
Oponentní posudek doktorské disertační práce ing. Kateřiny Zatloukalově

"Vliv polovodičových materiálů na fotokatalytické reakce"

Doktorská disertační práce ing. Kateřiny Zatloukalové je věnována experimentálnímu studiu účinnosti

katalyzátorů na bázi Ti02 při čištění znečištěných vod hormony, případně bakteriemi. Čistotě vod je ve světě

věnována velká pozornost, protože celosvětové zásoby pitné vody se snižují a je třeba hledat postupy, jak s tímto

cenným zdrojem úsporně hospodařit. Proto je výzkum v této oblasti zajímavý a potřebný. Téma dizertační práce

je tedy vysoce aktuální a z tohoto hlediska je nutné ji hodnotit velmi positivně.

Ve velmi dobře zpracované literární rešerši doktorandka shrnula poznatky týkající se problematiky

fotokatalytických procesů, používaných reaktorů pro reakce v kapalné fázi, popsala i vlastnosti nejužívanějšího

fotokatalyzátoru - Ti02. Podrobně zhodnotila i látky v současnosti nejvíce se vyskytující ve znečištěné vodě, a

to bakterie a hormony. Teoretická část je značně rozsáhlá a čtenáři poskytuje nejdůležitější informace o

problematice odstraňování hormonů a bakterií ze znečištěných vod.

Disertace je zaměřena na analýzu vlastností dvou typů Ti02, nanovlákenného NnF Ceram a komerčního

Ti02-P25, a studium jejich aktivity při odbourávání hormonů a bakterií vyskytujících se nejčastěji ve znečištěné

vodě bazénů a vířivek. Doktorandka nejdříve podrobně charakterizovala oba typy Ti02 metodami fyzikální

adsorpce, XRD, DV-Vis spektroskopií a TEM. Doktorandka úspěšně vyřešila problém ukotvení práškových

katalyzátorů Ti02 na kovový nosič použitím vodního skla s následným žíháním na nízkou teplotu (200°C). Ke

kinetickým experimentům fotokatalytického odbourávání šesti typů hormonů a pěti typů bakterií použila

průtočný reaktor s centrálně umístěným koaxiálním zdrojem UV záření v křemenné trubici a zoptimalizovala

jeho polohu vůči katalyzátoru. Získaný soubor naměřených dat doktorandka uvádí v kapitole Výsledky a

diskuse. Data prokázala schopnost fotokatalyzátorů na bázi Ti02 v daném zařízení katalyzovat rozklad hormonů,

zejména progesteronu a všech typů estradiolů. Podstatně hůře byl degradován estron a estriol. Výsledky dále

ukázaly, že nanovlákenný Ti02 je méně aktivní než standardní komerční TiOTP25, u kterého se zřejmě

uplatňuje synergické působení anatasu a rutilu. Jak doktorandka dokladuje, nanovlákenný Ti02 optimální poměr

anatasu a rutilu neobsahuje. Kompletní rozklad všech typů bakterií byl zaznamenán po 24hodinách ozařování s

katalyzátorem NnFCeram, s Ti02-P25 byl neúplný rozklad zjištěn pouze u Pseudomonas aeruginosa. Na základě

získaných dat doktorandka navrhla provozní jednotku pro čištění znečištěných vod ve vířivkách a odhadla

náklady na provoz takového zařízení.

K práci mám několik poznámek, případně dotazů pro diskusi:

- Práškové vzorky Ti02 byly ukotveny na nosič pomocí vodního skla. Lze očekávat, že se povrch

ukotvených katalyzátorů po ka\cinaci změní? Budou tyto změny pro oba katalyzátory stejné?

- Doktorandka zjistila, že fázové složení nanovlákenného Ti02 se liší od komerčního P25. I kvůli nižšímu

obsahu rutilu a přítomnosti brookitu mohla být aktivita nanovlákenného Ti02 nižší než katalyzátoru P25, jak

doktorandka uvádí. Může doktorandka navrhnout, jak by bylo možné obsah rutilu v nanovlákenném Ti02

zvýšit?

- Jakými matematickými úpravami lze dospět k rovnici (19) platné pro ideální vsádkový reaktor?

- Z údajů prezentovaných ve výsledcích není zcela jasné, jak byly vyhodnoceny rychlostní konstanty

odbourávání hormonů.



- Jak lze vysvětlit nesoulad mezi hodnotami poločasu rozkladu hormonů a experimentálně naměřenými daty

koncentrací naměřených pro ozařování po dobu 24 a 48 h?

- Jak bylo počítáno EEO?Pro vsádkový nebo průtočný reaktor? Zdá se, že některé vypočtené hodnoty EEO

nejsou úplně správné.

- Str. 60, obr. 14: Difrakční linie nanovlákenného Ti02 nejsou dostatečně komentovány, chybí popis pásů

jednotlivých fází.

- V disertaci získané výsledky jsou zajímavé ajistě by stálo za to je opublikovat.

- V práci lze nalézt jen velmi málo překlepů a jiných formálních nedostatků. Na některých místech však

chybí definice rozměrů veličin ve vzorcích obsahujících číselné konstanty (např. na str. 76). Je zřejmě

zbytečné uvádět koncentrace hormonů v ng/I, když hodnoty se pohybují v řádech tisíců. Podobně hodnoty

kinetických konstant uváděné v tabulkách by bylo dobře psát v jednotkách s příslušným řádem.

Disertační práce ing. K. Zatloukalové nové cenné poznatky z oblasti přípravy fotokatalytických katalyzátorů

a jejich použití pro fotokatalytický rozklad hormonů a bakterií ve vodě, na jejichž základě lze navrhnout i

zařízení pro provozní čištění vody v bazénech a vířivkách od znečišťujících látek.

Celkově je práce velmi dobře a srozumitelně napsána, jednotlivé výsledky jsou přehledně dokumentovány a

diskutovány na potřebné odborné úrovni.

Autorka prokázala schopnost zpracovat a třídit literární poznatky, navrhnout a provést potřebné

experimenty, vyhodnotit je a z dosažených výsledků učinit patřičné závěry.

Předkládaná práce ing.K. Zatloukalové svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky kladené na doktorskou

disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 27.3.2015
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