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Anotace 
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a parametry, jenž mají vliv na fotokatalytickou účinnost polovodivých nanočástic. Dále je 

popsána metoda binární aerosolové disperze přípravy core-shell nanostruktur SiO2-ZnS, 

charakterizace připravených nanočástic metodami DLS, TEM a UV-VIS spektrální 
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Seznam označení, zkratek a termínů 

A  absorbance 

a  adsorbované množství 

am  množství plynu potřebné k vytvoření monovrstvy 

b  poměr adsorpční a desorpčí konstanty 

C  konstanta závislá na adsorpčním a kondenzačním teple a na termodynamické 

teplotě 

c koncentrace 

𝑐𝑁𝑎2𝑆  koncentrace Na2S 

cSiO2  koncentrace nanočástic SiO2 

c(CH3COO)2Zn koncentrace octanu zinečnatého 

D  průměr kapky 

D(E)  hustota energetických stavů 

DT  je translační difúzní koeficient 

DLS  dynamic light scattering (dynamický rozptyl světla) 

d  mezirovinná vzdálenost  

dh   hydrodynamický průměr 

E  energie 

E1, E2  diskrétní energetické hladiny 

EC  dno vodivostního pásu 

EF  Fermiho hladina 

Eg  šířka zakázaného pásu 

EV  vrchol valenčního pásu 

ELS  electroforetic light scattering (elektroforetický rozptyl světla) 

e  Eulerovo číslo 

f  rozdělovací funkce 

fe  empirická konstanta  

HRTEM transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením 

h  tloušťka vrstvy na nanočástici (shellu) 

I  intenzita prošlého záření  

I0   intenzita vstupujícího záření 

k  vlnový vektor 

kB  Boltzmannova konstanta 

ke   empirická konstanta  

l  tloušťka absorpční vrstvy 

m(CH3COO)2Zn hmotnost octanu zinečnatého 

mSiO2  hmotnost nanočástic SiO2 

mZnS  hmotnost ZnS 

N  počet částic 

N(vi)  počet částic v i-té objemové frakci 

nA  koncentrace příměsí (akceptorů) 

nC   efektivní hustota stavů ve vodivostním pásu 

nD  koncentrace příměsí (donorů) 

ni   bezpříměsová (intrinsická) koncentrace nosičů náboje 

nV   efektivní hustota stavů ve valenčním pásu 

n0  koncentrace elektronů  

Ox  oxidovaná forma 
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Pv(vi)  objemový zlomek i-té objemové frakce 

p  rovnovážný tlak  

pr  relativní tlak 

p0  koncentrace děr 

R  poloměr kapky 

Red  redukovaná forma 

ri  poloměr částice v i-té objemové frakci 

SEM  skenovací elektronová mikroskopie 

S(R)  celkový povrch nanočástic v kapce o poloměru R 

S(vi)  celkový povrch nanočástic v i-té objemové frakci 

s(vi)  elementární povrch v i-té objemové frakci 

T  termodynamická teplota 

TA  transmitance 

TEM  transmisní elektronová mikroskopie 

UV  ultra-violet (ultra-fialový) 

UV-VIS  ultra-violet – visible (ultra-fialový až viditelný) 

Vliquid  objem kapaliny v kapce 

VSiO2  objem nanočástic SiO2 

VZnS  objem ZnS 

V(vi)  objem nanočástic v i-té objemové frakci 

vi  elementární objem v i-té objemové frakci 

ελ  molární absorpční koeficient pro danou vlnovou délku 

Θ  úhel svírající dopadající paprsek s rovinou dopadu 

κAD  poměr hmotností octanu zinečnatého a sulfidu zinečnatého 

λ  vlnová délka 

η  dynamická viskozita kapaliny disperzního prostředí 

π  Ludolfovo číslo 

ρSiO2  hustota SiO2 

ρZnS  hustota ZnS 

  



12 

1 ÚVOD 

1.1. Motivace diplomové práce 

Znečištění životního prostředí je v dnešní době stále tíživějším problémem. Většina 

energie je získávána spalováním fosilních paliv, nové technologické procesy mnohdy 

vyžadují aplikaci toxických látek a průmysl celkově produkuje masívní množství 

polutantů, čímž znečišťuje vzduch, vodu i půdy. Z tohoto důvodu je v popředí zájmu 

vědců vývoj metod šetrnějších k životnímu prostředí a odstraňování již vytvořených 

polutantů. Mezi mnohými se jako slibné metody čištění okolí jeví metody využívající 

fotokatalytických procesů na povrchu polovodičů, jež rozkládají mnoho organických 

polutantů a jsou například schopny recyklovat uhlík ze vzdušného CO2. Je tedy třeba 

vyvinout materiály s vysokou fotokatalytickou účinností. Fotokatalytická reakce 

probíhá na povrchu polovodiče a proto se jako vhodné struktury ukazují nanočástice 

s vysokým specifickým povrchem. Ze stejného důvodu je možné ušetřit materiál z jádra 

nanočástice a použít jej na produkci dalších nanočástic. Core-shell nanočástice jsou tedy 

perspektivní strukturou pro fotokatalytické materiály a z hlediska aplikace je nutné 

vyvinout levnou a účinnou metodu jejich přípravy. 

1.2. Cíle diplomové práce 

Cílem práce je ověření technologie přípravy core-shell nanočástic novou metodou 

binární aerosolové disperze a příprava a charakterizace fotokatalytických nanočástic na 

bázi sulfidu zinečnatého. 
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2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

2.1. Polovodiče 

Z hlediska uspořádání atomů můžeme pevné látky rozdělit na tři základní typy: 

amorfní, polykrystalické a monokrystalické. U amorfních látek existuje uspořádání na 

krátkou vzdálenost, kdežto u monokrystalů na velké vzdálenosti. Polykrystaly se 

skládají z bloků různě orientovaných monokrystalů. Polovodiče jsou obecně pevné 

monokrystalické látky, ale jsou známy i amorfní či kapalné polovodivé materiály, 

s kovalentními vazbami a nízkým koordinačním číslem. Elektrické vlastnosti 

takovýchto látek nezáleží pouze na chemickém složení, ale i na uspořádání atomů 

v krystalu [1]. 

Pokud budeme uvažovat samostatný atom, jeho energetické hladiny jsou diskrétní. 

V případě, že budeme mít dva stejné atomy a přiblížíme je k sobě, jejich energetické 

hladiny začnou hybridizovat a rozdělí se na dvě hladiny díky vzájemné interakci těchto 

atomů. Krystal obsahuje velké množství takovýchto atomů a hladiny se rozštěpí tak, že 

vytvoří „spojitý“ pás přípustných energetických hladin [2]. 

Příkladem může být formování energetických pásů v závislosti na meziatomové 

vzdálenosti v krystalu křemíku s diamantovou mřížkou (Obr. 1). Pokud jsou atomy 

daleko od sebe, můžeme je považovat za izolované a tvoří diskrétní hladiny E1 a E2. Po 

jejich přiblížení vzniknou spojité pásy známé jako valenční a vodivostní pás, mezi 

nimiž se nachází pás pro elektron zakázaných energií, tzv. zakázaný pás nebo též „gap“. 

Šířku zakázaného pásu Eg lze zjistit odečtením horní hranice valenčního pásu EV od 

spodní hranice vodivostního EC (1). Zakázaný pás je důležitou materiálovou 

charakteristikou [2]. 
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Obr. 1: Formování energetických pásů v závislosti na meziatomové vzdálenosti (na horizontální ose) 

v krystalu křemíku s diamantovou mřížkou [2]. 

 g C VE E E   (1) 

S ohledem na pásovou teorii můžeme rozdělit pevné látky na tři základní typy  

(Obr. 2): 

 Vodiče 

 Polovodiče 

 Izolátory 

 

Obr. 2: Zjednodušené schéma pásové struktury izolátorů, polovodičů a vodičů. 

Elektrické vlastnosti materiálu závisí na pravděpodobnosti výskytu elektronů ve 

vodivostním pásu. Prázdný nebo plně obsazený pás se na vedení proudu podílet 

nemůže, proto izolátory nevedou proud (šířka zakázaného pásu se zde pohybuje 

v řádech desítek eV). U polovodičů, kde je zakázaný pás menší (řádově jednotky eV), 

dochází za určitých podmínek k excitaci elektronů do vodivostního pásu a vytvoření 

párů elektron-díra, jenž umožňují vedení proudu. Změnou vnějších podmínek 

(teplota…) nebo složení polovodiče (příměs) můžeme ovlivnit elektrické vlastnosti 
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polovodičů. U vodičů valenční a vodivostní pásy nejsou odděleny, takže zde neexistuje 

zakázaný pás. Vodivostní pás je částečně obsazen (i za nižších teplot), což vede 

k vysoké elektrické vodivosti [3, 4]. 

Polovodiče představují skupinu materiálů s vodivostí mezi kovy a izolátory. 

Základní dělení je podle složení - na prvkové (Si, Ge – prvky IV. skupiny periodické 

tabulky) a vícesložkové, kde se jedná většinou o binární sloučeniny (kombinace prvků 

ze skupin III-V a II-VI - AlP, GaP, GaAs, InP…), ale můžeme vytvořit i ternární, či 

více komplexnější polovodiče. Další dělení je podle dominantního nosiče náboje, zde se 

dělí na polovodiče typu P (dominantním nosičem jsou díry) a typu N (dominantním 

nosičem jsou elektrony). Dělit je také můžeme podle přeskokového mechanismu mezi 

pásy na přímé a nepřímé polovodiče (Obr. 3) [3, 4]. 

 
Obr. 3: Schematické znázornění přímého (vlevo) a nepřímého (vpravo) přechodu v E(k) diagramu. 

Na elektrony v polovodiči lze nahlížet jako na ideální elektronový plyn. 

Pravděpodobnost obsazení stavu s energií E při teplotě T je dána Fermi-Diracovou 

rozdělovací funkcí: 

 

1

( , , ) 1 exp F
F

B

E E
f E E T

k T



  
   

  

, (2) 

kde EF je Fermiho energie (při T=0K se jedná o energeticky nejvyšší elektrony 

obsazený stav) a kB Boltzmanova konstanta. Pokud budeme uvažovat hustotu 

energetických stavů ve vodivostním pásu jako D(E), pak je celkový počet elektronů ve 

vodivostním pásu: 

  , , ( )

C

F

E

N f E E T D E dE



   (3) 
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kde EC je dolní hranice vodivostního pásu. V případě nedegenerovaného polovodiče  

(pro něž platí E-EF>4kBT) lze Fermi-Diracovo rozdělení nahradit  

Maxwell-Boltzmannovým (4) [3, 4]. 

 
1

( , , ) exp F
F

B

E E
f E E T

k T



  
   

  

 (4) 

Koncentrace děr p0 (5) a elektronů n0 (6) je ve valenčním pásu stejná a jejich  

součin (7) nezávisí na pozici Fermiho hladiny [3, 4]. 

 
0 exp V Fi

V

B

E E
p n

k T

 
  

 
, (5) 

 
0 exp C Fi

C

B

E E
n n

k T

 
  

 

, (6) 

 2

0 0 exp V C
i C V

B

E E
n n p n n

k T

 
   

 

, (7) 

kde nC je efektivní hustota stavů ve vodivostním pásu, nV efektivní hustota stavů ve 

valenčním pásu, EV horní hranice valenčního pásu a ni je bezpříměsová (intrinsická) 

koncentrace [3, 4]. 

Součin n0p0 se zachovává i pro příměsové polovodiče, ale Fermiho hladina EF se 

zde posouvá k valenčnímu (polovodič typu P) nebo vodivostnímu (polovodič typu N) 

pásu. Z důvodu nábojové neutrality platí: 

 0 0A Dn n p n    (8) 

Lze odvodit v Maxwell-Boltzmanově přiblížení: 

 0 0exp , expF Fi F Fi
i i

B B

E E E E
n n p n

k T k T

    
     

   
 (9) 

Je vidět, že koncentrace volných nosičů náboje závisí na koncentraci donorů  

a akceptorů, teplotě a pásové struktuře polovodiče. Pravděpodobnost vzniku páru 

elektron-díra (a tím i vodivost) roste s teplotou [3, 4]. 

2.2. Základní princip fotokatalytických reakcí a jejich 

environmentální aplikace 

Princip polovodičových fotokatalytických reakcí je jednoduchý (Obr. 4). 

Osvětlením fotokatalyzátoru elektromagnetickým vlněním o energii minimálně stejně 

velké jako je šířka zakázaného pásu může dojít k excitaci elektronu z valenčního do 
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vodivostního pásu, což vede k vytvoření páru nosičů náboje (záporně nabitý  

elektron – kladně nabitá díra). Elektron a díra redukují a oxidují chemické látky na 

povrchu fotokatalyzátoru, pokud nedojde k rekombinaci, pak neprobíhá chemická 

reakce, ale produkuje se teplo. Název fotokatalyzátor v tomto případě polovodič nese, 

protože původní chemické složení a struktura polovodivého materiálu zůstává 

nedotčená, pokud je při chemické reakci, popřípadě rekombinaci, spotřebován stejný 

počet děr a elektronů [4, 5]. 

 

 

Obr. 4: Zjednodušené schéma fotokatalytického procesu u polovodičů. hv je označení 

elektromagnetického vlnění, A a D označení akceptoru respektive donoru, h
+
 a e

-
 představují vodivostní 

částice díru a elektron. 

Je zřejmé, že rychlost fotokatalytické reakce záleží na vlastnostech a koncentraci 

fotokatalyzátoru, protože efektivní využití absorbované světelné energie (kvantový 

výtěžek – kvantová účinnost) je obecně menší než jedna. Kvantový výtěžek se pohybuje 

od nuly po jedničku použitím různých fotokatalyzátorů. Můžeme tedy rychlost reakce 

připsat „aktivitě“ fotokatalyzátoru, odtud fotokatalytická aktivita, jenž je definována 

jako relativní, popřípadě absolutní, rychlost fotokatalytické reakce [5]. 

Fotokatalytická aktivita polovodičů závisí na třech parametrech: 

 Absorpční vlastnosti polovodiče 

 Rychlost oxidace/redukce 

 Rychlost rekombinace páru elektron-díra 

První je dán bulkovou strukturou materiálu, takže po výběru fotokatalyzátoru jej lze 

těžko měnit. Pouze difúzní a reflexní vlastnosti můžeme ovlivnit například velikostí 

částic nebo morfologií povrchu. Druhý parametr lze ovlivnit velikostí specifického 
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povrchu (více kapitola 2.3). Je velice obtížné přímo určit rychlost rekombinace. 

Rychlost rekombinace pravděpodobně souvisí s krystalinitou a uskutečňuje se na 

krystalografických poruchách (amorfní TiO2 vykazuje zanedbatelnou fotoaktivitu 

nejspíše kvůli mnoha defektům) [5]. 

2.3. Fotokatalytické polovodivé nanočástice 

Posunem rozměrů do oblasti nano získává mnoho materiálů nové vlastnosti nebo 

dochází k vylepšení stávajících. U fotokatalyzátoru můžeme změnou velikosti částic 

ovlivnit například: 

 specifický povrch 

 energie pásů 

 přístupnost povrchu fotokatalyzátoru pro nosiče 

Specifický povrch 

Fotokatalytická reakce probíhá na povrchu polovodiče, proto zvýšením specifického 

povrchu v mnoha případech dochází ke zvýšení fotoaktivity. Nicméně fotokatalýza je 

komplexní proces a musíme zohlednit i jiné faktory. Například již zmiňovaná 

rekombinace zapříčiněna defekty na povrchu může působit negativně. Čím větší povrch, 

tím více defektů a rychlejší rekombinace, což má za následek snížení fotoaktivity.  

Pokud reakce na povrchu převládá, pak zvětšení specifického povrchu zlepší 

fotokatalytické vlastnosti polovodiče [5]. 

Posun energetických pásů 

Když velikost krystalitu polovodiče klesne pod kritickou hodnotu, nosiče náboje se 

začnou chovat jako částice v potenciálové krabici, což má za následek změnu velikosti 

zakázaného pásu. Hranice tohoto pásu se mohou posunout do oblasti vyššího redoxního 

potenciálu. Posun vodivostního pásu může urychlit redukci, zatímco posun valenčního 

může podpořit oxidační reakce. Posunem pásů můžeme ovlivnit i absorpci 

elektromagnetického vlnění. Například posun absorpce ke kratším vlnovým délkám  

u TiO2 není výhodné. Ačkoli je absorpce viditelného světla velice důležitá pro praktické 

využití fotokatalýzy, absorpce v této oblasti je velice malá v porovnání s tou v UV 

oblast [5]. 
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Difúze nosičů k povrchu 

Světlo, ozařující polovodič, není absorbováno hned, ale proniká hlouběji do 

materiálu, kde vytváří další a další nosiče náboje. Pokud bychom uvažovali rutil (jedna 

z forem TiO2), jenž má pro vlnovou délku světla 360 nm absorpční koeficient  

9∙10
4
 cm

-1
, pak intenzita světla klesne na hodnotu 1/e 110 nm od průniku. Pro částice 

v řádu desítek nanometrů to znamená excitaci elektronů i v samotném středu. Nosičům 

náboje ovšem nějakou dobu trvá, než se dostanou k povrchu, kde se mohou podílet na 

fotokatalýze. Během difúze k povrchu může ovšem docházet k rekombinaci. U menších 

částic (v řádu jednotek nanometrů) mohou excitované nosiče dosáhnout povrchu téměř 

okamžitě [5]. 

2.4. Výroba polovodivých nanočástic 

Využití polovodivých nanočástic závisí na struktuře, tvaru, kvalitě a velikosti částic. 

Z tohoto důvodu je nutné vybrat metodu, která poskytuje nanočástice požadovaných 

vlastností. Mezi základní metody přípravy patří různé variace srážecích reakcí, sol-gel 

metoda, mikroemulzní metody a dnes hojně studované biosyntézy. 

2.4.1. Srážecí reakce v roztoku 

Srážecí reakcí získáme nerozpustnou látku (sraženinu). Během procesu dochází 

k nukleaci a následnému růstu nanočástice. U přípravy nanočástic je důležité nastavit 

podmínky tak, aby precipitované částice zůstaly ve velikosti nanometrů, tedy aby se růst 

v pravou chvíli zastavil a částice neagregovaly. Příkladem srážecí reakce je příprava 

nanočástic sulfidu zinečnatého: 

 
   2 2

Na S  Zn OAc ZnS  2Na OAc  
 (10) 

Jako výchozí látky byly použity octan zinečnatý a sulfid sodný. Proces proběhl ve 

vodném prostředí za přítomnosti surfaktantu cetyltrimethylammonium bromidu 

(CTAB). Nanočástice byly následně deponovány na montmorillonit z důvodu 

snadnější manipulace [6]. 

2.4.2. Metoda sol – gel 

Sol-gel metoda je proces, při němž přeměňujeme koloidní suspenzi pevných částic 

v kapalině (sol) řadou polymeračních a hydrolytických reakcí na viskóznější podobu 

(gel). Jedná se o mocný nástroj přípravy nejenom nanomateriálů. Na Obr. 5 lze vidět 
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zjednodušené schéma procesu a výsledné produkty. Nejpoužívanějšími prekurzory jsou 

alkoxidy (například TEOS – tetraethyl ortosilikát používaný pro přípravu křemíkových 

struktur) [7]. 

 
Obr. 5: Zjednodušené schéma procesu sol-gel a výsledné produkty. 

2.4.3. Mikroemulzní příprava nanočástic 

Mikroemulze je termodynamicky stabilní, makroskopicky homogenní, disperzní 

systém dvou nemísitelných kapalin, kde jedna složka představuje disperzní prostředí 

(větší objemové zastoupení) a druhá disperzní podíl (menší objemové zastoupení). 

Vzhledem k zastoupení jednotlivých fází, existují dva základní typy mikroemulzní 

(Obr. 6): 

 w/o - water in oil (kapičky vody dispergované v oleji), 

 o/w - oil in water (kapičky oleje dispergované ve vodě) [8, 9]. 

Disperzní podíl se často stabilizuje povrchově aktivními látkami (surfaktanty)  

a pomocnými látkami (ko-surfaktanty), jež zajišťují stabilitu mikroemulze [8, 9]. 
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Obr. 6: Schematicky znázorněné kapky emulze w/o a o/w se surfaktanty a ko-surfaktanty. 

K jemnému rozptýlení disperzního podílu se využívá mechanické práce (turbulentního 

míchání). Efektivitu procesu můžeme doplnit například ultrazvukovou kavitací. 

Disperzní podíl by měl být ideálně nerozpustný v disperzním prostředí, aby docházelo 

k vytvoření oddělených fází. 

Z hlediska výroby nanočástic představují jednotlivé kapky omezený a dobře 

izolovaný prostor, v němž dochází k nukleaci a růstu nanočástic, tzv. mikroreaktor. 

Důležitou podmínkou je nerozpustnost prekurzorů v disperzním prostředí, aby materiál 

neunikal do okolí, a my jsme mohli připravovat lépe definované nanočástice. 

V omezeném prostoru se nachází pouze omezené množství materiálu, které by mohlo 

být využito k syntéze nanočástice, proto změnou koncentrace prekurzorů v disperzním 

podílu můžeme do jisté míry ovlivnit velikost výsledných nanočástic. Tvar kapky slouží 

i jako šablona, takže za pomocí surfaktantů můžeme ovlivnit i tvar nanočástic [8, 9]. 

Mikroemulzní metody mohou být rozděleny na přípravu ze dvou mikroemulzí 

a přípravu z jedné mikroemulze. 

Příprava ze dvou mikroemulzí 

Princip spočívá ve smíchání dvou mikroemulzí obsahujících reaktanty, potřebné pro 

precipitaci nebo redukci (Obr. 7). Vlivem neustálého pohybu kapek dochází k jejich 

srážkám a promíchání prekurzorů R1 a R2 nesených různými kapkami, což vede 

k reakci, a tím k syntéze nanočástic [8]. 
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Obr. 7: Vznik částic v systému obsahujícím dvě různé mikroemulze disperzní prostředí/reaktanty 

(R1/R2)/surfaktant. 

Příprava z jedné mikroemulze 

Ke kapkám obsahujícím prekurzory můžeme přidat redukční nebo precipitační 

činidlo ve formě roztoku. Přítomny jsou pouze kapky osahující stejné látky, a proto se 

jedná o přípravu z jedné mikroemulze (Obr. 8) [8]. 

 

Obr. 8: Vznik částic přidáním činidla k mikroemulzi obsahující prekurzory. 

Činidlo proniká přes povrchové rozhraní do kapek, kde reaguje a dochází k syntéze 

nanočástic. Velikost připravovaných částic je omezena velikostí kapek, ve kterých 

nukleace a růst probíhají [8]. 

2.4.4. Biosyntéza 

Biosyntéza nanočástic představuje „eco-friendly“ alternativu pro produkci 

nanostruktur s výjimečnými vlastnostmi. Mnoho fyzikálních a chemických metod 

výroby nanočástic je dnes na takové úrovni, že poskytují produkt o žádané velikosti, 

definovaném tvaru, ve velkém množství a v relativně krátkém čase. Nicméně jsou to 

procesy mnohdy komplikované, drahé a využívají nebo produkují toxické látky. Navíc 

se ukazuje, že biosyntetizované nanočástice mají větší specifický povrch a často 

intenzivnější katalytické účinky [10]. 
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Biosyntéza je proces, při němž se na výrobě nanočástic podílí bakterie, řasy, houby 

nebo jiné živé organismy. Proces se může uskutečňovat na povrchu nebo uvnitř 

organismu. Volbou mikroorganismu, výchozích materiálů a úpravou vnějších podmínek 

můžeme do jisté míry ovlivnit tvar, velikost a čistotu vznikajících nanočástic [10][10]. 

Biosyntézou byly například připraveny nanočástice sulfidu zinečnatého a oxidu 

titaničitého. Nanočástice ZnS o střední velikosti 42 nm mohou být připraveny pomocí 

houby Fusarium oxysporum. Proces je poměrně časově náročný (přes 10 dní) a je nutné, 

jako u většiny biosyntéz, odstranit biomasu, ale levný. Při přípravě nanočástic TiO2 bylo 

využito například houby Aspergillus flavus. Houba sloužila jako redukční a terminační 

činidlo [11, 12]. 

2.5. Heterogenní nanočástice – z-schéma 

Fotosyntéza je biochemický proces, během něhož dochází k přeměně jednoduchých 

anorganických sloučenin (CO2 a H2O) na cukry. Probíhá v chloroplastech rostlin a jedná 

se o velice složitý proces využívající světelného záření. Principy fotosyntézy se vědci 

snaží napodobit v systémech konverze a ukládání solární energie. Jednou z jeho částí je  

tzv. z-schéma. Jedná se o přenos elektronu z molekuly vody přes několik biologických 

komplexů. Obsahuje dvě fotoexcitační centra a mnoho redoxních mediátorů [13]. 

Rozklad vody na H2 a O2 ve stechiometrickém poměru je nejzákladnější reakcí 

v umělé fotosyntéze. Mnoho polovodičů, jako například M-TiO2 (M: Pt, Rh, NiOx) 

nebo ZrO2, dokáže rozštěpit vodu po osvětlení UV zářením. Reakční mechanismus je na 

Obr. 9 (a). Ovšem ze slunečního spektra tvoří UV záření pouze 4%, kdežto viditelné 

záření okolo poloviny. Proto je velice důležité, z hlediska efektivnosti využití solární 

energie, vyvinout fotokatalytické systémy, jež pracují ve viditelném spektru slunečního 

záření. Mnoho oxidických polovodičů může produkovat O2, ale většina z těch, jež 

absorbuje viditelné spektrum, nemůže vyrábět H2, jelikož potenciál vodivostního pásu 

není dostatečně záporný. Napodobením z-schématu fotosyntézy se vědci se snaží 

vyrábět H2 a O2 z vody použitím dvou různých polovodičových fotokatalyzátorů. 

Schéma (Obr. 9) se skládá ze dvou částí: foto systém 1 (PS1(11)) a foto systém 2 (PS2 

(12)). Celková rovnice je pak (13) [13]. 
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Obr. 9:  Reakční mechanismus fotokatalytického rozkladu vody na H2 a O2: (a) běžnou fotokatalytickou 

reakcí (jednokrokový fotoexcitační systém) a (b) napodobením z-schématu (dvoukrokový fotoexcitační 

systém) [13]. 

 
2 2H O 2H Red 2H Ox     (11) 

 
2 2H O Ox O 2H Red     (12) 

 
2 2 22H O 2H O   (13) 

2.6. Core-shell nanočástice 

Core-shell nanočástice (Obr. 10) mají jádro (core) z jednoho materiálu obaleno 

jiným materiálem, tvořícím obal (shell). Cílem vytváření této kompozitní struktury je 

zlepšení vlastností funkčního jádra nebo je funkční částí struktury obal a jádro slouží 

jako tzv. „carrier particle“ (nosná částice), jenž může vylepšit mechanické a jiné 

vlastnosti, popřípadě může sloužit jako výplň, pokud potřebujeme ušetřit materiál. 

 

Obr. 10: Core-Shell nanočástice znázorněna schematický (vlevo) a PbS/S struktura zachycena 

elektronovým mikroskopem [14]. 
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Nanočástice nacházejí v dnešní době čím dál větší uplatnění na poli medicíny  

a ochrany zdraví a životního prostředí. Mnoho, již známých, nanočástic by mohlo nalézt 

uplatnění, ale aplikace je omezena například toxicitou, nízkou stabilitou nebo špatnými 

mechanickými vlastnostmi. Dopady těchto problémů lze zmírnit nebo odstranit, mimo 

jiné, povlakováním funkční částice materiálem, který omezí její přímý kontakt 

s okolním prostředím nebo vytvoří ochranou skořápku. Takový obal dokonce může 

využívanou vlastnost posílit. 

V medicíně lze povlakem vylepšit již používané nanočástice. Ovšem musíme dávat 

pozor, abychom nenarušili funkčnost původní nanočástice. Pokud je nanočástice toxická 

způsobuje v hostitelské tkáni vážné komplikace. Obalením v netoxickém materiálu 

částici „zamaskujeme“ a můžeme i vylepšit vlastnosti struktury (například teplotní či 

chemickou stabilitu, optické nebo mechanické vlastnosti). Dalšími důležitými 

parametry, jež mohou být vyřešeny core-shell strukturou, jsou bio- a cytokompatibilita, 

rozpustnost nebo reaktivita s určitými biomolekulami [15]. 

Bio- a cyto- kompatibilita otevírá ve farmacii dveře syntéze nových nosičů léčiv  

s vylepšenými vlastnostmi, jako jsou doba účinku, snížení potřebných dávek nebo 

přesně řízená postupná rozpustnost [15]. 

2.6.1. Kontrastní látky 

Nanočástice tvoří oblast zájmu zobrazovacích technik, kde fungují jako kontrastní 

látka. Kontrastní látky jsou mnohdy založeny na sloučeninách gadolinia (nanočástice 

Gd2O3 nebo GdF3). Kontrastní vlastnosti gadolinia lze vylepšit připravením 

vícevrstevné SiO2/Gd core-shell struktury (Obr. 11). Dalšími kontrastními core-shell 

nanočásticemi na bázi křemíku jsou například Fe3O4/SiO2, γ-Fe2O3/SiO2  

(Obr. 12) [15, 16]. 

 

Obr. 11: Srovnání kontrastních látek SiO2-Gd (b) a SiO2-Gd- SiO2 (c) s vodou (a) [17]. 
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Obr. 12: TEM snímek γ-Fe2O3/SiO2 [16]. 

2.6.2. Zesílení antibakteriálních účinků Ag 

Antibakteriální vlastnosti nanostříbra jsou známy už delší dobu. Jedním z problémů, 

spojených s přípravou těchto nanočástic, je jejich stabilita (v závislosti na metodě 

přípravy různě rychle agregují). Pokrytím nanočástic můžeme zvýšit stabilitu a dokonce 

zlepšit antibakteriální vlastnosti. Testovány byly i povlaky z TiO2 či SiO2.  

 

Obr. 13: Srovnání antibakteriální aktivity core-shell nanočástic Ag-TiO2 a Ag-SiO2. Zóna inhibice je 

oblast v Kirby–Bauerově testu (test ovlivnění bakterií antibiotiky), kde nedochází k růstu bakterií [18]. 

Srovnání výsledků je zobrazeno na Obr. 13. Ag-SiO2 má lepší antibakteriální vlastnosti 

díky většímu specifickému povrchu [18]. 
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2.6.3. Příprava 

Většina metod výroby se dnes odvíjí od sol-gel technik, mikroemulzních metod  

a různých variací precipitace materiálu na nanočástici. Lze využít hydrolytické reakce, 

oxidace, redukce nebo Stőberovy metody. Dále je podrobněji popsán postup přípravy 

SiO2-Gd-SiO2 core-shell nanočástic testovaných jako kontrastní látka pro  

MRI [19, 20]. 

SiO2 nanočástice 

Koloidní suspenzi SiO2 lze připravit amino-katalytickou reakcí TEOS 

(tetraethylortosilikát). Jako prostředí byla použita směs vody, etanolu a metylaminu. 

Reakce probíhala v hermeticky uzavřené nádobě s magnetickým míchadlem po dobu 

24h (300RPM). Produkt byl vyčištěn centrifugací a ultrazvukem [17]. 

SiO2-Gd nanočástice (Obr. 14) 

Pokrytí gadoliniem bylo provedeno homogenní precipitací za přítomnosti SiO2 

nanočástic. Prostředí tvořila směs propanolu, vody, polyvinylpyrolidinu a močoviny. 

Jako zdrojový materiál gadolinia byl použit Gd(NO3)3. Samotná tvorba vrstvy gadolinia 

probíhala při 80°C po dobu 3h za konstantního pH rovnu 5 [17]. 

 

Obr. 14: SiO2 nanočástice (vlevo) a core-shell struktura SiO2-Gd (vpravo) [17]. 

SiO2-Gd-SiO2 struktura (Obr. 15) 

Posledním krokem je přidání vnější vrstvy SiO2. Tento krok byl proveden 

modifikovanou Stőberovou metodou. Ke směsi TEOS a vodného roztoku NaOH byla 

postupně přidávány suspenze SiO2-Gd nanočástic v hermeticky uzavřené nádobě  
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s mechanickým míchadlem (300RPM) za teploty 35°C po dobu 24h. Produkt byl 

pročištěn centrifugací a ultrazvukem [17]. 

 

Obr. 15: TEM snímek SiO2-Gd-SiO2 [17]. 

2.7. Aplikace fotokatalytických materiálů 

Existuje mnoho příkladů využití fotokatalytických materiálů. Mnoho z nich se 

pohybuje v oblasti samočisticích materiálů, jež by mohly najít uplatnění 

v domácnostech, automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo například v oděvnictví. 

Sterilizační účinky by se uplatnily především ve zdravotnictví na dlaždicemi vykládané 

sály nebo používané nástroje. V odvětví medicíny se také zkoumají aplikace v léčbě 

rakoviny. Nejdůležitější environmentální aplikací je čištění vody a vzduchu od 

polutantů v okolí dálnic, továren a sídlišť [5]. 

Zajímavou konkrétní aplikací jsou samočisticí lampy v dopravních tunelech, jež 

jsou neustále vystaveny zplodinám z dopravních prostředků a ztrácí transparentnost. 

Takové lampy by ušetřily mnoho času a nákladů na čištění. Pokud jsou lampy pokryty 

vrstvou TiO2 vydrží čisté delší dobu. Problémem ovšem je implementace vrstvy TiO2 na 

sklo, jelikož po nanesení na běžné sodné sklo se stává TiO2 neaktivní. Děje se to kvůli 

difúzi Na
+
 kationtů do vrstvy. Proto se musí na povrch lampy nejprve nanést vrstva 

čistého křemičitého skla, u nějž tento problém nenastává, a až poté vrstva oxidu 

titaničitého. Druhou možností odstranění Na
+
 iontů z povrchu skla je vystavit jej 

účinkům kyseliny a poté nanést samočisticí vrstvu [5]. 
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2.7.1. Redukce CO2 

Dnes je většina energie (přes 85%) ve světě produkována spalováním fosilních 

paliv. Důsledkem je zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře. Mezi různými přístupy  

k přeměně CO2 (katalytickému, elektrochemickému, biochemickému, enzymatickému) 

je v oblasti zájmu také metoda fotokatalytické redukce oxidu uhličitého, díky jejímu 

potenciálu převést tento hojný skleníkový plyn na užitečné látky, které mohou být 

využity jako palivo nebo při výrobě jiných chemických sloučenin. Průmyslové 

zpracování oxidu uhličitého ze vzduchu je důležitým odvětvím výzkumu nejenom kvůli 

jeho podílu na globálním oteplování a znečištění životního prostředí, ale také kvůli 

úspoře zdrojů uhlíku recyklací CO2. Využití sluneční energie v konverzi CO2 se do 

budoucna zdá být velkou výzvou a příležitostí. Zkoumá se mnoho potenciálních 

materiálů vhodných pro tuto konverzi [21, 22]. 

Bylo ukázáno, že CO2 může být přeměněn na uhlovodíky při kontaktu s vodní parou 

a katalyzátorem pokud je vystaven UV záření. Jako fotokatalyzátor mohou být použity 

porózní pelety TiO2. Produktem takové rekce, jejíž schéma je na Obr. 16, jsou metan, 

oxid uhelnatý a plynný vodík [21]. 

 
Obr. 16: Příklad reakčního schématu redukce CO2 na plynné složky CH4, H2 a CO, kde byl jako 

fotokatalyzátor použit oxid titaničitý ve formě pelet [21]. 

Pokud necháváme CO2 probublávat přes roztok obsahující fotokatalytické částice, 

bude mít i rozpouštědlo vliv na výsledné produkty a jejich zastoupení. Byl zkoumán  

i vliv polarity rozpouštědla na produkty fotokatalýzy při použití částic sulfidu 

zinečnatého. Když byla použita voda (vysoce polární rozpouštědlo) byla dominantním 
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produktem kyselina mravenčí, kdežto oxid uhelnatý byl přítomen pouze ve stopovém 

množství. Použitím chloroformu (nepolární rozpouštědlo) je efektivita reakce nižší, ale 

dojde k nárůstu produkce CO. Předpokládaný mechanismus reakcí je zobrazen  

na Obr. 17 [22]. 

 
Obr. 17:  Schematické znázornění možného mechanismu redukce CO2 pomocí fotokatalyzátoru 

rozpuštěného v různě polárních rozpouštědlech [22]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ METODY CHARAKTERIZACE 

NANOČÁSTIC 

3.1. Měření rozdělení velikosti a zeta-potenciálu nanočástic 

Z hlediska výroby nanočástic je důležité znát rozmezí velikostí vytvářených 

nanočástic, ať už z důvodu účinnosti metody nebo kontroly přípravy přesně 

definovaných velikostí, a stabilitu připravovaného produktu. Pro měření distribuce 

velikostí nanočástic byla zvolena metoda DLS (dynamic light scattering) a jako míra 

stability zeta-potenciál. 

3.1.1. Měření distribuce velikostí nanočástic metodou DLS 

Velikost částic může být určena měřením náhodných změn v intenzitě světla 

rozptýleného v suspenzi nebo roztoku. Tato metoda je známá jako DLS, ale můžeme ji 

najít i pod označeními PCS (photon correlation spectroscopy) a QELS (quasi-elastic 

light scattering). Jedná se o nedestruktivní optickou techniku umožňující měření 

velikosti, distribuce velikostí částic a molekul o velikosti i pod 1nm. Metoda je zejména 

využívána v submikronovém měřítku pro charakterizaci částic, popřípadě emulzí, 

dispergovaných v kapalině [23, 24]. 

Statické částice způsobují rozptyl procházejícího laserového paprsku do všech stran. 

Na detektoru bychom viděli světlé a tmavé skvrny způsobené interferencí rozptýleného 

světla. Ovšem částice v roztoku nejsou statické, ale vykonávají náhodný tepelný pohyb 

(Brownův pohyb). Vlivem tohoto pohybu se obrazec stává dynamickým. Velké částice 

se pohybují pomaleji než částice malé. Analýzou fluktuací intenzity získáme difúzní 

koeficient, který úzce souvisí s rychlostí pohybu a umožní nám vypočítat velikost 

částice. Difúzní koeficient a hydrodynamický průměr částice dává do vztahu tzv. 

Stokes-Einsteinův vztah: 

 
3
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h

T

k T
d

D
 , (14) 

kde dh hydrodynamický průměr, DT je translační difúzní koeficient, kB je Boltzmannova 

konstanta, T je termodynamická teplota a η je dynamická viskozita kapaliny disperzního 

prostředí [23, 24]. 
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3.1.2. Měření zeta-potenciálu nanočástic 

Záporně nabitá částice přitahuje kladné částice, proto se okolo ní v disperzi vytváří 

oblast blízko u povrchu se zvýšenou koncentrací opačně nabitých částic – vytváří se 

elektrická dvojvrstva. Tuto můžeme rozdělit na dvě části. Blíže u povrchu je oblast se 

silně vázanými částicemi, tzv. Sternova vrstva, a dále se pak nachází difúzní vrstva 

obsahující slaběji vázané ionty. Obě vrstvy putují spolu s částicí při průchodu kapalným 

médiem. Vnější hranice putující soustavy se nazývá rovina skluzu (Obr. 18). Potenciál 

na této hranici se nazývá potenciál zeta (ζ-potenciál) [25-27]. 

 

Obr. 18: Obrázek znázorňující kationty obklopující záporně nabitou částici a průběh potenciálu 

v závislosti na vzdálenosti od povrchu částice. 

Zeta potenciál vzorku je využíván jako ukazatel stability disperze. Obecně platí, že 

čím větší je absolutní hodnota zeta potenciálu, tím je vzorek stabilnější. Pokud mají 

částice v disperzi velký kladný nebo záporný potenciál zeta, pak se coulombicky 

odpuzují (neagregují/neflokulují). V případě malého zeta potenciálu převažuje nad 

coulombickou repulzí Van der Waalsova přitažlivost a částice se vzájemně váží do 

větších celků. Hranice mezi stabilní a nestabilní soustavou se uvádí ±30mV. Měřením 

získáme představu o agregaci a flokulaci v disperzním vzorku a můžeme učinit kroky 

k jeho stabilizaci, či destabilizaci. Měření zeta potenciálu je důležité v mnoha odvětvích 

průmyslu od farmacie po úpravu vody [25-27]. 

K měření se využívá metoda ELS (electroforetic light scattering – elektroforetický 

rozptyl světla). Vzorek je vložen do kyvety se dvěma elektrodami. Aplikuje se 
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elektrické pole a částice začnou putovat k opačně nabité elektrodě s určitou rychlostí, 

známou jako mobilita. Částice jsou osvětleny laserovým paprskem a rozptylují jej. 

Frekvence rozptýleného světla je funkcí rychlosti částice díky Dopplerově posunu. 

Z měření tedy získáme elektroforetickou mobilitu, kterou poté přepočítá software na 

zeta potenciál [28]. 

3.2. Měření specifického povrchu nanoprášků 

Povrch materiálů můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější povrch je geometrický 

povrch vnějšího habitu částice, například vnější povrch ideálně kulaté částice by se 

rovnal povrchu koule. Vnitřní povrch zahrnuje plochu všech lomů, otevřených pórů  

a jiných nepravidelností oproti vnějšímu povrchu. Dohromady tyto plochy dávají tzv. 

specifický povrch. Specifický povrch tedy představuje celkový přístupný povrch 

částice, materiálu, soustavy materiálů či prášků. Často se uvádí v m
2
 na jednotku 

hmotnosti, popřípadě objemu. Pokud porovnáme vnější a specifický povrch získáme 

informaci o pórovitosti materiálu. Vlastnosti jako permeabilita, tvrdost, odolnost proti 

tepelnému namáhání nebo korozivní vlastnosti vykazují přímou korelaci s pórovitostí 

materiálu [29, 30]. 

Specifický povrch prášků se určuje fyzikální adsorpcí (fyzisorpcí) plynů na povrch 

vzorku, kdy měříme množství plynu adsorbovaného na povrch v závislosti na tlaku 

plynu. Výhodou fyzisorpce je rychlost a relativně snadné odstranění adsorbátu, protože 

nedochází k vytvoření chemické vazby mezi molekulami plynu a povrchem materiálu, 

ale pouze „přichycení“ pomocí Van der Waalsových sil [29, 30]. 

Matematicky můžeme popsat proces adsorpce pomocí izoterem. První, nejstarší  

a nejjednodušší dosud používaný model formulovaný čistě empiricky je Freundlichova 

izoterma (15). 

 

1

ef

ea k p  , (15) 

kde a je adsorbované množství, p rovnovážný tlak a ke a fe jsou empirické  

konstanty [29, 30]. 

Langmuirova izoterma (16) vychází z několika předpokladů: adsorbovaný plyn 

vytváří pouze monovrstvu, molekuly adsorbátu se vzájemně neovlivňují  

a pravděpodobnost adsorpce je na všech místech povrchu stejná [29, 30]. 
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  , (16) 

kde a je adsorbované množství, p rovnovážný tlak, am množství plynu potřebné 

k vytvoření monovrstvy a b představuje poměr adsorpční a desorpční konstanty  

[29, 30]. 

BET izoterma (17) uvažuje vícevrstevnou adsorpci. 
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       , (17) 

kde a je adsorbované množství, am množství plynu potřebné k vytvoření monovrstvy,  

pr relativní tlak a C je konstanta závislá na adsorpčním a kondenzačním teple a na 

termodynamické teplotě. Nutno dodat, že rovnice BET izotermy (17) je tvarem pro 

rovinné povrchy [29, 30]. 

3.3. Mikroskopická analýza TEM a HRTEM morfologie 

mikrostruktur a nanostruktur 

Rychlý rozvoj nanotechnologií byl také ovlivněn nalezením vhodných 

zobrazovacích technik, jelikož k jejich pozorování nestačí „obyčejný“ optický 

mikroskop. Rozlišovací schopnost mikroskopů je dána difrakčním limitem, který 

ovlivňuje vlnová délka použitého vlnění. Viditelné spektrum se nachází v rozmezí  

380-750nm, což nám znemožňuje pozorovat objekty v řádech nanometrů [31-33]. 

Vlnový charakter elektronů umožňuje jejich využití jako efektivní náhradu fotonů 

v optickém mikroskopu a kratší vlnová délka řádově zlepšuje rozlišovací schopnosti. 

Alternativou ke skleněným čočkám jsou magnetické čočky zakřivující dráhu elektronu 

magnetickým polem. Magnetické čočky trpí stejnými vadami jako ostatní typy 

(otvorová vada, chromatická vada, astigmatismus) [31-33]. 

Technika SEM (skenovací elektronová mikroskopie) využívá k zobrazování 

odražených elektronů, kdežto TEM (transmisní elektronová mikroskopie) elektrony 

prošlé vzorkem (schéma TEM Obr. 19). TEM technika vyžaduje velmi tenké vzorky  

a vyšší urychlovací napětí elektronů, aby došlo k prozáření vzorku (řádově stovky keV 

oproti desítkám keV u SEM). Vakuovaný tubus mikroskopu zamezuje nechtěným 

srážkám elektronů s částicemi vzduchu, a tím změně jejich energie a dráhy. Elektrony 
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zachycuje stínítko, popřípadě CCD kamera, a ukazuje mapu rozdílných intenzit 

prošlého paprsku [31-33]. 

 

Obr. 19: Schéma uspořádání TEM mikroskopu [33]. 

HRTEM (High-Resolution TEM – TEM s vysokým rozlišením) využívá, mimo 

prošlé elektrony, také rozptýlený paprsek, s jehož pomocí poté sestavuje interferenční 

obrazec a umožňuje rozlišení až na desetiny Å. Využití nachází na poli analýzy 

krystalových struktur a mřížkových vad (charakterizace bodových poruch, dislokací, 

hranice zrn a povrchových struktur) [31-33]. 

3.4. XRD strukturní analýza 

Rentgenová difrakce je nástroj pro studium krystalické struktury látek. Rentgenové 

(RTG) záření je vhodné, protože vlnová délka RTG je řádově stejná jako meziatomové 

vzdálenosti v krystalických strukturách (~10
-10

m). K detekci RTG záření se využívá 

jeho vlastností: luminiscenčních (scintilační detektory), ionizačních (ionizační komory), 

fotochemických (záznam na film)… Nejpoužívanějším zdrojem RTG je rentgenová 

lampa, dále můžeme využít například synchrotron. Základním vztahem na poli XRD je 

Braggova rovnice (18), která popisuje odraz rentgenového záření na krystalografických 

rovinách: 

 2 sind n , (18) 
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kde d je mezirovinná vzdálenost, Θ je úhel svírající dopadající paprsek s rovinou 

dopadu, n je přirozené číslo a λ vlnová délka [33]. 

Při ozáření krystalu dochází k pružnému rozptylu paprsku na elektronech. Měřením 

úhlů a intenzit difraktovaných paprsků získáme obraz elektronové hustoty, která 

obsahuje informace o pozicích atomů, chemických vazbách nebo například 

mezirovinných vzdálenostech [33]. 

3.4.1. SAXS 

SAXS (small angle X-ray scattering) je nedestruktivní metoda ozařující vzorek RTG 

zářením pod velmi malými úhly. Elastický rozptyl RTG je zaznamenán a poskytuje 

informace o nanostruktuře v kapalinách a pevných látkách. Pomocí SAXS můžeme 

zjistit velikost či tvar nanočástic, krystalinitu, porozitu nebo prozkoumat vnitřní  

strukturu [34]. 

3.5. UV-VIS spektroskopie 

Spektroskopické analytické metody jsou založeny na interakci elektromagnetického 

záření se vzorkem. V podstatě se od sebe metody liší pouze energiemi (vlnovou délkou) 

použitého elektromagnetického záření. V literatuře se rozsahy vlnových délek použitého 

vlnění u jednotlivých metod různí, nicméně UV-VIS (ultra-violet - visible) 

spektroskopie spadá do rozsahu přibližně 200-800 nm. Při absorpci UV-VIS záření 

dochází k excitaci elektronů. K absorpci fotonu dochází pouze tehdy, je-li energie 

fotonu rovna rozdílu energií výchozí hladiny a prázdné hladiny, na kterou je elektron 

excitován [33]. 

Měří se transmitance TA (19), což je poměr intenzity prošlého paprsku a intenzity 

paprsku vstupujícího do vzorku: 

 0

A

I
T

I


, (19) 

kde I je intenzita prošlého záření, I0 intenzita vstupujícího záření (má referenční 

charakter a odpovídá nulové koncentraci analytu). Měřit také můžeme absorbanci  

A (20), jež je definována jako záporný dekadický logaritmus transmitance: 

 
log( )AA T 

. (20) 
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Důležitým vztahem je pak Lambert-Beerův zákon (21), jenž dává do vztahu intenzitu 

prošlého paprsku s koncentrací a materiálovými vlastnostmi analytu: 

 0

c l
I I e   
 

, (21) 

kde I je intenzita prošlého záření, I0 intenzita vstupujícího záření (má referenční 

charakter a odpovídá nulové koncentraci analytu), ελ je molární absorpční koeficient pro 

danou vlnovou délku (závisí na teplotě, pH…), c molární koncentrace analytu  

a l tloušťka absorpční vrstvy [33]. 

Mimo jednorázového zjišťování koncentrace analytu, pH či spekter látek lze  

UV-VIS spektroskopii použít pro kinetické procesy (například sledování změn 

koncentrace během chemických reakcí, procesy spojené s fotokatalýzou…) [33]. 
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4 PŘÍPRAVA FOTOKATALYTICKÝCH CORE-SHELL 

NANOČÁSTIC SIO2-ZNS 

4.1. Syntéza fotoaktivních core-shell nanočástic SiO2-ZnS metodou 

binární aerosolové disperze 

Metoda binární aerosolové disperze se dá rozdělit do několika dílčích kroků. Prvním 

je vytvoření nanodisperzních kapek obsahujících nanočástice, jenž nám budou tvořit 

jádro core-shell struktury (v našem případě se jedná o nanočástice oxidu křemičitého), 

v roztoku octanu zinečnatého a vody. Octan zinečnatý má funkci prekurzoru pro výrobu 

skořápky (shellu) na nosných částicích. Dispergace směsi byla provedena v nebulizéru 

OMRON Ultrasonic Nebuliser NE-U17 (Obr. 20), kde střední průměr aerosolových 

kapek činí D=3,5μm. 

 

Obr. 20: Nebulizér OMRON Ultrasonic Nebuliser NE-U17. 

V dalším kroku necháváme dopadat aerosolové kapičky na povrch intenzivně 

míchaného vodného roztoku sulfidu sodného ve výrazném koncentračním přebytku  

(viz Obr. 21). 
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Obr. 21: Aerosolové kapičky roztoku octanu zinečnatého, obsahující SiO2 nanočástice, dopadají na 

povrch míchaného vodného roztoku sulfidu sodného. 

Po dopadu kapička slouží jako mikroreaktor, takže pouze omezené množství octanu 

zinečnatého reaguje se sulfidem sodným ve srážecí reakci a vytvoří na povrchu částic 

SiO2 ZnS-shell. Reakce probíhá přednostně na povrchu přítomných nanočásticích oxidu 

křemičitého, protože heterogenní nukleace nerozpustné fáze ZnS jsou energeticky 

výhodnější než homogenní. Proces končí vytvořením core-shell nanočástic SiO2-ZnS. 

Pro experiment byl použit sulfid zinečnatý o koncentraci 𝑐𝑁𝑎2𝑆 = 0,47𝑔/𝑙, octan 

zinečnatý o koncentraci 𝑐(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2𝑍𝑛 = 3,2𝑔/𝑙 (koncentrace odpovídající 

požadovanému nárůstu shellu o tloušťce ℎ = 5 𝑛𝑚, viz kapitola 4.2.2)  

a roztok nanočástic SiO2 o koncentraci 𝑐𝑆𝑖𝑂2
= 1,5 𝑔/𝑙. 

4.2. Experimentální materiálové charakteristiky 

4.2.1. Rozdělení velikostí primárních SiO2 nanočástic a core-shell nanočástic  

SiO2-ZnS 

Analýza velikosti byla provedena na přístroji Zetasizer Nano ZS softwarem Malvern 

Zetasizer Software v.7.01. Výsledný průměr SiO2 nanočástic (TEM mikrograf na Obr. 22) 

byl stanoven na 25 nm. 

míchadlo

nebulizer
(výstup

aerosolu)

core
 SiO2
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Obr. 22: TEM snímek SiO2 nanočástic použitých jako jádro core-shell struktury SiO2-ZnS. 

Průměr core-shell struktur SiO2-ZnS (TEM mikrograf na Obr. 23) na 31 nm (Obr. 24). 

Z výsledků vyplývá, že vrstva ZnS na povrchu SiO2 nanočástic má tloušťku cca 3 nm, ale 

vzhledem k rozměrům jádra není příliš zřetelná a jeví se jako zvýraznění kontur 

jednotlivých nanočástic (Obr. 23). 

 

Obr. 23: TEM snímek core-shell struktury SiO2-ZnS. 
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Obr. 24: Distribuce velikostí. Čárkovaně zaznačeny nanočástice SiO2 (maximum d1 = 25 nm) a plnou 

čarou core-shell struktura SiO2-ZnS (maximum d2 = 31 nm). 

4.2.2. Příprava vrstvy na nanočástici o definované síle 

Objem nanočástic (22) lze přibližně vypočítat z hustoty a koncentrace nanočástic  

a objemu kapky (23). Objem nanočástic SiO2
V

 
je oproti objemu kapaliny liquidV  malý,  

a proto jej můžeme ve jmenovateli zanedbat. 
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SiO

SiO

c
V V


 , (22) 

 
SiO SiO SiO2 2 2

SiO SiO SiO SiO2 2 2 2
liquid SiO SiO liquid2 2

,
m m V

c c
V V V V

    
 , (23) 

kde 
2SiOc je koncentrace nanočástic SiO2, 

2SiO hustota SiO2, liquidV objem kapaliny 

obsahující nanočástice, SiO2
V  objem sušiny a SiO2

m  hmotnost sušiny. 

Objemovou frakci pevných částic ( )iV v  (24) v objemové kategorii iv  lze vypočítat 

z objemového zlomku  v iP v  (25). 
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Vztah mezi objemem a povrchem pevných částic  is v  v objemové kategorii iv , 

vypočítaný přes poloměr ir  částic v objemové kategorii iv : 

   2 12
4 3

4
i i

i i
i i

v v
s v r

r r





   , (26) 

 
3 2 34
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i
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   , (27) 

kde iv  je elementární objem v i-té objemové frakci. Celkový povrch pevných částic 

( )iS v  (28) v objemové kategorii iv  vypočítaný jako součin počtu částic  iN v   

a elementárního povrchu  is v  v objemové kategorii iv  
dosazením vztahů (26) a (29): 

    
   SiO2

2SiO( ) 3 3v i i v i
i i i

i i i

V P v v P v
S v N v s v V

v r r
   . (28) 

  
 SiO2

( ) v ii
i

i i

V P vV v
N v

v v
   (29) 

Dosazením (22) do (28) dále získáme: 

 

 
2

liquid

2

SiO

SiO

( ) 3 v i
i

i

c P v
S v V

r
 . (30) 

Celkový povrch pevných částic  S R  (31) v objemu aerosolové kapky o poloměru R 

získáme dosazením (32) do (30) a součtem přes všechny velikostní frakce (31). 
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   (31) 

 liquid
34

3
V R  (32) 

Dále vypočítáme celkový objem obálky ZnSV  o tloušťce h na povrchu pevných částic v 

objemu aerosolové kapky o poloměru R: 

  
 SiO2

ZnS

2

3

1SiO

4 m
v i

i i

P vR hc
V h S R

r



 

    . (33) 

Celkovou hmotnost obálky 𝑚𝑍𝑛𝑆  (34) o tloušťce h na povrchu pevných částic  

v objemu aerosolové kapky o poloměru R můžeme vypočítat z hustoty obálky (35). 
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1
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v iZnS
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    (34) 

 ZnS

ZnS

ZnSm

V
   (35) 

Poměr AD  (36) hmotností primárního reaktantu  3 2
CH COO Zn  a stechiometricky 

ekvivalentního produktu ZnS  je dán chemickou rovnicí (37). 

 

 
 

3 2

3 2
AD AD

CH COO Zn

CH COO Zn ZnS
ZnS

m
m m

m
     (36) 

    3 2 32
2  CH COO Zn Na S ZnS CH COO Na    (37) 

Koncentraci primárního reaktantu  3 2
CH COO Znc  nutnou k formaci obálky o tloušťce h na 

povrchu pevných částic v objemu aerosolové kapky o poloměru R získáme dosazením 

odvozené hmotnosti ZnSm  (34) do vzorce pro výpočet hmotnostní koncentrace (38). 

Výsledný vztah je ještě uveden v rovnici (39). 
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Suma byla spočtena z naměřených hodnot distribuce velikosti primárních core 

nanočástic SiO2 (Obr. 24): 
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v i
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 . (40) 

Hustota sulfidu zinečnatého je ZnS
34100kg m  , hustota SiO2 SiO2

32330kg m   

a poměr 1,88AD  . Pokud tedy budeme chtít nechat vyrůst shell o síle ℎ =  5 𝑛𝑚  

a využijeme roztoku s koncentrací SiO2 nanočástic 
2

1,5g/lSiOc  , je teoretická 

hodnota potřebné koncentrace octanu zinečnatého 3,2 g/l (41). 
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 (41) 

Předpokládaná hodnota ℎ =  5 𝑛𝑚 se ovšem neshoduje s experimentem, kde je 

tloušťka vrstvy pouze ℎ =  3 𝑛𝑚. Výpočet počítá s tím, že se na výrobu shellu 

spotřebují všechny molekuly octanu zinečnatého, což není reálné. Rychlost probíhající 

reakce na povrchu pevných částic zpomaluje v důsledku úbytku reaktantu v kapce  

a objemová integrita kapky má pouze omezenou životnost po dopadu na hladinu 

(materiál difunduje do objemu kapaliny). Je tedy nutné zvýšit koncentraci sulfidu 

zinečnatého, abychom dosáhli požadované tloušťky shellu zahrnutím bilance chemické 

reakční kinetiky. 
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4.2.3. UV-VIS spektroskopická analýza core-shell nanočástic SiO2-ZnS 

UV-VIS spektroskopická analýza byla provedena na přístroji UV-VIS spektrometr 

USB 4000 Ocean Optics, který pracuje v rozsahu vlnových délek 200–850 nm. Byla 

změřena absorbanční spektra připravených core-shell nanočástic SiO2-ZnS pro různé 

koncentrace těchto částic (Obr. 25). Je patrné, že částice nejvíce absorbují v oblasti pod 

350 nm. Absorbance se s klesající koncentrací snižuje. 

 

Obr. 25: Graf závislosti absorbance SiO2-ZnS nanočástic na vlnové délce použitého záření pro různé 

koncentrace. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

FOTOKATALYTICKÉ ÚČINNOSTI 

5.1. Měření fotokatalytické účinnosti degradace methylenové modři 

C16H18N3SCl ve vodném roztoku 

Analýza byla provedena na přístroji UV-VIS spektrometr USB 4000 Ocean Optics, 

který pracuje v rozsahu vlnových délek 200–850 nm. Při měření časového účinku byl 

přístroj doplněn o peristaltické čerpadlo, zajišťující neustálý průtok měřící celou,  

a vzorek byl neustále míchán pomocí magnetického míchadla. Fotokatalytická účinnost 

byla měřena za použití UV lampy s maximem vyzařování 365 nm. Na Obr. 26 se 

nachází naměřená absorbance methylenové modři, z níž vyplývá, že methylenová modř 

výrazně absorbuje v rozsahu 550 až 700 nm a slaběji v oblasti pod 350 nm. 

 
Obr. 26: Absorbance methylenové modři. 

Dále byla naměřena absorbance methylenové modři v závislosti na její koncentraci pro 

vlnovou délku 660 nm (Obr. 27) a sumární absorbance v rozsahu 580-680 nm 

(Obr. 28). 
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Obr. 27: Závislost absorbance methylenové modři na koncentraci pro vlnovou délku 660nm. 

 
Obr. 28: Závislost sumární absorbance methylenové modři v intervalu 580-680 nm na její koncentraci. 

Methylenová modř ovšem degraduje účinkem UV záření. Z tohoto důvodu byla 

změřena časová závislost absorbance methylenové modři na čase za osvětlování 

používanou UV lampou. 100 ml methylenové modři (𝑐 = 2 ∙ 10−5𝑚𝑜𝑙/𝑙) bylo 

smícháno s 9,7 ml demoralizované vody (toto množství odpovídá následně přidávanému 

objemu roztoku s fotokatalytickými částicemi) a změřena absorbance. Opět byla 

zvolena absorbance pro vlnovou délku 660 nm (Obr. 29) a sumární absorbance 

v rozsahu 580-680 nm (Obr. 30). 
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Obr. 29: Graf závislosti absorbance methylenové modři na čase pro vlnovou délku 660 nm. Po  

2 hodinách klesne absorbance na cca 80% počáteční hodnoty. 

 

Obr. 30: Graf závislosti sumární absorbance methylenové modři v rozsahu 580-680 nm na čase. Po  

2 hodinách klesne absorbance na cca 80% počáteční hodnoty. 

Následně bylo k 100 ml methylenové modři (𝑐 = 2 ∙ 10−5𝑚𝑜𝑙/𝑙) přidáno  

0,00337 g core-shell materiálu SiO2-ZnS, což odpovídá 9,7 ml roztoku (toto množství 

bylo zvoleno kvůli srovnání s fotokatalytickou účinností TiO2 Evonik P25, kde bylo 

nutné použít malé množství z důvodu usazování v aparatuře), a změřena absorbance. 

Opět byla zvolena absorbance pro vlnovou délku 660 nm (Obr. 31) a sumární 

absorbance v rozsahu 580-680 nm (Obr. 32). 
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Obr. 31: Graf závislosti absorbance roztoku methylenové modři a fotokatalytických nanočástic SiO2-ZnS 

na čase pro vlnovou délku 660 nm. 

 
Obr. 32: Graf závislosti sumární absorbance methylenové modři a fotokatalytických nanočástic  

SiO2-ZnS v rozsahu 580-680 nm na čase. 

Procentuální srovnání (vzhledem k původní absorbanci v čase 𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛.) 

s přirozeným rozpadem methylenové modři je na Obr. 33. Na Obr. 33 je také pro 

srovnání uveden změřený vzorek TiO2 (k 100 ml methylenové modři  

(𝑐 = 2 ∙ 10−5𝑚𝑜𝑙/𝑙) bylo přidáno 0,00337 g materiálu TiO2 dispergovaného v 9,7 ml 

destilované vody, malé množství bylo zvoleno z důvodu usazování v aparatuře). Po 

dvou hodinách klesla absorbance methylenové modři účinkem core-shell nanočástic 

SiO2-ZnS o 6%, což není výrazné ve srovnání s 11% u TiO2, ale je třeba si uvědomit, že 

fotoaktivní část nanostruktury je pouze 3 nm široký shell ZnS, což je ne zcela 

dostatečné ve srovnání se vzorky TiO2, u kterých je fotoaktivní celý objem. 
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Obr. 33: Procentuální absorbance v rozsahu 580-680 nm v závislosti na čase: methylenová modř (černě), 

core shell nanočástice SiO2-ZnS (červeně) a srovnávací vzorek TiO2 (zeleně). 

Na Obr. 33 lze vidět časový průběh degradace methylenové modři core-shell 

nanočásticemi SiO2-ZnS. Pokles procentuální absorbance, vlivem fotokatalytických 

účinků materiálu, činil po dvou hodinách u core-shell struktury na bázi ZnS 6%  

a u srovnávacího vzorku TiO2 11%. Relativně nízká účinnost je s velkou 

pravděpodobností způsobena příliš tenkou vrstvou fotokatalyzátoru ZnS na nosné 

částici (pouhé 3 nm na nosné částici o průměru 25 nm), která snižuje pravděpodobnost 

absorpce fotonu UV záření. Fotoaktivita připravených nanočástic je menší než  

u srovnávacího vzorku standardního TiO2, který obsahuje vyšší hmotnostní podíl 

fotoaktivního materiálu, a má tedy i vyšší pravděpodobnost absorpce fotonu UV záření. 

Výsledky ukazují, že je potřeba zvětšit sílu fotokatalytické vrstvy ZnS, aby se zvýšila 

pravděpodobnost absorpce fotonu UV záření a materiál vykazoval vyšší degradační 

účinnost. 
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6 DISKUSE A ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byly připraveny core-shell nanočástice SiO2-ZnS metodou 

binární aerosolové disperze. Tyto nanostruktury byly následně analyzovány metodami 

DLS, TEM a UV-VIS spektrální fotometrií. Před samotnou realizací experimentu byla 

na základě nového matematického modelu vypočítaná koncentrace primárního 

reaktantu octanu zinečnatého, požadovaná pro nárůst vrstvy sulfidu zinečnatého o síle  

5 nm. Analýzy DLS a TEM ukázaly, že na povrchu nanočástice oxidu křemičitého 

vznikla vrstva cca 3 nm sulfidu zinečnatého. Odchylka reálné tloušťky vrstvy od 

výpočtu je způsobena zjednodušeným předpokladem, že se ve srážecí reakci vytváření 

shellu spotřebuje veškerý materiál prekurzoru octanu zinečnatého obsažený  

v objemu kapky. Po dopadu na hladinu má ovšem integrita mikroreaktoru-kapky 

omezenou životnost a materiál, který nestihl zreagovat během jeho existence, difunduje 

dále do objemu kapaliny mimo fázové rozhraní částic. Navíc během reakce výrazně 

klesá koncentrace octanu zinečnatého jeho spotřebováváním v reakci. Z těchto důvodů 

bude v budoucích aplikacích metody třeba zahrnout některé aspekty kinetiky  

a hydrodynamických aspektů srážecí chemické reakce. Přes uvedenou odchylku lze 

jednoznačně konstatovat, že výsledky experimentů nárůstu struktury core-shell dobře 

potvrzují správnost principu metody binární aerosolové disperze. V doplňujícím 

experimentu byla rovněž změřena fotokatalytická účinnost připravených core-shell 

nanočástic SiO2-ZnS při degradaci methylenové modři a srovnána s fotokatalytickou 

účinností standardního materiálu TiO2. V uvedených testech vykazuje standardní 

materiál TiO2 vyšší fotokatalytickou účinnost než námi připravené nanočástice  

SiO2-ZnS. Tuto skutečnost lze částečně zdůvodnit relativně nízkým hmotnostním 

podílem fotoaktivního materiálu ZnS v core-shell struktuře na rozdíl od materiálu TiO2, 

u kterého je fotoaktivní celý objem vzorku. Obdržené výsledky ukazují na potřebu 

zvýšit sílu fotokatalytické vrstvy ZnS tak, aby bylo dosaženo vyšší degradační 

účinnosti. Uvedená příprava tohoto druhu fotokatalytického materiálu je odůvodněná 

výrazně nižšími ekonomickými náklady na jeho výrobu, která nevyžaduje spotřebu 

energie při tepelných procesech.  
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