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 1  ÚVOD 

Voda spolu se zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na 

Zemi. Jedná se o chemickou sloučeninu dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Běžně v ní 

bývají rozpuštěné i další látky, především soli. 97 % vody na Zemi je slané. Sladká voda pak 

představuje pouhá 3 %, z nichž většina je vázána v ledovcích [1]. 

Kromě solí jsou bohužel ve vodě stále častěji přítomny i látky, které její kvalitu zhoršují. 

Člověk již svou činností vážně poškodil 41 % světových moří. Nejhůře postiženými oblastmi jsou 

Severní a Středozemní moře, dále moře obklopující Čínu, Karibik a moře u východního pobřeží 

Severní Ameriky. Pouze 4 % světového oceánu jsou relativně nedotčená a nacházejí se téměř 

výhradně u světových pólů. Ve 20. století zmizelo 50 % světových mokřadů [1]. 

 Momentálně žije v oblastech s nedostatkem přirozené vody asi 1,2 miliardy obyvatel. 

Dalších 1,6 miliardy lidí trpí nedostatkem vody v důsledku nedostačující infrastruktury v dané 

zemi. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě a 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí 

[2]. 

 Spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele západní Evropy je přibližně 129 litrů, v USA 

spotřebuje jeden obyvatel 295 litrů pitné vody denně, zatímco v suchých zemích Afriky si 

obyvatelé vystačí pouze s asi 20 litry. Při pěti minutovém sprchování spotřebujeme stejné 

množství vody jako obyvatel slumu v rozvojové zemi za celý den. Při výrobě jednoho auta se 

spotřebuje přibližně 2000 litrů vody, na výrobu jednoho kilogramu oceli je potřebných 18 litrů 

vody, na jeden list papíru asi 3 litry [2].  

 Tři miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou 

hygienou, 90 % z nich jsou děti do pěti let. O to nepříjemnější je skutečnost, že se zásoby sladké 

vody na Zemi snižují. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství klesly zásoby vody 

v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a její 

spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že spotřeba vody bude v následujících 

letech stále stoupat [2]. 

Je zřejmé, že bez vody by civilizace nedosáhla takových pokroků a takového vývoje. Ale 

je tento pokrok opravdu cestou dopředu?  

Lidé by si denně měli uvědomovat základní body Evropské vodní charty přijaté dne 6. 

května 1968 ve Štrasburku Radou Evropy [3]. Tento dokument shrnuje význam vody pro člověka 

a životní prostředí a upozorňuje na závažnost problému hospodaření s vodou. 



1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná 

surovina. 

2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit 

a podle možnosti rozhojňovat. 

3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku i ostatním živým organismům, závislým 

na vodě. 

4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména 

musí odpovídat normám lidského zdraví. 

5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné 

i soukromé účely. 

6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. 

7. Vodní zdroje musí být zachovány. 

8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. 

9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků 

a informování veřejnosti. 

10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností 

každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. 

11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne 

v rámci politických a správních hranic. 

12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. 

Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou a stále více se stává strategickou 

surovinou. 

 Potřeba vody se neustále zvyšuje s růstem populace, industrializace a rozšiřováním 

zavlažovaní v zemědělství. Proto se rekultivace odpadních vod stala zásadní pro zachování 

a rozšiřování zásob vody. Konvenční komunální čistírny odpadních vod, založeny obvykle na 

čištění biologickými procesy, jsou schopny odstranit některé běžné látky, zatímco biologicky 

neodbouratelné sloučeniny mohou uniknout a uvolnit se do životního prostředí [4]. Mezi tyto 

sloučeniny spadají i endokrinní disruptory. Jde o látky schopné narušovat hormonální komunikaci 

mezi buňkami organismu. Endokrinní disruptory se nacházejí v mnoha produktech, s nimiž 

přicházíme do kontaktu každý den, jako jsou například pokladní účtenky v supermarketech, 

nápojové plechovky, podlahové krytiny nebo opalovací krémy. Do skupiny endokrinních 

disruptorů jsou řazeny některé těžké kovy, ftaláty, parabeny, DDT, bisfenol A, polychlorované 

bifenyly (PCB), pesticidy, léčiva nebo hormony. Právě hormony  mohou vyvolat řadu 



reprodukčních a sexuálních abnormalit u volně žijících zvířat i ve stopovém množství. Proto jsou 

k odstranění těchto látek a zajištění kvality vody nutné účinné pokročilé způsoby čištění [5].  

 Fotokatalytické aplikace mají obrovskou perspektivu využití při čistění vody od 

nebezpečných cizorodých látek a mikroorganismů. Fotokatalyzátor TiO2 přilákal velký zájem 

mnoha výzkumných pracovníků pro své vysoce aktivní fotokatalytické vlastnosti, jako je 

schopnost rozkladu chemických sloučenin či antibakteriální schopnost. Očekává se, že právě 

fotokatalýza TiO2 může být prakticky použita v environmentálních technologiích při rozkladu 

endokrinních disruptorů i jiných nebezpečných látek [6-9]. 

V rámci této práce bylo pomocí fotokatalýzy za přítomnosti vybraného katalyzátoru TiO2 

řešeno nejen odstranění určitých druhů hormonů, ale také bakterií, jejichž koncentrace se zjišťuje 

při rozboru bazénové vody. Vyvinutá technologie pro rozklad nežádoucích látek, by mohla být 

prakticky použita právě pro zmíněné čištění bazénové vody. 
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 2  CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE  

Cílem disertační práce je studium fotokatalytického čištění vody od vybraných 

bakterií a hormonů v přítomnosti polovodičových fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého 

včetně návrhu a sestavení fotokatalytického reaktoru vhodného pro reálné použití. Jsou 

zkoumány fyzikálně-chemické vlastnosti testovaných katalyzátorů a vliv těchto vlastností na 

fotokatalytickou aktivitu při fotokatalytickém čištění vody.  

Dílčí témata studovaná v rámci této disertační práce lze rozdělit následujícím 

způsobem: 

 Navržení a zkonstruování fotoreaktoru vhodného pro fotokatalytické čištění  

vody. 

 Nanesení fotokatalyzátoru TiO2 na pevný nosič vybranou cestou. 

 Otestování účinnosti ukotveného fotokatalyzátoru TiO2 při fotokatalytickém 

čištění vody od vybraných modelových bakterií a hormonů. 

 Porovnání účinnosti vybraného fotokatalyzátoru TiO2 s komerčně dostupným 

katalyzátorem TiO2 Evonik P25. 

 Nalezení vzájemného vztahu mezi vlastnostmi TiO2 fotokatalyzátoru, které 

byly určeny fyzikálními, fyzikálně-chemickými a spektroskopickými 

technikami, a jeho aktivitou při fotokatalytickém čištění vody od vybraných 

modelových bakterií a hormonů. 
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 3  TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části práce jsou vysvětleny všechny procesy, metody a látky použité 

pro pochopení problematiky eliminace nežádoucích bakterií a hormonů z vody pomocí 

heterogenní fotokatalýzy za použití práškového katalyzátoru TiO2, který je na pevném nosiči 

nanesen pomocí anorganického pojiva. 

 3.1  Heterogenní fotokatalytické procesy 

 Katalýzou se nazývá změna rychlosti chemické reakce způsobená látkami, které se 

reakcí chemicky nemění. Průběh katalytických reakcí je ovlivňován přítomností látek, které 

nejsou reakcemi spotřebovávány, ale aktivují je. Tyto látky nazýváme katalyzátory [10]. 

Výsledné přeměny se u katalyzované reakce dosahuje rozložením chemické reakce do více 

kroků, z nichž každý má nižší aktivační energii než reakce nekatalyzovaná. Katalytické 

působení se tedy neomezuje pouze na usnadnění celkové přeměny systému, ale někdy 

dovoluje řídit tuto přeměnu žádaným směrem [11].  

 Teoreticky je možno usuzovat, že je do systému potřeba přidat jen určitý podíl 

katalyzátoru pro přeměnu daného množství, protože katalyzátor není reakcí spotřebováván. 

Ve skutečnosti tento předpoklad neplatí, protože katalyzátor v průběhu reakce může ztrácet 

svou aktivitu [11].  

Všechny katalytické reakce je možno rozdělit nikoli podle podstaty mechanismu 

procesu, ale podle skupenského stavu složek, a to na homogenní a heterogenní. Jestliže jsou 

reakční složky a katalyzátor v různých skupenských stavech, pak se jedná o reakce 

heterogenní [12]. 

U heterogenní katalýzy vystupuje katalyzátor jako oddělená fáze. Hlavní výhodou 

je, že katalyzátor působí selektivně. V praxi je nejběžnější případ, kdy katalyzátor je pevná 

látka a reagující látky jsou plynné nebo kapalné. K vlastní reakci dochází na rozhraní těchto 

dvou fází.  

Rozdíl mezi katalyzovanou a fotokatalyzovanou reakcí je v tom, že katalyzátor 

obsahuje aktivní místa, na kterých je reaktant přeměněn na produkt, kdežto na 

fotokatalyzátoru jsou místo aktivních míst pozitivní díry a záporné volné elektrony. Tyto 

oblasti by se daly označit jako reakční místa. Proto rychlost fotokatalytické reakce není 

ovlivněna množstvím aktivních míst, ale jinými faktory např. intenzitou použitého záření, 

které iniciuje fotokatalýzu [11].  
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Pokud se budeme zabývat fotokatalýzou probíhající na polovodičích, pak je tento 

proces založen na absorpci záření vhodné vlnové délky v částici fotokatalyzátoru, čímž 

dochází k excitaci elektronu (e
-
) z valenčního pásu (VB) do vodivostního pásu (CB), přičemž 

ve valenčním pásu zůstává kladný nosič náboje- díra (h
+
). Energie dopadajícího záření musí 

být minimálně rovna rozdílu energií vodivostního a valenčního pásu polovodiče- energii 

zakázaného pásu (Eg). Polovodiče mají šířku zakázaného pásu menší než 3,5 eV a k přesunu 

elektronů u nich dojde jen v případě, že je látce dodána energie rovna nebo větší než je 

energie zakázaného pásu [13]. Tato energie může být dodána fotonem v podobě kvanta 

světelné energie. 

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

k okolním molekulám chovat jako elektronové donory nebo akceptory. Uvolněné elektrony 

vykonávají neuspořádaný pohyb, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že elektron „zaplní“ 

některou díru po jiném uvolněném elektronu. Tomuto jevu se říká rekombinace páru volný 

elektron – díra. Z tohoto důvodu je životnost páru volný elektron – díra velmi krátká, řádově  

10
-9

 s. Rekombinaci páru volný elektron – díra se snažíme zabránit před nastávající 

chemickou reakcí probíhající na povrchu katalyzátoru [13]. 

 3.2  Fotoreaktory pro fotokatalytické reakce v kapalné fázi 

 Fotokatalytický reaktor je zařízení, jež má v sobě zabudován zdroj UV záření 

a dochází v něm k fotokatalytické reakci. Důležitým konstrukčním faktorem je nutnost 

ozáření katalyzátoru a zajištění dostatečného kontaktu katalyzátoru a reaktantu [14].  

 Hledisek pro klasifikaci fotoreaktorů je několik.  

Z hlediska stavu fotokatalyzátoru je můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

1.reaktor, kde jsou částice fotokatalyzátoru volně dispergovány v kapalné fázi 

(slurry reactor), 

2.reaktor, kde jsou částice fotokatalyzátoru uchyceny na nosiči (immobilized 

reactor) [15]. 

Z hlediska pohybu reakční směsi v reaktoru se fotoreaktory dělí do tří základních skupin: 

1.vsádkový reaktor (batch reactor) - např.: vsádkový reaktor s ponorným prstem, 

reaktor s přečerpáváním reakční směsi, rotující diskový reaktor, 

2.průtočný reaktor (flow reactor) - např.: spirálový průtočný fotoreaktor, průtočný 

fotoreaktor s eliptickým reflektorem, kaskádový fotoreaktor ,průtočný míchaný 

reaktor [16]. 
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Dalším hlediskem pro rozdělení fotoreaktorů je druh použitého zdroje záření, kterým může 

být: 

1.UV polychromatická lampa, 

2.sluneční světlo [15]. 

Z hlediska polohy zdroje záření vzhledem k reakční nádobě se fotoreaktory dělí do dvou 

základních skupin: 

1.s vnitřním (interním) ozařováním, 

2.s vnějším (externím) ozařováním [17]. 

 3.3  Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý je důležitým komerčním materiálem s velkým technologickým využitím. V 

přírodě se vyskytuje ve třech krystalových modifikacích: anatas, rutil a brookit.  Používá se 

jako pigment či potravinové barvivo E171 [13]. Jeho vysoká odrazivost, jas a barevná stálost 

ho předurčují také jako vhodný materiál při výrobě tenkých povlaků na speciální optice jako 

jsou dielektrická zrcadla.  

Díky svému vysokému redoxnímu potenciálu oxiduje v excitovaném stavu vodu za vzniku 

hydroxylových radikálů. Je také schopen přímé oxidace organických látek. Z tohoto důvodu 

je přidáván do nátěrů, cementů, okenních skel, glazur dlaždiček a jiných materiálů. Je také 

používán v některých solárních článcích. Nanokrystalický oxid titaničitý je označován jako 

nadějný materiál pro výrobu elektrické energie [18]. 

Oxid titaničitý se stal jedním ze základních fotokatalyzátorů, a to hned z několika 

důvodů. Je netoxický, chemicky stabilní, relativně levný a nerozpustný ve vodě. Má 

technický a komerční význam pouze v modifikaci rutilu nebo anatasu.  Rozdíly v krystalové 

mřížce způsobují různé hustoty a struktury elektronových pásem v obou modifikacích TiO2 

[19]. Anatas i rutil vykazují rozdílné chemické vlastnosti a tedy i schopnost fungovat jako 

fotokatalyzátor. Vyšší fotokatalytickou účinnost vykazuje anatas. Energie zakázaného pásma 

v roztoku o hodnotě pH = 1 byla stanovena na 3,2 eV pro anatas a 3,0 eV pro rutil [20]. Pro 

fotokatalytické potřeby se nejčastěji používá komerční TiO2 Evonik P25 (dříve označován 

Degussa), který se hojně využívá jako srovnávací katalyzátor a je tvořen ze 80 % anatasem 

a z 20 % rutilem [21, 22]. 

Při fotokatalýze oxid titaničitý působí jako katalyzátor rozkladu organických látek 

za působení ultrafialového (UVA) záření o frekvencích v rozsahu od 340 do 370 nm. 

K vyvolání fotokatalýzy postačuje dávka 2–3 µW/cm
2
 UVA záření.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dielektrické_zrcadlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redoxní_potenciál
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydroxylový_radikál&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Solární_článek&action=edit&redlink=1


 

- 12 - 

V posledních letech se využití heterogenní katalýzy přesunulo hlavně k čištění 

životního prostředí. Fotokatalyzátory na bázi TiO2 jsou vhodné k odstranění převážně 

organických, ale i anorganických sloučenin ve znečištěném vzduchu nebo odpadních vodách 

[13]. 

Při aplikacích fotokatalýzy lze TiO2  použít ve dvou formách: 

 ve formě suspenze bílého prášku, 

 ve formě tenké vrstvy nanesené na určitém substrátu. 

Suspendované systémy mají výhodu větší plochy povrchu, ale nevýhodou je 

nezbytnost separace nanočástic katalyzátoru, což je drahé a představuje to hlavní mínus 

v komercializaci tohoto systému. Povrch katalyzátoru je aktivní, pouze pokud je částice 

katalyzátoru ozářena. Ozářit všechny částice katalyzátoru v suspendovaném systému je 

obtížné, protože částice umístěné blíže zdroji záření stíní částicím ve větší vzdálenosti od 

zdroje. Proto je hloubka proniknutí záření do suspenze limitovaná. Při vysokých 

koncentracích katalyzátoru dochází v suspendovaném systému k shlukování částic [23]. 

V imobilizovaném systému odpadá potřeba separace po procesu a navíc je možné získat 

konfiguraci, při které je všechen katalyzátor ozářen. Nevýhodou tohoto systému je limitace 

pohybu hmoty. Navíc je zde problém s účinností absorpce světla tenkým filmem, protože 

TiO2 má nízký absorpční koeficient při energiích blízkých šířce zakázaného pásu. Pokud je 

film příliš tlustý, většina děr je generována příliš hluboko v objemu polovodiče a nikdy 

nedosáhnou povrchu; naopak pokud je film příliš tenký, potom bude absorbováno velmi 

málo dopadajícího světla [23]. 

 3.4  Látky znečišťující vodu 

 3.4.1 Bakterie 

 Voda je jedním z přirozených prostředí výskytu mikroorganismů, z nichž bakterie 

jsou považovány za nejvýznamnější a nejpočetnější skupinu.  

 Koliformní bakterie 

Jde o neškodné, saprofytické bakterie, osidlující střevní trakt různých živočichů 

včetně člověka, ale žijící běžně i v půdě. I přesto se mezi nimi mohou výjimečně vyskytnout 

i patogenní kmeny, které tvoří toxiny, mohou proniknout do tkání a způsobit přímo ohrožení 

zdraví. Kontaminovaná voda může způsobit průjem, nevolnost, zvracení.  
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Dnes jsou považovány víceméně za indikátor účinnosti úpravy a dezinfekce vody, 

sekundární kontaminace či vysokého obsahu živin v upravené vodě [24]. 

 Escherichia coli 

Člověku je jako součást přirozené mikroflóry prospěšná, jelikož produkuje řadu 

látek, které brání rozšíření patogenních bakterií (koliciny) a podílí se i na tvorbě některých 

vitamínů (např. vitamín K) [36].  

Je nejčastěji využívaným indikátorem fekálního znečištění pitné vody. Patogenní 

kmeny mohou způsobit záněty, infekce, průjem. K nakažení může dojít buďto fekálně-orální 

cestou nebo konzumací kontaminovaných potravin či vody [25]. 

 Legionella pneumophila 

Je známo 50 druhů legionel, jejichž nejvýznamnějším zástupcem je L. pneumophila. 

Přirozeným prostředím výskytu L. pneumophila jsou sladkovodní systémy. Bylo 

pozorováno, že legionely procházejí technologiemi čistíren odpadních vod a přežívají 

i v mořské vodě [24]. Legionelóza je horečnaté onemocnění s těžkým zápalem plic 

a s úmrtností kolem 15 % [25].  

 Staphylococcus aureus 

Stafylokoky se vyskytuje na kůži a sliznicích teplokrevných živočichů včetně 

člověka, až 30 % zdravých jedinců je jeho nosičem. Je původcem řady hnisavých infekcí 

a byla popsána i produkce stafylokokových toxinů, které zapříčiňují vznik alimentárních 

intoxikací, syndrom toxického šoku či syndrom opařené kůže. Stafylokoky se šíří kontaktem 

s jedinci s kožními infekcemi a kontaminovanými potravinami, které jim poskytují ideální 

prostředí pro množení a produkci toxinů [24]. 

 Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosa je v prostředí široce rozšířena, lze ji nalézt v půdě, vodě (i odpadní), 

ve vlhkém prostředí, ale i ve výkalech zdravých lidí (asi u 10 % jedinců) [24]. 

U imunosuprimovaných jedinců často způsobuje generalizované infekce, které mohou končit 

až úmrtím. Pseudomonády se šíří kontaktem poraněné tkáně s kontaminovanou vodou, 

vzduchem nebo roztoky používanými v nemocničních zařízeních [25]. 

 3.4.2 Hormony 

Skupina látek, která je potenciálně nebezpečná, jsou látky označované EDC (podle 

anglického endocrine disrupting compounds) [26]. Za tímto názvem se skrývá fakt, že tyto 
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chemikálie jsou s to rozvrátit v těle živočichů křehkou rovnováhu hormonů [41]. Endokrinní 

disruptory jsou tedy látky, které mohou narušit činnost žláz vyměšujících do krve chemikálie 

nutné pro životní funkce organismu. Nebezpečí takových látek spočívá v tom, že se ve 

vodách vyskytují v nesmírně malém množství, řádově v jednotkách až desítkách nanogramů 

na jeden litr vody. Přes tato malá množství mohou mít při dlouhodobém výskytu negativní 

vliv na životní prostředí, organismy a v konečném důsledku i na člověka [26]. Výzkumy na 

živých organismech prokázaly, že vystavení ryb koncentracím estrogenů 1 ng/l E2 (estradiol) 

nebo 0,1 ng/l EE2 (ethinylestradiol) způsobuje u některých druhů feminizaci [27]. 

Významnou skupinou látek tohoto typu jsou steroidní hormony. Z lidského těla se 

dostávají do kanalizačních sítí a odtud netěsnostmi v systému do podzemních a později i do 

povrchových vod. Většina hormonů je sice v čistírnách odpadních vod zachycena 

v čistírenských kalech nebo rozložena bakteriemi, nejsou však zcela odstraněny během 

tohoto konvenčního zpracování odpadní vody a jejich malá část opět uniká do vodních toků. 

Novodobý výzkum ukazuje, že se jedná zhruba o 20 % lidských estrogenů, které přečkají 

čištění odpadních vod.  

 3.4.3 Odstranění bakterií a hormonů 

Pro odstranění bakterií lze použít různé metody jako například termická dezinfekce, 

mechanická filtrace, absorpce či různé typy desinfekce.  

Pro odstraňování hormonů lze využít jak fyzikálních metod jako je například 

adsorpce, ultrafiltrace či nanofiltrace nebo metody chemické založené na oxidačních 

procesech či metody využívající nanočástice.  

 3.5  Literární přehled řešené problematiky - vybrané způsoby čištění 

vody za přítomnosti TiO2  či jiných fotokatalyzátorů 

Byly studovány vybrané články týkající se čištění vody při použitím různých 

filtračních či katalytických metod na bázi TiO2 a také způsoby degradace endokrinních 

disruptorů a bakterií. 

Proces odstranění polutantů fotokatalýzou TiO2 popisují následující rovnice [28] :  

TiO2 + hν → h
+
 + e

-
                                                                                                                 (1) 

 h
+
 + e

- 
→ energie                                                                                                                     (2) 

H2O + h
+ 

→ OH• + H
+
                                                                                                           (3) 

O2 + e
- 
→ O2•

-                                                                                                                                                                                      
(4) 

OH• + polutant → H2O + CO2                                                                                                                                               (5) 
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O2•
-  

+ H
+ 

→ •OOH                                                                                                                (6) 

•OOH + •OOH →  H2O2 +  O2                                                                                                                                              (7) 

O2•
- 
+ polutant → H2O + CO2                                                                                                (8) 

•OOH + polutant → H2O + CO2                                                                                                                                          (9) 

K čištění vody je možno využít různé membrány s vrstvou TiO2. Membrány na bázi 

TiO2 dovolí proniknout jen malým molekulám a vodě a zároveň dochází k fotokatalytickému 

rozkladu organických znečišťovatelů. Nanovlákenné membrány byly testovány při rozkladu 

barviv metyloranže či Rhodaminu B jako modelových polutantů [29,30]. Nevýhodou 

organických membrán je jejich náchylnost k rozkladu pod UV zářením. Anorganické 

membrány jsou oproti nim UV rezistentní a  keramické membrány jsou zase tepelně stabilní 

a inertní pro širokou škálu pH prostředí, mikro či nanoporézní polymerní anorganické 

membrány vykazují dobrou tepelnou, chemickou a mechanickou stabilitu [31,32], při 

kombinaci s TiO2 vykazují tyto membrány lepší mechanickou pevnost a teplotní stabilitu, 

průtok. Optimální množství přidaného TiO2 je 2 hm. % [33].  

Další možností je aplikace tenkého filmu TiO2 metodou sol-gel [34-40], modelovým 

polutantem je často fenol a bisfenol A. Hlavními faktory, které ovlivňují pozitivní účinnost 

katalyzátoru, jsou: intenzita záření > množství rozpuštěného kyslíku ve vodě > reakční doba 

> pH [41]. Jako nosič katalyzátoru se dají použít materiály s vysokou krystalinitou, strukturní 

a teplotní stabilitou, jako je např. zeolit [42-43], oxidu grafitu (GO) [44-45]. Dopování 

pozitivně ovlivňuje aktivitu katalyzátoru TiO2 při degradaci nežádoucích látek ve vodě. 

Vysoký a stabilní fotokatalytický výkon může být přisouzen vysoké disperzi malých 

nanočástic v mezoporézní struktuře TiO2. Dopantem může být C [46], Ag [47], Pt [48],  

Fe2O3 [49], Pd, Fe [50]. 

Suspendovaný práškový katalyzátor se využívá k čištění vody od endokrinních 

disruptorů. Účinnost odstranění záleží na koncentraci TiO2 a pH [51], dále na zvýšení toku 

fotonů a snížení dalších složek přítomných ve vodě (organické a anorganické složky) 

[52- 53].  

Imobilizaci práškového katalyzátoru TiO2 na nosič lze provést různými způsoby. Jedním 

z nich je pomocí vodního skla [48,54]. V porovnání s metodou sol-gel je tato metoda 

účinnější jelikož u použité metody je vetší reakční povrch TiO2 než u sol-gel filmu.  

Hormony se dají z vody odstranit různými fyzikálními, biologickými a pokročilými 

oxidačními procesy [55-59]. Možnosti, jako je použití enzymů, bakterií, aktivního uhlí, 

membránové filtrace atd., byly uplatněny a popsány několika autory. Každá z možností má 

své výhody a nevýhody, takže je nezbytné, aby se tomu následně přizpůsobil celý proces 
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odstraňování. Například pokročilé oxidační procesy se zdají být výhodné pro jejich vysokou 

účinnost odstraňování a jsou považovány za jednu z nejvíce slibných možností při 

vypořádání se s problémem odstranění endokrinních disurptorů. Patří sem fotolýza, 

heterogenní fotokatalýza, sonolýza, využití silných oxidačních činidel (např. H2O2, O3, 

HOCl, ClO2) a jejich kombinace s UV zářením. Mohou však představovat potenciální zdroj 

nebezpečných vedlejších produktů při rozkladu mateřské sloučeniny . Také přítomnost 

anorganických iontů HPO4
2-

, NH4
+ 

a HCO3
-
 má za následek negativní dopad na 

fotokatalytické odstranění estrogenní aktivity v důsledku silné adsorpce těchto iontů na 

povrchu TiO2 [60].  

Jednou z perspektivních možností pro odstranění endokrinních disruptorů je 

katalytická oxidace mokrým vzduchem (CWAO), kde jsou znečišťující látky oxidovány 

aktivovaným O2 v přítomnosti pevného katalyzátoru [61]. Použitá metoda se tedy zdá být 

velmi účinná pro odstranění estrogenních polutantů z vodných vzorků, jelikož během ní 

nedochází k žádné deaktivaci katalyzátoru a na jeho povrchu se nevytváří žádné uhlíkaté 

usazeniny. 

Také fotokatalytická ozonizace se zdá být účinný způsob, v porovnání 

s fotokatalytickou oxidací a ozonizací, při odstranění nežádoucích látek z vody, a to 

pravděpodobně v důsledku vzniku hydroxylových radikálů přes ozonid, který se v daných 

podmínkách generuje [62]. 

Přestože jsou základní aspekty a mechanismy TiO2 fotokatalýzy pro čištění 

životního prostředí dobře zpracovány a popsány, efektivní fotokatalytický vodní filtr, nemohl 

být zatím pro skutečnou průmyslovou aplikaci sestaven [63]. Důvodem jsou parametry 

ovlivňující míru odstranění kontaminujících látek; intenzita UV záření, koncentrace a typ 

substrátu, parciální tlak O2, vlhkost, atd. Kromě toho fotokatalyzátor TiO2 není dostatečně 

schopný rozkladu velkého množství znečišťujících látek. Řešení těchto problémů by mohla 

být kombinace s jinými oxidačními procesy a zlepšení konstrukce fotokatalytických systémů 

pro čištění životního prostředí. Pro zlepšení konstrukce reaktoru pro čištění vody je potřeba 

jednak rozšířit reaktivní povrch ale také zajistit lepší přenos hmoty. Z rešerše vyplývá, že 

fotokatalytickému čištění vody za přítomnosti fotokatalyzátorů TiO2 se věnuje množství 

vědeckých týmů po celém světě. Testují se suspenze, tenké filmy i nanomateriály z TiO2. 

Prozatím nebyla v praxi aplikována žádná metoda založená na přítomnosti TiO2, která by 

byla schopna odbourávat polutanty v přítomnosti viditelného záření. 
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 4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 4.1  Výběr katalyzátoru a nosiče a způsobu imobilizace 

Katalyzátor NnF Ceram® - TiO2 vyráběný společností Pardam s.r.o. byl pro 

testování zvolen pro jeho zvláštní polykrystalickou nanovlákennou strukturu deklarující jeho 

mimořádné fotokatalytické vlastnosti. Běžně dostupný komerční katalyzátor TiO2 Evonik 

P25 (dále jen TiO2-P25) byl zvolen pro jeho nízké finanční náklady a také proto, že je běžně 

používaným srovnávacím fotokatalyzátorem.  

Na začátku bylo nutné si stanovit, v jakém stavu katalyzátor v reaktoru bude. Často 

využívaná metoda sol-gel pro imobilizaci katalyzátoru byla vyloučena důvodu malého 

využití světelného záření z důvodu jeho rozptylu imobilizovaným fotokatalyzátorem 

a omezená kapacity zpracování kvůli možnému omezení přenosu hmoty [15]. 

 Reaktor se suspendovaným katalyzátorem byl také zavrhnut, jelikož při jeho použití 

je nutné zařadit do procesu další kroky, kterými jsou odfiltrování katalyzátoru a míchání 

suspenze, aby nedocházelo usazování katalyzátoru či tvorbě aglomerátů [15]. 

Z výše uvedených důvodů byly obě metody zkombinovány a práškový katalyzátor byl 

imobilizován na nosič. Bylo nutné vybrat takový způsob uchycení, aby se katalyzátor 

z nosiče neuvolnil a zároveň aby nedošlo k oxidaci vrstvy, která bude katalyzátor na nosiči 

držet či aby nedošlo k rozkladu samotného nosiče.  

Pro imobilizaci katalyzátoru byla vyřazena všechna organická lepidla, jelikož by při 

fotokatalýze mohlo po čase působením UV záření dojít k jejich rozkladu. Přicházela tedy v 

úvahu pouze anorganická lepidla. Jako vhodné se jevilo běžně dostupné vodní sklo, což je 

35% roztok křemičitanu sodného. Z literatury [48,54] bylo zjištěno, že tento způsob 

imobilizace katalyzátoru na nosič byl již použit. Na očištěnou vnitřní stranu skruženého 

děrovaného plechu bylo štětcem naneseno vodní sklo. Po 10 minutách byl na takto upravený 

povrch rovnoměrně rozptýlen práškový katalyzátor. Nadbytečný katalyzátor byl odstraněn 

štětečkem. Takto upravený nosič byl vložen do pece a vytvrzen po dobu 1 hodiny na 200 °C. 

Po zchladnutí byla upravená strana nosiče omyta vodou a následně vložena do reaktoru.  

Jako nosič byl nakonec zvolen děrovaný plech s průměrem oka 1,5 mm a oka byla 

od sebe vzdálena 2,5 mm. Mohlo tak v reaktoru docházet k cirkulaci vody přiváděné do 

reaktoru. Celková plocha 1630 cm
2
 byla pokryta 1,5 g katalyzátoru. 
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 4.2  Celkový popis experimentálního zařízení pro fotokatalytické čištění 

vod od vybraných bakterií a hormonů 

Celé zařízení bylo sestaveno ve společnosti TAW s.r.o. tak, aby byly splněny 

předem stanovené podmínky, což je jeho praktického využití, snadná manipulace a nízké 

vstupní náklady.  

Aparatura se skládala ze tří hlavních částí, a to samotného anulárního vsádkového 

reaktoru s katalyzátorem a UV lampou, čerpadla a zásobníku na vodu. Schéma 

experimentálního uspořádání je uvedeno na Obr. 1. 

Plášť reaktoru s vnitřním průměrem 160 mm a délkou 465 mm byl vyroben 

z hliníku. Vnitřní strana pláště reaktoru byla vyleštěna, aby byla zajištěna maximální 

odrazivost světla [64]. 

Do středu pláště byla umístěna prstencová křemenná trubice o tloušťce stěny  

4,5 mm, vnějším průměru 100 mm a délce 457 mm. 

 Zatěsnění pláště, válce s katalyzátorem a křemenné trubice bylo provedeno 

silonovými nástavci a O-kroužky. Celková délka reaktoru je 573 mm, výška i šířka 180 mm. 

Do středu křemenné trubice byl vložen zdroj záření. V případě této práce se jednalo 

o 36 W lampu (Lynx-L 36W BL368 fy Havells Sylvania), poskytující záření s vlnovou 

délkou 368 nm. Rozměry lampy byly 415 mm na délku a 38 mm na šířku.  

Lampa s vlnovou délkou 368 nm byla zvolena z důvodu, abychom se co nejvíce 

přiblížili záření viditelné oblasti a zároveň aby energie fotonu byla dostatečná pro excitaci 

elektronu, tudíž větší než je energie zakázaného pásu použitých katalyzátorů.  

Pro navržení rozměrů fotoreaktoru, tedy vzdálenosti nosiče s fotokatalyzátorem od lampy, 

bylo nezbytné proměřit, jak se mění intenzita záření zvolené 36 W UV lampy (Lynx- L 36W 

BL368 fy Havells Sylvania) se vzdáleností a také zjistit jestli by intenzita záření nebyla příliš 

silná.  

 

K měření intenzity záření UV lampy s vlnovou délkou 368 nm byl použit radiometr 

MS-100 Multisense Optical Radiometer. Dle očekávání intenzita záření klesala s rostoucí 

vzdáleností od zdroje záření. Z měření vyplývá, že umístěním UV lampy do křemenné 

trubice klesne intenzita záření na polovinu v případě použití trubice z plexiskla dokonce na 

jednu dvacetinu a že vzdálenost nosiče katalyzátoru od křemenné lampy je max. 1 cm. Pro 

konstrukci reaktoru byla tedy použita křemenná trubice s průměrem 10 cm a katalyzátor 

ukotvený na nosiči byl ve vzdálenosti 0,8 cm od křemenné trubice.  
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Cirkulace vody byla zajištěna čerpadlem o průtoku 3,7 l/min. Jelikož první 

myšlenkou bylo vyvinout katalyzátor pro čištění vody ve vířivých vanách, byl daný průtok 

nastaven podle komerčně používaných čerpadel pro vířivé vany o objemu 800 l, což je okolo 

2000 l/hod. Jelikož bylo do zásobníku napuštěno desetkrát méně vody, byl průtok použitého 

čerpadla poměrově snížen tak, abychom co nejvěrněji nasimulovaly požadované podmínky. 

Zásobník na vodu měl maximální objem 181 litrů. Při reakci bylo do zásobníku 

napuštěno 80 litrů vody, která byla znečištěna vybranými hormony a bakteriemi, které se 

mohou do vody dostat lidskými výkaly a močí. Právě to může být problém v případě 

vířivých van. 

Mezi vybrané modelové bakterie patřily tyto: 

koliformní bakterie, 

 Escherichia coli, 

 Pseudomonas aeruginosa, 

 Staphylococcus aureus,  

 Legionella pneumophila. 

Analyzované hormony byly do vody dávkovány z hormonálních léčiv. Jednalo se 

o tyto hormony: 

 17α -ethinylestradiol, 

 17α-estradiol, 

 17β-estradiol, 

 estriol, 

 estron, 

 progesteron. 

Odběr kapalného vzorku byl uskutečněn před fotokatalytickou reakcí, následně po 

24 a 48 hodinách od zapnutí UV lampy a prováděl ho pracovník společnosti Povodí Odry 

s.p. Před každým odběrem vzorků vody bylo také změřeno pH a teplota vody. Kapalný 

vzorek, který byl odebrán do 9 vzorkovnic, byl po odběru ihned převezen do laboratoře 

společnosti Povodí Odry s.p., která zajišťovala jeho rozbor. 
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Obr. 1:  Schéma aparatury pro fotokatalytické čištění vody. 

Metody charakterizace fotokatalyzátorů na bázi TiO2 

 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku 

 Ultrafialová a viditelná spektroskopie 

 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 
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 5  VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A 

 JEJICH DISKUZE 

 5.1  Charakterizace použitých katalyzátorů TiO2 

 5.1.1 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku  

Pomocí fyzikální adsorpce dusíku při 77 K byly stanoveny texturní parametry  

NnF Ceram katalyzátoru. 

Tab. 1: Texturní vlastnosti zkoumaných TiO2 fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 
SBET 

(m
2
/g) 

Smeso 

(m
2
/g) 

Vmikro 

(mm
3

liq/g) 

TiO2-P25 50 31 10 

NnF Ceram 30 22 5 

 5.1.2 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakce nepotvrdila výrobcem deklarovanou informaci, že v NnF 

Ceram katalyzátoru je pouze anatasová krystalická fáze. Může jednat o směs anatasu, rutilu 

i brookitu.  

Tab. 2:  Strukturní a optické vlastnosti zkoumaných TiO2 fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor XRD fázový charakter Fázové složení 

 

Velikost 

krystalitů TiO2 

(nm) 

Absorpční 

hrana 

(eV) 

TiO2-P25 krystalický 
80 hm.% anatas +  

20 hm.% rutil* 
~25**/54** 3.38 

NnF Ceram krystalický 

68 hm.% anatas +  

7 hm.% rutil +  

25 hm.% brookit 

10,5*** / 23*** 

/ 4,3*** 
3.15 

* Fázové složení udávané výrobcem. 

** Průměrná primární velikost krystalitů udávaná výrobcem 

*** Objemově vážená velikost krystalitů 
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 5.1.3 Ultrafialová a viditelná spektroskopie 

Pomocí UV-Vis spektroskopie byly určeny hodnoty zakázaného pásu obou 

katalyzátorů. Získané hodnoty energie zakázaného pásu byly pro NnF Ceram katalyzátor 

3.15 eV a pro TiO2-P25 katalyzátor 3.38 eV, z čehož vyplývá, že syntetizovaný NnF Ceram 

katalyzátor potřebuje k excitaci elektronu záření s nižší energií (vyšší vlnovou délkou), což 

znamená, že dochází k posunu adsorbovaného záření směrem k viditelné oblasti. Daná 

skutečnost by se měla následně pozitivně projevit ve fotokatalytických vlastnostech NnF 

Ceram katalyzátoru.Ačkoli by přítomnost rutilu v TiO2 Evonik -P25 měla na první pohled 

snížit hodnotu energie zakázaného pásu, hodnota energie zakázaného pásu pro TiO2 Evonik -

P25 katalyzátor (3.38 eV) byla mnohem vyšší než ta pro syntetizovaný NnF Ceram 

(3,15 eV). To lze vysvětlit tím, že hodnota energie zakázaného pásu není dána pouze 

přítomností anatasu anebo rutilu, ale také vlastnostmi samotného anatasu, jako je např. 

velikost částic.  

 5.1.4 Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronovou mikroskopií byl zkoumán pouze nanovlákenný katalyzátor 

NnF Ceram. Mezirovinné vzdálenosti 3,52 Å, 2,43 Å, 2,37 Å, 2,33 Å, 1,90 Å, 1,70 Å, 1,67 Å 

a 1,48 Å v získaném TEM obrázku odpovídají v daném pořadí rovinám (101), (103), (004), 

(112), (200), (105), (211) a (204) anatasové krystalové fáze TiO2. Metodou byla potvrzena 

nanovlákenná struktura NnF Ceram katalyzátoru, šířka nanovláken se pohybuje v rozmezí od 

115,22 nm do 687,66 nm. 

 5.2  Aktivita fotokatalyzátorů na bázi TiO2 pro fotokatalytické čištění 

vody od vybraných modelových bakterií a hormonů 

Nejdříve bylo testováno, zda navržený fotoreaktor a způsob nanesení katalyzátorů 

byl vhodný a je účinný pro zvolené odbourávání bakterií a hormonů. Z těchto důvodů byla 

poprvé aktivita katalyzátoru NnF Ceram testována s nízkými vstupními koncentracemi pouze 

estrogenních hormonů. Rovněž bylo nutné ověřit, zda v odpadní vodě, která bude 

analyzována, jsou vůbec přítomny nějaké bakterie a o které konkrétně jde. Výsledky rozborů 

vody před zahájením fotokatalýzy a následně po 24 hodinách a 48 hodinách ozařování jsou 

uvedeny v tabulce 5.  
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Tab. 3: Výsledky rozborů vody s nízkým obsahem hormonů před a po fotokatalýze 

v přítomnosti NnF Ceram katalyzátoru. 

látka jednotka 

vstupní 

koncentrace 

 

koncentrace 

po 24 hod. 

ozařování  

koncentrace 

po 48 hod. 

ozařování  

17α -ethinylestradiol ng/l 3 000 730 170 

17α-estradiol ng/l 0 0 0 

17β-estradiol ng/l 6 0 0 

estriol ng/l 0 0 0 

estron ng/l 340 33 7 

Koliformní bakterie MPN/100 ml 10 0 0 

Escherichia coli MPN/100 ml 3 0 0 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 15 0 0 

 

Z analýz vzorků vyplývá, že použitá voda obsahuje některé ze sledovaných druhů 

bakterií a může být použita pro testování. Při grafickém vyjádření výsledků rozborů (Obr. 2 

a 3) uvedených v tab. 3 je jasně patrné, jak během fotokatalytického působení dochází 

k rozkladu nežádoucích látek. Při nízkých vstupních koncentracích vybraných bakterií 

i hormonů, dochází k jejich 100 % degradaci již po 24 hod. 

 

Obr. 2: Degradace bakterií během fotokatalytického působení NnF Ceram katalyzátoru. 
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Obr. 3: Degradace hormonů během fotokatalytického působení NnF Ceram katalyzátoru. 

Druhé testování probíhalo stejným způsobem, pouze s vyšším množstvím hormonů, 

z důvodu sledování jejich postupného ubývání a ověření účinnosti katalyzátoru. Hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 4 a 5. Chyba měření je u hormonů 17,6 %. Testování účinnosti 

katalyzátorů probíhalo bez jakékoliv předchozí úpravy vody, za relativně konstantního pH, 

které se pohybovalo kolem hodnoty 7,8. 

 

Tab. 4: Výsledky rozborů vody s větším obsahem hormonů před a po fotokatalýze 

v přítomnosti NnF Ceram katalyzátoru. 

látka 

vstupní 

koncentrace 

 

(ng/l) 

koncentrace po 24 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

koncentrace po 48 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

17α -ethinylestradiol 2 900 2 400 2 200 

17α-estradiol 6 700 4 900 3 800 

17β-estradiol 44 000 34 000 25 000 

Estriol 190 000 180 000 170 000 

Estron 66 000 65 000 61 000 

progesteron 110 000 40 000 24 000 
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Tab. 5: Výsledky rozborů vody s větším obsahem hormonů před a po fotokatalýze 

v přítomnosti komerčního katalyzátoru TiO2-P25. 

látka 

vstupní 

koncentrace 

 

(ng/l) 

koncentrace po 24 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

koncentrace po 48 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

17α -ethinylestradiol 900 450 220 

17α-estradiol 2 700 480 540 

17β-estradiol 32 000 10 000 6 400 

Estriol 36 000 33 000 29 000 

Estron 12 000 12 000 9 900 

progesteron 81 000 9 900 140 

 

Výsledky experimentů při zjišťování účinnosti navrženého reaktoru a způsobu 

nanesení katalyzátoru při odstraňování bakterií pro oba typy katalyzátorů jsou uvedeny 

v tabulce 6 a 7. 

 

Tab. 6: Výsledky rozborů vody s obsahem bakterií před a po fotokatalýze v přítomnosti NnF 

Ceram katalyzátoru. 

látka jednotka 
vstupní 

koncentrace 

koncentrace 

po 24 hod. 

ozařování  

koncentrace 

po 48 hod. 

ozařování  

Koliformní bakterie MPN/100 ml 10 0 0 

Escherichia coli MPN/100 ml 3 0 0 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml 1 800 0 0 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 15 0 0 

Legionella pneumophila KTJ/100 ml 0 0 0 

Tab. 7: Výsledky rozborů vody s obsahem bakterií před a po fotokatalýze v přítomnosti 

komerčního katalyzátoru TiO2-P25. 

látka jednotka 
vstupní 

koncentrace 

koncentrace 

po 24 hod. 

ozařování  

koncentrace 

po 48 hod. 

ozařování  

Koliformní bakterie MPN/100 ml 2 419 0 0 

Escherichia coli MPN/100 ml 45 0 0 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml 63 20 23 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 0 0 0 

Legionella pneumophila KTJ/100 ml 0 0 0 
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Z naměřených dat byly vypočteny konverze sledovaných  hormonů, které byly 

vyneseny do souhrnného grafu (Obr. 4). 

 

 

Obr. 4: Konverze hormonů během fotokatalytického působení NnF Ceram a TiO2-P25 

katalyzátorů. 

 

Z grafu je na první pohled patrné, že katalyzátor TiO2-P25 je při degradaci hormonů 

účinnější než NnF Ceram katalyzátor. U progesteronu došlo po 48 hod. k jeho úplnému 

odstranění. Konverze hormonů z řady estradiolů byla okolo 80 % při velmi vysokých 

koncentracích, takže vezmeme-li v úvahu, že bychom čistili vodu ve vířivé vaně, jejich 

koncentrace by byla řádově nižší, a proto můžeme předpokládat, že by v takovém případě 

došlo k jejich 100 % degradaci. V obou případech se pak hůře odbourával estriol a estron 

v porovnání s ostatními hormony. K úplnému rozkladu bakterií došlo již po 24 hodinách 

ozařování, a to při použití obou katalyzátorů. 

 5.3  Diskuze 

 5.3.1 Srovnání aktivit katalyzátoru TiO2-P25 a NnF Ceram 

Fotokatalytické reakce jsou velmi složitý proces a fotokatalytická aktivita 

fotokatalyzátoru je ovlivněna několika aspekty, jako je například specifický povrch 

katalyzátoru, porézní struktura, velikost primárních částic, energie zakázaného pásu, 

povrchových vlastností či fázové složení katalyzátorů. 
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Jednu z rolí hraje specifický povrch katalyzátoru. S větším specifickým povrchem 

souvisí větší počet aktivních míst katalyzátoru. 

 V případě, že bylo použito stejné množství katalyzátoru (1,5 g) je ze vztahu zřejmé, 

že vyšší specifický povrch má TiO2-P25 (50 m
2
/g) ve srovnání s NnF Ceram katalyzátorem, 

jehož specifický povrch je téměř poloviční (30 m
2
/g). 

 Větší specifický povrch TiO2-P25 patrně poskytl prostor pro větší adsorpci molekul 

účastnících se fotokatalytické reakce. Větší povrch mesopórů umožňuje snadnější difúzi 

molekul při reakci [65].  

Ještě výraznější vliv na aktivitu katalyzátoru má fázové složení. 

TiO2-P25 jeden z nejčastěji používaných komerčních TiO2 katalyzátorů. Existuje 

jako směs anatasu a rutilu. Vztah mezi anatasem a rutilem a poměrně vysokou fotoaktivitu 

TiO2-P25 lze přisoudit synergickému efektu [66-67]. Pro dosažení dostačujícího 

synergického efektu je nezbytný obsah alespoň 40 % anatasu a 20 % rutilu. Právě rutil hraje 

rutil klíčovou roli při separaci elektronů a děr. Fotoexvitované elektrony v rutilu mohou 

migrovat do vodivostního pásu anatasu a díry zůstávají v rutilu, čímž je rekombinace účinně 

potlačena [68-70]. 

 TiO2-P25 sice nemá optimální zastoupení anatasu a rutilu, jak uvádí Su [65], ale 

stále se nachází v požadované oblasti synergetického efektu. NnF Ceram katalyzátor však 

v porovnání s TiO2-P25 obsahuje podstatně méně rutilu (7 hm. %), nicméně obsahuje ještě 

třetí polymorfii, a tou je brookit, jehož fotoaktivita je ve srovnání s anatasem a rutilem 

výrazně méně prostudovaná. Bylo potvrzeno, že nejnižší rychlostní konstanta při 

fotokatalytické degradaci barviva je určena v přítomnosti třífázového katalyzátoru [71]. 

Tyto závěry jsou ve shodě s výsledky získanými při odstraňování hormonů či 

bakterií ve vodě.  

 5.3.2 Srovnání odbourávání jednotlivých druhů hormonů 

Na základě získaných dat odstraňování hormonů z vody pomocí katalyzátorů NnF 

Ceram i TiO2-P25 lze říci, že k uspokojujícímu rozkladu došlo u hormonů 17α-estradiol, 

17β-estradiol (E2), 17α-ethinylestradiol (EE2) a progesteron. Nejnižší konverze byla 

pozorována u hormonů estron (E1) a estriol (E3). Při studiu rychlostí degradace E2, E1 

a EE2 bylo zjištěno, že E2 se v prvním kroku oxiduje na E1. E2 je odstraněn poměrně rychle, 

spolu s tvorbou E1, který je potom degradován mnohem pomaleji. Degradace E1 musí být 

započata štěpením jednoho uhlíkového kruhu, což je pomalý krok. To je důvod, proč 

koncentrace E1 na odtoku z ČOV jsou obvykle vyšší než koncentrace E2, i když E2 se 
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vylučuje v mnohem větším množství. Struktura EE2 je obdobou E2 s tím rozdílem, že na 

jedné hydroxylové skupině, která obsahuje uhlíkový atom, je ethinylová skupina. Můžeme 

tedy předpokládat, že k odstranění EE2 bude docházet stejně dobře jako u E2 [72].  

Dle výzkumu [73] byl při působení oxidačních procesů nejméně odolný syntetický 

estrogenní hormon 17α-ethinylestradiol (EE2), oproti tomu přírodní hormon estron (E1) byl 

působení nejodolnější.  

Byl testován rozklad hormonů za přítomnosti UVA záření a fotokatalyzátoru TiO2. 

Za daných podmínek degradace E3 nebyla významná, nicméně konverze E1, E2 a EE2 byla 

49 %, 20 % a 25 % po 180 minutách ozařování. Kinetika rozkladu estrogenů může být 

přiřazena kinetice prvního řádu[74]. 

Výše uvedené poznatky potvrzují výsledky získané při experimentálním měření. 

 5.3.3 Odbourávání bakterií 

K rozkladu bakterií je dostačující pouhé UV záření, především UVC a UVB [75]. 

Bakterie si ale bohužel vyvinuly mechanismus opravy nebo tolerance k poškození DNA 

vyvolané UVzářením. Bakterie se mohou obnovit některým z reparačních mechanismů 

buňky, jako je fotoreaktivace, oprava vyříznutých nukleotidů, oprava mutagenní DNA 

a oprava rekombinace DNA, které dovolují opětovný růst [76]. V našem případě byla 

účinnost UV záření při rozkladu bakterií ještě navýšena o působení fotokatalyzátoru. I když 

mechanismus fotokatalytické mikrobiální inaktivace není ještě zcela znám, v zásadě se 

předpokládá, fotokatalyticky generované reaktivní kyslíkové formy •O2
-
 a •OH a H2O2. 

Kumulativní poškození způsobené těmito reaktivními kyslíkovými formami může vést ke 

smrti buňky [75,77].  

Při fotokatalytické reakci katalyzátoru TiO2-P25 nedošlo k požadovanému 100 % 

rozkladu bakterie Pseudomonas aeruginosa. Pokud vezmeme v úvahu, že na patogenitě se ze 

strany tohoto mikroba uplatňují faktory vázané na bakteriální buňku (extracelulární 

polysacharid, slizová vrstva, stěnový lipopolysacharid) a tento extracelulární polysacharid 

(alginát) se tvoří v enormním množství u mukoidních kmenů, obaluje celé mikrokolonie 

bakterií, je podobný bakteriálnímu pouzdru a chrání bakterie před obranou hostitele [78], pak 

bychom mohli dojít k tvrzení, že katalyzátor TiO2-P25 není dostatečně účinný pro narušení 

tohoto slizového obalu a následně nemůže dojít k oxidačnímu poškození samotné buněčné 

stěny bakterie.  

Dalším vysvětlením může být to, že při fotokatalýze nebylo normální dělení buněk 

dokončeno a dceřiné buňky zůstaly spojeny zvětšeným útvarem připomínajícím most. Po 
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delším ozařování měly bakteriální buňky abnormální buněčnou stěnu nepravidelného tvaru a 

hodně buněk bylo zvětšených s výrůstky, které obsahovaly buněčný materiál, v některých 

případech obklopený materiálem připomínajícím buněčnou stěnu [79]. To vedlo vědce sice k 

předpokladu neúspěšného dělení buněk, ale může to být také podklad pro zpomalení reakce 

rozkladu těchto bakterií.  

Je možné vynést předpoklad, že rozklad bakterie Pseudomonas aeruginosa 

fotokatalýzou je náročnější v porovnání s ostatními testovanými bakteriemi, jejichž úplná 

degradace byla zaznamenána již po 24 hod. fotokatalytické reakce. 

 

 5.3.4 Elektrická energie potřebná pro snížení koncentrace kontaminantů 

o jeden řád (EEO) 

Jednou z možností jak porovnávat pokročilé oxidační technologie, kam patří 

fotokatalýza, je vyhodnotit spotřebu elektrické energie. Pro vyhodnocení účinnosti elektricky 

řízených procesů pro nízké koncentrace kontaminantů je vhodné použít vyhodnocení pomocí 

elektrické energie potřebné pro snížení koncentrace kontaminantů o řád (EEO). Toto 

vyjádření umožňuje porovnání elektrické účinnosti dané technologie nezávisle na povaze 

systému (nižší hodnoty EEO znamenají vyšší účinnost) [80]. Přestože odstranění 

organických znečišťujících látek prostřednictvím pokročilých oxidačních procesů může být 

složité, a zahrnuje řadu základních chemických kroků, celková kinetika nebo míra odstranění 

specifické komponenty, jejíž koncentrace je malá, může být popsána kinetikou prvního řádu:  

Elektrická energie vztažená na snížení koncentrace kontaminantu o řád (EEO = 

Electric energy per order) je elektrická energie v kWh nezbytná pro degradaci kontaminantů 

o jeden řád v jednotce objemu (např. v 1 m3 (1000 l)) kontaminované vody nebo vzduchu. 

Hodnoty (EEO) v jednotkách kWh/m3/řád lze pro vsádkový reaktor vypočítat podle 

vzorce: 

)/log(

1000

0ccV

tP
EEO

                                                                                              (10)  

 

Z výše uvedeného předpokladu, že degradaci hormonů lze popsat kinetikou prvního řádu, 

byly z výsledků fotokatalytické degradace sledovaných hormonů vypočteny kinetické 

konstanty a poločasy rozpadu. Tyto kinetické parametry a konkrétní hodnoty energie (EEO) 

jsou uvedeny v tabulkách 8 a 9 pro oba testované katalyzátory. 
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Tab. 8: Přehled vypočtených kinetických konstant, poločasů rozpadu a elektrické energie 

nezbytné pro snížení koncentrace kontaminantu o jeden řád v přítomnosti katalyzátoru NnF 

Ceram. 

látka 

kinetická konstanta 

1. řádu 
t1/2 EEO 

(1/min) (min) (kWh/m
3
) 

17α -ethinylestradiol 0,00176 394 150 

17α-estradiol 0,00321 216 82 

17β-estradiol 0,00291 239 91 

Estriol 0,00059 1 175 447 

Estron 0,00029 2 359 898 

progesteron 0,0095373 73 28 

 

Tab. 9: Přehled vypočtených kinetických konstant, poločasů rozpadu a elektrické energie 

nezbytné pro snížení koncentrace kontaminantu o jeden řád v přítomnosti komerčního 

katalyzátoru TiO2-P25. 

látka 

kinetická konstanta 

1. řádu 
t1/2 EEO 

(1/min) (min) (kWh/m
3
) 

17α -ethinylestradiol 0,00751 92 35 

17α-estradiol 0,01361 51 19 

17β-estradiol 0,01058 66 25 

Estriol 0,00105 661 251 

Estron 0,00052 1 340 510 

progesteron 0,02840 24 9 

 

Vypočtené hodnoty EEO jsou dosti vysoké, a to zejména pro estriol a estrogen 

v přítomnosti obou testovaných katalyzátorů. Výpočet energie umožňuje odhadnout náklady 

na fotokatalytický systém a poskytuje údaje o celkovém výkonu a o kapitálové investici 

potřebné pro konkrétní aplikaci. Co se týká nákladů na degradaci modelových kontaminantů, 

hrubý odhad lze provést pomocí průměrné ceny elektřiny 4,50 Kč za kWh. Například pro 

odbourání koncentrace progesteronu o jeden řád z kontaminované vody je odhadovaná cena 

126 Kč v přítomnosti NnF Ceramu a 40,5 Kč v přítomnosti TiO2 – P25.  
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 5.3.5 Cenová kalkulace experimentálního zařízení a náklady pro čištění 

vody od vybraných bakterií a hormonů 

Nakonec byla vytvořena cenová kalkulace na pořízení zkonstruovaného zařízení 

a cena na vyčištění 80 litrů vody. Pořizovací náklady jsou uvedeny v tabulce 10. Celková 

cena experimentálního zařízení byla stanovena na 23 601,00 Kč. Cena katalyzátoru NnF 

Ceram (1,5 g) je 300 Kč. Komerční katalyzátor TiO2-P25 je výrazně levnější. Cena za 1,5 g 

tohoto katalyzátoru je pouhých 9 Kč.  

Spotřeba elektřiny použitého čerpadla při průtoku 3,7 l.min
-1

 je 35 W. Jestliže bude čerpadlo 

v provozu celých 48 hodin, při ceně 4,50 Kč za 1kWh elektrické energie, jsou náklady na 

elektrickou energii u zařízení 7,60 Kč. 

Dále musíme brát ohled na to, kolik fotokatalytických cyklů katalyzátor 

imobilizovaný vodním sklem vydrží. Bylo provedeno testování stability vodního skla na 

nosiči. Vrstva vodního skla se rozpustila po 8 dnech. Budeme-li z těchto poznatků vycházet, 

můžeme říci, že sestavené fotokatalytické zařízení by mohlo filtrovat nepřetržitě 8 dní. 

Jestliže bereme cyklus katalyzátoru jako 48 hod., tak je zařízení bez výměny katalyzátoru 

schopno běžet 4 cykly a za tu dobu by mohlo vyčistit 320 litrů vody. 

Pokud bychom uvažovali o napojení zařízení na vířivku, nemuseli bychom náklady 

navyšovat o spotřebu elektrické energie čerpadlem, jelikož to už je součástí vířivky a musí 

být při jejím provozu zapnuto. 

Tab. 10: Pořizovací náklady na experimentální zařízení pro čištění vody. 

Část experimentálního zařízení Pořizovací cena 

Plášť reaktoru a veškerý spojovací materiál 6 000,00 Kč 

Děrovaný plech (nosič katalyzátoru) 500,00 Kč 

Křemenná trubice 6 898,00 Kč 

UV lampa + zdroj, objímka, kabeláž 1 200,00 Kč 

Čerpadlo + hadice 3 000,00 Kč 

Konstrukce + montáž 6 000,00 Kč 

Vodní sklo 3,00 Kč 

Celkem 23 601,00 Kč 
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 6  ZÁVĚR 

Disertační práce byla zaměřena na fotokatalytické čištění vody od vybraných bakterií 

a hormonů v přítomnosti polovodičových fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého včetně 

návrhu a sestavení fotokatalytického reaktoru vhodného pro reálné použití. 

V rámci disertační práce byla navržena, sestavena a uvedena do provozu 

experimentální aparatura pro fotokatalytické čištění vody. Jednotlivé části zařízení byly 

navrhovány tak, aby byly v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti fotokatalýzy a zároveň 

aby co nejlépe vyhovovaly podmínkám pro použití v praxi.  

Fotokatalytické zařízení se skládalo ze tří hlavních částí, a to z vsádkového 

míchaného reaktoru s katalyzátorem a UV lampou, čerpadla a zásobníku na vodu. Jako zdroj 

záření byla použita 36 W lampa, poskytující záření s vlnovou délkou 368 nm. Vlnová délka 

byla volena s ohledem na velikost zakázaného pásu katalyzátoru tak, aby energie fotonu byla 

dostatečná pro excitaci elektronu. Výkon UV lampy byl zvolen tak, aby nedocházelo 

k předimenzování intenzity záření a tudíž ke zvýšení rychlosti rekombinace excitovaných 

elektronů a děr. Rozměry reaktoru byly zvoleny na základě měření intenzity záření UV 

lampy. Intenzita záření výrazně klesala s rostoucí vzdáleností od zdroje záření a při 

nedostatečné intenzitě záření by se snížila koncentrace excitovaných elektronů a děr, což by 

mělo negativní vliv na fotokatalytickou degradaci polutantů. Objem reaktoru byl 5,23 litrů, 

zásobník na vodu měl objem 181 litrů, experimentální objem kontaminované vody byl 80 

litrů a rychlost průtoku byla čerpadlem nastavena na 3,7 l/min.  

Dílčím cílem disertační práce bylo nalezení vhodného způsobu imobilizace 

katalyzátoru na bázi TiO2 (NnF Ceram a TiO2-P25) na nosič. Jako nosič byl na základě 

testování zvolen děrovaný plech s průměrem oka 1,5 mm a se vzdáleností ok 2,5 mm.  

Pro imobilizaci katalyzátoru na nosič byla vyloučena všechna organická lepidla z důvodu 

jejich rozkladu působením přítomného UV záření. Rovněž byla testováním vyloučena 

většina anorganických pojiv z důvodu malé mechanické odolnosti. Jako nejvhodnější 

imobilizátor se jevilo vodní sklo, které bylo následně s naneseným katalyzátorem vytvrzeno 

při teplotě 200 °C. Celková plocha 1630 cm
2
 byla pokryta 1,5 g katalyzátoru. 

K charakterizaci testovaných fotokatalyzátorů byla použita rentgenová difrakční 

analýza, UV-Vis spektrometrie, měření specifického povrchu a distribuce velikosti pórů 

a analýza povrchu transmisní elektronovou mikroskopií.  
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Výsledky charakterizace katalyzátorů provedené v této práci jsou stručně shrnuty 

v následujících bodech: 

 Metoda práškové rentgenové difrakční analýzy nepotvrdila výrobcem 

deklarovanou informaci, že se jedná o čistý anatas. Z analýzy vyplynulo, že se 

jedná o směs všech tří forem TiO2: anatasu, brookitu a rutilu (68 hm. % anatas,  

25 hm. % brookit a 7 hm. % rutil) s relativně malou velikostí krystalitů 

(10,5 nm, 4,3 nm a 23 nm). Komerční katalyzátor TiO2 -P25 byl směsí anatasu 

a rutilu (80 hm. % anatas a 20 hm. % rutil) a velikostí krystalitů 25 nm a 54 nm.  

 Zjištěné specifické povrchy testovaných fotokatalyzátorů nebyly příliš vysoké. 

Větší specifický povrch vykazoval komerční katalyzátor TiO2-P25 (50 m
2
/g), 

NnF Ceram pouze 30 m
2
/g. 

 Zakázané pásmo bylo vyhodnoceno na základě měření UV-Vis reflektance. Pro 

NnF Ceram katalyzátor obsahující všechny tři fáze (anatas, brookit i rutil) byla 

šířka zakázaného pásma stanovena na 3,15 eV. Vzorek komerčního 

katalyzátoru TiO2-P25, kde je kromě krystalického anatasu i rutil, má hodnotu 

zakázaného pásu větší, a to 3,38 eV. Přítomnost různých typů fází TiO2 

katalyzátoru ovlivňuje šířku zakázaného pásu. 

 Nanovlákenná struktura NnF Ceram katalyzátoru byla jasně prokázána 

transmisní elektronovou mikroskopií. Šířka nanovláken se pohybovala v 

rozmezí od 115,22 nm do 687,66 nm. 

Účinnost ukotvených fotokatalyzátorů na bázi TiO2 byla testována při 

fotokatalytickém čištění vody od vybraných modelových bakterií a hormonů typických pro 

bazénové vody. Výsledky fotokatalytických testů lze shrnout následovně: 

 Oba použité fotokatalyzátory (NnF Ceram i TiO2-P25) imobilizované na nosiči 

lze za daných podmínek použít pro fotokatalytické odbourávání studovaných 

bakterií. 

 Pro odbourávání hormonů vykazoval vyšší fotokatalytickou aktivitu komerční 

katalyzátor TiO2-P25. Nejsnadněji byl odbouráván progesteron a všechny typy 

estradiolů, a to jak v přítomnosti TiO2-P25 tak NnF Ceram. Naopak nejnižší 

konverze bylo dosaženo v případě estronu (E1) a estriolu (E3).  

 Vyšší aktivitu dvoufázového fotokatalyzátoru TiO2-P25 (80 hm. % anatas 

a 20 hm. % rutil) lze přisoudit synergickému efektu. Jedná se o migraci 

fotoexcitovaných elektronů z vodivostního pásu rutilu do vodivostního pásu 

anatasu, čímž se efektivně potlačuje rekombinace párů elektron - díra.  Nicméně 
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reakce probíhají snadněji na aktivních místech anatasu. Pro synergický efekt 

jsou tedy nezbytné obě formy. 

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 imobilizované vodním sklem se ukázaly nadějnými  

pro fotokatalytické čištění vody kontaminované bakteriemi a zbytkovými hormony. Vyvinuté 

fotokatalytické zařízení pro degradaci hormonů a bakterií by mohlo najít uplatnění v 

komerční oblasti využívající vířivky či podobná zařízení, sloužící ke koupání lidí, kteří 

mohou vodu vybranými hormony a bakteriemi znečistit.  
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