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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřená na fotokatalytický rozklad oxidu dusného 

v přítomnosti katalyzátorů TiO2, které jsou připraveny různými sol-gel technikami a mají 

různý počet nanesených vrstev. Cílem práce bylo zjistit, zda použití odlišných metod 

přípravy a různý počet nanesených vrstev má vliv na fotokatalytický rozklad oxidu 

dusného. 

Tenké vrstvy TiO2 byly připraveny jak metodou ZSG, tedy kysele katalyzovaným sol 

– gel procesem a metodou MSG, tzn. sol – gel proces řízený v reverzně micelárním 

prostředí. Katalyzátory byly v obou případech připraveny se 3 a 4 vrstvami. Pomocí 

metody mikroskopie atomárních sil byla u jednotlivých typů vrstev studována povrchová 

morfologie a rozdíly v drsnosti. Optické vlastnosti připravených vrstev byly vyhodnoceny 

metodou UV-Vis spektroskopie a tloušťka vrstev byla vyhodnocena pomocí rentgenové 

difrakce. 

Před samotným fotokatalytickým rozkladem oxidu dusného byl proveden fotolytický 

rozklad oxidu dusného, tedy reakce bez přítomnosti katalyzátoru. Reakce byla provedena 

ve dvou typech vsádkových reaktorů, které se lišily svou geometrií. Cílem bylo určit, která 

z daných geometrií reaktorů je vhodnější pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného. Při 

fotolýze byly dále použity dva různé zdroje záření. Prvním z nich byla 8 W Hg lampa 

s vlnovou délkou 254 nm, druhým byla 8 W Hg lampa s vlnovou délkou  

365 nm. 

Po vyhodnocení výsledků fotolýzy, byl pro následné měření aktivity připravených 

tenkých vrstev TiO2 použit reaktor R3 a jako zdroj záření lampa s vlnovou délkou 365 nm. 

Aktivita testovaných katalyzátorů klesala v pořadí 3V MSG > 4 V MSG > 4V ZSG > 3V 

ZSG. Lze říci, že aktivnějšími tenkými filmy byly ty, které byly připraveny procesem 

řízeným v reverzně micelárním prostředí. 

Bylo zjištěno, že na fotokatalytický rozklad oxidu dusného má vliv zvolený způsob 

přípravy katalyzátorů i daný počet vrstev. Dále měla na fotokatalytickou redukci také vliv 

geometrie použitého reaktoru a zdroj záření. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Fotokatalytický rozklad, oxid dusný, fotokatalyzátor, sol – gel 

metody



 

 

ABSTRACT 

 

This diploma thesis focuses on photocatalytic decomposition of nitrous oxide in 

presence of TiO2 catalysts prepared by various sol-gel techniques and having different 

number of applied layers. The aim of the thesis is to find out if an application of different 

preparation methods and different number of applied layers has an effect on photocatalytic 

decomposition of nitrous oxide.  

The thin layers of TiO2 were prepared by ZSG method (i.e. acidly catalyzed sol-gel 

process) and by MSG method (i.e. sol-gel process regulated in reverse micellar 

environment). Catalysts were prepared with three and four layers in both cases. The 

surface morphology and the roughness differences of particular types of the layers were 

studied by the method of atomic force microscopy. Optical properties of the layers were 

evaluated by UV-Vis spectroscopy and the layers thickness was evaluated by X-ray 

diffraction.  

Before the photocatalytic decomposition of nitrous oxide  the photolytic 

decomposition of nitrous oxide (i.e. the reaction without the catalysts) was performed. The 

reaction was performed in two types of annular batch reactors, which differed by their 

geometry. The aim was to determine which geometry is more suitable for the 

photocatalytic decomposition of nitrous oxide. In the process of photolysis two different 

radiation sources – the 8 W Hg lamp with 254 nm wavelength and the 8 W Hg lamp with 

365 nm wavelength were used.  

After the photolysis results evaluation the R3 reactor and the 365 nm wavelength 

lamp were used for subsequent activity measuring of prepared thin layers of TiO2. The 

activity of tested catalysts decreased in the order 3V MSG > 4 V MSG > 4V ZSG > 3V 

ZSG. It was obvious that the more active thin layers were those prepared by the process 

regulated in reverse micellar environment. 

Finally, it was found out that the process of photocatalytic decomposition of nitrous oxide 

is influenced by chosen method of catalyst’s preparation, by the number of the layers, by 

the reactor geometry and also by radiation source.  

 

Keywords: Photocatalytic decomposition, nitrous oxide, photocatalyst, sol-gel methods 

metod
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1 ÚVOD 

O existenci globálního klimatického systému Země lze hovořit od vzniku atmosféry, 

tedy před asi 4,5 miliardami let. Život na Zemi vznikl zhruba před 3,8 miliardami let. Od této 

chvíle do dnešních dnů existuje atmosféra a tedy i klimatický systém, který se interakcí 

s biosférou vzájemně velmi ovlivňuje. Klimatický systém Země nikdy nebyl a patrně nikdy 

nebude zcela stabilní. Mění se vlivem vnějších podmínek, které na něj působí [1]. 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením současné změny klimatického systému, ke kterému 

dochází na Zemi, je především narůstající tendence skleníkových plynů v atmosféře, jež 

vykazují schopnost vytvářet skleníkový efekt. Tyto plyny díky svým fyzikálním vlastnostem 

propouštějí krátkovlnné záření horkých těles a naopak pohlcují dlouhovlnné záření těles 

chladnějších. Díky tomu ohřívají sebe i okolí. Z toho vyplývá, že atmosféra se zahřívá tím 

více, čím vyšší je v ní množství skleníkových plynů. Mezi skleníkové plyny řadíme: vodní 

páru, oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), ozón (O3), freony a vzácné plyny 

[2]. V okamžiku kdy dochází k nárůstu koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, 

hovoříme o antropogenním skleníkovém jevu. Tento jev je spojován především s lidskou 

činností a to s odlesňováním, spalováním fosilních paliv a dopravou. 

Oxid dusný zaujímá v pořadí důležitosti mezi skleníkovými plyny 3. místo. Do 

atmosféry se dostává interakcí s půdou, kdy z větší části jde o přirozený proces [3]. 

K nejvýznamnějším zdrojům oxidu dusného patří především zemědělství (dusíkatá hnojiva), 

spalování fosilních paliv, biomasy a odpadů. A také emise z chemického průmyslu, 

využívající dusík například jako oxidační činidlo [4]. 

Jedním z možných řešení jak nejjednodušeji odstranit oxid dusný je jeho rozklad 

v přítomnosti vhodného katalyzátoru na dusík a kyslík. Stále atraktivnější technologií pro 

současný průmysl je proto fotokatalýza. Při tomto procesu dochází k rozkladu za pomoci 

světla a fotoaktivního materiálů. 

Tato práce se zabývá fotokatalytickým rozkladem oxidu dusného, který je jedním 

z hlavních plynů výrazně ovlivňujících zemskou atmosféru a tím i život na naší planetě. 
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce byla řešena v rámci projektu OP VaVpi ENET – 

Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie (CZ.1.05/2.1.00/03.0069). Cílem 

této práce bylo: 

 Zkoumání fyzikálně-chemických vlastností tenkých filmů TiO2 připravených různými 

sol-gel technikami. 

 Experimentální studium fotokatalytického rozkladu N2O v přítomnosti tenkých filmů 

TiO2. 

 Vyhodnocení naměřených dat. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Katalýza 

V polovině 19. století bylo známo, že reakce můžeme zpomalit či urychlit a to použitím 

látek, které se v průběhu reakce nemění. Těmto látkám říkáme katalyzátory. Katalyzátory se 

nepodílejí na stechiometrii reakce, výrazně však ovlivňují rychlostní konstantu. Rovnovážná 

konstanta zvratných reakcí se ale nemění. Výsledný mechanismus je energeticky méně 

náročný, než mechanismus původní, kdy katalyzátor přítomen není. 

Vhodná volba katalyzátoru umožňuje aktivovat pouze jednu z více možných reakcí 

systému. Působení katalyzátoru tedy neomezuje pouze usnadnění celkové přeměny systému, 

ale také umožňuje tuto přeměnu řídit žádaným směrem [5]. Již nepatrné množství 

katalyzátoru je schopno ovlivnit rychlost chemické reakce [7]. 

Při reakci není katalyzátor spotřebován. V zásadě by ho stačilo do systému přidat jen 

nepatrný podíl k přeměně nekonečného množství. Z důvodu reakcí jako je rozklad, 

sekundární reakce, nebo změna fyzikální podstaty však může dojít ke ztrátě aktivity 

katalyzátoru [5]. 

Katalyzátory mohou být jak plyny, kapaliny tak i tuhé látky. Dále mohou být 

katalyzátory i některé látky živočišného původu jako jsou například enzymy. V průmyslu jsou 

používány především katalyzátory v pevném stavu. Tyto katalyzátory jsou zvláštní tím, že 

mohou být použity v pevném stavu, nebo mohou být naneseny na nosičích, kterými mohou 

být jiné pevné látky (pemza, křemelina) [5]. 

Aktivita katalyzátory může být zvýšena pomocí jiných látek. Tyto látky jsou 

označovány jako: koaktivátory, aktivátory a promotory. Katalytická aktivita může být také 

snížena pomocí látek zvaných inhibitory a katalytické jedy. Inhibitory jsou schopny snížit 

aktivitu pouze částečně a katalytické jedy, aktivitu ruší [5]. 
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Obr. 1: Znázornění katalyzované a nekatalyzované reakce [6]. 

 

 

Pří reakci, která není katalyzovaná, je aktivační bariéra větší než u reakce katalyzované 

(Obr. 1). Protože při katalyzovaném ději jsou oba děje následné, řídícím krokem bude děj 

pomalejší. Katalyzátor nemůže vyvolat reakci, která není z hlediska termodynamických 

zákonů možná. Katalyzátor zůstává po dokončení nezměněn, nedodává do rekce energii, a 

proto nemůže ovlivnit polohu rovnováhy. A protože rovnovážná konstanta chemické reakce je 

rovna poměru rychlostních konstant ve směru přímém a zpětném, musí katalyzátor ovlivňovat 

rychlost přímé a zpětné reakce stejným způsobem tak, že výsledný poměr rychlostních 

konstant zůstane nezměněn [5]. 

 

 

Různé katalyzované reakce se obvykle rozdělují na: 

 homogenní – reakce, ve kterých se katalyzátor nachází v homogenní plynné, nebo 

kapalné směsi s reagujícími látkami, 

 

 heterogenní – reakce, kdy se katalyzátor nachází ve formě samostatné fáze a 

vzájemné působení probíhá na fázovém rozhraní [8]. 
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3.2 Heterogenní katalýza 

Při heterogenní katalýze vystupuje katalyzátor jako oddělená fáze. Heterogenní 

katalyzátory mají několik výhod. Patří mezi ně možnost pracovat za výhodnějších podmínek, 

ale i čisté a selektivní působení. Použitím těchto katalyzátorů lze dosáhnout kvantitativních 

výtěžku při různých reakcích, jako jsou např. hydrogenace, dehydrogenace, oxidace atd. a to 

z toho důvodu, že katalyzátory usměrňují reakce pouze k té funkční skupině, jejíž přeměny 

chceme dosáhnout [5]. 

Katalyzátory bývají převážně pevné látky a látky reagující jsou plynné. K vlastní reakci 

dochází na rozhraní těchto dvou fází. Celkový průběh reakcí plynů pomocí tuhých 

katalyzátorů, probíhá sledem dílčích dějů. Tzn., že celková rychlost reakce závisí na 

rychlostech těchto dílčích dějů. Tyto děje lze dále rozdělit podle povahy na fyzikální, které 

jsou děje látkového transportu a na chemické, u nichž dochází k látkovým přeměnám. Dále 

zejména u chemických pochodů dochází k uvolnění či spotřebování tepla. Výsledný pochod je 

tedy ještě komplikovanější a to díky převodu tepla mezi katalyzátorem a hlavním proudem 

plynu [5]. 

 

Kinetiku heterogenních dějů můžeme popsat v několika bodech: 

 Vnější difuze - transport výchozích látek z plynné či kapalné fáze k povrchu 

katalyzátoru. 

 Vnitřní difuze - transport látek z vnějšího k vnitřnímu povrchu katalyzátoru (v póru 

katayzátoru). 

 Látkové přeměny: 

- adsorpce výchozích látek na povrchu katalyzátoru, 

- povrchová reakce, 

- desorpce produktů. 

 

 Vnitřní difuze – transport produktů od vnitřního povrchu katalyzátoru. 

 Vnější difuze – transport produktů od vnějšího povrchu katalyzátoru do plynné či 

kapalné fáze. 

Právě látkový transport, které řadímé mezi makrokinetické jevy značně ovlivňuje 

katalytický děj. Rychlost transportu výchozích a konečných látek mezi plynnou popř. 
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kapalnou fází a vnějším povrchem závisí obecně na hydrodynamických a difuzních 

vlastnostech systému (rychlost proudění, velikost částic, difuzní koeficienty).  

U kapalin eliminujeme vnější difúzi zvýšením intenzity míchání, u plynů naopak 

zvýšíme průtok. V obou případech se usnadní látkový přenos a vnější difúze již nebude řídící 

krok. Rychlost difúze výchozích a konečných látek porézní strukturou tuhé látky (tzv. vnitřní 

transport nebo vnitřní difuze) je dána rozměrem a strukturou pórů, velikostí částic, difuzními 

koeficienty a koncentračními gradienty složek. 

Oba tyto uvedené pochody jsou fyzikální povahy, se slabší závislostí na teplotě. 

Z důvodu neomezování rychlosti pochodů difuzí, se reakční prostor naplní rozptýleným 

katalyzátorem, tak aby se dosáhlo co nejlepšího styku s reakční směsí [5]. 

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

určovat látkové přeměny. Přesněji nejpomalejší krok látkových přeměn. Řídícím krokem 

látkové přeměny může být adsorpce, desorpce nebo povrchová reakce [9]. 

 

3.3 Fotokatalýza 

Tento nadějný objev 20. století, vykazuje výrazný synergický efekt spolupůsobení 

světelného záření a vybraného polovodiče s možností všestranného využití v praktickém 

životě. Fotokatalýza je perspektivní především proto, že neinvazivním způsobem přispívá ke 

zlepšení životního prostředí. Může tak výrazně zlepšit životní podmínky, jelikož lze bez 

velkých nároků odstranit špínu, zápach, bakterie, ale například také čistit vodu. [10]. 

Principem fotokatalýzy je v podstatě fotochemická reakce, která je urychlená pomocí 

katalyzátoru. Při fotokatalýze se používají polovodičové materiály, které mají vodivostní a 

valenční elektronové pásmo odděleno zakázaným pásmem. Na rozdíl od kovů, které mají 

elektronové stavy spojité [7]. 
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Obr. 2: Zobrazení principu fotokatalýzy. 

 

Principem fotokatalýzy je absorpce záření vhodné vlnové délky v částicích 

fotokatalyzátoru. V těchto částicích dojde k excitaci elektronu z valenčního pásu do pásu 

vodivostního. Ve valenčním pásu zůstane kladný nosič náboje – díra h
+
. Rovnice 1 

znázorňuje rozdíl energií valenčního a vodivostního pásu.Valenční pás polovodičů, který leží 

na energetické hladině Ev a je plně obsazen elektrony. Vodivostní pás Ec má vyšší energii a 

bývá často neobsazen. Mezi těmito dvěma pásy existuje oblast, ve které se nevyskytují žádné 

povolené elektronové vlnové stavy. Tuto oblast označujeme jako oblast zakázané energie Eg 

[11]. 

                                                            Eg = Ec – Ev                                                                 (1) 

Fotokatalýza probíhá nejčastěji na povrchu polovodiče. Polovodič se svými fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi leží mezi kovy a izolanty [12]. Izolanty mají šířku zakázaného pásu 

větší než polovodiče, proto ani sebevětším dodáním energie nedojde k excitaci elektronů [11]. 

Obvykle jsou jako polovodiče označovány látky s pásem zakázaných energií nižším než 3,2 

eV [12].                                              
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Obr. 3: Znázornění polohy valenčního a vodivostního pásma u polovodiče a u izolantu. 

 

Fotokatalýza v přítomnosti polovodičů je iniciována absorpcí fotonu s energií 

ekvivalentní nebo větší než je energie zakázaného pásma za vzniku páru volný elektron a 

pozitivní díra. Vznik páru elektron – díra a jeho zánik je znázorněn následujícími rovnicemi 

(2) a (3).  

 

                                                         á   
                   
                                                       (2) 

 

                                                                        
             
                                                           (3) 

 

Následkem vzniku páru volný elektron – díra, se po ozáření mohou částice katalyzátoru 

k okolním molekulám chovat jako elektronové donory nebo akceptory. Z důvodu možné 

rekombinace je doba životnosti páru elektron - díra velmi malá, řádově v nanosekundách. Z 

tohoto důvodu je důležité zabránit rekombinaci páru elektron-díra před nastávající chemickou 

reakcí odehrávající se na povrchu katalyzátoru. 

Obrázek 4 zobrazuje jednotlivé procesy, kterých se volný elektron a díra mohou účastnit 

po absorpci fotonu o vhodné energii. Polovodič může darovat elektrony akceptoru na svém 

povrchu (cesta A). Positivní „díra“ může migrovat k povrchu, kde dojde ke kombinaci s 

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



11 

 

samotných elektronů a děr. Rekombinace se může odehrávat uvnitř polovodičových částic 

(cesta C) nebo na jejich povrchu (cesta D). Rychlost přenosu náboje závisí na poloze hranice 

zakázaného pásu a na redoxním potenciálu adsorbovaných skupin. Vzhledem k velmi rychlé 

rekombinaci elektronů a děr je důležité, 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 před adsorbovaných donorů a 

akceptorů, což úzce souvisí s adsorpční a desorpční rovnováhou [11]. 

 
 

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

fotochemické reakci [11]. 

 

3.4 Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý je relativně levný, netoxicky a chemicky stabilní bílý prášek. Znám je 

především kvůli svému využití jako bílý pigment, známý jako titanová běloba. TiO2 se může 

vyskytovat v přírodě v několika modifikacích (obr. 5), kterými jsou rutil (a), anatas (b) a 

brookit (c). Modifikace rutilu má tetragonální krystalickou strukturu. Při vysokých teplotách 

je stálý. Rutil je v průmyslových výrobách nejvyužívanější. Anatasová modifikace také 

zachovává tetragonální uspořádání krystalické mřížky, jeho stálost je však při nižších 

teplotách. Jeho fotoaktivita je vyšší, a proto je vhodnější pro fotokatalytické účely. 

Brookitová modifikace má krystalickou mřížku uspořádanou kosočtverečně [10]. 
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a)                                  b)                               c) 

 

 

Obr. 5: Modifikace oxidu titaničitého a) rutil, b) anatas, c) brookit [13]. 

 

3.5 Fotokatalyzátory na bázi TiO2 

Díky úspěchům vědeckého týmu Fujishima a Hondy při provedení štěpné reakce vody 

na TiO2 elektrodách se dostal oxid titaničitý do popředí zájmu [14]. Tímto úspěchem se stal 

jedním ze základních materiálů využívaných ve fotokatalýze. Důvodem jeho častého využití 

jsou jeho chemická stálost, finanční dostupnost a netoxičnost. Energie zakázaného pásma 

v roztoku o hodnotě pH = 1 byla stanovena na 3,2 eV pro anatas a 3,0 eV pro rutil [15].  

Vedle fotokatalytických vlastností vykazuje navíc schopnost hydrolyzovat svůj povrch 

ve vodných roztocích účinkem světla. Jeho nevýhodou je neschopnost účinně využít sluneční 

energii a to z důvodu příliš vysoké energie zakázaného pásma, kdy je nutná excitace v oblasti 

vlnových délek UV záření [16]. 

Přirozeně, že typ oxidu titaničitého, který je využíván jako pigment, se liší od toho, 

který se používá jako fotokatalyzátor. V obou případech má oxid titaničitý jeden soubor 

vlastností [17]. Pro potřeby fotokatalýzy se nejčastěji jako srovnávací katalyzátor využívá 

komerční TiO2 Evonik P25 dříve znám jako „Degussa“. Jeho složení je přibližně 30 % rutilu a 

70 % anatasu. Jeho aktivní povrch je asi 50 ± 15 m
2
 g 

-1
. Částice tohoto katalyzátoru mají 

velikost v průměru 21 mm, ve většině případů však tvoří agregáty [17,18]. 

3.6  Tenké filmy 

Již mnoho let jsou tenké vrstvy používány k povrchovým úpravám různých substrátů. 

Existuje mnoho možností jejich uplatnění například v elektrotechnickém průmyslu, 

strojírenství, energetice [19]. Dále je příprava tenkých vrstev jedním z hlavních výzkumů 

v oblasti fotokatalýzy. 

O tenké vrstvě můžeme hovořit, pokud se jedná o materiál v rozsahu tloušťky od 

několika nanometrů, až po několik mikrometrů. Tento materiál je většinou vytvořen na 
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základním materiálu, což je substrát. Vzhledem k ostatním rozměrům je tloušťka takovéto 

vrstvy zanedbatelná. Deponované vrstvy je třeba chápat jako systém, neboť vrstva pro svoji 

tloušťku dosahuje společně se substrátem specifických vlastností a chování. Samotné tenké 

vrstvy mají na rozdíl od objemových materiálů rozdílné vlastnosti a to nejen z důvodů svojí 

tloušťky, ale i následkem depozičních procesů, které lze označit jako nerovnovážné a 

iniciující vznik metastabilních fází [20]. 

Mezi nejdůležitější vlastnosti tenkých vrstev patří adheze k substrátu, jelikož bez 

kvalitního adhezního spojení dochází k degradaci systému. Jedním z dějů, kterými můžeme 

adhezi do určité míry ovlivnit, je před-depoziční úprava substrátu. Patří zde například 

chemické, nebo iontové čištění [20]. 

 

3.7 Metody přípravy tenkých vrstev 

Metody přípravy tenkých vrstev se nejčastěji rozdělují do dvou základních skupin a to 

na fyzikální a chemické. 

3.7.1 Chemické způsoby přípravy 

Při přípravě tenkých vrstev katalyzátorů chemickým způsobem, je využíváno především 

reakce chemicky aktivních látek. Metody přípravy chemickou cestou můžeme rozdělit 

několika způsoby. 

 

3.7.1.1 Metody sol-gel 

Metody sol – gel jsou používány především při přípravě anorganických materiálů a 

také pro přípravu organicko-anorganických kompozitních materiálů, z důvodu obtížné 

přípravy jinými metodami. Principem těchto metod je příprava koloidní suspenze (solu), která 

je převedena na viskózní gel a poté na pevný materiál. Tyto metody mají mnoho výhod, a 

proto jsou hojně využívány. 

Nejprve u sol – gelových reakcí dochází k hydrolýze prekurzoru, kdy vznikají 

hydroxylové skupiny, což znázorňuje rovnice č. 4. V následujících krocích, které popisují 

rovnice 5 a 6 dochází k polykondenzaci produktů hydrolýzy mezi sebou, nebo 

s nezreagovanými molekulami prekurzoru. 

 

                                          -Ti-O-R + H2O           - Ti-OH + R-OH                                     (4) 
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                                                    2 –Ti-OH           -Ti-O-Ti + H2O                                     (5) 

 

                                       - Ti-OH  + - Ti-O-R           -Ti-O-Ti + R-OH                               (6) 

Hodnota pH na počátku reakce ovlivňuje rychlost i mechanismus hydrolýzy i následné 

kondenzace [21]. 

Při přípravě tenkých vrstev se připravený sol nanáší na substrát, kde poté gelovatí. 

K nanášení solu jsou známé následující techniky [22]: 

Dip – coating – Principem této techniky je ponoření substrátu do předem připraveného 

solu a poté vytažení za určitých definovaných podmínek. V tomto případě jsou definované 

podmínky: rychlost ponoření, doba setrvání a rychlost vynoření. Po vynoření substrátu ze solu 

dochází k odpařování rozpouštědla a tvorbě tenké vrstvy [23]. 

Spin – coating – U této techniky se nejdříve substrát přichytne na terčík. Poté se na 

terčík nakápne připravený sol a poté se terčík roztočí. Díky předem definované úhlové 

rychlosti a působením odstředivé síly dojde na povrchu substrátu k vytvoření rovnoměrné 

vrstvy. Poté se terčík s nanesenou vrstvou ponechá na vzduchu a dochází k odpaření 

rozpouštědla [24]. 

Injekt – printing – Při této technice dochází k nanášení připraveného solu na substrát 

pomocí trysky. Substrát se pohybuje a sol dopadá na přesně definovaná místa. Tekutý sol 

vychází z trysky, ze které je vytlačován a toto vytlačování je řízeno piezo, nebo termo 

snímačem. Signál ze snímače je zprostředkován z řídící jednotky [25]. 

Elektrospinning – Principem této metody je elektrostatické zvlákňování. Dochází 

k využití vodivosti roztoků a jejich formování, mezi dvěma elektrodami, tryskou a terčíkem 

působením elektrického pole. Vysoké napětí je vedeno na kapiláru, ze které je poté 

vytlačován roztok. Na podložku jsou pomocí elektrostatického pole deponována vzniklá 

kuželovitá vlákna. Vlákna se poté lisují do membrán [26,27]. 

 

3.7.1.2 Chemická depozice z plynné fáze 

 

Principem této metody jsou chemické reakce, které probíhají v objemu plazmatu přímo 

nad povrchem substrátu za účelem vzniku vrstvy na povrchu substrátu. Reakce probíhá 

v plynné fázi a za vysokých teplot. Dochází k rozkladu jednotlivých složek a pomocí 

heterogenní reakce dojde k vzniku tenké vrstvy [28]. 
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3.7.2 Fyzikální způsoby přípravy 

Procesy vytváření tenkých vrstev fyzikálními metodami využívají procesy, které 

probíhají za nízkého tlaku k dosažení efektivního transportu z místa zdroje do místa rostoucí 

vrstvy. Transport může ovlivňovat vlastnosti rostoucí vrstvy [29]. Mimo využití nízkého tlaku 

se také používá magnetické pole. Fyzikální způsoby přípravy tenkých vrstev můžeme dále 

rozdělit na dvě techniky a to: napařování a naprašování [30]. 

 

3.8 Vybrané metody charakterizace vrstev 

Heterogenní katalyzátory jsou ve většině případů pevné porézní látky. Úroveň porozity 

a rozdílné vlastnosti vrstev jsou velkou měrou ovlivněny přípravou katalyzátorů a jejich 

zpracováním. Díky porézní struktuře se zvětšuje specifický povrch materiálu, který je pro 

aktivitu katalyzátoru velmi důležitý. Hlavními charakteristikami morfologie katalyzátorů tedy 

jsou: specifický povrch, specifický objem pórů a distribuce velikosti pórů. Pro zjištění 

velikosti pórů využíváme například techniky fyzikální adsorpce - desorpce dusíku. Dalšími 

používanými metodami ke zjištění morfologie katalyzátorů jsou skenovací elektronová 

mikroskopie (SEM), transmisní elektronová mikroskopie (TEM) [31]. 

Pro informace o struktuře jsou nejhojněji využívány metody spektroskopické jako 

například: infračervená spektroskopie (IR), UV-Vis, Ramanova spektroskopie, fluorescenční 

rentgenová spektroskopie, rentgenová difrakční analýza (XDR) [31].  

 

3.8.1 UV-Vis spektroskopie 

Tato analytická metoda se řadí mezi elektromagnetické spektroskopické metody. 

Podstatou této metody je absorpce elektromagnetického záření v intervalu 200-800 nm. Při 

absorpci záření dochází k excitaci valenčních elektronů, které jsou součástí molekulových 

orbitalů. Měření je prováděno, buď při vhodných vlnových délkách, nebo v krátkých 

časových intervalech, kdy se zaznamenávají celá spektra. Výhodou této metody je možnost 

měření vzorků ve všech skupenstvích [32]. 
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3.8.2 Mikroskopie atomárních sil 

Mikroskopie atomárních sil je technika, při které dochází ke skenování povrchu 

katalyzátoru pomocí sondy. U klasických mikroskopických technik se využívá nejčastěji 

paprsek. Principem této techniky je generování povrchů obrazů pomocí fyzikálních interakcí 

mezi vzorkem a hrotem. Mikroskop využívaný k této technice má tři základní části: místo pro 

umístění vzorku, pružné raménko s hrotem a optický detekční systém, který se skládá 

z laserové diody a fotodetektoru. Po interakci hrotu s povrchem vzorku dochází k vyvolání, 

buď odpudivých, nebo přitažlivých sil. Tyto síly způsobují ohyb raménka, a to v záporném, 

nebo kladném směru vzhledem ke vzorku. [33, 34].  

 

3.9 Skleníkový efekt 

Teplota naší planety je určována rovnováhou mezi energií přicházející od Slunce ve 

formě krátkovlnného záření a energií vyzařovanou Zemí do okolního vesmíru. Zemský 

povrch ohřívá krátkovlnné sluneční záření procházející zemskou atmosférou. Naproti tomu 

dlouhovlnné záření je z části atmosférou pohlcováno a opětovně vyzařováno. K zemskému 

povrchu se tedy vrací část energie. Tento jev se přirovnává k principu skleníku, a proto je 

označován jako skleníkový efekt. Plyny podílející se na tomto jevu jsou nazývány skleníkové 

plyny. Absence přirozeného skleníkového efektu by způsobila snížení teploty na zemském 

povrchu zhruba o 33°C [35]. Je však třeba odlišit přirozený skleníkový efekt a antropogenní 

skleníkový efekt, který vzniká právě působením plynů antropogenního původu (převážně 

spalováním fosilních paliv a odlesňováním) [36]. 

Plyny dusík a kyslík, tvoří většinu atmosféry. Tyto plyny nepohlcují ani nevyzařují 

žádné záření. Vodní pára, oxid uhličitý, metan a některé další plyny pohlcují určitou část 

tepelného záření [37]. Podstatný vliv na klimatické změny má především oxid uhličitý, který 

vzniká při rozkladu biologických látek a zároveň je složkou zemního plynu. V pořadí 

důležitosti mezi skleníkovými plyny zaujímá oxid dusný 3. místo. Do atmosféry se dostává 

interakcí s půdou, především při hnojení v zemědělství. Oxid dusný je 300 krát účinnějším 

skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Ve vzduchu je ho sice zhruba 1000 krát méně, ale 

molekuly oxidu dusného v atmosféře zůstávají v průměru 120 let [3]. Koncentrace oxidu 

dusného činila 325,1 ppb (meziročně o 0,9 ppb více). Ve srovnání s dobou před průmyslovou 

revolucí, tedy před rokem 1750, o 20 % [38]. 
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3.10 Oxid dusný 

Oxid dusný je za normálních podmínek bezbarvý nehořlavý plyn s příjemnou, mírně 

nasládlou vůní. Je běžně známý pod názvem ,,rajský plyn“, vzhledem k jeho působení při 

inhalaci vedoucím k radostné náladě a případně spontánnímu smíchu exponovaných osob. 

Hmotností je srovnatelný se vzduchem [39]. Oxid dusný má negativní dopad na zdraví 

člověka. Může způsobit snižování imunitního systému a dále ovlivňuje funkci plic. 

 

Tab. 1 Fyzikální a chemické vlastnosti oxidu dusného [6]. 

 

Chemický vzorec N2O 

Molekulová hmotnost 44,013 g.mol
-1 

Bod tání -91°C 

Bod varu (při tlaku 101,325 kPa) -88,5°C 

Kritická teplota 36,4°C 

Kritický tlak 7,245 MPa 

Hustota plynného N2O (15°C; 101,325 kPa) 1,872 kg.m
-3

 

Hustota kapalného N2O (-88,5°C; 101,325 kPa) 1,222 kg.dm
-3

 

Výparné teplo N2O (-88,5°C; 101,325 kPa) 376,14 kJ.kg
-1

 

Tlak par (20°C) 5,85 MPa 

Měrný objem (21°C; 101,325 kPa) 0,543 m
3
.kg

-1
 

Tepelná vodivost (0°C; 101,325 kPa) 14,57 mW.m
-1

.K
-1 

 

3.10.1 Zdroje emisí oxidu dusného 

Oxid dusný se přirozeně vyskytuje v atmosféře jako součást koloběhu zemského dusíku, 

a má celou řadu přírodních zdrojů jako jsou rostliny zvířata a mikroorganismy, které žijí 

v půdě a ve vodě. Přírodní emise oxidu dusného jsou především bakterie vyskytující se v půdě 

a oceánech. Nicméně, lidská činnost, jako je zemědělství, spalování fosilních paliv, nakládání 

s odpadními vodami a průmyslové procesy zvyšuje množství oxidu dusného v atmosféře [40]. 

Na Obr. 6 je znázorněno procentuální vyjádření zdrojů emisí oxidu dusného, které 

pocházejí z lidské činnosti. Největší podíl emisí, který je 67 %, pochází ze zemědělství. 

Zemědělství vytváří přímé i nepřímé emise. Přímé emise pocházejí ze zemědělských půd a 
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statkových hnojiv a nepřímé emise pocházejí z odtoků a vyplavování hnojiv [41]. Hodnoty 

některých průmyslových zdrojů emisí jsou uvedeny v Tabulce 2 [42]. 

 

 

 

 

Obr. 6: Procentuální vyjádření zdrojů emisí N2O z lidské činnosti [41]. 
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Tab. 2 Koncentrace N2O v odpadních plynech některých procesů [42]. 

Zdroj 
Koncentrace N2O 

v emisích 

Emise N2O 

celosvětově (kt.rok
-1

) 
Emisní faktor N2O 

Výroba kyseliny 

adipové 
30-50 mol.% <100 

0,3 kg N2O/1 kg 

kyseliny adipové 

Výroba kyseliny 

dusičné 
300-3000 ppm 400 

2-9 kg N2O/t 100% 

HNO3 

Výroba glyoxalu - 100 
330 kg N2O/1 t 

glyoxalu 

Výroba kyseliny 

šťavelové 
500-1500 ppm - - 

Mobilní spalovací 

procesy 
0-1000 ppm 400-900 

0,04-0,8 g N2O/kg 

paliva 

Spalování fosilních 

paliv 
5-12 ppm 190-520 0,1-1,4 kg N2O/TJ 

Spalování ve 

fluidním loži 
50-500 ppm - 14 kg N2O/TJ 

Spalování odpadů 0-600 ppm 500-1000 
5,5-66 kg N2O/1000t 

odpadu 

Spalování biomasy 0-600 ppm 1000 4 kg N2O/TJ 

Hnojení umělými 

hnojivy 
- 3500 - 

 

3.10.2 Možnosti odstranění oxidu dusného 

Z důvodu současného stavu problematiky emisí oxidu dusného je věnována značná 

pozornost možnostem jeho odstranění. Je zřejmé, že nejjednodušším postupem likvidace je 

jeho rozklad na kyslík a dusík v přítomnosti vhodného katalyzátoru. Výhodou této metody je, 

že produktem reakce jsou přirozené složky ovzduší. Jinou možností rozkladu N2O je termický 

rozklad, který však v porovnání s katalytickým rozkladem je energeticky, a tedy i finančně 

náročnější. Proto je katalytický rozklad v posledních letech předmětem výzkumů [43].  
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Katalytický rozklad oxidu dusného byl rozsáhle studován v přítomnosti katalyzátorů 

různého typu. Jednalo se jak o samotné nanesené kovy, tak o oxidy, směsné oxidy a zeolity. 

Cílem velké části prací bylo objasnění mechanismu reakce. Teprve v posledních letech se 

studie zaměřují na praktické aplikace. Aktivita katalyzátorů je nejčastěji sledována při 

počátečních koncentracích N2O odpovídající reálným koncentracím v odpadních plynech 

např. při výrobě kyseliny dusičné, nebo ze spalovacích procesů. Snahou je vyvinout aktivní a 

stabilní katalyzátor, jehož katalytické vlastnosti nebudou negativně ovlivněny dalšími 

složkami dalšími složkami, které se vyskytují v odpadních plynech, především kyslíkem, 

vodní parou a dalšími [43]. 

Nalezení vhodného katalytického systému pro rozklad oxidu dusného představuje 

hlavní krok k využití rozkladu jako nejjednoduššího postupu likvidace emisí oxidu dusného 

v odpadních plynech. Výzkum je zaměřen především na vývoj katalyzátorů, které jsou aktivní 

za nízkých teplot. V tomto případě se jako nadějné jeví katalyzátory připravené kalcinací 

sloučenin typu hydrokalcitu, které snadno desorbují kyslík a jejichž aktivita není negativně 

ovlivněna vodní parou [43]. Další možností jak dosáhnout rozkladu oxidu dusného na kyslík a 

dusík, je využití fotokatalytických procesů. 

 

3.10.1 3.10.3 Fotokatalytický rozklad N2O- rešerše 

Kočí a kol. provedli fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti práškového 

fotokatalyzátoru TiO2, který byl dále dopován Ag
+
 ionty. Fotokatalyzátor byl připraven 

metodou sol-gel. Fotokatylytický rozklad byl proveden ve vsádkovém reaktoru. K osvětlení 

byl použit zdroj UV-8 W Hg výbojka (λ =254 nm), která byla v reaktoru umístěna v ose 

symetrie. Mechanismus reakce odpovídal reakci 1. řádu. Nejvýše bylo dosaženo 77% 

konverze za 24 hod [44]. 

Obalová a kol. studovali fotokatalytický rozklad N2O pomocí tenkých filmů TiO2 a  

Ag-TiO2 (0,05, 0,25 a 1 hm Ag). Tenké filmy byly připraveny metodou sol-gel. Reakce byla 

provedena ve vsádkovém reaktoru osvětleném 8 W Hg-lampou. Vlnová délka byla 254 nm. 

Bylo zjištěno, že fotoaktivita Ag-TiO2 se zvyšovala s množstvím stříbra až do obsahu 0,25 

hm.%. Další zvýšení obsahu stříbra však konverzi nezměnilo. Zkoumán byl i vliv přítomnosti 

kyslíku a vodní páry. Bylo zjištěno, že přítomnost kyslíku a vodní páry konverzi mírně 

zvyšuje [45]. 
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Obalová a kol. se zabývali rozkladem N2O pomocí nanočástic ZnS, které byly 

stabilizovány na montorillonitu. Fotokatalytický rozklad probíhal ve vsádkovém reaktoru. 

K osvětlení byla použita Hg lampa (8 W, vlnová délka 254nm). Byla provedena i fotolýza za 

stejných podmínek. Po 24 hodinách v inertním plynu byla maximální konverze  

79 % a to za současného fotokatalytického a fotochemického rozkladu. Přítomnost vodní páry 

inhibovala fotokatalytickou rychlost rozkladu N2O [46]. 

Matsuoka a kol. se zabývali srovnáním účinnosti dvou odlišných katalyzátorů. 

Fotokatalyzátory byly na bázi ZSM-5 zeolitu a Y-zeolitu. Příprava byla provedena pomocí 

iontoměničové metody, katalyzátory byly dopovány Ag
+
 ionty. K rozkladu byla použita Hg 

lampa (λ > 250nm) s vodním filtrem. K vyhodnocení byla použita plynová chromatografie. 

 Bylo zjištěno, že fotokatalyzátory na bázi ZSM-5 zeolitu byly pro rozklad N2O účinnější. 

Dále byl prokázán vznik komplexu Ag
+
 
- 
N2O, který je stěžejní při fotokatalytickém rozkladu 

N2O [47]. 

Sano a kol. provedli fotokatalytický rozklad N2O za přítomnosti par metanolu. Jako 

katalyzátor byl použit Ag/TiO2, který byl připraven různými metodami. Použité metody, 

kterými byly fotodepozice, precipitace a impregnace, ovlivňovaly výsledný účinek reakce. 

Jako nejúčinnější byly zjištěny katalyzátory, které byly připraveny metodou fotodepozice. 

Dále byl zjištěn vliv množství stříbra. Nejvyšší úroveň aktivity fotokatalyzátoru byla zjištěna 

v přítomnosti 0,16 % Ag. Rozkladná reakce probíhala v reakční nádobě  

(1,83 dm
3
) se sklem Tempex. K ozařování byla použita Hg lampa (200 W). K vyhodnocení 

byla použita plynová chromatografie. Výsledným produktem byl plynný dusík a kyslík, který 

reagoval s metanolem za vzniku CO a CO2 [48]. 

Fotokatalytickým rozkladem N2O v přítomnosti fotokatalyzátoru na bázi ZSM-5 zeolitu 

dopovaného Cu
2+

 se zabývali Ebitani a kolektiv. Rozklad probíhal v konvenčním 

plynotěsném reaktoru o objemu 163 ml, který měl dále na spodní straně křemenné 

transparentní sklo. K ozařování byla použita Hg lampa (λ = 800-240nm).  Bylo zjištěno, že 

vlnová délka významně ovlivňuje fotokatalytický rozklad. Jako optimální vlnová délka pro 

použité katalyzátory byla stanovena λ <300 nm. Dále byla popsána degradace tohoto rozkladu 

[49]. 

Li a spol. se zabývali kinetikou rozkladu N2O za pomoci fotokatalyzátoru RuO2/Al2O3. 

Reakce probíhala v trubkovém reaktoru z křemenného skla, který byl dále ve spodní části 

zahříván. Teplotní interval se pohyboval v rozmezí od 300°C do 400°C. Konverze byla 
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udržována na úrovni nižší než 20 %. Kinetické parametry byly stanoveny z experimentálních 

dat v závislosti na Arrheniově rovnici. S ohledem na parciální tlak N2O bylo zjištěno, že 

rozklad probíhal podle rovnice 1. řádu. Při vyšších teplotách nebyl patrný vliv O2 na rozklad 

N2O, avšak při snižování teploty došlo k poklesu rychlosti při rozkladu [50]. 

Anpo a spol. zkoumali fotokatalyzátory na bázi Y- zeolitu dopované Cu ionty a jejich 

fotokatalytickou aktivitu. Bylo zjištěno, že měďnaté ionty se v nanopórech mohou vyskytovat 

jak ve formě dimeru Cu(I)-Cu(I), tak i ve formě monomeru Cu(I). Ozařování pomocí 

vysokotlaké Hg lampy jako zdroje UV záření (100 W, λ > 280 nm) vedlo k fotokatalytickému 

rozkladu N2O na N2 a O2. Bylo zjištěno, že fotokatalytická aktivita  

Y – zeolitů dopovanými Cu ve formě monomerů Cu(I) je vyšší než u dimerů, a tedy že jsou 

vhodnější pro rozklad N2O [51]. 

Ju a kol. připravili ionexovou metodou fotokatalyzátor Pb
2+

/ZSM-5. Byla zkoumána 

jeho fotokatalytická aktivita při rozkladu N2O. Při reakci byla použita Hg lampa s vodním 

filtrem (λ=250 nm). Přítomnost UV záření vedla k fotokatalytickému rozkladu N2O na N2 a 

O2. Měření ukázalo, že Pb
2+

 ionty existují ve vysoce rozptýleném stavu v pórech zeolitu. Bylo 

zjištěno, že při efektivní vlnové délce hraje přítomnost excitovaných Pb
2+

 iontů důležitou roli 

ve fotokatalytickém rozkladu N2O [52]. 

Srovnáním fotokatalyzátoru na bázi MCM-41 s kovalentně ukotveným derivátem 

bipyridinu a fotokatalyzátorem bez bipyridinového komplexu se zabýval Chen a kol. 

Fotokatalyzátor MCM-41 byl dále dopován Ag
+
 ionty, které s bipyridinem vytvořily komplex 

(Ag-bpy-MCM-41). Reakce byla provedena v přítomnosti UV záření, k tomuto účelu byla 

použita Hg lampa (λ > 200 nm, 500 W) s vodním filtrem. Bylo zjištěno, že přítomnost 

bipyridinu mnohonásobně zvyšuje aktivitu fotokatalyzátoru při rozkladu N2O [53]. 

Matsuoka a kol. připravili fotokatalyzátory Cu
+
/(SiO2/Al2O3), Cu

+
/Al2O3, Cu

+
/SiO2. 

Tyto fotokatalyzátory byly připraveny iontoměničovou a terovakuovou metodou při teplotě 

298 K. Po ozáření UV v přítomnosti N2O docházelo ke vzniku N2 a O2 což znamenalo, že 

fotokatalytický rozklad probíhal na Cu
+
 iontech fotokatalyzátoru. Nejefektivněji k rozkladu 

docházelo v přítomnosti směsi Cu
+
/(SiO2/Al2O3 [54]. 

Ebitani a spol. prováděli rozklad N2O v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi zeolitu 

ZSM-5, který byl dále dopován Cu
2+ 

ionty. Bylo zjištěno, že rychlost rozkladu N2O závisí na 

vlnové délce. Jako optimální vlnová délka byla stanovena λ < 300 nm. Reakce probíhala při 

teplotě 278 K a produkty této reakce byly N2 a O2. Dále bylo zjištěno, že desorpce O2 není 



23 

 

určující pro katalytický rozklad N2O. Rychlost rozkladu kolektiv vyjádřil rovnicí (7), kde a a 

b jsou konstanty přímo úměrné intenzitě světla [55]. 

 

                                              
      

           
 
 

                            (7) 

Přípravou a charakterizací zeolitu ZSM-5 s nanesenými oxidy Fe se zabývali 

výzkumníci Higashimoto a kol. Fotokatalyzátory pak použili při rozkladu N2O. Rozklad 

probíhal v přítomnosti UV záření při teplotě 298 K. Dále byl porovnáván vliv poměru Si/Al 

v zeolitu na aktivitu fotokatalyzátoru. Se snižujícím se poměrem Si/Al dochází k navýšení 

reakční aktivity a zvyšující se obsah vody vedl k negativní fotokatalytické účinnosti [56]. 

Matsuoka a spol. připravili ionexovou metodou fotokatalyzátory na bázi zeolitu  

ZSM-5, které byly dopovány Ag
+
 ionty. Následně prověřovali jejich účinnost při rozkladu 

N2O. K ozařování byla použita vysokotlaká Hg výbojka (λ > 250 nm) s vodním filtrem. Bylo 

zjištěno, že fotokatalytický rozklad N2O na N2 a O2 při 298 K probíhá mnohem účinněji 

v přítomnosti zeolitů ZSM-5/Ag
+
, než v přítomnosti Y-zeolitů. Dále bylo prokázáno, že 

přítomnost fotoexcitovaných komplexů Ag
+
N2O hraje důležitou roli při rozkladu N2O [57]. 

Ju a spol. připravili pomocí iontoměničové metody katalyzátory na bázi zeolitu ZSM-5, 

které byly dopovány Ag
+ 

 ionty. Fotokatalyzátory po ozařování vykazovali UV absorpční pás 

přibližně při 190 nm.  Předpokládá se, že se tak stalo následkem přítomnosti izolovaných Ag
+
 

iontů. Dále byl zjištěn posun absorpčního pásu do oblasti  

220 nm v přítomnosti N2O. Byl prokázán pozitivní vliv ozařování v UV oblasti od  

200 – 250 nm, což naznačuje, že izolované Ag
+
 ionty hrají významnou roli ve 

fotokatalytickém rozkladu N2O [58]. 

 

3.11 Analytické metody – Plynová chromatografie 

Chromatografie je metoda, která slouží k separaci a analýze složitých směsí. Tato 

metoda se velmi široce uplatňuje ve všech vědeckých odvětvích [59]. Umožňuje analyzovat 

složité směsi biologických molekul, nebo vybrané složky směsi izolovat. Princip 

chromatografie je založen na rozdílné afinitě dělených látek ke stacionární (nepohyblivé). 

Tuto metodu lze rozdělit podle několika kritérií [60]. 
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Plynová chromatografie má mezi separačními metodami výsadní postavení v analýze 

těkavých látek. Mezi výhody této techniky patří jednoduché a rychlé provedení analýzy, 

účinná separace látek a malé množství vzorku, které je potřebné k analýze. Existuje mnoho 

variant, v praxi jsou nejvíce rozšířeny plynové chromatografy s kapilárními kolonami [61]. 

Na obr. 8 je popsáno zjednodušené schéma plynového chromatografu [61]. 

 

 

 

Obr. 7: Zjednodušené schéma plynového chromatografu [61]. 

 

Plynová chromatografie se obvykle dělí na chromatografii v systému plyn – pevná látka 

(GSC) a na chromatografii plyn – kapalina (GLC). V případě GSC je distribuce analytu mezi 

stacionární a mobilní fází na adsorpci. GLC naproti tomu je příkladem rozdělovací 

chromatografie, kdy dochází k rozpuštění látky v obou fázích [64]. V plynové chromatografii 

je mobilní fáze představována nosným plynem. Jako nosné plyny se nejčastěji využívají 

vodík, dusík, helium, argon. Při volbě nosného plynu se uvažují určité faktory, kterými jsou 

např.: viskozita, čistota, reaktivita, typ použitého detektoru a cena plynu. Průtok plynu musí 

být v koloně optimalizován tak, aby se dosáhlo co nejlepšího rozdělení látek [61]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Příprava a charakterizace připravených katalyzátorů 

Pro přípravu solů, které byly použity k nanesení tenkých vrstev TiO2 na substrát, kterým 

v tomto případě byly skleněné válce, byly použity dvě modifikace procesu sol-gel. 

1. Kysele katalyzovaný sol-gel proces. 

2. Sol-gel proces řízený v reverzně micelárním prostředí. 

Proces sol-gel je často využíván díky svým vlastnostem, kterými jsou: krátká doba 

přípravy, stabilita a homogenita, široká možnost využití, atd. 

4.1.1 Příprava TiO2 solu kysele katalyzovaným sol-gel procesem (ZSG) 

K přípravě 260 ml homogenního solu TiO2 bylo použito 239,4 ml propan-2-olu  

(p.a. bezvodý, Penta), 23 ml isopropylalkoholátu titaničitého (čistota ≥97 % Aldrich). Roztok 

byl 15 minut míchán, dokud nebyl dokonale zhomogenizován. Následně bylo do roztoku 

přidáno 0,7 ml HNO3 (p.a. 65 %, Mach Chemikálie s.r.o.) a 1,4 ml destilované vody. Tento 

roztok byl hodinu míchán a poté byl nechán hodinu odstát  [62]. 

4.1.2 Příprava TiO2 solu procesem řízeným v reverzně micelárním prostředí 

(MSG) 

Pro přípravu 250 ml micelárního solu TiO2 bylo smícháno 148,3 ml cyklohexanu  

(p.a., Lachner), 63,4 ml neionogenního tenzidu Tritonu X-114 (polyethylen glykol  

p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenyl ether, Sigma-Aldrich) a 2,2 ml destilované vody. Roztok 

byl míchán 15 minut. Poté byl do roztoku vmíchán isopropylalkoholát titaničitý (čistota ≥  

97 % Aldrich) a následně byl roztok opět míchán po dobu 20 minut. Po dokonalé 

homogenizaci byl roztok ponechán odstát 30 minut [63]. 

4.1.3 Příprava tenkých vrstev 

Předem připravené soly byly použity k přípravě tenkých vrstev TiO2 na substrát. 

Substrátem v tomto případě byly sodnovápenaté skleněné válce (l = 9,8 cm, d = 4 cm). Vrstvy 

byly na válce naneseny metodou „dip-coating“. Principem metody je ponoření omytého a 

osušeného válce do solu za předem definovaných podmínek. Podmínkami jsou: rychlost 

ponoru (15 cm/min), doba zdržení (30 cm/min) a rychlost vynoření (6 cm/min). Po vynoření 
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válce docházelo hned ke gelovatění. Pro tuto metodu bylo použito zařízení Coater 5 idLab 

(firma ID LAB s.r.o.) [22]. 

Poté byly válce ponechány za laboratorních podmínek na vzduchu po dobu 4 hod. 

Zaschlé válce byly podrobeny kalcinaci při teplotě 500°C po dobu 2 hodin. Rychlost nájezdu 

teploty byla 3°C/min. Poté byly válce opět nechány samovolně vychladnout. Podle 

požadovaného počtu vrstev byl tento cyklus proveden 3-krát a 4-krát [22]. 

Katalyzátory byly připraveny na IET, VŠB-TUO. 

 

4.1.4 Charakterizace vrstev 

Tenké vrstvy TiO2 byly charakterizovány pomocí metody mikroskopie atomárních sil a 

UV-Vis. Dále byly vrstvy testovány na fotokatalytickou aktivitu, jejímž cílem bylo zjištění 

vlivu různé přípravy vrstev TiO2 [22]. 

 

4.2. Popis experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci N2O 

4.2.1 Popis reaktoru 

Experimentální zařízení pro fotokatalytickou redukci oxidu dusného bylo sestaveno 

v laboratoři Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů VŠB-TU Ostrava. 

Aparatura se skládá ze tří úseků a to: dávkování plynu, vlastní reakční části a analytické 

jednotky. 

Reaktant, kalibrační plyn o koncentraci 968 ppm N2O v heliu (SIAD - Technické 

plyny), byl přiváděn z tlakové láhve s redukčním ventilem přes uzavírací ventil a fritu do 

reaktoru. Pomocí rotametru (Omega FL-3861-C) byl sledován průtok plynu a jeho konstantní 

hodnota byla udržována jehlovým ventilem. 

K fotochemické redukci byly použity dva vsádkové reaktory s označením R2 a R3. 

Pláště vsádkových reaktorů byly vyrobeny s nerezové oceli. Rozměry reaktoru R2 jsou: vnější 

průměr 6,19 cm a výška 35 cm. Reaktor R3 má rozměry: vnější průměr 7,5 cm a výška 14,6 

cm. Do středu pláště obou reaktorů byla umístěna křemenná trubice. Do této trubice byl 

vkládán zdroj záření. Zdroje záření byly dva typy. Prvním z nich byla 8 W Hg lampa (Ultra- 

Violet Products Inc.), poskytující záření s vlnovou délkou 254 nm. Druhým zdrojem záření 

byla 8 W Hg (Ultra- Violet Products Inc.) lampa, která poskytovala záření o vlnové délce 356 
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nm. Zatěsnění mezi pláštěm reaktoru a křemennou trubicí bylo provedeno pomocí příruby a 

gumového těsnění. Ve spodní části reaktoru se nacházel snímač teploty (Greisinger, GTF35), 

v horní části reaktoru byl snímač tlaku (Greisinger, GMSD3, 5BAE). Aktuální hodnota 

teploty se zobrazovala na pHmetru (Greisinger GMH 3530) a tlak na digitálním tlakoměru 

(Greisinger, GMH 3110). Tyto veličiny byly nepřetržitě monitorovány. Všechny spoje byly 

provedeny pomocí spojek (Swagelok) a teflonových trubic. Schéma experimentálního 

uspořádání je uvedeno na obr. 5. 

Odběr plynného vzorku byl uskutečněn plynotěsnou stříkačkou (HAMILTON 10 cm3) 

přes septum. Plynné vzorky byly analyzovány plynovým chromatografem (YL 6100 GC) 

s dávkovací smyčkou a split/splitless injektážním systémem. Pro analýzu byl použit detektor 

TCD. Dělení bylo prováděno na koloně PoraPlot Q (30 m x 0,53 mm x 40 μm). Kalibračním 

plynem byl 968 N2O v heliu [31]. 

  

 

 

 

Obr. 8: Schéma aparatury pro fotokatalytickou redukci N2O 
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4.3. Pracovní postup při fotokatalytické redukci N2O 

 Před začátkem každého měření byl reaktor upevněn ke konstrukci. 

 Pro snímání teploty a tlaku byla k reaktoru připojena jednotlivá čidla.  

 Poté byl do reaktoru vložen katalyzátor ve formě skleněného válce s rozměry  

l = 9,8 cm, d = 4 cm.  

 Následně byla na reaktor umístěna duralová příruba, ve které je upevněna trubice 

z křemenného skla, poté byl reaktor utěsněn. 

 Zdroj UV záření, kterým byla 8 W Hg výbojka, byl vložen do křemenné trubice. 

 Do reaktoru byla přiváděna testovaná směs 968 ppm N2O v heliu. 

 Po uběhnutí 5 minut od začátku sycení byl díky škrtícímu ventilu nastaven tlak 

v reaktoru na hodnotu 120 kPa. 

 Po uplynutí dalších 10 minut bylo ukončeno sycení a zároveň byl uzavřen škrtící 

ventil reaktoru. 

 Fotokatalytická reakce byla započata v okamžiku zapnutí zdroje UV záření. 

 Odběry plynných vzorků probíhaly v přesně stanovených intervalech, v časovém 

rozmezí 0 – 12 hodin. Objem odebraného plynného vzorku byl 10 cm
3
. Odebraný 

vzorek byl ihned analyzován na GC. 

 Během měření byly zapisovány hodnoty teploty a tlaku do laboratorního deníku, a to 

především před zahájením svícení, před a po odběru plynného vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ A DISKUZE 

5.1 Charakterizace vrstev TiO2 

5.1.1 Mikroskopie atomárních sil 

Pomocí metody mikroskopie atomárních sil byla u jednotlivých typů vrstev studována 

povrchová morfologie a rozdíly v drsnosti. K měření byl použit mikroskop SolverNEXT  

(NT-MDT). Pro měření byl použit semi-kontaktní mód s využitím hrotů NSG01. Byly 

provedeny vždy 3 měření a to z různých míst povrchu. Tyto hodnoty byly zprůměrovány a 

vyhodnoceny pomocí programu Gwyddion. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3 [22]. 

 

Tab. 3: RMS faktory jednotlivých typů vrstev [22]. 

Počet vrstev 

Typ vrstvy TiO2 

 

 

ZSG 

 

MSG 

RMS (nm) RMS (nm) 

1 

7,6 

8,2 

8,2 

7,6 8,1 7,5 

8,9 7,2 

4 

5,1 

5,2 

2,2 

2,6 4,9 2,8 

5,7 2,7 

 

Z výsledků je patrné, že použitý typ techniky sol-gel má vliv na drsnost jednotlivých 

vrstev TiO2. Vrstvy připravené pomocí techniky MSG měli povrch hladší než vrstvy 

připravené pomocí techniky ZSG. Drsnost klesala s počtem nanesených vrstev [22]. 

 

5.1.2 UV-VIS spektroskopie 

Optické vlastnosti připravených vrstev byly hodnoceny metodou UV-Vis spektroskopie. 

Jejich propustnost byla měřena ve viditelné oblasti λ = 290 – 840 nm. Měření bylo provedeno 

pomocí optovláknového spektrometru USB4000 (OceanOptics). Opět bylo provedeno měření 

pro jednotlivé typy a počty vrstev. Následně byly vypočítány hodnoty energií zakázaného 

pásu. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4 [22]. 
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Tab.4: Hodnoty vlnových délek absorpční hrany a energií zakázaného pásu pro jednotlivé 

typy vrstev [22]. 

 

Počet vrstev 

Typy vrstev 

ZSG MSG 

λ (nm) Eg (eV) λ (nm) Eg (eV) 

3 314 3,95 346 3,58 

4 320 3,88 346 3,58 

 

Z výsledků uvedených v tabulce lze odvodit, že typ použitého sol-gel procesu má vliv, 

jak na absorpční hranu TiO2, tak i na energii zakázaného pásu. Nejnižší hodnoty zakázaného 

pásu vykazují vrstvy, které byly připraveny pomocí techniky MSG. Vrstvy připravené 

metodou ZSG mají hodnoty energií zakázaného pásu o poznání vyšší. Energie zakázaného 

pásu se vzrůstajícím počtem vrstev u metody ZSG lineárně klesá, naopak u metody MSG se 

hodnoty se vzrůstajícím počtem vrstev neměnili [22]. Analýzy byly provedeny a 

vyhodnoceny na IET VŠB-TUO. 

 

5.1.3 Tloušťka vrstev 

Měření reflektivity na tenkých vrstvách, bylo provedeno pomocí rentgenového záření. 

Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.5. Hodnoty byly naměřený a vyhodnoceny na 

MFF-UK Praha. 

 

Tab.5: Hodnoty tloušťky vrstev pro jednotlivé katalyzátory s různým počtem nanesených 

vrstev. 

Počet vrstev 

Typy vrstev 

ZSG MSG 

Tloušťka vrstvy 

(nm) 

Tloušťka vrstvy 

(nm) 

3 110 360 

4 140 490 
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Výsledky jsou pouze přibližné. Z uvedených hodnot můžeme vyvodit, že u katalyzátorů 

připravených v reverzně micelárním prostředí (MSG) dochází k většímu rozdílu tloušťky 

mezi jednotlivými vrstvami než u katalyzátorů připravených kysele katalyzovanou metodou 

(ZSG). 

5.2 Fotokatalytický rozklad na tenkých filmech TiO2 

5.2.1. Použité tenké filmy pro fotokatalytický rozklad N2O 

Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti tenkých filmů TiO2 byl sledován v časovém 

intervalu 0 – 12 hodin. V daných časových intervalech byla sledována koncentrace N2O. 

V rámci této práce byly testovány dva typy tenkých filmů nanesené ve třech a čtyřech 

vrstvách: 

 3V ZSG - tenký film ze solu TiO2 připraveným kysele katalyzovaným sol-gel 

procesem (ZSG) nanesený ve třech vrstvách. 

 4V ZSG - tenký film ze solu TiO2 připraveným kysele katalyzovaným sol-gel 

procesem (ZSG) nanesený ve čtyřech vrstvách. 

 3V MSG - tenký film ze solu TiO2 připraveným procesem řízeným v reverzně 

micelárním prostředí (MSG) nanesený ve třech vrstvách. 

 4V MSG - tenký film ze solu TiO2 připraveným procesem řízeným v reverzně 

micelárním prostředí (MSG) nanesený ve čtyřech vrstvách. 

 

5.2.2. Fotolytický rozklad N2O 

Před samotným měřením v přítomnosti jednotlivých katalyzátorů byl měřen fotolytický 

rozklad N2O. Pro zajištění stejných podmínek byl do reaktoru vložen skleněný válec bez 

nanesených vrstev. Fotolýza byla prováděna v časovém rozsahu 0 - 12 hodin na dvou typech 

reaktorů (R2 a R3) lišících se svou geometrií. Jako zdroj záření byly použity 8 W Hg lampy 

s vlnovou délkou 254 nm a 365 nm. 

Na jedno naplnění reaktoru bylo provedeno maximálně pět odběrů plynných vzorků. 

První vždy v čase 0 hodin (před reakcí) pro stanovení přesné koncentrace oxidu dusného a 

pak následně tři další vzorky v určitou dobu. 



32 

 

Odebrané vzorky byly analyzovány na plynovém chromatografu a výsledky byly 

zpracovány do přehledných tabulek. Z naměřených dat byla vypočtena konverze N2O pomocí 

rovnic (8-9). 
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Obr. 9: Závislost konverze N2O na čase bez přítomnosti katalyzátorů. 
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Obrázek 9 popisuje závislost konverze N2O na čase bez přítomnosti katalyzátoru v 

reaktoru R2 a R3 s použitím 8 W Hg lampy s vlnovou délkou 254 nm a 365 nm. Hodnoty 

konverze, které byly vypočteny na základě experimentálního měření v přítomnosti zdroje 

záření s vlnovou délkou 254 nm, byly pro reaktor R3 po 12 hodinách 32,9 % a pro reaktor R2 

po 12 hodinách 22,2 %. Při použití zdroje záření s vlnovou délkou 365 nm byly hodnoty 

konverze po 12 hodinách pro reaktory R2 i R3 1,1 %. Konverze po 12 hodinách záření  

(365 nm) je takřka zanedbatelná a lze ji považovat za chybu měření . Na základě výsledků lze 

říci, že fotolýza v přítomnosti UV záření s vlnovou délkou 365 nm prakticky neprobíhá. Pro 

testování jednotlivých připravených tenkých filmů byla jako zdroj záření zvolena UV lampa 

s vlnovou délkou 365 nm, u které lze předpokládát, že k rozkladu oxidu dusného vlivem 

fotolýzy prakticky nedochází. 

Pokud bylo použito záření s vlnovou délkou 254 nm, byly konverzní křivky v různých 

reaktorech (R2 a R3) odlišné. Rozdíly v hodnotách konverze byly pravděpodobně způsobeny 

odlišnou geometrií reaktorů. Reaktor R3 je nižší (výška 14,6 cm) než reaktor R2 (výška  

35 cm) a docházelo tedy k lepšímu ozáření testované směsi a k jejímu lepšímu promíchávání. 

Pro testování tenkých filmů TiO2 byl tedy použit reaktor R3 pro svou vhodnější geometrii. 

 

5.2.3. Vliv typu použitého tenkého filmu na fotokatalytický rozklad N2O 

Jednotlivé tenké filmy byly testovány v časovém rozsahu 0 - 12 hodin v reaktoru R3 

s použitím 8 W Hg lampy s vlnovou délkou 365 nm. Na jedno naplnění reaktoru bylo 

provedeno maximálně pět odběrů plynných vzorků. První vždy v čase 0 hodin (před reakcí) 

pro stanovení přesné koncentrace oxidu dusného a pak následně tři další vzorky v určitou 

dobu. 

Konverze N2O byly počítány pomocí rovnice (9). Vypočtené hodnoty konverze byly 

vyneseny do grafů pro tři a čtyři vrstvy obou typů tenkých filmů TiO2 (Obr. 10 a 11). 
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Obr. 10: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti katalyzátorů připravených metodami 

ZSG a MSG obsahující 4 vrstvy. 

 

Konverze pro jednotlivé katalyzátory se zvyšovala v závislosti na čase. Z grafu vyplývá, 

že v přítomnosti katalyzátoru připraveného procesem v reverzně micelárním prostředí (MSG) 

bylo dosaženo po 10 hodinách mírně vyšší konverze N2O (12,5 %), než katalyzátor 

připravený v kysele katalyzovaném prostředí (ZSG). Celkově však byly hodnoty během 

experimentálního měření vyrovnané. Konverze po 10 hodinách byla pro katalyzátory MSG 

12,5 %, pro katalyzátory ZSG 11,7 %. 
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Obr. 11: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti katalyzátorů připravených metodami 

ZSG a MSG obsahující 3 vrstvy. 

 

Při porovnání konverzí N2O u katalyzátorů obsahujících 3 vrstvy lze pozorovat 

výraznější rozdíl v získaných hodnotách. Hodnoty konverzí N2O v přítomnosti obou typů 

katalyzátorů se zvyšovaly s narůstajícím časovým intervalem. V přítomnosti katalyzátoru 

připraveným procesem řízeným v reverzně micelárním prostředí byla pozorována vyšší 

účinnost než v přítomnosti katalyzátoru připraveného kysele katalyzovaným sol – gel 

procesem. Konverze N2O s katalyzátorem MSG byla po 10 hodinách 13,3 %. Katalyzátor 

ZSG vykazoval po stejné době ozařování výrazně nižší konverzi N2Opouze 6,6 %. 

Aktivita testovaných tenkých vrstev TiO2 klesala v pořadí 3V MSG > 4 V MSG > 4V 

ZSG > 3V ZSG. Lze říci, že aktivnějšími tenkými filmy byly ty, které byly připraveny 

procesem řízeným v reverzně micelárním prostředí.  

Tytéž tenké filmy byly již použity při rozkladu azobarviva acid oranž 7 [22]. Barvivo bylo 

rovněž ozařováno UV s vlnovou délkou 365 nm. I v tomto případě byly fotoaktivnější 

katalyzátory TiO2 připravené procesem řízeným v reverzně micelárním prostředí a nejvyšší 

aktivitu vykazoval shodně třívrstvý katalyzátor MSG. 
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Pro vyhodnocení dat i kinetických konstant fotokatalytického rozkladu N2O byla 

použita integrální forma materiálové bilance pro izotermický ideálně míchaný vsádkový 

reaktor Na základě literární rešerše lze předpokládat, že studovaný rozklad probíhá jako 

reakce prvního řádu. Kinetická rovnice má tvar: 

 

                                                                                                                                      (10) 

 

                      k
X


1

1
ln        (11) 

                                                                                                                  

kde X je stupeň přeměny, tedy konverze N2O, k je kinetická konstanta (hod
-1

), τ je čas v  

hodinách.  

Vyhodnocení kinetických dat je znázorněno na obrázcích 12 pro fotolýzu a na obrázku 

13 pro všechny čtyři testované katalyzátory. Rychlostní konstanty jsou shrnuty v tabulce 6 pro 

fotolýzu a tabulce 7 pro použité katalyzátory. Z grafů je patrné, že fotokatalytický rozklad 

N2O lze popsat kinetickou rovnicí 1. řádu. 

 

Obr. 12: Vyhodnocení kinetických dat pro fotolytický rozklad N2O bez přítomnosti 

katalyzátorů integrální metodou. 
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Kinetika reakce rozkladu N2O v přítomnosti zdroje záření s vlnovou délkou 254 nm 

probíhala pro reaktor R3 rychleji. Rychlost reakce v reaktoru R2 byla nižší, rozdíl byl 

pravděpodobně způsoben rozdílnou geometrií použitých reaktorů. Při reakci v přítomnosti 

zdroje záření s vlnovou délkou 365 nm byly rychlosti reakcí po srovnání s rychlostmi 

předchozího měření (λ -254 nm) nesrovnatelně nižší, nezávisle na použitém typu reaktoru. 

Lze říci, že k fotolýze N2O v přítomnosti záření s vlnovou délkou 365 nm prakticky 

nedochází.  

 

Tab.6: Kinetické konstanty fotolytického rozkladu N2O pro jednotlivé reaktory a typy 

světelného záření. 

Katalyzátor 
Rychlostní konstanta 

(hod
-1

) 

254 nm fotolýza R3 0,0322 ± 0,0005 

254 nm fotolýza R2 0,0206 ± 0,0006 

365 nm fotolýza R3 0,0013 ± 0,0004 

365 nm fotolýza R2 0,0012 ± 0,0003 

 

Nejvyšší rychlostní konstanta (0,0322 ± 0,0005 hod
-1

) byla stanovena v případě 

fotokatalytického rozkladu N2O probíhající v reaktoru R3 se zdrojem záření mající vlnovou 

délku 254 nm.  

Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti 

jednotlivých katalyzátorů s použitím vlnové délky 365 nm je znázorněn na obr. 13. Z grafu je 

patrné, že kinetika reakce katalyzátoru MSG obsahující 3 vrstvy byla nejvyšší. Katalyzátory 

připravené jak metodou MSG tak ZSG obsahující 4 vrstvy měly hodnoty kinetických dat 

srovnatelné. Nejnižší kinetika reakce byla prokázána u katalyzátoru připraveného metodou 

ZSG obsahujícího 3 vrstvy. 
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Obr. 13: Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti 

jednotlivých katalyzátorů integrální metodou. 

 

 

Tab. 7: Kinetické konstanty fotokatalytického rozkladu N2O pro jednotlivé katalyzátory a 

počet nanesených vrstev 
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Nejvyšší hodnotu rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu N2O měl katalyzátor 

připravený procesem řízeným v reverzně micelárním prostředí obsahující 3 vrstvy, který se 
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byla zjištěna v přítomnosti katalyzátoru, který byl připraven kysele katalyzovaným sol - gel 

procesem obsahující 3 vrstvy. Vrstvy připravené pomocí techniky MSG měly nejen více 

hladší povrch (2,6 nm) než vrstvy připravené pomocí techniky ZSG (5,2 nm), ale rovněž měli 

nižší hodnoty energií zakázaného pásu (3,58 eV) v porovnání s vrstvami ZSG (3,88 eV a 3,95 

eV). Oba tyto faktory mohly mít vliv na vyšší fotoaktivitu vrstev MSG.  

Dalo by se předpokládat, že větší tloušťka vrstev a tedy větší množství katalyzátoru by 

mohla aktivitu katalyzátoru zvýšit. Tento předpoklad se potvrdil u katalyzátoru typu ZSG, kde 

tloušťka vzrostla ze 110 nm (3V ZSG) na 140 nm (4V ZSG) a nárůst fotoaktivity byl výrazný. 

Rychlostní konstanta vzrostla z 0,0073 hod
-1

 na 0,013 hod
-1 

tedy o 56 %. Zcela odlišný trend 

vykazovaly vrstvy typu MSG, kde sice došlo nárůstu z 360 nm (3V MSG) na 490 nm (4V 

MSG), ale nárůst fotoaktivity nebyl zaznamenán, naopak. Rychlostní konstanta klesla 

z 0,0155 hod
-1

 na 0,132 hod
-1 
to znamená o 11 %. Nanesená další vrstva již pravděpodobně 

nemohla zvýšit aktivitu z důvodu nedostatečného osvitu celé aktivní vrstvy. Možnou roli zde 

rovněž mohla sehrát krystalinita vrstev. Tuto domněnku by měla potvrdit rentgenová 

difrakční analýza, která bude provedena v rámci dalších charakterizací. 

Z výsledků tedy vyplývá, že na fotokatalytický rozklad N2O má vliv jak zvolená metoda 

přípravy katalyzátoru, tak i nanesený počet vrstev a v neposlední řadě i použitá vlnová délka 

UV záření a geometrie fotoreaktoru. 
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6 ZÁVĚR 

 

V důsledku lidské činnosti se vyprodukované skleníkové plyny v posledních letech staly 

často řešeným tématem v otázkách globálního oteplování. Oxid dusný je jedním z plynů, které 

přispívají k zvyšování antropogenního skleníkového efektu. Narůstající koncentrace tohoto 

plynu, trvale poškozuje ozonovou vrstvu a tím narušuje celkové Zemské klima. Tato 

diplomová práce se zabývá rozkladem tohoto plynu v přítomnosti katalyzátorů s použitím UV 

záření.  

Katalyzátory TiO2 ve formě tenkých filmů, které byly používány pro fotokatalytický 

rozklad N2O, byly připraveny dvěma různými sol-gel technikami; kysele katalyzovaným sol-

gelem (ZSG) a sol-gelem v reverzně micelárním prostředí (MSG). 

V obou případech byly připraveny fotokatalyzátory se třemi a se čtyřmi vrstvami. 

Pomocí metody mikroskopie atomárních sil byla u jednotlivých typů vrstev studována 

povrchová morfologie a rozdíly v drsnosti. Mikroskopie ukázala, že se zvyšujícím se počtem 

vrstev drsnost klesala. U katalyzátorů připravených technikou MSG byl povrch více hladší. 

Metodou UV-Vis byla zjišťována propustnost v oblasti vlnových délek  

λ = 290 – 840 nm. Vrstvy, které byly připraveny technikou MSG měly nejnižší hodnoty 

zakázaného pásu, se zvyšujícím se počtem těchto vrstev se však neměnily. Naopak u 

katalyzátoru připravených technikou ZSG hodnoty zakázaného pásu klesaly. Dále u těchto 

katalyzátorů byly zjišťovány tloušťky vrstev. Tloušťka byla zjišťována pomocí rentgenové 

difrakce. Z hodnot bylo patrné, že u katalyzátorů připravených v reverzně micelárním 

prostředí je patrný větší rozdíl v tloušťce mezi jednotlivými vrstvami.  

Před započetím měření fotokatalytického rozkladu N2O u jednotlivých katalyzátorů, byl 

proveden fotolytický rozklad N2O ve dvou typech fotoreaktorů lišících se geometrií a 

s použitím UV lamp s různou vlnovou délkou (254 nm a 365 nm). Výsledky ukázaly, že 

v přítomnosti UV lampy s vlnovou délkou 365 nm fotolýza prakticky neprobíhá. Při srovnání 

fotolytických výsledků v odlišných reaktorech, bylo dosaženo větších účinků v reaktoru R3.  

Pro fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti tenkých vrstev byl použit reaktor R3 a 

UV záření s vlnovou délkou 365 nm. Katalyzátory připravené metodami ZSG i MSG 

obsahující 4 vrstvy prokázaly velmi podobné výsledky. Konverze N2O v přítomnosti 

katalyzátorů ZSG byla po 10 hodinách 11,7 % a v přítomnosti katalyzátoru MSG 12,5 %. 

Nejvyšší aktivitu vykazoval katalyzátor obsahující 3 vrstvy připravený metodou MSG. Po 10 

hodinách ozařování dosáhla konverze N2O 13,3 %. Naopak jako nejméně účinný byl 
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vyhodnocen katalyzátor obsahující 3 vrstvy připravený metodou ZSG, u kterého byla 

konverze N2O po 10 hodinách pouze 6,6 %.  

Získané hodnoty byly porovnány s hodnotami, které byly zjišťovány při odbourávání 

azobarviva acid oranže 7. Aktivita studovaných tenkých vrstev byla shodná. 

Za předpokladu, že fotokatalytický rozklad N2O je popsán kinetickou rovnicí 1. řádu, 

byla vyhodnocena experimentální data integrální metodou a určeny příslušné kinetické 

konstanty. Vyhodnocení kinetických dat potvrdilo daný předpoklad. 

Z výsledků vyplývá, že na fotokatalytický rozklad N2O má vliv mnoho faktorů. Při 

srovnání použitých katalyzátorů byl zjištěn vliv, jak použité metody přípravy katalyzátorů, tak 

i počet nanesených vrstev. V neposlední řadě má na fotokatalytickou redukuji vliv i volba 

vhodného reaktoru a zdroje záření. 
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)    aktivační energie  
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EA´´  (KJ.mol
-1

)    aktivační energie katalyzované reakce  

E  (eV)     energie fotonů  

Ec  (eV)     energetická hladina vodivostního pásu  

Eg   (eV)     energie zakázaného pásu  

Ev   (eV)     energetická hladina valenčního pásu 

λ  (nm)     vlnová délka  

T  (K)     termodynamická teplota 

        (mol)     počáteční koncentrace N2O 

        (mol)     koncentrace N2O v daném čase 

         (mol.l
-1

)    počáteční koncentrace N2O 

        (mol.l
-1

)    koncentrace N2O v daném čase 

k  (hod
-1

)     rychlostní konstanta  

τ  (hod)     čas  

ONX 2
       stupeň přeměny N2O 

Speciální symboly 

e
- 
        excitovaný elektron 

h
+
        pozitivní díra 

Jednotky 

eV       elektronvolt 

ppm       dílů či částic na jeden milion 

Zkratky 

SEM       skenovací elektronová mikroskopie 

TEM       transmisní elektronová mikroskopie 

UV       ultrafialové záření 

IR       infračervená spektroskopie 

UV-Vis      ultrafialové viditelné záření 

GSC       chromatografie v systému plyn – pevná 

látka 
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GLC       chromatografie v systému plyn – kapalina 

RMS       střední kvadratická hodnota odchylky 

drsnosti povrchu 

MSG       sol-gel proces probíhající v reverzně 

micelárním prostředí 

ZSG       kysele katalyzovaný sol-gel proces 

XDR       rentgenová difrakční analýza 

ZSM       hlinito - křemičitý zeolit 

MCM       mezoporézní nanokompozit 
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Příloha č. 1: Reaktor R2 pro fotokatalytický rozklad N2O 
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