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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vlivem modifikování oxidu titaničitého cerem na 

fotokatalytický rozklad amoniaku. Hlavním účelem fotokatalytického rozkladu amoniaku 

je jeho přeměna na dusík a vodík. 

Pro fotokatalytický rozklad amoniaku byl jako modelová reakční směs pouţit 

vodný roztok hydroxidu amonného. Rozklad byl prováděn ve vsádkovém míchaném 

anulárním reaktoru se suspendovaným katalyzátorem (TiO2, 0,4 hm. % Ce/TiO2,  

0,8 hm. % Ce/TiO2, 1 hm. % Ce/TiO2 a komerční TiO2 - Evonik P25). Dále byla provedena 

fotolýza, kdy byl proveden rozklad hydroxidu amonného bez pouţití katalyzátoru. Roztoky 

byly ozařovány 8 W Hg lampou umístěnou do středu reaktoru. Produkty fotokatalytického 

rozkladu v plynné fázi byly dusík a vodík. Vliv modifikování na fotokatalytický rozklad 

hydroxidu amonného byl sledován v časovém intervalu 0-12 hodin. 

Na základě experimentálních výsledků lze říci, ţe všechny dopované katalyzátory 

vykazovaly při fotokatalytickém rozkladu hydroxidu amonného aktivitu vyšší neţ 

komerční katalyzátor TiO2 (Evonik P25). Aktivita testovaných katalyzátorů klesala v 

pořadí 0,8 hm. % Ce /TiO2 > 1 hm. % Ce /TiO2 > 0,4 hm. % Ce /TiO2 > TiO2. 

Experimentální data fotokatalytického rozkladu amoniaku byla vyhodnocena 

integrální metodou, byly určeny kinetické konstanty a bylo potvrzeno, ţe daný rozklad lze 

popsat rovnicí 1. řádu. 

Korelací fotokatalytické aktivity a fyzikálně-chemických charakteristik 

katalyzátorů bylo zjištěno, ţe základními parametry ovlivňujícími fotokatalytický rozklad 

amoniaku byl specifický povrch a velikost absorpční hrany. S rostoucím specifickým 

povrchem a klesající absorpční hranou aktivita katalyzátorů rostla. 

 

Klíčová slova: fotokatalýza, hydroxid amonný, TiO2 

  



  

 

  

 

Abstract 

This thesis examines the influence of modifying titanium dioxide with cerium on 

the photocatalytic decomposition of ammonia. The main purpose of the photocatalytic 

decomposition of ammonia is its conversion to nitrogen and hydrogen. 

For the photocatalytic decomposition of ammonia was used an aqueous solution of 

ammonium hydroxide as the model reaction mixture. The decomposition was carried out in 

an aqueous solution in a batch stirred annular reactor with suspended catalyst (TiO2, 0,4 

wt. % Ce/TiO2, 0,8 wt. % Ce/TiO2, 1 wt. % Ce/TiO2 and commercial TiO2 - Evonik P25). 

Furthermore, photolysis was performed, when decomposition of ammonium hydroxide 

was carried without the photocatalyst. The solutions were irradiated by 8 W Hg lamp 

placed in the center of the reactor. The products of the photocatalytic decomposition in the 

gas phase were nitrogen and hydrogen. The influence of modifying on the photocatalytic 

decomposition of ammonia was observed in the interval of 0-12 hours. 

Based on the experimental data we can say, that all doped catalysts in the 

photocatalytic decomposition of ammonia showed higher activity than the commercial 

catalyst TiO2 (Evonik P25). The activity of doped catalysts decreased in the order of  

0,8 wt. % Ce/TiO2 > 1 wt. % Ce/TiO2 > 0,4 wt. % Ce/TiO2 > TiO2. 

Experimental data of the photocatalytic decomposition of ammonia were evaluated 

by an integral method, the kinetic constants were determined and it was confirmed that the 

decomposition can be described by the equation of 1
st
 order. 

Based on correlation of the photocatalytic activity and the physico-chemical 

characteristics it was found out, that the basic parameters influencing the photocatalytic 

decomposition of ammonia are specific surface area of the catalyst and its absorption edge 

size. With the increasing specific surface area and decreasing the absorption edge 

increased the activity of catalysts. 

 

Keywords: photocatalysis, ammonium hydroxide, TiO2 
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1. ÚVOD 

Fotokatalytické reakce jsou základem ţivota na Zemi. Příroda sama formou 

fotosyntézy provozuje za katalýzy chlorofylem největší fotokatalytickou výrobu na Zemi 

s ročním objemem 1,7x10
 11

 t biomasy a příkonem 3x10
 21

 J sluneční energie (1). 

Základním principem fotokatalýzy je vytvoření oddělených elektrických center 

v katalyzátoru účinkem světla a vyuţití těchto center pro následné chemické reakce. Na 

záporném centru dochází k redukci (např. příroda je v řetězci fotosyntézy vyuţívá 

pro redukci oxidu uhličitého a výstavbu organických látek), na kladném centru dochází 

k vysoce účinné oxidaci. Hlavní a nejpravděpodobnější reakcí je ale opětné sloučení obou 

center a degradace světelné energie na teplo. O úspěšném vyuţití fotokatalýzy rozhoduje 

kinetika následných reakcí. 

Fotokatalytické postupy jsou zvláště perspektivní pro čištění vody a vzduchu, 

kontaminovaných silně toxickými nebo velmi stabilními znečišťujícími látkami, dlouhodobě 

zatěţujícími ţivotní prostředí. Zejména dekontaminace a dezinfekce půdních vod má 

extrémně důleţitý význam pro ţivotní prostředí, neboť 50 % populace spoléhá na tyto 

zdroje vody k pitným účelům. Heterogenní fotokatalýza je stále ve stádiu vývoje, neboť pro 

její úspěšné vyuţití v praxi je nutno ještě vyřešit některé podstatné problémy. V tomto 

smyslu je nezbytný výzkum pro zvýšení fotokatalytické účinnosti, dosaţení vyšší rychlosti 

procesu a dále rozšíření absorpce fotokatalyzátoru do viditelné oblasti slunečního spektra, 

čehoţ lze dosáhnout například dopováním fotokatalyzátoru kovy. Při vyuţití slunečního 

záření, fotokatalyzátory pracují i bez nároku na energii z fosilních zdrojů. Pokroky 

nanotechnologie ve výzkumu katalytických vlastností polovodičů umoţňují vyuţití 

poznatků pro zcela nové technologie, šetrné k ţivotnímu prostředí, které zlepšují kvalitu 

ţivota bez nároků na další zhoršování ekologické rovnováhy Země (1). 

Nejvíce vyuţívaným a studovaným fotokatalyzátorem je oxid titaničitý. Je 

vyuţíván zejména jako fotokatalyzátor pro čištění vody a vzduchu. Vedle 

fotokatalytických vlastností vykazuje navíc schopnost hydrofilizovat svůj povrch účinkem 

světla, coţ otvírá další velké technické perspektivy v oblasti samočisticích a dezinfekčních 

účinků. Excitace TiO2 však vyţaduje zdroj UV záření s maximem pod 385 nm, takţe nelze 

účinně vyuţít sluneční energie. Současně rychlost zpětného sloučení excitačních nábojů je 



ÚVOD  

 

  

4 

u něj relativně rychlá (1). Diplomová práce se zabývá vlivem modifikování oxidu 

titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad amoniaku. 
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2. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předloţená diplomová práce byla řešena v rámci VaVPi projektu ENET – Energetické 

jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie (CZ.1.05/2.1.00/03.0069) a projektu 

GAČR (14-35327J). Cílem práce bylo: 

• Experimentální zjištění aktivity TiO2 katalyzátorů dopovaných cerem při 

fotokatalytickém rozkladu NH3. 

• Identifikace produktů fotokatalytického rozkladu NH3 v plynné fázi. 

• Posouzení vlivu mnoţství pouţitého dopantu na výtěţky hlavních produktů 

fotokatalytického rozkladu NH3.  

• Korelace fotokatalytické aktivity a fyzikálně-chemických charakteristik 

katalyzátorů.
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Katalytické procesy 

3.1.1. Katalýza 

Katalyzátorem se označuje látka urychlující chemickou reakci, která by bez její 

přítomnosti byla příliš pomalá, nebo by nenastala (2). Podle Ostwalda (1902) je 

katalyzátorem kaţdá látka měnící rychlost chemické reakce, aniţ by se objevila v 

konečných produktech (3). Katalýzou je nazvána změna rychlosti chemických reakcí nebo 

jejich excitace vyvolaná přítomností těchto látek, katalyzátorů. Katalyzátory při této reakci 

přechodně interagují s reagujícími látkami a po ukončení chemické reakce opět získávají 

původní chemické sloţení (4). 

Při vícekrát opakované interakci s reaktanty katalyzátor obvykle po dlouhou dobu 

mění rychlost chemické reakce a vytváří přitom reakční produkty, jejichţ hmotnost můţe 

jeho vlastní hmotnost tisíckrát nebo i milionkrát převyšovat. Přesto však katalyzátor 

nepracuje nekonečně: v jedněch procesech je pouţíván nepřetrţitě po dobu několika let, v 

jiných jen několik minut. Průběh katalýzy můţe být narušen změnami ve sloţení a 

struktuře katalyzátoru, vyvolanými průběhem vedlejších chemických reakcí nebo 

působením mechanických a tepelných faktorů. Při iniciaci rozvětvených řetězových reakcí, 

nejčastěji reakcí vedoucích k explozi, můţe být účast katalyzátoru v chemické reakci 

pouze jednorázová. Děj, při kterém se zvyšuje rychlost chemické reakce, se nazývá 

pozitivní katalýza, ke které dochází, pokud rychlost tvorby přechodových komplexů 

katalyzátoru s reaktanty a jejich následující přeměna na produkt je větší neţ rychlost, jakou 

produkt vzniká nekatalyzovanou reakcí. Negativní katalýzu zpravidla pojíme se 

zpomalením přeměny přechodového komplexu na reakční produkt (4). 

 

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

 mezi homogenní a heterogenní katalýzu. 

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. 

Látky, které aktivitu katalyzátoru sniţují: 

 inhibitory – sniţují aktivitu jen částečně, 

 katalytické jedy – ruší aktivitu katalyzátoru úplně. 

V případech, kdy reakci katalyzují vlastní produkty vzniklé reakcí, se reakce 

nazývají autokatalytické (5). 

Katalytická aktivita znamená změnu rychlosti chemické reakce, která je vyvolána 

zavedením katalyzátoru do reakčního procesu (6). Funkce katalyzátoru spočívá v tom, ţe 

tvoří nestabilní komplexy s reaktanty. V dalším kroku dojde k rozpadnutí těchto komplexů. 

Aktivační energie takovýchto procesů je mnohem niţší, neţ energie nekatalyzované 

reakce. Sníţením aktivační energie lze například provádět reakce za niţších teplot a při 

atmosférickém tlaku. Na obrázku 1a je změna energie reagující molekuly bez pouţití 

katalyzátoru. Na obrázku 1b reakce probíhá pomocí katalyzátoru (2). 

 

Obrázek 1: Změna aktivační energie v průběhu reakce (a) bez pouţití katalyzátoru (b) s 

katalyzátorem (2). 
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3.1.2. Heterogenní katalýza 

U heterogenní katalýzy vystupuje katalyzátor jako oddělená fáze. Výhodou zde 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 reakce. Tyto děje se dělí do 

dvou skupin. Na děje látkového transportu, neboli makrokinetické jevy, 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 komplikován přenosem tepla mezi katalyzátorem a hlavním 

proudem plynu.
 

Látkový transport značně ovlivňuje katalytické děje. 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. Tyto makrokinetické vlivy se 

snaţíme eliminovat tak, aby nebyly řídícím krokem reakce. U kapalin eliminujeme vnější 

difúzi zvýšením intenzity míchání a u plynů zvýšením jejich průtoku. V obou případech se 

usnadní látkový přenos a vnější difúze jiţ nebude řídícím krokem. Rychlost vnitřní difúze 

závisí na rozměrech, velikosti částic a struktuře pórů katalyzátoru. Oba děje, vnější i 

vnitřní difúze, vykazují nízkou závislost na teplotě. 

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

nejpomalejší krok látkových přeměn. Řídícím krokem můţe být adsorpce, desorpce nebo 

povrchová reakce. Ve všech případech jsou však naměřená data převeditelná na jiné 

zařízení (7). 

Bylo zjištěno, ţe katalytický účinek mají pouze tuhé látky s velkou soudruţností. 

Není znám ţádný kapalný heterogenní katalyzátor. Většina tuhých katalyzátorů jsou kovy, 

jejich podvojné sloučeniny (oxidy, sulfidy), nebo soli (sírany, křemičitany, fosforečnany) 

(3). 
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3.1.3. Fotokatalýza 

Vzájemné působení světla a hmoty závisí na tom, zda a v jaké míře je dopadající 

záření absorbováno. Velikost absorpce závisí na sloţení ozařované hmoty a na vlnové 

délce světla. Leţí-li kmitočet záření v blízkosti kmitočtu oscilačního pohybu elektronů, 

které náleţí atomům ozařované látky, pak je tato absorpce obzvláště veliká. Krátkovlnné 

rentgenové paprsky jsou zachycovány převáţně elektrony uvnitř atomového obalu. 

Ultrafialové a viditelné světlo absorbují elektrony vnějšího atomového obalu. 

Energie záření, které je hmotou absorbováno, 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 

vzbuzeného stavu molekul a atomů (excitace). Tyto vzbuzené částice hmoty mohou 

přijatou energii zase vyzářit (fotoluminiscence), nebo ji mohou pouţít k chemické přeměně 

(vlastní fotochemická reakce). 

Pro běţné fotochemické změny uvaţujeme převáţně jen obor ultrafialového a 

viditelného záření v rozmezí 200 – 800 nm. Absorbovaná energie těchto vlnových délek 

můţe podle předešlých úvah vyvolat tři druhy změny: 

 molekulárně kinetické změny – termická absorpce, zvýšení teploty, 

 elektronické změny – způsobí, ţe absorbovaná energie můţe být opět 

vyzářena, 

 chemické změny, fotochemické reakce. 

Různé obory absorpce termické a fotochemické mohou být u téţe látky nebo 

soustavy od sebe odděleny, mohou se zčásti či zcela překrývat, a tím vytvořit řadu 

kombinací. Pro přesné fotochemické práce je proto nutno vţdy pracovat 

s monochromatickým světlem (8). 

U fotochemických reakcí je nutné uvaţovat oddělené mechanismy primárních a 

sekundárních procesů. Primární procesy probíhají účinkem přímého vlivu světla na 

absorbující molekulu. Sekundární procesy jsou tvořeny reakcemi molekul, atomů a 

radikálů, které vznikly procesy primárními (9). Aby došlo k chemické přeměně, je nutné 

molekule dodat energii. Reagující molekuly musí nejprve přijmout energii potřebnou 

k překonání energetické bariéry oddělující reaktanty od produktů. Tato bariéra je označená 

jako aktivační energie E, je znázorněna na obrázku 1. Fotochemické aktivace dosahujeme 
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sráţkou s fotony (energetické částice záření). Energie fotonu je přímo úměrná frekvenci a 

nepřímo úměrná vlnové délce elektromagnetického záření (rov. 1, 2), 

      (1) 

  
 

 
 

(2) 

kde E je energie fotonu (eV), h je Planckova konstanta (h = 6,626 075.10
-34

 J.s = 

4,136 127.10
-15

eV.s), v je frekvence záření (Hz), λ je vlnová délka elektromagnetického 

záření (nm) a c je rychlost světla ve vakuu (c = 299 792 458 m.s
-1

 = 3.10
8
 m.s

-1
) (10). 

Při vzájemném působení světelné energie a hmoty probíhají z chemického hlediska 

dvě skupiny reakcí. Reakce, při kterých se uvolní světelná energie; nazývají se chemickou 

luminiscencí. Reakce, při kterých po absorpci světelné energie hmotou nastane chemická 

změna; jsou to vlastní fotochemické reakce v uţším smyslu (10). 

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

některého atomu, krouţícího kolem jádra, je zdviţen do vyšší kvantové dráhy. Absorpce 

můţe vést i k oddělení elektronu. Fotochemická reakce závisí na povaze částic, 

vznikajících primární reakcí, a na sekundárních reakcích, probíhajících mezi nimi. 

Aktivační energii primárnímu stupni fotochemické reakce dodává světlo. K iniciaci reakce 

je vţdy třeba uţít záření určité frekvence, protoţe zde často dochází k uvolňování 

chemických vazeb. Frekvence, pod kterou nemůţe reakce probíhat, se nazývá 

fotochemický práh (9). 

Při fotokatalýze se pouţívají polovodičové katalyzátory. Na rozdíl od kovů, které 

mají spojité elektronové stavy, polovodiče mají vodivostní a valenční elektronové pásmo 

odděleno oblastí zakázaného pásma, které je zobrazeno na obrázku 2. 
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Obrázek 2: Schéma zobrazení zakázaného pásma. 

 

Valenční pásmo (VB) polovodičů leţí na energetické hladině EV (eV) a je plně 

obsazeno elektrony. Vodivostní pásmo (CB) s vyšší energií EC (eV) bývá zpravidla 

neobsazeno. Mezi těmito pásmy je oblast zakázaného pásma Eg (eV), ve kterém nejsou 

ţádné elektronové vlnové stavy. Šířka zakázaného pásma (rov. 3) určuje povahu tuhé 

látky. Izolanty mají šířku zakázaného pásma větší neţ 3,5 eV, jak je zobrazeno na 

obrázku 3, polovodiče mají tuto šířku menší (9). 
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Obrázek 3: Znázornění relativní polohy valenčního a vodivostního pásma (a) izolant (b) 

polovodič. 

Eg = EC - EV (3) 

Fotokatalýza pomocí polovodičů je iniciována absorpcí fotonu s energií 

ekvivalentní nebo větší neţ je energie zakázaného pásma polovodiče za vzniku páru 

excitovaný elektron (e
-
) a pozitivní díra (h

+
). V následujících rovnicích je znázorněn vznik a 

zánik páru elektron-díra: 

fotokatalyzátor hv  e
-
 + h

+
 (4) 

e
-
 + h

+
      teplo (5) 

kde e
-
 představuje elektron ve vodivostním pásmu a h

+
 díru ve valenčním pásmu. 

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

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

moţné rekombinace je doba ţivotnosti páru elektron-díra velmi malá, řádově 

v nanosekundách. Rekombinaci páru elektron-díra je nutné zabránit před nastávající 

chemickou reakcí odehrávající se na povrchu katalyzátoru. 

Separovaný elektron a díra se mohou vydat jednou z několika moţných cest: 
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 Polovodič daruje elektrony akceptoru na svém povrchu. 

 Pozitivní „díra“ migruje k povrchu, kde dojde ke kombinaci s elektronem z 

donorových skupin. 

 Uvnitř polovodičových částic dojde k rekombinaci samotných elektronů a 

děr. 

 Na povrchu polovodičových částic dojde k rekombinaci samotných 

elektronů a děr. 

Na obrázku 4 je znázorněna excitace elektronu z valenčního pásma do vodivostního 

pásma, která je iniciovaná světelnou absorpcí. 

 

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

fotochemických reakcích (9). 

 

Rychlost přenosu náboje závisí na poloze hranice zakázaného pásma 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 (9).  
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Faktory ovlivňující rychlost fotochemické reakce: 

 typ pouţitého katalyzátoru, 

 energie záření pouţitého k iniciaci katalyzátoru, 

 povrch katalyzátoru, 

 pH, ovlivňující náboj na povrchu katalyzátoru a tím také způsob 

transformace substrátu, 

 koncentrace substrátu, na níţ závisí kinetika reakce, 

 tok fotonů - přebytek světelného záření urychluje rekombinaci páru  

elektron – díra,  

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

způsobují častější kolize mezi polovodičem a substrátem (9). 

Při fotokatalýze platí několik pravidel: 

 absorbováno můţe být jen záření o větší nebo stejné energii, neţ je energie 

zakázaného pásma, 

 redukce probíhá jen tehdy, je-li energie na spodním okraji valenčního pásma 

větší neţ redukční potenciál redukovaných částic (A/A
-
), 

 oxidace probíhá jen tehdy, je-li horní okraj valenčního pásma níţ, neţ je 

energie oxidačního potenciálu oxidovaných částic (D/D
+
), 

 v prostředí, ve kterém reakce probíhá, musí být fotokatalyzátor stabilní (9). 

 

3.2. Oxid titaničitý 

3.2.1. Fyzikální a chemické vlastnosti oxidu titaničitého 

Oxid titaničitý je chemická sloučenina kyslíku s titanem a je obecně znám 

především kvůli jeho vyuţití jako bílého pigmentu – titanové běloby, coţ je označení pro 

uměle připravený oxid titaničitý. V přírodě se vyskytuje ve třech krystalových formách 

rutil, anatas a brookit (11). 

 Rutilová - tetragonální krystalická struktura (oddělení di-tetragonálně 

dipyramidalní), má červenohnědé aţ černé zbarvení. Lesk je diamantový 

nebo kovový. Rutil je opticky aktivní, vysokoteplotní minerál, vyskytující 
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se v magmatických a metamorfovaných horninách (granulity, amfibolity, 

ruly), ve vyvřelých horninách, nebo rulách. Můţe být pouţit jako surovina 

pro získávání titanu. Na obrázku 5 je znázorněna struktura a krystal rutilu 

(11). 

 

Obrázek 5: Vlevo struktura, vpravo krystal rutilu (11). 

 

 Brookitová - rombická krystalická struktura (oddělení dipyramidální), má 

světle aţ tmavě hnědou barvu, někdy přecházející do oranţova. Lesk je 

diamantový. Vyskytuje se na alpských ţilách nebo v metamorfovaných 

horninách. V přírodě je vzácný. Na obrázku 6 je znázorněna struktura a 

krystal brookitu (11). 

 

Obrázek 6: Vlevo struktura, vpravo krystal brookitu (11). 
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 Anatasová - tetragonální krystalická struktura (oddělení di-tetragonálně 

dipyramidální), má tmavě modrou nebo červenohnědou barvu. Lesk je 

polokovový nebo diamantový. Výskyt je poměrně vzácný, stejně jako u 

brookitu na alpských ţilách nebo v metamorfovaných horninách. Na 

obrázku 7 je znázorněna struktura a krystal anatasu (11). 

 

 

Obrázek 7: Vlevo struktura, vpravo krystal anatasu (11). 

 

Technický a komerční význam mají především modifikace rutilu a anatasu kvůli 

jejich snadné průmyslové výrobě. Nejvyšší fotoaktivitu vykazuje struktura anatasu (12). 

3.2.2. Pouţití oxidu titaničitého 

Oxid titaničitý, označován jako titanová běloba, patří mezi nejpouţívanější bílé 

pigmenty. Jedná se o pigment zajišťující bělost a neprůhlednost papíru, barev, plastů, 

potravin a léčiv. Je pouţíván jako potravinářské barvivo (13). Pouţívá se jako bílý pigment 

do ţvýkaček, bonbónů, cukrovinek, ţelé, dţemů nebo do krmiv pro zvířata (14). V 

kosmetice se přidává do krémů jako pigment a zahušťovadlo. Díky svému vysokému 

indexu lomu, UV rezistenci a stálosti je rovněţ pouţíván jako přísada do opalovacích 

krémů. Kvůli vysoké odrazivosti, jasu a barevné stálosti se jej vyuţívá ve speciální optice, 

jako jsou dielektrická zrcadla. Oxid titaničitý je také vyuţíván jako polovodič (13). 
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3.2.3. Vyuţití TiO2 jako fotokatalyzátoru 

Oxid titaničitý patří díky svým vlastnostem, mezi které patří především komerční 

dostupnost, vhodné optické a elektronové vlastnosti, netoxicita a chemická stálost, k 

nejčastěji pouţívaným fotokatalyzátorům. Při fotokatalytické reakci probíhá na povrchu 

oxidu titaničitého intenzivní proces, který můţe vést k rozkladu a destrukci rozličných 

cizích materiálů. Rozkladná reakce nastává, kdyţ je světlo vyuţito katalytickým 

působením oxidu titaničitého. Fotokatalytická reakce neproběhne, není-li povrch osvícen a 

příslušná látka není v přímém styku s povrchem oxidu titaničitého. Pro vysokou reaktivitu 

katalyzátoru, se TiO2  pouţívá ve formě prášku s co moţná nejmenšími částicemi, aby byl 

povrch co největší. Takto se vyuţívá při čištění vody. Zde ovšem nastává problém s jeho 

odstraněním po vyčištění vody. Častěji se proto pouţívá nanesen jako tenký film na různé 

materiály, například keramické dlaţdice nebo tabulové sklo. Slouţí pro výrobu 

antibakteriálních dlaţdic na pokrytí podlah a stěn operačních sálů. Pouţívá se na výrobu 

fotovoltaických článků. Přidává se na pláště budov, kde brání jejich znečištění z okolního 

ovzduší. Zabraňuje zamlţování zrcadel. Nanáší se na kryty lamp v tunelech, kde zabraňuje 

jejich zašpinění a zčernání vlivem emisí z motorových vozidel. Vyuţívá se při čištění 

vzduchu, znečištěného především oxidy dusíku (12). 

Destrukční účinek oxidu titaničitého je silnější neţ účinek chlóru, vodíku, ozonu 

nebo peroxidu. Při ozařování UV světlem rozkládá téměř všechny organické sloučeniny, 

tedy ty, které jsou sloţeny z kyslíku uhlíku a vodíku (12). 

3.3.  Cerium 

3.3.1. Fyzikální a chemické vlastnosti ceru 

Cer je měkký kov šedé barvy. Vyskytuje se ve čtyřech alotropických modifikacích. 

Krychlový α-Ce je stabilní při teplotě pod -178°C, hexagonální modifikace β-Ce existuje v 

rozmezí -178 10°C, krychlová modifikace γ-Ce je stabilní v rozmezí teplot -10 762°C, 

nad touto teplotou se vyskytuje krychlový δ-Ce. V přírodě se vyskytuje vzácně pouze ve 

formě svých sloučenin, vţdy v doprovodu lanthanu a dalších lanthanoidů. 

Celkový obsah ceru v zemské kůře je asi 70 ppm, jedná se tak o nejrozšířenější 

lanthanoid celé periodické soustavy. Přírodní cer je směsí čtyř stabilních izotopů s 
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nukleonovými čísly 136, 138, 140 a 142. Uměle bylo připraveno dalších 26 radioaktivních 

izotopů ceru s nukleonovými čísly 123 aţ 152 (15). 

Nejdůleţitějším zdrojem ceru jsou nerosty: 

 monazit (Ce, La, Nd, Th) PO4, 

 bastnäsit (Ce, La) (CO3) F, 

 loparit (Ce, La, Na, Ca, Sr) (Ti, Nb) O3, 

 hydroxylbastnäsit Ce (CO3) (OH) (15). 

3.3.2. Fotokatalyzátor Ce/TiO2 - rešerše 

Energie zakázaného pásu je pro rutil 3,0 eV a pro anatas 3,2 eV. K excitaci 

elektronu z valenční do vodivostní vrstvy je zapotřebí UV záření. Dopováním TiO2 

vhodnými kovy lze sníţit energii zakázaného pásu TiO2 a potřebnou energii ke vzniku páru 

elektron-díra můţe poskytnout i viditelné světlo. Kovy fungují jako zachycovače 

elektronů, čímţ sniţují rychlost rekombinace elektronů a děr a zabraňují procesu přenosu 

elektronů na fázovém rozhraní. 

V posledních letech byly směsné oxidy ceru a titanu a ionty ceru (Ce
3+

 a Ce
4+

) 

dopovaný oxid titaničitý intenzivně zkoumány, z důvodu jejich vysokého potenciálu jako 

materiálu pro výrobu elektrod, nátěrů pro samočisticí povrchy, nebo v heterogenní 

katalýze, kde byly pouţity jako katalyzátory, nebo fotokatalyzátory. Mnoho úsilí bylo 

věnováno jejich zkoumání při fotodegradaci různých toxických organických znečišťujících 

látek v kapalné fázi, jako jsou barviva, pesticidy nebo 4-chlorované fenoly. Fotokatalytické 

degradaci plynných znečišťujících látek byla zatím věnována mnohem menší pozornost 

(16). 

Matějová a kol. (16) testovali TiO2 s různými obsahy ceru při fotokatalytické 

redukci CO2. Katalyzátory Ce/TiO2 byly připraveny metodou sol-gel s obsahem Ce  

0,28-10 mol. %. Experimentální výsledky ukázaly, ţe nejvyšší fotoaktivitu vykazoval 

katalyzátor dopovaný 0,28 mol. % Ce a s vyšším mnoţstvím dopantu jeho aktivita klesala. 

Malý přídavek Ce efektivně sníţil velikost zakázaného pásma. Ovšem větší přídavek, neţ 

je 0,28 mol. % ho sníţí natolik, ţe elektrony jiţ neměly dostatečný redukční potenciál a tím 

došlo ke sníţení výtěţků produktů. 

Adrian a kol. (17) dopovali TiO2 cerem v rozmezí 0,2 - 1 hm. % a charakterizovali 

jej několika technikami (DRIFT, UV-Vis, XRD a HRTEM). Katalyzátory testovali na 
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degradaci 4-chlorfenolu (4-CP). Zjistili, ţe cer efektivně posouvá TiO2 absorpční hranu do 

delších vlnových délek, a to sníţením energie zakázaného pásma. Přítomnost ceru na TiO2 

zpomaluje přechod z amorfní do krystalické formy anatasu. Oba tyto faktory přispívají k 

vyššímu fotokatalytickému výkonu. Jako nejúčinnější se jevil katalyzátor dopovaný  

0,6 hm. % ceru. 

Noor Aman a kol. (18) připravili a syntetizovali cerem dopované materiály TiO2. 

Katalyzátory byly připraveny metodou sol-gel s obsahem ceru 0 - 10 hm. %. Katalyzátory 

byly připraveny při teplotách 400°C a 600°C. Fotokatalytickou aktivitu posuzovali na 

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

intenzity při 546 nm. Degradace materiálů se zvyšovala s obsahem ceru do 5 hm. %.  

S vyšší koncentrací ceru degradace opět klesá. Katalyzátory kalcinované při 600°C 

vykazovaly vyšší aktivitu neţ katalyzátory kalcinované při 400°C. Nejvyšší fotokatalytická 

aktivita byla pozorována u katalyzátoru s 5 hm. % ceru kalcinovaného při 600°C. 

Xiao a kol. (19) zjišťovali, jak působí dopování ceru na katalyzátor TiO2 při 

fotodegradaci Rhodaminu B (RB). Katalyzátory TiO2 byly dopované 1 a 5 mol. % Ce a 

kalcinovány při teplotách 300 - 900°C. Pokusy byly prováděny v reaktoru při pokojové 

teplotě. Jako zdroj UV záření byla pouţita 300 W Hg lampa s vlnovou délkou 365 nm, 

jejíţ plášť byl chlazen cirkulující vodou. Reaktor byl promícháván magnetickým 

míchadlem. Po ozáření a odstranění částic TiO2 byla zbytková RB analyzována na 

spektrofotometru Shimadzu. Pro posouzení účinnosti dopovaného katalyzátoru byla 

provedena identická reakce za pouţití průmyslově vyráběného katalyzátoru Evonik P25 a 

nedopovaného TiO2. Degradace RB se zvyšovala při prodluţování doby ozařování. U 

katalyzátoru dopovaného 1 mol. % Ce/TiO2 byla degradace nejúčinnější při kalcinační 

teplotě 300°C a s rostoucí teplotou klesala. Při porovnání všech katalyzátorů 

kalcinovaných při 300°C je patrné, ţe dopované katalyzátory jsou účinnější, neţ Evonik 

P25, ovšem nejvyšší účinnosti bylo dosaţeno při pouţití nedopovaného TiO2, u kterého je 

konverze 98 % po 120 minutách ozařování. Míra degradace klesala při zvyšování obsahu 

ceru. Negativní vliv ceru na fotokatalytický výkon lze přisoudit částečnému zamezení 

povrchových lokalit pro RB degradaci. 

Guzmán a kol. (20) prováděli fotokatalytický rozklad  

2,4 dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D) za pouţití Au/TiO2-CeO2 fotokatalyzátorů.  

TiO2-CeO2 katalyzátory obsahovaly 2,5 - 10 hm. % CeO2 a byly připraveny metodou  

sol-gel. Rovněţ byla zkoumána závislost velikosti Au částic a mnoţství pouţitého dopantu 
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CeO2. Ke 200 ml vodného roztoku s 17,6 ppm 2,4-D bylo přidáno 125 mg katalyzátoru a 

reakční směs byla ozařována „Pen-Ray“ UV lampou (UVP s vlnovou délkou 254 nm.). Při 

pouţití stejných velikostí částic zlata a rozdílných hm. % CeO2 byla nejvyšší rychlostní 

konstanta získána s 10 hm. % CeO2. Velikost zlatých částic hraje při degradaci 2,4–D 

významnou roli. Můţeme konstatovat, ţe nejvyšší kinetická konstanta odpovídá 

katalyzátoru, který obsahuje nejniţší velikost zlatých částic (3,4 nm). Při zjišťování 

závislosti velikosti Au částic na mnoţství pouţitého CeO2 bylo zjištěno, ţe nejvyšší 

rychlostní konstanty je dosaţeno s 5 hm. % CeO2 a velikosti zlatých nanočástic 4,2 nm. 

Luo a kol. (21) pouţili cer jako co-dopant společně s mědí. Katalyzátor byl 

připraven impregnační metodou a katalytické vlastnosti byly zkoumány při fotokatalytické 

redukci CO2. Samotná reakce probíhala ve vsádkovém reaktoru. Katalyzátor byl 

suspendován v 0,2 M NaOH. Jako zdroj záření byla pouţita 150 W UV lampa s vlnovou 

délkou 365 nm. Hlavním produktem reakce byl metanol. Bylo zjištěno, ţe atomy ceru 

ovlivňují reakci mnohem více neţ atomy mědi. Atomy ceru aktivují molekuly vody a CO2, 

kdeţto atomy mědi spíše usměrňují fotoelektrony a zabraňují tak rekombinaci elektronů a 

děr. 

Wang a kol. (22) připravili CeO2 – TiO2 nanokompozit, který testovali při 

fotokatalytické redukci CO2. Nanokompozit CeO2 – TiO2  posunul účinnost katalyzátoru z 

UV do viditelné oblasti. Fotokatalytická redukce CO2 byla provedena v přítomnosti vodní 

páry ve vsádkovém reaktoru. Reaktor byl ozařován 300 W Xe lampou. Hlavními produkty 

byly CO a CH4. Nejvyšších výtěţků metanu bylo dosaţeno v přítomnosti nanokompozitu s 

molárním poměrem Ce:Ti 1:1. Nárůst výtěţku oproti komerčnímu Evonik P25 byl více neţ 

desetinásobný. 

  

3.4.  Fotokatalytický rozklad amoniaku 

3.4.1. Amoniak 

Amoniak je za normálního tlaku a teploty bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn. 

Většina lidí dokáţe jeho zápach rozeznat při 35 mg.m
-3

 ve vzduchu. Plyn se snadno 

rozpouští ve vodě, v roztoku tvoří amonné ionty NH4
+
, se kterými je v rovnováze. Roztoky 

amoniaku jsou alkalické, s kyselinami reagují za vzniku amoniových solí (23). Má silné 

korozivní účinky vůči kovům, zejména vůči slitinám mědi (24). 
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Amoniak je jednou z nejvíce pouţívaných průmyslových chemikálií. Jeho hlavní 

pouţití spočívá ve výrobě kyseliny dusičné, průmyslových hnojiv, výbušnin, polymerů, 

farmaceutických výrobků, kaučuků, tenzidů a některých pesticidů. Uplatňuje se i v 

petrochemickém průmyslu a v galvanickém pokovování, kde se přidává do některých 

lázní. Můţe se rovněţ pouţívat přímo jako hnojivo ve formě vodného roztoku, kterým se 

provádí zavlaţování. Vykazuje fungicidní vlastnosti, proto se vyuţívá v ovocnářství pro 

omezení růstu hub na ovoci. Ve velkých průmyslových provozech je vyuţíván jako náplň 

chladících technologií (výroba ledu, zpracování potravin). V menší míře se ve formě 

chloraminu pouţívá k desinfekci vody (24). 

Amoniak se v ţivotním prostředí nachází jako výsledný produkt přírodních procesů 

a průmyslové činnosti. Ze zemského povrchu se ročně uvolní 10
8
 t amoniaku. Toto 

mnoţství je převáţně z přírodních biologických pochodů (23). 

Tyto pochody představuje rozklad lidských a zvířecích biologických odpadů (uvádí 

se aţ 74 % (24)), protoţe suchozemští ţivočichové se zbavují dusíku vylučováním 

močoviny, ze které je následně činností mikroorganismů amoniak uvolňován. Ostatní 

antropogenní zdroje se podílejí na celkových emisích menším dílem. Patří mezi ně 

zejména: 

 výroba kyseliny dusičné, 

 výroba hnojiv, výbušnin a některá další odvětví (farmaceutický průmysl, 

petrochemie), 

 splaškové odpadní vody, 

 odpadní vody tepelného zpracování uhlí a galvanického pokovování, 

 pouţívání dusíkatých hnojiv, 

 průmyslové chlazení, výroba ledu, 

 rozklad rostlinného odpadu, odpadní vody ze zemědělských výrob. 

Amoniak se v malé míře vyskytuje i v cigaretovém kouři (24). 

Právě průmyslová aktivita však způsobuje místní či oblastní zvýšení emisí a 

koncentrací amoniaku v ovzduší. Amoniak je klíčovou sloučeninou koloběhu dusíku (23).  
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3.4.2. Dopady na ţivotní prostředí a člověka 

Amoniak je velice toxický pro vodní organismy (zejména ryby). Toxické 

koncentrace amoniaku mohou být uvolňovány rozkladem chlévské mrvy, kejdy a odpadů z 

velkochovů drůbeţe. Negativně zasaţeny mohou být i rostliny, pokud jsou vystaveny 

vyšším koncentracím amoniaku, jak v ovzduší, tak ve vodě. Ve vodách s dostatečným 

obsahem kyslíku je amoniak nitrifikačními bakteriemi oxidován na dusičnany, které jsou 

pro vodní organismy toxické podstatně méně. 

V půdách se přirozeně vyskytuje amoniak zejména ve formě amonného iontu. 

Amoniakální forma dusíku je přitom klíčovým zdrojem dusíku pro rostliny. Z tohoto 

důvodu se aplikují dusíkatá průmyslová hnojiva, ze kterých se však do podzemních vod 

uvolňují dusičnany. Podzemní vody pak mohou být nevhodné pro vyuţití člověkem, 

protoţe s jejich vyuţitím jsou spojeny vysoké náklady na čistění a odstranění dusičnanů. 

Přítomnost dusičnanů, původem přímo z hnojiv či bakteriální oxidací amoniaku, rovněţ 

zvyšuje kyselost půd s negativními důsledky. 

Kyselost zemin je zvyšována i depozicí pocházející z ovzduší. Amoniak tvoří 

relativně stabilní soli se sírany a dusičnany, které jsou přítomny v atmosféře. Takové soli 

jsou potom ve srovnání s kyselými plyny a samotným amoniakem podstatně ochotněji a 

rychleji z atmosféry uvolněny ve formě dešťů či spadu a dostávají se tak do půd. Přestoţe 

je tedy amoniak sám o sobě zásaditou látkou, podílí se na kyselých depozicích. Je také 

jedním z původců fotochemického smogu vyskytujícího se především ve městech. 

Další působení amoniaku spočívá v jeho působení v rámci parametru „celkový 

dusík“, kde hlavní negativní dopad na ţivotní prostředí je přílišné vnášení ţivin do 

ţivotního prostředí a s tím spojená například eutrofizace vod, coţ je nárůst řas a sinic. 

U ţivočichů krátkodobá expozice amoniaku dráţdí, aţ pálí kůţi a oči s rizikem 

trvalých následků. Můţe dráţdit i nosní sliznice, ústa, hltan. Způsobuje kašel a dýchací 

potíţe. Inhalace amoniaku můţe dráţdit plíce a způsobit kašel či dušnost. Expozice vyšším 

koncentracím amoniaku můţe způsobit zavodnění plic a váţné dýchací potíţe. V 

koncentraci vyšší neţ 0,5 obj. % (asi 3,5 g.m
-3

) je i krátkodobá expozice smrtelná. 

Celkově lze amoniak charakterizovat jako látku toxickou, která však díky svému 

vyuţití a pronikavému zápachu upozorňujícímu včas na její přítomnost většinou 
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nepředstavuje výrazné riziko pro člověka. Pro ţivotní prostředí se však jedná o látku 

závaţnou. Podílí se na okyselování půd a podporuje eutrofizaci vod (24). 

 

3.4.3. Rešerše k fotokatalytickému rozkladu amoniaku 

K odstranění amoniaku z průmyslových odpadních vod jsou pouţity různé metody 

jako například biologické čištění, chemické sráţení, oxidační procesy, iontové výměny, 

adsorpce, membránové a fotokatalytické procesy. Fotokatalytická degradace různých 

toxických látek byla navrţena jako praktická metoda na dekontaminaci odpadních vod pro 

obnovitelné vyuţití. Oxid titaničitý je široce pouţíván jako fotokatalyzátor díky své 

schopnosti oxidovat toxické látky na netoxické ve znečištěných vodních systémech. 

Fotodegradace amoniaku pomocí TiO2 katalyzátoru ukazuje, ţe tato fotochemická reakce 

amoniak přeměňuje na neškodné N2 a H2 (25). 

Shavisi a kol. (25) studovali odstranění amoniaku ze syntetické odpadní vody UV 

zářením. Jako fotokatalyzátor byl pouţit TiO2 nanesený na perlitových granulích. 

Připravené katalyzátory byly charakterizovány analytickými metodami SEM a FTIR. Ty 

ukázaly, ţe TiO2/perlit má mezoporézní strukturu a nanesení TiO2 na perlitu je 

rovnoměrné. Granule perlitu mají pórovitost více neţ 95 % a hustotu 64 aţ 144 kg/m
3
, 

která jim umoţňuje zůstat na vodní hladině. V tom je jeho velké vyuţití. Odpadá tak 

problém s odstraněním katalyzátoru po ukončení reakce. Studovali i vliv počáteční 

koncentrace amoniaku na jeho rozklad. Mnoţství dusíku se zvyšuje a dosahuje maximální 

hodnoty v 50. aţ 70. minutě od zahájení reakce. Důleţitým parametrem fotokatalytických 

reakcí probíhajících na povrchu částic je pH roztoku. Povrch TiO2 zůstane kladně nabitý v 

kyselém prostředí a záporně v alkalickém prostředí. Oxid titaničitý má vyšší oxidační 

aktivitu při niţším pH, ale nadbytek H
+
 při velmi nízkém pH můţe sníţit rychlost reakce. 

V této studii bylo odstranění amoniaku studováno při pH v rozsahu 3 aţ 12,5. Pro studium 

vlivu intenzity UV záření na fotokatalytickou účinnost byly pouţity různé zdroje UV 

záření: 80, 125 a 250 W lampy. Experimenty ukázaly, ţe fotokatalyzátor TiO2/perlit 

odstraní asi 64,3 % amoniaku při jeho počáteční koncentraci 170 mg/l, pH 11 a za pouţití 

125 W Hg lampy. Výsledky ukázaly, ţe fotokatalyzátor TiO2/perlit má dobrou schopnost 

odstraňovat amoniak z odpadních vod. 
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Sopyan (26) studoval fotokatalytickou degradaci plynného acetaldehydu, amoniaku 

a sirovodíku na nanoporézních filmech TiO2 ve formě anatasu a rutilu. Zjistil, ţe anatasové 

filmy vykazují vyšší fotokatalytickou aktivitu neţ rutilové. Adsorpci zkoumal pomocí 

Langmuirovy isotermy. Ta ukázala, ţe adsorpce u obou filmů klesala v pořadí amoniak, 

acetaldehyd, sirovodík, coţ můţe být vysvětleno klesající kapacitou elektronového donoru. 

Acetaldehyd a amoniak byly adsorbovány silněji a s vyšším pokrytím na anatasovém filmu 

(1,2 a 5,6 molekul/nm
2
, v tomto pořadí), neţ na filmu rutilovém (0,6 a 4,7 molekul/nm

2
, v 

tomto pořadí). Naopak, molekuly sirovodíku byly silněji adsorbovány na rutilovém filmu 

(0,7 molekul/nm
2
), neţ na anatasovém (0,4 molekul/nm

2
). 

Nemoto a kol. (27) zkoumali fotochemický rozklad vodného roztoku amoniaku na 

H2 a N2 s pouţitím práškové suspenze Pt/TiO2 katalyzátoru. Reakce byla prováděna za 

ozařování v atmosféře Ar. Mnoţství dopované Pt se měnilo v rozmezí 0 - 2 hm. %. Při 

dopování Pt mezi 0 - 0,5 hm. % se vývoj H2 a N2 lineárně zvyšoval s mnoţstvím Pt. Byl 

zkoumán i vliv pH na degradaci amoniaku, které se pohybovalo v rozmezí 0,68 aţ 13,7 

pH. Vývoj H2 se prudce zvýšil při přechodu pH z 9 na 10. Nejvyššího vývoje obou plynů 

bylo dosaţeno při hodnotě pH 11. Získané molární poměry stechiometrických hodnot H2 : 

N2 byly asi 3 : 1. Nejlepších výsledků pro rozklad amoniaku bylo dosaţeno při dopování 

0,5 hm. % Pt. 

Choi a kol. (28) prováděli fotokatalytický rozklad plynného amoniaku při pouţití 

katalyzátorů TiO2, V-TiO2 a Pt/V-TiO2. Pro reakci pouţili vsádkový reaktor, který 

obsahoval 6 UV lamp o intenzitě 24 W/m
2
. Nejprve pouţili lampy o vlnové délce 365 nm a 

poté 420 nm. Koncentrace amoniaku pouţita pro reakci byla 1000 ppm. Mnoţství 

katalyzátoru pouţitého při reakci byl 1 gram. Získané produkty analyzovali na plynovém 

chromatografu vybaveném FID/TCD. Vanad byl dopován v rozmezí 1-10 mol. %, platina 

byla dopována vţdy v mnoţství 1 hm. %. Při pouţití 365 nm UV lampy byly provedeny 2 

měření, v jednom byly pouţity katalyzátory dopované vanadem, zde vykazoval nejvyšší 

fotokatalytickou účinnost V(5 mol. %)-TiO2. Ve druhém měření byly pouţity katalyzátory 

dopované i 1 hm. % Pt. Zde vykazoval nejvyšší fotokatalytickou účinnost katalyzátor 

Pt/V(5 mol. %)-TiO2, který rozloţil skoro všechen amoniak za 160 minut. Poté bylo 

provedeno měření za pomoci světla o vlnové délce 420 nm, kde byly srovnávány čistý 

TiO2 a nejúčinnější katalyzátory z předchozích měření. Bylo zjištěno, ţe po 540 minutách 

jsou konverze amoniaku za pouţití TiO2 60 %, V(5 mol. %)-TiO2 80 % a s  

Pt/V(5 mol. %)-TiO2 100 %. 
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Kominami a kol. (29) zkoumali fotokatalytický rozklad amoniaku a metylaminu ve 

vodné suspenzi za pouţití dopovaných TiO2 katalyzátorů. Sledovali fotokatalytický vývoj 

H2, účinky kovových katalyzátorů a fyzikální vlastnosti TiO2. Jako inertní plyn byl pouţit 

Ar. Pracovali při teplotě 25°C. Při rozkladu amoniaku bylo mnoţství vzniklých N2, H2 a O2 

v plynné fázi měřeno pomocí plynového chromatografu. Mnoţství vzniklého H2 se 

dramaticky měnilo v závislosti na typu pouţitého nosiče TiO2 katalyzátoru. Rutilové 

katalyzátory vykazovaly oproti anatasovým zanedbatelnou účinnost a s jejich pouţitím 

nedocházelo téměř k ţádnému vzniku H2. Byl posuzován i vliv pH na reakci. Bylo 

zjištěno, ţe nejvyšší výtěţek H2 byl při pH 11,7. 

Altomare a Selli (30) dopovali TiO2 prášky ušlechtilými kovy (Pt, Pd, Au a Ag) a 

testovali jejich fotokatalytickou účinnost na rozklad amoniaku. Amoniak byl pouţit ve 

vodné suspenzi. Mnoţství dopovaných Pt a Pd bylo 0,05 - 2,0 hm. %. Au a Ag bylo 

dopováno 1,0 hm. %. Fotokatalytický reaktor měl objem 1100 ml, byl temperován za 

pomoci vnější chladící vody na 30°C a byl ozařován rtuťovou lampou vyzařující záření o 

310 - 400 nm. Mnoţství katalyzátoru vzatého do reakce bylo vţdy 0,1 g. Kromě Au/TiO2 

vykazovaly kovové katalyzátory vyšší fotoaktivitu neţ nedopovaný TiO2. Ag/TiO2 se jevil 

jako nejvýkonnější katalyzátor z hlediska konverze amoniaku. Nejvyšší selektivitu vůči N2 

jevil Pd/TiO2. Zejména přítomnost Pt na povrchu TiO2 P25 výrazně ovlivnila, jak konverzi 

amoniaku, tak selektivitu produktů. Po 6 hodinách ozařování bylo s jeho pouţitím 

dosaţeno asi o 40 % vyšší účinnosti, neţ s TiO2 P25. Nicméně přítomnost Pt vedla k 

poklesu konzistentní selektivity vůči N2, a to i při nízkém Pt zatíţení (tj. 0,25 hm. % Pt). 

Rychlost fotokatalytického rozkladu amoniaku měla trend Ag > Pt > Pd > P25 > Au. 

 

3.5. Princip analytických metod 

3.5.1. Plynová chromatografie 

Chromatografie je separační metoda, je to metoda kvantitativní a kvalitativní 

analýzy vzorku. V chromatografii se vzorek vnáší mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze, 

kterými jsou stacionární a mobilní fáze. Vzorek se umístí na začátek stacionární fáze a je 

dále unášen fází mobilní. Stacionární fáze poutá jednotlivé sloţky vzorku různou silou a 

tím dochází k jejich rozdělení. 

Chromatografické metody se dělí: 
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 podle skupenství mobilní fáze – kapalinová, plynová, 

 podle uspořádání stacionární fáze – kolonová, plošná, 

 podle povahy děje, který převládá při separaci – rozdělovací, adsorpční, 

iontově-výměnná, gelová, afinitní. 

U plynové hromatografie se vzorek dávkuje do proudu plynu, který jej dále unáší 

kolonou. Zde proto mobilní fázi nazýváme nosný plyn. V koloně se sloţky oddělují na 

základě různé schopnosti poutat se na stacionární fázi. Sloţky, které opouštějí kolonu 

indikuje detektor. Signál z detektoru se vyhodnocuje a z časového průběhu intenzity 

signálu se určí druh a kvantitativní zastoupení jednotlivých sloţek. Plynová chromatografie 

můţe být pouţita pro separaci plynů, většiny nedisociovatelných kapalin a pevných 

organických látek a mnoha organokovových látek. Není pouţitelná pro separaci 

makromolekul, organických a anorganických solí (31). 

2.5.2 UV-Vis spektroskopie 

Patří mezi nejstarší fyzikálně-chemické elektromagnetické spektroskopické 

metody. Vyniká přesností, rychlostí, experimentální nenáročností a citlivostí, díky kterým 

našla široké uplatnění. Lze díky ní identifikovat neznámé látky a stanovit koncentraci 

známých látek. Její výhodou je schopnost měřit všechna skupenství, plynné, kapalné i 

pevné (32). Její podstatou je absorpce ultrafialového a viditelného záření (200 aţ 800 nm) 

zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů, které 

jsou součástí molekulových orbitalů. Proto molekulová absorpční spektra v ultrafialové a 

viditelné oblasti jsou svou podstatou elektronová spektra. Molekulové orbitaly vznikají při 

tvorbě vazby z atomových orbitalů. Ze dvou atomových orbitalů se vytvoří dva 

molekulové. Jeden má niţší energii neţ původní atomový orbital a nazývá se vazebný 

molekulový orbital. Druhý má energii vyšší a nazývá se anti-vazebný a v zápise se značí 

hvězdičkou. Vazebný elektronový pár se v základním stavu nachází ve vazebném 

molekulovém orbitalu. Do anti-vazebného molekulového orbitalu můţe elektron přejít při 

absorpci energie, která odpovídá alespoň rozdílu energií mezi oběma molekulovými 

orbitaly (31). 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1.  Příprava a charakterizace použitých katalyzátorů 

Referenční TiO2 a cérem dopované TiO2 fotokatalyzátory s obsahem  

0,4 - 1 hm. % Ce (tj. 0,19 - 0,47 mol. % Ce) byly připraveny metodou sol-gel vedenou 

v reverzně micelárním prostředí neinogenního tenzidu Tritonu X-114 v cyklohexanu. Jako 

zdroje kovových sloţek, Ti a Ce, byly pouţity isopropylalkoholát titaničitý 

(Ti(OCH2(CH3)2)4, čistota > 97%, Aldrich) a hexahydrát dusičnanu ceritého 

(Ce(NO3)3∙6H2O, Aldrich). Molární poměr jednotlivých sloţek solu pro přípravu 

referenčního TiO2, tj. cyklohexan: Triton X-114: destilovaná voda: Ti(OCH2(CH3)2)4 byl 

11: 1: 1: 1 (33). K přípravě cérem dopovaných TiO2 fotokatalyzátorů (s 0,4, 0,8 a  

1 hm. % Ce) byl molární poměr cyklohexan : Triton X-114: destilovaná 

voda: Ti(OCH2(CH3)2)4+ Ce(NO3)3·6H2O 11: 1: 1: 1, přičemţ k rozpuštění příslušného 

mnoţství Ce(NO3)3·6H2O bylo vţdy pouţito 3,5 ml bezvodého etanolu (34). Připravené 

homogenní transparentní soly byly vylity v tenké vrstvě na Petriho misky a byly 

ponechány 48 hodin na vzduchu ke gelovatění. Gely byly následně kalcinovány nejprve po 

dobu 4 hodin na 350°C a další 2 hodiny při teplotě 500°C s rychlostí nájezdu na 

poţadované teploty 3°C/min. Všechny připravené práškové fotokatalyzátory byly 

nasítovány na poţadovanou velikost zrna < 0,160 mm. Katalyzátory byly připraveny na 

IET, VŠB-TUO. 

Fyzikální adsorpce dusíku při -196°C byla měřena za účelem stanovení texturních 

parametrů připravených fotokatalyzátorů. Měření adsorpčně-desorpčních izoterem dusíku 

byla provedena na volumetrické aparatuře NOVA2000e (Quantachrome Instruments, 

USA) po odplynění vzorků při teplotě 105°C za vakua 1 Pa po dobu ~24 hod. Specifický 

povrch, SBET, byl vyhodnocen na základě Brunauer-Emmett-Teller (BET) teorie v rozmezí 

relativních tlaků p/p0 = 0,05 - 0,30 (35) (36). Analýzy byly provedeny a vyhodnoceny na 

IET, VŠB-TUO. 

DR UV-vis spektra hydratovaných a granulovaných (0,25 - 0,50 mm) katalyzátorů 

byla změřena v křemenných kyvetách o tloušťce 5 mm pomocí GBC CINTRA 303 (GBC 

Scientific Equipment, Austrálie) spektrometru opatřeným připojenou integrační koulí 

pokrytou vrstvičkou BaSO4 jako referenčního materiálu. 
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Podmínky měření: Spektra byla snímána v rozsahu vlnových délek 200 - 900 nm 

rychlostí skenování 100 nm.min
-1

, skenovacím krokem 1 nm a šířkou štěrbiny 

monochromátoru 2 nm. 

Naměřená data byla přepočtena na hodnoty Kubelka-Munk funkce dle rovnice 6:  

 (  )  
(    )

 

    
 (6) 

kde R∞ je absolutní odraz definovaný jako R∞= I /I0 (I je celkový zářivý tok 

odraţený od povrchu, na nějţ dopadl zářivý tok intenzity I0). Analýzy byly provedeny a 

vyhodnoceny na Katedře fyzikální chemie, FCHT, Univerzita Pardubice. 

 

4.2.  Experimentální zařízení pro fotokatalytický rozklad amoniaku 

Fotochemický reaktor byl navrţen a sestaven v roce 2011 v laboratoři Katedry 

fyzikální chemie a teorie technologických pochodů VŠB-TU Ostrava. Experimentální 

aparatura byla sestavena ze tří dílčích částí: dávkování plynu, reakční zóny a analytické 

jednotky. Fotochemický reaktor byl vyroben z nerezové oceli a měl celkový objem  

663,2 ml. Do středu reaktoru byla umístěna trubice z křemenného skla. Do trubice byla 

vloţena 8 W Hg lampa poskytující záření o vlnové délce 254 nm (Ultra-Violet Products 

Inc.). K míchání reakční směsi bylo pouţito magnetické míchadlo (IKA-Werkw GmbH & 

Co.). Ve spodní části reaktoru byla umístěna pH elektroda se závitem (Greisinger, 

GE108/BCN). Hodnoty pH byly měřeny digitálním pH-metrem (Greisinger, GMH 3530). 

V horní části byla umístěna tlaková sonda (Greisinger, GMSD 3,5 BAE). Tlak byl měřen 

digitálním tlakoměrem (Greisinger, GMH 3110). Spoje byly realizovány spojkami 

(Swagelok), všechny závity byly zatěsněny teflonovou páskou. Přívod a odvod plynu byl 

zajištěn teflonovou hadičkou. Reaktor byl přichycen ke speciální konstrukci. Na počátku 

reaktor obsahoval 100 ml roztoku NH4OH (koncentrace 0, 883 g/l) a 0,1 g katalyzátoru.  

Z tlakové láhve, opatřené redukčním ventilem, byl přes uzavírací ventil a fritu do reaktoru 

přiváděn Ar o čistotě 5.0, který byl pouţitý pro vypuzení rozpuštěného kyslíku a dusíku z 

roztoku a také pro vytvoření inertní atmosféry nad tímto roztokem. Průtok Ar byl měřen 

rotametrem (Omega FL-3861-C) a konstantní průtok udrţován jehlovým ventilem. Schéma 

experimentálního zařízení je uvedeno na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Schéma experimentálního zařízení pro fotokatalytický rozklad amoniaku. 

 

Plynné vzorky se odebíraly plynotěsnou stříkačkou přes septum a byly analyzovány 

plynným chromatografem (GC) YL 6000 Young-Lin, který je vybaven ventilovým 

uspořádáním s kolonou HP-PLOT/Q a molekulovým sítem o celkové délce 60 m. Pro 

stanovení O2, N2 a H2 byl pouţit detektor TCD. 

Pro kalibraci byla pouţita kalibrační směs, která obsahovala 320 ppm CH4, 

526 ppm CO, 0,5 % H2, 10,02 % CO2. Kapalné vzorky byly analyzovány UV-Vis 

spektrometrem (Specord 250 PLUS) a softwaru WinASPECT. 

 

4.3.  Pracovní postup při fotokatalytickém rozkladu amoniaku 

 Před začátkem měření byla k reaktoru připevněna pH elektroda a tlaková 

sonda. 

 Reaktor byl naplněn 100 ml roztoku NH4OH o koncentraci 0,883 g/l  

(pH roztoku bylo 9,5). 

 Bylo vycentrováno míchadlo a zapnuto mícháni na 1000 ot/min. 

 Do reaktoru byl přidán 0,1 g měřeného předem zváţeného fotokatalyzátoru. 
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 Reaktor byl uzavřen přírubou, v jejímţ středu je umístěná křemíková 

trubice. 

 Do křemenné trubice byla vloţena UV lampa tak, aby byla vystředěna a asi 

0,5 cm nad dnem křemenné trubice. 

 Škrtící a uzavírací ventily na reaktoru se otevřely a do reaktoru začal 

suspenzí přes fritu probublávat argon. 

 Po pěti minutách sycení byl škrtící ventil na reaktoru přivřen a v reaktoru 

byl udrţován tlak 110 kPa. Reakční směs byla sycena dalších 15 minut. 

 Sycení bylo ukončeno úplným zavřením škrtícího ventilu. Poté byl tlak v 

reaktoru navýšen na 124 kPa a reaktor byl uzavřen uzavíracími ventily. 

 Fotokatalytická reakce byla započata zapnutím UV lampy. 

 Odběry plynných vzorků byly prováděny v předem určených časových 

intervalech v průběhu 0 - 12 hodin. 

 Plynný vzorek byl odebírán přes septum pomocí plynotěsné stříkačky o 

objemu 10 cm
3

 a ihned analyzován na GC. 

 Reakce byla ukončena vypnutím UV lampy a reaktor byl rozebrán. 

 Reaktor a křemenná trubice byly důkladně očištěny kartáčkem, opláchnuty 

vodou a profouknuty tlakovým vzduchem, aby nedošlo k usazení 

katalyzátoru jak na fritě v reaktoru, tak na křemenné trubici. 

4.4. Pracovní postup pro stanovení koncentrace amonných iontů 

Nejprve byla provedena série měření absorbance 4 zvlášť připravených základních 

odměrných roztoků NH4OH, u těchto hodnot byla stanovena odchylka měření 2 % a 

výsledné hodnoty byly zprůměrovány na jednu hodnotu, která byla pouţita pro všechna 

měření stanovovaných vzorků jako počáteční koncentrace vzorku. Všechny vzorky byly 

analyzovány podle následujícího postupu: 

 Odebraný kapalný vzorek z reaktoru byl nalit do zkumavky a vloţen do 

laboratorní odstředivky (MPW-251), kde se katalyzátor odstřeďoval po 

dobu 20 min při otáčkách 5000 ot/min. 

 Z odstředěného roztoku bylo odpipetováno pomocí mikropipety (Vitrum) 

po 1 ml do 100 ml odměrné baňky a ta byla doplněna demineralizovanou 

vodou po rysku. 
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 Těsně před analýzou byly k roztoku přidány 2 ml Nesslerova činidla, které 

celý roztok zbarvilo do oranţova. 

 Obarvený roztok byl nalit do křemenné 2 cm kyvety a analyzován na  

UV-Vis (Specord 250 PLUS) proti slepému vzorku (bez NH4OH), výsledky 

byly vyhodnocovány při vlnové délce 405 nm v softwaru WinASPECT. 

 



VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH DISKUSE  

 

  

32 

5. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUSE 

5.1. Charakterizace použitých katalyzátorů 

Základní vlastnosti (specifický povrch a absorpční hrana) připravených vzorků 

TiO2 a dopovaných TiO2 jsou uvedeny v Tabulce 1. Komerčně vyráběný katalyzátor 

Evonik P25 má mírně vyšší specifický povrch neţ připravený TiO2 (32 m
2
/g). Dopováním 

cerem se specifický povrch výrazně zvýší. Největší nárůst specifického povrchu je patrný u 

katalyzátoru s obsahem ceru 0,4 hm. % (76 m
2
/g) a 0,8 hm. % (93 m

2
/g). Další přídavek 

ceru (1 hm. %) uţ specifický povrch zvýší pouze nepatrně (100 m
2
/g). 

Tabulka 1: Texturní vlastnosti všech testovaných fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 
BET  

(m
2
/g) 

UV-Vis 

Absorpční hrana (eV) 

Evonik P25 50* 3,39 

TiO2 32 3,19 

0,4 hm. % Ce/TiO2 76 3,14 

0,8 hm. % Ce/TiO2 93 3,00 

1 hm. % Ce/TiO2 100 2,97 

* Průměrná hodnota udávaná výrobcem 50±15 m
2
/g 

 

Obrázek 9 ukazuje UV-vis spektra TiO2 a Ce/TiO2 fotokatalyzátorů. Spektrum 

TiO2 má intenzivní charakteristické pásy v oblasti nad 3,1 eV. Modifikace TiO2 

fotokatalyzátoru Ce vedla k posunu absorpčního spektra k niţším hodnotám energie. 

Obrázek 10 ukazuje stanovení hodnoty energie hrany. Absorpční hrana TiO2 materiálu je 

3,19 eV. Tato hodnota odpovídá hodnotě zakázaného pásu TiO2. Pro Ce/TiO2 materiály 

byl pozorován posun hodnoty absorpční hrany z hodnoty 3,19 eV aţ na hodnotu 2,79 eV 
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pro Ce/TiO2 s 1 hm. % Ce, jak je uvedeno na Obrázku 10. Energie zakázaného pásu klesá 

s rostoucím obsahem ceru (obr. 11). Pokles hodnoty absorpčního pásu pro Ce/TiO2 

materiály byl jiţ dříve publikován v několika pracích. Nicméně vysvětlení tohoto jevu je 

stále předmětem odborné diskuze (37), (38), (39). 

 

 

Obrázek 9: Absorbance jednotlivých katalyzátorů. 

 

Obrázek 10: Určení energie zakázaného pásu pro jednotlivé katalyzátory. 
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Obrázek 11: Energie zakázaného pásu v závislosti na obsahu ceru v katalyzátoru. 

5.2. Fotokatalytický rozklad amoniaku 

V rámci této práce bylo testováno pět katalyzátorů: 

 0,4 hm. % Ce/TiO2 

 0,8 hm. % Ce/TiO2 

 1,0 hm. % Ce/TiO2 

 TiO2 nosič 

 Evonik P25 

Fotokatalytický rozklad amoniaku v přítomnosti katalyzátoru na bázi TiO2 byl 

sledován v časovém intervalu 0 – 12 hodin. V daných časových intervalech byl proveden 

odběr plynného vzorku a sledována koncentrace H2. První odběr byl proveden vţdy v čase 

0 hodin (před reakcí) a poté následně další odběry v určitou dobu. Odebrané plynné vzorky 

byly analyzovány na plynovém chromatografu. 

Pro ověření, ţe produkty rozkladu amoniaku vznikají pouze fotokatalytickou reakcí 

za přítomnosti katalyzátoru na bázi TiO2 a s pouţitím UV záření, byly provedeny dva slepé 

pokusy. V prvním případě byl v reakční směsi přítomen katalyzátor na bázi TiO2, ale směs 

nebyla ozařována. Druhý pokus byl proveden tak, ţe v reaktoru nebyl roztok NH4OH ale 

voda s katalyzátorem a směs byla ozařována UV lampou. V obou případech nebyly 

detekovány ţádné produkty rozkladu amoniaku. 
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Dále byla provedena fotolýza. Zde byla reakční směs ozařována UV lampou bez 

přítomnosti katalyzátoru TiO2. 

V následujících obrázcích (obr. 12-16) je porovnání vzniku vodíku pro jednotlivé 

druhy katalyzátorů v průběhu ozařování. Na obrázku 17 je znázorněn výtěţek vodíku při 

fotolýze. 

 

 

Obrázek 12: Závislost výtěţků 

vodíku na čase ozařování pro katalyzátor 

Evonik P25. 

 

 

Obrázek 13: Závislost výtěţků 

vodíku na čase ozařování pro katalyzátor 

TiO2. 
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Obrázek 14: Závislost výtěţků 

vodíku na čase ozařování pro katalyzátor 

0,4 hm. % Ce/TiO2. 

 

 

Obrázek 15: Závislost výtěţků 

vodíku na čase ozařování pro katalyzátor 

0,8 hm. % Ce/TiO2. 

 

 

 

Obrázek 16: Závislost výtěţků 

vodíku na čase ozařování pro katalyzátor 1 

hm. % Ce/TiO2. 

 

 

Obrázek 17: Závislost výtěţků 

vodíku na čase ozařování při fotolýze. 

 

Na obrázku 18 je znázorněn výtěţek vodíku v μmol v časovém intervalu 0-12 hodin 

s pouţitím různých druhů katalyzátorů. U všech pouţitých katalyzátorů výtěţek vodíku 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2 4 6 8 10 12

V
ýt

ě
že

k 
vo

d
ík

u
 (

μ
m

o
l)

 

čas (hod) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2 4 6 8 10

V
ýt

ě
že

k 
vo

d
ík

u
 (

μ
m

o
l)

 

čas (hod) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2 4 6 8 10

V
ýt

ě
že

k 
vo

d
ík

u
 (

μ
m

o
l)

 

čas (hod) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10

V
ýt

ě
že

k 
vo

d
ík

u
 (

μ
m

o
l)

 

čas (hod) 



VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH DISKUSE  

 

  

37 

s časem narůstal. Rychlost vzniku vodíku byla v průběhu ozařování prakticky konstantní u 

všech katalyzátorů. Jen s pouţitím katalyzátoru Evonik P25 začala v 8. hodině rychlost 

vzniku vodíku klesat. Jako nejúčinnější se jeví katalyzátor s obsahem ceru 0,8 hm. % Ce. 

Tento katalyzátor vykazoval při niţších hodinách ozařování téměř stejné výsledky jako  

1 hm. % Ce/TiO2, ovšem od 6. hodiny ozařování se rychlost produkce vodíku zvětšila. 

Katalyzátory TiO2 a dopovaný 0,4 hm. % Ce/TiO2 vykazovaly po celou dobu ozařování 

prakticky stejný trend generace vodíku. Jako nejméně účinný se jevil katalyzátor Evonik 

P25. Při fotolýze vznikalo vodíku nejmenší mnoţství. 

 

Obrázek 18: Závislost výtěţků vodíku na čase ozařování s pouţitím různých druhů 

katalyzátorů při fotokatalytickém rozkladu amoniaku. 

 

Na obrázku 19 jsou zaznamenány výtěţky vodíku fotokatalytického rozkladu 

amoniaku v čase 10 hodin od počátku ozařování pro jednotlivé druhy katalyzátorů a pro 

fotolýzu. Při pouţití nejúčinnějšího katalyzátoru (0,8 hm. % Ce/TiO2) vzniklo  

10630 μmol vodíku. S druhým nejúčinnějším (1 hm. % Ce/TiO2) vodíku vzniklo  

10100 μmol. Oproti tomu s nejméně účinným katalyzátorem (Evonik P25) vzniklo jen 

5960 μmol vodíku. Při fotolýze vzniklo v desáté hodině ozařování vodíku jen  

5300 μmol, coţ je o 5330 μmol méně, neţ u katalyzátoru 0,8 hm. % Ce/TiO2. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2 4 6 8 10

V
ýt

ě
že

k 
vo

d
ík

u
 (

μ
m

o
l)

 

čas (hod) 

0,8hm%Ce/TiO2

1hm%Ce/TiO2

TiO2

0,4hm%Ce/TiO2

Evonik P25

Fotolýza



VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH DISKUSE  

 

  

38 

 

Obrázek 19: Porovnání výtěţků vodíku při fotokatalytickém rozkladu amoniaku po 10 

hodinách ozařování v přítomnosti jednotlivých katalyzátorů. 

 

Úbytek amonných iontů měřením absorbance na UV-Vis spektometru (Specord 250 

PLUS), v přítomnosti pouţitých katalyzátorů nebylo moţné stanovit. Pro potvrzení 

domněnky, ţe katalyzátory zkreslují absorbanci, byl proveden následující pokus. 

Nejprve byla změřena absorbance zásobního roztoku NH4OH bez katalyzátoru. 

Poté byl k tomuto roztoku přidán katalyzátor TiO2 Evonik P25, důkladně promíchán a 

následně byl přidaný katalyzátor odstraněn. K odstranění byla pouţita odstředivka (MPW-

251), filtrace mikrofiltry (velikost: 30 mm hustota: 0,45 μm PTFE) a kombinace obou 

způsobů. U takto upravených vzorků byla opětovně změřena absorbance. Rozdíly 

absorbancí mezi těmito vzorky byly přibliţně 50 %. Příčinou tohoto jevu je pravděpodobně 

difuze amonných iontů do pórů katalyzátoru a po odstranění katalyzátoru z roztoku dojde 

ke sníţení koncentrace sledovaných iontů. Změna koncentrace amonných iontů po 

přídavku katalyzátoru byla pozorována u všech testovaných katalyzátorů, ale jejich 

hodnota se lišila. Z těchto důvodů nebyla pro výpočet konverze a následné vyhodnocení 

kinetiky reakce pouţita koncentrace amonných iontů, ale hodnoty vznikajícího vodíku. 
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5.2.1. Kinetika 

Rozklad amoniaku probíhá podle následující rovnice (rov. 7). 

2NH3 (l)   N2 (g) + 3H2  (g) (7) 

Z odborného článku (27) je patrno, ţe ke vzniku H2 a N2 dochází v poměru 3:1. 

V našem zařízení tento poměr nebylo moţné sledovat z důvodu pouţití GC s ventilovým 

systémem. Tyto ventily nejsou dokonale utěsněny. Pro dosaţení tohoto poměru by ventily 

musely být v inertní atmosféře nosného plynu. Pro toto stanovení v atmosféře argonu. 

Protoţe v ní nejsou, dochází k přisávání okolního vzduchu, který nereprodukovatelně 

zkresluje naměřené hodnoty. 

Z důvodu probublávání reaktoru argonem není moţné dosáhnout 100% konverze 

vodíku, kdy je počáteční látkové mnoţství vodíku  (  )             vypočtené 

z počáteční koncentrace amoniaku podle rovnice 6. Toto probublávání sníţí konverzi o  

6,3 %. Maximální moţná dosaţená konverze je 93,7%, počáteční látkové mnoţství vodíku 

je tedy  (  )            . 

 

Výpočet maximální moţné teoretické konverze vodíku (rov. 8). 

 

      
      

 
         

   

 
 (8) 

 

kde 3 (mol) je počet molů vodíku z rovnice 6. 2 (mol) je počet molů amoniaku 

vzatého do reakce z rovnice 6. 

Protoţe mnoţství amoniaku vzatého do reakce je 100 ml, maximální moţný vznik 

vodíku je podle následující rovnice (rov. 9). 

 

 (  )  
           

    
            (9) 
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Výpočet konverze H2 (rov. 10, 11): 

 

 (  )  
 (  )   (  )

 (  ) 
 

(10) 

                   (  )  
 (  )   (  )

 (  ) 
      

(11) 

 

kde  (  ) je stupeň konverze,  (  )  (mol) počáteční látkové mnoţství H2,  (  ) 

(mol) je vzniklé látkové mnoţství H2 v daném čase. V případě konstantního objemu je 

 (  )  (mol.l
-1

) počáteční koncentrace H2 a  (  ) (mol.l
-1

) je koncentrace H2 v daném čase. 

Pro zpracování dat a vyhodnocení kinetických konstant byla pouţita integrální 

forma materiálové bilance pro izotermický ideálně míchaný vsádkový reaktor a kinetická 

rovnice (rov. 12, 13). 

 

         (12) 

  
 

   
 
   

 
 

(13) 

 

kde X je stupeň přeměny (konverze) H2, k je kinetická konstanta (hod), V je objem 

reaktoru (cm
3
), t je čas (hod). Vyhodnocení kinetických dat je znázorněno v následujících 

obrázcích (obr. 20-25). Z grafů je vidět, ţe fotokatalytický rozklad amoniaku odpovídá 1. 

řádu rychlosti reakce. 
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Obrázek 20: Vyhodnocení kinetických 

dat pro fotokatalytický rozklad amoniaku 

integrální metodou za pouţití 

katalyzátoru Evonik P25. 

 

 

Obrázek 21: Vyhodnocení kinetických 

dat pro fotokatalytický rozklad amoniaku 

integrální metodou za pouţití 

katalyzátoru TiO2. 

 

 

Obrázek 22: Vyhodnocení 

kinetických dat pro fotokatalytický 

rozklad amoniaku integrální metodou za 

pouţití katalyzátoru 0,4 hm. % Ce/TiO2. 

 

 

Obrázek 23: Vyhodnocení 

kinetických dat pro fotokatalytický 

rozklad amoniaku integrální metodou za 

pouţití katalyzátoru 0,8 hm. % Ce/TiO2. 
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Obrázek 24: Vyhodnocení 

kinetických dat pro fotokatalytický 

rozklad amoniaku integrální metodou za 

pouţití katalyzátoru 1 hm. % Ce/TiO2. 

 

 

Obrázek 25:  Vyhodnocení 

kinetických dat pro fotokatalytický 

rozklad amoniaku integrální metodou při 

fotolýze. 

 

Tabulka 2: Kinetické konstanty fotokatalytického rozkladu amoniaku pro 

jednotlivé katalyzátory. 

Pouţitý katalyzátor Rychlostní konstanta 

(cm
3
.h

-1
) 

0,8 hm. % Ce/TiO2 1,6853 ± 0,0433 

1 hm. % Ce/TiO2 1,6109 ± 0,0099 

0,4 hm. % Ce/TiO2 1,4046 ± 0,0452 

TiO2 1,2906 ± 0,0337 

Evonik P25 0,9387 ± 0,0304 

Fotolýza 0,8271 ± 0,0134 
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Nejvyšší kinetická konstanta (1,6853 ± 0,0433 cm
3
.h

-1
) byla stanovena v případě 

fotokatalytického rozkladu amoniaku za přítomnosti katalyzátoru 0,8 hm. % Ce/TiO2. 

Fotokatalytická aktivita katalyzátor můţe být ovlivněna např. velikostí specifického 

povrchu, absorpční hranou či energií elektronů a děr. Všechny tyto vlastnosti mohou být 

ovlivněny dopováním TiO2 v tomto případě cerem. Přídavek ceru pravděpodobně sníţil 

velikost krystalitu anatasu, čímţ došlo k nárůstu velikosti specifického povrchu. Větší 

specifický povrch u katalyzátorů s vyšším obsahem ceru (0,8 hm. % a 1 hm. %) zvýšil 

fotokatalytickou aktivitu. Pokud jsou výtěţky vodíku z fotokatalytického rozkladu 

amoniaku vztaţeny na 1 m
2
 povrchu katalyzátoru (obr. 26) mají odlišný trend neţ závislost 

výtěţků produktů vztaţená na hmotnost pouţitého katalyzátoru. Nejvyšší aktivita odpovídá 

čistému TiO2, který má nejmenší specifický povrch a to pouze 32 m
2
/g. Je patrné, ţe 

specifický povrch katalyzátoru je jedním z rozhodujících parametrů ve fotokatalytickém 

rozkladu amoniaku. 

 

Obrázek 26: Závislost výtěţků vodíku vztaţená: vlevo: na hmotnost pouţitého 

katalyzátoru, vpravo: na 1m
2
 povrchu katalyzátoru. 

 

Přídavek ceru rovněţ ovlivňuje energii zakázaného pásu (Obr. 11). Pokud má 

katalyzátor menší energii zakázaného pásu, dochází k efektivnější generaci párů  
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elektron – díra a tím i ke zvýšení fotokatalytické účinnosti katalyzátoru. Čistý TiO2 anatas 

má energii vodivostního pásu dostatečnou, ale je velmi blízko redukčnímu potenciálu H
+
. 

Vzhledem k tomu, ţe atomy Ce jsou větší neţ atomy Ti, jejich přídavek do krystalové 

struktury TiO2 sníţí energie elektronu a zvýší energie díry, čímţ se následně sníţí 

zakázaný pás a energie absorpčních hran (Obr. 11) (40). 

S rostoucím obsahem ceru klesá velikost absorpční hrany dopovaných katalyzátorů. Rozdíl 

mezi absorpční hranou čistého TiO2 (3,18 eV) a s obsahem 0,4 hm. % Ce (3,15 eV) je 

minimální- pouhé 0,03 eV. Stejně je tomu u katalyzátoru s obsahem 0,8 hm. % Ce  

(3,01 eV) a s obsahem 1 hm. % Ce (2,97 eV) kde je rozdíl 0,04 eV. Tyto katalyzátory také 

vykazují velmi podobnou fotoaktivitu. Největší rozdíl v absorpční hraně je mezi 

katalyzátory s obsahem 0,4 hm. % Ce a s obsahem 0,8 hm. % Ce a to 0,14 eV, coţ se 

projeví ve zvýšené fotokatalytické aktivitě daného materiálu. Energie zakázaného pásu 

nemůţe být sníţena příliš, neboť energie elektronu ve vodivostním pásu musí zůstat vyšší 

neţ redukční potenciál H
+
 a energie díry ve valenčním pásu musí být niţší neţ oxidační 

potenciál OH
-
. 
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6. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá vlivem modifikování oxidu titaničitého cerem na 

fotokatalytický rozklad amoniaku. Jedním z úkolů této diplomové práce byla identifikace 

produktů fotokatalytického rozkladu amoniaku v plynné fázi. Hlavními produkty byly 

vodík a dusík. 

Dalším úkolem bylo posouzení vlivu mnoţství pouţitého dopantu na výtěţky 

hlavních produktů fotokatalytického rozkladu amoniaku. Katalyzátory TiO2 modifikované 

cerem (0,4 hm. %, 0,8 hm. % a 1 hm. %) byly při fotokatalytickém rozkladu amoniaku 

porovnávány s čistým TiO2 a s komerčně vyráběným katalyzátorem (Evonik P25). Vliv 

modifikování na fotokatalytický rozklad amoniaku byl sledován v časovém intervalu  

0-12 hodin. Výtěţky produktů fotokatalytického rozkladu byly sledovány v závislosti na 

době ozařování u všech pěti katalyzátorů. Rovněţ byl sledován vliv fotolýzy. Mnoţství 

výtěţků daných produktů rozkladu bylo srovnáváno v čase 10 hodin od počátku reakce, 

jelikoţ analýzy v tomto čase byly zatíţeny nejmenší chybou a v tomto čase bylo odebráno 

větší mnoţství vzorků, neţ v čase 12 hodin. Na základě získaných výsledků, které jsou 

uvedeny v kapitole 5.3, lze říci, ţe katalyzátory modifikovaný 0,8 hm. % Ce a 1 hm. % Ce 

vykazují výrazně vyšší fotoaktivitu neţ čistý TiO2. Katalyzátor dopovaný 0,4 hm. % Ce 

vykazuje při vzniku vodíku srovnatelnou fotoaktivitu jako čistý TiO2. Výtěţky vodíku u 

dopovaných katalyzátorů klesaly v pořadí 0,8 hm. % Ce >1 hm. % Ce> 0,4 hm. % Ce. 

Všechny modifikované katalyzátory vykazovaly vyšší fotokatalytickou aktivitu, neţ 

komerčně vyráběný katalyzátor (Evonik P25).  

Za předpokladu, ţe fotokatalytický rozklad amoniaku je popsán kinetickou rovnicí 

1. řádu, byla vyhodnocena experimentální data integrální metodou a určeny příslušné 

kinetické konstanty. Vyhodnocení kinetických dat potvrdilo daný předpoklad. Získané 

rychlostní konstanty klesaly v následujícím pořadí: 0,8 hm. % Ce/TiO2 >1 hm. % Ce/TiO2 

> 0,4 hm. % Ce/TiO2 > čistý TiO2  > Evonik P25 > fotolýza. 

Dalším úkolem byla korelace fotokatalytické aktivity a fyzikálně-chemických 

charakteristik katalyzátorů. Základními parametry ovlivňujícími fotokatalytický rozklad 

amoniaku byl specifický povrch a velikost absorpční hrany. S rostoucím specifickým 

povrchem aktivita katalyzátorů rostla. Nejvyšších výtěţků bylo dosaţeno u katalyzátorů 

s obsahem ceru 0,8 a 1 hm. %, jejichţ specifický povrch byl 93 a 100 m
2
/g. Druhým 
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výrazným parametrem ovlivňujícím fotokatalytickou aktivitu je velikost absorpční hrany. 

Katalyzátory s niţší energií zakázaného pásu efektivněji generují páry elektron- díra, čímţ 

vykazují vyšší aktivitu. Výrazně nejniţší hodnotu absorpční hrany (3,01 eV a 2,97 eV) 

měly dva nejaktivnější katalyzátory s obsahem ceru 0,8 a 1 hm. %.  
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9. SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symboly 

c  (m.s
-1

)   rychlost světla ve vakuu 

 (  )   (mol.l
-1

)  koncentrace H2 v daném čase 

 (  )    (mol.l
-1

)   počáteční koncentrace H2 

E  (eV)   energie fotonu 

Eg  (eV)   energie zakázaného pásma 

EV  (eV)   energie valenčního pásma 

h   (J s)    Planckova konstanta 

I  (lm)   celkový zářivý tok odraţený od povrchu 

I0  (lm)   dopadající zářivý tok o určité intenzitě 

λ  (nm)   vlnová délka elektromagnetického záření 

 (  )   (mol)   látkové mnoţství H2 v daném čase 

 (  )    (mol)   počáteční látkové mnoţství H2 

R∞  (-)   absolutní odraz 

V  (m
3
)   objem 

v   (Hz)    frekvence záření 

 (  )  (-)   stupeň konverze 

 

 

Speciální symboly 

e
-
  (-)   excitovaný elektron 

h
+
  (-)   pozitivní díra 
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Indexy 

*
  excitovaný stav 

●  radikál 

 

 

Zkratky 

2,4-D  dichlorfenoxyoctová kyselina 

4-CP  4 - chlorfenol 

BET  metoda pro určení specifického povrchu podle Brunauera, Emmeta a Kellera 

CB  vodivostní pás 

  (Conduction Band) 

DRIFT  technika difúzní reflektance 

(Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) 

Evonik P25 komerčně vyráběný katalyzátor na bázi TiO2 

  (Field Emission Scanning Electron Microscopy) 

FID  plamenově-ionizační detektor 

 (Flame Ionization Detector) 

FTIR  infračervený detektor s Fourierovou transformací  

GC  plynový chromatograf 

  (Gas Chromatography) 

HRTEM atomární rozlišení v transmisním elektronovém mikroskopu 

(High Resolution TEM) 

pH  vodíkový potenciál 

ppm  mnoţství dílů či částic na jeden milion 

  (parts per milion) 

RB  Rhodamin B 
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TEM  transmisní elektronová mikroskopie 

  (Transmition Electron Microscopy) 

TCD  tepelně vodivostní detektor 

 (Thermal Conductivity Detector) 

UV  ultrafialová oblast záření 

VB  valenční pás 

  (Valence Band) 

VIS  oblast viditelného záření 

UV-VIS ultrafialová a viditelná spektroskopie 

XRD  rentgenová difrakční analýza 

 (X-ray Diffraction) 
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Příloha 1: Fotografie experimentální aparatury pro rozklad amoniaku. 
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Příloha 2: Fotografie plynového chromatografu pro stanovení plynných vzorků. 
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Příloha 3: Pouţité dopované katalyzátory. 

 


