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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou nanostrukturovaného TiO2 z titanyl sulfátu 

a zpracováním podkritickou vodou, charakterizací jeho strukturních a texturních vlastností 

a testováním jeho fotokatalytické aktivity ve fotooxidaci azobarviva Acid Oranž 7. 

TiO2 byl připraven z koloidního roztoku titanyl sulfátu dvěma metodami, hydrotermální 

a zárodkovou, a zpracováním podkritickou vodou při různých teplotách (25-200°C) a tlacích 

(10-30 MPa). Byl studován vliv různé velikosti částic zpracovávaného prekursoru, teploty 

a tlaku podkritické vody na krystalizaci TiO2. Strukturní vlastnosti TiO2 byly 

charakterizovány prostřednictvím Ramanovy spektroskopie, texturní vlastnosti jako 

je specifický povrch či objem pórů byly stanoveny pomocí fyzisorpce dusíku. K vyhodnocení 

fotodegradačních experimentů byla využita UV-vis spektrometrie. 

Bylo zjištěno, že rozdílná velikost částic prekursoru zpracovávaného podkritickou 

vodou nemá vliv na strukturu a velikost krystalitů TiO2. Teplota podkritické vody má klíčový 

vliv na krystalizaci TiO2 na rozdíl od tlaku, jehož vliv nebyl pozorován. Zatímco při 

zpracování hydrotermálně připraveného prekursoru krystalizuje TiO2 anatas, při zpracování 

zárodkově připraveného prekursoru do teploty 100°C při 10 MPa vzniká titanát sodný, 

za vyšší teploty 200°C při 10 a 30 MPa krystalizuje TiO2 anatas. TiO2 anatas z hydrotermálně 

připraveného prekursoru vykazuje výrazně větší specifický povrch i fotokatalytickou aktivitu 

než TiO2 anatas ze zárodkově připraveného prekursoru. Titanát sodný vykazuje nulovou 

fotokatalytickou aktivitu. 

 

Klíčová slova: oxid titaničitý, titanyl sulfát, podkritická voda, mikrostruktura, fotokatalýza 

  



 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with preparation of nanostructured TiO2 from titanyl sulphate 

and by subcritical water processing, characterization of TiO2 structural and textural properties 

and investigation of photocatalytic activity in photo-oxidation of azo-dye Acid Orange 7. 

TiO2 was prepared from colloid solution of titanyl sulphate by using two methods, 

hydrothermal and nuclei method, and by subcritical water processing at different temperatures 

(25-200°C) and pressures (10-30 MPa). The effect of different particle-size of precursor, 

temperature and pressure of subcritical water on TiO2 crystallization was studied. TiO2 

structural properties were characterized by Raman spectroscopy, textural properties such as 

the specific surface area and the pore volume were determined by nitrogen physisorption. 

UV-vis spectrometry was used for evaluation of photodegradation tests. 

It was revealed that different particle-size of precursor processed by subcritical water 

does not affect TiO2 crystal structure and crystallite-size. Contrary to pressure, the 

temperature of subcritical water plays the key role in TiO2 crystallization. While TiO2 anatase 

crystallizes by subcritical water processing of hydrothermally-prepared precursor, by 

processing of nuclei-prepared precursor Na/H titanate is formed up to 100°C at 10 MPa and 

TiO2 anatase crystallizes at higher temperature of 200°C at 10 a 30 MPa. TiO2 anatase from 

hydrothermally-prepared precursor shows significantly higher specific surface area and 

photocatalytic activity than TiO2 anatase from nuclei-prepared precursor. Na/H titanate does 

not show any photocatalytic activity. 

 

Keywords: titanium dioxide, titanyl sulphate, subcritical water, microstructure, photocatalysis 

  



 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek: 

Symboly 

A .....................absorbance; (-) 

c .....................molární koncentrace; (mol.l-1) 

k .....................rychlostní konstanta; (min-1) 

l ......................tloušťka absorbující vrstvy; (cm) 

p .....................tlak; (Pa) 

SBET ................specifický povrch podle Brunauer-Emmett-Teller teorie; (m2.g-1) 

t ......................čas; (min) 

T .....................teplota; (°C, K) 

T .....................transmitance; (-) 

V ....................objem; (dm3) 

Vnet .................objem pórů; (mmliq
3.g-1) 

X ....................konverze; (%) 

ελ ....................molární absorpční koeficient; (dm-3.mol-1.cm-1) 

φ .....................zářivý tok; (-) 

λ .....................vlnová délka; (nm) 

ν .....................vlnočet; (cm-1) 

Zkratky 

AO7 ...............azobarvivo Acid Oranž 7 

BET ................metoda určení specifického povrchu podle Brunauera, Emmetta a Tellera 

CNT ...............Centrum nanotechnologií 

e- ....................elektron 

h+ ....................elektronová díra 

hν ...................světelná energie 

HPLC .............vysokoúčinná kapalinová chromatografie (angl. high-performance 

chromatography) 

IČ ...................infračervená spektrometrie 

IET .................Institut environmentálních technologií 

MS .................hmotnostní spektrometrie (angl. Mass spectrometry) 

NMR ..............nukleární magnetická rezonance 

•O2
- .................superoxidový radikál 

•OH ................hydroxylový radikál 



 

 

pH ..................vodíkový potenciál 

RMTVC .........Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 

UV .................ultrafialové záření 

vis ..................viditelné záření 

XRD ...............rentgenová difrakční analýza (angl. X-ray diffraction) 
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1. ÚVOD 

Jednou z velkých nutností dnešní doby je snaha o snížení znečištění životního prostředí. 

Naše okolí je denně zamořováno tunami odpadu. Odpady jsou ve velkém produkovány 

v pevném či kapalném stavu firmami, ale i běžnými domácnostmi. Velkým problémem je také 

znečištění ovzduší různými polutanty při technologických operacích při výrobě farmaceutik 

či v lakovnách. Pevné a kapalné odpady jsou ve velké míře spalovány, popřípadě 

skládkovány. Plynné polutanty jsou katalyticky oxidovány za zvýšené teploty, sorbovány 

na různé adsorbenty či separovány z plynu pomocí membránových technologií. Dnes se však 

do popředí začínají dostávat i alternativní metody odstraňování těchto znečišťujících látek, 

například ty využívající sluneční energii. 

Jednou z těchto alternativních metod pro odstranění polutantů ze vzduchu a vod 

je fotokatalýza. Jedná se o rozklad škodlivých organických látek či skleníkových plynů 

pomocí katalyticky aktivních materiálů, jejichž katalytické aktivitě napomáhá sluneční záření, 

především pak jeho UV složka. Takovýmto materiálem je například nanostrukturovaný oxid 

titaničitý, který vykazuje fotokatalytickou aktivitu nejvíce ve své krystalografické modifikaci 

anatasu. 

Nicméně, výzkum fotokatalyticky aktivních materiálů ještě zdaleka není ukončen. Jsou 

stále vyvíjeny nové fotokatalyticky aktivní materiály a u materiálů již známých jsou 

zkoumány různé jejich modifikace, například dopanty. Taktéž jsou studovány vlivy způsobu 

přípravy materiálů na jejich fotoaktivitu, popřípadě jejich selektivitu. Způsob přípravy 

materiálu mívá klíčový vliv na jeho fotokatalytickou aktivitu a selektivitu právě v důsledku 

rozdílné mikrostruktury materiálu. 

Oxid titaničitý (TiO2) se nejběžněji vyrábí kalcinací (vysokoteplotním zpracováním) 

vhodného prekursoru, kdy dochází ke krystalizaci jednotlivých krystalografických fází TiO2. 

Výroba kalcinací je však poměrně energeticky náročná a tudíž je snaha o zjednodušení 

a zlevnění této výroby. Vylepšením by mohla být například termální hydrolýza, kdy dochází 

v kombinaci s kalcinací ke krystalizaci TiO2 za nižších teplot. Další alternativou by mohlo být 

také zpracování prekursorů TiO2 v podkritických tekutinách (např. natlakované horké vodě). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Oxid titaničitý TiO2 

2.1.1. Historie 

Oxid titaničitý byl objeven roku 1791 v hornině známé pod názvem ilmenit. V přírodě 

se nejčastěji vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích: anatasu, rutilu a brookitu. 

Průmyslově byl vyráběn od roku 1916 a používá se až do dnešní doby jako bílý pigment. Jeho 

fotokatalytické vlastnosti byly objeveny až roku 1929, kdy byl použit v nátěrových hmotách 

nanesených na povrchy budov. První zprávy o jeho fotokatalytické účinnosti byly zveřejněny 

v letech 1932-1934. Tyto zprávy pojednávaly o foto-oxidaci amoniaku a amonných solí 

na jejich nitridy, za působení slunečního světla a přítomnosti oxidu titaničitého. Avšak závěry 

těchto výzkumů byly do značné míry diskutabilní [1, 2]. Prvním relevantním výsledkem bylo 

fotokatalytické vybělení barviva roku 1938, kdy byl TiO2 označován jako 

foto-senzitizátor [3]. Poprvé byl označen jako fotokatalyzátor roku 1956, kdy byl použit pro 

oxidaci organických rozpouštědel a přípravu peroxidu vodíku za ozařování UV zářením 

pocházejícím ze rtuťové výbojky při laboratorních podmínkách [4]. Nanomateriály na bázi 

TiO2 začaly být koncem 20. století velmi intenzivně studovány. Příčinou vzrůstu zájmu 

je především jejich velký specifický povrch, na kterém mohou probíhat foto-indukční reakce 

posilující absorpci světla, což vede ke zvýšení povrchové fotoaktivity materiálu. Velký 

specifický povrch nanomateriálu také zajišťuje zvýšení povrchové adsorpce hydroxylových 

aniontů a vody, které zvyšují řád fotokatalytických reakcí. Dnes se pro nanostrukturovaný 

oxid titaničitý hledá využití především v oblasti odstraňování polutantů z vod a vzduchu, 

fotokatalytického samočištění povrchů, pro zabraňování množení bakterií aj. [5]. 

2.1.2. Fyzikálně-chemické vlastnosti a struktura 

Oxid titaničitý se nejčastěji vyskytuje ve třech základních krystalografických 

polymorfech: anatasu, rutilu a brookitu. Při zahřívání metastabilního anatasu a brookitu může 

dojít k jejich nevratné konverzi na stabilní rutil. Dále má TiO2 také dalších 8 

krystalografických modifikací (3 metastabilní a 5 vysokotlakých forem) [5, 6]. Z těchto 

modifikací však pouze anatas, rutil a brookit mají fotokatalytické vlastnosti. Anatas s rutilem 

jsou také cenově dostupné, chemicky stálé a neškodlivé. Nejběžněji je struktura rutilu 

zobrazována jako krystalická mříž tvořená rohově spojenými pokřivenými osmistěny TiO6 
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a struktura anatasu jako krystalická mříž tvořená taktéž pokřivenými osmistěny TiO6, 

ale tentokrát spojených hranami, jak lze vidět z Obr. 1 [5]. 

Obr. 1 Krystalografické struktury TiO2 [5, 7]. 

 

Fyzikální vlastnosti struktur jsou velmi podobné (Tabulka 1), až na drobné odchylky. 

Příkladem může být odlišná šířka zakázaného pásu. Všechny tři modifikace jej mají poměrně 

široký, díky čemuž mohou odrážet viditelné světlo, ale anatas s brookitem díky širšímu 

zakázanému pásu může odrážet i UV záření [5]. 

Tabulka 1 Fyzikální vlastnosti anatasu, rutilu a brookitu [5, 8-10]. 

 
šířka zakázaného pásu 

(eV) 

absolutní index lomu 

(-) 

bod tání 

(°C) 

hustota 

(g.cm-3) 

anatas 3,2 2,48 
při vysoké teplotě 

přechází na rutil 
3,9 

rutil 3,0 2,9 1858 4,2 

brookit 3,2 2,6 1825 4,17 

 

2.1.3. Princip fotokatalýzy 

Fotokatalýza je založena na přítomnosti adsorbovaných radikálů na povrchu 

katalyzátoru. Tyto radikály mohou pocházet například z okolního vzduchu, či vody. Těmito 

radikály jsou atomy, které obsahují volné nepárové elektrony [11]. 

 

 
 

Rutil Anatas Brookit 
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Šířka zakázaného pásu anatasu je 3,2 eV, což odpovídá absorpci vlnové délky 386 nm, 

která náleží do blízké UV oblasti. Šířka zakázaného pásu rutilu je 3,0 eV, což odpovídá 

absorpci vlnové délky 416 nm, která spadá do oblasti viditelného světla.  

Vystavíme-li oxid titaničitý působení UV záření o vlnových délkách v rozmezí 

280-400 nm, dojde k absorpci tohoto záření a následnému přechodu elektronů (e-) z valenční 

sféry do sféry vodivostní. Následkem tohoto přechodu vznikají ve valenční sféře oxidu 

titaničitého elektronové díry (h+). Tento proces zobrazuje Obr. 2 [5]. 

 

Obr. 2 Schéma vzniku nosiče elektronového náboje v nanostrukturovaném TiO2 [5]. 

 

Pomocí těchto elektronů ve vodivostním pásu a děr ve valenční sféře dochází ke vzniku 

aktivních radikálů (•O2
-
 , •OH) [5]. 

Tyto procesy můžeme popsat pomocí následujících rovnic [11]: 

 TiO2 + hν ↔ h+ + e- (1) 

 h+ + H2Oabsorbovaná ↔ H+ + • OH (2) 

 h+ + OH-
absorbovaná ↔ • OH (3) 

 e- + O2, absorbovaná ↔ • O2
- (4) 

Může zde také docházet ke zpětné rekombinaci elektronů a děr, čímž by klesala 

fotokatalytická aktivita materiálu. Oxid titaničitý má však velký specifický povrch, což 

zvyšuje hustotu míst, ve kterých může docházet ke kontaktu záření s materiálem 

a následnému přechodu elektronů. Také přítomnost adsorbovaných látek a jejich přechod 

na radikály napomáhá omezování zpětné rekombinace nosičů náboje.  

Takto vzniklé radikály jsou velmi reaktivní a dokáží účinně oxidovat organické 

znečišťující látky na oxid uhličitý a vodu, což zobrazuje Obr. 3 [11]. 
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Obr. 3 Ilustrace funkce fotokatalyzátoru [11]. 

2.1.4. Titanyl sulfát 

Ilmenit je velmi důležitá surovina pro získávání oxidu titaničitého. Obsahuje přibližně 

47 % FeO a 53 % TiO2. Ze surové horniny se oxid titaničitý získává v podobě titanyl sulfátu 

takzvanou sulfátovou metodou. Sulfátová metoda je založena na luhování horniny v kyselině 

sírové. Reakci je nejprve nutno iniciovat počátečním zahříváním. Probíhá zde následující 

exotermní reakce: 

 FeTiO3 + 2H2SO4

t
→  TiOSO4 + FeSO4 + 2H2O (5) 

Dále je potřeba odstranit z roztoku železo, k čemuž se používá redukce v oddělené 

redukční komoře. K redukci železitých iontů na železnaté dochází přídavkem železného šrotu. 

Po redukci se nechá roztok usadit a následně se filtruje, aby se oddělil od nezreagované pevné 

fáze. Sírany železa jsou poté odstraněny jako krystalický heptahydrát. Takto získaný titanyl 

sulfát je následně hydrolýzou převeden na oxid titaničitý [12, 13]. 

2.2. Rešerše k přípravě TiO2 z titanyl sulfátu 

Oxid titaničitý je možno připravit z různých prekursorů jako jsou alkoholáty titaničité 

či TiCl4. Mimo jiné také z titanyl sulfátu (TiOSO4). 

Yasir a spol. [14] studovali přípravu TiO2 anatasu prostřednictvím termální hydrolýzy 

roztoku titanyl sulfátu. Do baňky s kulatým dnem a připojeným zpětným chladičem bylo 

přidáno 80 ml roztoku titanyl sulfátu a 80 ml destilované vody. Následně bylo prováděno 

refluxování při různých teplotách (~100°C a ~200°C) a po různou dobu (5 h a 7 h). Obvykle 

se provádí termální hydrolýza při teplotě 100°C. Aby však zjistili vliv teploty na velikost 
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specifického povrchu oxidu titaničitého, studovali termální hydrolýzu roztoku titanyl sulfátu 

i při 200°C. Bylo zjištěno, že při varu po dobu 3 hodin není ještě proces hydrolýzy úplný [15]. 

Z těchto důvodů byla zvolena délka termální hydrolýzy 5 a 7 h. Vzniklá hydratovaná 

sraženina TiO2 byla převedena do kádinky o objemu 1000 ml a následně šestkrát dekantována 

přidáním velkého množství destilované vody. Nakonec byla sraženina promyta 25% roztokem 

amoniaku za účelem odstranění zbytku adsorbovaných síranů. Sraženina byla následně 

převedena do několika kelímků a sušena v peci při teplotě 110°C po dobu 3 h. Následně byly 

vysušené podíly kalcinovány při různých teplotách v rozmezí 110-1000°C. Termická 

hydrolýza byla testována s různě zředěnými roztoky titanyl sulfátu (4x, 5x a 8x, destilovanou 

vodou). Vliv zředění roztoku titanyl sulfátu použitého k přípravě a experimentálních 

podmínek termální hydrolýzy na specifický povrch připraveného TiO2 je zobrazen na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Výsledky fyzisorpční analýzy na TiO2 připraveném za použití různě zředěných 

roztoků titanyl sulfátu a při různých experimentálních podmínkách termální hydrolýzy [14]. 

 

Bylo zjištěno, že jak různá koncentrace TiO2 v titanyl sulfátu, tak různé teploty a doby 

hydrolýzy výrazně ovlivňují velikost povrchu získaného TiO2. Povrch TiO2 s koncentrací 

roztoku titanyl sulfátu značně roste, avšak pouze do určité míry. Jak lze vidět na Obr. 4, 

nejvyššího povrchu 133 m2.g-1 připraveného TiO2 bylo dosaženo při koncentraci TiO2 

v titanyl sulfátu 35 g.l-1, teploty hydrolýzy 100°C a doby 5 h. Z Obr. 5 je dále zřejmé, 

že vzorek sušený v peci přímo po termální hydrolýze byl ve formě anatasu. Jeho píky jsou 

však velmi široké a nejsou ostré. Důvodem je přítomnost hydroxylových skupin na povrchu 

TiO2. Kalcinací při teplotách 350-600°C docházelo k zužování píků, ale stále ještě 

nedocházelo k fázové přeměně anatasu na rutil. K této přeměně došlo až při teplotách okolo 

700°C, jak lze vidět z Obr. 6. 
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Obr. 5 Výsledky XRD, a) vzorek sušený v peci při 110°C, kalcinace při b) 350°C, c) 550°C, 

d) 600°C vše po dobu 6 h [14]. 

 

 

Obr. 6 Výsledky XRD, vzorky kalcinovány po dobu 6 h při a) 700°C, b) 800°C, c) 1000°C; 

A = anatas, R = rutil [14]. 
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Se zvyšující se teplotou kalcinace docházelo ke zvyšování podílu rutilu a snižování 

podílu anatasu. Při kalcinaci za teploty 1000°C již byly ve výsledcích z rentgenové difrakční 

analýzy viditelné pouze píky charakteristické pro strukturu rutilu. 

Hidalgo a spol. [16] připravovali vrstvy TiO2 na borosilikátové sklo za využití jak 

termální hydrolýzy roztoku titanyl sulfátu, tak sol-gel metody či hydrolýzy. Studovali vliv 

koncentrace titanyl sulfátu a doby stárnutí na fotokatalytickou aktivitu připravených TiO2 

vrstev ve fotooxidaci glukózy ve vodě. TiO2 pro tyto účely připravovali termální hydrolýzou 

titanyl sulfátu. Nejprve připravili vodné roztoky titanyl sulfátu o koncentracích v rozmezí 5,7-

20,9 hm. % TiOSO4. Tyto roztoky zahřáli na teplotu 97°C, za účelem zahájení hydrolýzy, 

a za stálého míchání udržovali při této teplotě po dobu 3-8 h. Po uplynutí této doby vzniklé 

prášky filtrovali pomocí membránových filtrů a na filtru důkladně promyli a znovu 

dispergovali v původním objemu destilované vody. Vzniklý precipitát poté nanesli na povrch 

borosilikátového skla metodou dip-coatingu, sušili při teplotě 110°C po dobu 1 h a kalcinovali 

při 500°C taktéž po dobu 1 h. Následovalo opláchnutí v destilované vodě pro odstranění 

přebytečného TiO2. Pro srovnání výsledků také připravili TiO2 pomocí nucené hydrolýzy. 

Při této metodě do roztoku titanyl sulfátu o koncentraci 10 hm. % TiO2 přidávali roztok 

NaOH o koncentraci 5 hm. % až do dosažení pH = 5,5. Následně roztok ponechali stárnutí při 

teplotě 85°C po dobu 6 h. Tento vzorek taktéž nanesli za stejných podmínek na borosilikátové 

sklo. Při prodlužování doby stárnutí TiO2 v rozmezí 3-6 h docházelo ke zvyšování 

fotokatalytické účinnosti připravených TiO2 vrstev. Při 8 h stárnutí však díky zániku 

mikropórů a snížení specifického povrchu došlo k poklesu účinnosti TiO2 vrstvy (Obr. 7). 

Zvyšování koncentrace TiOSO4 v původním roztoku až do koncentrace 15,2 hm. % vedlo 

ke zvýšení účinnosti. Při koncentraci 20,9 hm. % TiOSO4 byl již zaznamenán pokles 

účinnosti. Taktéž teplota přípravy měla vliv na účinnost. Při přípravě TiO2 z roztoku titanyl 

sulfátu o koncentraci 15,2 hm. % za teploty 97°C bylo dosaženo účinnosti 6,8 %, při téže 

přípravě avšak za teploty 100°C došlo ke snížení účinnosti na hodnotu 2,9 %. 
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Obr. 7 Vliv doby stárnutí TiO2 připraveného z titanyl sulfátu na účinnost vrstev z něj 

připravených [16]. 

 

Tabulka 2 Vliv koncentrace titanyl sulfátu na fotoúčinnost TiO2 vrstev [16]. 

Koncentrace TiOSO4 

(hm. %) 

Koncentrace TiO2 

(hm. %) 

Doba stárnutí a 

teplota 

Účinnost  

(%) 

5,7 2,0 4 h, 97°C 2,0 

9,9 3,3 4 h, 97°C 4,7 

15,2 5,0 4 h, 97°C 6,8 

20,9 7,0 4 h, 97°C 5,2 

15,2 5,0 4 h, reflux (100°C) 2,9 

 

Ngamta a spol. [17] použili metodu přípravy, při které byl TiOSO4 nejprve rozpuštěn 

v deionizované vodě při pokojové teplotě a následně byl roztok zahříván po dobu 1 h 

na teplotu 80°C. Následně byl přidáván amoniak do dosažení neutrálního pH. Vzniklý roztok 

byl 1 h míchán při laboratorní teplotě. Tímto postupem vznikla sraženina, která byla 

zfiltrována, několikrát promyta destilovanou vodou a poté sušena v sušárně po dobu 24 h. 

Vzniklý precipitát byl následně kalcinován při různých teplotách v rozmezí 300-900°C a 

jednu část ponechali beze změny. Výsledky týkající se krystalizace připraveného TiO2 jsou 

shrnuty v Obr. 8. 
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Obr. 8 XRD výsledky, a) pouze termálně hydrolyzováno, kalcinace při b) 300°C, c) 400°C, 

d) 500°C, e) 600°C, f) 900°C [17]. 

Z výsledků v Obr. 8 je zřejmé, že i při pouhé hydrolýze vznikal čistý anatas. Navíc 

se touto metodou podařilo posunout teplotu rutilace z běžných 500-700°C na 900°C, z čehož 

lze usuzovat, že je takto připravený materiál teplotně stabilnější než u ostatních autorů. Dále 

bylo zjištěno, že ačkoliv následná kalcinace má vliv na velikost vznikajících krystalů 

(s rostoucí teplotou kalcinace roste velikost krystalitů), následkem toho však dochází 

k poklesu specifického povrchu materiálu. U vzorku připraveného pouze termální hydrolýzou 

naměřili velikost povrchu 211 m2.g-1, ale u vzorku podrobeného kalcinaci při 600 °C již jen 

61 m2.g-1. Vzorek po termální hydrolýze (bez použití kalcinace) měl velikost krystalů 4,5 nm 

[17]. 

Týmu Krýsa a spol. [18] se podařilo dosáhnout ještě lepších výsledků. Při použití 

teploty 100°C získali TiO2 o specifickém povrchu 300 m2.g-1, a to hned dvěma metodami. 

Při první metodě používali pevný titanyl sulfát, který následně přidávali do vroucího roztoku 

kyseliny sírově a močoviny (tento vzorek označili jako Tit15). Při druhé metodě titanyl sulfát 

nejprve rozpustili ve vodě, okyselili jej a následně přidávali do roztoku močoviny (vzorek 

označili jako Tit30). I u těchto příprav došlo k posunu teploty rutilace na 900°C. Dosažená 

změna ve vlastnostech TiO2 oproti týmu Ngamta a spol. byla i pro velikost krystalů TiO2. 

Vzorky Tit15 a Tit30 vykazovali menší velikost krystalitů TiO2 3,7 ± 3 nm. 
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2.3. Superkritické a podkritické tekutiny 

Tekutiny můžeme z hlediska jejich vlastností rozdělit na superkritické (nadkritické) 

a podkritické (přetlakové). Superkritickou se tekutina stává, překročí-li díky zvýšení teploty 

a tlaku tzv. kritický bod. Tento bod je jedinečný pro každou tekutinu a můžeme jej vyčíst 

z fyzikálně-chemických tabulek, nebo z fázového diagramu dané tekutiny (Obr. 9). Mezi 

v praxi nejvíce používané patří superkritický CO2 a superkritická či podkritická H2O. 

  

Obr. 9 Fázový diagram CO2 [19] (vlevo) a H2O [20] (vpravo). 

Kritickou teplotu a tlak CO2 a vody lze vidět v Tabulce 3. 

Tabulka 3 Kritické veličiny pro CO2 a H2O [20]. 

Kapalina 
Kritická teplota 

(°C) 

Kritický tlak 

(MPa) 

CO2 30,95 7,38 

H2O 374,15 22,12 

 

V kritickém bodě získávají kapaliny vlastnosti na pomezí mezi kapalinou a plynem. 

Porovnání vlastností plynu, kapaliny a superkritické tekutiny lze vidět z Tabulky 4. Hustota 

superkritických tekutin je blízká hustotě kapalin a díky tomu mají superkritické tekutiny 

dobré rozpouštěcí vlastnosti. Viskozitou a difuzivitou jsou však superkritické tekutiny blíže 

k plynům. Díky nižší viskozitě a vyšší difuzivitě (v porovnání s kapalinami) lépe proniká 

superkritická tekutina do pórů pevných látek, kde rozpouští požadované látky, čehož 

se využívá právě při extrakci biologicky aktivních látek z rostlin, či superkritické fluidní 

chromatografii. 
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Tabulka 4 Vlastnosti plynu, superkritické tekutiny a kapaliny [20]. 

Látka 
Hustota 

(g.cm-3) 

Viskozita 

(Pa.s) 

Difuzivita 

(cm2.s-1) 

Plyn 10-3 (0,5-3,5).10-5 0,01-1,0 

Superkritická tekutina 0,2-0,9 (0,2-1,0).10-4 (3,3-0,1).10-4 

Kapalina 0,8-1,0 (0,3-2,4).10-3 (0,5-2,0).10-5 

 

Změnou teploty a tlaku dochází rovněž ke změnám polarity kapalin/superkritických 

tekutin. Polarita je charakterizována dielektrickou konstantou. Zvyšováním teploty 

a snižováním tlaku dochází u vody ke snižování dielektrické konstanty. Při teplotách okolo 

500°C dosahuje voda dokonce dielektrických konstant charakteristických pro nepolární 

rozpouštědla. Na Obr. 10 lze vidět závislost dielektrické konstanty vody na tlaku a teplotě. 

 

 

Obr. 10 Dielektrická konstanta vody jako funkce tlaku [21]. 
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2.4. Metody charakterizace 

2.4.1. Fyzisorpce 

Fyzisorpce je metoda, s jejíž pomocí lze stanovit velikost specifického povrchu 

porézních látek. Měření je založeno na adsorpci plynné látky (adsorbátu), kterou je nejčastěji 

dusík, argon nebo krypton, na povrchu pevné látky (adsorbentu). K adsorpci zde dochází 

vlivem sil stejného druhu jako van der Waalsovy síly, jedná se tedy o fyzikální adsorpci. 

Při měření je vzorek vakuově uzavřen v nádobě (nejčastěji o přesně definovaném 

objemu), která je během procesu temperována na konstantní teplotu. Touto teplotou většinou 

bývá teplota varu dusíku 77 K (-195,8°C) a je jí dosahováno ponořením měřicí nádobky 

do Dewarovy nádoby s tekutým dusíkem. Do měřicí nádobky je následně vpuštěno přesně 

známé množství adsorbátu (nejčastěji dusíku). V nádobce je měřen tlak. Po ustálení tlaku 

(nastolení adsorpční rovnováhy) je ze znalosti konečného tlaku, objemu nádobky a množství 

vpuštěného adsorbátu vypočten jeho úbytek. Jelikož je celý systém uzavřený, předpokládá se, 

že k úbytku adsorbátu došlo pouze adsorpcí na povrchu měřeného vzorku. Toto měření 

je opakováno s různým množstvím vloženého adsorbátu. Z výsledků je sestrojena adsorpční 

izoterma. 

Vědci Brunauer, Emmett a Teller (z jejich jmen vzniklo označení BET) navrhli 

rozdělení adsorpčních izoterem do šesti základních tříd. Tyto třídy lze vidět na Obr. 11 [22]. 

 

Obr. 11 Základní třídy pro rozdělení adsorpčních izoterem [22]. 
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I.  Čistě mikroporézní adsorbent. 

II.  Neporézní, případně makroporézní adsorbent. 

III. Neporézní adsorbenty, u kterých je velmi slabá interakce adsorbát-adsorbent. 

Adsorbenty poskytující tento typ izoterem jsou poměrně vzácně. 

IV.  Mesoporézní adsorbent. Tyto izotermy se vyskytují velmi často. 

V. Mesoporézní adsorbent vyskytující se poměrně zřídka. 

VI. Řídký případ, kdy adsorpce probíhá v několika oddělených krocích v různých 

intervalech tlaku adsorbátu. 

 

U křivek IV a V lze vidět tzv. hysterezní smyčku, jde zde o odlišný průběh adsorpce 

a desorpce. U ostatních typů křivek jsou adsorpce a desorpce shodné. Při nízkých tlacích 

adsorbátu dochází pouze k tzv. objemovému zaplňování mikropórů adsorbátem. 

Tento mechanismus se uplatňuje při tlacích adsorbátu 0,05p0 (kde p0 je tlak nasycených par 

adsorbátu při teplotě měření). Při vyšších tlacích již dochází k vícevrstvé adsorpci, kdy 

se postupně na povrchu adsorbentu a v širších pórech tvoří jednotlivé vrstvy adsorbátu. 

Tyto vrstvy se svým charakterem velmi podobají kapalinám. Tento děj probíhá v intervalu 

tlaků 0,05p0 < p < (0,25/0,30)p0 a póry ve kterých probíhá, se nazývají mesopóry. Dalším 

zvýšením tlaku adsorbátu dojde k poklesu tlaku nasycených par adsorbátu pod tlak adsorbátu 

v plynné fázi, což vede ke kondenzaci adsorbátu a následnému úplnému zaplnění pórů. Tento 

jev se nazývá kapilární kondenzace a probíhá taktéž v mesopórech [22]. 

2.4.2. Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektroskopie je analytická metoda využitelná v mnoha oborech jako 

například v lékařství pro detekci rakoviny, v kriminalistice pro analýzu drog a výbušnin 

a v mnoha dalších oborech. V běžné analytické praxi je využívána například pro stanovení 

struktury pevných látek, identifikaci neznámých látek, ale také pro stanovování biomolekul. 

Pomocí Ramanovy spektroskopie lze měřit jak látky kapalné, tak pevné či plynné. Poskytuje 

informace o fázích, fázových přechodech a struktuře (zvláště o vazbách OH). Lze ji také 

využít ke kvalitativnímu stanovení obsahu organických látek v TiO2 a určení krystalické 

struktury TiO2 (anatas, rutil a brookit). Na Obr. 12 je možno vidět odlišná Ramanova spektra 

anatasu a rutilu. 
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Obr. 12 Ukázka Ramanova spektra A) anatasu, B) rutilu. 

 

U této metody dochází k emitování záření zdrojem záření (nejčastěji laserem), 

to následně dopadá na vzorek. Většina se odrazí se stejnou vlnovou délkou. Tento odraz 

nazýváme Rayleighův rozptyl. Avšak určitá část dopadajícího záření se od vzorku odrazí 

takzvaně neelasticky, neboli dojde k posunu jeho vlnové délky oproti původnímu záření. 

Dojde-li ke snížení vlnové délky, nazýváme tento děj Stokesovým rozptylem, dojde-li 

ke zvýšení, pak jej nazýváme anti-Stokesovým rozptylem. K těmto dějům dochází díky tomu, 

že dopadající laserové záření mění polarizovatelnost molekul vzorku, čímž jim dodá energii 

potřebnou k přechodu jejich valenčních elektronů do tzv. virtuální hladiny. Odtud 

se elektrony vracejí ihned zpět a tvoří tyto tři druhy spekter. Tato spektra můžeme vidět 

na Obr. 13 [23]. 

 

Obr. 13 Ramanova spektra [23]. 
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Ramanův spektrometr se používá ve dvou konstrukčních uspořádáních, a to disperzní 

spektrometr a spektrometr s Fourierovou transformací. Instrumentaci těchto přístrojů 

zobrazuje Obr. 14. 

 

Obr. 14 Blokové schéma disperzního spektrometru a spektrometru s Fourierovou 

transformací (disperzní prvek pro disperzní spektrometr, interferometr pro Fourierovu 

transformaci) [23]. 

 

Velkou výhodou této metody je, že není nutno vzorky vyndávat z jejich obalů, a to ať už 

skleněných, či plastových a výsledky nám nezkresluje ani vlhkost. Tyto materiály mají totiž 

velmi nízké romanovské signály [23]. 

2.4.3. UV-vis spektrometrie 

Ultrafialová a viditelná spektrometrie patří do kategorie optických analytických metod. 

Dále ji můžeme řadit do skupiny molekulárních metod, jelikož je založena na absorpci 

ultrafialového a viditelného záření (což je v rozmezí vlnových délek 200-800 nm) málo 

koncentrovanými roztoky molekul. V takovýchto roztocích dochází vlivem absorpce 

k excitaci elektronů nacházejících se ve valenčních molekulových orbitalech. 

Díky tomu, že UV-vis spektrometrie využívá různé techniky měření (jako například 

transmisní spektroskopii, difúzně-reflexní spektroskopii a spekulární reflexi) ji lze využít 

pro měření kapalných, plynných i pevných vzorků, přičemž pevné vzorky mohou být 

ve formě tenkých vrstev, ale i prášků. Porovnáním spektra stanovované látky s databází 

spekter lze získat informace o jejím kvalitativním složení. Tyto informace je možno potvrdit, 

či doplnit pomocí infračervené spektrometrie (IČ), nukleární magnetická rezonance (NMR), 

nebo hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry = MS). Převážně je však tato metoda 

používána pro kvantitativní stanovení. 

Při měření kapalných vzorků se pro vytvoření světelného paprsku používá například 

wolframová či halogenová žárovka pro viditelnou oblast, deuteriová lampa pro UV oblast. 

Při dopadu zářivého toku na povrch vzorku dochází ke snížení jeho intenzity odrazem, 
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rozptylem a absorpcí. Při této metodě předpokládáme, že rozptyl a odraz jsou zanedbatelné. 

Pomocí fotonásobiče je následně měřena intenzita prošlého paprsku. 

Známe-li hodnotu intenzity emitovaného záření a intenzitu prošlého záření, můžeme 

vypočítat takzvanou transmitanci (T) podle následujícího vztahu: 

 𝑇 =
𝜑

𝜑0
 (6) 

kde φ je prošlý zářivý tok a φ0 emitovaný zářivý tok. 

Často je však používána tzv. absorbance (A) definována: 

 𝐴 = −𝑙𝑜𝑔𝑇 = 𝑙𝑜𝑔
𝜑0

𝜑
 

(7) 

Vztah mezi absorbancí a koncentrací vzorku dále stanovuje Lambertův-Beerův zákon: 

 𝐴 =  𝜀𝜆. 𝑐. 𝑙 (8) 

kde ελ je molární absorpční koeficient (dm3.mol-1.cm-1), c je molární koncentrace 

(mol.dm-3) a l je tloušťka absorbující vrstvy (kyvety) (cm). 

Díky tomuto zákonu můžeme stanovovat koncentrace vzorků absorbujících záření 

o vlnových délkách 200-800 nm, avšak pouze do koncentrace 10-2 mol.dm-3, při vyšších 

koncentracích totiž Lambertův-Beerův zákon neplatí, popřípadě platí pouze omezeně. 

Při těchto měřeních se nejčastěji používá metody kalibrační křivky, kde nejprve 

připravíme sadu kalibračních roztoků o vzrůstající koncentraci stanovované látky. Tuto řadu 

následně proměříme a z výsledků sestrojíme graf závislosti absorbance (popřípadě 

transmitance) na koncentraci stanovované látky. Pomocí této grafické závislosti a změřené 

absorbance vzorku lze stanovit přesnou koncentraci dané látky [24].  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce byla zaměřena na následující dílčí cíle: 

 Přípravu TiO2 z koloidního roztoku titanyl sulfátu dvěma různými metodami 

a zpracováním podkritickou vodou za účelem krystalizace TiO2. Byl zkoumán vliv 

velikostní frakce zpracovávaných částic, teploty a tlaku na krystalizaci TiO2.  

 Charakterizaci připraveného TiO2 pomocí vybraných metod – fyzisorpce a Ramanovy 

spektroskopie. 

 Testování fotokatalytické aktivity připraveného TiO2 při rozkladu modelového 

azobarviva Acid Oranže 7 (AO7). 

3.1. Příprava TiO2 z titanyl sulfátu 

3.1.1. Metoda č. 1 – hydrotermální 

Při této přípravě bylo nejprve smícháno 160 ml roztoku titanyl sulfátu (koncentrace 

100g TiO2/l TiOSO4, Precheza a. s.) a 840 ml kyseliny sírové (0,5 mol.l-1, H2SO4, Penta). 

Vzniklý roztok byl za stálého míchání pomocí vařiče zahřát na teplotu 80 ± 1°C. Při dosažení 

teploty 80°C byl do roztoku přikapáván pomocí byrety 20% roztok NaOH. Během 

neutralizace dochází k vysrážení TiO(OH)2. Po dosažení neutrálního pH (kontrolováno 

pomocí univerzálních pH papírků) byla suspenze ponechána na vzduchu, aby volně zchladla. 

Po zchlazení byla vzniklá suspenze zfiltrována za pomocí Büchnerovy nálevky, filtračního 

papíru se žlutým pruhem a laboratorního kompresoru, vytvářejícího podtlak ~35 kPa. 

Sraženina na filtru byla promývána 4-5 l destilované vody za účelem odstranění síranových 

iontů, jejichž přítomnost byla kontrolována ve filtrátu pomocí 10% roztoku BaCl2. Poté byla 

získaná sraženina rozetřena do Petriho misek a přes noc sušena při teplotě 40 °C. Schéma 

přípravy je znázorněno na Obr. 15 [13]. Prekursor připravený hydrotermální metodou 

je ukázán na Obr. 16. 
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Obr. 15 Schéma metody č. 1. 

 

 

Obr. 16 Prekursor připravený hydrotermální metodou. 

 

3.1.2. Metoda č. 2 – zárodková 

U metody č. 1 docházelo k vylučování TiO(OH)2 z celého objemu roztoku, kdežto 

u metody č. 2 docházelo nejprve ke vzniku zárodků, které napomáhaly dalšímu vylučování 

TiO(OH)2. 
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Nejprve bylo pomocí byrety přikapáváno 1000 ml roztoku titanyl sulfátu (koncentrace 

100 g TiO2/l TiOSO4, Precheza a. s.), okyseleného cca 3 ml H2SO4  (koncentrace 96 %, 

Penta), do 400 ml roztoku hydroxidu sodného (10 hm. %, NaOH). Přikapávání bylo postupné 

za neustálého promíchávání pomocí elektromagnetického míchadla a trvalo ~80 min, aby byl 

zajištěn dostatek času pro vznik zárodků TiO(OH)2. Roztok byl následně přiveden k varu 

za stálého míchání (~300 rpm) vřetenovým míchadlem. Po dosažení bodu varu byl roztok 

ochlazen na 80 ± 1°C a při této teplotě, za stálého míchání, udržován po dobu 1 h. Při této 

teplotě docházelo ke vzniku sraženiny TiO(OH)2 v místech výskytu zárodků. Následovalo 

ochlazení na laboratorní teplotu. Poté bylo vykompenzováno pH roztoku na hodnotu 7 

pomocí kyseliny sírové (96%, H2SO4) a suspenze byla zfiltrována a sraženina na filtru 

promývána pomocí destilované vody. Opět byl prováděn test na přítomnost síranů 

a promývání sraženiny 4-5 l vody probíhalo až do jejich úplného odstranění. Získaná 

sraženina byla rozetřena do tenké vrstvy na Petriho misky a přes noc sušena při teplotě 30°C. 

Schéma přípravy je znázorněno na Obr. 17 [13]. Prekursor připravený zárodkovou metodou 

je ukázán na Obr. 18. 

  

Obr. 17 Schéma metody č. 2 a provedení přípravy. 
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Obr. 18 Prekursor připravený zárodkovou metodou. 

 

3.1.3. Zpracování prekursorů TiO2 podkritickou vodou 

Krystalizace připravených práškových prekursorů probíhala pomocí podkritické vody. 

Příslušná velikostní frakce práškového prekursoru byla uzavřena do vysokoteplotní nerezové 

patrony (Obr. 19) a hermeticky uzavřena. Vzhledem k práškovému charakteru 

zpracovávaných prekursorů bylo patronu nezbytné vyplnit nejen skleněnými kuličkami 

(o průměru ~5 mm), ale i zajistit soustavou sít a sítěných kuliček tak, aby nedocházelo během 

zpracování podkritickou vodou k ucpávání frit na vstupu a hlavně výstupu patrony vlivem 

uvolňujících se jemných částic prekursoru. Vysokoteplotní patrona a její vnitřní uspořádání 

v průběhu vysokotlakých experimentů je zobrazeno na Obr. 19 a Obr. 20. 

Takto připravená patrona byla vložena do pece s rychlým ohřevem a napojena ve své 

spodní části pomocí nerezové kapiláry na výstup gradientní HPLC pumpy, která ze zásobníku 

nasávala destilovanou vodu. Další nerezovou kapilárou byl zajištěn výstup protékající vody. 

Výstupní nerezová kapilára byla částečně ponořena do vodní lázně, aby bylo zajištěno 

zchlazení horké vody vystupující z patrony. Patrona byla ohřívána v peci na požadovanou 

teplotu. K výstupní nerezové kapiláře byly připojeny segmenty zúžené peekové kapiláry, čímž 

byl hrubě nastaven tlak v patroně. Jemné regulování tlaku v patroně poté probíhalo 

nastavením průtoku vody na gradientní pumpě (v rozmezí 3,5-4,5 ml.min-1). Při 

experimentech s podkritickou vodou byly zpracovávány vzorky prekurzorů připravené 

různými metodami (hydrotermální a zárodkovou), o různé velikosti částic (<0,16 mm, 
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0,16-0,63 mm, 0,63-1 mm a 1-2 mm), a při různých teplotách (laboratorní teplota, 100°C 

a 200°C) a tlacích (0 MPa, 10 MPa a 30 MPa). Ke zpracování bylo použito vždy 1,05 l H2O. 

Vzorky TiO2 připravené z prekurzorů hydrotermální metodou byly označeny jako 

‘TiO2-H(podmínky zpracování podkritickou vodou)’, vzorky TiO2 získané z prekurzorů 

zárodkovou metodou byly označeny ‘TiO2-Z(podmínky zpracování podkritickou vodou)’. 

Aparaturu pro práci s podkritickou vodou a její schéma lze vidět na Obr. 21 a Obr. 22. 

Příprava TiO2 byla provedena v Laboratoři přípravy nanostrukturovaných materiálů IET, 

VŠB-TUO. 

 

 

 
 

Obr. 19 Vysokoteplotní 

patrona. 
Obr. 20 Ilustrace vnitřního uspořádání patrony. 
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Obr. 21 Aparatura pro práci s podkritickou vodou. 

 

 

Obr. 22 Schematický nákres aparatury. 
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3.2. Charakterizace materiálů 

3.2.1. Fyzisorpce 

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

parametrů připravených materiálů jako je specifický povrch (SBET) a celkový objem pórů 

(Vnet). Měření adsorpčně-desorpčních izoterem dusíku byla provedena na volumetrické 

aparatuře NOVA2000e (Quantachrome Instruments, USA) po odplynění vzorků při teplotě 

25-50°C za vakua 1 Pa po dobu ~24-64 h. Specifický povrch, SBET, byl vyhodnocen 

na základě Brunauer-Emmett-Teller (BET) teorie [25] 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 

RMTVC, VŠB-TUO.  

3.2.2. Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektroskopie byla měřena za účelem stanovení struktury připraveného TiO2. 

Spektra byla měřena na konfokálním Ramanově spektrometru XploRA™ (HORIBA Jobin 

Yvon, France). Součástí přístroje je optický mikroskop Olympus BX41/51 se třemi objektivy 

o zvětšení 10x, 100x a 50x. Pro měření byl použit objektiv se zvětšením 50x, protože 

byl nejvhodnější pro proměřované práškové vzorky. Pro měření byl použit laser o vlnové 

délce 532 nm (20-25 mW, třída 3B). Detekce Ramanova záření probíhala na 1024 pixelovém 

1‘‘ CCD čipu, který je vysoce citlivý a vzduchem chlazený. Intenzita laseru byla regulována 

na 10 % původního laserového záření. Spektra byla snímána desetkrát po dobu 10 s při 

nastavení mřížky s 1200 vrypy/mm. Přístroj byl plně automaticky ovládán pomocí 

počítačového softwaru LabSpec, ve kterém byly prováděny i veškeré úpravy spekter (např. 

bylo automaticky srovnáno pozadí - baselina). Měření byla provedena v laboratoři CNT, 

VŠB-TUO. 

3.3. Stanovení fotokatalytické aktivity 

Fotokatalytická aktivita připravených materiálů byla testována ve fotokatalytickém 

rozkladu modelového azobarviva Acid Oranže 7 (AO7) (Obr. 23). Měření fotoaktivity byla 

provedena v Laboratoři vod IET, VŠB-TUO.  
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Obr. 23 Struktura AO7 [26]. 

 

Obecné schéma rozkladu AO7 popisují následující rovnice (rov. 9-13) [26]. 

 

 TiO2 + hν → h+ + e- (9) 

 h+ + H2O → •OH + H+ (10) 

 h+ + barvivo → produkty (11) 

 •OH + barvivo → produkty (12) 

 barvivo + TiO2 → CO2 + H2O + NO3
- + NH4

+ + SO4
2- (13) 

 

Provedení experimentu:  

Kalibrace: Před samotným zahájením fotodegradačních experimentů byla nejprve 

proměřena kalibrační řada roztoků azobarviva o vzrůstající koncentraci (0, 2, 3, 4, 5 

a 6 mol.l-1), aby mohla být později vyhodnocována reálná koncentrace azobarviva v roztocích 

odebíraných v průběhu fotodegradačních experimentů. Kalibrační řada roztoků azobarviva 

byla připravena ze zásobního roztoku azobarviva o koncentraci 5.10-4 mol.l-1 do odměrných 

baněk o objemu 50 ml. Absorbance připravených roztoků byly proměřeny na UV-vis 

spektrometru Specord 250 plus (Obr. 24) za pomoci softwaru WinASPECT PLUS verze 

4.1.0.0. 

Na základě naměřených hodnot absorbancí a známých hodnot koncentrací roztoků byla 

sestrojena kalibrační křivka a vyhodnocena regresní rovnice umožňující přepočet měřené 

absorbance roztoku azobarviva na jeho koncentraci (rov. 14): 

 y = 5,24 · x => A = 5,24 · c (14) 

kde A je absorbance a c je molární koncentrace (mol.l-1). 
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Fotokatalytický experiment: Do kádinek bylo odměřeno 150 ml azobarviva AO7 

o koncentraci 5.10-4 mol.l-1 a naváženo 0,05 g vzorků TiO2. Do takto připravených suspenzí 

byla vložena magnetická míchadla a kádinky byly umístěny na magnetické míchačky 

(Obr. 25). Za stálého míchání (~300 rpm) byla nejprve po dobu 30 min provedena sorpce 

azobarviva na povrchu studovaných materiálů. Pro zabránění případné fotodegradaci 

azobarviva v průběhu sorpce vlivem UV záření pocházejícího ze slunečního světla probíhala 

sorpce ve tmě. Tma byla zajištěna clonou umístěnou nad kádinkami se suspenzemi. 

Následoval samotný fotokatalytický experiment, při němž byly suspenze azobarviva 

a práškového materiálu za stálého míchání vystaveny UV záření pocházejícího z UV lampy 

(λmax = 365 nm) zabudované v kovové cloně (Obr. 26). Kovová clona rovněž 

zajišťovala odfiltrování vlivu okolního denního světla na fotokatalytický experiment. 

Samotný fotokatalytický experiment probíhal po dobu 2 h. Pro stanovení účinnosti 

odbourávání azobarviva bylo během experimentu v časových intervalech 30 min odebíráno 

vždy 5 ml roztoku azobarviva z každé suspenze a pomocí UV – vis spektrometru 

vyhodnocena aktuální koncentrace azobarviva. Odběr probíhal pomocí injekčních stříkaček 

o objemu 12 ml opatřených filtry o velikosti pórů 45 µm, které ze suspenze odstraňovaly 

jemné částice práškového materiálu (Obr. 28). Roztok azobarviva, jehož absorbance byla 

měřena na UV – vis spektrometru, byl dávkován do křemenné kyvety o objemu 5 ml 

(Obr. 27). 

 

Obr. 24 UV-vis spektrometr Specord 250 plus. 
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Obr. 26 Kovová clona s vestavěnou UV lampou. 

 

  

Obr. 27 Křemenná kyveta pro UV – vis 

spektrometr o objemu 5 ml. 

Obr. 28 Injekční stříkačka o objemu 12 ml 

s přídavným filtrem (velikost pórů 45 µm). 

 

 

 

Obr. 25 Kádinky s roztokem azobarviva a práškovým materiálem na magnetických 

míchačkách. 
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Vyhodnocení experimentálních dat: 

Fotokatalytická aktivita materiálů byla vyjádřena prostřednictvím konverze AO7 (XAO7) 

v závislosti na čase vypočtené podle rovnice (15): 

V = konst. 𝑋(𝐴𝑂7) =
𝑐0(𝐴𝑂7) − 𝑐(𝐴𝑂7)

𝑐0(𝐴𝑂7)
. 100 (15) 

kde X(AO7) je konverze AO7 (%), c0(AO7) je počáteční koncentrace AO7(mol.l-1) a c(AO7) je 

aktuální koncentrace AO7 (mol.l-1) v daném čase. 

 Pro zpracování dat a vyhodnocení rychlostních konstant rozkladu AO7 byla použita 

integrální forma kinetické rovnice pseudo 1. řádu (rov. 16) [27, 28] předpokládající 

izotermický ideálně míchaný vsádkový systém: 

 
ln (

1

1 − 𝑋(𝐴𝑂7)
) = 𝑘. 𝑡 

(16) 

kde X(AO7) je konverze AO7 (%), k  je rychlostní konstanta (min-1), t je čas (min). 

Kinetická data byla vyhodnocena i vztažením na hmotnost katalyzátoru (mkat v g) a objem 

systému (V v cm3) (rov. 17): 

 
ln (

1

1 − 𝑋(𝐴𝑂7)
) = 𝑘.

𝑚𝑘𝑎𝑡

𝑉
. 𝑡 

(17) 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1. Vliv velikosti zpracovávaných částic prekursoru na 

krystalizaci TiO2 

Hydrotermální a zárodkovou metodou byly z koloidního roztoku titanyl sulfátu 

připraveny dva typy práškových prekursorů TiO2 (tj. TiO(OH)2). Neboť oba typy práškových 

materiálů byly o různé velikosti částic (velmi jemné částice až 5 mm), což by mohlo mít vliv 

na krystalizaci TiO2 hlavně velkých částic při vysokotlakém zpracování podkritickou vodou, 

byly práškové prekursory nasítovány na frakce o velikosti částic <0,16 mm, 0,16-0,63 mm, 

0,63-1 mm a 1-2 mm. Byl studován vliv velikosti zpracovávaných částic na krystalizaci TiO2 

podkritickou vodou. K experimentům byl použit prekursor připravený hydrotermální metodou 

(Obr. 29). Krystalizace podkritickou vodou byla provedena při 200°C, 10 MPa a za použití 

1,05 l H2O. 

 

  

  

Obr. 29 Rozdíl mezi velikostními frakcemi prekursoru získaného hydrotermální metodou: 

a) <0,16 mm, b) 0,16-0,63 mm, c) 0,63-1 mm, d) 1-2 mm. 

 

a) b) 

d) c) 
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Pro TiO2 anatas jsou v Ramanově spektru charakteristické vibrace při 158, 408, 525 

a 647 cm-1 [29]. Na Obr. 30 lze vidět, že Ramanova spektra TiO2 ze všech zpracovávaných 

frakcí podkritickou vodou jsou prakticky totožná, vykazující pouze vibrace charakteristické 

pro TiO2 anatas. Z toho lze usuzovat, že použitá velikostní frakce nemá vliv na krystalizaci 

(strukturu) TiO2.  

Z Obr. 31 je navíc patrné, že se pološířky (FWHM) pásů anatasu při 154 a 644 cm-1 pro 

jednotlivé velikostní frakce částic výrazně nemění (až na velikostní frakci 1-2 mm), což 

svědčí o tom, že v jednotlivých frakcích je přítomen anatas o podobné velikosti krystalitů 

[29, 30]. 

Na základě těchto výsledků a skutečnosti, že částice zachovávaly definovanou velikost 

(dále se nedrolily, ani neshlukovaly do větších celků) a tak neucpávaly vysokotlakou patronu 

při zpracování podkritickou vodou, byla pro další experimenty zvolena jako nejvhodnější pro 

zpracování frakce o velikosti částic 0,16-0,63 mm. 

   

Obr. 30 Ramanova spektra TiO2-H(200°C,10MPa) připraveného z různých velikostních 

frakcí prekursoru. 
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4.2. Vliv teploty a tlaku při zpracování podkritickou vodou na 

krystalizaci TiO2 z prekursoru připraveného hydrotermální 

metodou 

Pro experimenty byl použit prekursor připravený hydrotermální metodou o velikosti 

částic 0,16-0,63 mm. Jeho krystalizace v podkritické vodě byla provedena v rozmezí teplot 

25-200°C a tlaků 0-30 MPa, za použití 1,05 l H2O. 

Ramanova spektra prekursoru TiO(OH)2-H a TiO2 zkrystalizovaného v podkritické 

vodě za různých teplot a tlaků jsou ukázány na Obr. 32. Je patrné, že již výchozí prekursor byl 

částečně krystalický. Pro TiO(OH)2-H lze vidět slabé hlavní vibrace od anatasu při 154 

a 644 cm-1. Dále je zřejmé, že při zpracování za zvýšené teploty a tlaku dochází k lepší 

krystalizaci TiO2 anatasu, jsou již jasně patrné všechny jeho hlavní vibrace (154, 404, 523 

a 644 cm-1). S rostoucí teplotou podkritické vody při tlaku 10 MPa se pološířky (FWHM) 

pásů anatasu při 154 a 644 cm-1 výrazně zužují (Obr. 33) a posouvají k nižším či vyšším 

vlnočtům (Obr. 32), což svědčí o vlivu teploty na velikost krystalitů anatasu [30]. S rostoucím 

tlakem podkritické vody (10 versus 30 MPa) při 200°C jsou pološířky (FWHM) a pozice pásů 

anatasu při 154 cm-1 a 644 cm-1 prakticky shodné (Obr. 32, Obr. 33), z čehož lze soudit, 

že tlak nemá nijak významný vliv na velikost krystalitů. 

 

Obr. 31 Pološířky (FWHM) vibrací anatasu při 154 cm-1 a 644 cm-1 pro TiO2-

H(200°C,10MPa) připravené z různých velikostních frakcí prekursoru. 
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Obr. 32 Ramanova spektra TiO2 z prekursoru připraveného hydrotermální metodou 

zpracovaného podkritickou vodou za různých teplot a tlaků. 

 

Obr. 33 Pološířky (FWHM) pásů TiO2 anatasu při 154 cm-1 a 644 cm-1 připraveného 

podkritickou vodou za různých teplot a tlaků. 
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4.3. Vliv teploty a tlaku při zpracování podkritickou vodou na 

krystalizaci TiO2 z prekursoru připraveného zárodkovou 

metodou 

Pro experimenty byl použit prekursor připravený zárodkovou metodou o velikosti částic 

0,16-0,63 mm. Jeho krystalizace v podkritické vodě byla provedena v rozmezí teplot 

25-200°C a tlaků 0-30 MPa, za použití 1,05 l H2O. 

Ramanova spektra prekursoru TiO(OH)2-Z a TiO2 zkrystalizovaného v podkritické vodě 

za různých teplot a tlaků jsou ukázány na Obr. 34. Je patrné, že prekursor TiO(OH)2-Z před 

krystalizací v podkritické vodě měl strukturu odlišnou od anatasu. Pomocí knihovny spekter 

bylo zjištěno, že vibrace při 287, 453, 717 a 925 cm-1 v Ramanově spektru TiO(OH)2-Z 

odpovídají titanátu sodnému (Na/H titanát) [31, 32]. Zpracováním prekursoru v podkritické 

vodě za teploty 25°C či 100°C při tlaku 10 MPa se struktura nezměnila. V podkritické vodě 

za vyšších teplot a tlaků (při 200°C a 10 MPa, či 200°C a 30 MPa) však podle poloh 

charakteristických pásů došlo ke vzniku TiO2 anatasu. Připravené TiO2-Z(100°C,10MPa) se 

strukturou titanátu sodného a TiO2-Z(200°C,10MPa) se strukturou anatasu jsou ukázány na 

Obr. 35. 

 

Obr. 34 Ramanova spektra TiO2 z prekursoru připraveného zárodkovou metodou 

zpracovaného podkritickou vodou za různých teplot a tlaků. 
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Obr. 35 Ilustrace rozdílného vzhledu TiO2-Z(100°C,10MPa) (vlevo) a TiO2-

Z(200°C,10MPa) (vpravo). 

 

4.4. Texturní vlastnosti připraveného TiO2 

Texturní vlastnosti připravených vzorků TiO2 jako je specifický povrch SBET a celkový 

objem pórů Vnet byly stanoveny pomocí fyzisorpce dusíku za teploty kapalného dusíku. Tyto 

vlastnosti TiO2 jsou důležité, neboť mohou mít vliv na jeho fotokatalytickou účinnost. Velký 

specifický povrch TiO2 může například vést ke zvýšení povrchové adsorpce hydroxylových 

aniontů a vody a ovlivňovat tak průběh fotokatalytické reakce. V Tabulce 5 a Tabulce 6 jsou 

shrnuty výsledky z fyzisorpčních měření pro obě připravené sady TiO2.  

Zvýšení teploty podkritické vody při přípravě TiO2 z prekursoru získaného 

hydrotermální metodou (Tabulka 5) vedlo ke snížení specifického povrchu TiO2 anatasu 

z 225 m2.g-1 na 120 m2.g-1, ale ke zvýšení objemu pórů z 230 mm3
liq.g

-1 

na 300 mm3
liq.g

-1. Zvýšení tlaku podkritické vody nemělo vliv. 

V případě přípravy TiO2 z prekursoru získaného zárodkovou metodou (Tabulka 6), 

zvýšení teploty podkritické vody (do 100°C při tlaku 10 MPa) vedlo jak ke zvýšení 

specifického povrchu, tak i objemu pórů titanátu sodného z 49 m2.g-1 na 166 m2.g-1 a z 

37 mm3
liq.g

-1 na 102 mm3
liq.g

-1. Za vyšší teploty podkritické vody (200°C) při 10 a 30 MPa 

vykrystalizovaný TiO2 anatas již vykazoval výrazně nižší specifický povrch 60-101 m2.g-1
. 
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Tabulka 5 Texturní vlastnosti surového prekursoru a TiO2 připraveného hydrotermální 

metodou a zpracováním podkritickou vodou. 

Vzorek 
SBET 

 (m2.g-1) 

Vnet  

(mm3
liq.g-1) 

TiO(OH)2-H 224 225 

TiO2-H(25°C,10MPa) 230 229 

TiO2-H(100°C,10MPa) 224 247 

TiO2-H(200°C,10MPa) 119 308 

TiO2-H(200°C,30MPa) 122 291 

 

Tabulka 6 Texturní vlastnosti surového prekursoru a TiO2 připraveného zárodkovou metodou 

a zpracováním podkritickou vodou. 

Vzorek 
SBET  

(m2.g-1) 

Vnet  

(mm3
liq.g-1) 

TiO(OH)2-Z 49 37 

TiO2-Z(25°C,10MPa)  109 74 

TiO2-Z(100°C,10MPa) 166 102 

TiO2-Z(200°C,10MPa) 101 169 

TiO2-Z(200°C,30MPa) 62 283 

 

4.5. Fotokatalytická aktivita TiO2 ve fotodegradaci azobarviva 

Acid Oranž 7 

Jak již bylo zmíněno v experimentální části práce (v kapitole 3.3), před zahájením 

fotodegradačních experimentů byla na připravených TiO2 nejprve provedena sorpce 

azobarviva ve tmě (30 min), aby byl vyloučen její vliv na fotokatalytickou aktivitu TiO2. 

Zatímco TiO2 z hydrotermálně připraveného prekursoru adsorbovalo 13-41 % z počátečního 

množství azobarviva, TiO2 ze zárodkově připraveného prekursoru adsorbovalo pouze 

11-12 % počátečního množství azobarviva. 

Na Obr. 36 a Obr. 37 jsou zobrazeny konverzní křivky azobarviva AO7 na TiO2 

připraveném v podkritické vodě za různých teplot a tlaků jak z prekursoru hydrotermální 
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metodou (TiO2-H) (Obr. 36), tak z prekursoru získaného metodou zárodkovou (TiO2-Z) 

(Obr. 37). Z porovnání Obr. 36 a Obr. 37 je evidentní, že sada TiO2-H vykazovala výrazně 

vyšší fotokatalytickou aktivitu v rozkladu AO7 než sada TiO2-Z. Zatímco se u sady TiO2-H 

konverze AO7 po 2 h ozařování UV světlem pohybovala v rozmezí 68–100 %, u sady TiO2-Z 

bylo dosaženo maximální konverze pouze 21 %. 

V sadě TiO2-H (Obr. 34) vykazovalo nejvyšší fotokatalytickou aktivitu TiO2-

H(100°C,10MPa) a TiO2-H(25°C,10MPa), pro které bylo po 2 h ozařování dosáhnuto 100 % 

a 98 % odbourání azobarviva. TiO2-H(200°C,10MPa) a TiO2-H(200°C,30MPa) překvapivě 

vykazovaly nižší fotokatalytickou aktivitu než samotný prekursor. 

   

Obr. 36 Konverzní křivky AO7 pro TiO2 připravené hydrotermální metodou a zpracované 

podkritickou vodou při různých teplotách a tlacích. 

 

V sadě TiO2-Z (Obr. 37) vykazovaly fotokatalytickou aktivitu pouze dva z pěti 

testovaných materiálů; TiO2-Z(200°C, 30MPa) a TiO2-Z(200°C, 10MPa), pro které bylo 

po 2 h ozařování dosáhnuto 21 % a 7 % odbourání azobarviva. 
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Obr. 37 Konverzní křivky AO7 pro TiO2 připravené zárodkovou metodou a zpracované 

podkritickou vodou při různých teplotách a tlacích. 

 

Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 integrální metodou 

pro obě připravené sady TiO2, TiO2-H  a TiO2-Z, lze vidět na Obr. 38 a Obr. 39. Kinetická 

data byla vyhodnocena za předpokladu reakce pseudo 1. řádu [27, 28]. Vyhodnocené 

rychlostní konstanty jsou shrnuty v Tabulce 7. Z hodnot rychlostních konstant plyne, 

že nejaktivnějšími materiály jsou TiO2-H(100°C,10MPa) a TiO2-H(25°C,10MPa), a 

rychlostní konstanty sady TiO2-H jsou až o řád vyšší než sady TiO2-Z. 
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Obr. 38 Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 na TiO2 

připraveném hydrotermální metodou a zpracovaném podkritickou vodou při různých 

teplotách a tlacích. 

 

Obr. 39 Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 na TiO2 

připraveném zárodkovou metodou a zpracovaném podkritickou vodou při různých 

teplotách a tlacích. 
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Tabulka 7 Rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu AO7 pro různě připravené TiO2. 

vzorek 
k 

(min-1) 

k’ 

(cm3.gkat
-1.min-1) 

TiO(OH)2-H 0,0187 ± 0,0017 56,1 ± 2,1 

TiO2-H(25°C,10MPa) 0,0265 ± 0,0034 79,6 ± 10,2 

TiO2-H(100°C,10MPa) 0,0376 ± 0,0024 112,8 ± 7,3 

TiO2-H(200°C,10MPa) 0,0138 ± 0,0005 41,3 ± 1,6 

TiO2-H(200°C,30MPa) 0,0092 ± 0,0001 27,6 ± 0,2 

TiO(OH)2-Z 0 0 

TiO2-Z(25°C,10MPa) 0 0 

TiO2-Z(100°C,10MPa) 0 0 

TiO2-Z(200°C,10MPa) 0,0005 ± 0,0001 1,54 ± 0,14 

TiO2-Z(200°C,30MPa) 0,0019 ± 0,0001 5,64 ± 0,04 

 

Nulová fotokatalytická aktivita TiO(OH)2-Z, TiO2-Z(25°C,10MPa) a 

TiO2-Z(100°C,10MPa) může být přisuzována existenci titanátu sodného.  

Vzorky TiO2-Z(200°C,10MPa) a TiO2-Z(200°C,30MPa), obsahující TiO2 anatas, 

již vykazovaly fotokatalytickou aktivitu. Nicméně, fotokatalytická aktivita TiO2 anatasu 

připraveného z prekursoru zárodkovou metodou je výrazně nižší než TiO2 anatasu 

připraveného z prekursoru hydrotermální metodou. Důvodem této výrazně nižší 

fotokatalytické aktivity může být přítomnost vyššího množství sodíku v TiO2, což je dáno 

způsobem přípravy.  

Rozdílná fotokatalytická aktivita TiO2 anatasu připraveného z prekursoru hydrotermální 

metodou může být vysvětlena jak rozdílnou velikostí krystalitů anatasu, tak vyšším 

specifickým povrchem. Na obě vlastnosti mají výrazný vliv experimentální podmínky 

zpracování podkritickou vodou, a to především teplota. Fotokatalytická aktivita TiO2 anatasu 

připraveného z prekursoru hydrotermální metodou klesá v řadě 

TiO2-H(100°C,10MPa) > TiO2-H(25°C,10MPa) > TiO(OH)2-H > TiO2-H(200°C,10MPa) 

> TiO2-H(200°C,30MPa). 
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5. ZÁVĚR 

Úkolem této práce bylo studium přípravy TiO2 z koloidního roztoku titanyl sulfátu 

a zpracováním podkritickou vodou za různých experimentálních podmínek, studium 

texturních a strukturních vlastností připraveného TiO2 a otestování jeho fotokatalytické 

aktivity ve fotooxidaci modelového polutantu azobarviva Acid Oranž 7 probíhajícího 

po dobu 2 h. 

Prekursory TiO2 pro následné zpracování podkritickou vodou byly připraveny 

z koloidního roztoku titanyl sulfátu pomocí dvou různých metod - hydrotermální a zárodkové. 

Již vizuálním posouzením bylo evidentní, že připravené práškové prekursory mají rozdílnou 

strukturu a jsou o různé velikosti částic (velmi jemné částice až 5 mm). Různá velikost částic 

prekursorů by však mohla mít vliv na krystalizaci TiO2. Proto byly oba prekursory nasítovány 

na frakce o definované velikosti částic (<0,16 mm, 0,16-0,63 mm, 0,63-1 mm a 1-2 mm) 

a bylo ověřeno, zda při zpracování částic prekursoru rozdílné velikosti krystalizuje TiO2 

stejně. Výsledky z Ramanovy spektroskopie ukázaly, že rozdílná velikost zpracovávaných 

částic nemá vliv na strukturu TiO2 a v jednotlivých frakcích (s výjimkou frakce 1-2 mm) 

je přítomen TiO2 anatas o podobné velikosti krystalitů. Pro další experimenty byla zvolena 

jako nejvhodnější pro zpracování frakce o velikosti částic 0,16-0,63 mm. 

Vliv teploty a tlaku podkritické vody na krystalizaci TiO2 byl studován pro teploty 

v rozmezí 25-200°C a tlaky 10-30 MPa. Při zpracování prekursoru získaného hydrotermální 

metodou bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou podkritické vody TiO2
 anatas krystalizuje lépe 

(snadněji) na rozdíl od rostoucího tlaku, který vliv neměl. Při zpracování prekursoru 

získaného zárodkovou metodou do teploty 100°C při tlaku 10 MPa vznikal titanát sodný, 

vyšší teplota a tlak (200°C, 10 či 30 MPa) vedly ke vzniku TiO2 anatasu. Z výsledků tedy 

vyplývá, že pro přípravu TiO2 anatasu je vhodnější použít hydrotermální metodu, jelikož 

při použití zárodkové metody je potřeba vyšších teplot podkritické vody pro vznik TiO2 

anatasu než u metody hydrotermální. Při použití hydrotermální metody připravený TiO2 

anatas vykazoval výrazně větší specifický povrch než při použití zárodkové metody. 

Výsledky fotodegradačních experimentů potvrdily, že TiO2 anatas připravený 

hydrotermální metodou a následným zpracováním podkritickou vodou vykazuje vyšší 

fototatalytickou aktivitu než TiO2 anatas připravený zárodkovou metodou. Dosažené 

konverze azobarviva u sady TiO2-H byly v rozmezí 68-100 %, zatímco u sady TiO2-Z byla 

maximální dosažená konverze azobarviva pouze 21 %. Zárodkovou metodou mimo TiO2 

anatas byl připraven i titanát sodný, který ale vykazoval nulovou fotokatalytickou aktivitu. 
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Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu vykazovaly vzorky TiO2 připravené hydrotermální 

metodou a podkritickou vodou při 100°C a 10 MPa a při 25°C a 10 MPa. Vyhodnocená 

kinetická data naznačují, že fotokatalytický rozklad azobarviva není optimální modelovou 

reakcí pro studium fotoaktivity materiálů, o čemž pojednávají i některé publikované práce 

[33]. Vhodnější modelovou reakcí by mohl být například fotokatalytický rozklad N2O. 
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7. SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

7.1. Obrázky 

Obr. 1 Krystalografické struktury TiO2. 

Obr. 2 Schéma vzniku nosiče elektronového náboje v nanostrukturovaném TiO2. 

Obr. 3 Ilustrace funkce fotokatalyzátoru. 

Obr. 4 Výsledky fyzisorpční analýzy na TiO2 připraveném za použití různě zředěných 

roztoků titanyl sulfátu a při různých experimentálních podmínkách termální hydrolýzy. 

Obr. 5 Výsledky XRD, a) vzorek sušený v peci při 110°C, kalcinace při b) 350°C, c) 550°C, 

d) 600°C vše po dobu 6 h. 

Obr. 6 Výsledky XRD, vzorky kalcinovány po dobu 6 h při a) 700°C, b) 800°C, c) 1000°C; 

A = anatas, R = rutil. 

Obr. 7 Vliv doby stárnutí TiO2 připraveného z titanyl sulfátu na účinnost vrstev z něj 

připravených. 

Obr. 8 XRD výsledky, a) pouze termálně hydrolyzováno, kalcinace při b) 300°C, c) 400°C, 

d) 500°C, e) 600°C, f) 900°C. 

Obr. 9 Fázový diagram CO2 (vlevo) a H2O (vpravo). 

Obr. 10 Dielektrická konstanta vody jako funkce tlaku. 

Obr. 11 Základní třídy pro rozdělení adsorpčních izoterem. 

Obr. 12 Ukázka Ramanova spektra A) anatasu, B) rutilu. 

Obr. 13 Ramanova spektra. 

Obr. 14 Blokové schéma disperzního spektrometru a spektrometru s Fourierovou 

transformací (disperzní prvek pro disperzní spektrometr, interferometr pro Fourierovu 

transformaci). 

Obr. 15 Schéma metody č. 1. 

Obr. 16 Prekursor připravený hydrotermální metodou. 

Obr. 17 Schéma metody č. 2 a provedení přípravy. 

Obr. 18 Prekursor připravený zárodkovou metodou. 

Obr. 19 Vysokoteplotní patrona. 

Obr. 20 Ilustrace vnitřního uspořádání patrony. 

Obr. 21 Aparatura pro práci s podkritickou vodou. 

Obr. 22 Schematický nákres aparatury. 

Obr. 23 Struktura AO7. 
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Obr. 24 UV-vis spektrometr Specord 250 plus. 

Obr. 25 Kádinky s roztokem azobarviva a práškovým materiálem na magnetických 

míchačkách. 

Obr. 26 Kovová clona s vestavěnou UV lampou. 

Obr. 27 Křemenná kyveta pro UV-vis spektrometr o objemu 5 ml. 

Obr. 28 Injekční stříkačka o objemu 12 ml s přídavným filtrem (velikost pórů 45 µm). 

Obr. 29 Rozdíl mezi velikostními frakcemi prekursoru získaného hydrotermální metodou: 

a) <0,16 mm, b) 0,16-0,63 mm, c) 0,63-1 mm, d) 1-2 mm. 

Obr. 30 Ramanova spektra TiO2-H(200°C,10MPa) připraveného z různých velikostních 

frakcí prekursoru. 

Obr. 31 Pološířky (FWHM) vibrací anatasu při 154 cm-1 a 644 cm-1 pro TiO2-

H(200°C,10MPa) připravené z různých velikostních frakcí prekursoru. 

Obr. 32 Ramanova spektra TiO2 z prekursoru připraveného hydrotermální metodou 

zpracovaného podkritickou vodou za různých teplot a tlaků. 

Obr. 33 Pološířky (FWHM) pásů TiO2 anatasu při 154 cm-1 a 644 cm-1 připraveného 

podkritickou vodou za různých teplot a tlaků. 

Obr. 34 Ramanova spektra TiO2 z prekursoru připraveného zárodkovou metodou 

zpracovaného podkritickou vodou za různých teplot a tlaků. 

Obr. 35 Ilustrace rozdílného vzhledu TiO2-Z(100°C,10MPa) (vlevo) a TiO2-Z(200°C,10MPa) 

(vpravo). 

Obr. 36 Konverzní křivky AO7 pro TiO2 připravené hydrotermální metodou a zpracované 

podkritickou vodou při různých teplotách a tlacích. 

Obr. 37 Konverzní křivky AO7 pro TiO2 připravené zárodkovou metodou a zpracované 

podkritickou vodou při různých teplotách a tlacích. 

Obr. 38 Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 na TiO2 připraveném 

hydrotermální metodou a zpracovaném podkritickou vodou při různých teplotách a tlacích. 

Obr. 39 Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 na TiO2 připraveném 

zárodkovou metodou a zpracovaném podkritickou vodou při různých teplotách a tlacích. 

7.2. Tabulky 

Tabulka 1 Fyzikální vlastnosti anatasu, rutilu a brookitu. 

Tabulka 2 Vliv koncentrace titanyl sulfátu na fotoaktivitu TiO2 vrstev. 

Tabulka 3 Kritické veličiny pro H2O a CO2. 

Tabulka 4 Vlastnosti plynu, superkritické tekutiny a kapaliny. 
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Tabulka 5 Texturní vlastnosti surového prekursoru a TiO2 připraveného hydrotermální 

metodou a zpracováním podkritickou vodou. 

Tabulka 6 Texturní vlastnosti surového prekursoru a TiO2 připraveného zárodkovou metodou 

a zpracováním podkritickou vodou. 

Tabulka 7 Kinetické konstanty rozkladu AO7 jednotlivými katalyzátory. 


