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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou oxidů na bázi Ti a Ce prostřednictvím 

podkritických (přetlakových) a superkritických tekutin (vody a metanolu), a jejich fyzikálně-

chemickou charakterizací. Práce je složena z teoretické části, experimentální části a výsledků 

s diskusí. V rámci teoretické části jsou popsány vlastnosti a použití TiO2, Ce a CeO2 

a je vysvětlen význam dopování TiO2 cerem. Jsou popsány vlastnosti a chování 

superkritických a podkritických tekutin, technologie využívající superkritický CO2 a další 

rozpouštědla včetně superkritické vody k přípravě nanočástic, zpracována rešerše 

o současném stavu vědeckého bádání v oblasti přípravy oxidů na bázi Ti a Ce prostřednictvím 

podkritických a superkritických tekutin a vyložen princip použitých charakterizačních metod. 

Experimentální část práce je věnována především popisu přípravy CexTiyOn směsí. 

Ve výsledcích a diskusi jsou shrnuty dílčí výsledky jednotlivých charakterizací připravených 

materiálů a diskutován vliv jednotlivých parametrů přípravy na čistotu, texturní a strukturní 

vlastnosti připravených CexTiyOn směsí. 

Příprava gelových prekursorů o různém molárním poměru Ti : Ce (0,95:0,05, 0,9:0,1, 

0,8:0,2 a 0,7:0,3) byla realizována pomocí metody sol-gel řízené v reverzně micelárním 

prostředí neionogenní povrchově aktivní látky Tritonu X-114 v cyklohexanu. Gelové 

prekursory byly následně zpracovány v podkritické vodě a podkritickém či superkritickém 

metanolu. Byl zkoumán vliv typu a množství použitého rozpouštědla, teploty a tlaku 

na čistotu, texturní a strukturní vlastnosti jednotlivých připravených CexTiyOn směsí. 

K charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností připravených materiálů byla použita 

organická elementární analýza, rentgenová fluorescenční spektroskopie, fyzisorpce dusíku, 

rentgenová difrakce a Ramanova spektroskopie. 

Bylo zjištěno, že v podkritické vodě dochází ke krystalizaci oxidického materiálu, 

což v podkritickém metanolu není jednoznačné. Na rozdíl od zpracování podkritickou vodou, 

podkritickým metanolem se nedosáhne úplného dočištění materiálu. Rostoucí množství Ce 

v CexTiyOn a vyšší teplota podporuje krystalizaci monoklinického CeTi2O6 a CeO2 kubického 

ve směsi s TiO2 anatasem, krystalizace TiO2 brookitu je potlačena. S rostoucím množstvím 

Ce dochází ke zmenšení velikosti krystalitů TiO2 anatasu. Při nižší teplotě zpracování bylo 

dosaženo lepší čistoty CexTiyOn směsí než při vyšší teplotě. Vyšší tlak při zpracování 

tekutinami nemá vliv na čistotu materiálu, má však vliv na jeho krystalizaci, a to fázové 

složení. Změna velikosti krystalitů TiO2 anatasu vlivem tlaku nebyla pozorována.  

Klíčová slova: TiO2, cer, sol-gel, podkritická voda, superkritický metanol, mikrostruktura  



 
 

Abstract 

This diploma thesis deals with preparation of Ti and Ce based oxides by using subcritical 

(pressurized hot) and supercritical fluids (water, methanol), and their physico-chemical 

characterization. The thesis is composed of the theoretical part, the experimental part and 

results with discussion. Within the theoretical part the properties and application of TiO2, Ce 

and CeO2 are described and the importance of TiO2 doping with cerium is explained. Beside 

the physico-chemical properties and the phase behavior of supercritical and subcritical fluids 

and the technologies using supercritical CO2 and other solvents including supercritical water 

for preparation of nanostructured materials, the summary of the current scientific knowledge 

about preparation of Ti and Ce based oxides by using subcritical and supercritical fluids and 

the principles of used characterization techniques are described as well. The experimental part 

is dedicated to the description of CexTiyOn preparation. In results and discussion, the material 

properties determined by individual characterization techniques are summarized and the effect 

of individual parameters of preparation on the purity, textural and structural properties 

of CexTiyOn is discussed. 

The gel precursors with different molar ratios of  Ti : Ce (0,95:0,05, 0,9:0,1, 0,8:0,2, 

0,7:0,3) were prepared by sol-gel method controlled within the reverse micelles environment 

of nonionic surfactant Triton X-114 in cyclohexane. The gel precursors were subsequently 

processed by subcritical water and subcritical or supercritical methanol. The effect of the type 

and the volume of used solvent, temperature and pressure on the purity, textural and structural 

properties of CexTiyOn was investigated. The physico-chemical properties of prepared 

materials were determined by using organic elementary analysis, X-ray fluorescence 

spectroscopy, nitrogen physisorption, X-ray diffraction and Raman spectroscopy. 

It was revealed that CexTiyOn crystallize in subcritical water, which was not definite 

in subcritical methanol. Contrary to subcritical water processing, by subcritical methanol 

processing the complete purification of prepared material is not reached. The increasing Ce 

amount in CexTiyOn and increased temperature promote the crystallization of monoclinic 

CeTi2O6 and CeO2 cubic in the mixture with TiO2 anatase, the crystallization of TiO2 brookite 

is suppressed. The TiO2 anatase crystallite-size slightly decreases with increasing Ce amount. 

Better purity of CexTiyOn was achieved at lower processing temperature than at higher one. 

Increased pressure does not affect the material purity, but it affects the crystallization (phase 

composition). The effect of pressure on the TiO2 anatase crystallite-size was not observed. 

Keywords: TiO2, cerium, sol-gel, subcritical water, supercritical methanol, microstructure 
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1 ÚVOD 

V průběhu posledních dvou desítek let se vývoj nanočásticových materiálů posunul 

výrazně vpřed. Důvodem je jejich široké využití v mnoha oborech (potravinářství, chemický 

a automobilový průmysl, kosmetika aj.). Mezi nanočásticové materiály přitahující v poslední 

době nejvíce pozornosti patří TiO2. Jeho význam narůstá. Díky vysokému indexu lomu je TiO2 

používán jako pigment s vysokou krycí schopností. Nejpoužívanější formou TiO2 je titanová 

běloba, která se používá při výrobě zubních past, kosmetických přípravků, nátěrových hmot 

či k bělení mléka. Vědci také dlouhodobě pracují na přípravě TiO2 s  fotokatalytickými 

vlastnostmi, které ve formě samočisticích nátěrů bude efektivně rozkládat škodlivé chemické 

látky (např. cigaretový kouř) či skleníkové plyny. 

Oxid titaničitý se dopuje dalšími kovy (např. lanthanoidy, přechodnými kovy jako zirkon) 

nejen za účelem zvýšení jeho teplotní stability či povrchové kyselosti, ale i například jeho 

schopnosti fungovat na denním světle. V této práci se TiO2 dopuje cerem. Cer jako takový se 

v přírodě vyskytuje vzácně, jeho hlavní sloučeninou je CeO2. Oxid ceričitý může nahradit 

TiO2 v opalovacích krémech, protože účinně absorbuje ultrafialové záření. Na základě těchto 

vlastností se hledají různé laboratorní způsoby, jak připravit ‘funkční’ cerem dopované TiO2. 

Problémem však je, že způsob přípravy významně ovlivňuje mikrostrukturu 

(tj. mikro/strukturní a texturní vlastnosti, čistotu) syntetizovaného materiálu a je prakticky 

nemožné dopředu předvídat, jakou mikrostrukturu připravený materiál bude přesně mít. 

Mikrostruktura nanočásticového materiálu přitom úzce souvisí s jeho ‘funkčností’. Proto 

studium různých způsobů přípravy žádaného nanočásticového materiálu má velký význam. 
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce byla řešena v rámci projektu „Nekonvenční příprava 

nanostrukturovaných oxidů kovů pomocí přetlakových a superkritických tekutin“ 

(reg. č. 14-23274S).  

Cílem této práce byla: 

1. Experimentální příprava oxidických materiálů na bázi titanu a ceru, především jejich směsí, 

pomocí podkritických (přetlakových) a superkritických tekutin. 

2. Fyzikálně-chemická charakterizace připravených materiálů pomocí vybraných metod 

(organické elementární analýzy, fyzisorpce dusíku, rentgenové fluorescenční spektroskopie, 

rentgenové difrakční analýzy a Ramanovy spektroskopie). 

3. Vyhodnocení naměřených dat a korelace a diskuze výsledků jednotlivých měření. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Titan a oxid titaničitý (TiO2) 

3.1.1 Titan, TiO2 a jeho vlastnosti  

Titan je čtvrtý nejrozšířenější kov na světě a patří do skupiny oxidů přechodných kovů.  

Byl objeven v  roce 1791 v Anglii Williamem Gregorem, který identifikoval přítomnost 

tohoto nového prvku v ilmenitu (FeTiO3). Nejstabilnější, a tedy nejrozšířenější sloučeninou 

titanu jsou jeho oxidy [1].  

Díky svým vynikajícím mechanickým, tepelným a elektrickým vlastnostem přilákal TiO2 

v průběhu několika let velkou pozornost [2]. Je jeden z nejvíce studovaných polovodičů. Je to 

netoxická látka, která se chová jako inertní oxid, pokud má stechiometrické molární složení 

Ti:O, oxidační stav Ti4+ a koordinační číslo rovné 6 [2, 3]. 

Oxid titaničitý se nejčastěji vyskytuje ve třech krystalických formách, anatas 

(tetragonální), rutil (tetragonální) a brookit (kosočtverečný) (Obr. 1, Obr. 2). Největší 

pozornost je věnována fázi anatasu z důvodu výborných fotochemických vlastností [4].  

 

Obr. 1 Vzhled krystalů: a) rutil, b) brookit a c) anatas [5]. 

Rutil má tetragonální strukturu a ve své struktuře může obsahovat až 10% Fe a další 

nečistoty, mezi které patří Cr, Sn, Nb a V. Každý atom Ti je obklopen šesti atomy kyslíku, 

které tvoří osmistěn TiO6 [6]. Šířka zakázaného pásu je 3,0 eV. Rutil je vysokoteplotní forma 

TiO2. Je nejstabilnější formou oxidu titaničitého. Byl objeven v roce 1803 ve Španělsku. 

Barva přírodního krystalu je červenohnědá až černá [1, 7]. 

Brookit a anatas jsou méně časté polymorfní modifikace TiO2. Oba minerály se vyskytují 

v alpských žilách [8]. Brookit má kosočtverečnou strukturu. Byl objeven v roce 1825 

v Anglii. Jeho krystaly jsou tmavě hnědé, černé, někdy do oranžové [1]. 
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Anatas má tetragonální strukturu, která je založena na vzájemně propojených oktaedrech 

TiO6. Je termodynamicky stabilní až do teploty 800°C. Barva anatasu je žlutá, červená, 

červenohnědá nebo tmavě modrá. Šířka zakázaného pásu je 3,2 eV. [6, 8].    

 

Obr. 2 Wyckoffovy pozice TiO2: a) rutil, b) brookit a c) anatas [6]. 

3.1.2 Využití a aplikace TiO2 

Velká pozornost je v poslední době věnována přeměně solární energie na jiné druhy 

energie (elektrickou nebo tepelnou). Oxid titaničitý má několik specifických vlastností (silnou 

oxidační aktivitu, chemickou stabilitu, vysokou odolnost proti korozi a velký specifický 

povrch pro absorpci světla), které jsou důležité pro přeměnu sluneční energie. Proto se TiO2 

používá jako fotokatalyzátor, který je schopný přeměnit sluneční energii na energii 

chemickou. Je široce využíván, od výroby materiálů (papíru, plastů) až k čištění životního 

prostředí (Obr. 3) [9, 10]. 

V roce 1972 bylo objeveno fotokatalytické štěpení vody pomocí TiO2. Povrch TiO2 byl 

ozářen světlem o vlnové délce kratší než 415 nm. Fotoproud proudil z Pt elektrody na 

elektrodu TiO2 prostřednictvím externího okruhu. Bylo zjištěno, že na TiO2 elektrodě došlo 

k oxidaci, tedy k vývoji kyslíku a na Pt elektrodě k redukci, při které došlo k vývoji vodíku. 

Vyrobený vodík je důležitý materiál, ze kterého se získá elektrická energie 

v palivových článcích bez generování CO2. Schopnost TiO2 oxidovat materiály může být 

využita k rozkladu organických znečišťujících látek ve vzduchu (např. odstraňování 

cigaretového kouře) a k čištění odpadních vod [9]. 

Ze světové produkce TiO2 se asi 98% používá k výrobě bílých pigmentů. Zbývající 2% se 

používají pro výrobu kovového titanu, nátěru svařovacích tyčí nebo pro jiné produkty [1]. 
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Titanová běloba je nejpoužívanější prášková forma rutilu. Uplatňuje se při výrobě barev, 

ve sklářském a keramickém průmyslu a používá se jako textilní barvivo. Protože je titanová 

běloba chemicky stabilní a zdravotně nezávadná, používá se i v potravinářském průmyslu. 

Přidává se do omáček, sýrů a žvýkaček jako potravinářské barvivo (E171). Používá se 

k výrobě léčiv, zubních past a dalších kosmetických přípravků a je přidáván do kvalitního 

papíru a plastických hmot [1, 11].  

 

 

Obr. 3 Aplikace TiO2 [9]. 

3.2 Cer a oxid ceričitý (CeO2) 

3.2.1 Vlastnosti Ce a CeO2 

Cer je měkký kov šedé barvy vyskytující se ve čtyřech alotropických modifikacích 

(krychlový α-Ce, hexagonální β-Ce, krychlový γ-Ce a δ-Ce). V přírodě se vyskytuje vzácně, 

v zemské kůře je však nejvíce zastoupeným prvkem ze skupiny lanthanoidů. Vzhledově 

připomíná železo. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství Ce3+. Mezi nejdůležitější zdroje 

ceru patří nerosty monazit, bastnäsit  a loparit [12]. Jako jediný z prvků lanthanoidů tvoří 

stabilní sloučeniny i ve čtyřmocném oxidačním stavu Ce4+. Jeho koordinační číslo je 
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v rozmezí 4-8. Díky svému nízkému redoxnímu potenciálu se může přeměnit Ce4+ 

na Ce3+ [2].  

CeO2 vykazuje vysoký index lomu a vysokou hodnotu dielektrické konstanty [13]. 

Vzhledem ke své fluoritové struktuře je difúze kyslíkových iontů (O2-) v krystalickém CeO2 

velmi jednoduchá díky přítomnosti volných kyslíkových vakancí. Pokud se koncentrace 

volných pracovních míst kyslíku zvyšuje, zvyšuje se pohyblivost O2- v krystalech, 

což umožňuje CeO2 snížit oxidaci molekul na jeho povrchu [10]. Krychlová struktura CeO2 je 

zobrazena na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Krychlová struktura CeO2 [14].  

3.2.2 Využití a aplikace Ce a CeO2 

Kovový cer se používá jako součást slitin sloužící k výrobě křesacích kamínků 

do zapalovačů. Cerem legované wolframové elektrody se používají ke svařování slitin [12]. 

Dále se používá k povrchové úpravě skel (oken) a jako materiál sloužící k odstranění CO 

z výfukových plynů [13].  

Dochází k vývoji různých syntetických procesů pro výrobu materiálů obsahujících CeO2. 

Mezi publikované postupy pro přípravu nanočástic CeO2 patří hlavně hydrotermální syntéza 

[15, 16] a metoda sol-gel [2, 4]. CeO2 je technologicky významný materiál používaný jako 

katalyzátor, nosič aktivních složek nebo jako pevný materiál v palivových článcích [10]. Dále 

slouží jako absorpční činidlo a jako materiál pro detekci plynů [15].  

3.2.3 Cerem dopované TiO2  

Čisté oxidy kovů často trpí nedostatky vyplývajícími z jejich chemických nebo fyzikálních 

vlastností, které omezují jejich praktické aplikace. Například, široký zakázaný pás anatasové 
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fáze TiO2 významně omezuje jeho využití na denním světle. U CeO2 je známo, že má 

sníženou tepelnou stabilitu, dochází k rychlému slinování při vysokých teplotách [17].  

Kombinací TiO2 a CeO2 dochází ke zvýšení tepelné stability materiálu. Schopnost 

TiO2-CeO2 absorbovat světlo nejen v UV-oblasti, ale i v oblasti viditelného světla jej činí 

účinným fotokatalyzátorem [10, 17]. 

 

3.3 Vlastnosti a chování superkritických a podkritických tekutin  

Finálním krokem při přípravě oxidických materiálů, prováděným za účelem odstranění 

použitých organických prekursorů k přípravě či krystalizaci, je tepelné zpracování 

(tzv. kalcinace). Během kalcinace však může za vyšších teplot (>400°C) vlivem povrchového 

napětí docházet k nežádoucí  sintraci/spékání oxidického materiálu. V těchto případech lze 

místo kalcinace použít alternativní metody vyvarující se těmto nežádoucím povrchovým 

dějům, např. metody využívající superkritické tekutiny [18].  

Superkritická (nadkritická) tekutina je tekutina, jejíž teplota a tlak je vyšší než hodnota 

kritické teploty Tc a tlaku pc. Vlastnosti superkritických tekutin jsou různorodé. Umožňují 

měnit vlastnosti částic (např. strukturu, velikost částic a jejich distribuci), které jsou důležité 

z aplikačního hlediska [19, 20]. Některé superkritické tekutiny jsou schopny nahradit toxická 

průmyslová rozpouštědla. Superkritické tekutiny jsou používány v mnoha oblastech 

(farmaceutickém, potravinářském či kosmetickém průmyslu). Superkritické tekutiny jsou 

hojně využívány pro analytické separace, anorganické a organické syntézy, nakládání 

s odpady, či zpracování biologických materiálů. Hlavní zájem o superkritické tekutiny je 

spojen s možností přizpůsobit fyzikálně-chemické vlastnosti médií, jako je jejich selektivita, 

rozpustnost a reaktivita [20]. Technologie využívající superkritických tekutin nahrazují 

organická rozpouštědla v chemických procesech, ve zpracování potravin, polymerů, 

či odpadů [3].  

Na Obr. 5 je znázorněno uspořádání molekul čisté kapaliny ve skupenství plynném, 

kapalném, tuhém a v superkritické oblasti. V kritickém bodě se hustoty plynné fáze a kapalné 

fáze vyrovnají a rozhraní mezi nimi zmizí [20]. 
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Obr. 5 Schématické znázornění kapaliny v P-T diagramu [20]. 

Srovnání vlastností plynů, superkritických tekutin a kapalin je uvedeno v Tabulce 1. 

Superkritické tekutiny jsou stlačitelné, lze měnit jejich hustotu. Rozpouštěcí vlastnosti 

závisejí na hustotě, proto změnou hustoty lze měnit rozpouštěcí vlastnosti superkritických 

tekutin. Superkritické tekutiny mají hustotu blízkou kapalinám. Viskozita je u superkritických 

tekutin nižší než u kapalin, dosahuje se rychlého přenosu hmoty. Vysoká difuzivita a absence 

povrchového napětí způsobuje snadné pronikání superkritických tekutin do pórů pevné 

fáze [21]. 

 
Tabulka 1 Srovnání vybraných vlastností plynu, superkritické tekutiny a kapaliny [22]. 

Látka 
Hustota Viskozita Difuzivita 

(kg.m-3) (mN.s.m-2) (mm2.s-1) 

Plyn 1 0,01 1-10 

Superkritická tekutiny 100-1000 0,05-0,01 0,01-0,1 

Kapalina 1000 0,5-0,1 0,001 

 

Nejrozšířenější superkritickou tekutinou je CO2 (scCO2) [19]. Výhodou superkritického 

CO2 je nejen jeho relativně nízká cena ve srovnání s organickými rozpouštědly, ale výrazně 

nižší kritická teplota a tlak [23]. ScCO2 tak umožňuje pracovat v mírnějších provozních 

podmínkách než superkritická organická rozpouštědla či superkritická H2O (scH2O), což je 

evidentní z Tabulky 2 [19]. Dále jsou v Tabulce 2 uvedeny kritické vlastnosti dalších látek, 

které jsou hojně průmyslově využívány. Organická rozpouštědla - metanol a etanol - mají 

velmi podobné kritické vlastnosti [24]. 
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Tabulka 2 Vlastnosti vybraných rozpouštědel [24]. 

Rozpouštědlo 

Molekulová 

hmotnost 

Kritická 

teplota 

Kritický 

tlak 

Kritická 

hustota 

(g.mol-1) (°C) (MPa) (g.cm-3) 

CO2 44,01 30,95 7,38 0,469 

H2O 18,02 374,15 22,12 0,348 

CH4 16,04 -82,75 4,60 0,162 

C2H6 30,07 32,15 4,87 0,203 

C3H8 44,09 96,65 4,25 0,217 

CH3OH 32,04 239,45 8,09 0,272 

C2H5OH 46,07 240,75 6,14 0,276 

 

 

Fázové chování CO2 je uvedeno na Obr. 6. Trojný bod leží nad hodnotou atmosférického 

tlaku. V trojném bodě mohou v termodynamické rovnováze vedle sebe existovat 3 fáze 

(kapalná, plynná a pevná). Kritická teplota CO2 je ∼31°C a tlak 7,38 MPa. Nad kritickou 

teplotou nemůže kapalná a plynná fáze existovat samostatně [25]. 

 

 

Obr. 6 Fázový diagram CO2 [25]. 
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Výhody a nevýhody scCO2 [21, 24]:   

Výhody: 

- Tc a pc relativně nízké 

- Netoxický a nehořlavý 

- Jednoduchá odstranitelnost 

- Slabá solvatace 

Nevýhody: 

- Nepolární 

- Drahé technické vybavení 

 

 

 

Na Obr. 7 je znázorněn fázový diagram H2O. Kritická teplota vody je 374,15°C (647,3 K) 

a kritický tlak 22,12 MPa.  

 

Obr. 7 Fázový diagram H2O. Římskými čísly jsou označeny křivky: I. křivka tání, II. křivka 

vypařování a III. křivka sublimace [26]. 

 

Voda za superkritických podmínek je velmi korozivní téměř ke všem druhům oceli. Řada 

organických látek není stabilní v scH2O z důvodu oxidačních podmínek. Při teplotě 

nad 200°C začíná voda mít vlastnosti různých organických rozpouštědel. Při teplotě okolo 

300°C má voda podobné vlastnosti jako aceton. Nahrazení organických rozpouštědel 

za scH2O má velký význam v oblasti ochrany životního prostředí [21]. 
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Výhody a nevýhody scH2O [24]:  

Výhody: 

- Netoxický a nehořlavý, 

- Vysoce specifická tepelná kapacita – 

exotermní reakce mohou být 

bezpečně kontrolovány. 

Nevýhody: 

- Vysoce specifická tepelná kapacita – 

těžko možno rychle ohřát nebo 

zchladit. 

 

Vznik nanočástic v superkritické vodě je ovlivněn vlastnostmi vody (hustotou, polaritou). 

Polarita je obecně charakterizována dielektrickou konstantou. Hustota a polarita vody se liší 

v okolí jejího kritického bodu. Dielektrická konstanta vody je 78 při pokojové teplotě. 

Při navýšení teploty při konstantním tlaku se hodnota dielektrické konstanty kolem kritického 

bodu vody snižuje [3]. Z Obr. 8a a 8b lze pozorovat změnu polarity vody s tlakem a teplotou. 

Hodnota statické dielektrické konstanty vody s rostoucím tlakem za konstantní teploty roste 

(Obr. 8a), s rostoucí teplotou za konstantního tlaku klesá (Obr. 8b) [27].  

 

 

Obr. 8 Statická dielektrická konstanta vody jako a) funkce tlaku, b) funkce teploty [27]. 
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3.4 Technologie využívající superkritický CO2 a další 

rozpouštědla pro přípravu nanočástic  

Technologie vyžívající superkritický CO2 lze rozdělit podle role superkritického CO2 

a použití druhého rozpouštědla do čtyř kategorií [23]:  

1. Rychlá expanze nadkritických roztoků, 

2. Technologie využívající scCO2 jako superkritické anti-rozpouštědlo, 

3. Vznik nanočástic z plynem nasycených roztoků, 

4. Technologie, při které je odtlakován kapalný organický roztok. 

 

Rychlá expanze nadkritických roztoků (RESS) 

V procesu RESS  (angl. Rapid Expansion of Supercritical Solutions) je scCO2 využit jako 

rozpouštědlo nebo jako nosič rozpuštěné látky. Na Obr. 9 je schématicky znázorněn princip 

metody. Látka se rozpustí v scCO2 při dané teplotě a tlaku, a následně se roztok vysokou 

rychlostí dávkuje do sběrné komory za atmosférického nebo zvýšeného tlaku pomocí trysky 

nebo kapiláry. Roztok superkritické tekutiny je adiabaticky expandován, což vede k rychlému 

poklesu teploty a tlaku, při kterém dochází ke tvorbě mikro kapiček kapaliny.  

 

Obr. 9 Schéma procesu RESS [23]. 

RESS je účinný způsob pro výrobu práškových materiálů s poměrně úzkou distribucí 

velikosti částic.  Princip rychlé expanze superkritické tekutiny do kapalného rozpouštědla 

RESOLV spočívá v přivádění roztoku tryskou do vodného roztoku obsahujícího povrchově 

aktivní látky. Účinná látka reaguje s povrchově aktivní látkou za vzniku kovových částic.  
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Metoda je jednoduchá, ale poměrně nákladná kvůli spotřebě velkého množství tekutiny pro 

přípravu malého množství částic. Hlavní nevýhodou tohoto způsobu výroby je nízká 

rozpustnost mnoha materiálů/prekursorů v scCO2.  

 

Superkritické anti-rozpouštědlo (SAS) 

V procesu SAS (angl. Supercritical Anti-Solvent) se scCO2 používá jako anti-rozpouštědlo 

snižující rozpustnost rozpuštěné látky v organickém rozpouštědle. Látka se rozpustí 

v organickém rozpouštědle (např. aceton, dichlormethan) a směs se poté přivádí do nádoby 

s CO2 ve formě kapaliny, plynu nebo superkritické tekutiny. Nevýhodou procesu SAS je 

oddělování pevných částic z rozpouštědel. V SAS-EM (superkritické anti-rozpouštědlo se 

zvýšeným přenosem hmoty) se pracuje se speciálním zařízením pro vytváření nano-kapiček. 

Na Obr. 10 je znázorněn proces SAS-EM. Proud organického roztoku obsahujícího účinnou 

látku/prekursor je z trysky vychýlen pomocí ultrazvukových frekvencí (20 kHz).  

 

 

Obr. 10 Schéma procesu SAS-EM [23]. 

Vznik částic z plynem nasycených roztoků (PGSS)  

Tato technologie se využívá především ke zpracování polymerů. Jelikož polymery nelze 

snadno rozpustit ve stlačeném CO2, musí se stlačený CO2 rozpustit do roztavených polymerů. 

V procesu PGSS (angl. Particle Formation from Gas Saturated Solutions) se polymery 

nejprve roztaví při dané teplotě v autoklávu (Obr. 11). Poté se do systému přivádí stlačený 

CO2. Vzniklý nasycený roztok polymeru se tryskou dávkuje do srážecí komory. Dochází 

k expanzi, při které nastává Joule-Thomsonův jev, při kterém je dosaženo vysokého 
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podchlazení materiálu. Výhodou procesu PGSS je nízkotlaký provoz a tvorba produktu 

bez rozpouštědel.  

 

Obr. 11 Schéma procesu PGSS [23]. 

Odtlakování kapalného organického roztoku (DELOS) 

V procesu DELOS (angl. Depressurization of an Expanded Liquid Organic Solution) se 

scCO2 používá jako pomocné rozpouštědlo (Obr. 12). Látky se rozpustí v organickém 

rozpouštědle. Poté se roztok ve vysokotlaké nádobě smísí se scCO2 při dané teplotě a tlaku.  

Za atmosférického tlaku se směsný roztok dávkuje do nádoby, kde dochází ke tvorbě jemných 

částic. 

 

Obr. 12 Schéma procesu DELOS [23]. 



15 
 

3.5 Hydrotermální syntéza nanočástic v superkritické vodě 

(HTS-SCW) 

Co se týče přípravy nanočástic, částice získané v podkritické H2O jsou zpravidla větší než 

ty, které jsou získané v superkritické H2O (scH2O). Rychlost hydrotermální reakce 

v superkritické H2O je vyšší. Rozpustnost oxidů kovů je nižší než je v podkritické vodě [3].  

HTS-SCW se dá využít k přípravě nanočásticových materiálů pouze tehdy, je-li reakční 

produkt nerozpustný v scH2O. Samotný proces hydrotermální syntézy v scH2O (HTS-SCW) 

začíná přípravou vodného roztoku soli kovu. Sůl kovu je ve vodě rozpuštěna. Dochází 

k rychlému ohřevu a následné reakci. Proces vyžaduje náročné provozní podmínky řídící se 

kritickými hodnotami teploty a tlaku vody. Samotný proces je nutné realizovat v nerezovém 

autoklávu díky vysokému tlaku a teplotě [28]. 

Hydrotermální syntéza v scH2O může probíhat ve dvou typech reaktoru [23]: 

1. Vsádkovém reaktoru (angl. HydroThermal Synthesis under Supercritical condition 

using Batch reactors, HTSSB), 

2.  Průtočném reaktoru (angl. HydroThermal Synthesis under Supercritical condition 

using Flow reactor, HTSSF). 

Proces HTSSB je vhodný pro syntézu vysoce krystalických produktů při dlouhé době 

reakce. Pro proces se používá autokláv vyrobený z vysokotlakých a odolných materiálů 

(Ni-Cr slitiny). Částice (např. TiO2) syntetizované hydrotermálně za superkritických 

podmínek mají vysokou krystalinitu. ScH2O může být použita jako krystalizační médium 

pro velké monokrystaly (křemen) nebo jako nukleační médium pro nanostrukturované oxidy 

kovu [23].  

Proces HTSSF využívá průtoku vody reakčním systémem vysokou reakční rychlostí 

za krátkou reakční dobu a za stálých provozních podmínek. Metoda je vhodná pro výrobu 

nanočástic oxidů kovů [23].  

Na Obr. 13 je znázorněno experimentální zařízení pro rychlé a kontinuální výroby 

kovových oxidů. V jedné větvi jsou čerpány pomocí vysokotlakých čerpadel vodné roztoky 

solí kovů, v druhé větvi je dalším čerpadlem čerpána předehřátá destilovaná voda. Vodné 

roztoky solí kovových prekursorů a voda se mísí ve směšovači tak, že roztoky solí dosahují 

požadované reakční teploty. Hydrotermální reakce proběhne po smíchání za krátkou dobu. 

Výhodou HTSSF jsou krátké reakční časy a nepřetržitý provoz [23]. 
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Obr. 13 Schéma hydrotermální syntézy částic v scH2O v průtokovém reaktoru [23]. 

3.6 Rešerše k přípravě TiO2 a CeO2 pomocí superkritických a 

podkritických tekutin 

Dutoit a spol. [29] studovali přípravu TiO2 v superkritickém CO2. Sledovali vliv teploty, 

doby extrakce a použití CO2 (kapalného, superkritického) na vlastnosti TiO2 připravené sol-

gel metodou. Získané vzorky charakterizovali pomocí fyzikální sorpce dusíku, rentgenové 

difrakce, termální analýzy a transmisní elektronové mikroskopie. Připravené vzorky TiO2 

vykazovaly vysoký specifický povrch (360-620 m2.g-1) a obsahovaly 12-14 hm.% 

elementárního uhlíku. Změna teploty extrakce za konstantního tlaku CO2 za použití kapalného 

nebo superkritického CO2 značně ovlivňovala povrch, distribuci velikosti pórů a objem pórů 

daného vzorku TiO2. 

Klusoň a spol. [30] studovali přípravu TiO2 pomocí sol-gel procesu v reverzně micelárním 

prostředí Tritonu X-100 v cyklohexanu a zpracováním v podkritické vodě (100°C, 10 MPa) 

a/nebo scCO2 (100°C, 45 MPa). Jako prekursor Ti použili isopropylalkoholát titaničitý. 

Při použití scCO2 připravené TiO2 vykazovalo specifický povrch v rozmezí 310-360 m2.g-1. 

Při použití podkritické vody byl specifický povrch TiO2 nižší, okolo 290 m2.g-1. 
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Colbeau-Justin a spol. [31] ve své práci připravovali TiO2 pomocí kysele katalyzovaného 

sol-gelu. Soly byly připraveny smícháním zředěné kyseliny, isopropylalkoholátu titaničitého 

(kovový prekurzor) a bezvodého metanolu. Molární poměr Ti : alkohol : H2O : kyselina byl 

1 : 11 : 2 : 0,08. Připravený gel byl sušen dvěma způsoby. V sušárně při teplotě 70°C nebo 

pomocí scCO2 (>35°C a 70 bar). Po vysušení se vzorky tepelně zpracovávaly při teplotě 

450°C, 500°C a 550°C. Z výsledků zjistili, že TiO2 získány při teplotě 450°C obsahoval 

anatasovou fázi a při teplotě nad 550°C se anatasová fáze začínala měnit na rutil. Při teplotě 

450°C nebyly zcela odstraněny zbytky organických prekursorů z TiO2. Specifický povrch 

jednotlivých TiO2 se pohyboval v rozmezí 3-112 m2.g-1. 

Matějová a spol. [18, 32] připravovali TiO2 pomocí metody sol-gel řízené v reverzně 

micelárním prostředí Tritonu X-114 v cyklohexanu a zpracováním podkritickou vodou 

a podkritickým/superkritickým metanolem při teplotě 100-250°C a tlaku 0-30 MPa. Získané 

TiO2 charakterizovali pomocí elementární organické analýzy, fyzikální adsorpce dusíku, 

Ramanovy spektroskopie a XRD. Elementární organická analýza potvrdila přítomnost 

2-15 hm.% uhlíku v TiO2 zpracovaném podkritickou vodou. Specifický povrch TiO2 se 

pohyboval v rozmezí 64-281 m2.g-1. Zpracováním podkritickou vodou 

a podkritickým/superkritickým metanolem došlo u TiO2 k úplné eliminaci uhlíku a naměřený 

specifický povrch TiO2 byl v rozmezí 231-371 m2.g-1. Rovněž byly Ramanovou spektroskopií 

proměřeny výstupní kapalné vzorky ze zpracování kapalinami za zvýšené teploty a tlaku. 

Vzorky byly odebrány při různých experimentálních podmínkách (60°C a 2,5 MPa, 200°C 

a 3,5 MPa, 200°C a 10 MPa). Bylo zjištěno, že nejnižší koncentrace odstraňované povrchově 

aktivní látky (Tritonu X-114) je v kapalném vzorku získaném při 200°C a 10 MPa. Při stejné 

teplotě zpracování a nižším tlaku (200°C a 3,5 MPa) byla naměřená koncentrace povrchově 

aktivní látky v kapalném vzorku nejvyšší, což znamenalo, že se zvýšila rozpustnost 

odstraňované povrchově aktivní látky a docházelo tak k jejímu účinnějšímu odstranění 

z připravovaného TiO2. XRD analýza potvrdila, že TiO2 připravené jak podkritickou vodou, 

tak podkritickou vodou a podkritickým/superkritickým metanolem jsou směsí anatasu 

a brookitu. 

Veriansyah a spol. [33] se zabývali přípravou povrchově modifikovaných nanočástic CeO2 

kyselinou dekanovou nebo kyselinou olejovou v superkritickém metanolu (scMeOH) 

při teplotě 400°C a tlaku 30 MPa. Jako prekurzor Ce použili Ce(NO3)3·6H2O. Na Obr. 14 jsou 

znázorněny difraktogramy připravených nanočástic CeO2, které byly syntetizovány 

z Ce(NO3)3.6H2O spolu se scH2O, scMeOH, scMeOH a kyselinou dekanovou (scMeOH+DA) 

či scMeOH a kyselinou olejovou (scMeOH+OA).  
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Obr. 14 Difraktogram připravených nanočástic CeO2 [33]. 

Difraktogram nanočástic CeO2 syntetizovaných v scH2O vykazoval ostré píky s vysokou 

intenzitou. Při použití scMeOH však difraktogram CeO2 vykazoval širší píky s nižší 

intenzitou. Pokles velikosti krystalitů CeO2 syntetizovaných v scMeOH bylo buď důsledkem 

vysokého stupně přesycení, nebo důsledkem extrémně vysoké rychlosti nukleace. Specifický 

povrch částic CeO2 připravených za použití scH2O byl ve srovnání s částicemi připravenými 

v scMeOH výrazně nižší (Tabulka 3). 

 

Tabulka 3 Vlastnosti nanočástic CeO2 [33]. 

 Koncentrace  Velikost krystalitů 

(nm) 

 SBET 

(m2.g-1) prekursor kyselina  

scH2O 0,05 -  50 ± 14,1  8,5 

scMeOH 0,05 -  6,8 ± 2,8  69,8 

scMeOH + DA 0,05 0,03  6,1 ± 1,6  77,2 

 0,05 0,3  5,4 ± 0,9 193,3 

 0,01 0,3  5,1 ± 0,8 190,1 

scMeOH + OA 0,05 0,03  6,4 ± 2,1  80,7 

 0,05 0,3  5,8 ± 1,1 145,8 

 0,01 0,3  5,5 ± 0,4 139,7 
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Matějová a spol. [34] připravovali CexTi1-xOn o různém molárním složení (5-30 mol.% Ce) 

pomocí metody sol-gel řízené v reverzně micelárním prostředí Tritonu X-114 v cyklohexanu 

a zpracováním podkritickou vodou a podkritickým/superkritickým metanolem. Získané 

CexTi1-xOn charakterizovali pomocí organické elementární analýzy, fyzikální adsorpce dusíku, 

Ramanovy spektroskopie a XRD. Elementární organická analýza potvrdila, že většina směsí 

má optimální čistotu (<0,1 hm.% uhlíku). Nejvyšší obsah uhlíku (3,8 hm.%) vykazovala směs 

s nejvyšším obsahem Ce (Ce0,30Ti0,70On) připravená podkritickou vodou a superkritickým 

metanolem při teplotě 250°C a tlaku 10 MPa. Z adsorpčně-desorpčních izoterem bylo patrné, 

že všechny CexTi1-xOn mají mesoporézní strukturu s minimálním objemem mikropórů. Směsi 

CexTi1-xOn připravené podkritickou vodou a podkritickým metanolem vykazovaly specifický 

povrch v rozmezí 210-256 m2.g-1 a objem pórů v rozmezí 427-545 mm3
liq.g

-1. Podobné 

hodnoty specifického povrchu (203-211 m2.g-1) vykazovaly i směsi připravené podkritickou 

vodou a superkritickým metanolem. Objem pórů směsí Ce0,30Ti0,70On připravených 

podkritickou vodou a superkritickým metanolem při rozdílných tlacích (10 a 30 MPa) byl 

ve srovnání s Ce0,30Ti0,70On připraveném podkritickou vodou a podkritickým 

metanolem daleko vyšší, 557-572 mm3
liq.g

-1. XRD analýza potvrdila, že Ce0,05Ti0,95On, 

Ce0,10Ti0,90On a Ce0,20Ti0,80On směsi připravené podkritickou vodou a podkritickým metanolem 

jsou směsí TiO2 anatasu a brookitu, kromě vzorku Ce0,30Ti0,70On, který obsahoval pouze TiO2 

anatas. S rostoucím obsahem ceru v CexTi1-xOn ubývalo ve směsích brookitu. Směsi  

Ce0,30Ti0,70On připravené podkritickou vodou a superkritickým metanolem vykrystalizovaly 

do směsi TiO2 anatasu a CeO2 kubického (cerianitu). 

 

3.7 Metody charakterizace 

3.7.1 Fyzikální adsorpce dusíku 

Adsorpci můžeme rozdělit na adsorpci chemickou (chemisorpce), při které se látky vážou 

chemickými vazbami a adsorpci fyzikální (fyzisorpce), při které jsou látky vázány slabými 

(Van der Waalsovými) silami. Při fyzisorpci se plyny mohou poutat Van der Waalsovými 

silami pouze při teplotách nižších než je kritická teplota plynu [35]. 

Princip fyzisorpce: Pokud je v uzavřeném prostoru porézní materiál (tzv. absorbent) 

vystaven určitému tlaku plynu (tzv. adsorbát), začne se plyn adsorbovat na povrchu 

absorbentu. V systému klesá tlak. Hmotnost adsorbentu sledovaná např. podle prodloužení 

pružné spirály (křemenné), na které je adsorbent upevněn, stoupá. Po určité době nastane 
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adsorpční rovnováha. Tlak plynu a hmotnost vzorku se dále nemění. Množství adsorbovaného 

plynu lze vypočítat z přírůstku hmotnosti vzorku. Opakovaným měřením při stejné teplotě 

a řadě tlaků plynů se získá adsorpční izoterma, která charakterizuje závislost rovnovážně 

adsorbovaného množství adsorbátu na tlaku za konstantní teploty [36]. 

Fyzisorpce dusíku při teplotě -196°C (77 K) patří mezi nejrozšířenější metody 

charakterizace porézních látek. Pomocí této metody lze stanovit např. měrný povrch, 

distribuci velikosti pórů a objem pórů. Principem adsorpce dusíku je měření ustáleného 

adsorbovaného množství molekul adsorbátu v závislosti na tlaku adsorbátu při konstantní 

teplotě -195°C. Ve výsledcích se nejčastěji uvádí místo tlaku absorbátu, relativní tlak (podíl 

aktuálního tlaku absorbátu, p, a tlaku nasycených par absorbátu, p0, za podmínek měření) [37]. 

Typy adsorpčních izoterem podle IUPAC klasifikace jsou uvedeny na Obr. 15. Existuje 

šest typů izoterem [37, 38].  

I.Typ: Pro izotermu je charakteristický konkávní průběh v rozsahu nízkých 

relativních tlaků. Izoterma je charakteristická pro čistě mikroporézní materiály (zeolity, 

aktivní uhlí apod.). Adsorpční energie vzrůstá s klesajícím rozměrem mikropórů.  

II.Typ: Izoterma je konkávní k ose tlaku, poté lineární a u vysokých tlaků konvexní. 

Izoterma je charakteristická pro neporézní, případně čistě makroporézní absorbenty nebo 

pro jemně rozdělené (práškové) neporézní vzorky. 

III.Typ: Izoterma je v celém rozsahu tlaků konvexní. Charakteristická pro neporézní 

adsorbenty, u kterých je velmi slabá interakce adsorbát - adsorbent. Tento typ izotermy 

není prakticky běžný. 

IV.Typ: Počátek izotermy je shodný s izotermou typu II. Odlišuje se průběhem 

u vyšších tlaků. Typ izotermy se vyskytuje velmi často a je charakteristický 

pro mezoporézní absorbenty nebo pro jemně rozdělené (práškové) neporézní vzorky. 

V.Typ: Izoterma je konvexní a pak saturuje při vysokých tlacích. Tuto izotermu 

charakterizují mezoporézní absorbenty vyskytující se poměrně zřídka. 

VI.Typ: Tzv. kroková izoterma, je velmi vzácná. Samotná adsorpce probíhá 

v několika oddělených krocích v různých intervalech tlaku.  
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Obr. 15 Tvary izoterem podle IUPAC klasifikace [37]. 

3.7.2 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Rentgenová difrakční analýza je metoda sloužící k určování struktury pevných látek. XRD 

je založena na interakci rentgenového záření s elektrony atomů spočívající v pružném 

rozptylu. Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází 

po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim. Jejich 

poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů. Tato metoda je experimentálně jednoduchá. 

Příprava vzorku většinou nečiní problémy a nezanáší do vzorku mikrostrukturní změny. 

Rentgenová difrakce je vhodná nejen ke studiu práškových materiálů, ale i ke studiu tenkých 

vrstev [39]. 

Každá rovina krystalu rozptýlí jen malé množství záření. Výsledný rozptyl od velkého 

počtu rovin poskytuje intenzitu dostatečnou pro pozorování.  Vyberme dvě libovolné paralelní 

roviny ve vzdálenosti d. Na tyto roviny dopadá svazek rovnoběžných rentgenových paprsků 

(viz Obr. 16). Dráhový rozdíl paprsků 11' a 22' je roven 2dsinθ, θ  je úhel, který svírá 

dopadající paprsek s rovinou krystalu, d je mezirovinná vzdálenost a n je celé číslo, které 

vyjadřuje o kolik násobků vlnové délky je jeden paprsek vůči druhému zpožděn. To je dáno 

Braggovou rovnicí (1). Braggova rovnice popisuje difrakci jako odraz rentgenového záření 

na strukturních rovinách krystalu [40, 41]. 

                             λφ nd =sin2                                         (1) 
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Obr. 16 Braggův zákon [40]. 

Scherrerova rovnice (2) se používá pro výpočet velikosti částic (krystalitů) z XRD analýzy:  

      
θβ

λ

cos
K

D =                                                 (2), 

kde D je průměrná velikost krystalů, K je Scherrerova konstanta (0,89), λ je vlnová délka 

rentgenového záření, β je rozpětí difrakční linie měřené v polovině linie maximální intenzity 

a θ je difrakční úhel [42]. 

3.7.3 Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF) 

Metoda je založena na interakci rentgenového záření, které emituje rentgenka (zdroj 

rentgenového záření), se vzorkem. Při interakci dochází k vyražení (uvolnění) elektronu 

z vnitřních slupek látky. Dochází k přesunu elektronu z vyšších energetických hladin 

a vyzáření sekundárního rentgenového záření. Sekundární záření vstupuje 

do monochromátoru, kde se jako disperzní prvek používá krystal vhodné látky. Poté je 

vzniklé záření detekováno na detektoru [43, 44]. 

Metoda se používá ke kvalitativní, ale převážně ke kvantitativní elementární analýze 

prvků od protonového čísla 11. Je využívána v metalurgii, strojírenství i v medicíně. Lze 

analyzovat pevné materiály, ale i roztoky ve speciálních kyvetách [44]. 

3.7.4 Ramanova spektroskopie 

Principem Ramanovy spektroskopie je měření rozptýleného záření, které vzniká interakcí 

monochromatického záření z oblasti viditelné až blízké infračervené s molekulami vzorku 

za současné změny jejich vibračních a rotačních stavů [44]. Při průchodu světelného paprsku 

nějakým prostředím je určitá jeho část absorbována. Část paprsku projde beze změny a část je 

rozptýlena. Jedná se o metodu vibrační molekulové spektroskopie, která je založená 

na tzv. Ramanově jevu (rozptylu). Podstatou tohoto rozptylu je zářivý dvoufotonový přechod 
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mezi dvěma stacionárními vibračními stavy molekuly, vyvolaný interakcí s fotonem 

dopadajícího záření o určité frekvenci. Ramanův rozptyl se detekuje v závislosti na vlnové 

délce záření. Výsledkem je Ramanovo spektrum, které poskytuje informace o již zmíněných 

vibračních a rotačních pohybech částic (molekul, krystalů) [41, 45]. 

Ramanova spektroskopie se používá při analýze pevných látek (krystalických a amorfních 

materiálů, kovů), kapalin (čistých látek, vodných i nevodných roztoků) a při analýze povrchů 

(např. sorbentů, elektrod). Je vhodná především ke kvalitativní a strukturní analýze [45]. 



24 
 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Náplní experimentální části práce byla:  

• Příprava nanostrukturovaných oxidů na bázi titanu a ceru, především jejich 

vzájemných směsí, prostřednictvím metody sol-gel a zpracováním podkritickou 

vodou a superkritickým či podkritickým metanolem. 

• Fyzikálně-chemická charakterizace připravených oxidických materiálů. Chemické 

složení, texturní a strukturní vlastnosti připravených materiálů byly charakterizovány 

prostřednictvím organické elementární analýzy, rentgenové fluorescenční 

spektroskopie, fyzikální adsorpce dusíku při -196°C, rentgenové difrakční analýzy 

a Ramanovy spektroskopie.  

 

4.1 Příprava gelových prekursorů oxidických materiálů 

prostřednictvím metody sol-gel 

K přípravě gelových prekursorů (gelů) byly použity následující chemikálie: 

isopropylalkoholát titaničitý (Ti(OCH2(CH3)2)4, TTIP, čistota > 97%, Aldrich), hexahydrát 

dusičnanu ceritého (Ce(NO3)3·6H2O, Aldrich), cyklohexan (Aldrich), Triton X-114 ((1,1,3,3-

tetramethylbutyl)fenyl - polyetylen glykol, Aldrich), absolutní etanol (bezvodý, Penta s.r.o.) 

a destilovaná voda. 

Gely s různými molárními poměry Ti:Ce (0,95:0,05, 0,9:0,1, 0,8:0,2 a 0,7:0,3) byly 

připraveny pomocí metody sol-gel řízené v reverzně micelárním prostředí neionogenní 

povrchově aktivní látky Tritonu X-114 v cyklohexanu. Prekursory Ti a Ce byly 

isopropylalkoholát titaničitý (Ti(OCH2(CH3)2)4) a hexahydrát dusičnanu ceritého 

(Ce(NO3)3·6H2O). V případě molární směsi Ti:Ce = 0,95:0,05 byla příprava provedena 

následovně. V prvním kroku přípravy solu bylo smícháno 131,2 ml cyklohexanu, 115,2 ml 

Tritonu X-114 a 3,58 ml destilované vody.  Tento sol byl intenzivně míchán po dobu 10 min. 

Následně byl přidán etanolový roztok Ce(NO3)3.6H2O, který byl připraven rozpuštěním 

1,5965 g Ce(NO3)3.6H2O v 10 ml bezvodého etanolu. Sol byl míchán dalších 10 min. 

V konečné fázi přípravy bylo do micelárního solu přidáno 20,48 ml isopropylalkoholátu 

titaničitého. Vzniklý micelární sol byl míchán dalších 20 min. Poté byl transparentní 

homogenní sol nalit na Petriho misky v tenké vrstvě (∼5 mm) a byl ponechán na vzduchu 

ke zgelovatění minimálně 24 h. Obdobně byly připraveny i další molární směsi. Ve všech 
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přípravách byl molární poměr cyklohexan : Triton X-114 : H2O : TTIP + Ce(NO3)3.6H2O 

roven 16 : 3 : 3 : 1 [46]. Jednotlivé gely byly označeny CexTiyOn, kde x a y značí molární 

zastoupení Ce a Ti. Obecné schéma přípravy směsných gelů je naznačeno na Obr. 17, příklad 

připraveného směsného gelu je ukázán na Obr. 18.  

 

 

Obr. 17 Obecné schéma přípravy směsných gelů oxidů titanu a ceru. 

 

.  

Obr. 18 Připravený sol Ce0,2Ti0,8On  a) před zgelovatěním a b) po zgelovatění a nasekání.

 



26 
 

Byl připraven i čistý TiO2. Příprava probíhala opět v reverzně micelárním prostředí 

neinogenní povrchově aktivní látky Tritonu X-114 v cyklohexanu. Zdrojem Ti byl 

isopropylalkoholát titaničitý (Ti(OCH2(CH3)2)4). Bylo smícháno 121,8 ml cyklohexanu, 54 ml 

Tritonu X-114 a 1,83 ml destilované vody, sol byl intenzivně míchán po dobu 10 min.  

K připravenému solu bylo následně přidáno 30 ml isopropylalkoholátu titaničitého. Sol byl 

dále míchán po dobu 20 min. Vzniklý transparentní homogenní sol byl nalit na Petriho misku 

a byl ponechán na vzduchu ke zgelovatění. Schéma přípravy TiO2 gelu je na Obr. 19. Molární 

poměr cyklohexan : Triton X-114 : H2O : TTIP byl 11 : 1 : 1 : 1 [18, 32]. 

 

 

Obr. 19 Schéma přípravy gelu TiO2. 

 

4.2 Zpracování gelů v podkritické vodě a podkritickém či 

superkritickém metanolu 

Zpracování gelových prekursorů v podkritické vodě a podkritickém/superkritickém 

metanolu bylo provedeno na laboratorní vysokotlaké aparatuře sestávající se z pece s rychlým 

ohřevem v rozmezí teplot 25-400°C (Labio a.s., ČR), gradientního HPLC čerpadla BETA 10 

(Ecom s.r.o., ČR), kapilárního chlazení a restriktoru operujícího za pokojové teploty [32, 34]. 

Aparatura je ukázána na Obr. 20. Přesnější schéma aparatury je znázorněno na Obr. 21. 
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Obr. 20 Fotografie vysokotlaké aparatury pro práci se superkritickými/podkritickými 

tekutinami a náhledem do pece. 

 

 

Obr. 21 Schéma vysokotlaké aparatury pro práci se superkritickými/podkritickými 

tekutinami. (1) zásobní láhev s destilovanou vodou, (2) zásobní láhev s metanolem, (3) 

gradientní HPLC čerpadlo, (4) pec s rychlým ohřevem, (5) vysokoteplotní 24 ml nerezová 

patrona s gelovým vzorkem, (6) chlazení výstupní nerezové kapiláry, (7a) - nerezová výstupní 

kapilára, (7b) peeková kapilára, (8) restriktor, (9) zásobní láhev na odpad. 
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Příprava gelu do nerezové patrony: Před samotným zpracováním podkritickou vodou 

a podkritickým/superkritickým metanolem byl gel nasekán na menší kousky (2-4 mm) 

(Obr. 18b). Vysokoteplotní 24 ml nerezová patrona (Obr. 22) byla naplněna gelem (20 g) 

a zbytek patrony byl vysypán skleněnými kuličkami (o velikosti 1-2 mm). Patrona byla 

hermeticky uzavřena a vertikálně vložena do pece tak, aby skleněné kuličky byly ve spodní 

části patrony (Obr. 20). Patrona byla napojena na nerezové kapiláry. Vstupní nerezová 

kapilára, zajišťující přívod kapaliny do patrony, byla zavedena do horní části patrony. 

Výstupní nerezová kapilára, zajišťující odvod vody či metanolu s rozpuštěnými organickými 

prekursory, byla vyvedena v její spodní části. Výstupní kapilára byla částečně ponořena 

do vodní lázně, aby bylo zajištěno zchlazení horkých kapalin s odpadními organickými 

látkami vystupujícími z patrony. 

  

 

Obr. 22 Vysokoteplotní 24 ml nerezová patrona.  

 

Provedení vysokotlakého experimentu: Patrona byla ohřívána v peci na požadovanou 

teplotu. K výstupní nerezové kapiláře byla napojena sada peekových kapilár, čímž byl 

v patroně vytvořen požadovaný tlak. K jemné regulaci tlaku v patroně docházelo změnou 

průtoku čerpané kapaliny (vody či metanolu) v rozmezí 3,5-4,5 ml.min-1. Při experimentech 

byly gelové prekursory zpracovány vodou a/či metanolem při teplotách 225°C a 260°C 

a tlacích 10-30 MPa. Množství použité destilované vody (elektrická vodivost 0,12 µS.cm-1) 

bylo 1,05 l nebo 2,05 l a metanolu (pro HPLC) 0,13 l nebo 0,25 l. Při kombinovaných 

experimentech s vodou i metanolem bylo použito 1,05 l H2O a 0,25 l CH3OH.  

Po zpracování podkritickou vodou a/či superkritickým/podkritickým metanolem byly 

připravené práškové oxidické materiály nasítovány na velikost částic <0,160 mm. 

Příprava CexTiyOn materiálů byla provedena v Laboratoři přípravy nanostrukturovaných 

materiálů Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO. 
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4.3  Charakterizace připravených materiálů 

4.3.1 Organická elementární analýza (OEA) 

OEA byla provedena za účelem stanovení čistoty připravených materiálů. Byl měřen 

hmotnostní obsah elementárního C (v hm.%). Měření bylo provedeno pro každý vzorek 

(navážku ∼5 mg) dvakrát.  Měření byla provedena na přístroji Elementar Vario EL III 

(Obr. 23). Základním principem kvantitativního stanovení elementárního C, H, N, S a O je 

spálení vzorku (pevného i kapalného) v proudu  kyslíku za vysokých teplot (až 1200°C). 

Plynné produkty spalování (N2,  CO2, H2O a SO2) jsou vyčištěny, odděleny na jednotlivé 

složky a  analyzovány na TCD detektoru [47]. Měření byla provedena v Laboratoři organické 

elementární analýzy, VŠCHT Praha. 

 

 

Obr. 23 Přístroj Elementar Vario EL III [47].  

4.3.2 Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) 

XRF byla povedena za účelem stanovení reálného chemického složení materiálů. Byl 

měřen hmotnostní obsah Ti a Ce (v hm.%). Měření XRF bylo provedeno na sekvenčně 

vlnově-disperzním rentgenovém spektrometru ARL 9400XP, vybaveném rentgenovou 

lampou s Rh anodou typu 4GN s koncovým Be okénkem. Analyzované  materiály byly 

vylisovány do tablet o tloušťce 0,5 mm a průměru 25 mm za  použití pojiva (kys. boritá). 

Veškeré intenzity spektrálních čar prvků byly měřeny ve vakuu  pomocí programu WinXRF 
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a dále zpracovány programem Uniquant 4 [48]. Měření byla provedena v Laboratoři 

rentgenové difrakce a spektrometrie, VŠCHT Praha. 

4.3.3 Fyzikální adsorpce dusíku 

Fyzikální adsorpce dusíku byla měřena za účelem stanovení texturních vlastností 

materiálů. Měření bylo provedeno na přístroji NOVA2000e (Quantachrome Instruments, 

USA) (Obr. 24). Přístroj je složen z odplyňovací stanice pro vysušení a odplynění vzorků, 

měřící stanice a dále příslušenství jako je vakuová pumpa a tlaková nádoba s dusíkem. Před 

fyzisorpčním měřením byl materiál vysušen při teplotě 35-50°C za vakua (< 1Pa) po dobu 

~ 8 hod. Následně byl vzorek podroben adsorpci dusíku při teplotě -196°C (77 K). Specifický 

povrch, SBET, byl vyhodnocen na základě Brunauer-Emmett-Teller (BET) teorie [49] 

v rozmezí relativních tlaků p/p0 = 0,05-0,30. Celkový objem pórů, Vnet, byl vyhodnocen 

z adsorpční izotermy dusíku při maximálním relativním tlaku p/p0 = 0,99. Fyzisorpční 

analýzy byly provedeny v laboratoři Regionálního materiálově technologického výzkumného 

centra, VŠB-TUO. 

 

 

Obr. 24 Přístroj NOVA2000e (Quantachrome Instruments). 

4.3.4 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

XRD byla provedena za účelem stanovení fázového složení připravených materiálů. 

Difrakční záznamy byly naměřeny na práškové difrakční beamline I711 [50, 51] 
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na synchrotronu Max IV Laboratory v Lundu (Švédsko). Vzorek byl umístěn v tenké 

(0,3 mm) skleněné kapiláře. Difrakční záznam v rozsahu 2Θ = 0° - 124° byl snímán 2D 

polohovým detektorem Pilatus 100k v kontinuálním skenovacím modu. Použitá vlnová délka 

synchrotronového záření byla λ = 0.9938 Å. Pro porovnání s laboratorními daty byla x-ová 

úhlová škála (2ΘCu) přepočítána na vlnovou délku charakteristického Cu záření λ = 1.54 Å. 

4.3.5 Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektroskopie byla měřena za účelem stanovení struktury a možných nečistot 

v připravených materiálech. Měření bylo prováděno na konfokálním Ramanově spektrometru 

XploRA™ (HORIBA Jobin Yvon, France). Součástí přístroje je optický mikroskop Olympus 

BX41/51 se třemi objektivy (zvětšení 10x, 100x a 50x). Při měření vzorků byl použit objektiv 

se zvětšením 50x (nejvhodnější pro práškové vzorky) a laser o vlnové délce 532 nm 

(20-25 mW, třída 3B). Intenzita laseru byla regulována na 10% původního laserového záření. 

Detekce Ramanova záření probíhala na 1024 pixelovém 1‘‘ CCD čipu, který je vzduchem 

chlazený a vysoce citlivý. Získané spektra byly snímány 10x po dobu 10s při nastavení 

mřížky s 1200 vrypy/mm. Veškeré úpravy spekter (srovnání pozadí – baselina, označení pozic 

pásů) byly prováděny pomocí počítačového softwaru LabSpec. Měření bylo provedeno 

v laboratoři Centra nanotechnologií, VŠB-TUO. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Při zpracování gelových prekursorů v podkritické vodě a/či podkritickém/superkritickém 

metanolu byl studován vliv jednotlivých parametrů tohoto zpracování - typu a množství 

použitého rozpouštědla, teploty a tlaku - na čistotu, texturní a strukturní vlastnosti 

připravených oxidických materiálů. Dále byl studován vliv množství ceru v TiO2 na tyto 

vlastnosti. V Tabulce 4 jsou přehledně shrnuty všechny studované vlivy a experimentální 

podmínky jednotlivých příprav. 

 

Tabulka 4 Přehled studovaných parametrů při přípravě oxidických materiálů na bázi Ti a Ce 

podkritickou vodou a podkritickým/superkritickým metanolem. 

 

5.1 Vliv rozpouštědla 

Vliv použitého rozpouštědla ke zpracování (vody a metanolu) na čistotu, texturu 

a strukturu (tj. krystalizaci) připraveného oxidického materiálu byl studován na gelu 

Parametr  Proměnná  Podmínky experimentu 

Použité 

rozpouštědlo 

H2O 1,05 l nebo 2,05 l  Směs Ti : Ce = 0,9 : 0,1 

225°C, 10 MPa CH3OH 0,13 l nebo 0,25 l 

Množství ceru 

(molární poměr Ti : Ce) 

1 : 0 

225°C, 10 MPa 

1,05 l H2O a 0,25 l CH3OH 

0,95 : 0,05 

0,9 : 0,1 

0,8 : 0,2 

0,7 : 0,3 

Množství ceru 

(molární poměr   Ti : Ce) 

0,95: 0,05  

260°C, 10 MPa 

1,05 l H2O a 0,25 l CH3OH 

0,9 : 0,1 

0,8 : 0,2 

0,7 : 0,3 

Vliv tlaku 

 

10, 20 a 30 MPa 

Směs Ti : Ce = 0,9 : 0,1 

225°C 

1,05 l H2O a 0,25 l CH3OH 
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o molárním poměru Ti : Ce = 0,9 : 0,1. Pro zpracování gelu byla použita buď voda, 

nebo metanol, při teplotě 225°C a tlaku 10 MPa.  

 

Vliv vody. Byl testován vliv množství vody (1,05 l a 2,05 l). Výsledky z organické 

elementární analýzy a fyzisorpčních měření jsou shrnuty v Tabulce 5 a Obr. 25. Z výsledků 

organické elementární analýzy je zřejmé, že při použití většího množství vody je připravený 

Ce0,1Ti0,9On čistší než při použití menšího množství vody. Při použití 1,05 l H2O obsahuje  

materiál až 3,5 hm.% C na rozdíl od 2,05 l H2O, kdy v materiálu není detekován žádný 

elementární C. Z výsledků fyzisorpce dusíku navíc vyplývá, že  použitím většího objemu 

vody nedochází  ke snížení specifického povrchu ani celkového objemu pórů materiálu. 

 

Tabulka 5 Vliv množství vody na čistotu a texturní vlastnosti Ce0,1Ti0,9On připraveného 

při teplotě 225 °C a tlaku 10 MPa.  

Objem vody 

(dm3) 

 OEA Fyzisorpce 

 
C 

(hm.%) 

SBET 

(m2
∙g-1) 

Vnet 

        (mm3
liq∙g

-1) 

1,05  3,5  131 376 

2,05  -  132 367 

 

Adsorpčně-desorpční izotermy (Obr. 25a) a vyhodnocené distribuce velikosti pórů 

(Obr. 25b) svědčí o mesopórezním materiálu s minimálním objemem mikropórů 

(∼ 28 mm3
liq∙g-1). Distribuce velikosti pórů jsou identické, nejčetněji jsou zastoupeny póry 

s průměrem 16-29 nm. 
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Obr. 25 a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů Ce0,1Ti0,9On 

připraveného v podkritické vodě při teplotě 225°C a tlaku 10 MPa při použití různého 

množství vody.  

Z  XRD spekter (Obr. 26) je patrné, že oba vzorky krystalizují na směs dominantního TiO2 

anatasu a minoritního TiO2 brookitu a monoklinického CeTi2O6. Při použití menšího množství 

vody (1,05 l) v Ce0,1Ti0,9On krystalizuje navíc i nanokrystalický CeO2.  

 

Obr. 26 Vliv množství vody na krystalizaci Ce0,1Ti0,9On připraveného v podkritické vodě 

při teplotě 225°C a tlaku 10 MPa. A - TiO2 anatas, B - TiO2 brookit, C - CeO2 kubický,                   

T - CeTi2O6. 

 

0

50

100

150

200

250

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

V
a

d
s
 (
c
m

3
(S

T
P

).
g

-1
)

p/po (-)

1,05 l

2,05 l

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 10 100 1000

d
V

/d
lo

g
(d

) 
(c

m
3
.g

-1
)

dpóru (nm)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

In
te

n
z
it
a

2θ (deg)

A
(1

0
1

)

T
(2

1
1

)

A
(0

0
4

)

A
(2

0
0

)

C
(1

1
1

)
B

(1
2

1
)

b) a) 



35 
 

Vliv metanolu. Byl testován vliv množství metanolu (0,13 l a 0,25 l). Výsledky 

z organické elementární analýzy a fyzisorpčních měření jsou shrnuty v Tabulce 6 a Obr. 27. 

Z výsledků OEA se nepotvrdila skutečnost z předchozí studie o TiO2 [18, 32], že za použití 

většího množství metanolu bude uhlíku v materiálu méně než při použití menšího množství 

metanolu. Nicméně, při použití obou testovaných objemů metanolu byla v materiálu 

potvrzena přítomnost uhlíku, což svědčí o tom, že zpracování v samotném podkritickém 

metanolu není dostatečné k získání čistého oxidického materiálu. Absorpčně-desorpční 

izotermy dusíku (Obr. 27a) a vyhodnocené distribuce velikosti pórů (Obr. 27b) vypovídají 

o mikro-mesoporézním materiálu se značným množstvím mikropórů (∼ 62 mm3
liq∙g-1). 

Podle distribuce velikosti pórů (Obr. 27b) jsou nejčetněji zastoupeny póry s průměrem 

3,4-7 nm. Z výsledků fyzisorpce dusíku dále vyplývá, že specifický povrch i objem pórů 

Ce0,10Ti0,90On jsou při použití menšího (0,13 l) i většího (0,25 l) množství metanolu 

srovnatelné. 

 

Tabulka 6 Vliv množství metanolu na čistotu a texturní vlastnosti Ce0,1Ti0,9On připraveného 

při teplotě 225 °C a tlaku 10 MPa. 

 Objem metanolu 

(dm3) 

 OEA Fyzisorpce 

 
C 

(hm.%) 

SBET 

(m2
∙g-1) 

Vnet 

     (mm3
liq∙g

-1) 

0,13  2,0  293 156 

0,25  4,1  289 158 
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Obr. 27 a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů Ce0,1Ti0,9On 

připraveného v podkritickém metanolu při teplotě 225°C a tlaku 10 MPa při použití různého 

množství metanolu.  

Na Obr. 28 jsou znázorněny difraktogramy Ce0,1Ti0,9On zpracovaného různým množstvím 

metanolu. Výsledky jsou opět v rozporu s předchozími pozorováními pro TiO2 [32], kdy TiO2 

připravované v podkritickém metanolu vykazovalo amorfní charakter. Při použití 0,25 l 

metanolu je sice Ce0,1Ti0,9On amorfní, ale při použití 0,13 l metanolu překvapivě krystalizuje 

TiO2 anatas. 

 

Obr. 28 Vliv množství metanolu na krystalizaci Ce0,1Ti0,9On připraveného v podkritickém 

metanolu při teplotě 225°C a tlaku 10 MPa. A – TiO2 anatas. 
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Ramanova spektra (Obr. 29) potvrzují výsledky z XRD a z OEA. Zatímco ve spektru 

Ce0,1Ti0,9On zpracovaném v 0,13 l metanolu lze vidět vibrace charakteristické pro anatas 

(vibrace při 161, 406, 525 a 648 cm-1), ve spektru Ce0,1Ti0,9On zpracovaném v 0,25 l metanolu 

lze pozorovat pouze jeden charakteristický pás anatasu (vibrace při 161 cm-1). Ve  spektrech 

lze dále vidět vibrace při 3039, 2929, 2832, 1603 a 1437 cm-1 patřící valenčním 

a deformačním vibracím ν(=C–H, 3039 cm-1), ν(–C–H, 2929),  ν(–CH3, 2832 cm-1), ν(C=C, 

1603 cm-1) a δ(–CH3, 1437 cm-1) potvrzujících přítomnost zbytku použité povrchově aktivní 

látky v připraveném materiálu, což koresponduje se stanoveným množstvím uhlíku 2,0 

a 4,1 hm.% organickou elementární analýzou. 

 

Obr. 29 Ramanova spektra Ce0,1Ti0,9On připraveného v podkritickém metanolu při teplotě 

225°C a tlaku 10 MPa za použití různého množství metanolu. 

Co se týče vlivu použitého rozpouštědla, lze říci, že zpracováním podkritickou vodou 

materiál krystalizuje. Použitím většího množství vody (až 2,05 l) lze dosáhnout úplného 

vyčištění připraveného oxidického materiálu bez negativního vlivu na jeho texturní vlastnosti 

jako je specifický povrch a celkový objem pórů. Vliv podkritického metanolu na krystalizaci 

však není tak jednoznačný. Použitím většího množství metanolu (0,25 l) navíc nedošlo 

ke zlepšení čistoty materiálu, jak se předpokládalo.   

100600110016002100260031003600

In
te

n
z
it
a

vlnočet (cm-1)

2
8

3
2

3
0

3
9

2
9

2
9

6
2

5

1
6

1
4

0
6

6
4

8

1
1

4
4

1
2

7
8

1
6

0
3 5
2

5



38 
 

5.2 Vliv množství Ce a teploty zpracování 

Za tlaku 10 MPa při různých teplotách (225°C a 260°C) byly zpracovány gely o různém 

molárním poměru Ti : Ce (0,95:0,05, 0,9:0,1, 0,8:0,2 a 0,7:0,3) za použití 1,05 l H2O a 0,25 l 

CH3OH. Zatímco při teplotě 225°C  a tlaku 10 MPa byly gely zpracovány podkritickou vodou 

a podkritickým metanolem, za teploty 260°C a tlaku 10 MPa zpracování proběhlo 

v podkritické vodě a superkritickém metanolu. Byl sledován vliv rostoucího množství ceru 

v TiO2 a vliv teploty zpracování na čistotu, texturní a strukturní vlastnosti připraveného 

oxidického materiálu. Fotografie CexTiyOn směsí s různým obsahem Ce připravených 

při teplotě 225°C  a tlaku 10 MPa jsou ukázány na Obr. 30a-e, směsí připravených při teplotě 

260°C  a tlaku 10 MPa na Obr. 31a-d. 

 

 

 

Obr. 30 Fotografie TiO2 a CexTiyOn směsí připravených podkritickou vodou a podkritickým 

metanolem (tj. při 225°C, 10 MPa). a) TiO2, b) Ce0,05Ti0,95On, c) Ce0,1Ti0,9On, d) Ce0,2Ti0,8On 

a e) Ce0,3Ti0,7On. 
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Obr. 31 Fotografie CexTiyOn směsí připravených podkritickou vodou a superkritickým 

metanolem (tj. při 260°C, 10 MPa). a) Ce0,05Ti0,95On, b) Ce0,1Ti0,9On, c) Ce0,2Ti0,8On 

a d) Ce0,3Ti0,7On. 

Výsledky z rentgenové fluorescenční spektroskopie, organické elementární analýzy 

a fyzisorpce jsou shrnuty v Tabulce 7, Tabulce 8 a Obr. 32, Obr. 33, a Obr. 34.  Z výsledků 

XRF, kterou bylo ověřeno reálné chemické složení připravených materiálů, lze vidět, 

že reálný obsah Ce a Ti v jednotlivých směsích se lehce liší od jejich teoretického obsahu 

(Tabulka 7, Tabulka 8). Tato odchylka v chemickém složení vznikla v důsledku práce 

s hexahydrátem dusičnanu ceritého v průběhu sol-gel přípravy směsných gelů. OEA odhalila, 

že CexTiyOn směsi zpracované při teplotě 225°C neobsahují žádný elementární uhlík na rozdíl 

od CexTiyOn směsí zpracovaných při teplotě 260°C, které až na směs Ce0,05Ti0,95On obsahují 

0,98-1,37 hm.% C. Je tedy zřejmé, že zbytky organických prekursorů (zejména Tritonu 

X-114) zůstávajících ve zkrystalizovaném CexTiyOn po zpracování podkritickou vodou se lépe 

rozpouštějí v podkritickém metanolu než v superkritickém metanolu.   

Texturní vlastnosti obou sad CexTiyOn směsí se liší zejména z hlediska celkového objemu 

pórů. Z Tabulky 7, Tabulky 8 a Obr. 32 lze vidět, že zatímco specifický povrch a objem pórů 

CexTiyOn směsí připravených při teplotě 225°C a 10 MPa se pohybuje v rozmezí 

132-149 m2.g-1 a 463-841 mm3
liq.g

-1, u CexTiyOn směsí připravených při teplotě 260°C                    
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a 10 MPa se specifický povrch a objem pórů pohybuje v rozmezí 110-159 m2.g-1                             

a 998-1720 mm3
liq.g

-1. Výrazně rozdílný celkový objem pórů CexTiyOn směsí je jasně 

viditelný z Obr. 32b, kdy objem pórů CexTiyOn směsí zpracovaných při teplotě 260°C je 

až dvakrát větší než objem pórů CexTiyOn směsí zpracovaných při teplotě 225°C. Vyšší 

poréznost CexTiyOn směsí zpracovaných při teplotě 260°C je důsledkem rozdílné krystalinity 

materiálů a čistoty po zpracování v superkritickém metanolu. 

 

Tabulka 7 Chemické složení, čistota a texturní vlastnosti TiO2 a CexTiyOn směsí 

připravených podkritickou vodou a podkritickým metanolem (tj. při 225°C, 10 MPa). 

Materiál 

XRF  OEA  Fyzisorpce 

Ce 
(mol.%) 

Ce 
(hm.%) 

 
C 

(hm.%) 
 

SBET 

(m2.g-1) 
Vnet 

(mm3
liq.g-1) 

TiO2 - - -  147 463 

Ce0,05Ti0,95On 5,8  10,0 -  138 504 

Ce0,1Ti0,9On 7,5  13,0 -  132 609 

Ce0,2Ti0,8On 18,0  29,6 -  149 651 

Ce0,3Ti0,7On 25,3  39,5 -  142 841 

 

Tabulka 8 Chemické složení, čistota a texturní vlastnosti CexTiyOn směsí připravených 

podkritickou vodou a superkritickým metanolem (tj. při 260°C, 10 MPa). 

Materiál 

XRF  OEA  Fyzisorpce 

Ce 
(mol.%) 

Ce 
(hm.%) 

 
C 

(hm.%) 
 

SBET 

(m2.g-1) 
Vnet 

(mm3
liq.g-1) 

Ce0,05Ti0,95On 6,0  9,7 -  110 1025 

Ce0,1Ti0,9On 13,7 22,5 1,04  138 998 

Ce0,2Ti0,8On 15,3  24,7 0,98  123 1720 

Ce0,3Ti0,7On 24,8  39,1 1,37  159 1544 
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Obr. 32 Porovnání a) specifického povrchu a b) celkového objemů pórů CexTiyOn směsí 

připravených při teplotách 225 a 260°C a tlaku 10 MPa.  

 

Na Obr. 33 a Obr. 34 jsou zobrazeny adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a vyhodnocené 

distribuce velikosti pórů CexTiyOn směsí připravených při teplotách 225 a 260°C a tlaku 

10 MPa. Na základě tvaru izoterem v Obr. 33a a distribucí velikosti pórů v Obr. 33b lze říci, 

že CexTiyOn směsi připravené při teplotě 225°C jsou mesoporézními materiály s minimálním 

objemem mikropórů. Průměr pórů se pohybuje v rozmezí 10-50 nm, přičemž s rostoucím 

obsahem Ce v CexTiyOn směsi se průměr pórů zvětšuje. Z tvaru izoterem v Obr. 34a 

a distribucí velikosti pórů v Obr. 34b lze však vidět, že CexTiyOn směsi připravené při teplotě 

260°C jsou meso-makroporézními materiály s širokou distribucí velikostí pórů (15-200 nm). 

Rostoucí množství Ce v CexTiyOn směsích nemělo systematický vliv na zvětšování velikosti 

pórů. 
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Obr. 33 a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) vyhodnocené distribuce velikosti pórů 

CexTiyOn směsí připravených při teplotě 225°C a tlaku 10 MPa.  

  

 

Obr. 34  a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) vyhodnocené distribuce velikosti pórů 

CexTiyOn směsí připravených při teplotě 260°C a tlaku 10 MPa. 
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Obr. 35 Vliv množství Ce v CexTiyOn směsi na jeji krystalizaci v podkritické vodě 

a podkritickém metanolu (tj. při 225°C, 10 MPa). A - TiO2 anatas, B - TiO2 brookit, C - CeO2 

kubický, T - CeTi2O6. 

 

Z difraktogramů TiO2 a CexTiyOn směsí zpracovaných při 225°C a 10 MPa (Obr. 35) je 

zřejmé, že čisté TiO2 v podkritické vodě a podkritickém metanolu krystalizuje do směsi 

anatasu a brookitu. S rostoucím obsahem Ce v CexTiyOn směsích vedle anatasu a brookitu 

krystalizuje v minoritním množství i monoklinický CeTi2O6 a kubický CeO2. Ce0,3Ti0,7On  

(směs s největším obsahem Ce) však krystalizovala pouze do směsi TiO2 anatasu a CeO2 

kubického. Přehled krystalických fází v jednotlivých CexTiyOn směsích je uveden v Tabulce 9. 

Dále je z difraktogramu evidentní, že se intenzita a šířka difrakčních línií (111) a (200) 

kubického CeO2 s rostoucím množstvím Ce ve směsích Ce0,1Ti0,9On, Ce0,2Ti0,8On  a Ce0,3Ti0,7On 

zvyšuje a zužuje, což svědčí o rostoucí velikosti nanokrystalitů CeO2. Naopak, difrakční linie 

(101) TiO2 anatasu je méně intenzivní a rozšiřuje se, což vypovídá o zmenšování velikosti 

krystalitů TiO2 anatasu. 
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Tabulka 9 Přehled krystalických fází v jednotlivých CexTiyOn směsích zpracovaných 

v podkritické vodě a podkritickém metanolu (tj. při 225°C, 10 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Vliv množství Ce v CexTiyOn směsi na jeji krystalizaci v podkritické vodě 

a superkritickém metanolu (tj. při 260°C, 10 MPa). A - TiO2 anatas, B - TiO2 brookit,                   

C - CeO2 kubický, T - CeTi2O6. 

 

Z difraktogramů CexTiyOn směsí zpracovaných při 260°C a 10 MPa (Obr. 36) je zřejmé, že 

směs Ce0,05Ti0,95On  v podkritické vodě a superkritickém metanolu krystalizuje do směsi TiO2 

anatasu a monoklinického CeTi2O6. S rostoucím obsahem Ce v CexTiyOn směsích vedle 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

In
te

n
z
it
a

2θ (deg)

Ce0,3Ti0,7On

Ce0,2Ti0,8On

Ce0,1Ti0,9On

Ce0,05Ti0,95On

A
(2

0
0
)

A
(0

0
4
)

A
(1

0
1
)

C
(1

1
1
)

C
(2

0
0
)

T
(-

2
0
1
)

T
(2

0
1
)

Materiál Anatas  Brookit  CeTi2O6  CeO2 kubický 

TiO2 X  X  -  - 

Ce0,05Ti0,95On X  X  X  - 

Ce0,1Ti0,9On X  X  X  X 

Ce0,2Ti0,8On X  -  X  X 

Ce0,3Ti0,7On X  -  -  X 
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anatasu a monoklinického CeTi2O6 krystalizuje i kubický CeO2. Přehled krystalických fází 

v jednotlivých CexTiyOn směsích je uveden v Tabulce 10.  

 

Tabulka 10 Přehled krystalických fází v jednotlivých CexTiyOn směsích zpracovaných 

v podkritické vodě a superkritickém metanolu (tj. při 260°C, 10 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

V Ramanových spektrech obou sad CexTiyOn směsí byly identifikovány pouze vibrace 

charakteristické anatasu při 154, 404, 523 a 648 cm-1 (Obr. 37). Vibrace brookitu ani žádné 

Ce-obsahující fáze nebyly identifikovány. Vzhledem ke skutečnosti, že krystalické Ce-

obsahující fáze jsou prokazatelně podle XRD minoritně přítomny v CexTiyOn směsích, byly 

odečteny pološířky (FWHM) dvou hlavních vibrací anatasu (při 154 a 648 cm-1) a byl 

studován vliv vzrůstajícího množství Ce v CexTiyOn směsích na polohu a pološířku těchto 

anatasových vibrací. Z literatury [52-54] je známo, že přídavek Ce v TiO2 ovlivňuje 

krystalinitu TiO2, a to tak, že s rostoucím množstvím Ce dochází ke zmenšování velikosti 

krystalitů TiO2 anatasu, v jehož důsledku dochází ke zvýšení teplotní stability anatasu 

a potlačení jeho rekrystalizace na rutil.  Podle posledních pozorování [32, 55] může měnící se 

FWHM anatasových vibrací při 154 a 648 cm-1 korespondovat se změnou velikosti krystalitů 

anatasu, přičemž vibrace při 648 cm-1 bývá na tento efekt citlivější. Se zmenšující se velikostí 

krystalitů TiO2 dochází ke zvětšování FWHM obou anatasových vibrací [32, 55]. 

Vyhodnocené závislosti pološířek (FWHM) anatasových vibrací při 154 a 648 cm-1 

na vzrůstajícím množství Ce v CexTiyOn směsích připravených při teplotách 225 a 260°C jsou 

zobrazeny v Obr. 38. 

Materiál Anatas  Brookit  CeTi2O6  CeO2 kubický 

Ce0,05Ti0,95On X  -  X  - 

Ce0,1Ti0,9On X  -  X  X 

Ce0,2Ti0,8On X  -  X  X 

Ce0,3Ti0,7On X  -  X  X 
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Obr. 37 Ramanova spektra CexTiyOn směsí s různým množstvím Ce připravených při tlaku 

10 MPa a teplotách a) 225°C a b) 260°C. 

  

Obr. 38 Závislost pološířek (FWHM) anatasových vibrací při 154 a 648 cm-1 na vzrůstajícím 

množství Ce v CexTiyOn směsích připravených při tlaku 10 MPa a teplotách a) 225°C                      

a b) 260°C. 

 

Z Obr. 38 lze vidět, že pro obě teploty zpracování CexTiyOn směsí, 225°C (Obr. 38a) 

i 260°C (Obr. 38b), se pološířky (FWHM) vibrací při 154 a 648 cm-1 s rostoucím množstvím 

Ce v CexTiyOn zvětšují (vzrůstající trend). Pro vibraci při 648 cm-1 je zvětšení pološířky dle 

očekávání významnější. Lze tedy vyvodit, že s rostoucím množstvím Ce v CexTiyOn směsích 

ve studovaném rozmezí 5- 26 mol.% Ce (tj. 10-40 hm% Ce) dochází ke změně - 
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pravděpodobně mírnému zmenšování - velikosti krystalitů TiO2 anatasu. Z  hodnot FWHM 

citlivější vibrace 648 cm-1 pro jednotlivé teploty zpracování, 45-62 cm-1 pro 225°C a 43-65 

cm-1 pro 260°C, je zřejmé, že změna velikosti krystalitů TiO2 anatasu bude u obou teplot 

zpracování srovnatelná. Závěry o velikosti krystalitů anatasu z Ramanových spekter pěkně 

korespondují s difraktogramy v Obr. 35 a Obr. 36, z nichž je viditelné snižování intenzity 

a rozšiřování (101) difrakční linie TiO2 anatasu s rostoucím množstvím Ce v CexTiyOn 

směsích. 

 

5.3 Vliv tlaku 

Za teploty 225°C při různých tlacích (10, 20 a 30 MPa) byl zpracován gel o molárním 

poměru Ti : Ce = 0,9 : 0,1 za použití 1,05 l H2O a 0,25 l CH3OH. Teplota 225°C byla zvolena 

na základě skutečnosti, že zpracováním podkritickou vodou a podkritickým metanolem byla 

čistota CexTiyOn směsí obecně lepší (optimální).  

Z organické elementární analýzy je zřejmé, že tlak neměl negativní vliv na čistotu 

připraveného Ce0,1Ti0,9On  (Tabulka 11). Z naměřených adsorpčně-desorpčních izoterem 

(Obr. 39a) a vyhodnocených distribucí velikostí pórů (Obr. 39b) lze vidět, že vliv tlaku 

na texturní vlastnosti Ce0,1Ti0,9On se výrazněji projevil při 10 MPa. S rostoucím tlakem došlo 

k mírnému zvýšení specifického povrchu a ke snížení celkového objemu pórů. Rovněž vlivem 

tlaku došlo ke zmenšení velikosti pórů (Obr. 39b). 

 

Tabulka 11 Vliv tlaku na čistotu a texturní vlastnosti Ce0,1Ti0,9On připraveného při teplotě 

225°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlak 

OEA  Fyzisorpce 

C 

(hm.%) 

SBET 

(m2.g-1) 

Vnet 

(mm3
liq.g-1) 

10MPa - 132 609 

20MPa - 154 478 

30MPa - 171 498 
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Obr. 39 a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů Ce0,1Ti0,9On 

připraveného v podkritické vodě a metanolu při teplotě 225°C a různém tlaku. 

 

Z XRD je patrné (Obr. 40), že při tlaku 10 a 20 MPa Ce0,1Ti0,9On krystalizoval podobně, do 

směsi TiO2 anatasu a brookitu, monoklinického CeTi2O6 a CeO2 kubického. Za 30 MPa 

vykrystalizovaly pouze TiO2 anatas a brookit. Vzhledem k tomu, že čistota připravených 

Ce0,1Ti0,9On při různých tlacích je srovnatelná, tzn. docházelo za dané teploty k srovnatelnému 

rozpouštění organických prekursorů z přípravy a Ce0,1Ti0,9On byl ve všech případech čistý, 

může být nevykrystalizování monoklinického CeTi2O6 a CeO2 kubického při tlaku 30 MPa 

přisuzováno právě vlivu tlaku. 

 

Obr. 40 Vliv tlaku na krystalizaci Ce0,1Ti0,9On. A - TiO2 anatas, B - TiO2 brookit, C - CeO2 

kubický, T - CeTi2O6. 
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V Ramanových spektrech Ce0,1Ti0,9On při různých tlacích byly identifikovány pouze 

vibrace charakteristické anatasu při 154, 408, 526 a 647 cm-1 (Obr. 41). Vibrace brookitu ani 

žádné Ce-obsahující fáze nebyly identifikovány.  

 

Obr. 41 Ramanova spektra Ce0,1Ti0,9On připraveného při různých tlacích (10, 20 a 30 MPa). 

 

Vyhodnocené závislosti pološířek (FWHM) anatasových vibrací při 154 a 648 cm-1 

Ce0,1Ti0,9On připraveného při 225°C a různých tlacích (10, 20 a 30 MPa) jsou zobrazeny 

na Obr. 42. Lze vidět, že změna pološířek obou vibrací je velmi malá, proto se dá soudit, 

že tlak nebude mít vliv na velikost krystalitů TiO2 anatasu. 

  

Obr. 42 Závislosti pološířek (FWHM) anatasových vibrací při 154 a 648 cm-1 směsi 

Ce0,1Ti0,9On připravené při teplotě 225°C při různých tlacích (10, 20 a 30 MPa). 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla příprava směsí oxidů titanu a ceru pomocí metody sol-gel 

a zpracováním podkritickou vodou a/či podkritickým/superkritickým metanolem, a studium 

vlivu jednotlivých parametrů této přípravy na čistotu, texturní a strukturní vlastnosti 

připravených oxidických materiálů. Konkrétně byl studován vliv typu a množství použitého 

rozpouštědla, teploty a tlaku při zpracování gelových prekursorů o různém molárním poměru 

Ti : Ce (0,95:0,05, 0,9:0,1, 0,8:0,2 a 0,7:0,3). Čistota, přesné chemické složení, texturní 

a strukturní vlastnosti připravených materiálů byly charakterizovány prostřednictvím 

organické elementární analýzy, rentgenové fluorescenční spektroskopie, fyzikální adsorpce 

dusíku při -196°C, rentgenové difrakční analýzy a Ramanovy spektroskopie. 

Vliv použitého rozpouštědla (vody, metanolu) a jeho množství na čistotu, texturu 

a strukturu připraveného Ce0,1Ti0,9On byl významný. V podkritické vodě oxidická směs dobře 

krystalizovala, přičemž za použití většího množství vody (2,05 l) nedocházelo k poklesu 

specifického povrchu ani objemu pórů mesoporézního materiálu, významně se však zlepšila 

čistota materiálu. V podkritickém metanolu oxidická směs překvapivě krystalizovala 

za nižšího použitého množství metanolu, za použití většího množství metanolu bylo 

Ce0,1Ti0,9On amorfní. Na rozdíl od zpracování podkritickou vodou, zpracováním samotným 

podkritickým metanolem nebylo dosaženo úplného dočištění materiálu. 

Vliv teploty (225°C či 260°C při tlaku 10 MPa) při zpracování gelových prekursorů 

o různém molárním poměru Ti : Ce (0,95:0,05, 0,9:0,1, 0,8:0,2 a 0,7:0,3) podkritickou vodou 

a podkritickým či superkritickým metanolem na vlastnosti CexTiyOn směsí byl rovněž 

významný. Při teplotě 225°C a 10 MPa (tj. v podkritické vodě a podkritickém metanolu) 

na rozdíl od 260°C a 10 MPa (tj. v podkritické vodě a superkritickém metanolu) bylo 

dosaženo nejen optimální čistoty všech syntetizovaných CexTiyOn směsí, ale i rozdílné 

krystalizace chemicky identických/podobných CexTiyOn směsí. Při teplotě 225°C a 10 MPa 

krystalizoval v čistém TiO2 a ve směsích s nižším obsahem Ce (Ce0,05Ti0,95On, Ce0,1Ti0,9On) 

vedle TiO2 anatasu, CeTi2O6 a CeO2 kubického i metastabilní TiO2 brookit. Ten však u směsí 

s vyšším obsahem Ce (Ce0,2Ti0,8On, Ce0,3Ti0,7On) nekrystalizoval. TiO2 brookit rovněž vůbec 

nekrystalizoval v CexTiyOn směsích připravených při teplotě 260°C a tlaku 10 MPa. Lze tedy 

říci, že rostoucí množství Ce v TiO2 a vyšší teplota podporují krystalizaci monoklinického 

CeTi2O6 a CeO2 kubického, krystalizace TiO2 brookitu je potlačena. Monoklinický CeTi2O6 

bude pravděpodobně krystalizovat v důsledku vmezeření iontů ceru do kosočtverečné 

struktury TiO2 brookitu. Vliv rostoucího množství Ce v CexTiyOn směsích se projevil 
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i na velikosti krystalitů TiO2 anatasu. Na základě korelace výsledků z Ramanovy 

spektroskopie a XRD se jeví, že s rostoucím množstvím Ce dochází k mírnému zmenšování 

velikosti krystalitů TiO2 anatasu. Změna velikosti krystalitů TiO2 anatasu vlivem teploty je 

srovnatelná. Co se týče texturních vlastností CexTiyOn směsí, zatímco specifický povrch 

CexTiyOn směsí připravených při 225°C a 10 MPa (132-149 m2.g-1) je přibližně stejný jako 

u směsí připravených při 260°C a 10 MPa (110-159 m2.g-1), celkových objemů pórů je 

významně (dvakrát) nižší pro CexTiyOn směsi připravené při 225°C a 10 MPa 

(463-841 mm3
liq.g

-1 při 225°C, 998-1720 mm3
liq.g

-1 při 260°C). Nižší čistota, výrazně vyšší 

celkový objem pórů a mesoporézní-makroporézní charakter CexTiyOn směsí připravených při 

260°C a 10 MPa jsou důsledkem horší rozpustnosti organických prekursorů v superkritickém 

metanolu a rozdílné krystalizace (jiného fázového složení o rozdílné velikosti krystalitů 

jednotlivých fází). 

Tlak (10, 20 a 30 MPa při teplotě 225°C) při přípravě Ce0,1Ti0,9On neměl vliv na jeho 

čistotu, měl však vliv na jeho krystalizaci, a to fázové složení. Změna velikosti krystalitů TiO2 

anatasu vlivem tlaku nebyla pozorována. Rozdílné texturní vlastnosti jsou důsledkem rozdílné 

krystalizace. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

SYMBOLY 

C   elementární uhlík (hm.%) 

d    mezirovinná vzdálenost (nm) 

D   průměrná velikost krystalů (nm) 

K    Scherrerova konstanta  

n  číslo, vyjadřující o kolik násobků vlnové délky je rentgenový paprsek 

vůči druhému zpožděn 

SBET  specifický povrch (m2.g-1) 

Vnet  celkový objem pórů (mm3
liq.g

-1) 

Vads  adsorbované množství (cm3(STP)∙g-1) 

β    rozpětí difrakční linie měřené v polovině linie maximální intenzity 

λ     vlnová délka rentgenového záření (nm) 

θ     difrakční úhel (°) 
 

ZKRATKY 

BET   Brunauer-Emmett-Teller 

DELOS   Odtlakování kapalného organického roztoku 

HTS-SCW  Hydrotermální syntéza v scH2O  

HTSSB   Hydrotermální syntéza v scH2O ve vsádkovém reaktoru 

HTSSF   Hydrotermální syntéza v scH2O v průtočném reaktoru 

OEA  Organická elementární analýza 

PGSS   Vznik částic z plynem nasycených roztoků 

RESS   Rychlá expanze nadkritických roztoků 

RESOLV  Rychlá expanze superkritické tekutiny do kapalného rozpouštědla  

SAS   Superkritické anti-rozpouštědlo 

SAS-EM   Superkritické anti-rozpouštědlo se zvýšeným přenosem hmoty 

scH2O  Superkritická H2O 

scCO2   Superkritický CO2 

TTIP   Isopropylalkoholát titaničitý  

XRD   Rentgenová difrakční analýza 

XRF   Rentgenová fluorescenční spektroskopie  
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