,1 μm [59,60]. 

V posledních letech se vyuţití heterogenní katalýzy přesunulo hlavně k čištění 

ţivotního prostředí. A fotokatalyzátory na bázi TiO2 jsou vhodné k odstranění převáţně 

organických, ale i anorganických sloučenin ve znečištěném vzduchu nebo odpadních vodách 

[20]. 

Oxid titaničitý našel široké vyuţití v heterogenní fotokatalýze. Například při 

odstraňování polutantů z vod, půd a vzduchu [61 - 64], v nekonvenčních organických 

syntézách [65,66] a v neposlední řadě při přípravě samočistících povrchů [67,68]. 

3.5.3. Modifikace povrchu TiO2 

Hlavním cílem výzkumu v oblasti heterogenní fotokatalýzy je vyvinout polovodičový 

katalyzátor, který by byl vysoce aktivní při ozařování přírodním slunečním zářením. Celková 

fotokatalytická aktivita určitého polovodičového systému je charakterizována několika 

faktory, mezi které patří stabilita polovodiče v přítomnosti záření, účinnost fotokatalytického 

procesu, selektivita produktů a odezva rozsahu vlnové délky [20]. 

Například polovodiče s malým zakázaným pásmem jako je CdS jsou sice schopny 

dosáhnout excitace pod viditelným zářením ze slunečního spektra, ale na druhou stranu je 

CdS obvykle časově nestabilní a rozkládá se. Naopak TiO2 je velmi stabilní fotokatalyzátor, 

ale jelikoţ jeho zakázané elektronové pásmo je docela široké, tak je schopen excitace pouze v 

ultrafialové oblasti. Toto záření tvoří méně neţ 10 % celkové intenzity slunečního záření [20]. 

Právě modifikací povrchu určitého polovodiče by se dala překonat některá omezení 

jeho vyuţití jako fotokatalyzátoru. Mezi tři hlavní výhody modifikace povrchu patří: 

 zvýšení náboje separace. Tímto dochází k inhibici rekombinace páru volný 

elektron – díra a tedy ke zvýšení efektivity fotokatalytického procesu; 

 posunutí intervalu efektivní vlnové délky směrem k viditelné oblasti (moţná 

excitace pro polovodiče se širokým zakázaným pásmem pod viditelným světlem); 

 změna selektivity nebo výtěţku pro daný produkt. 

Přídavek vzácných kovů k polovodičům můţe změnit nejen samotný fotokatalytický 

proces vlivem pozměnění povrchových vlastností, zvýšit výtěţky daného produktu, zvýšit 

reakční rychlost fotokatalytické reakce, ale také pozměnit samotné produkty získané 

fotokatalytickou reakcí. 
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Po excitaci elektron migruje ke kovu na povrchu fotokatalyzátoru, kde se následně 

zachytí, čímţ se potlačí rekombinace páru volný elektron – díra. Jelikoţ je elektron zachycen 

částicí kovu, kladná díra můţe volně difundovat v povrchu polovodiče a tím dojde k oxidaci 

[54]. 

3.6. Literární přehled řešené problematiky 

3.6.1. Fotokatalytická redukce CO2 

Oxid uhličitý je velmi inertní a stabilní plyn, proto je jeho redukce obtíţná. 

Fotokatalytická redukce emisí CO2 se jeví jako nadějná metoda, protoţe nejen odstraňuje 

CO2, ale zároveň jej přeměňuje na uţitečnější produkty jako je metan, metanol, kyselina 

mravenčí, formaldehyd a jiné látky. Další výhodou je, ţe reakce probíhá při pokojové teplotě 

a atmosférickém tlaku, čímţ se opět sniţují případné náklady. Mezi základní a nejběţněji 

pouţívané katalyzátory v této oblasti patří jiţ zmíněný oxid titaničitý a jeho modifikace. 

Komerční oxid titaničitý s označením P25, známý jako Evonik , dříve Degussa, se běţně 

pouţívá jako srovnávací katalyzátor pro porovnání účinností nově připravených 

fotokatalyzátorů. Přestoţe je této problematice věnována pozornost na celém světě, doposud 

není konverze této reakce příliš uspokojivá. 

Fotokatalytická redukce CO2 byla studována na různých typech katalyzátorů např.: 

Cu2O/SiC [69], TiO2 [70 - 75], ZrO2 [70], Mn-Cu/TiO2 [76], CdS a Bi2S3/TiO2 nanotrubičky 

[77], TiO2 tenký film [78], NiO/InTaO4 [79], BiVO4 [80,81], InNbO4 s NiO a Co3O4 jako 

kokatalyzátory [82], dvouvrstevnaté hydroxidy [83], Ag/TiO2 [73,84], ZnS-MMT [85],  

CuO-TiO2 [86], kaolinit/TiO2 [72], AgBr/TiO2 [87], ATaO3 (A = Li, Na, K) [88],  

N-TiO2 nanotrubičky [89], I-TiO2 [90], FeTiO3/TiO2 [91], Pt-TiO2 nanotrubičky [92] a 

mnoho dalších. 

Produktem fotokatalýzy můţe být metan [70 - 74,84,85,87,92,93], oxid uhelnatý 

[70,71,83,85,87,88,90], metanol [69,72 - 79,81 - 85,87,89,91], formaldehyd [78,89], kyselina 

mravenčí [78,89] a další. 

Pro katalyzátory na bázi oxidu titaničitého jsou pro fotokatalytickou redukci CO2 

důleţité částice zahrnující vodíkový radikál (•H) a radikálový anion oxidu uhličitého (•CO2
-
) 

[89]. Pro reakci je navrhován mechanismus zahrnující kroky (17) – (27). Reakce (17) je 

podrobněji rozepsána v reakci (18), kde (Ti
3+

 - O
-
) * je excitovaný stav. 

TiO2  hv   e
-
 (TiO2) + h

+ 
(TiO2) (17) 

[(Ti
4+

 - O
2-

) hv   (Ti
3+

 - O
-
) *] (18) 
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2 H2O + 4 h
+
  

  * )O -(Ti, -3hv
 4H

+
 + O2 (19) 

H
+
 + e

-
   

  * )O -(Ti, -3hv
 •H (20) 

CO2 + e
-
   

  * )O -(Ti, -3hv
 •CO2

-
  (21) 

Dopadající fotony jsou adsorbovány TiO2 a v katalyzátoru jsou produkovány 

fotoexcitované elektrony (e
-
) a pozitivní díry (h

+
) s prostorovým přenosem do excitovaného 

stavu (Ti
3+

-O
-
)* (rovnice 17, 18). Kromě toho jsou fotoexcitované elektrony a díry v mříţce 

separovány a lapány vhodnými místy TiO2, aby se zabránilo rekombinacím. Díry nejprve 

reagují s vodou adsorbovanou na katalyzátoru za vzniku hydroxylových radikálů (•OH) a 

vodíkových iontů (H
+
). Voda je dále oxidována radikálem •OH a vzniká kyslík a kation H

+
 

(souhrnná rovnice 19). •OH radikály mohou také zpětně oxidovat produkty vzniklé redukcí 

CO2. Dochází převáţně k oxidaci metanolu zpět na CO2, čímţ se sniţuje výtěţnost reakce. 

Proto se pouţívají látky zachytávající kladné díry, tímto se nejen zabraňuje zpětné 

rekombinaci volných elektronů a děr, ale také se potlačuje oxidace produktů. Příkladem 

sloučeniny zachytávající kladné díry je propan-2-ol. Bohuţel jsou tyto organické látky 

nestabilní, a buď se oxidují na propan-2-on nebo se dokonce vlivem UV záření rozkládají na 

metan. H
+
 ionty reagují s e

-
 za vzniku radikálu •H (rovnice 20). Interakcí molekul CO2 

s excitovaným stavem (Ti
3+

-O
-
)* vznikají radikály •CO2

-
 (rovnice 21). Radikály •CO2

-
 a •H 

pak dále tvoří jiné stabilní sloučeniny [5]: 

vznik metanu 

•CO2
-
 + 8H• + h

+
   

  * )O -(Ti, -3hv
 CH4 + 2H2O (22) 

vznik metanolu 

•CO2
-
 + 6H• + h

+
   

  * )O -(Ti, -3hv
 CH3OH + H2O (23) 

vznik oxidu uhelnatého 

•CO2
-
 + 2H• + h

+
   

  * )O -(Ti, -3hv
 CO + H2O (24) 

vznik kyseliny mravenčí 

•CO2
-
 + 2H• + h

+
   

  * )O -(Ti, -3hv
 HCOOH (25) 

vznik formaldehydu 

•CO2
-
 + 4H• + h

+
   

  * )O -(Ti, -3hv
 CH2OH + H2O (26) 

vznik etanolu 

2•CO2
-
 + 12H• + 2h

+
  

  * )O -(Ti, -3hv
 C2H5OH + 3 H2O (27) 
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Přirozeně kaţdý redukční proces musí být doprovázen oxidačním procesem. V případě 

redukce CO2 i tvorby vodíku je oxidace kyslíkového aniontu právě tímto oxidačním 

procesem. 

Jaké produkty vzniknou fotokatalytickou redukcí oxidu uhličitého, záleţí na mnoha 

faktorech. Selektivitu reakce samozřejmě silně ovlivňuje samotný fotokatalyzátor, dále to je 

redukční prostředí, intenzita pouţitého záření a jeho vlnová délka. V neposlední řadě je 

průběh reakce ovlivněn konstrukcí reaktoru. 

Lo a kol. [70] popsali vliv redukčního prostředí na vznikající produkty. Kdyţ reakce 

proběhla v přítomnosti TiO2 a jako reduktant byl pouţit vodík, získali CH4, CO a C2H6 jako 

produkty. Avšak kdyţ místo vodíku pouţili vodu, tak získali pouze metan a CO. 

Právě vodík je velmi důleţitým reduktantem a bývá široce vyuţíván ve 

fotokatalytických studiích. Molekuly vodíku mohou být disociačně adsorbovány ve formě H
+
 

na povrchu katalyzátoru (28). Bylo potvrzeno, ţe ionty H
+
 dále reagují s e

-
 ve vodivostním 

pásmu a vznikají vodíkové radikály (rovnice 20). Tyto radikály jsou vysoce reaktivní a přímo 

reagují s molekulou CO2 a urychlují její redukci [70]. 

H2     
   2H

+
 + 2e

-
 (28) 

Účinnost fotokatalýzy záleţí na ţivotnosti volného elektronu a kladné díry. Jestliţe 

ţádný vhodný reaktant nepřijme e
-
 nebo nezachytí h

+
 na povrchu katalyzátoru, dojde k jejich 

rekombinaci, tím se uvolní teplo a dojde ke sníţení rychlosti fotokatalytické reakce. Voda je 

jednou z chemických látek, která zachytává kladné díry a proto je její vyuţití ve fotokatalýze 

tak rozšířené [70]. 

Přesný mechanismus fotokatalytické redukce CO2 není znám, avšak na základě 

současných poznatků bylo navrţeno několik mechanismů. Příklady jsou uvedeny na obrázcích 

10 a 11.  
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Obr. 10: Navrţený mechanismus fotokatalytické redukce oxidu uhličitého autor Lo a kol. 

[70]. 
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Obr. 11: Navrţený mechanismus fotokatalytické redukce oxidu uhličitého autora Tahir a kol. 

[94]. 
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Tab. 2: Literární přehled fotokataltické redukce CO2. 

Fotokatalyzátor Redukční prostředí Světelný zdroj Hlavní produkt Literatura 

Ti-KIT-6 (s různými 

poměry Ti/Si) 
Voda 300W UV lampa Metan 2013 Hussain [93] 

Cu2O/SiC NaOH + Na2SO3 ve vodě 500 W Xe lampa (200 – 700 nm) Metanol 2011 Li [69] 

TiO2, ZrO2 H2 + H2O 15 W UV nebo blízká UV lampa (254 a 365 nm) Metan, etan, CO 2007 Lo [70] 

Mn-Cu/TiO2 aq NaOH a aq KHCO3 
200 W Hg lampa (350 – 450 nm), 350 W Hg lampa 

(280 – 350 nm), 500 W HgXe lampa (240 – 260 nm) 
Metanol 2012 Richardson [76] 

CdS a Bi2S3/TiO2 

nanotrubičky 
NaOH + Na2SO3 ve vodě 500 W Xe lampa,  > 400 nm Metanol 2012 Li [77] 

TiO2 film NaOH nebo H2SO4 300 W Xe lampa, max = 500 nm 
Kyselina mravenčí, 

formaldehyd, metanol 
2013 Qui [78]

 

NiO/InTaO4 KHCO3 500 W halogenová lampa Metanol 2007 Pan [79] 

BiVO4 Voda 300 W Xe lampa,   400 nm Etanol 2009 Liu [80] 

InNbO4 s NiO a Co3O4 

jako kokatalyzátory 
KHCO3 500 W halogenová lampa,  = 500 – 900 nm Metanol 2012 Lee [82]

 

Dvouvrstevnaté 

hydroxidy 
Vodík 500 W Xe lampa Metanol, CO 2012 Naveed [83]

 

Ag/TiO2 NaOH 8 W Hg lampa,  = 254, 365 a 400 nm Metan, metanol 2011 Kočí [84] 

ZnS-MMT NaOH 8 W Hg lampa,  = 254 nm Metan, CO, metanol 2011 Kočí [85] 

TiO2 Voda 40 W LED dioda,  = 388 nm; RTG záření Etenolát, CO, CH4 2012 MacFarlane [71] 

BiVO4 NaOH 300 W Xe lampa,   420 nm Metanol 2012 Mao [81] 
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Fotokatalyzátor Redukční prostředí Světelný zdroj Hlavní produkt Literatura 

CuO-TiO2 Metanol 250 W Hg lampa,  = 365 nm Metyl formiát 2011 Qui [78] 

TiO2 a kaolinit/TiO2 Voda 8 W Hg lampa,  = 254 nm Metan, metanol 2011 Kočí [72] 

TiO2 a Ag/TiO2 NaOH 8 W Hg lampa,  = 254 nm Metan, metanol 2010 Kočí [73] 

TiO2 NaOH 8 W Hg lampa,  = 254 nm Metan, metanol 2009 Kočí [74] 

AgBr/TiO2 KHCO3 150 W Xe lampa,  > 420 nm 
Metan, metanol, etanol, 

CO 
2011 Asi [87] 

ATaO3 

(A = Li, Na, K) 
Vodík 200 W Hg-Xe lampa CO 2010 Kentaro [88] 

N-TiO2 nanotrubičky NaOH 500 W wolframová lampa 
Metanol, formaldehyd, 

kyselina mravenčí 
2012 Zhao [89] 

I-TiO2 Voda 450 W Xe lampa,  > 400 nm CO 2011 Zhang [90] 

FeTiO3/TiO2 NaHCO3 500 W Xe lampa,  > 400 nm Metanol 2012 Truong [91] 

TiO2 NaHCO3 500 W Xe lampa,  > 400 nm Metanol 2012 Truong [75] 

Pt-TiO2 

nanotrubičky 
Vodní pára 300 W Hg lampa,  = 365 nm Metan 2009 Zhang [92] 
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Z tabulky 2 vyplývá, ţe fotokatalytické redukci oxidu uhličitého se věnuje mnoţství 

vědeckých týmů po celém světě. Posledních pár let se objevuje trend přípravy katalyzátoru 

schopného redukovat CO2 v přítomnosti viditelného záření, v ideálním případě selektivním ve 

prospěch tvorby metanolu, kyseliny mravenčí či metanu, coţ jsou potenciální sloučeniny pro 

skladování energie. 

3.6.2. Fotokatalyzátory na bázi TiO2 

3.6.2.1. Modifikování katalyzátoru TiO2 stříbrem 

Jedním ze způsobů jak zvýšit fotokatalytickou aktivitu oxidu titaničitého je modifikace 

jeho povrchu různými kovy. Jedním takovým kovem je i stříbro. 

Chang a kol. [95,96] připravili tenké filmy nanokrystalického Ag/TiO2 kompozitu. 

Katalyzátor byl připraven sol-gel metodou. Fotokatalytické vlastnosti připravených tenkých 

filmů byly vyhodnoceny degradací metylenové modři pod UV zářením o vlnové délce  

365 nm. Bylo zjištěno, ţe přidáním Ag částic vznikne porézní TiO2 film a dojde k výraznému 

navýšení fotokatalytické aktivity. Nejvyšší aktivity bylo dosaţeno v přítomnosti kompozitu s 

obsahem 1 mol.% stříbra. 

Colmenares a kol. [97] zkoumali fotokatalytickou aktivitu TiO2 dopovaného několika 

různými přechodnými kovy (Ag, Fe, Pd, Pt, Zn a Zr). Cílem bylo připravit katalyzátory s 

obsahem 1 hm.% kovu, ale ve skutečnosti se rozsahy lišily od 0,6 do 1,8 hm.%. Všechny 

katalyzátory byly připraveny sol-gel metodou a jejich fotokatalytická aktivita byla testována 

na selektivní fotooxidaci propan-2-olu. Fotooxidace probíhala pod UV zářením o vlnové 

délce 365 nm a intenzitě 3,25 mW   cm
-2

. Z výsledků je patrný nárůst fotokatalytické aktivity 

v případě dopování TiO2 paladiem, platinou, a také stříbrem. 

Katalyzátory TiO2 modifikované stříbrem jsou hojně testovány pro fotokatalytickou 

redukci CO2. Zhao a kol. [98] připravili pomocí ultrazvukové sprejové pyrolýzy 

nanokompozit Ag/TiO2 pro současnou produkci vodíku a redukci CO2 na CO a metan. Jako 

reakční prostředí pouţili vodu a jako lapač kladných děr pouţili metanol. Optimální obsah Ag 

byl stanoven na 2 hm.%. K reakci byl pouţit průtočný reaktor s konstantním průtokem  

4 ml/min. Jako zdroj záření byla pouţita 150 W lampa simulující sluneční záření, intenzita 

záření byla 12,5 mW   cm
-2

 pro interval vlnových délek 200<<400 nm a 69,6 mW   cm
-2

 pro 

interval vlnových délek 200<<1000 nm. 

Li a kol. [99] testovali vliv různých dopantů na fotokatalytickou redukci oxidu 

uhličitého. Kromě Ag pouţili také Au a Pt. Samotná redukce CO2 proběhla v prostředí vodní 
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páry. Katalyzátor byl nanesen na sklíčku z křemenného skla, které bylo umístěno ve 

vsádkovém reaktoru. Jako zdroj záření byla pouţita 350 W Xe lampa s průměrnou intenzitou 

uvnitř reaktoru 34,8 mW   cm
-2

 pro UV záření a 38,2 mW   cm
-2

 pro viditelné záření. Jako 

hlavní produkt detekovali metan a to v přítomnosti všech katalyzátorů. Bylo zjištěno, ţe 

nejvyšší aktivitu má katalyzátor dopovaný Pt, pak je Au a nakonec Ag. Optimální obsah kovů 

byl 0,2 hm.% pro Pt a Au a 0,1 hm.% pro Ag. V případě Ag došlo k zvýšení aktivity proti 

čistému TiO2 o více neţ trojnásobek. 

Kong a kol. [100] zkoumali aktivitu elektro deponovaných nanočástic Ag na TiO2 

nanotyčinky. Připravený katalyzátor byl pouţit na fotokatalytickou redukci CO2 na metan při 

UV záření. Celkově byly pouţity čtyři 8 W lampy s vlnovou délkou 365 nm. (průměrná 

intenzita byla 3,25 mW   cm
-2

). Reaktor z křemenného skla byl nasycen ultra čistým CO2, 

který probublával přes deionizovanou vodu. Hlavní produkt byl metan a detekován byl také 

CO. Po 8 hodinách ozařování byl pozorován více neţ trojnásobný nárůst výtěţků metanu proti 

čistému TiO2. 

Krejčíková a kol. [101] připravili technikou sol-gel katalyzátor Ag/TiO2 s různými 

obsahy Ag. Obsahy Ag se pohybovaly v rozmezí 0 aţ 5,2 hm%. Aktivita byla mimo jiné 

porovnána při fotokatalytické redukci CO2. Experiment proběhl ve vsádkovém reaktoru, kde 

jako reakční prostředí byl pouţit 0,2 M NaOH. Jako zdroj záření byla pouţita 8 W Hg lampa s 

vlnovou délkou 254, případně 365 nm. Průměrná intenzita záření byla 4,750 mW   cm
-2

 pro 

254 nm a 1,255 mW   cm
-2

 pro 365 nm. Detekovány byly dva hlavní produkty a to metan v 

plynné fázi a metanol ve fázi kapalné. Aktivita katalyzátoru byla tedy vyhodnocena ze součtu 

výtěţků těchto dvou produktů. Nejvyšších výtěţků bylo dosaţeno v přítomnosti katalyzátoru s 

obsahem stříbra 5,2 hm.%. Proti komerčnímu katalyzátoru TiO2 (Degussa, P25) bylo 

dosaţeno skoro trojnásobného nárůstů výtěţků. 

3.6.2.2. Modifikování katalyzátorů TiO2 a TiO2 – ZrO2 vzácnými kovy (Au, Pd) 

Výzkum dokázal, ţe se dá fotokatalytická aktivita TiO2 i jiných polovodičů značně 

zvýšit dopováním vzácnými kovy [92,102 - 106]. Předpokládá se, ţe deponované vzácné 

kovy působí jako pohlcovače fotoindukovaných elektronů a sniţují tak rekombinaci volných 

elektronů a děr. 

Sakthivel a kol. [107] zkoumali fotoaktivitu TiO2 dopovaného různými kovy (Pt, Au a 

Pd). Aktivita byla vyhodnocena na fotooxidaci barviva pouţívaného k barvení kůţe. Jako 

zdroj záření byly pouţity čtyři 8 W Hg lampy s vlnovou délkou 254 nm. Zjistili, ţe nejvyšší 

aktivity je dosaţeno v případě, ţe obsah dopovaného kovu je niţší neţ 1 hm.%. Stejného 
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zjištění dosáhl Zhang a kol. [108], kteří stanovili optimální obsah kovu (Pt, Pd, Au) pro 

oxidaci formaldehydu na 1 hm.%. 

Arabatzis a kol. [109] zjistili nejvýhodnější koncentraci částic zlata v kompozitu 

Au/TiO2 pro degradaci metyl oranţe. Jako zdroj záření byly pouţity čtyři trubice vyzařující 

černé světlo s maximální vlnovou délkou při 350 nm. Katalyzátor s koncentrací částic zlata 

0,8 µg   cm
-2

 rozkládal barvivo dvakrát rychleji neţ původní čistý TiO2. 

Ishitani a kol. [110] připravili katalyzátory TiO2 dopované 2 hm.% Pt, Pd a Au pro 

fotokatalytickou redukci CO2. Reakce probíhala ve vsádkovém reaktoru, přičemţ katalyzátor 

byl suspendován ve vodě. Jako zdroj záření byla pouţita 500 W Hg lampa s vlnovou délkou 

větší neţ 310 nm. Mezi hlavní produkty patřil metan, etan a kyselina octová. Zatímco 

nejvyšších výtěţků metanu a etanu bylo dosaţeno v přítomnosti Pd/TiO2, tak nejvyšších 

výtěţků kyseliny octové bylo dosaţeno v přítomnosti Au/TiO2. Ve všech případech však měly 

dopované katalyzátory značně vyšší aktivitu neţ čistý TiO2. 

Li a kol. [99] zkoumali aktivitu Pt, Ag, Au a N2 dopovaného TiO2 pro fotokatalytickou 

redukci CO2. Samotná reakce byla provedena ve vsádkovém reaktoru, přičemţ katalyzátor byl 

imobilizován na destičce z křemenného skla. Reaktor byl nasycen oxidem uhličitým s vodní 

parou. Jako zdroj záření byla pouţita 350 W Xe lampa. Výtěţky produktů silně závisely na 

obsahu dopovaného vzácného kovu a dusíku. Pro zlato bylo stanoveno optimální mnoţství na 

0,2 hm%. 

Kohno a kol. [111 - 113] pouţili ZrO2 katalyzátor pro fotokatalytickou redukci CO2 v 

přítomnosti vodíku a metanu. Reakce byla provedena ve vsádkovém reaktoru, jako zdroj 

záření slouţila 500 W Hg lampa. Do reaktoru bylo umístěno 0,3 g katalyzátoru, volně na dno 

a následně byl reaktor natlakován směsí CO2 a H2, případně CH4, kde vodík/metan slouţí jako 

redukční médium. Hlavním produktem byl oxid dusný, který byl detekován jiţ po 6 hodinách 

ozařování. 

Hidalgo a kol. [114] studovali fotokatalytické vlastnosti čistého a ţelezem dopovaného 

katalyzátoru TiO2 – ZrO2. Aktivitu těchto katalyzátoru testovali na dvou různých 

fotoreakcích, fotooxidaci kyseliny salicylové a fotokatalytické redukci Cr(VI). Aktivita byla v 

obou případech vyhodnocena po 2 hodinách ozařování 400 W Hg lampou s vlnovou délkou 

365 nm. V případě obou reakcí směsný katalyzátor TiO2 – ZrO2 vykazoval vyšší aktivitu neţ 

TiO2 a katalyzátor dopovaný ţelezem byl pro obě reakce téměř neaktivní. 

Mazurkevich a kol. [115] testovali fotoaktivitu TiO2 – ZrO2 katalyzátoru. Jako 

základní oxid pouţili ZrO2, který následně dopovali různým mnoţstvím TiO2 a to od 1 do  

60 hm.%. Fotoaktivita připravených katalyzátorů byla vyhodnocena na redukci metylenové 



 

- 38 - 

 

modři. Nakonec bylo zjištěno, ţe nejvyšší fotokatalytickou aktivitu má TiO2 se sloţením  

50 % anatasu a 50 % rutilu. Katalyzátory s malým mnoţstvím TiO2 (1,5 hm.%) byly nejméně 

aktivní, přičemţ s dalším nárůstem mnoţství TiO2 aktivita mírně stoupala. 

Bohuţel ţádná práce se nezabývá fotokatalytickou redukcí oxidu uhličitého v 

přítomnosti směsného katalyzátoru TiO2 – ZrO2. Pouze Lo a kol. [70] porovnávali aktivitu 

TiO2 a ZrO2 pro fotokatalytickou redukce CO2. K reakci byl pouţit cirkulační systém s 

moţností přípravy různých reakčních směsí. Katalyzátor byl imobilizován v reaktoru z 

křemenného skla a jako zdroj záření byly pouţity čtyři 15 W UV lampy se dvěma vlnovými 

délkami, 254 a 365 nm. Zjistili, ţe v přítomnosti ZrO2 vzniká místo metanu etan a větší 

mnoţství CO. 

Směsný oxid TiO2 – ZrO2 se nepouţívá pouze jako fotokatalyzátor, ale své uplatnění 

má i v heterogenní katalýze [115 - 118]. 

3.6.2.3. Modifikování katalyzátoru TiO2 cerem 

Dalším nadějným prvkem pro dopování fotokatalyzátorů je cer. Štengl a kol. [119] 

modifikovali TiO2 různými kovy, mezi nimiţ byl i cer. Fotokatalytickou aktivitu vyhodnotili 

pomocí fotokatalytického rozkladu barviva Oranţ II. Pouţili záření o třech různých vlnových 

délkách (255, 365 a 400 nm). Výkon pouţitých lamp byl 8 W. Bylo zjištěno, ţe dopování 

TiO2 výrazně zvyšuje fotokatalytickou aktivitu katalyzátoru. V případě ceru byl pouţit TiO2 s 

obsahem Ce 0,25; 0,5; 1,5; 3 a 6 hm.%. V přítomnosti záření o vlnové délce 255 nm byl 

nejúčinnější katalyzátor s obsahem 0,5 hm.% ceru, v přítomnosti záření o vlnové délce  

365 nm byl nejaktivnější katalyzátor s obsahem 1,5 hm.% ceru a katalyzátor s obsahem  

3 hm.% ceru byl nejaktivnější při vlnové délce 400 nm). 

Aman a kol. [120] připravili cerem modifikovaný TiO2, přičemţ obsah ceru se 

pohyboval v rozmezí od 0 do 10 hm.%. Fotokatalytická aktivita byla vyhodnocena na základě 

rozkladu metylenové modři. Jako zdroj záření byla pouţita 125 W Hg lampa s píkem intenzity 

při 546 nm. Z výsledků vyplývá, ţe se rostoucím obsahem ceru do 5 hm.% roste aktivita 

katalyzátoru. Avšak s dalším nárůstem obsahu ceru jiţ fotokatalytická aktivita katalyzátoru 

klesá. 

Xiao a kol. [121] připravili cerem dopované mesoporézní nanočástice TiO2 s obsahem 

ceru 1 a 5 mol.%. Fotokatalytickou aktivitu testovali na fotokatalytickém rozkladu 

Rhodaminu B. Připravené katalyzátory, čistý TiO2 i cerem dopovaný TiO2, vykazovaly vyšší 

fotokatalytickou účinnost neţ komerční TiO2 (Degussa, P25). Jako zdroj záření byla pouţita 
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300 W Hg lampa s vlnovou délkou 365 nm. Nejvyšší aktivity však bylo dosaţeno u čistého 

TiO2. Autoři se domnívali, ţe tento jev byl způsoben blokováním aktivních míst na povrchu 

TiO2 cerem. 

Galindo a kol. [122] zkoumali fotokatalytickou aktivitu směsného oxidu TiO2 – CeO2 

na fotorozkladu herbicidu 2,4-dichlorofenoxy octové kyseliny. Jako zdroj záření byla pouţita 

UV lampa s vlnovou délkou 254 nm a průměrnou intenzitou záření 2 mW   cm
-2

. Připraveny 

byly katalyzátory s různým obsahem CeO2 (2,5; 5,0; 7,5 a 10 hm.%). Byla zjištěna závislost 

mezi fotoaktivitou katalyzátoru a velikostí krystalinity. Čím menší byla velikost krystalitu, 

tím byl katalyzátor fotoaktivnější. Katalyzátor s obsahem 5 hm.% CeO2 měl nejmenší velikost 

krystalitu. 

Silva a kol. [123] vyhodnotili fotokatalytickou aktivitu cerem dopovaného TiO2 na 

fotokatalytické degradaci 4-chlorfenolu. Jako zdroj záření byla pouţita Hg lampa s hlavními 

píky při 366, 405 a 436 nm. Oxid titaničitý byl dopován 0,6 hm.% ceru. Ve srovnání s 

komerčním katalyzátorem TiO2 (Degussa P25) byla aktivita připraveného katalyzátoru vyšší. 

Pro oba katalyzátory byly také zjištěny různé reakční produkty. Reakce tedy probíhala 

různým mechanismem v závislosti na povaze katalyzátoru. 

V případě fotokatalytické redukce CO2 je cerem dopovaný TiO2 vcelku neprobádaný 

katalyzátor a v současné době je jen pár prací zabývající se touto problematikou. 

Wang a kol. [124] připravili CeO2 – TiO2 nanokompozit, který silně posouvá účinnost 

katalyzátoru z UV do viditelné oblasti. Samotná redukce CO2 byla provedena v přítomnosti 

vodní páry a ve vsádkovém reaktoru. Reaktor byl ozařován 300 W Xe lampou, která vyzařuje 

záření podobné slunečnímu. Byly testovány katalyzátory s různými obsahy CeO2 a hlavními 

produkty byly CO a metan. Nejvyšších výtěţků metanu bylo dosaţeno v přítomnosti 

nanokompozitu s molárním poměrem Ce/Ti 1. Nárůst výtěţku proti komerčnímu TiO2 

(Degussa, P25) byl více neţ desetinásobný. 

Lou a kol. [125] pouţili cer jako kodopand společně s mědí. Katalyzátor byl připraven 

impregnační metodou a katalytické vlastnosti byly zkoumány na fotokatalytické redukci CO2. 

Samotná reakce probíhala ve vsádkovém reaktoru, přičemţ katalyzátor byl suspendován v 

0,2M NaOH. Jako zdroj záření byla pouţita 150 W UV lampa s vlnovou délkou 365 nm. 

Hlavním produktem reakce byl metanol a bylo zjištěno, ţe atomy ceru ovlivňují reakci 

podstatně více neţ atomy mědi. Atomy ceru aktivují molekuly vody a CO2, kdeţto atomy 

mědi spíše usměrňují fotoelektrony a zabraňují tak rekombinaci elektronů a děr. Jako reakční 

prostředí byl pouţit 0,2 M NaOH. Bylo zjištěno, ţe atomy ceru vstupují do krystalové mříţky 

a vznikají tak distorze, které napomáhají tvorbě fotoelektronů.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Příprava katalyzátorů 

4.1.1. TiO2 modifikovaný stříbrem 

Čistý práškový oxid titaničitý i stříbrem dopované TiO2 katalyzátory byly připraveny 

sol-gel metodou v reverzně micelárním prostředí. Čistý TiO2 byl syntetizován přidáním 

isopropoxidu titaničitého (Ti(OCH(CH3)2)4) do připraveného inverzního micelárního roztoku. 

Tento roztok byl připraven z cyklohexanu, neiontového tenzidu Triton X-114 (C27H48O7,5) a 

destilované vody. Molární poměr cyklohexanu : Triton X-114 : destilované  

vodě : Ti(OCH(CH3)2)4 byl 11 : 1 : 1 : 1. 

Kádinka s odpovídajícím mnoţstvím cyklohexanu, Tritonu X-114 a destilované vody 

byla intenzivně míchaná po dobu 15 minut, z důvodu homogenizace a vytvoření inverzních 

micel. Následně byl do micelárního roztoku regulovaně přikapáván tekutý isopropoxid 

titaničitý. Přikapávání probíhalo za silného míchání. V průběhu přikapávání došlo ke změně 

zabarvení solu z průhledné do viskózní ţluté. Po přidání veškerého isopropoxidu byl sol 

míchán dalších 10 minut. Nakonec byl sol ponechán na vzduchu v misce po dobu 24 hodin. 

Takto získaný tuhý gel byl kalcinován při 400°C po dobu 4 hodin s teplotní rampou 1°C/min 

v muflové peci a proudu vzduchu. 

Práškový TiO2 s různým obsahem stříbra byl připraven analogicky, jen místo 

destilované vody byl pouţit AgNO3 o rozdílných koncentracích (0,25 M; 0,75 M; 1,3 M a 

1,85 M). Takto dodané prášky byly před pouţitím pro fotoredukci rozdrceny v třecí misce. 

Katalyzátory byly připraveny v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. 

4.1.2. TiO2 a TiO2 – ZrO2 modifikované vzácnými kovy (Au, Pd) 

Čistý práškový oxid titaničitý i směsný TiO2 – ZrO2 (v molárním poměru 50 : 50) byly 

připraveny sol-gel metodou v reverzně micelárním prostředí neiontového tenzidu Triton  

X-114 (C27H48O7,5) v cyklohexanu. Jako zdroj kovů byl pouţit isopropoxid titaničitý 

(Ti(OCH(CH3)2)4) a 70% roztok propoxidu zirkoničitého v propan-2-olu. Molární poměr 

cyklohexanu : Triton X-114 : destilované vodě : Ti(OCH(CH3)2)4 byl 11 : 1 : 1 : 1 pro přípravu 

čistého TiO2. Pro přípravu čistého TiO2-ZrO2 byl molární poměr cyklohexanu : Triton  

X-114 : destilované vodě : Ti(OCH(CH3)2)4 : propoxidu zirkoničitému 11 : 1 : 1 : 0,5 : 0,5. 

Takto připravené soly byly nality do Petriho misky tak, aby vytvořily tenkou vrstvu a 

byly ponechány na vzduchu při pokojové teplotě po dobu 48 hodin. Soly se po 48 hodinách 



 

- 41 - 

 

přeměnily na tuhý gel. Gely byly následně kalcinovány při 400°C po dobu 4 hodin a pak při 

450°C po dobu 20 minut s teplotní rampou 1°C/min. Oba katalyzátory byly pomlety a 

nasítovány na frakci menší neţ 0,160 mm. Takto připravené katalyzátory byly následně 

impregnovány 0,4 hm.% zlata a 1,9 hm.% paládia. 

Odpovídající mnoţství AuCl3 bylo rozpuštěno v destilované vodě a umístěno do 

ultrazvuku asi na 2 minuty. Tento roztok byl smíchán s připraveným katalyzátorem a to v 

poměru 6 ml H2O na 1,5 g katalyzátoru. Směs byla následně pomalu rotačně vypařována ve 

vakuu (10 Torr) při 30°C. Po impregnaci byly zlatem obohacené fotokatalyzátory ponechány 

na vzduch po dobu 1 hodiny, následně byly vysušeny v peci při 105°C po dobu 1 hodiny a 

následně kalcinovány při teplotě do 450°C. Nakonec byly opět katalyzátory pomlety a 

nasítovány na frakci < 0,160 mm. 

Odpovídající mnoţství roztoku PdCl2 (40 hm.%) bylo rozpuštěno v destilované vodě a 

paládiem obohacený roztok byl smíchán se základním čistým katalyzátorem v poměru 8 ml 

destilované vody na 1,895 g práškového katalyzátoru. Směs byla následně pomalu rotačně 

vypařována ve vakuu (10 Torr) při 30°C. Po impregnaci byly paládiem obohacené 

fotokatalyzátory ponechány na vzduch po dobu 1 hodiny, následně byly vysušeny v peci při 

105°C po dobu 1 hodiny a následně kalcinovány při teplotě do 450°C. Nakonec byly opět 

katalyzátory pomlety a nasítovány na frakci < 0,160 mm. Katalyzátory byly připraveny v 

Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. 

4.1.3. TiO2 modifikovaný cerem 

Čistý práškový oxid titaničitý i cerem dopované TiO2 byly připraveny sol-gel metodou 

v reverzně micelárním prostředí. Čistý TiO2 byl syntetizován přidáním isopropoxidu 

titaničitého (Ti(OCH(CH3)2)4) do připraveného inverzního micelárního roztoku. Tento roztok 

byl připraven z cyklohexanu, neiontového tenzidu Triton X-114 (C27H48O7,5; Aldrich) a 

destilované vody. Molární poměr cyklohexanu : Triton X-114 : destilované 

vodě : Ti(OCH(CH3)2)4 byl 11 : 1 : 1 : 1. 

Takto připravené soly byly nality do Petriho misky tak, aby vytvořily tenkou vrstvu a 

byly ponechány na vzduchu při pokojové teplotě po dobu 48 hodin. Soly se po 48 hodinách 

přeměnily na průhledný, tuhý, ţlutě zbarvený gel. Gely byly následně kalcinovány při 350°C 

po dobu 4 hodin a pak při 500°C po dobu 2 hodin s teplotní rampou 1°C/min. 

Práškový TiO2 s různým obsahem ceru byl připraven analogicky, jen místo 

destilované vody byl pouţit Ce(NO3)3   6H2O. Molární poměr cyklohexanu : Triton  

X-114 : Ce(NO3)3   6H2O : Ti(OCH(CH3)2)4 byl 16,5 : 3 : 3 : 1. Všechny připravené 
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katalyzátory byly sítovány na frakci < 0,160 mm. Katalyzátory byly připraveny v Ústavu 

chemických procesů AV ČR v Praze. 

4.2. Metody charakterizace katalyzátorů 

Nejpodstatnější rozdíl mezi dnešní katalýzou a katalýzou před 50 lety je bezesporu v 

rozvoji technik charakterizace katalyzátorů. K tomuto rozvoji přispělo několik faktorů: 

 potřeba lepší kontroly katalyzátoru za účelem splnění určitých poţadavků pro 

optimalizaci pro dané procesy; 

 objev nových tříd pevných látek s katalytickými vlastnostmi a specifickými 

charakteristikami. Mezi takové látky patří například zeolity a jim podobné 

materiály, oxidy s řízenou porozitou, materiály s velmi vysokým objemem pórů a 

další; 

 v neposlední řadě přispěl k vývoji metod charakterizace katalyzátorů i rozvoj 

technologie a výpočetní techniky. Na trh byly uvedeny uţivatelsky přístupnější 

verze známých charakterizačních technik (FT-IR, FT – Raman, kalorimetr, atd.) a 

také techniky zcela nové (XPS, SEM, TEM, atd.) [126]. 

Většina heterogenních katalyzátorů jsou porézní pevné látky. Úroveň porozity silně 

závisí na přípravě katalyzátoru. Takovéto materiály se dělí podle velikostí pórů na 

mikroporézní (< 2 nm), mesoporézní (2 <  < 50 nm) a makroporézní ( > 50 nm). Výhodou 

porézní struktury je, ţe podstatně zvyšuje specifický povrch daného materiálu. Znalost 

specifického povrchu je pro úplnou charakterizaci katalyzátoru naprosto nezbytná. Mezi 

hlavní charakteristiky morfologie katalyzátoru patří tedy specifický povrch, specifický objem 

pórů a distribuce velikosti pórů. Mezi metody vyuţívané ke zjištění velikostí pórů patří 

například fyzikální adsorpce – desorpce dusíku při 77K. Další techniky pouţívané ke 

sledování morfologie katalyzátorů jsou skenovací elektronová mikroskopie (SEM) a 

transmisní elektronová mikroskopie (TEM). Mikroskopické metody na rozdíl od adsorpce 

podávají informace ve formě fotografie [126]. 

Informace o struktuře katalyzátorů nejlépe poskytují spektroskopické metody. Mezi 

nejběţněji pouţívané spektroskopie patří infračervená (IR), Ramanova, UV-Vis, rentgenová 

fluorescenční (XRF), rentgenová difrakční analýza (XRD), rentgenová fotoelektronová 

spektroskopie (XPS). Spektroskopie studuje a vyuţívá jevy, k nimţ dochází při interakci 

atomů a molekul s elektromagnetickým zářením. 

Důkazem přítomností některých a nepřítomností jiných prvků bývá vyřešena podstatná 

část kvalitativní analýzy anorganických materiálů a pro zjištění přítomností různých prvků v 
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anorganickém vzorku nepotřebujeme vţdy provádět dělení. Naopak, v organických 

molekulách je omezený sortiment prvků, jako jsou C, H, O, N, S, halogeny a jen výjimečně i 

některé jiné. Navíc je tento sortiment atomů vzájemně různě propojen. Přítomnost těchto 

prvků se stanovuje organickou elementární analýzou a hmotnostní spektrometrií [127]. 

4.2.1. Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku 

Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku v dnešní době představuje jednu z 

nejvyuţívanějších technik k charakterizaci morfologie katalyzátoru. Princip metody je 

zaloţen na vystavení porézní látky (katalyzátoru) určitému tlaku plynu (dusíku), přičemţ celý 

proces probíhá v uzavřeném prostoru. Základem této techniky je zjištění adsorpční izotermy 

(závislost adsorbovaného objemu dusíku na relativním tlaku). O fyzikální adsorpci se jedná, 

působí-li mezi tuhým adsorbentem (katalyzátor) a molekulami adsorbátu (dusíku) van der 

Waalsovy síly [126,128]. Ze získaných adsorpčních izoterem dusíku lze stanovit: 

 celkový povrch katalyzátoru (pomocí metody BET); 

 celkový povrch bez mikropórů (t-plot nebo αs plot metoda); 

 distribuce povrchu mesopórů v závislosti na jejich velikosti (BJH metoda); 

 objem mesopórů a distribuce jejich objemu v závislosti na jejich velikosti 

(Gurvitschova a BJH metoda). 

Měření fyzikální adsorpce – desorpce dusíku většiny vzorků bylo provedeno na 

přístroji ASAP 2020 (Micromeritics, USA) při teplotě 77 K. Před analýzou byly všechny 

vzorky vysušeny ve vakuu (0,1 Pa) při 105°C po dobu 24 hodin. Analýza byla provedena v 

Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. 

V případě katalyzátorů modifikovaných cerem byla fyzikální adsorpce – desorpce 

dusíku provedena na aparatuře Sorptomatic 1990 (Thermo Fisher Scientific Inc.) při teplotě 

77 K. Před analýzou byly všechny vzorky vysušeny ve vakuu (0,1 Pa) při 105°C po dobu  

5 hodin. Analýza byla provedena na Katedře analytické chemie a zkoušení materiálů,  

VŠB-TUO. 

4.2.2. Transmisní elektronová mikroskopi 

První elektronový mikroskop byl postaven po objevu, ţe vysokorychlostní elektrony 

mají vlnové délky mnohonásobně menší, neţ jsou vlnové délky viditelného světla. Právě díky 

těchto velmi nízkým vlnovým délkám jsou elektronové mikroskopy schopny dosáhnout 

mnohem vyššího rozlišení neţ mikroskopy optické [21]. 
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Principem je usměrnění paprsku elektronů pomocí elektrického nebo magnetického 

pole. Takto usměrněný paprsek elektronů prochází přes ultra tenkou vrstvu vzorku, se kterou 

interaguje a následně prochází skrz. Obraz je tvořen zachycením elektronů prošlých přes 

vzorek. Kdyţ urychlený elektron prochází elektronových oblakem atomu vzorku, je vychýlen 

pod určitým úhlem (v určitých případech můţe být dokonce odraţen zpět). Přitom se 

předpokládá, ţe se energie primárních elektronů nemění. Mění se však intenzita elektronů, 

protoţe příliš vychýlené elektrony se zachytávají na cloně a jsou tak vyřazeny z tvorby obrazu 

[21]. 

Snímky transmisní elektronové mikroskopie katalyzátoru TiO2 a Ag/TiO2 byly 

pořízeny na elektronovém mikroskopu Philips CM100 při 80 kV a odpovídajícím zvětšení. K 

pořízení fotografií byla pouţita pomalu skenovací kamera MegaView II s programem 

AnalySis 3.2. Analýza byla provedena v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze. 

Morfologie katalyzátorů TiO2, TiO2 – ZrO2, Au/TiO2, Pd/TiO2, Au/TiO2 – ZrO2 a 

Pd/TiO2 – ZrO2 byla studována pomocí transmisního elektronového mikroskopu EM-201 

(Philips). Analýza byla provedena v Anorganickém ústavu AV ČR v Praze. 

4.2.3. Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektroskopie pracuje na principu rozptýleného záření, které vzniká 

interakcí monochromatického záření z oblasti viditelné aţ blízké infračervené s molekulami 

vzorku za současné změny jejich vibračních a rotačních stavů (nejde o luminiscenci ani o 

rozptyl na mezifází v heterogenní soustavě). Kritériem je, ţe zvolené monochromatické záření 

nesmí být vzorkem absorbováno. Vyuţívají se dva druhy rozptylu záření. Rayleighův rozptyl 

vzniká pruţnou sráţkou fotonu s molekulou (excitovaná molekula emituje záření o stejné 

frekvenci) a Ramanův rozptyl vzniká naopak nepruţnou sráţkou (dochází ke změně 

vibračního a rotačního stavu molekuly, která si ponechala část energie předané fotonem) 

[129]. 

V Ramanově spektru se projeví pásy, u nichţ dojde ke změně polarizovatelnosti 

molekuly během vibrace (dojde ke změně rozloţení náboje v molekule). Nejintenzivnější 

pásy v Ramanově spektru přísluší vibracím nepolárních vazeb se symetrickým rozdělením 

náboje [129]. 

Ke stanovení krystalinity a čistoty (moţnost kontaminace uhlíkem) katalyzátorů TiO2 

a Ag/TiO2 byl pouţit disperzní Ramanův spektrometr Nicolet Almega XR připojený k 

mikroskopu se společným ohniskem Olympus BX51. Ramanova spektra byla měřena 

pouţitím modré linie 473 nm z polovodičového laseru. Vzorky deponované na wolframovém 
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substrátu byly skenovány s pouţitím čoček s 10ti násobným zvětšením při 16% energii (aby 

došlo k potlačení moţného ovlivnění původní krystalinity vzorků). Šířka štěrbiny byla  

100 µm. Analýza byla provedena v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. 

Ramanova spektra katalyzátorů TiO2 a Ce/TiO2 byla pořízena na přístroji Smart 

System XploRA
TM

 (Horiba Jobin Yvon, Francie) vyuţívajícím 532 nm laser. K fokusaci 

laserového paprsku byl připojen mikroskop Olympus BX 41/51 s 50ti násobným zvětšením. 

Ke sníţení intenzity laseru na 1 % původní hodnoty byl pouţit filtr. Analýza byla provedena v 

Centru nanotechnologií VŠB-TUO. 

4.2.4. Ultrafialová a viditelná spektroskopie 

Principem ultrafialové a viditelné spektroskopie je absorpce ultrafialového a 

viditelného záření (200 – 800 nm) zředěnými roztoky molekul. Při absorpci záření dochází k 

excitaci valenčních elektronů, které jsou součástí molekulových orbitalů. Proto molekulová 

absorpční spektra v UV-Vis oblasti jsou svou podstatou spektra elektronová. UV-Vis 

spektroskopie se pouţívá v celé řadě chemických aplikací a patří k základním metodám [129]. 

Základním vztahem pro UV-Vis spektroskopii je Lambert-Beerův zákon (29): 

         (29) 

kde A je absorbance,  je molární absorpční koeficient (dm
-3   mol

-1   cm
-1

) (konstanta pro 

danou látku za daných podmínek při dané vlnové délce); c je látková koncentrace (mol   dm
-3

) 

a l je tloušťka absorbující vrstvy (cm). 

UV-Vis spektra katalyzátorů byla měřena na spektrometru GBS CINTRA 303. 

Spektra byla měřena v rozsahu vlnových délek 190 – 850 nm. Frakce analyzovaných vzorků 

byla 0,25 – 0,50 mm. Analýza byla provedena na Katedře fyzikální chemie, Univerzita 

Pardubice. 

4.2.5. Rentgenová fluorescenční spektroskopie 

Principem rentgenové fluorescenční spektroskopie je interakce rentgenového záření 

(záření s vlnovou délkou od 0,01 do 100 nm) se vzorkem. Konkrétně se sleduje sekundární 

emise (fluorescence) rentgenového záření vyzářeného vzorkem. Dopadající primární 

rentgenové záření má dostatečnou energii, aby vyrazilo elektrony z vnitřní slupky 

elektronového obalu. Takto excitovaná molekula se stává nestabilní a dochází k rychlému 

přechodu elektronů z vyšších energetických hladin na místa původně vyraţených elektronů. 

Tyto přechody vyzáří charakteristické sekundární záření, které se analyzuje [129]. 
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Této techniky se vyuţívá v kvalitativní, ale převáţně v kvantitativní elementární a 

chemické analýze prvků (kaţdý prvek emituje charakteristické záření) od protonového čísla 

11. Jedná se o multiprvkovou nedestruktivní analýzu [129]. 

K rentgenové fluorescenční analýze byl pouţit ARL 9400 XP sekvenční WD-XRF 

spektrometr se standardní odchylkou niţší neţ 5 %. Analýza byla provedena v Laboratoři 

rentgenové difraktometrie, VŠCHT Praha. 

4.2.6. Rentgenová difrakční analýza 

Principem metody je pruţný rozptyl (difrakce) procházejícího rentgenova záření 

vzorkem. Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po 

rozptylu a následné interferenci rentgenova záření ke vzniku difrakčních maxim, jejich 

poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. 

Studium tohoto difrakčního obrazce pak umoţňuje zpětně studovat krystalické sloţení vzorku 

a jeho mikrostrukturu [130]. 

Velkou výhodou této metody je v poměrně jednoduchém experimentálním provedení a 

také v bohaté informaci o analyzovaném vzorku. 

Rentgenová prášková difrakční analýza se pouţívá v celé řadě analytických metod, 

například pro fázovou analýzu, strukturní analýzu, studium tenkých vrstev, analýzu textur a 

výzkum nanomateriálů [130]. 

Rentgenová prášková difrakční analýza katalyzátorů TiO2 a Ag/TiO2 byla provedena 

na přístroji Seifert-FMP a Panalytical X’Pert MPD difraktometr s Cu K  radiací v konvenční 

zaostřovací Bragg-Brentanové geometrii v difrakčním intervalu úhlů 2 = 8 – 140°. Pouţit 

byl lineární detektor. Průměr krystalitů byl vyhodnocen Rietveldovým fitováním celých 

difraktogramů za pouţití programu MStruct [131,132]. Analýza byla provedena na Katedře 

fyziky kondenzovaných látek, Karlova Univerzita. 

Rentgenová prášková difrakce ostatních katalyzátorů byla provedena na přístroji 

Bruker D8 Advanced 90 v Bragg-Brentanové geometrii vybaveném VÅNTEC 1 citlivým 

detektorem a pouţívajícím Co K  radiaci s Ni filtrováním ( = 1,789 Å). Velikost krystalitu 

a parametry krystalové mříţky byly vyhodnoceny Rietveldovým vyhlazením XRD dat za 

pouţití programu MStruct [131,132]. Analýza byla provedena v Centru nanotechnologií  

VŠB-TUO. 
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4.2.7. Rentgenová fotoelektronová spektroskopie 

Metoda XPS patří mezi elektronové spektroskopie pro chemickou analýzu vzorků. 

XPS poskytuje informace o sloţení povrchu, vazbách atomů k okolí a disperzi aktivní fáze na 

nosiči. Rovněţ lze stanovit oxidační stavy kovů, či posoudit bazicitu oxidovaných iontů na 

základě velikosti chemického posunu spektra elektronů [128]. 

Principem metody je bombardování vzorku rentgenovým zářením a detekují se 

emitované fotoelektrony vzorkem v závislosti na energii. Fotoelektrony jsou rozděleny podle 

kinetické energie a detekuje se četnost fotoelektronů pro danou kinetickou energii. Kinetická 

energie vyzářeného fotonu závisí na energii budícího záření, druhu atomu a orbitalu, ze 

kterého byl vyraţen a výstupní práci podle rovnice 30: 

Ek = h – Eb –   (30) 

kde Ek je kinetická energie fotoelektronu (eV); h je energie atakujícího primárního záření 

(eV); Eb je vazebná energie emitovaného fotoelektronu (eV) a   je výstupní práce 

fotoelektronu (eV). 

Právě vazebná energie je veličina, která charakterizuje druh atomu, ze kterého byl 

elektron emitován. Emitované elektrony mají malou energii a snadno se absorbují po interakci 

s hmotou, proto lze měřit jen energii elektronů, které byly vyraţeny z povrchových vrstev 

atomů [128,133]. 

XPS spektra katalyzátorů TiO2 modifikovaných cerem byla pořízena na 

fotoelektronovém spektrometru (Prevac) vybaveném půlkulatým analyzátorem VG SCIENTA 

R3000. Spektra byla měřena s pouţitím monochromatického zdroje s Al K  zdrojem  

(E = 1486,6 eV) a nízko energetickým elektronovým zdrojem (FS40A-PS) pro kompenzaci 

náboje na povrchu nevodivých vzorků. Analýza probíhala v hlubokém vakuu (5   10
-9

 mbar). 

Analýza byla provedena na Katedře chemické technologie Jagelonského univerzity v 

Krakově. 

4.2.8. Termogravimetrická analýza 

Termogravimetrická analýza měří změny hmotnosti vzorku v závislosti na teplotě. 

Pokud se sloţení vzorku nemění, je závislostí přímka. Jakmile začne nastávat úbytek 

hmotnosti, dochází ke změnám sloţení. Na křivce se objeví sestupný schod. Teploty, při 

kterých se tyto změny dějí, souvisí se sloţením. Velikost těchto změn souvisí s obsahem 

sloţky zodpovědné za úbytek hmotnosti [129]. 
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Pouze u katalyzátorů TiO2 a Ag/TiO2 byla provedena TGA analýza neupravených gelů 

a to na přístroji Santon-Redcroft TG-750 s teplotní rampou 1°C/min na vzduchu. Analýza 

byla provedena v Laboratoři termické analýzy, VŠCHT Praha. 

4.2.9. Organická elementární analýza 

V případě organické elementární analýzy se nejčastěji provádí oxidativní rozklad 

vzorku, například spálením v kyslíkové atmosféře, nebo v roztoku působením oxidačních 

činidel (kyselina chromsírová). Méně běţný je redukční rozklad zahříváním za přítomnosti 

vodíku nebo alkalického kovu. Kaţdý prvek obsaţený ve vzorku poskytuje specifické 

produkty podle tabulky 3 [127]. 

Tab. 3: Seznam produktů vzniklých organickou elementární analýzou [127]. 

Produkty redukce Prvek Produkty oxidace 

CH4 Uhlík CO2 

----- Vodík H2O 

H2O Kyslík ----- 

NH3 Dusík NOX (N2) 

H2S Síra SO2 (H2SO4) 

HX Halogeny X2 (HCl) 

Čistota katalyzátorů, tedy obsah uhlíku v hm.%, byla stanovena na Elementar Vario 

EL III (Elementar). Prášek TiO2 (asi 5 mg) byl spálen v kyslíkové atmosféře při vysoké 

teplotě (aţ 1200°C). Plynné produkty (N2, CO2, H2O a SO2) byly vyčištěny, odděleny na 

jednotlivé sloţky a následně analyzovány na TCD detektoru. Kaţdý vzorek byl analyzován 

třikrát, aby se potvrdila spolehlivost výsledků. Detekční limit aparatury byl 0,1 hm.%. 

Analýza byla provedena v Laboratoři organické elementární analýzy, VŠCHT Praha. 

4.2.10. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

ICP-MS je ultrastopová analytická metoda slouţící ke stanovení obsahu stopových 

mnoţství jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Tato technika umoţňuje analyzovat 

téměř všechny prvky od lithia po uran s citlivostí od jednotek ppt po stovky ppm. 

Principem metody je převedení roztoku analytického vzorku do formy mlhy, která je 

následně vedena proudem argonu do hořáku, ve kterém je za pomoci střídavého 

vysokofrekvenčního magnetického pole udrţováno argonové plazma o teplotě  
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6 000 – 10 000 K. Za takových podmínek se rozpouštědlo okamţitě odpaří a zanikají 

chemické vazby v molekulách přítomných sloučenin. Jednotlivé volné atomy ve většině 

případů vytvoří kladně nabité ionty Me
+
, které jsou následně unášeny do přechodové komory, 

kde je udrţován sníţený tlak na hodnotu 1 Pa [134]. 

Pomocí přístroje ICP MS Element II byl kvantifikován obsah zlata a paladia v 

katalyzátorech modifikovaných zlatem a palladiem. Analýza byla provedena v Geologickém 

ústavu AV ČR v Praze. 

4.3. Stanovení výstupní práce elektronů 

Rozdíl kontaktního potenciálu (VCPD) byl měřen pomocí Kelvinovy metody 

dynamického kondenzátoru na komerčním zařízení KP6500 (McAllister Technical Services). 

Referenční elektroda byla vyrobena z nerezové oceli o průměru 3 mm. Výstupní práce 

referenční sondy byla      = 4,1 eV. V průběhu měření byl gradient dvojité amplitudy proti 

zpětnému napětí nastaven na 0,2. Vibrační frekvence a amplituda byla nastavena na  

120 Hz a 40 a.u. Výsledná hodnota VCPD byla získaná zprůměrováním 60 nezávislých hodnot. 

Před měřením výstupní práce byly všechny katalyzátory vylisovány do pelety o 

průměru 10 mm pod tlakem nepřesahujícím 8 MPa. 

Vlastní měření výstupní práce bylo provedeno při pokojové teplotě a atmosférickém 

tlaku. Hodnoty VCPD byly přepočteny na výstupní práci pomocí vzorce (31): 

                  (31) 

4.4. Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého 

4.4.1. Popis experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci CO2 

Původní fotochemický reaktor pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého byl 

navrţen a sestaven v letech 2008 – 2009. V následujících letech byly v laboratoři Katedry 

fyzikální chemie a teorie technologických procesů na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě v Ostravě navrţeny a sestaveny další 3 reaktory. V současné době jsou tedy k 

dispozici 4 fotochemické reaktory, z toho jsou 3 geometricky odlišné. 

Všechny reaktory jsou vsádkové anulární s mícháním zajištěným magnetickým 

míchadlem. 

Kompletní experimentální aparatura sestává ze tří dílčích částí: 

 dávkování plynu, které se skládá z tlakové láhve s redukčním ventilem, 

rotametrem a jehlovým ventilem; 



 

- 50 - 

 

 reakční zóny, která je tvořena vlastním fotochemickým reaktorem a zdrojem 

záření; 

 analytické jednotky, která je tvořena plynovým chromatografem. 

Superčistý CO2 (4.5; SIAD-Technické plyny) je přiváděn z tlakové láhve opatřené 

redukčním ventilem. Oxid uhličitý se pouţívá jako reaktant a do reaktoru se přivádí přes 

uzavírací ventil a fritu. Průtok CO2 je měřen rotametrem (Omega FL-3861-C) a konstantní 

průtok je udrţován jehlovým ventilem. Pouţívaný CO2 byl s certifikátem maximálního 

mnoţství uhlovodíků menším neţ 1 ppmv, aby bylo zabráněno kontaminaci uhlovodíky, 

obzvláště metanem, který je hlavním produktem reakce. 

K redukci byly pouţity dva anulární fotochemické reaktory označeny R1 a R3. 

Rozměry reaktoru R1 jsou: výška 34,3 cm a průměr 5 cm. Reaktor R3 je menší, ale širší 

s rozměry: výška 14,6 cm a výška 7,5 cm. Oba reaktory byly vyrobeny z nerezové oceli. Ve 

středu obou reaktorů byla situována trubice z křemenného skla, která je umístěna v ose 

symetrie reaktorů. Do křemenné trubice byla vloţena 8 W Hg lampa poskytující záření o 

vlnové délce 254 nm (Ultra-Violet Products Inc., USA, 11SC-1). Typická dávka katalyzátoru 

v podobě prášku byla 1 g   dm
-3

 [135]. Dokonalé míchání reakční směsi bylo dosaţeno 

magnetickým míchadlem (IKA-Werkw GmbH & Co.). Ve spodní části obou reaktorů byla 

umístěna teplotní sonda (Greisinger, GTF35) a pH elektroda se závitem (Greisinger, 

GE108/BNC). Hodnota teploty a pH byla měřena digitálním pH-metrem (Greisinger, GMH 

3530). Tlak byl měřen digitálním tlakoměrem (Greisinger, GMH 3111) pomocí tlakové sondy 

(Greisinger, GMSD 3,5 BAE) umístěné v horní části fotoreaktoru. Zmíněné veličiny byly 

kontinuálně snímány přes komunikační konvertor (Greisinger, GRS 3105) a speciální 

software (EBS9M recorder) do PC. Veškeré spoje byly realizovány spojkami Swagelok, 

všechny závity byly zatěsněny teflonovou páskou, plyn byl přiváděn teflonovou hadičkou a 

uzavírací a škrtící ventily byly rovněţ typu Swagelok. Schéma experimentálního zařízení je 

uvedeno na obrázku 12, fotografie reaktorů jsou v příloze č. 1 a č. 2. 

Analytická část experimentální aparatury se skládá z plynového chromatografu Young 

Lin (YL 6100GC) s dávkovací smyčkou a split/splitless injektáţním systémem. Tento 

plynový chromatograf byl pouţit pro detekci plynných produktů fotokatalytické redukce CO2. 

Dělení probíhá na dvou kolonách, které jsou zapojeny do série a analyzovaný plyn je 

dávkován 6ti cestným ventilem. První kolona je PoraPlot Q (30 m x 0,53 mm x 40 m) a 

druhá je molekulové síto (30 m). Teplota v peci byla 40°C. Pro analýzu metanu byl pouţit 

plamenový ionizační detektor (FID) a pro analýzu CO, H2, O2 a N2 byl pouţit tepelně 
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vodivostní detektor (TCD). Ke kalibraci GC byla pouţita kalibrační směs plynů 304 obj. ppm 

CH4, 501 obj. ppm CO, 0,52 obj.% H2 v heliu. 

 

Obr. 12: Schéma experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci CO2. 

4.4.2. Pracovní postup 

 Před začátkem měření byla k reaktoru připojena pH elektroda a teplotní a tlaková 

sonda. Teplota. tlak a pH byly monitorovány v 10ti minutových intervalech v 

průběhu celého měření. 

 Reaktor byl naplněn 100 ml roztoku 0,2 M NaOH a následně byl do reaktoru 

nasypán fotokatalyzátor o koncentraci 1 g   dm
-3

.  

 Bylo zapnuto magnetické míchadlo. 

 Do reaktoru byla vsunuta křemenná trubice a reaktor byl utěsněn. 

 Škrtící a uzavírací ventily byly plně otevřeny a do reaktoru se začal přivádět CO2, 

který přes fritu probublával suspenzi. 

 Po deseti minutách sycení suspenze oxidem uhličitým byl škrtící ventil přivřen, 

čímţ byl v reaktoru udrţován konstantní tlak v rozmezí 1110 – 1120 mbar. 
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 Reakční směs byla sycena dalších 20 minut, čímţ došlo k vytlačení vzduchu z 

reakčního systému a dokonalému nasycení roztoku. 

 Počáteční pH suspenze kleslo z 12,2 na hodnotu 6,8. 

 Sycení bylo ukončeno současným uzavřením redukčního ventilu a škrtícího 

ventilu, následně byly uzavřeny i oba uzavírací ventily. 

 Do křemenné trubice byla vsunuta UV lampa a jejím zapnutím byla zahájena 

fotokatalytická redukce. 

 Po daných časových úsecích byly odebrány plynotěsnou stříkačkou přes septum 

plynné vzorky, které byly ihned analyzovány na plynovém chromatografu. 

 Po skončení měření byl reaktor rozebrán a křemenná trubice byla důkladně 

očištěna kartáčkem, aby nedošlo k zanesení pórů katalyzátorem. 

 Suspenze byla odebrána stříkačkou, byla odpojena teplotní a tlaková sonda a pH 

elektroda, která byla opláchnuta demineralizovanou vodou. 

 Fotoreaktor byl důkladně vyčištěn, aby v něm nezůstaly ţádné zbytky 

katalyzátoru. 

Pozn.: Pro kaţdou vsádku byly provedeny maximálně dva odběry plynného vzorku, a 

to z důvodu příliš nízkého tlaku po druhém odběru. Po druhém odběru plynného vzorku byl 

reaktor rozebrán a důkladně vyčištěn. Poté byla připravena nová vsádka podle pracovního 

postupu, ale s jiným časem ozařování. Maximální doba ozařování byla 24 hodin. 

Makrokinetické jevy ve fotokatalytické reakci s kapalnou a plynnou fázi jsou 

způsobeny vnitřní a vnější difúzí. Ballari a kol. [135,136] popsal ve svých studiích, ţe vliv 

vnější difúze na rychlost lze u fotochemických reakcí eliminovat intenzivním mícháním. V 

případě vnitřní difúze je problém sloţitější, protoţe se tento děj skládá z přenosu reaktantů a 

produktů uvnitř póru katalyzátoru a navíc z prostupu záření do částice katalyzátoru. 

Dosaţení dokonalého míchání závisí na geometrii reaktoru a pouţitém objemu 

kapalné fáze. V našem případě byly reaktory válcové a promíchávané magnetickým 

míchadlem. Dokonalé promíchání vyšších prostor reaktoru bylo zajištěno zvolením 

optimálního objemu kapalné fáze a to vţdy 100 ml [137]. 

4.4.3. Slepý pokus 

Na počátku měření kaţdého fotokatalyzátoru byl proveden slepý pokus pro ověření, ţe 

produkty redukce CO2 vznikají pouze fotokatalytickou reakcí za přítomnosti katalyzátoru a s 

pouţitím UV záření. Byly provedeny 3 slepé pokusy. 
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V prvním případě byla reakční směs ozařována UV lampou bez přítomnosti 

katalyzátoru. Tento pokus se provádí, aby se zjistilo, jestli nezůstaly v reaktoru například 

zbytky katalyzátoru, nebo jestli lepidlo pouţité pro vlepení křemenné trubice neuvolňuje pod 

UV zářením neţádoucí látky. Při tomto slepém pokusu bylo zjištěno, ţe silikonové lepidlo při 

dlouhodobém vystavení UV záření uvolňuje metan. Výrobce tuto skutečnost neuvádí, naopak 

garantuje, ţe lepidlo je odolné proti UV záření. Mnoţství uvolněného metanu však s 

opakovaným ozařováním klesalo. A po několika dnech se jiţ ţádný metan neuvolňoval. 

Ve druhém případě byl v reakční směsi přítomen katalyzátor, ale směs nebyla 

ozařována. Jednalo se o ověření, ţe reakce je opravdu vyvolána UV zářením. 

Třetí slepý pokus byl proveden bez přítomnosti oxidu uhličitého. Suspenze obsahující 

roztok NaOH s katalyzátorem bez účasti CO2 byla ozařována UV lampou. 

Ani v jednom ze slepých pokusů nebyly detekovány produkty redukce CO2. 

4.4.4. Ověření reprodukovatelnosti a odhad chyby měření 

Reprodukovatelnost byla ověřena opakovaným měřením za stejných podmínek. Na 

základě výsledku opakovaných měření byla stanovena relativní chyba výtěţků fotokatalytické 

redukce oxidu uhličitého. Stejně tak byla z dvou opakovaných měření kontaktních potenciálů 

stanovena relativní chyba měření výstupní práce elektronů. Ve všech případech byla relativní 

chyba pod 10 %. 

Jednu z významných nejistot měření představuje lidský faktor a tuto nejistotu nelze 

přesně kvantifikovat. Významný vliv lidského faktoru představuje například odběr plynného 

vzorku plynotěsnou stříkačkou. 

  



 

- 54 - 

 

5. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A 

JEJICH DISKUZE 

5.1. Katalyzátory Ag/TiO2 

5.1.1. Charakterizace katalyzátorů Ag/TiO2 

Fyzikální adsorpce-desorpce dusíku 

Izotermy adsorpce – desorpce dusíku pro všechny vzorky jsou uvedeny v obrázku 13a. 

Izotermy pro čisté TiO2 i pro stříbrem dopované vzorky jsou vzájemně velmi podobné a 

vykazují kombinaci izoterem typu I a IV podle klasifikace IUPAC. U všech vzorků si lze 

povšimnout vysoké adsorpce při nízkých x, čímţ je potvrzena přítomnost mikropórů. Prudký 

nárůst hysterezní smyčky mezi body x = 0,4 a 0,5 poukazuje na relativně úzkou distribuci 

velikosti pórů. 

Povrch mesopórů připravených katalyzátorů je relativně vysoký (50 – 58 m
2   g-1

) a 

všechny katalyzátory obsahují mikropóry. Je zřejmé, ţe i malý přídavek stříbra (0,7 hm.%) 

zvýší povrch mesopórů asi o 20 % a objem mikropórů asi o 10 %. Další přídavek stříbra, aţ 

do 5,2 hm.%, jiţ nemá téměř ţádný vliv na povrch mesopórů, ale dochází ke zvýšení objemu 

mikropórů, a to aţ o 30 % v porovnání s čistým TiO2. 

Na obrázku 13b je zobrazena distribuce velikosti pórů. Distribuce je vyhodnocena z 

desorpčních větví dusíkových izoterem. Byl pozorován mírný nárůst velikosti pórů (rmax se 

posunul z 1,4 na 1,6 mm) s narůstajícím obsahem stříbra. Z grafu je viditelné, ţe vţdy dvojice 

katalyzátorů (TiO2 + 0,7 Ag/TiO2 a 2,4 Ag/TiO2 + 3,4 Ag/TiO2) mají téměř shodné distribuční 

křivky. Vzorek s obsahem 5,2 hm.% Ag obsahuje nejširší póry, ty jsou asi o 0,5 nm širší neţ v 

ostatních katalyzátorech, naopak obsahuje méně mikropórů neţ ostatní katalyzátory. 

Strukturní a texturní vlastnosti katalyzátorů, včetně skutečného obsahu stříbra, 

stanoveného metodou XRF, jsou uvedeny v tabulce 4. 
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a) 
b) 

Obr. 13: a) Adsorpční-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů stříbrem 

modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 

Tab. 4: Texturní vlastnosti a sloţení stříbrem modifikovaných TiO2 fotokatalyzátorů. 

Katalyzátor 
Obsah Ag 

(hm.%) 

SBET 

(m
2   g-1

) 

Smeso 

(m
2   g-1

) 

Vmikro 

(mm
3

liq
   g-1

) 

rpóru 

(nm) 

Velikost krystalitu 

(nm) 

TiO2 0,00 68 50 13,9 1,5 5,8 

0,7 Ag/TiO2 0,73 80 58 15,1 1,4 5,4 

2,4 Ag/TiO2 2,37 82 57 18,2 1,5 5,3 

3,4 Ag/TiO2 3,38 80 58 18,2 1,4 5,0 

5,2 Ag/TiO2 5,19 80 55 17,6 1,7 4,7 

Evonik P25 0,00 50 31 10,4 25 48 

UV-Vis spektroskopie 

Pro identifikaci přítomných druhů stříbra v připravených katalyzátorech a také posunu 

energie zakázaného pásu byla pouţita UV-Vis spektroskopie. Běţně katalyzátory dopované 

stříbrem obsahují izolované Ag
+
 ionty, malé Agn

+
 klastry, velké kovové Ag klastry a látky 

podobné Ag2O. Čistý TiO2 vykazuje široký pás okolo 400 nm, Ag
+
 ionty mají 

charakteristický pás při 240 a 210 nm, malé Ag klastry mají maxima mezi 250 a 330 nm a 

velké Ag klastry mohou být detekovány mezi 400 aţ 500 nm. 

Obrázek 14a zobrazuje UV-Vis spektra Ag/TiO2 katalyzátorů. Z obrázku 14 je 

zřetelné, ţe všechny katalyzátory vykazují intenzivní pás při 360 nm, coţ můţe být 

přisouzeno čistému TiO2 základu. UV-Vis spektra katalyzátorů 2,4 Ag/TiO2, 3,4 Ag/TiO2 a 

5,2 Ag/TiO2 obsahují intenzivní pás při 500 – 900 nm, který můţe být přisouzen přítomnosti 
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Ag klastrů [138] či absorpci povrchového plasmonu prostorově uzavřených elektronů v Ag 

částicích [139,140]. Na druhou stranu, tento pás není pozorován u 0,7 Ag/TiO2. Z toho 

vyplývá, ţe malé obsahy stříbra netvoří klastry, ty se tvoří aţ při obsahu okolo 2 hm.%. 

UV-Vis spektra byla také změřena pro dehydratované katalyzátory (Obr. 14b). V 

tomto případě nebyl pozorován pás nad 400 nm, lze tedy usuzovat, ţe malé Ag klastry se 

snadno transformují na Ag
+
 ionty při oxidačních podmínkách. Samotný proces dehydratace 

byl doprovázen změnou zabarvení z tmavé na ţlutou, čímţ se potvrzuje přítomnost kovových 

Ag částic v katalyzátoru. 

Z obrázku 14a je také zřetelný posun maxima absorpčního pásu směrem k viditelné 

oblasti s přibývajícím obsahem stříbra. S nárůstem obsahu stříbra dochází také ke sníţení 

energie zakázaného pásu (Obr. 15). 

a) b) 

Obr. 14: UV-Vis spektra a) stříbrem modifikovaných TiO2 katalyzátorů a b) 

dehydratovaných stříbrem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 
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a) b) 

Obr. 15: Závislost energie zakázaného pásu na obsahu stříbra v a) TiO2 katalyzátorech a b) 

dehydratovaných TiO2 katalyzátorech. 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

Hmotnostní poměr Ag k TiO2 ve všech katalyzátorech byl stanoven pomocí 

rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF) se standardní odchylkou niţší neţ 5 %. 

Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektra všech připravených katalyzátorů jsou zobrazena na obrázku 16. 

Vibrační posuny okolo 645, 523, 400 a 150 cm
-1

 jsou typické pro TiO2 anatas. Ţádné vibrace 

jiných krystalických forem TiO2 nebyly zaznamenány, coţ koresponduje s výsledky 

získanými pomocí XRD. Dále nebyly detekovány ţádné vibrace typické pro vazby C–H, C–C 

nebo C=C, čímţ se potvrdilo, ţe všechny organické látky pouţité pro přípravu byly úspěšně 

odstraněny. Tyto výsledky odpovídají údajům získaným organickou elementární analýzou, 

kde obsah uhlíku byl pod detekčním limitem. 
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Obr. 16: Ramanova spektra stříbrem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 

Transmisní elektronová mikroskopie 

Struktura krystalitu katalyzátoru s obsahem 2,4 hm.% Ag je jasně viditelná na TEM 

snímku (Obr. 17). Velikost krystalitu vyhodnocena pomocí částečné obrazové analýzy byla 

5,4 nm s několika odchylkami směrem k větším velikostem. 

 

Obr. 17: TEM mikrofotografie struktury krystalitu 2,4 hm.% Ag/TiO2 katalyzátoru. 

Organická elementární analýza 

Organická elementární analýza byla pouţita ke stanovení obsahu uhlíku 

v katalyzátorech. Kaţdý katalyzátor byl analyzován třikrát, aby se potvrdila spolehlivost 

výsledků. Detekční limit aparatury byl 0,1 hm.%. Ţádný uhlík nebyl detekován, čímţ se 

potvrdilo odstranění všech organických zbytků. 
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Rentgenová difrakce 

Rentgenová difrakce potvrdila, ţe se ve všech připravených katalyzátorech vyskytuje 

jediná krystalická fáze TiO2 a to anatas (Obr. 18). Porovnání XRD spekter čistého TiO2 a  

3,4 hm.% Ag/TiO2 je znázorněno na obrázku 18. Přítomnost difrakčních linií stříbra nebyla 

zřetelně detekována pro ţádný katalyzátor. Nicméně, obtíţně detekované malé píky na 

základním píku anatasu okolo 2  = 40,0° společně s mírně zvětšujícím se pozadím s 

rostoucím obsahem stříbra, potvrzují přítomnost stříbra. Stříbro je pravděpodobně převáţně 

rozptýleno v krystalové mříţce TiO2 aţ na velmi malé Ag krystaly nerovnoměrně umístěné na 

povrchu katalyzátoru. 

S rostoucím obsahem stříbra dochází také ke sníţení velikosti krystalitu (Tab. 4). 

Přítomnost stříbra tedy potlačuje růst krystalů oxidu titaničitého. 

 

Obr. 18: Difrakční linie katalyzátorů TiO2 a 3,4 hm.% Ag/TiO2. 

5.1.2. Aktivita katalyzátorů Ag/TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2 

Vliv dopování TiO2 stříbrem byl zkoumán na fotokatalytické redukci oxidu uhličitého 

v přítomnosti záření o vlnové délce 254 nm. Časový interval reakce byl od 0 do 24 hodin. 

Měření bylo provedeno v reaktoru R1. Obrázek 19 znázorňuje závislost výtěţků produktů 

reakce na době ozařování v přítomnosti katalyzátoru s obsahem 5,2 hm.% stříbra. Další 

moţné produkty jako je formaldehyd, kyselina mravenčí, etylen [141,142] nebyly 
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detekovány. Sledované výtěţky produktů (μmol/g-kat.) klesaly v následujícím pořadí: H2 > 

CH4 > CO. 

 

Obr. 19: Závislost výtěţků produktů na čase ozařování v přítomnosti 5,2 hm.% Ag/TiO2 při 

fotokatalytické redukci CO2 

Porovnání výtěţků produktů reakce získaných v přítomnosti katalyzátorů s různým 

obsahem stříbra je znázorněn na obrázku 20 – 22. Výtěţky metanu v prvních 8 hodinách 

ozařování jsou vyjma katalyzátorů s obsahem stříbra 0,7 a 3,4 hm.% velmi nízké. Pouze tyto 

dva katalyzátory vykazují relativně vysokou aktivitu v prvních 8 hodinách, kdeţto TiO2 s 

obsahem 5,2 hm.% Ag vykazuje vysokou účinnost po delší době ozařování. Z obrázku 20 je 

jasně viditelné, ţe nejvyšších výtěţků metanu bylo dosaţeno právě v přítomnosti 5,2 hm.% 

Ag/TiO2. Závislosti výtěţků zbylých produktů (H2 a CO) na čase jsou uvedeny na obrázcích 

21 a 22. Výtěţky vodíku rostly u katalyzátorů s vyšším obsahem stříbra během prvních  

13 hodin ozařování. V případě katalyzátoru 0,7 hm.% Ag došlo k nárůstu výtěţků vodíku aţ 

po 5 hodinách ozařování, u čistého TiO2 dokonce aţ po 8 hodinách ozařování. Od 15 hodiny 

ozařování byl nárůst výtěţků vodíku jiţ velmi mírný. Výtěţky oxidu uhelnatého vzrůstaly 

během celé doby ozařování, ale všechny hodnoty byly blízko meze detekce. 
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Obr. 20: Závislost výtěţků metanu na čase ozařování v přítomnosti stříbrem 

modifikovaných TiO2 při fotokatalytické redukci CO2. 

 

Obr. 21: Závislost výtěţků vodíku na čase ozařování v přítomnosti stříbrem modifikovaných 

TiO2. při fotokatalytické redukci CO2. 
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Obr. 22: Závislost výtěţků oxidu uhelnatého na čase ozařování v přítomnosti stříbrem 

modifikovaných TiO2. při fotokatalytické redukci CO2. 

Vliv stříbra na výtěţky metanu po 24 hodinách ozařování je znázorněn na obrázku 23. 

Aktivita Ag/TiO2 katalyzátorů stoupá se stoupajícím mnoţstvím Ag. Výtěţky metanu jsou 

nejvyšší při pouţití katalyzátoru 5,2 hm.% Ag/TiO2. Vliv specifického povrchu katalyzátoru 

byl vyhodnocen vztaţením výtěţků metanu na 1 m
2
 povrchu katalyzátoru (Obr. 23). Závislost 

výtěţku metanu vykazuje stejný trend jako výtěţky metanu vztaţené na mnoţství 

katalyzátoru. Největších výtěţků bylo opět dosaţeno s pouţitím katalyzátoru  

5,2 hm.% Ag/TiO2. Toto naznačuje, ţe specifický povrch není rozhodujícím parametrem ve 

fotokatalytické redukci oxidu uhličitého. 
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Obr. 23: Závislost výtěţků metanu vztaţených na mnoţství a povrch stříbrem dopovaných 

TiO2 katalyzátorů po 24 hodinách ozařování při fotokatalytické redukci CO2. 

5.1.3. Měření výstupní práce elektronů katalyzátorů Ag/TiO2 

Vliv stříbra na hodnoty výstupní práce elektronů je znázorněn na obrázku 24. Hodnoty 

výstupní práce elektronů Ag/TiO2 katalyzátorů klesaly se stoupajícím mnoţstvím Ag. 

Nejniţší hodnota výstupní práce byla naměřena v případě katalyzátoru 5,2 hm.% Ag/TiO2. 

Tyto výsledky krásně korelují s výsledky fotokatalytické aktivity katalyzátorů pro 

fotokatalytickou redukci CO2. 

 

Obr. 24: Porovnání experimentálních dat získaných měřením výstupní práce elektronů a 

fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti stříbrem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 
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5.1.4. Diskuze 

Experimentálním měřením fotokatalytické aktivity katalyzátorů TiO2 modifikovaných 

stříbrem (0,7 – 5,2 hm.%) bylo zjištěno, ţe s rostoucím obsahem stříbra roste aktivita 

katalyzátoru. Do 3,4 hm.% obsahu stříbra dochází k posunu absorpční hrany do viditelné 

oblasti (Obr. 15). Tento pokles absorpční hrany vede ke zvýšení fotogenerace páru volný 

elektron – díra a tedy k navýšení produktů fotokatalytické redukce CO2. Jakmile se obsah 

stříbra pohybuje nad 3,4 hm.%, nejsou jiţ atomy stříbra náhodně umístěny uvnitř TiO2 

krystalu, ale tvoří uvnitř krystalu kovové klastry. Tyto klastry sniţují rychlost rekombinace 

elektronů a děr. 

Toto tvrzení je podpořeno skutečností, ţe elektronová afinita (  ) TiO2 je niţší neţ 

elektronová afinita (výstupní práce) stříbra (Obr. 25). Tato skutečnost vede k tvorbě 

Schottkyho bariéry na rozhraní kov – polovodič. Po vytvoření kontaktu mezi kovem a 

polovodičem dojde v rovnováze k vyrovnání Fermiho hladin a vlivem niţší elektronové 

afinity polovodiče dojde k toku elektronů z polovodiče do kovu (Obr. 26). Tento tok vytvoří 

elektrické pole a podél rozhraní vznikne gradient potenciálů (potenciálová bariéra) (Obr. 26). 

Tato bariéra způsobí zakřivení elektronových pásů polovodiče. Vodivostní elektrony, které 

přešly z polovodiče do kovu, za sebou zanechaly kladné díry a na rozhraní kov – polovodič 

tak vzniká oblast (w), která obsahuje nadbytek kladných nábojů. Ohyb pásu (výška 

Schottkyho bariéry) je dán rozdílem mezi elektronovou afinitou (výstupní prací) kovu a 

polovodiče (32). Pro stříbro platí, ţe má výstupní práci asi 4,3 eV a elektronová afinita TiO2 

je přibliţně 4,0 eV [143]. Výška Schottkyho bariéry se tedy vypočítá podle rovnice (33). 

b = kov – polovodič (32) 

    4,3 – 4,0 = 0,3 eV (33) 

Separace náboje, ke které dochází po vytvoření Schottkyho bariéry, vede ke sníţení 

rychlosti rekombinace a následně tedy zvýšení fotokatalytické aktivity katalyzátoru. 
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Obr. 25: Porovnání Fermiho hladin a elektronových afinit kovu a polovodiče [144]. 

 

Obr. 26: Vznik Schottkyho bariéry na rozhraní kov – polovodič [144]. 

Tvorba Schottkyho bariéry vysvětluje, proč katalyzátor s obsahem stříbra 5,4 hm.% je 

aktivnější neţ 3,4 hm.% Ag/TiO2, i kdyţ mají shodnou hodnotu absorpční hrany (2,74 a 2,75). 
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Tyto výsledky byly potvrzeny měřením výstupní práce elektronů katalyzátorů, kdy dochází ke 

snadnějšímu odtrţení elektronu. 

Dopování katalyzátoru TiO2 stříbrem můţe způsobit dva efekty: 

 Zaprvé, vznikne pás příměsi uvnitř zakázaného pásu TiO2 a tím se posune 

absorpční hrana do viditelné oblasti. Sníţení absorpční hrany a posun 

absorpční vlnové délky do viditelné oblasti jsou zřetelné z tabulky 4 a obrázku 

15. Sníţení absorpční hrany vede ke zvýšení fotogenerace páru volný  

elektron – díra, coţ vede k navýšení výtěţků fotokatalytické redukce CO2 

[104]. 

 Zadruhé, pro obsahy stříbra větší neţ 3,4 hm.% nejsou jiţ stříbrné atomy 

náhodně umístěné v TiO2 krystalu, ale pravděpodobně tvoří kovové klastry 

uvnitř TiO2 krystalu. Tyto klastry mohou vyvolat sníţení rekombinace páru 

volný elektron – díra [105,106]. Tato hypotéza je zaloţena na faktu, ţe 

Fermiho hladina TiO2 je vyšší neţ stříbra [107]. Tento jev pravděpodobně vede 

k vytvoření Schottkeho bariéry na rozhraní kov – polovodič a dojde tak 

separaci náboje, sníţení rekombinace páru volný elektron – díra a následně 

tedy zvýšení fotokatalytické aktivity katalyzátoru. Tento fakt můţe být 

důvodem vyšších výtěţků dosaţených v přítomnosti katalyzátoru 5,2 hm.% 

Ag/TiO2 a to i přesto, ţe absorpční hrana je stejná jako u katalyzátoru  

3,4 hm.% Ag/TiO2. 

5.2. Katalyzátory Au/TiO2 a Au/TiO2 – ZrO2 

5.2.1. Charakterizace katalyzátorů Au/TiO2 a Au/TiO2 – ZrO2 

Fotokatalyzátory modifikované zlatem byly charakterizovány pomocí organické 

elementární analýzy (OEA), hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou  

(ICP MS), fyzisorpce N2, rentgenovou práškovou difrakcí (XRD), transmisní elektronovou 

mikroskopií kombinovanou s elektronovou difrakcí (TEM/SEAD) a UV-Vis spektroskopií. 

Fyzikální adsorpce-desorpce dusíku 

Izotermy adsorpce – desorpce dusíku pro nemodifikované katalyzátory jsou uvedeny 

na obrázku 27. Izotermy všech testovaných katalyzátorů odpovídají kombinaci izoterem typu 

I a IV podle klasifikace IUPAC. Nicméně všechny katalyzátory mají různý poměr 

mesopórů/makropórů a mikropórů. Například izoterma komerčního TiO2 Evonik P25 je 
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typická pro materiály s vysokým počtem mesopórů/makropórů a nízkým počtem mikropórů 

(Obr. 27a). Izoterma připraveného čistého TiO2 odpovídá materiálu s menším mnoţstvím 

mesopórů a větším počtem mikropórů neţ v případě komerčního TiO2 P25 (Obr. 27b). 

Všechny tyto vlastnosti shrnuje tabulka 5. 

Tab. 5: Texturní vlastnosti a sloţení zlatem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 

fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 
Obsah Au 

(hm.%) 

SBET 

(m
2

   g
-1

) 

Smeso 

(m
2

   g
-1

) 

Vmikro 

(mm
3

liq   g
-1

) 

rpóru 

(nm) 

Absorpční 

hrana 

(eV) 

Evonik P25 ----- 50 31 10 11,7; 41,0 3,36 

TiO2 ----- 41 27 10 2,9 3,15 

TiO2 – ZrO2 ----- 157 97 37 1,3 3,34 

Au/TiO2 0,4 84 55 19 2,4 2,87 

Au/TiO2 – ZrO2 0,3 147 96 32 1,3 3,29 

Distribuce velikosti pórů je zobrazena na obrázku 28. Je zřejmé, ţe TiO2 Evonik P25 

vykazuje polydisperzní distribuci velikosti pórů. Distribuce je vyhodnocena z desorpčních 

větví dusíkových izoterem. Hodnoty velikosti pórů jednotlivých katalyzátorů jsou uvedeny v 

tabulce 5. 

 

Obr. 27: Adsorpční-desorpční izotermy dusíku katalyzátorů TiO2 Evonik P25, TiO2 a 

TiO2 – ZrO2. 
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Obr. 28: Distribuce velikosti pórů katalyzátorů TiO2 Evonik P25, TiO2 a 

TiO2 – ZrO2. 

UV-Vis spektroskopie 

Absorpční hrana byla odhadnuta extrapolací klesající části spektra k úsečce při nulové 

absorpci. Absorpční hrana připravených katalyzátorů klesá v řadě  

TiO2 Evonik P25 > TiO2 – ZrO2 > Au/TiO2 – ZrO2 > TiO2 > Au/TiO2 (Tab. 5) 

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

Pomocí ICP-MS bylo zjištěno, ţe skutečný obsah zlata se blíţil předpokládaným 

hodnotám. Skutečná mnoţství zlata byla 0,4 a 0,3 hm.% pro TiO2 a TiO2 – ZrO2 (Tab. 5). 

Nicméně navzdory srovnatelnému mnoţství zlata byly strukturní vlastnosti obou katalyzátorů 

velmi odlišné. 

Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronová mikroskopie v kombinaci s elektronovou difrakcí byla pouţita 

k potvrzení krystalinity nebo amorfnosti fotokatalyzátorů TiO2 a TiO2 – ZrO2. Z obrázku 29 

jsou viditelné rozdílné morfologie pouţitých katalyzátorů. TiO2 katalyzátor (Obr. 29a) je 

nanokrystalický. Krystality jsou viditelné převáţně na periferii. Na druhou stranu TiO2 – ZrO2 

je amorfní (Obr. 29b a 29c). Tyto výsledky se shodují s XRD analýzou. 
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Obr. 29: TEM mikrofotografie s kruhy elektronové difrakce katalyzátorů a) TiO2; 

b) TiO2 – ZrO2 a c) TiO2 – ZrO2 při větším zvětšení. 

Organická elementární analýza 

Čistota připravených katalyzátorů (obsah uhlíku v hm.%) byla stanovena pomocí 

organické elementární analýzy. Kaţdý vzorek byl analyzován třikrát, aby se potvrdila 

spolehlivost výsledků. Detekční limit aparatury byl 0,1 hm.%. 

Výsledky potvrdily, ţe v katalyzátoru nejsou přítomny ţádné organické zbytky 

pocházející z prekurzorů syntézy, které by případně mohly ovlivnit fotokatalytickou aktivitu. 

Ţádný elementární uhlík tedy nebyl detekován. 

Rentgenová difrakce 

Strukturní vlastnosti jako je krystalinita, fázové sloţení a velikost krystalitu 

zkoumaných fotokatalyzátorů byly stanoveny pomocí XRD difrakce (Obr. 30). 

Nemodifikované TiO2 a Au/TiO2 jsou krystalické, obsahují amorfní TiO2 fázi. Naopak 

katalyzátory TiO2 – ZrO2 a Au/TiO2 – ZrO2 jsou amorfní. V těchto katalyzátorech je jedinou 

krystalickou fází zlato. 
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Obr. 30: XRD difrakce připravených Au/TiO2, Au/TiO2 – ZrO2 a základních katalyzátorů. 

5.2.2. Aktivita katalyzátorů Au/TiO2 a Au/TiO2 – ZrO2 pro fotokatalytickou 

redukci CO2 

Vliv dopování TiO2 a TiO2 – ZrO2 zlatem byl zkoumán na fotokatalytické redukci 

oxidu uhličitého s pouţitím UV lampy o vlnové délce 254 nm. Časový interval reakce byl od 

0 do 24 hodin. Obrázek 31 znázorňuje závislost výtěţků produktů reakce na době ozařování v 

přítomnosti katalyzátoru TiO2 – ZrO2. Hlavním produktem je metan a jako další detekované 

produkty byly vodík a malé mnoţství CO. Sledované výtěţky produktů (μmol/g-kat.) klesaly 

v následujícím pořadí: H2 > CH4 > CO. 

 

Obr. 31: Závislost výtěţků produktů fotokatalytické redukce CO2 na čase ozařování v 

přítomnosti TiO2 – ZrO2 katalyzátoru. 
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Porovnání výtěţků produktů reakce získaných v přítomnosti všech testovaných 

katalyzátorů je znázorněn na obrázku 32 a 33. Podle očekávání dochází k nárůstu výtěţků 

metanu s časem ozařování. V prvních 8 hodinách ozařování jsou výtěţky metanu i vodíku 

zanedbatelné a k většímu nárůstu dochází aţ po delší reakční době. Nejvyšších výtěţků 

metanu bylo dosaţeno v přítomnosti fotokatalyzátoru TiO2 – ZrO2, u kterého vzniká metan jiţ 

po 8 hodinách svícení (Obr. 32). Jelikoţ je metan hlavním produktem reakce, byl tento 

katalyzátor vyhodnocen jako nejaktivnější. 

 

Obr. 32: Závislost výtěţků metanu na čase ozařování v přítomnosti zlatem modifikovaných 

TiO2 a TiO2 – ZrO2 při fotokatalytické redukci CO2. 

Vodík nebyl v prvních 8 hodinách ozařování vůbec detekován a to ani u jednoho 

fotokatalyzátoru. Trend tvorby vodíku je shodný s tvorbou hlavního produktu. Nejvyšších 

výtěţků bylo dosaţeno opět v přítomnosti čistého TiO2 – ZrO2. 
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Obr. 33: Závislost výtěţků vodíku na čase ozařování v přítomnosti zlatem modifikovaných 

TiO2 a TiO2 – ZrO2 při fotokatalytické redukci CO2. 

K porovnání fotoaktivity katalyzátorů byla pouţita data po 24 hodinách svícení. 

Dlouhý interval byl vybrán z důvodu vyšších výtěţků a tedy nejpřesnější analýzy. 

Fotoaktivita katalyzátorů klesá v řadě TiO2 – ZrO2 > Au/TiO2 – ZrO2 > TiO2 > Au/TiO2 > 

TiO2 Evonik P25 (Obr. 34). 

 

Obr. 34: Závislost výtěţků produktů fotokatalytické redukce CO2 po 24 hodinách ozařování 

v přítomnosti zlatem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 
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5.2.3. Měření výstupní práce elektronů katalyzátorů Au/TiO2 a 

Au/TiO2 – ZrO2 

U připravených fotokatalyzátorů byla změřena výstupní práce elektronu (Obr. 35). 

Hodnoty výstupní práce elektronu potvrdily výsledky získané fotokatalytickou redukcí oxidu 

uhličitého. Katalyzátor TiO2 – ZrO2 má nejniţší výstupní práci a zároveň má největší 

fotoaktivitu pro fotokatalytickou redukci CO2. 

 

Obr. 35: Porovnání experimentálních dat získaných měřením výstupní práce a 

fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti zlatem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 

katalyzátorů. 

5.2.4. Diskuze 

Katalytická aktivita katalyzátorů TiO2 a TiO2 – ZrO2 můţe být ovlivněna dopováním 

vzácnými kovy, velikostí krystalitu, specifickým povrchem, velikostí mikro/mesopórů, 

energií zakázaného pásu a dalšími vlastnostmi. V případě testovaných katalyzátorů 

dopovaných zlatem, čisté katalyzátory vţdy vykazovaly vyšší aktivitu neţ katalyzátory 

dopované. Toto můţe být způsobeno několika vlivy. 

Zaprvé, aktivita Au-katalyzátorů obecně záleţí na koncentraci Au a velikosti/tvaru Au 

krystalitů. Optimální mnoţství přidaného zlata bylo přibliţně stanoveno na 0,2 hm.% [114]. 

Nadbytek částic zlata mohl zakrýt povrch TiO2 a redukovat tak schopnost absorpce světla 

katalyzátorem a slouţit tedy jako rekombinační centrum pro elektrony a díry. Následkem 

tohoto jevu docházelo k poklesu fotokatalytické aktivity zlatem dopovaného katalyzátoru. 
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Zadruhé, dopování zlatem vede ke změně některých materiálových vlastností, jako 

jsou energie zakázaného pásu, velikost krystalitu TiO2 a strukturální vlastnosti. V tomto 

případě vedla přítomnost zlata ke sníţení energie zakázaného pásu z 3,15 eV na 2,87 eV u 

TiO2 a z 3,34 na 3,29 eV u TiO2 – ZrO2. Závislosti výtěţků metanu a vodíku na adsorpční 

hraně jsou znázorněny na obrázku 36. Ze závislosti je jasně viditelný trend rostoucích výtěţků 

obou produktů s rostoucí absorpční hranou. S klesající energií vodivostního pásu klesá 

redukční schopnost elektronů. 

 

Obr. 36: Závislost výtěţků metanu a vodíku po 24 hodinách ozařování na absorpční hraně 

zlatem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 

Jelikoţ zlato má, podobně jako stříbro vyšší elektronovou afinitu (výstupní práci) neţ 

TiO2, přibliţně 5,1 eV proti 4,0 eV (Obr. 37a), dojde na rozhraní kov – polovodič k tvorbě 

Schottkyho bariéry (b). Po vytvoření kontaktu mezi kovem a polovodičem dojde v 

rovnováze k vyrovnání Fermiho hladin. Vlivem niţší elektronové afinity polovodiče, dojde k 

toku elektronů z polovodiče do kovu. Tento tok vytvoří elektrické pole a podél rozhraní 

vznikne gradient potenciálů (potenciálová bariéra) nebo také Schottkyho bariéra (Obr. 37b). 

Tato bariéra způsobí zakřivení elektronových pásů polovodiče. Vodivostní elektrony, které 

přešly z polovodiče do kovu, za sebou zanechaly kladné díry a na rozhraní kov – polovodič 

tak vzniká oblast (W), která obsahuje nadbytek kladných nábojů. Ohyb pásu je dán rozdílem 

elektronových afinit kovu a polovodiče (32). Výška Schottkyho bariéry se vypočte podle 

vzorce (34). 

b = kov – polovodič = 5,1 – 4,0 = 1,1 eV (34) 
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Vznikající separace náboje vede ke sníţení rychlosti rekombinace elektronů a děr a 

následně tedy ke zvýšení fotokatalytické aktivity katalyzátoru. Bohuţel vlivem příliš velkého 

mnoţství zlata, jak jiţ bylo zmíněno výše, došlo k zakrytí povrchu a sníţení schopnosti 

absorbovat záření. 

 

Obr. 37: Pásové schéma rozhraní kov – polovodič  kov > polovodič a) před spojením a b) po 

vytvoření kontaktu [145]. 

Vliv velikosti krystalitu na aktivitu katalyzátoru bylo moţné určit jen pro TiO2, 

Au/TiO2 a TiO2 Evonik P25, zbylé katalyzátory nebyly krystalické. Z obrázku 38 vyplývá, ţe 

výtěţky metanu a vodíku rostou s rostoucí velikosti krystalitu anatasu z 9,3 do 12 nm. S 

dalším nárůstem velikosti krystalitu jiţ dochází k prudkému poklesu výtěţků. Tento trend je v 

souladu s literaturou [74]. Z obrázku 38 také vyplývá, ţe absorpční hrana roste s rostoucí 

velikostí krystalitu. Nízká fotoaktivita komerčního katalyzátoru TiO2 Evonik P25 byla 

způsobena nejen přítomností rutilové fáze, která je méně aktivní ale rovněţ příliš vysokou 

velikostí krystalitů. 



 

- 76 - 

 

 

Obr. 38: Závislosti absorpční hrany a výtěţků metanu a vodíku po 24 hodinách ozařování na 

velikosti krystalitu anatasu. 

Vliv poloměru mesopóru na výtěţky metanu a vodíku je vidět na obrázku 39. Z 

obrázku je patrné, ţe se sniţující se velikostí póru rostou výtěţky jak metanu, tak vodíku. Na 

základě této závislosti je moţné potvrdit fakt, ţe světlo je schopno proniknout do malých 

pórů, dispergovat se na jejich povrchu a tím umoţnit fotokatalytickou reakci. Nicméně je 

bezpečné tvrdit, ţe tento jev silně závisí na morfologii struktury pórů. 

a) b) 

Obr. 39: Závislost výtěţků a) metanu a b) vodíku po 24 hodinách ozařování na poloměru 

mesopóru zlatem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 

Další parametr, kterým se od sebe liší TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátory je profil jejich 

UV-Vis spekter. Z obrázku 40 je viditelný posun maxima TiO2 k vyšším vlnovým délkám. Na 

základě UV-Vis spekter obou základních katalyzátorů lze vyvodit závěr, ţe katalyzátor TiO2 
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bude fotoaktivnější při vyšších vlnových délkách (Obr. 40). Pro potvrzení tohoto tvrzení byla 

provedena fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti obou základních katalyzátorů a zdroje 

záření s maximem při 365 nm. Z obrázku 40 je vidět, ţe u obou katalyzátorů byly výtěţky 

metanu (hlavního produktu) vyšší za pouţití záření o vlnové délce 254 nm. To je způsobeno 

vyšší energií záření, která usnadňuje generaci páru volný elektron – díra. Naopak výtěţky 

metanu za pouţití záření o vlnové délce 365 nm byly v přítomnosti TiO2 – ZrO2 katalyzátoru 

téměř nulové. V přítomnosti TiO2 byly výtěţky značně vyšší, coţ je způsobeno právě 

posunem UV-Vis spektra k viditelné oblasti. 

 

Obr. 40: Závislost výtěţků metanu po 22 hodinách ozařování zářením o vlnové délce 254 a 

365 nm; vloţený obrázek znázorňuje UV-Vis závislosti katalyzátorů TiO2 a TiO2 – ZrO2. 

Závěrem lze říci, ţe amorfní TiO2 – ZrO2 má vyšší fotokatalytickou aktivitu něţ 

nanokrystalické TiO2 díky synergismu mezi protnutím profilu UV-Vis spekter s profilem 

pouţité UV lampy a výrazně vyššímu specifickému povrchu (téměř 4x vyšší), který určuje 

aktivní povrch pro fotokatalytickou reakci. 

5.3. Katalyzátory Pd/TiO2 a Pd/TiO2 – ZrO2 

5.3.1. Charakterizace katalyzátorů Pd/TiO2 a Pd/TiO2 – ZrO2 

Fotokatalyzátory dopované palladiem byly charakterizovány pomocí organické 

elementární analýzy (OEA), hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP 
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MS), fyzisorpce N2, rentgenovou práškovou difrakcí (XRD), transmisní elektronovou 

mikroskopií kombinovanou s elektronovou difrakcí (TEM/SEAD) a UV-vis spektroskopií. 

Fyzikální adsorpce-desorpce dusíku 

Izotermy adsorpce – desorpce dusíku všech připravených katalyzátorů jsou uvedeny 

na obrázku 41. Izotermy všech testovaných katalyzátorů odpovídají kombinaci izoterem typu 

I a IV podle klasifikace IUPAC [127] odpovídající mesoporésním materiálům obsahujícím 

mikropóry. Pokud se srovnají strukturní vlastnosti katalyzátorů TiO2 a TiO2 – ZrO2, tak je 

zřetelné, ţe TiO2 – ZrO2 katalyzátory mají větší povrch mesopórů a vyšší objem mikropórů 

neţ katalyzátory TiO2. Tento fakt koreluje jak s N2 adsorpčními – desorpčními izotermami, 

tak s distribucí velikosti pórů (Obr. 42). V případě Pd/TiO2 – ZrO2 vedl přídavek paládia k 

mírnému sníţení povrchu a objemu mikropórů. Naopak u Pd/TiO2 byl trend opačný. Všechny 

tyto vlastnosti shrnuje tabulka 6. 

Tab. 6: Texturní vlastnosti a sloţení paládiem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 

fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 
Obsah Pd 

(hm.%) 

SBET 

(m
2

   g
-1

) 

Smeso 

(m
2

   g
-1

) 

Vmikro 

(mm
3

liq   g
-1

) 

Absorpční hrana 

(eV) 

Evonik P25 ----- 50 31 10 3,36 

TiO2 ----- 41 27 10 3,19 

TiO2 – ZrO2 ----- 157 97 37 3,42 

Pd/TiO2 1,9 80 57 18 2,07 

Pd/TiO2 – ZrO2 1,9 131 83 30 2,26 

Distribuce velikosti pórů je zobrazena na obrázku 42. Je zřejmé, ţe TiO2 Evonik 25 

vykazuje polydisperzní distribuci velikosti pórů. Distribuce je vyhodnocena z desorpčních 

větví dusíkových izoterem. 
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Obr. 41: Adsorpční-desorpční izotermy dusíku paládiem modifikovaných TiO2 a 

TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 

 

Obr. 42: Distribuce velikosti pórů paládiem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 

katalyzátorů. 

UV-Vis spektroskopie 

UV-Vis spektra všech testovaných katalyzátorů jsou uvedena na obrázku 43. Při  

3,43 eV (360 nm) byl pozorován ostrý intenzivní pás pro katalyzátory TiO2 a Pd/TiO2. Toto 

můţe být přisouzeno přenosu náboje mezi atomy kyslíku v krystalové mříţce a centrálním 

iontem titanu. Pro katalyzátory TiO2 – ZrO2 byla maxima pásů posunuta k vyšším energiím. 

Pás s maximem 2,84 eV (440 nm) můţe být přisouzen d–d přechodu částic PdO. PdO se 

tedy vyskytují uvnitř katalyzátoru. Je zřetelné, ţe tento pás je intenzivnější ve spektru  

Pd/TiO2 – ZrO2 neţ v Pd/TiO2. Vyšší disperze Pd
2+

 iontů bylo dosaţeno v Pd/TiO2, kdeţto u 

Pd/TiO2 – ZrO2 došlo k tvorbě PdO klastrů. 
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Hodnoty absorpčních hran jednotlivých katalyzátorů, zjištěných pomocí UV-Vis, jsou 

uvedeny v tabulce 6. 

 

Obr. 43: UV-Vis spektra paládiem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

Pomocí ICP-MS bylo zjištěno, ţe skutečný obsah paládia se blíţil předpokládaným 

hodnotám. Skutečná mnoţství paládia byla 1,9 hm.% pro TiO2 i TiO2-ZrO2 (Tab. 6). V 

případě obou katalyzátorů se vyskytuje asi 40 % Pd atomů v kovovém stavu. Nicméně 

navzdory stejnému mnoţství paládia byly strukturní vlastnosti obou katalyzátorů velmi 

odlišné. 

Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronové mikroskopie v kombinaci s elektronovou difrakcí byla pouţita 

k potvrzení krystalinity nebo amorfnosti fotokatalyzátorů TiO2 a TiO2 – ZrO2. Z obrázku 44 

jsou viditelné rozdílné morfologie pouţitých katalyzátorů. TiO2 katalyzátor (Obr. 44a) je 

nanokrystalický. Krystality jsou viditelné převáţně na periferii. Na druhou stranu TiO2 – ZrO2 

je amorfní (Obr. 44b). Tyto výsledky se shodují s XRD analýzou. 
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a) b) 

Obr. 44: TEM mikrofotografie struktury krystalitu a) TiO2 a b) TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 

Rentgenová difrakce 

Strukturní vlastnosti jako je krystalinita, fázové sloţení a velikost krystalitu 

zkoumaných fotokatalyzátorů byly stanoveny pomocí XRD difrakce (Obr. 45). Čisté TiO2 a 

Pd/TiO2 jsou krystalické obsahující amorfní TiO2 fázi. Naopak katalyzátory TiO2 – ZrO2 a 

Pd/TiO2 – ZrO2 jsou čistě amorfní. Nejsou detekovány ani ţádné reflexe krystalického 

paládia. 

 

Obr. 45: XRD difrakční spektra paládiem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 

5.3.2. Aktivita katalyzátorů Pd/TiO2 a Pd/TiO2 – ZrO2 pro fotokatalytickou 

redukci CO2 

Vliv dopování TiO2 a TiO2 – ZrO2 palladiem byl zkoumán na fotokatalytické redukci 

oxidu uhličitého s pouţitím UV lampy o vlnové délce 254 nm. Časový interval reakce byl od 
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0 do 24 hodin. Hlavním produktem je metan a jako další detekované produkty jsou vodík a 

malé mnoţství CO. Sledované výtěţky produktů (μmol/g-kat.) klesaly v následujícím pořadí: 

H2 > CH4 > CO. 

Porovnání výtěţků produktů reakce získaných v přítomnosti všech testovaných 

katalyzátorů je znázorněn na obrázku 46 a 47. Podle očekávání dochází k nárůstu výtěţků 

metanu s časem ozařování. V prvních 8 hodinách ozařování jsou výtěţky velmi nízké a k 

většímu nárůstu dochází aţ po delších časech. Z obrázku 46 je jasně viditelné, ţe nejvyšších 

výtěţků metanu bylo dosaţeno v přítomnosti TiO2 – ZrO2.  

 

Obr. 46: Závislost výtěţků metanu na čase ozařování v přítomnosti paládiem 

modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů při fotokatalytické redukci CO2. 

Vodík nebyl v prvních 8 hodinách ozařování vůbec detekován a to ani u jednoho 

fotokatalyzátoru. Trend tvorby vodíku je shodný s tvorbou hlavního produktu. Nejvyšších 

výtěţků bylo dosaţeno v přítomnosti čistého TiO2 – ZrO2. 
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Obr. 47: Závislost výtěţků vodíku na čase ozařování v přítomnosti paládiem 

modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů při fotokatalytické redukci CO2. 

K porovnání fotoaktivity katalyzátorů byla pouţita data po 24 hodinách svícení. 

Dlouhý interval byl vybrán z důvodu vyšších výtěţků a tedy nejpřesnější analýzy. 

Fotoaktivita katalyzátorů klesá v řadě TiO2 – ZrO2 > Pd/TiO2 – ZrO2 > TiO2 > Pd/TiO2 > 

TiO2 Evonik P25 (Obr. 48). 

 

Obr. 48: Závislost výtěţků produktů fotokatalytické redukce CO2 po 24 hodinách ozařování 

v přítomnosti paládiem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů. 
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5.3.3. Měření výstupní práce elektronu katalyzátorů Pd/TiO2 a 

Pd/TiO2 – ZrO2 

U připravených katalyzátorů byla změřena výstupní práce elektronu (Obr. 49). 

Hodnoty výstupní práce korelují s výsledky získanými fotokatalytickou redukcí oxidu 

uhličitého. Katalyzátor TiO2 – ZrO2 má nejniţší výstupní práci a zároveň má největší 

fotoaktivitu pro fotokatalytickou redukci CO2. 

 

Obr. 49: Porovnání experimentálních dat získaných měřením výstupní práce a 

fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti paládiem modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 

katalyzátorů. 

5.3.4. Diskuze 

Porovnání fotoaktivity katalyzátorů TiO2 a TiO2 – ZrO2 je diskutováno v předchozí 

kapitole. Nicméně vyšší aktivita katalyzátoru po dopování oxidu titaničitého ZrO2 můţe být 

přisouzena jak vyššímu specifickému povrchu, tak vyšší aktivitě ZrO2 pod zářením o vlnové 

délce 254 nm oproti čistému TiO2. 

Jelikoţ paládium má stejně jako zlato podstatně vyšší elektronovou afinitu (asi  

5,12 eV) neţ TiO2 (4,0 eV), předpokládalo se, ţe vlivem vzniku Schottkyho bariéry na 

rozhraní kov – polovodič (Obr. 37) dojde k navýšení fotoaktivity připravených katalyzátorů. 

Výška Schottkyho bariéry je vypočtena podle rovnice (35). 

b = kov – polovodič = 5,12 – 4,0 = 1,12 eV (35) 
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Na základě experimentálních dat však bylo potvrzeno, ţe základní katalyzátory mají 

vyšší fotoaktivitu neţ katalyzátory dopované paládiem. Toto můţe být způsobeno několika 

vlivy. 

Zaprvé, aktivita Pd-katalyzátorů obecně záleţí na koncentraci Pd částic na jednotku 

aktivního povrchu. Podle literatury se optimální mnoţství dopovaného Pd liší, v závislosti pro 

jakou reakci byl katalyzátor pouţit, od 2 hm.% [110] aţ méně neţ 1 hm.% [107]. V našem 

případě katalyzátory obsahovaly 1,9 hm.% paládia a došlo ke sníţení jejich fotoaktivity. 

Vznikající PdO klastry pravděpodobně zakryly část povrchu základního katalyzátoru a tedy 

sníţily schopnost absorbovat světlo, případně mohou slouţit jako rekombinační centra pro 

páry volný elektron – díra. Na základě charakterizací katalyzátorů vedlo dopování základních 

oxidů paládiem k prudkému sníţení energie zakázaného pásu, na základě měření výstupní 

práce lze říci, ţe energie vodivostního pásu paládiem dopovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 

katalyzátorů je jiţ příliš nízká, aby mohly elektrony v tomto pásu efektivně redukovat H
+
 

ionty. 

Vyhodnocení vlivu povrchu mesopórů bylo provedeno vyjádřením výtěţků produktů 

(metanu a vodíku) v mol na m
2
 katalyzátoru (Obr. 50). Z obrázku je vidět rozdílný trend neţ 

v případě vztaţení výtěţků produktů na mnoţství katalyzátoru (Obr. 46 a 47). V případě 

katalyzátoru TiO2 – ZrO2 dopování palladiem způsobilo sníţení povrchu mesopórů z 97 

m
2   g-1

 na 83 m
2   g-1

 a k poklesu výtěţku metanu z 0,162 mol   m
-2

 na 0,099 mol   m
-2

. 

Dopování katalyzátoru TiO2 sice vedlo ke zvýšení povrchu mesopórů z 27 m
2   g-1

 na 57 

m
2   g-1

 ale výtěţky metanu opět klesly (z 0,237 mol   m
-2

 na 0,058 mol   m
-2

). Stejný trend 

v poklesu výtěţků byl pozorován i u vodíku. Z experimentálních dat lze vyvodit závěr, ţe 

velikost povrchu katalyzátoru není hlavním parametrem ovlivňujícímu fotokatalytickou 

redukci oxidu uhličitého. Pozorovaný vývoj výtěţků produktů je výsledkem několika dalších 

faktorů, které zastíní výhodu většího povrchu nanočástic fotokatalyzátoru. 
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Obr. 50: Závislost výtěţků produktů vztaţených na povrch mesopórů paládiem 

modifikovaných TiO2 a TiO2 – ZrO2 katalyzátorů při fotokatalytické redukci CO2. 

5.4. Katalyzátory Ce/TiO2 

5.4.1. Charakterizace katalyzátorů Ce/TiO2 

Fyzikální adsorpce-desorpce dusíku 

Izotermy adsorpce – desorpce dusíku pro všechny vzorky jsou uvedeny v obrázku 51. 

Z obrázku 51 je zřejmé, ţe všechny připravené katalyzátory vykazují kombinaci izoterem 

typu I a IV podle klasifikace IUPAC. Coţ je typické pro mesoporézní materiály obsahující 

větší nebo menší mnoţství mikropórů. Distribuce velikosti pórů je zobrazena na obrázku 52. 

 

Obr. 51: Adsorpční – desorpční izotermy dusíku cerem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 
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Obr. 52: Distribuce velikosti pórů cerem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 

V tabulce 7 jsou uvedeny texturní vlastnosti připravených katalyzátorů. Čistý TiO2, 

jehoţ izoterma odpovídá nejniţšímu mnoţství adsorbovaného mnoţství dusíku, obsahuje také 

nejniţší povrch mesopórů a malý počet mikropórů. S rostoucím mnoţstvím ceru do 3 mol.% 

dochází k výraznému nárůstu objemu total pórů a také povrchu mesopórů. Avšak další nárůst 

mnoţství ceru vede ke sníţení objemu total pórů a povrchu mesopórů. Je tedy zřejmé, ţe 

mnoţství ceru značně ovlivňuje povrch fotokatalyzátorů, coţ můţe být spojeno s některými 

strukturními změnami způsobenými přítomností ceru. 

Tab. 7: Texturní vlastnosti a sloţení cerem modifikovaných TiO2 fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 
SBET 

(m
2   g-1

) 

Smeso 

(m
2   g-1

) 

Vmikro 

(mm
3

liq
   g-1

) 

Vtotal 

(mm
3

liq
   g-1

) 

Absorpční hrana 

(eV) 

TiO2 37 24 8 99 3,19 

0,28 mol.% Ce/TiO2 81 56 16 159 3,08 

3 mol.% Ce/TiO2 122 80 27 294 2,72 

5 mol.% Ce/TiO2 113 76 25 241 2,74 

10 mol.% Ce/TiO2 98 66 21 171 2,64 

UV-Vis spektroskopie 

UV-Vis spektra katalyzátorů TiO2 a cerem dopovaných TiO2 byly pořízeny z důvodů 

vyhodnocení jejich spektrální odezvy. Je prokázáno, ţe modifikování TiO2 cerem silně 

ovlivňuje absorpční vlastnosti fotokatalyzátorů (Obr. 53). S rostoucím obsahem ceru v 

Ce/TiO2 dochází ve spektrech k posunu k viditelné oblasti. 
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Závislost absorpční hrany na obsahu ceru je znázorněna na obrázku 54. Z této 

závislosti je patrné, ţe při nízkém obsahu Ce dochází k prudkému poklesu absorpční hrany z 

3,19 eV na 3,08 eV. U obsahů větších neţ 1 mol.% dochází jiţ pouze k mírnému lineárnímu 

poklesu. 

 

Obr. 53: UV-Vis spektra cerem modifikovaných TiO2 katalyzátorů.  

 

Obr. 54: Závislost absorpční hrany na obsahu ceru v cerem modifikovaných TiO2 

katalyzátorů. 

Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektra všech připravených katalyzátorů jsou zobrazena na obrázku 55. 
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-1
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typické pro vazby C–H, C–C nebo C=C, čímţ se potvrdilo, ţe všechny organické látky 

pouţité pro přípravu byly úspěšně odstraněny. 

 

Obr. 55: Ramanova spektra cerem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 

XPS analýza 

XPS analýza potvrdila, ţe se na povrchu připravených katalyzátorů vyskytovaly pouze 

očekávané prvky a to Ti, Ce, O, C (Tab. 8). Uhlík detekován na povrchu odpovídá 

kontaminaci ze vzduchu a jeho obsah byl velmi podobný pro všechny katalyzátory. Spektrum 

kyslíku obsahuje 3 píky, přičemţ první odpovídá kyslíku v krystalové mříţce oxidů kovů, 

druhý je přisouzen chemisorbovanému kyslíku a/nebo hydroxylu a třetí odpovídá 

adsorbované vodě na povrchu. 
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Tab. 8: Povrchové vlastnosti cerem modifikovaných TiO2 katalyzátorů stanovené pomocí XPS. 

Fotokatalyzátor 

Ti 2p C 1s O 1s Ce 3d 

Ti
4+ 

(%) 

Cadv 

(%) 

M─O 

(%) 

M─OH, Ochem 

(%) 

H2Oads  

(%) 

Suma 

(%) 

Ce
3+ 

(%) 

Ce
4+ 

(%) 

Suma 

(%) 

Ce
3+

/(Ce
3+

 + Ce
4+

) 

(%) 

3 mol.% Ce/TiO2 25,74 11,09 44,32 17,26 0 61,58 1,16 0,43 1,59 73,0 

5 mol.% Ce/TiO2 23,10 10,21 45,00 11,78 7,61 64,39 1,28 1,02 2,30 55,7 

10 mol.% Ce/TiO2 22,20 10,32 50,23 6,85 5,33 62,41 1,85 3,19 5,04 36,7 

*Fotokatalyzátor 0,28 mol.% Ce/TiO2 nebyl analyzován z důvodu detekčního limitu XPS. 
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Rentgenová difrakce 

Čistý TiO2 stejně jako cerem dopované TiO2 vykazují difrakční linie odpovídající 

pouze TiO2 reflexím anatasu (Obr. 56). Z obrázku 56 vyplývá, ţe krystalinita čistého TiO2 je 

značně větší neţ u ostatních katalyzátorů. Jelikoţ nejsou viditelné ţádné difrakční linie 

krystalické fáze ceru a to ani v jednom připraveném katalyzátoru, můţeme vyvodit závěr, ţe 

cer se vyskytuje v amorfní fázi a stupeň krystalinity jednotlivých katalyzátorů závisí na 

obsahu ceru. 

 

Obr. 56: XRD difrakční spektra cerem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 

5.4.2. Aktivita katalyzátorů Ce/TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2 

Vliv dopování TiO2 cerem byl zkoumán pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého 

s pouţitím UV lampy o vlnové délce 254 nm. Časový interval reakce byl od 0 do 24 hodin. 

K porovnání aktivity Ce/TiO2 katalyzátorů byl zvolen reakční čas 18 hodin. A to z 

důvodů, ţe po delší reakční době jsou výtěţky vyšší a jsou tedy zatíţené menší chybou. 

Výtěţky metanu a vodíku v přítomnosti jednotlivých katalyzátorů jsou zobrazeny na obrázku 

56. Z experimentálních dat je patrné, ţe velmi malý přídavek ceru má pozitivní vliv na tvorbu 

metanu, avšak další zvyšování obsahu ceru jiţ aktivitu katalyzátoru pro fotokatalytickou 

redukci CO2 sniţuje. Tvorba vodíku není na obsahu tolik závislá jako tvorba metanu. Ke 

znatelnému poklesu výtěţků dochází aţ v přítomnosti katalyzátoru s obsahem 10 mol.%  
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(Obr. 57). Výtěţky metanu klesaly v následujícím pořadí 0,28 mol.% Ce/TiO2 > 3 mol.% 

Ce/TiO2 > TiO2 > 5 mol.% Ce/TiO2 = 10 mol.% Ce/TiO2 > TiO2 Evonik P25. 

 

Obr. 57: Výtěţky metanu a vodíku po 18 hodinách ozařování v přítomnosti cerem 

modifikovaných TiO2 fotokatalyzátorů při fotokatalytické redukci CO2. 

5.4.3. Měření výstupní práce elektronu katalyzátorů Ce/TiO2 

Závislost výstupní práce elektronu katalyzátoru na obsahu ceru potvrdila naměřená 

data získaná fotokatalytickou redukcí oxidu uhličitého (Obr. 58). Nejniţší hodnota výstupní 

práce odpovídá katalyzátoru s obsahem ceru 0,28 mol.%, který vykazoval nejvyšší 

fotokatalytickou aktivitu. 
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Obr. 58: Porovnání experimentálních dat získaných měřením výstupní práce a 

fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti cerem modifikovaných TiO2 katalyzátorů. 

Z obrázku 58 je jasně patrné, ţe s měnícím se obsahem ceru se mění také výstupní 

práce elektronu. Minimální výstupní práce odpovídá katalyzátoru s nejvyšší fotoaktivitou. 

5.4.4. Diskuze 

Jelikoţ je elektronova afinita ceru (přibliţně 2,84 eV) podstatně menší neţ elektronová 

afinita TiO2 (4,00 eV) (Obr. 59a), nedojde po spojení obou materiálů a vyrovnání jejich 

Fermiho hladin k tvorbě Schottkyho bariéry (Obr. 59b). Vlivem rozdílných energií 

elektronových afinit obou materiálů, dochází k toku elektronů z kovu do vodivostního pásu 

polovodiče (Obr. 59b). V blízkosti přechodu kov – polovodič dojde k navýšení koncentrace 

elektronů a zakřivení elektronových pásů [145]. 
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Obr. 59: Pásové schéma rozhraní kov – polovodič  kov <  polovodič a) před spojením a b) po 

vytvoření kontaktu [145]. 

V případě fotokatalýzy CO2 musí být energie elektronu ve vodivostním pásu vyšší neţ 

redukční potenciál H
+
 a energie díry ve valenčním pásu musí být niţší neţ oxidační potenciál 

OH
-
. Čistý TiO2 anatas má energii vodivostního pásu dostatečnou, ale je velmi blízko 

redukčnímu potenciálu H
+
. Jelikoţ atomy Ce jsou větší neţ atomy Ti, tak jejich přídavek do 

krystalové struktury TiO2 by měl mít za následek jak sníţení energie elektronu, tak zvýšení 

energie díry, coţ následně sníţí zakázaný pás a energie absorpčních hran (Obr. 54). 

Nicméně sníţení energie elektronu není ţádoucí, jelikoţ by elektrony jiţ neměly 

dostatečný redukční potenciál. Po přídavku 0,28 mol.% Ce dochází k mírnému sníţení energie 

zakázaného pásu, zvýší se schopnost absorpce a tím dojde k nárůstu mnoţství generovaných 

párů elektron – díra. Vlivem navýšení rychlosti generace párů dojde k prudkému poklesu 

výstupní práce. Bohuţel další přídavek ceru jiţ sníţí energii zakázaného pásu natolik, ţe 

vodivostní pás jiţ nemá dostatečnou energii pro redukci H
+
 a výstupní práce tak stoupá. 

Fotokatalytickou aktivitu nanočástic ovlivňuje několik vlivů, mezi něţ patří například 

absorpční hrana, velikost povrchu a povrchové vlastnosti a hlavně energie elektronů a děr. 

Všechny tyto vlastnosti mohou být ovlivněny dopováním TiO2 cerem: 

 přídavek ceru sniţuje velikost krystalitu anatasu (Obr. 60), čímţ dochází k 

nárůstu velikost povrchu; 

 přítomnost ceru sniţuje energii zakázaného pásu (Obr. 54). Jelikoţ je 

katalyzátor schopen absorbovat fotony s niţší energií, dochází k efektivnější 

generaci párů elektron – díra. 
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Obr. 60: Závislost velikosti krystalitu TiO2 anatasu na obsahu ceru v cerem modifikovaných 

katalyzátorech. 

Dopování TiO2 katalyzátorů různým mnoţstvím ceru ovlivňuje také povrchové 

vlastnosti jako je úroveň pokrytí povrchu CeO2, poměr přítomných Ce
3+

/Ce
4+

 kationtů nebo 

přítomnost molekul obsahujících kyslík na povrchu (chemisorbovaný kyslík a/nebo 

hydroxylové skupiny). Fotokatalytická aktivita připravených katalyzátorů klesala v pořadí 

0,28 mol.% Ce/TiO2 > 3 mol.% Ce/TiO2 > TiO2 > 5 mol.% Ce/TiO2 > 10 mol.% Ce/TiO2. 

Tento trend nasvědčuje, ţe existuje optimální mnoţství ceru, které by měl katalyzátor 

absorbující UV záření obsahovat pro maximální fotoaktivitu. Tento fakt potvrzuje schopnost 

dvojice Ce
3+

/Ce
4+

 redukovat rychlost rekombinace vlivem rychlejšího přesunu elektronu po 

povrchu TiO2. 

Zpomalení rekombinace elektronů a děr je způsobeno oxidací Ce
3+

 a redukcí Ce
4+

 

kationtů. Potřebný potenciál pro redukci Ce
4+

 na Ce
3+

 je +1,61 V (proti NHE) a potenciál 

potřebný pro oxidaci Ce
3+

 na Ce
4+

 je –1,61 V (proti NHE). Vodivostní pás TiO2 má potenciál 

–0,29 V, který je negativnější neţ redukční potenciál Ce
4+

 na Ce
3+

. Proto jsou elektrony ve 

vodivostním pásu TiO2 schopny redukovat Ce
4+

 ionty na Ce
3+

. Podobně valenční pás TiO2 má 

potenciál +2,91 V, který je pozitivnější neţ oxidační potenciál Ce
3+

 na Ce
4+

. Valenční díry 

tedy mohou oxidovat Ce
3+

 na Ce
4+

 (Obr. 61). 

Tyto redukované Ce
3+

 a oxidované Ce
4+

 mohou následně předat náboj molekulám 

přítomným v reakčním médiu. Na základě XPS analýzy (Tab. 8) je jasně viditelný pokles 

v poměrném zastoupení Ce
3+

 iontů na povrchu katalyzátoru s rostoucím obsahem ceru a 
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dochází tedy k menšímu zpomalení rekombinace elektronů a děr, coţ v konečném případě 

vede ke sníţení fotoaktivity katalyzátoru. 

 

Obr. 61: Znázornění energetických hladin TiO2 a redoxních potenciálů dvojice Ce
3+

/Ce
4+

. 
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6. ZÁVĚRY 

Disertační práce je zaměřena na problematiku modifikování katalyzátorů na bázi TiO2 

kovy (Ag, Au, Pd, Ce) a jejich testováním pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého. 

Celkem byly připraveny čtyři série katalyzátorů, které se pro fotokatalytickou redukci příliš 

nepouţívají. Jelikoţ je energie vodivostního pásu čistého TiO2 anatasu příliš blízko 

redukčnímu potenciálu H
+
, vyuţívá se dopování, při kterém dochází k ovlivnění mnoha 

vlastností katalyzátoru, mezi něţ patří i změna energií nosičů náboje. Katalyzátory byly 

charakterizovány řadou technik a následně byla testována jejich aktivita pro fotokatalytickou 

redukci CO2. Hlavním produktem reakce byl ve všech případech metan, dále byl detekován 

vodík a malé mnoţství oxidu uhelnatého. U všech katalyzátorů byla stanovena výstupní práce 

elektronu, jejíţ výsledky korelují s experimentálními daty z fotokatalytické redukce. 

První testovanou sérií katalyzátorů byl stříbrem dopovaný oxid titaničitý. Celkem bylo 

připraveno 5 katalyzátorů. Kromě čistého TiO2 byly připraveny 4 katalyzátory dopované 

různým mnoţstvím stříbra (0,7; 2,4; 3,4 a 5,4 hm.%). Experimentálně bylo zjištěno, ţe s 

rostoucím obsahem stříbra roste fotoaktivita pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého. 

Do obsahu 3,4 hm.% stříbra je toto navýšení fotoaktivity způsobeno poklesem absorpční 

hrany, čímţ dochází k navýšení rychlosti generace párů volný elektron – díra. Jakmile je však 

obsah stříbra vyšší, tak jiţ nedochází k náhodnému rozmístění atomů stříbra v krystalu TiO2, 

ale v krystalu se tvoří kovové klastry. Na rozhraní TiO2 a těchto Ag klastrů vzniká Schottkyho 

bariéra a dochází k toku elektronů z TiO2 do klastrů. Tímto dochází ke sníţení rychlosti 

rekombinace elektronů a děr a následně ke zvýšení fotoaktivity katalyzátoru. 

Směsné katalyzátory TiO2 – ZrO2 dosud nebyly testovány pro fotokatalytickou redukci 

CO2. Proto byl pro porovnání připraven TiO2, TiO2 – ZrO2 a jejich zlatem dopované 

modifikace. Předpokládalo se, ţe dopování zlatem povede k vyšší fotoaktivitě, skutečnost 

však byla opačná. Předpokládá se ţe, mnoţství dopovaného zlata bylo příliš vysoké a 

nadbytek částic zakryl povrch TiO2 a redukoval jeho schopnost absorbovat fotony. Toto 

tvrzení je podpořeno měřením výstupní práce elektronu. Energie potřebná k vytrţení 

elektronu je u zlatem dopovaných katalyzátorů vyšší neţ u čistých TiO2 a TiO2 – ZrO2. 

Fotoaktivita katalyzátoru silně závisí na energii zakázaného pásu a dopováním základních 

katalyzátorů došlo k jejímu sníţení, zároveň se sníţila redukční schopnost excitovaných 

elektronů. 
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Ve třetí testované sérii katalyzátorů byly opět pouţity čisté katalyzátory TiO2, TiO2 – 

ZrO2 a jejich paládiem dopované modifikace. I v tomto případě vedlo dopování ke sníţení 

fotoaktivity obou katalyzátorů. Hlavními faktory jsou pravděpodobně, stejně jako v případě 

zlatem modifikovaných katalyzátorů, zakrytí povrchu katalyzátoru vznikajícími PdO klastry a 

pokles energií zakázaného pásu. 

Nejaktivnější katalyzátor pro fotokatalytickou redukci CO2 ze sérií modifikovaných 

zlatem a paládiem byl výchozí nedopovaný směsný TiO2 – ZrO2. Důvodem vyšší aktivity 

směsného katalyzátoru oproti čistému TiO2 je posun absorpčního maxima TiO2 k viditelným 

vlnovým délkám. Toto bylo potvrzeno provedením experimentu v přítomnosti záření o vlnové 

délce 365 nm. Směsný TiO2 – ZrO2 je pod tímto zářením prakticky neaktivní, kdeţto TiO2 

mírnou aktivitu vykazuje. 

Posledními testovanými katalyzátory byl TiO2 dopovaný různým mnoţstvím ceru 

(0,28; 3; 5 a 10 mol.%). Po přídavku 0,28 mol.% Ce došlo k mírnému sníţení energie 

zakázaného pásu, zvýšila se schopnost absorpce a tím došlo k nárůstu mnoţství generovaných 

párů elektron – díra. Větší přídavky jiţ sníţily energii zakázaného pásu natolik, ţe vodivostní 

pás jiţ neměl dostatečnou energii pro redukci H
+
. Přídavek ceru do 3 mol.% vedl k nárůstu 

specifického povrchu. Další nárůst mnoţství ceru jiţ vedl ke sníţení specifického povrchu. 

Nejaktivnějším katalyzátorem této série byl katalyzátor s obsahem 0,28 mol.% ceru. Nárůst 

aktivity proti čistému TiO2 lze vysvětlit mírným poklesem energie zakázaného pásu spolu s 

nárůstem specifického povrchu. 

Předloţená práce potvrzuje, ţe velikost krystalitu a velikost povrchu nejsou jedinými 

vlastnostmi ovlivňujícími fotoaktivitu katalyzátoru. Hlavní roli pravděpodobně hraje velikost 

náboje elektronu a s tím související energie zakázaného pásu. Zároveň bylo zjištěno, ţe 

všechny testované katalyzátory byly aktivnější pro fotokatalytický rozklad CO2 neţ komerční 

katalyzátor TiO2 (Evonik P25). 

Hledání vhodného katalyzátoru pro řešení problematiky fotokatalytického sníţení 

emisí CO2 stále představuje výzvu. Další výzkum bude zaměřen na přípravu fotoaktivnějších 

katalyzátorů, případně umoţnění fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti viditelného 

světla, čímţ by se sníţily finanční náklady na tuto reakci. 
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