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Abstrakt 
 

Disertační práce se zabývala studiem přípravy polovodičových nanomateriálů 

a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Dál byl zkoumán vliv těchto vlastností 

na fotokatalytickou aktivitu při různých fotokatalytických reakcích. Byly připraveny 

3 různé druhy nanomateriálů a to na bázi sulfidu, oxidu a nitridu. Nejprve byly připraveny 

a charakterizovány kvantové tečky ZnS, CdS a směsné kvantové tečky ZnxCd1-xS 

v rozsahu x = 0 – 1, které byly stabilizovány pomocí kationaktivního surfaktantu. UV-Vis 

absorpční spektroskopie byla použitá pro určení nejnižší rekombinační energie elektronů 

v kvantových tečkách a z těchto údajů byly vypočteny jejich velikosti, které závisely 

na složení ZnxCd1-xS. S rostoucím obsahem Zn klesala velikost kvantových teček. 

Připravené nanočástice byly testovány ve vodném roztoku degradací methylenové modře 

za přítomnosti UVA záření s emisním maximem 365 nm (3,4 eV). Byly zjištěny tři oblasti 

s rozdílnou fotokatalytickou aktivitou, která byla závislá na obsahu Zn. Maximální 

fotokatalytická aktivity byla zjištěna pro kvantové tečky o složení x = 0,6, kdy nejnižší 

rekombinační energie odpovídala energii fotonů z UVA lampy. Fotokatalytická aktivita 

závisela na povrchu nanočástic a kvantových stavech, které se lišily vlivem kvantového 

efektu. 

Další část disertační práce se zabývala přípravou a vlastnostmi nanočástic oxidu 

zinečnatého a jeho využití při produkci vodíku z vodného roztoku amoniaku. Nanočástice 

ZnO byly připraveny termickým rozkladem octanu zinečnatého, srážecí reakcí mezi 

octanem zinečnatým a hydroxidem sodným v přítomnosti UV záření a byly následně 

kalcinovány. Různé metody přípravy měly vliv na utváření různých defektů v krystalové 

mřížce ZnO a byly rozhodujícím faktorem pro fotokatalytickou produkci vodíku. 

Tyto defekty byly důkladně zkoumány pozitronovou anihilační spektroskopii 

a fotoluminiscenční spektroskopii. Bylo zjištěno, že kyslíkaté vakance výrazně snížily 

fotokatalytickou aktivitu. V této části práce byla kromě standardní přípravy, jako je 

kalcinace zinečnaté soli a srážecí reakce, testován také nový způsob přípravy ZnO 

nanopovlaku na povrchu inertního nosiče SiO2 za použití indiové desky, která sloužila jako 

zdroj elektronů. Fotokatalytická aktivita core-shell nanočástic SiO2-ZnO byla testována 

přirozkladu methylenové modře jako potvrzení vzniku fotokatalytické aktivní vrstvy 

nainertním nosiči SiO2. 



   

 

 

Poslední část disertační práce byla zaměřená na přípravu a vlastnosti organického 

polovodičového materiálu, grafitizovaného nitridu uhlíku (g-C3N4) a testování jeho aktivity 

při fotokatalytickém rozkladu fenolu za použití různých zdrojů záření na Univerzitě Porto. 

K charakterizaci připravených katalyzátorů byly použity tyto metody: UV-Vis 

spektroskopie, fotoluminiscenční spektroskopie, infračervená spektroskopie s Fourierovou 

transformací, Rentgenová prášková analýza, skenovací elektronová mikroskopie, 

transmisní elektronová mikroskopie, transmisní elektronová mikroskopie s vysokým 

rozlišením, dynamický rozptyl světla, energiově-disperzní rentgenová analýza, elementární 

organická analýza, termogravimetrická analýza, specifický povrch a distribuce velikosti 

pórů byly stanoveny prostřednictvím fyzisorpce dusíku při 77 K. Na základě charakterizací 

byly zjištěné fyzikálně-chemické vlastnosti katalyzátorů korelovány s jejich 

fotokatalytickou aktivitou.  

Pro studium fotokatalytické aktivity byly použitý různé reaktory na pracovišti IET 

VŠB-TUO, na Univerzitě Porto a na pracovišti CNT, VŠB-TUO. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Polovodičové nanočástice, fotokatalýza, ZnxCd1-xS, ZnO, g-C3N4. 

  



   

 

 

Abstract 

 

This Ph.D. thesis deals with the study of the preparation of semiconductor 

nanoparticles and their photocatalytic properties. In addition, their basic physicochemical 

properties and the effect of these properties on photocatalytic activity during various 

photocatalytic reactions were investigated. Three different types of nanomaterials were 

prepared on the basis of sulphide, oxide and nitride. First, ZnS, CdS and ZnxCd1-xS 

quantum dots in the range  x = 0 – 1 were prepared and characterized. These quantum dots 

were stabilized with a cationic surfactant. UV-Vis absorption spectroscopy was used to 

determine the transition energy of electrons in quantum dots, and from these data, their 

sizes were calculated. The size of quantum dots was depended on the composition x 

in ZnxCd1-xS. As the Zn increased, the size of the quantum dots decreased. These 

nanoparticles were tested on degradation of  aqueous solution of methylene blue under 

UVA radiation with an emission peak at 365 nm (3.4 eV). Three areas with different 

photocatalytic activity, which depended on Zn content, were determined. The highest 

photocatalytic activity was found for quantum dots with composition x = 0.6, when 

the transition energy corresponded to the energy of the photons from the UVA lamp. 

Photocatalytic activity depended on the surface area and quantum states that varied due to 

the quantum confinement effect. 

The next part of this Ph.D. thesis deals with the preparation and properties of zinc 

oxide nanoparticles and their activity in the photocatalytic production of hydrogen from 

aqueous amonia solution. ZnO nanoparticles were prepared by thermal decomposition 

of zinc acetate and by precipitation reaction between zinc acetate and sodium hydroxide 

in the presence of UV radiation and subsequently annealed. Various methods 

of preparation had an effect on the formation of various defects in the ZnO crystal lattice 

and these defects were an important factor for photocatalytic hydrogen production. These 

defects were thoroughly investigated by positron annihilation of spectroscopy 

andphotoluminescence of spectroscopy. It was found that oxygen vacancies significantly 

reduced the photocatalytic activity. In addition to a standard preparation methods such as 

zinc acetate calcination and precipitation reaction, a new method for the preparation 

of ZnO nanolayer on the surface of an inert SiO2 nanoparticles by using an indium plate 

as source of electrons was discovered. The photocatalytic activity of these core-shell SiO2-

ZnO nanoparticles was tested on degradation of  aqueous solution of methylene blue 

to confirm the formation of the photocatalytic active layer on an inert SiO2 carrier. 



   

 

 

The last part of Ph.D. thesis was focused on preparation and properties of organic 

semiconductor material, graphitized carbon nitride (g-C3N4) and testing its photocatalytic 

activity on phenol decomposition by using different sources of radiation at the University 

of Porto. 

For the characterization of prepared photocatalysts were used these methods: UV-

Vis spectroscopy, photoluminescence spectroscopy, Fourier transform infrared 

spectroscopy, X-ray powder analysis, scanning electron microscopy, transmission electron 

microscopy, high resolution transmission electron microscopy, dynamic light scattering, 

energy dispersion X-ray analysis, elemental organic analysis, thermogravimetric analysis, 

surface area and pore size distribution were determined by the nitrogen physisorption 

at 77 K. Based on characterization, the physichochemical properties of the photocatalysts 

were correlated with the photocatalytic activity. 

For the study of photocatalytic activity, various reactors were used at the IET VŠB-

TUO workplace, at the University of Porto and at the workplace of CNT VŠB-TUO. 

 

KEYWORDS: Semiconductor nanoparticles, photocatalysis, ZnxCd1-xS, ZnO, g-C3N4. 
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1 ÚVOD 

Během posledních 30 let výrazně pokročil výzkum v oblasti nanomateriálů. Mezi 

nanomateriály patří látky, které mají aspoň jeden ze tří rozměrů menší jak 100 nm 

a od klasických objemových materiálů se zpravidla liší chemickými i fyzikálními 

vlastnostmi. Nanomateriály mohou mít různé tvary a proto se jejich výsledné vlastnosti 

mohou měnit právě v závislosti na jejich tvaru. Jednou z nejdůležitějších vlastnosti 

nanomateriálů je jejich velikost, díky které daný materiál získává oproti objemovému 

materiálu velmi vysoký specifický měrný povrch, z čehož vyplývá větší adsorpce 

a reaktivita. Tyto nanomateriály mohou být tvořené kovem [1], polovodičem [2], kovovým 

oxidem [3] nebo organickým materiálem [4]. 

  Polovodičové nanočástice patří mezi nanomateriály, které jsou velmi intenzívně 

studovány, protože nalézají využití v různých odvětvích průmyslu. Polovodičové 

nanočástice lze také využít jako tzv. fotokatalyzátory ve fotokatalytických reakcích. Jedná 

se o reakce, které probíhají pouze za přítomností vhodného záření. Tyto reakce lze využít 

například pro rozklad vody nebo rozklad organikcých látek.  

S rozvojem průmyslu dochází neustále ke znečišťování našeho životního prostředí. 

Sanační technologie používané při čištění odpadních vod a starých ekologických zátěží 

zaznamenaly rychlý rozvoj. Společným a často se vyskytujícím požadavkem podmiňujícím 

průmyslovou aplikaci je jejich schopnost odbourávat toxické a často také perzistentní 

organické polutanty. Součástí nových technologií jsou obvyklé separační techniky 

(adsorpce, stripování, membránové procesy).  

Jednou z metod, pomocí které lze eliminovat polutanty jednak ve vodném, 

tak i v plynném prostředí, je právě heterogenní fotokatalýza, která patří do skupiny, 

která se označuje zkratkou AOP (Advanced Oxidation Processes), neboli pokročilé 

oxidační procesy. Jedná se o procesy, které přímo rozkládají organické polutanty, 

využívající přitom obvykle chemické oxidace a redukce. Jsou-li výslednými produkty 

chemické oxidace organických polutantů CO2, H2O a další neškodné anorganické 

sloučeniny, hovoříme o mineralizaci organické matrice [5]. Kromě vod je znečišťována 

i naše atmosféra. V těchto dnech vlivem neustále se rozvíjejících průmyslových aktivit je 

nutno eliminovat i plynné látky, které ovlivňují naši atmosféru. Mezi takovéto látky patří 

i oxid dusný (N2O), jehož koncentrace vzrůstá každým rokem o 0,3 % [6]. Oxid dusný je 

znám jako skleníkový plyn, který se podílí také na rozkladu ozónové vrstvy [7]. Tento oxid 
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podle studií, které byly publikované v roce 2009, představuje v současnosti pro naši 

ozónovou vrstvu největší nebezpečí (větší než tzv. freony) [8].  

V současnosti je takovýto fotokatalyzátor stále v rámci vývoje a je testován pouze 

v laboratorních podmínkách na vhodných sloučeninách, u kterých lze snadno stanovit 

jejich okamžitou koncentraci a tedy zjistit fotokatalytickou účinnost. Pro praktickou 

aplikaci je nutné, aby fotokatalyzátor splňoval řadu podmínek, mezi které patří dobrá 

chemická a fyzikální stabilita, nízká toxicita, vysoká aktivita, nízké náklady na jeho 

přípravu a další.  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce bylo studium přípravy různých polovodičových 

nanomateriálů a jejich využití pro fotokatalýzu. Byly zkoumány jejich základní fyzikálně-

chemické vlastnosti a vliv těchto vlastností na fotokatalytickou aktivitu při různých 

fotokatalytických reakcích. 

Polovodičové nanomateriály studované v rámci této disertační práce lze rozdělit 

následujícím způsobem do 3 částí: 

V první části se zkoumal vliv složení směsných kvantových teček ZnxCd1-xS 

na energii zakázaného pásu a na výslednou fotokatalytickou aktivitu. Tato část částečně 

vycházela z poznatků získaných při bakalářském a magisterském studiu oboru Procesní 

inženýrství na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. 

Pro testování fotokatalytické aktivity byla zvolená methylenová modř a UV lampa 

s emisním maximem při vlnové délce 365 nm podle normy ISO 10678; 2010 – Určení 

fotokatalytické aktivity tuhých povrchů ve vodném roztoku degradací methylenové modři 

[9]. Cílem této části bylo nalezení optimálního složení ZnxCd1-xS s co nejvyšší 

fotokatalytickou aktivitou při ozařování 365 nm UV lampou. 

Další část disertační práce se týkala přípravy a vlastností nanočástic oxidu 

zinečnatého a jeho využití při výrobě vodíku z vodného roztoku amoniaku. Pomocí UV 

záření byly v průběhu přípravy uměle vytvořeny defekty v krystalické mřížce a zkoumal se 

jejich vliv na výsledné vlastnosti ZnO. V této části byla kromě standardní přípravy, jako je 

kalcinace zinečnaté soli a srážecí reakce, testován také nový způsob přípravy ZnO 

nanopovlaku na povrchu inertního nosiče SiO2 za použití indiové desky a následné 

testování fotokatalytické aktivity core-shell nanočástic SiO2-ZnO při rozkladu 

methylenové modře, jako potvrzení vzniku fotokatalytické aktivní vrstvy na inertním 

nosiči SiO2. 

Poslední část tvoří studium přípravy a vlastností organického polovodičového 

materiálu, grafitizovaného nitridu uhlíku (g-C3N4) a testování jeho aktivity 

při fotokatalytickém rozkladu fenolu za použití různých zdrojů záření na Univerzitě  Porto 

v rámci absolvované zahraniční stáže. Fenol byl vybrán z důvodů, že se jedná o velmi 

rozšířený polutant a jeho koncentrace lze snadno stanovit pomoci různých analytických 

metod. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Polovodičové nanočástice 

Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost je závislá na určitých vnějších 

(dodaní dostatečné energie – elektrické, tepelné nebo světelné) nebo vnitřních (příměs 

jiného prvku v polovodiči) podmínkách. Polovodičové nanočástice nacházejí uplatnění 

v mnoha vědních oborech a aplikacích, jakými je biomedicína [10], optická měřicí 

technika [11], ochrana životního prostředí [12], LED diody [13], detektory [14] 

a v neposlední řadě heterogenní fotokatalýza [15-19]. V poslední době se polovodičové 

nanočástice využívají jako tzv. fotokatalyzátory, což jsou látky, které za spoluúčasti záření 

akcelerují fotochemickou reakci. Mezi často používané fotokatalyzátory patří nanočástice 

TiO2 [20, 21], ZnO [22], Fe2O3 [23], WO3 [24], SnO2 [25], ZnS [26], CdS [27], popř. 

jejich směsi ZnxCd1-xS [28].  

Základním parametrem polovodičových nanočástic je šířka zakázaného pásu (Eg), 

což je energetická bariera, kterou musí elektron při excitaci překonat, aby se dostal 

z valenčního pásu do vodivostního pásu (Obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1  Pásová struktura kovu, polokovu, polovodiče a izolátoru s vyznačenou 

Fermiho hladinou. (Převzato a upraveno z [29].) 

 

Valenční pás (Ev) je nejvyšší energetická hladina, která je zaplněna elektrony 

a vodivostní pás (Ec) je nejnižší energetická hladina, která je zpravidla bez elektronů. 
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Hodnotu energie zakázaného pásu (Eg) lze pak vyjádřit jednoduchou rovnici (1) jako rozdíl 

těchto dvou energetických hladin: 

 

                     (1) 

 

Velikost Eg charakterizuje vodivost materiálu. Za polovodiče se považuji látky, 

které mají hodnotu zakázaného pásu v rozmezí od 0 až 4 eV, šedý cín (α-Sn) je nazýván 

„zero-gap“ polovodičem a patří mezi hraniční materiál mezi kovem a polovodičem, též 

nazývaný jako ideální polokov, nad 4 eV se látky nazývají isolátory [30].  

Dalším důležitým parametrem je tzv. Fermiho energie (hladina) (Ef). Jedná se 

o jednu z charakteristik pevných látek. Pokud nedochází k tepelné excitaci, pak je valenční 

pás plně obsazen elektrony a vodivostní pás je prázdný. Při zvýšeni teploty dochází 

k přeskokům elektronů z valenčního pásu do vodivostního pásu. Fermiho energie 

charakterizuje pomyslnou energetickou hladinu, ve které se s 50% pravděpodobnosti 

nachází aspoň jeden elektron při termodynamické rovnováze. U kovu se Fermiho energie 

nachází ve valenčním pásu, zatímco u polovodičů a izolátorů se nachází v oblasti 

zakázaného pásu. Pravděpodobnost obsazení Fermiho hladiny je dána Fermiho rozdělovací 

funkcí, rovnice (2): 

 

        
 

    

      

        (2) 

 

kde E je energie obsazeného stavu, Ef je Fermiho energie (hladina), kB je Boltzmanova 

konstanta a T je termodynamická teplota. Fermiho energie je energetická hladina, která je 

při 0 K nejvýše obsazena elektrony. Energetická hladina je obsazena elektrony 

s pravděpodobností f (E) a je prázdná s pravděpodobností 1 - f (E), je tedy obsazená dírou 

[31]. 

Vzhledem k různým polohám energetických hladin vodivostních a valenční pásů 

mohou mít fotokatalyzátory 4 typy účinků: oxidační, redukční, oxidační a redukční nebo 

žádný. Zde je nutné zvážit také to, jakou funkci po daném fotokatalyzátoru požadujeme: 

degradaci organických a toxických látek [32, 33], produkci vodíku při rozkladu vody [34, 

35], redukci CO2 na CH4 [36] a jiné. Mezi nejčastěji používané polovodičové materiály pro 



   

6 

 

fotokatalýzu patří TiO2, ZnO, ZnS, CdS. V poslední době se zvyšuje zájem také 

o organické tzv. „metal-free“ polovodičové materiály jako je např. g-C3N4 [37-41]. 

 

3.1.1 Přímý a nepřímý zakázaný pás. 

Proces rekombinace ve velké míře závisí na pásové struktuře daného polovodiče. 

Rozlišují se dva typy pásových struktur: přímý zakázaný pás a nepřímý zakázaný pás. 

Přímý zakázaný pás znamená, že v E-k diagramu jsou elektrony na nejnižší energetické 

hladině vodivostního pásu a mají stejný moment hybnosti jako elektrony valenčního pásu. 

Pro nepřímý zakázaný pás platí, že elektrony nemají stejný moment hybnosti a leží 

na jiném vlnovém vektoru, jak je naznačeno na Obrázku 2. Rekombinace mezi elektronem, 

který je blízko spodní hladiny vodivostního pásu, a dírou v horní hladině valenčního pásu 

vyžaduje tak nejen výměnu energie, ale i hybnosti. Pro rekombinaci v polovodiči 

s nepřímým zakázaným pásem je změna této energie zprostředkována pomoci fotonu 

za spoluúčasti fononu, který zachovává hybnost. Tato multičásticová interakce je velmi 

málo pravděpodobná a účinnost rekombinace v polovodiči s nepřímým zakázaným pásem 

je nižší než u polovodiče s přímým zakázaným pásem [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2  Pásový diagram znázorňující přímý a nepřímý zakázaný pás. (Převzato 

a upraveno z [43].) 
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3.1.2 Stanovení velikosti zakázaného pásu 

Hodnotu energie absorpční hrany lze nejjednodušeji získat z UV-Vis absorpčních 

spekter. Jedná-li se o nanočástice v kapalném médiu [44] platí: 

 

                
       

 (3) 

 

kde ε je absorpční koeficient, hν je energie fotonů a rp charakterizuje přechod elektronu 

během absorpce fotonů částicemi a nabývá hodnot rp = 0,5 pro přímý dovolený přechod, 

rp = 1,5 pro přímý nedovolený, rp = 2 pro nepřímý dovolený a rp = 3 pro nepřímý 

nedovolený přechod a C je konstanta, která závisí na pravděpodobnosti daného přechodu 

[45]. Při měření prášku se získá závislost reflektance na vlnové délce. Proto je nutné 

nejprve převést reflektanční spektrum na absorpční spektrum. Reflektance závisí výhradně 

na poměru absorpčního a rozptylového koeficientu. Poměr mezi absorpčním 

a rozptylovým koeficientem můžeme vyjádřit jako: 

  

 

 
 

       

    
           (4) 

 

kde K je koeficient absorpce, S je koeficient rozptylu a R je difúzní reflektance vrstvy 

v nekonečné hloubce.  Tento poměr (K/S) se nazývá Kubelka-Munk funkce (KM). 

Ta poskytuje správné hodnoty pro limitní případy: Pro neabsorbující vzorek (K  0) 

by všechno světlo mělo být odraženo R∞  1. Pro nerozptylující vzorek (S  0) by žádné 

světlo nemělo být odraženo R∞  0 [46].  

Pro odečet velikosti Eg je nutné sestavit graf, který představuje závislost (Ahν)
2
 = 

f(hν) pro nanočástice v kapalném médiu a (KM*hν)
2
 = f(hν) pro práškové nanočástice. 

Exponent rp = 0,5 tak odpovídá přímému dovolenému přechodu a absorpční koeficient  je 

nahrazen absorbanci A, která je definována Lambert-Beerovým zákonem: 

 

                   (5) 
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kde c je koncentrace absorbující látky a l je tloušťka kyvety se vzorkem. Velikost Eg 

získáme extrapolaci tečny do osy x (Obr. 3). 

Velikost polovodičových nanočástic, jejichž průměr je do 10 nm a řadí se mezi 

tzv. kvantové tečky, lze stanovit pomocí rovnice (6), která vychází z energetického rozdílu 

zakázaného pásu mezi objemovým materiálem a kvantovou tečkou [47]. 
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kde Et je nejnižší rekombinační energie mezi elektroném na n-té vodivostní hladině a dírou 

na n-té valenční hladině v kvantové tečce, Eg je energie zakázaného pásu objemového 

materiálu, h je Planckova konstanta, r je poloměr částice, me a mh jsou efektivní hmotnosti 

elektronu a díry, e je náboj elektronu, εr je dielektrická konstanta materiálu a ε0 je 

permitivita vakua. 

 

Obrázek 3  Odečet absorpční hrany pro kvantové tečky ZnS pomoci Taucova grafu. 

 

3.1.3 Způsoby přípravy polovodičových nanomateriálů 

Nanomateriály se obecně připravuji dvěma různými cestami, které jsou označované 

jako „bottom-up“ a „top-down“. V prvním případě se jedná o chemickou syntézu, kdy se 

materiál připravuje z jednoduchých prekurzorů na molekulární úrovni a jejich postupným 
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růstem ve větší celky (Obr. 4). Nejčastěji se využívají srážecí reakce [48, 49]. V druhém 

případě se objemový materiál zpracovává např. mletím a drcením [50, 51].  

 

 

Obrázek 4  Základní postup při přípravě nanomateriálů. (Převzato a upraveno z [52].) 

 

Nanomateriály lze ovšem připravit i kombinací obou výše uvedených metod [53]. 

Většina připravených nanomateriálů je ve formě sypkých prášků. Nevýhodou těchto 

práškových materiálů je jejich pozvolné shlukování do větších agregátů [54, 55]. Pokud je 

nutné, aby si částice zachovaly svou velikost po delší dobu, je vhodné je stabilizovat 

v kapalném médiu pomocí tzv. stabilizátoru.  

Mezi nejčastěji používané stabilizátory patří tenzidy cetyltrimetylammonium 

bromid (CTAB) [56-58], 1,4-bis(2-ethylhexyl)-1,4-dioxobutane-2-sulfonát sodný (AOT) 

[59, 60] nebo polyvinylpyrrolidon (PVP) [61, 62]. K výrazné stabilizaci nanočástice 

dochází při překročení tzv. kritické micelární koncentrace tenzidu. Při této koncentraci se 

začnou vytvářet micely, které mají funkci nukleačních center a dochází zde k růstu 

nanočástice a pak k následné stabilizaci za vzniku dvojvrstvy tenzidu (Obr. 5). Zřejmě 

nejstabilnější hydrofilní slupku lze vytvořit pomocí trialkoxysilanů s hlavním řetězcem 

obsahujícím –SH skupinu. Je možné také použít polymery s hydrofilními i hydrofobními 

skupinami, které se ve vodě samy orientují hydrofilními skupinami vně slupky 

a hydrofobními dovnitř. Vzniká tak jakási síťová struktura polymeru okolo nanočástice. 

Je tenčí a více homogenní než polymerní křemíková slupka. Podobně stabilizuje 

nanočástice i fosfolipidová micela [63]. 
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Obrázek 5  Schéma stabilizace nanočástice ZnS pomocí elektrické dvojvrstvy a následně 

pomocí tenzidu na základě měření ζ-potenciálu a vymezení Sternovy vrstvy. (Převzato 

a upraveno z [64].) 

 

3.1.3.1 Top-down metody 

3.1.3.1.1 Vysokoenergetické mletí 

Na přípravu nanomateriálů pomocí této metody se používá tzv. planetární mlýn, 

který byl původně vyvinut jako prostředek v práškové metalurgii k přípravě disperzních 

oxidů, které zvyšovaly pevnost tuhé látky. Mezi nejčastější používané mlýny patří kulový 

vibrační a kulový planetární mlýn. Prostřednictvím malých kulovitých těles v rotujícím 

válci, které drtí vsázku a také vzájemným třením jednolitých kuliček, dochází k rozbití 

objemového materiálu na menší částice až nanočástice [65]. 

3.1.3.1.2 Litografické leptání 

Litografické leptání je technologický proces, který slouží pro vytváření jemných 

struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktury). Jedná se o přenesení dané struktury 

na povrch strukturovaného substrátu. Principem této metody je interakce 

elektromagnetického záření se světlocitlivou složkou vymezené části fotorezistu 

naneseného na povrch substrátu. Následné odstranění exponovaných (pozitivní rezist) nebo 

neexponovaných (negativní rezist) částí fotorezistu (Obr. 6) [66]. 
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Obrázek 6  Schéma postupu při litografickém leptání. (Převzato z [66].) 

 

3.1.3.2 Bottom-up metody 

3.1.3.2.1 Srážecí reakce 

Srážecí reakce spočívají ve srážení částic o velikostech pár jednotek až stovek 

nanometrů. Anorganická sůl (chloridy, nitridy, octany, šťavelany, atd.) je rozpuštěná 

ve vodě. Kovové kationty jsou pak v hydratované formě (např. Al(H2O)
3+

 

nebo Fe(H2O6)
3+

). Tyto hydratované formy potom reaguji s alkalickým roztokem (NaOH, 

KOH) a při překročeni součinu rozpustnosti produktu dochází k homogenní 

nebo heterogenní nukleaci zárodků. Přenos látky z drobnějších částic na částice větších 

rozměrů, probíhající v reálné polydisperzní soustavě v důsledku vyššího tlaku páry 

(Kelvinova rovnice) nebo větší rozpustnosti (Ostwaldova-Freundlichova rovnice) menších 

částic. Toto snižování stupně disperzity probíhá až do přeměny disperzní soustavy 

na soustavu dostatečně hrubě disperzní, v níž jsou rozdíly rozpustnosti nebo tlaku páry 

částic s různým rozměrem již velice nepatrné a rychlost procesu je zanedbatelně malá 

(Obr. 7) [67]. Finální částice jsou pak následně filtrovány, promyty a sušeny, případně 

kalcinovány až na finální materiál. Takto lze připravit většinu nanočástic na bázi sulfidu 

a oxidu [68]. Výsledné vlastnosti nanočástic lze ovlivnit reakčními podmínkami, 

koncentrací prekurzorů, reakční teplotou, hodnotou pH, tenzidy. 
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Obrázek 7  Proces Ostwaldova zrání. (Převzato z [67].) 

 

3.1.3.2.2 Sol-gel metody 

Sol-gel metody patří v současnosti mezi velmi dobře prozkoumané technologie, 

které patří do oblasti koloidní chemie a nabízí možnosti přípravy různých materiálů 

s novými, předem definovanými vlastnostmi pomocí jednoduchého procesu při relativně 

nízké nákladové ceně. Jedná se o chemickou přeměnu kapaliny (sol) v gel s následnou 

úpravou a přechodem na tuhý materiál (Obr. 8). Hlavní výhodou tohoto procesu je vysoká 

čistota a uniformnost struktury, které je dosaženo při nízkých teplotách [68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8  Přehled základních sol-gel metod. (Převzato a upraveno z [68].) 
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3.1.3.2.3 Termický rozklad 

Při této metodě dochází k rozkladu práškového prekurzoru vlivem teploty 

a rozložené zbytky začnou vytvářet zárodky a růst. Proces je ovlivněn teplotou, okolní 

atmosférou a tloušťkou vrstvy. Tvorba nanočástic může probíhat i v matrici prekurzoru. 

Pro přípravu oxidů se nejčastěji používají soli (octany, šťavelany a další) [69, 70]. Pomocí 

teploty a rychlosti ohřevu lze měnit finální strukturu, fázové složení, množství defektů, 

velikost nanočástic a s tím související optické a fotokatalytické vlastnosti [71].   

3.1.3.2.4 Spinning metody 

Taty metody se používají pro výrobu nanovlákenných materiálů. Princip spočívá 

v aplikaci dostatečně vysokého napětí na kapičku polymerní kapaliny. Uvnitř kapky dojde 

k elektrostatickému odpuzování, které působí proti povrchovému napětí a kapka je 

napnutá. V kritickém místě dojde k vytvoření tzv. Taylorova kužele. Je-li molekulární 

soudržnost kapaliny dostatečně vysoká, nedochází k rozpadu proudu a vznikne tenké 

vlákno (Obr. 9). Je-li molekulární soudržnost kapaliny příliš nízká, pak dojde k vytvoření 

malých kapek, které jsou elektrosprejovány [72]. 

 

Obrázek 9  Schematický diagram základního uspořádání elektrospinningu (a). Fotografie 

nanovlákna při elektrospinningu zachycena vysokorychlostní kamerou (b). (Převzato 

a upraveno z [72].) 
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3.2 Charakterizace nanomateriálů 

Vlastnosti připravených polovodičových nanomateriálů závisi na mnoha 

parametrech, mezi které patří velikost, morfologie a chemické složení nanočástic, typ 

a množství defektů uvnitř struktury, velikost zakázaného pásu, pozice valenčního 

a vodivostního pásu a další. Vysoký poměr povrchu k objemu nanočástic společně 

s kvantovými efekty měni elektronické, magnetické, optické a mechanické vlastnosti 

různých nanomateriálů. Kromě těchto základních vlastnosti se vlivem nenasycenosti 

povrchových vazeb zvyšuje také reaktivita nanočástic, která může ovlivňovat také toxicitu 

nanomateriálů. 

3.2.1 Velikost a tvar nanomateriálů 

Velikost částic a velikostní distribuce nanočástic může být určena za použití mnoha 

komerčně dostupných přístrojů. Lze měřit suché prášky a prášky, které jsou dispergovány 

v suspenzi. Obecně se používaji dvě metody pro definování velikosti částic. První metoda 

je založená na pozorování a měření aktuálních velikostí částic pomocí elektronových 

mikroskopů, kdy jsou nanočástice zobrazeny ve formě fotografie, 2D u transmisní 

(prozařovací) elektronové mikroskopie (TEM) nebo ve 3D u skenovací (rastrovací, 

řádkovací) elektronové mikroskopie (SEM). Druhá metoda je založena na vztahu mezi 

chováním částice a její velikosti. Toto však často není zcela přesné, protože se zde většinou 

předpokládá, že částice je kulovitého tvaru a pokud jsou částice jiného rozměru, je zde 

určitá odchylka od skutečné velikosti nanočástice. Mezi tyto metody patří měření 

dynamického rozptylu světla (DLS). 

 

3.2.1.1 Dynamický rozptyl světla 

Tato technika je rozsáhle používana k určení velikosti nanočástic v rozmezí 

od jednotek nanometrů až po několik mikrometrů v koloidním roztoku. V roztoku, který 

obsahuje kulovité částice, které po ozáření mnochormatickým světlem (laserem) 

a vlivem Brownova pohybu, se vytváří tzv. Dopplerův posun. Monochromatické světlo 

zasáhne pohybující se částice, což způsobí změnu vlnové délky původního světla a tato 

změna je detekována. Velikost této změny ve vlnové délce pak určuje velikost částice. 

Tento parametr pak pomáhá při vyhdnocení velikostní distribuce všech částic v měřeném 

roztoku. Je nutné se zmínit, že tato metoda neposkytuje velikost samostatné částice, 
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ale tzv. hydrodynamickou velikost, kdy se výsledna hodnota velikosti skládá z velikosti 

samotné částice a z obalu, který tvoří molekuly rozpouštědla. [73,74]. 

 

3.2.1.2 Transmisní elektronová mikroskopie 

Pomocí TEM lze získat informace o velikosti částic, velikostní distribuci 

a morfologií nanočástic. Elektronová mikroskopie je v podstatě jedinou technikou, díky 

které lze přímo vidět jednotlivé částice a změřit jejich velikost [75]. Obvykle jsou odečtené 

velikost vyjádřené jako průměr koule, která má stejnou projekční plochu jako projektovaný 

snímek částice. Pro odečtení velikostí z fotografie se používají ruční nebo automatické 

techniky. TEM snímky mohou být také použity k posouzení, zda došlo k vytovření dobré 

disperzity nebo uvnitř systému došlo k aglomeraci částic. TEM snímky zobrazuji částice 

pouze ve 2D a umožňuje sledovat částice o tloušťce až 100 nm. Vzhledem k příbuznosti 

paprskových diagramů lze TEM považovat za jistou analogii světelného mikroskopu 

v procházejícím světle. Oba přístroje mají společnou i řadu součástí – zdroje světla nebo 

elektronů, čočky skleněné nebo elektromagnetické a v obou se vzorek umisťuje 

na mechnický stolek (Obr. 10). TEM potřebuje ke své činnosti i mnoho dalších systému, 

které u světelného mikroskopu nejsou, např. vysokonapěťové zdroje, elektroniku k řízení 

mikroskopu a výkonný vakuový systém pro vyčerpání jeho vnitřních prostor mikroskopu 

na hodnotu, která zabezpečí střední volnou dráhu elektronu alespoň v délce 3 m [76]. 

Obraz je tvořen elektrony, které prošly skrz vzorek a byly zachyceny pomocí snímače 

CCD. U transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM) pozorujeme 

difrakční obrazce, které jsou Fourierovou transformací periodického potenciálu. Zde 

získání obrazu vyžaduje zpětnou matematickou transformaci měřeného signal. 

V současnosti lze získat snímky, kde lze pozorvat detaily až kolem 0,08 nm [77]. 

 

3.2.1.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Tato technika je určena k pozorování povrchů vzorků a jedná se o nepřímou 

metodu, kdy výsledný obraz je tvořen sekundárním signálem – sekundární elektrony (SE), 

odražené elektrony (BSE). Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu má velkou 

hloubku ostrosti a částice lze pozorovat ve 3D aspektu. SEM je konstruován podobně jako 
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TEM, rozdíl je především v urychlovacím napětí a v detekci SE, BSE a nikoliv prošlých 

elektronů [78]. 

Přidavným zařízením u SEM je často tzv. energiově disperzní analyzátor RTG 

(EDX). Principem je detekce rentgenového záření a udává nám informaci o chemickém 

složení zkoumaného vzorku. Výstupem EDX analýzy je spektrum četnosti rentgenového 

signálu v jednotlivých energetických oknech, což jsou píky, které odpovídají jednotlivým 

prvkům a jejichž výška je úměrna koncentraci daného prvku ve vzorku [79].  

V současné době se používají také tzv. STEM mikroskopy, což je metoda 

kombinující oba předchozí režimy (transmisní i skenovací). 

 

 

Obrázek 10  Zjednodušené schéma transmisního a skenovacího mikroskopu. (Převzato 

z [80].) 

 

3.2.2 Struktura a morfologie nanomateriálů 

3.2.2.1 Rentgenová difrakční analýza 

Pomoci RTG analýzy lze zjistit strukturu a chemické složení vzorku. Principem 

rentgenové difrakční analýzy je pružný rozptyl (difrakce) procházejícího rentgenového 

záření zkoumaným materiálem. Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů 

v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření 

ke vzniku difrakčních maxim. Jejich intenzita, tvar a poloha závisí na druhu atomů 
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a dokonalosti jejich uspořádaní. Analýzou získaného difrakčního záznamu lze pak určit 

krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu [74].  

Kromě těchto základních údaju lze zjistit také velikost krystalitu. Náhodně 

orientované krystaly v nanokrystalickém materiálu způsobují rozšíření difrakčních píků. 

Tento jev je připisován absenci skládajících a rozkládajících interferencí RTG paprsků 

v mřížce o konečné velikosti. Průměrná velikost krystalitu lze vypočítat na základě plné 

šířky v polovině maxima (FWHM) difrakčního píku: 

 

        
  

     
      (7) 

 

kde dRTG je velikost krystalitu,   je vlnová délka difrakce, B je korigována FWHM,   je 

difrakční úhel a K je konstanta, která charakterizuje tvar částice, její hodnota se blíži 1. 

Hlavním předpokladem je, že u vzorku nedochází k žádnému vnitřnímu pnutí (tahu či 

tlaku) [81]. 

 

3.2.2.2 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie (IČ) je analytická technika určena především pro 

identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a také pro stanovení 

anorganických látek. Tato technika měří pohlcení infračerveného záření o různé vlnové 

délce analyzovaným materiálem. Principem metody je absorpce infračerveného záření 

při průchodu vzorkem, při níž dochází ke změně rotačně vibračních energetických stavů 

molekuly v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. Analytickým výstupem 

je infračervené spektrum, které je grafickým zobrazením funkční závislosti energie, 

většinou vyjádřené v procentech transmitance nebo jednotkách absorbance na vlnové délce 

dopadajícího záření. Závislost enegie na vlnové délce je logaritmická, proto se používá 

vlnočet, který je definován jako převrácená hodnota vlnové délky a tedy uvedená závislost 

energie na vlnočtu vude funkcí lineární. 

Absorpční pásy mající vrcholy v intervalu 4000 – 1500 cm
-1

 jsou vhodné 

pro identifikaci funkčních skupin (např. –OH, C=O, N-H, CH3 aj.). Pásy v oblasti 1500 – 

400 cm
-1

 jsou nazývané oblastí „otisku palce“ (fingerprint region). Pomocí „Search 

programů“ a digitalizovaných knihoven infračervených spekter je možné identifikovat 
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neznámou analyzovanou látku. V současnosti se objevují software, které umožňují 

simulovat infračervené spektrum organických molekul [82]. 

 

3.2.2.3 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku 

Pomocí této metody lze stanovit specifický měrný povrch, pórovitost (tvar, původ 

a rozměr pórů a celkový objem pórů). Vystaví-li se porźní látka (absorbent) v uzavřeném 

prostoru určitému tlaku plynu nebo páry (absorbát), začne se plyn adsorbovat na povrch 

absorbentu a v systému klesá tlak. Hmotnost absorbentu sledovaná např. podle prodloužení 

pružné křemenné spirály, na které je absorbent upevněn, stoupá. Po jisté době se dosáhne 

adsorpční rovnováhy a hmotnost vzorku i tlak plynu se již nemění. Množství 

adsorbovaného plynu lze spočíst z přírůstku hmotnost vzorku, nebo z poklesu tlaku 

absorbátu (je-li obejm zařízení) s použitím stavové rovnice plynu. Opakuje-li se takové 

měření při řadě tlaků plynu a při stále stejné teplotě, získá adsorpční isoterma, tj. závislost 

rovnovážně adsorbovaného množství absorbátu na tlaku absorbátu za konstantní teploty.  

Adsoprci způsobují síly působící mezi tuhým absorbentem a molekulami plynného 

absorbátu. Jsou-li tyto síly stejného druhu jako síly van der Waalsovy jedná se o fyzikální 

adsorpci. Běžně se k určování isoterem fyzikální adsorpce používá objemová metoda, 

založena na známém stavovém chování plynu – absorbátu. Podle velikosti pórů 

rozlišujeme mikro, meso a makropóry.  

Model adsorpce BET předpokládá vícevrstvou adsorpci a neobsahuje předpoklad 

adsorpčních center. Adsorpce tedy probíhá na povrchu absorbentu tak, že se molekuly 

absorbátu ukládají na povrchu těsně vedle sebe. Vícevrstvová adsorpce probíhá současně 

v různých vrstvách; zatímco první adsorpční vrstva ještě není zcela obsazena, dochází 

k adsorpci i ve druhé a případnědalších vrstvách. To je příčinou zavedení pojmu statistická 

monovrstva (am), který označuje množství absorbátu potřebné k pokrytí adsorbentu právě 

jedinou vrstvou adsorbátu. Během adsorpce k vytvoření úplné adsorpční monovrstvy 

ve skutečnosti nedochází, isoterma BET však dovoluje určit am z průběhu adsorpční 

isotermy. Významnost znalosti množství absorbátu v statistické monovrstvě, am, spočívá 

v tom, že z am lze určit specifický povrch absorbentu. O adsorbovaném absorbátu 

se předpokládá, že má charakter kapaliny. Před použitím isotermy BET je nutno 

si uvědomit, že isoterma nepředpokládá přítomnost mikropórů a nebere v úvahu kapilární 
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kondensaci. Odtud plyne, že tato isoterma by se měla používat v případě experimentálních 

isoterm typu II a IV [83].  

 

3.2.3 Optoelektronické vlastnosti nanomateriálů 

3.2.3.1 Ultrafialová a viditelná spektroskopie 

Spektrometrie UV-Vis je jednou z nejrozšířenějších instrumentálních technik, které 

se využívají v běžné analytické praxi. Využívá se molekulové absorpce 

elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek 200-400 nm (blízká UV oblast) 

a 400-750 nm (VIS oblast).  

Pomocí této metody lze stanovit energii zakázaného pásu jak bylo popsáno 

v kapitole 3.1.2. Absorpcí záření dochází v molekulách k přechodu elektronů. Typy 

elektronových přechodů souvisejí s přechody valenčních elektronů mezi vazebnými 

a nevazebnými molekulovmi orbitály. Při tvorbě molekulové vazby dochází k překyryvu 

dvou atomových orbitálů (AO) tak, že vzniká bazebný a protivazebný (antivazebný) popř. 

nevazebný molekulový orbital (MO). Energie vazebných je nižší a energie protivazebných 

MO je vyšší než energie původních AO. Nevazebné MO představují prakticky nezměněné 

AO, které jsou zaplněny nevazebnými elektrony (n), tj. volnými elektronovými páry 

heteroatomů N, O, S, halogenů atd. Vzájemným překryvem s AO typu s vznikají  

vazebný a 
*
 protivazebný MO (jednoduchá vazba). Překryvem px AO vznikají obdobně  

a 
*
 MO a překryvem py a pz AO vznikají π a π

*
 MO (dvojná a trojná vazba). Elektronová 

spektra vznikají při přechodech valenčních elektronů mezi vazebnými a protivazebnými 

MO a mezi nevazebnými a protivazebnými orbitaly. Energie roste v tomto pořadí:  > π > 

n > π
* 
> 

*
 (Obr. 11) [84]. 

 

Obrázek 11  Schématické znázornění typů energetických přechodů. (Převzato z [84].) 
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3.2.3.2 Fotoluminiscenční spektroskopie 

Fotoluminiscenční spektroskopie sama o sobě není v běžných laboratořích příliš 

rozšířena. Umožňuje nám zkoumat elektronovou strukturu materiálů a zjistit přítomnost 

defektů ve struktuře, které interaguji s fotogenerovanými elektrony a vakancemi. Dále lze 

stanovit účinnost separace elektronů a vakancí.  

Důsledkem absorpce elektromagnetického záření je excitace elektronů. Když je 

světelné kvantum absorbováno molekulou, dochází ke změně elektronové konfigurace na 

konfiguraci odpovídající excitovanému stavu. Absorpce světla molekulou v základním 

stavu (S0) způsobí excitaci (skok) jednoho elektronu z původně nízko ležícího obsazeného 

orbitalu do neobsazeného orbitalu s vyšší energií. Může dojít k vytvoření jednoho ze dvou 

elektronově rozdílných excitovaných stavů: a) singletní stav (S1) charakterizovaný energií 

základního vibračního stavu ES, kde jsou spiny obou elektronů antiparalelní; b) tripletní 

stav (T1) charakterizovaný energií základního vibračního stavu ET, kde jsou spiny 

elektronu paralelní. Vytvoření singletního stavu přímo excitací je z kvantově-

mechanického hlediska nejpravděpodobnější. Excitovaná molekula se bez ohledu 

na způsob excitace může zbavit přebytečné energie různými deaktivačními procesy: 

a) zářivými (emise světla – fluorescencí (doba trvání 10
-9

 – 10
-6

 s) nebo fosforescencí 

(doba trvání 10
-6

 – 10
2
 s)); b) nezářivými (zvýšením tepelné energie systému – vibrační 

relaxace, vnitřní konverze, mezisystemová konverze; c) fotochemickými reakcemi. 

Tyto procesy lze znázornit pomcí Jablonského diagramu (Obr. 12) [85, 86]. 

 

Obrázek 12  Základní schéma Jablonského diagramu. (Převzato a upraveno z [87].) 
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3.2.3.3 Pozitronová anihilační spektroskopie 

Pozitronová anihilační spektroskopie využívá pozitron jako sondu ke studiu 

struktury materiálů. V pevných látkách jsou pozitrony anihilovány elektrony a emitované 

anihilační záření přináší informaci o parametrech anihilačního procesu. Hlavní 

pozorovatelné jsou doba života pozitronu a Dopplerův posuv energie anihilačních fotonů. 

Pozitron implantovaný do dokonalého krystalu je delokalizovaný v krystalové mříži 

a pozitronová hustota má formu modulované rovinné vlny. Defekty krystalické mříže 

spojené s volným objemem (např. vakance, dislokace, hranice zrn atd.) představují pro 

pozitron potenciálové jámy a mohou vést k záchytu pozitronu, tj. může dojít ke vzniku 

vázaného stavu pozitronu v defektu. Takto zachycené pozitrony mají delší dobu života než 

pozitrony delokalizované v krystalické mříži. Doba života pozitronu je určena lokální 

elektronovou hustotou v místě defektu. Každý stav pozitronu v daném materiálu přispívá 

do spektra dob života pozitronů exponenciální komponentou. Změřením dob života těchto 

exponenciálních komponent je možné identifikovat typy defektů ve studovaném materiálu. 

Z intenzit těchto komponent lze potom pomocí vhodného modelu určit koncentrace 

defektů [88]. 

 

3.2.4 Chemické složení organických nanomateriálů 

3.2.4.1 Organická elementární analýza 

Jedná se o destruktivní analytickou metodu, kdy se vzorek spaluje při vysoké 

teplotě v kyslíkové atmosféře nebo se oxiduje v kyselině chromsírové. Touto metodou se 

zjišťuje, kterými prvky je neznámá organická látka tvořena. Patří mezi ně hlavně uhlík, 

vodík, kyslík, dusík, halogeny, fosfor a síra. Výsledky elementární analýzy podávají 

o organické sloučeníně velmi obecné informace. Doplňujícími informacemi jsou výsledky 

předběžných zkoušek. K nim patří například popis vnějších znaků vzorku (vzhled, 

skupenství, barva, zápach apod.), zkouška v plameni, zkouška na kyselost a zásaditost 

apod. [89].   
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3.2.5 Sulfidy zinku a kadmia 

Sulfidy jsou sloučeniny síry s jiným prvkem, nejčastěji kovem nebo polokovem. 

Atom síry má v sulfidech vždy oxidační číslo –II a obecný vzorec sulfidu lze zapsat jako 

MS, kde M značí atom kovu nebo polokovu. Mezi nejčastěji použité polovodiče patří CdS, 

ZnS, Cu2S a CuS [90, 91]. 

 ZnS je obecně považován za velmi účinný fotokatalyzátor z celé řady sulfidů díky 

jeho vynikajícím vlastnostem, mezi které patří rychlé generování elektronů a děr 

při fotoexcitaci, vysoký záporný redukční potenciál excitovaných elektronů a vyšší poloha 

vodivostního pásu ve vodných roztocích [92]. Velikost zakázaného pásu lvantových teček 

ZnS dosahuje hodnot až 3,9 eV a patří mezi polovodiče typu n [93, 94]. Tato skutečnost 

vylučuje použití samotného ZnS v praktické aplikaci při ochraně životního prostředí, aniž 

by se použil zdroj záření s dostatečnou energii fotonů. Dalším velkým nedostatkem tohoto 

polovodiče je, že v průběhu fotokatalytické reakce dochází vlivem děr k vlastnímu 

rozkladu polovodiče. Tato reakce se nazývá fotokoroze. Jedná se o destrukci krystalové 

mřížky, která má za následek pokles fotokatalytické aktivity během reakce [95]. 

Mezi další velmi často používané polovodiče se řadí sulfid kademnatý. Tento sulfid 

má téměř ideální postavení valenčního a vodivostního pásu a jeho zakázaný pás má 

hodnotu kolem 2,5 eV, také patří mezi polovodiče typu n [96, 97] a je schopen generovat 

elektrony a díry ve viditelné oblasti slunečního spektra. Z tohoto důvodu je mu věnována 

velká pozornost v oblasti produkce vodíku při rozkladu vody [98, 99]. Jeho nevýhodou je 

podobně jako u ZnS, že v nepřítomnosti kyslíku podléhá fotokorozi [100]. 

Během ozařování probíhá také vratná reakce podle rovnice (8), avšak v průběhu 

reakce bylo zjištěno, že koncentrace Cd
2+

 a S
2-

 postupně roste a snižuje se tak opět 

fotokatalytická aktivita [101]. 

 

        
                 (8) 

 

Mnoho výzkumných týmů se snaží o potlačení fotokoroze u ZnS a CdS pomocí 

různých metod, jakými jsou například umělé vytvoření defektů uvnitř struktury [95], 

kombinace s jinými polovodiči [102], použití činidel, které reaguji s děrami a snižují jejich 

počet v polovodiči [103], případně dopování jinými heteroatomy, které by snížily oxidační 

účinky děr vlivem změny pozice valenčního pásu [104, 105]. 
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Směsné kvantové tečky ZnxCd1-xS mají výhodu oproti čistým kvantvým tečkám 

ZnS a CdS v tom, že lze pomocí rozdílné kompozice snadněji ovlivnit velikost zakázaného 

pásu, polohu vodivostního a valenčního pásu a efektivně snížit také nežádoucí fotokorozi 

a tím výrazně ovlivnit výslednou fotokatalytickou aktivitu [106-108]. Jejich další výhodou 

je také snadná příprava pomocí srážecí reakce podobně, jako tomu bylo v případě 

kvantových teček ZnS a CdS [109]. 

 

3.2.6 Oxid zinečnatý 

Oxid zinečnatý patří mezi n-typ polovodiče s širokým zakázaným pásem až 

3,37 eV. Tento oxid je používán pro jeho dobré katalytické, elektrické, optoelektronické 

a fotochemické vlastnosti [110-112]. Díky těmto vlastnostem nalezl oxid zinečnatý 

uplatnění také v medicíně a kosmetice [113]. Vzhledem k jeho vysoké fotokatalytické 

aktivitě nalezly nanostruktury oxidu zinečnatého uplatnění ve fotokatalytických reakcích 

[114]. Jeho chemické a fyzikální vlastnosti závisí z větší míry na jeho morfologii a z tohoto 

důvodu je proto také věnovaná velká pozornost i jeho přípravě [115]. 

ZnO lze připravit do tzv. 1D, 2D a 3D struktur (Obr. 13). Jednodimenzionální 

struktury představuji nejpočetnější skupinu, která zahrnuje nanotyčinky [116], nanojehly 

[117], nanoprsteny [118], nanohřebeny [119] a nanotrubičky [120]. Mezi 2D struktury 

patří nanodestičky [121] a nanopelety [122]. 3D struktury vytvářejí složitější útvary, které 

jsou podobné květu [123], pampelišce [124] a sněhové vločce [125], atd.  

  

Obrázek 13 Příklad různých morfologií ZnO. Vlevo: ZnO nanoflower, vpravo: ZnO 

nanosnowflake. (Převzato a upraveno z [123, 125].) 
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Průmyslově se oxid zinečnatý získává metalurgickým procesem, který je založen 

na pražení zinkové rudy podle normy ISO 9298 [126]. Mezi nejběžnější metody přípravy 

v laboratořích patří srážecí reakce mezi zinečnatou solí (octan, chlorid, dusičnan) 

a hydroxidem a následnou kalcinací podle rovnic (9) a (10) [127]. 

 

                                       (9) 

          

       
                  (10) 

 

Mezi další způsoby přípravy patří metody sol-gel [128], sonochemické [129], 

za využití mikrovlnného záření [130], pomocí sprejové pyrolýzy [131] a další. 

Mezi nejvíce používané oxidické katalyzátory patří TiO2 a ZnO. Oba tyto materiály 

vyžadují UV záření pro fotoexcitaci elektronů a děr. ZnO vykazuje podobnou až lepší 

fotokatalytickou aktivitu než TiO2, bohužel oxid zinečnatý je méně stabilní a podléhá 

fotokorozi [132].  

Ve velmi kyselém nebo velmi zásaditém prostředí dochází také k rozpouštění oxidu 

zinečnatého, rovnice (11) a (12) [133]. 

  

                        (11) 

                       
      (12) 

 

Ma a kol. [134] objevili vynikající fotokatalytické účinky ZnO s morfologií 

podobné květu a tyčinkám oproti komerčně vyráběným nanočásticím ZnO. Stejně jako 

u sulfidických polovodičů i zde se vědecké týmy snaží eliminovat fotokorozi ZnO např. 

nanesením monovrstvy polyanilinu na povrch ZnO [135], kombinaci ZnO s grafenem 

[136], s karbidem nitride [137], pomocí povrchové úpravy stříbrem [138] atd. Kislov a kol. 

[139] zjistili, že fotokoroze probíhá především v povrchových defektech oxidu zinečnatého 

a proto zakotvení určité molekuly v těchto defektech zabraňuje vlastní fotokatalytické 

degradaci ZnO. 

 

3.2.7 Grafitizovaný nitrid uhlíku 

V poslední době se mnoho vědeckých týmů začíná zabývat tzv. free-metal 

fotokatalyzátory, které absorbují záření ve viditelné oblasti. Jedná se o polymery, které se 
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skládají převážně z atomů uhlíku a dusíku a neobsahují žádné atomy kovů či polokovů. 

Mezi nejstarší polymerní materiál patří grafitizovaný nitrid uhlíku (g-C3N4), který připravil 

již kolem roku 1830 Berzelius a pojmenován byl až v roce 1934 Liebigem jako „melon“ 

[140]. Teprve až v roce 2006 bylo zjištěno, že fotokatalytická aktivita za použití 

viditelného světla nebyla způsobena nanočásticemi TiO2, které byly kalcinovány 

s močovinou, ale díky „melonu“ [141]. Později byly popsány podrobněji optické vlastnosti, 

elektronická struktura a také fotokatalytická aktivita g-C3N4 [142].  

Tento materiál patří mezi polovodiče typu n s relativně úzkým zakázaným pásem 

(Eg 2,7 eV) (Obr. 14) a je tedy schopen excitovat elektrony za použití viditelného záření 

o vlnové délce až 460 nm [143].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Energetický diagram znázorňující potenciál valenčních a vodivostních pásů 

běžných polovodičových materiálů a g-C3N4 proti NHE a vybrané redoxní potenciály pro 

rozklad vody, redukci CO2 a dalších polutantů při pH=7. (Převzato a upraveno z [144].) 

 

Mezi výhody tohoto materiálu patří bezpochyby jeho snadná příprava, která 

spočívá v termální polymerizaci prekurzorů bohatých na dusík. Mezi nejčastěji používané 

prekurzory patří melamin [145-147], močovina [148-150], thiomočovina [151], 

dikyandiamid [152-154], kyanamid [155] a thiokyanatán amonný [156]. Základní 

vlastnosti g-C3N4 se kromě použitého prekurzoru dají ovlivnit rychlostí náběhu 

na požadovanou teplotu, hodnotou požadované teploty a dobou, po kterou je materiál 

vystaven požadované teplotě. Nejčastěji se g-C3N4 připravuje z melaminu a to při teplotě 
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550 °C po dobu 2 až 4 hodin [157, 158]. Během ohřevu se melamin mění přes různé 

meziprodukty (melem, dimelem, melon) až k nitridu uhlíku (Obr. 15). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15  Možná reakční cesta při formování melemu a jeho derivátů během tepelné 

kondenzace melaminu. (Převzato a upraveno z [113].) 

 

Tento základní objemový g-C3N4 materiál má zpravidla poměrně malý specifický 

povrch a zvýšené množství strukturních defektů, které slouží jako nezářivé rekombinační 

centrum a oba tyto jevy jsou příčinou jeho nízké fotokatalytické aktivity [159]. Z těchto 

důvodu se tento materiál dále upravuje nejčastěji pomocí následné tepelné exfoliace 

objemového g-C3N4 [160] nebo pomocí sonifikace [161] či mletím v planetárním mlýnu 

[162] na nanodestičky. Po této úpravě bylo zjištěno, že exfoliovaný g-C3N4 má oproti 

objemovému materiálu výrazně lepší fotokatalytické vlastnosti díky tomu, že je snížen 

počet defektů, specifický měrný povrch je až 10krát větší oproti původnímu materiálu 

a tedy je i více aktivních center, na kterých může probíhat fotokatalytická reakce. 

3.3 Fotokatalýza 

Fotokatalýza je definována jako chemická reakce vyvolaná absorpcí fotonu 

s energií, která je rovna nebo větší než je velikost energie zakázaného pásu. Při této 

absorpcí dojde k excitaci elektronu z valenčního pásu do vodivostního pásu a vzniknou 

nositelé náboje elektron a díra (rovnice 13), tyto subatomární částice se pak mohou podílet 

na redoxních reakcích na povrchu nanočástice.  

 

                 
      
               (13) 

 

Redoxní účinnost je charakterizována pomoci redoxních potenciálů, které jsou 

nejčastěji srovnávany se standardní vodíkovou elektrodou (NHE) při pH=0 nebo pH=7. 

Proto při aplikací polovodičových nanočástic patří mezi důležité parametry nejen šířka 
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zakázaného pásu, ale také redoxní potenciál elektronů a děr, tedy polohy valenčního 

a vodivostního pásu (Obr. 16). Čím zápornější je hodnota vodivostního pásu, tím jsou 

silnější redukční účinky excitovaných elektronů, a čím je kladnější hodnota valenčního 

pásu, tím jsou silnější oxidační účinky fotogenerovaných děr [163]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16  Energetický diagram znázorňující potenciál valenčních a vodivostních pásů 

běžných polovodičových materiálů proti NHE při pH=0. (Převzato z [163].) 

 

Při excitaci mohou však elektron a díra spolu vzájemně opět rekombinovat a to 

uvnitř nebo na povrchu částice a přitom se uvolní energie ve formě tepla a světla 

(luminiscence), dále elektron a díra mohou migrovat až k povrchu, kde dojde ke kombinaci 

mezi elektronem a akceptorem elektronu na povrchu částice (redukční reakce). Pozitivní 

díra může naopak elektrony přijmout z donorových skupin (oxidační reakce) (Obr. 17).  

 

Obrázek 17  Fotokatalytické procesy v polovodiči: 1. oxidační reakce mezi dírou 

a donorem elektronu (D), 2. rekombinace v objemu polovodiče, 3. redukční reakce mezi 
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elektronem a akceptorem elektronu (A), 4. rekombinace elektronu a díry na povrchu 

polovodiče. (Převzato z [164].) 

Základní redoxní reakce, které probíhají po fotoexcitaci můžeme zapsat pomocí 

následujících rovnic: 

 

Redukční reakce:  

 

        
    

        (14) 

    
       

     
       (15) 

      
               (16) 

          
              (17) 

                    (18) 

 

Oxidační reakce: 

 

         
           (19) 

         
                 (20) 

 

Finálním produktem v obou případech je hydroxylový radikál (OH
•
). Po fluoru je 

druhým nejsilnějším oxidačním činidlem. Jeho doba života je řádově 10
-9

 s [5]. Ačkoliv se 

jedná o částici s velmi krátkou dobou života, její reaktivita je extrémně vysoká, rychlostní 

konstanta pro reakci druhého řádu s organickou látkou dosahuje hodnot až 10
9
 l mol

-1
.s

-1
. 

Při reakci mezi hydroxylovým radikálem a organickým substrátem dochází 

k přenosu protonu a ze substrátu se stává organický radikál, který dále reaguje s kyslíkem 

za vzniku peroxyradikálu. Tyto reakce lze zapsat následovně: 

 

                   (21) 

          
       (22) 

 

Potom následují různé řetězové reakce s radikálovým mechanismem až k finálním 

anorganickým sloučeninám jako je CO2, H2O a anorganické soli [166]. 

Fotokatalýza je typ heterogenní katalýzy, jejíž mechanismus lze shrnutou v těchto 

bodech: 
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 Vnější difúze reaktantů z objemové fáze k povrchu katalyzátoru 

 Vnitřní difúze reaktantů uvnitř pórů katalyzátoru 

 Adsorpce alespoň jednoho z reaktantu na povrch katalyzátoru 

 Reakce adsorbovaných molekul 

 Desorpce reakčních produktů z povrchu katalyzátoru 

 Vnitřní difúze reakčních produktů z pórů katalyzátoru 

 Vnější difúze reakčních produktů do objemové fáze 

Průběh fotokatalytické reakce lze obecně vyjádřit pomocí Langmuir-

Hinshelwoodova kinetického mechanismu. Tento model vychází z předpokladu, že je 

povrch katalyzátoru energeticky jednotný. Povrchová reakce mezi adsorbovanými 

reaktanty vede ke vzniku povrchového produktu, který je okamžitě desorbován do kapalné 

fáze. Reakce na povrchu je také považována za nevratnou reakci a adsorpční-desorpční 

kroky jsou vratné děje. Fotokatalytickou degradaci, která probíhá na povrchu 

fotokatalyzátoru lze vyjádřit následující Langmuir-Hinshelwoodovou kinetickou rovnici: 

 

     
     

  
   

        

                
 

        

          
  (23) 

 

kde r je rychlost reakce, kh je rychlostní konstanta, iOHorg KKK ,,   a iOHorg ccc ,,   jsou 

adsorpční koeficienty a koncentrace organické látky, hydroxylových radikálů 

a meziproduktů. 

3.3.1 Základní fotokatalytické systémy 

Většina základních fotokatalyzátorů není schopna poskytnout dostatečně vysokou 

fotokatalytickou aktivitu pro praktické využití a to z několika důvodů:  

1) Fotoexcitace – některé polovodiče s širokým zakázaným pásem, které vykazují 

poměrně dobrou fotokatalytickou aktivitu (např. TiO2, ZnO) mohou absorbovat 

pouze světlo v UV oblasti (  < 400 nm). Sluneční spektrum obsahuje pouze malý 

zlomek UV složky (cca 5 %) ve srovnání s viditelným spektrem (400 nm <   < 800 

nm, cca 43 %) a infračerveným (800 nm <   < 2500 nm, cca 52 %) a z tohoto 

důvodu konverze sluneční energie je příliš nízká pro praktické použití [167]. 

Polovodiče s úzkým zakázaným pásem jako CdS a Fe2O3 mohou využít viditelnou 

část slunečního spektra.  
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2) Redoxní potenciál – úzký zakázaný pás však znamená, že vlivem pozice valenčního 

nebo vodivostního pásu nemají fotogenerované elektrony nebo díry dostatečný 

redukční nebo oxidační potenciál pro fotokatalýzu. Tento problém je patrnější pro 

tzv. polovodiče, které absorbují infračervenou část spektra a mají tedy úžší 

zakázaný pás. Vztah mezi úzkým zakázaným pásem a dostatečným redoxním 

potenciálem nositelů náboje je neslučitelně v rozporu. 

3) Náhodná migrace nositelů náboje – fotogenerované elektrony a díry mají vysokou 

pravděpodobnost, že dojde k jejich zpětné rekombinaci a tím ke snížení 

fotokatalytické aktivity. Při absenci řídicí síly pro separaci a přenos nábojů, se na 

povrch polovodiče dostane pouze malá část elektronů a děr a většina zpětně zářivě 

nebo nezářivě rekombinuje a zaniknou. 

4) Povrch polovodiče nedisponuje dostatečně vysokou aktivační energií pro redoxní 

reakce jako v případě kovů, z toho vyplývá, že povrchové reakce jsou příliš pomalé 

na to, aby efektivně využily veškeré náboje a dosáhlo se tak vyšší fotokatalytické 

aktivity. Namísto toho, zbývající volné elektrony a díry zůstávají na povrchu 

polovodiče, kde mezi sebou opět rekombinují [168]. 

Tyto jevy, které negativně ovlivňují fotokatalytickou aktivitu, lze částečně 

eliminovat pomocí spojení dvou rozdílných polovodičů. Jedná se o hybridní 

fotokatalyzátor, ve kterém vlivem rozdílných pozic valenčních a vodivostních pásů lze řídit 

pohyb elektronů a děr. Rozlišují se struktury typu I, II a III (Obr. 18). Pro fotokatalýzu se 

nejčastěji využívají struktury typu II a III [169]. 

 

Obrázek 18  Pozice valenčních a vodivostních pásů ve strukturách typu I, II a III. 

(Převzato a upraveno z [169].) 
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3.3.1.1 Struktura typu II 

Fotogenerované elektrony, které byly excitovány v polovodiči s vyšší pozicí 

vodivostního pásu, migrují do vodivostního pásu druhého polovodiče, jehož valenční pás 

je umístěn níže. Obdobně jsou takto transportovány i fotogenerované díry z nižší pozice 

valenčního pásu polovodiče do polovodiče, jehož valenční pás je umístěn výše. Podobně 

tento transport funguje i u polovodičů s rozdílnou krystalickou fází s tím rozdílem, 

že propojené nejsou dva rozdílné polovodiče, ale dvě různé fáze téhož polovodiče (např. 

TiO2 P25) [170]. 

Polovodič se strukturou typu II je založen na přímém elektrickém kontaktu mezi 

oběma polovodiči (nebo fázemi). Takovéto spojení v místě styku změní nábojové rozdělení 

vlivem vyrovnání rovnováhy Ef. Výsledkem je ohyb pásů v místě kontaktu a dojde 

k vytvoření vnitřního elektrického pole, které separuje elektrony a díry (Obr. 19) [169]. 

 

Obrázek 19  Schématický diagram pásové struktury a separace elektronů a děr na rozhraní 

dvou polovodičů. (Převzato a upraveno z [171].) 

 

Tento přesun elektronů a děr je možný pouze v případě, že došlo k excitaci obou 

polovodičů současně. Účinnost separace je závislá na velikosti vytvořeného vnitřního 

elektrického proudu na rozhraní polovodičů. S rostoucí velikosti tohoto proud roste i míra 

separace. Této síly lze dosáhnout pomoci propojení polovodičů o rozdílných Ef [172]. 

Pokud je hybridní fotokatalyzátor tvořen polovodiči, které jsou oba typu n nebo typu p, pak 

rozdíl Fermiho hladiny není dostatečný, aby indukoval vznik vnitřního elektrického pole a 

došlo tak k účinné separaci nábojů. V opačném případě, kdy je hybridní fotokatalyzátor 

tvořen polovodičem typu n a polovodičem typu p (p-n spojení), vznikne vlivem rozdílných 
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Ef silný vnitřní elektrický proud a dojde k separaci nábojů [171]. Mezi tzv. p-n 

fotokatalyzátory patří p-ZnO/n-TiO2 [173], Cu2O/BiVO4 [174] a NiO/TiO2 [175]. 

U polovodičů s rozdílnými fázemi způsobuje tato různorodost fází rozdílné pásové 

uspořádání a rozdílné elektrické vlastnosti, přestože se složení polovodiče nemění. 

Takovýto polovodič tvoří ve své struktuře spojení, které lze také označit za strukturu typu 

II. Mezi takovýto polovodič patří TiO2 P25 (Degussa TiO2), běžný fotokatalyzátor, který je 

složen z anatasové a rutilové fáze [176]. Bylo zjištěno, že P25 je aktivnější než čistě 

anatasový nebo rutilový TiO2 [177]. 

Nevýhodou této struktury je pokles redoxní síly elektronů a děr, kdy může 

nesprávnou volbou a metodou přípravy dojít ke snížení fotokatalytické aktivity hybridního 

fotokatalyzátoru ve srovnání s jednotlivými fotokatalyzátory.  

 

3.3.1.2 Z-schéma 

V posledních třech desetiletích je snaha vyvinout systém fotokatalyzátorů, ve kterém by 

byla potlačena nejen povrchová, ale i objemová rekombinace elektronů a děr a to 

prostřednictvím jejich lepší separace a zlepšit tak výsledné fotokatalytické vlastnosti 

daného fotokatalyzátoru. V tomto případě se vychází z principu fotosyntézy a to pomoci 

kombinace 2 různých polovodičových materiálů označených ve schématu fotosyntézy jako 

fotosystém 1 (FS1) a fotosystém 2 (FS2), které jsou uspořádaný do tzv. Z-schématu, který 

zahrnuje dvoukrokovou fotoexcitaci [178]. 

Tento systém lze rozdělit do tří různých uspořádání (Obr. 20):  

1. nepřímé Z-schéma 

2. přímé Z-schéma, polovodič I (FS2) + vodič + polovodič II (FS1) 

3. přímé Z-schéma, polovodič I (FS2) + polovodič II (FS1) 
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Obrázek 20  Pásové diagramy znázorňující 3 varianty uspořádaní polovodičů do tzv. Z-

schématu: a) nepřímé Z-schéma, přenos elektronu přes redoxní pár, b) přímé Z-schéma, 

přenos  elektronu přes vodič, c) přímé Z-schéma, přímý kontakt dvou různých polovodičů. 

(Převzato a upraveno z [179].) 

 

3.3.1.2.1 Nepřímé Z-schéma 

V prvé řadě je nutné podotknout, že tento systém může pracovat pouze v kapalném 

prostředí. Mezi FS1 a FS2 neexistuje žádný fyzický kontakt. Přenos elektronu 

z vodivostního pásu FS2 do valenčního pásu FS1 je plně závislý na redoxních reakcích, 

které lze zapsat jako: 

 

                
       (24) 

                
       (25) 

 

Elektronový akceptor je redukován na elektronový donor po absorbování 

fotogenerovaného elektronu z vodivostního pásu FS2. Potom je vzniklý elektronový donor 

oxidován na elektronový akceptor fotogenerovanou dírou valenčního pásu FS1. Redoxním 

zprostředkovatelem je elektronový akceptor/donor (A/D) pár jako je např. Fe
3+

/Fe
2+

, IO3
-
/I

-

, Br2/Br
-
 a NO3

-
/NO2

-
 [180-185]. Všechny tyto A/D páry absorbují světlo a tím snižují 

počet fotonů, které mohou být absorbované fotokatalyzátory. Kromě toho jsou tyto páry 

velmi citlivé na pH prostředí a se změnou pH ubývá jednoho z nich a tím se přenos 
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elektronů v tomto Z-schématu zpomalí, až se později kompletně přeruší. Další nevýhodou 

je fakt, že tento mechanismus znemožňuje využití Z-schématu pro degradaci nečistot, 

protože nečistoty a meziprodukty reakce mohou blokovat redoxní reakce A/D páru. 

Z tohoto důvodu je nepřímé Z-schéma využíváno pouze pro fotokatalytický rozklad vody. 

Avšak pro lepší výtěžek vodíku je stále nutné dopovat fotokatalyzátory platinou [181-183, 

185]. 

 

3.3.1.2.2 Přímé Z-schéma (FS1-FS2) 

Pro překonání všech výše uvedených potíží se začal studovat odlišný mechanismus 

přenosu náboje, než se vyskytuje v systémech, kde je použit redoxní A/D pár. Jedná se 

o tzv. přímé z-schéma, které lze nalézt u polovodičových heterostruktur, např. CdS/ZnO 

(Obr. 21). 

 

Obrázek 21  Přímé Z-schéma: a) přímý kontakt mezi dvěma fotokatalyzátory (FS1-FS2), 

(b) propojení 2 fotokatalyzátoru prostřednictvím vodivého materiálu (FS1-vodič-FS2). 

(Převzato z [186].) 

 

V systému FS1-FS2 závisí přenos elektronů na kvalitě propojení obou 

fotokatalyzátoru. K propojení těchto fotosystému dochází fyzikálně nebo chemicky.   

V prvním případě se jedná o elektrostatické působení mezi částicemi, kdy dojde vlivem 

opačně nabitých povrchů k vzájemnému propojení FS1-FS2. Pokud oba fotokatalyzátory 

mají stejně nabitý povrch, dojde potom k odpuzování jednotlivých částic a nedojde 

k propojení FS1 s FS2. Je známo, že typ náboje na povrchu částic závisí na isoelektrickém 

bodu a pH roztoku.  
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3.3.1.2.3 Přímé Z-schéma (FS1-vodič-FS2) 

První takovýto systém byl navržen a uskutečněn v roce 2006 na systému TiO2-Au-

CdS pomocí fotochemické depozice a srážecí reakce. Nejprve byly deponovány 

nanočástice zlata na povrch TiO2 a potom bylo Au-TiO2 dispergováno v roztoku etanolu, 

obsahující molekuly síry (S8). Vlivem UV záření a velké výstupní práce elektronů 

u nanočástic zlata, mohly tyto nanočástice na svém povrchu nahromadit fotogenerované 

elektrony z vodivostního pásu TiO2. Nanočástice zlata se tak staly redukčním místem 

tohoto systému a díky afinitě Au k atomům síry, došlo k adsorpci síry na povrchu Au. 

Nahromaděné fotogenerované elektrony pak redukovaly S8 na sulfidový anion S
2-

. Po 

přidání kademnaté soli se na povrchu Au začalo tvořit CdS. Tento systém vykazoval vyšší 

fotokatalytickou aktivitu než Au-TiO2 a TiO2-CdS díky tomu, že nanočástice zlata mezi 

TiO2 a CdS zlepšily separaci fotogenerovaných nábojů v TiO2 a CdS. Avšak pro produkci 

vodíku je stále nutné, aby na povrchu CdS byly nanočástice platiny. Tento systém byl 

pozměněn o TiO2 dopovaný uhlíkem (TiO1,96C0,04), který je aktivní již za použití 

viditelného světla a vznikl systém TiO1,96C0,04-Au-Pt/CdS (Obr. 22) [187]. 

 

 

Obrázek 22  a) Z-schéma systému TiO1,96C0,04-Au-Pt/CdS, b) TEM snímek systému 

TiO1,96C0,04-Au-Pt/CdS (Převzato a upraveno z [187]). 

 

V některých případech je vodič složen z kovu, který je obsažen i v jednom 

z použitých fotosystému FS1 či FS2. Za určitých podmínek může být vodič vytvořen tzv. 

in-situ z fotokatalyzátoru. Tímto způsobem je vodič pevněji poután k fotokatalyzátoru, ze 

kterého vznikl a navíc má takovéto propojení i nízký elektrický odpor, který je příhodný 

pro vytvoření Ohmova kontaktu. Soli stříbra (AgCl, AgBr, AgI) jsou známé jako 
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vynikající fotokatalyzátory pro degradaci organických látek a deaktivaci mikroorganismů 

[188-191].  

 

3.3.2 Návrh a postup při syntéze fotokatalyzátoru 

Při návrhu fotokatalytického systému, který by vykazoval vysokou fotokatalytickou 

aktivitu, lze vycházet z mnoha různých strukturních konfigurací (zdobené struktury, 

heterospojení, kvantové tečky, core-shell nebo deponované struktury) s přímým 

propojením mezi polovodiči nebo izolované struktury bez kontaktu mezi oběma polovodiči 

(Obr. 23). Tato uspořádání mají své výhody, ale také nevýhody. 

Tzv. zdobené struktury jsou vytvořeny nanesením určitého množství malých částic 

prvního komponentu na povrch jiného a většího komponentu. Tyto struktury se připravuji 

většinou neepitaxiálním růstem nebo samoorganizující metodou. V této struktuře jsou oba 

komponenty vystaveny prostředí, ve kterém se nacházejí, a obě složky tak mohou na svém 

povrchu poskytnout reakční centra pro reaktanty [192]. Nicméně, tyto komponenty 

si mohou navzájem blokovat absorpci světla vlivem stínicího efektu [193]. Povrch obou 

komponent je ve styku s médiem a u obou tedy může dojít ke korozi vlivem prostředí. 

Polykrystalická mezirozhraní obsahují také hodně defektů, které mohou potenciálně sloužit 

jako rekombinační místa [194]. 

 

 

Obrázek 23  Schématické znázornění fotokatalytických hybridních struktur. (Převzato 

a upraveno z [195].) 
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Struktura při heterospojení se podobá zdobené struktuře s tím rozdílem, že v tomto 

případě je komponent 1 spojen s komponentem 2 jen na jednom místě. Velikost obou 

komponent je většinou stejná. Na rozdíl od zdobené struktury, dochází u heterospojení 

k nižšímu stínicímu efektu a tedy k lepší absorpci světla. Nicméně však je velmi obtížné 

syntetizovat takovýto hybridní systém v dostatečné kvalitě a ve velkém množství. Bylo 

zjištěno, že této struktury lze dosáhnout pomocí eptiaxiálního růstu, ve kterém jsou použitý 

stejné nebo aspoň podobné anionty nebo kationty obou komponent [196]. 

Core-shell struktury jsou syntetizovány vytvořením povlaku z komponentu 1 

na jádro, které tvoří komponent 2. Tato struktura tak dosahuje nejvyššího rozhraní mezi 

oběma komponenty. Výhodou této struktury je ochrana jádra před korozními vlivy 

prostředí, což dále zajišťuje i rychly přenos nábojů. Protože jádro není v přímém kontaktu 

s prostředím, nemohou zde přímo probíhat redoxní reakce. Ve výsledku nedochází uvnitř 

jádra k úbytkům nábojů a akumulované náboje pak inhibitují další přenos nábojů ze slupky 

do jádra [197]. Pro vytvoření určité struktury je nutné použít vhodný způsob přípravy, 

který spočívá ve výběru vhodného prekurzoru, doby reakce, teploty, tlaku a na dalších 

reakčních podmínkách. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava fotokatalyzátorů 

4.1.1 Kvantové tečky ZnxCd1-xS 

Kvantové tečky ZnS, CdS a ZnxCd1-xS byly připraveny pomoci srážecích reakcí. 

Jako prekurzor byl použit octan zinečnatý, respektive octan kademnatý a sulfid sodný. 

Srážecí reakce probíhala za přítomnosti tenzidu CTAB ve vodném roztoku [198]. Směsné 

kvantové tečky ZnxCd1-xS byly připraveny obdobným způsobem. Zinečnatá a kademnatá 

sůl byla smíchaná za vzniku ZnxCd1-xS.  

Poměr Zn(Cd) : S : CTAB byl 1 : 1,5 : 2. Celkový objem roztoku po smíchání byl 

150 ml, tj. 125 ml octanu zinečnatého a kademnatého a 25 ml roztoku sulfidu sodného 

v prostředí CTAB. 

Příprava roztoků: 

1. Zn(AcO)2 a Cd(AcO)2 – celkové látkové množství bylo 0,48 mmol. Celkové 

látkové množství bylo rozděleno v daném poměru Zn:Cd (90:10, 80:20 atd.). Dané 

navážky  Zn(AcO)2 a Cd(AcO)2 byly rozpuštěny v odměrné baňce (200 ml) 

(Tabulka 1). 

2. Na2S – látkové množství bylo 0,72 mmol. 

3. CTAB – látkové množství bylo 0,96 mmol. 

 

Z připraveného roztoku octanu zinečnatého a kademnatého bylo odpipetováno 

125 ml do kádinky o objemu 250 ml (roztok A). Do odměrné baňky o objemu 25 ml bylo 

naváženo dané množství sulfidu sodného a CTAB. Odměrná baňka byla doplněna po rysku 

destilovanou vodou a promíchána (roztok B). Kádinka s roztokem A byla umístěna 

na elektrickou míchačku. Za stálého míchání byl pomalu přiléván roztok B. Ihned 

po smíchání bylo provedeno měření. 
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Tabulka 1 Navážky octanu zinečnatého a kademnatého pro přípravu ZnxCd1-xS 

Látkový 

poměr 

Zn:Cd 

90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 30:70 20:80 10:90 

Navážka 

Zn(AcO)2 

(g) 

0,0948 0,0842 0,0737 0,0632 0,0527 0,0421 0,0316 0,0211 0,0105 

Navážka 

Cd(AcO)2 

(g) 

0,0128 0,0256 0,0384 0,0512 0,0639 0,0768 0,0896 0,1023 0,1151 

 

4.1.2 Nanočástice ZnO 

Fotokalatyzátor ZnO byl připraven třemi různými způsoby, přičemž druhý a třetí 

způsob se od sebe lišil pouze v přítomnosti UV záření.   

a) Termický rozklad dihydrátu octanu zinečnatého 

Prášková forma octanu zinečnatého byla sušena při teplotě 105 °C po dobu 1 hodiny. 

Po vysušení byl octan zinečnatý rozdrcen v achátové misce na jemný prášek, převeden 

do keramické misky a zahříván na teplotu 350 °C po dobu 2 hodin s rychlosti ohřevu 

10 °C.min
-1

. 

b) Srážecí reakce 

Do míchaného vodného roztoku octanu zinečnatého o objemu 60 ml a koncentraci 

3,3 mmol.l
-1

 bylo po kapkách přidáno 40 ml o koncentraci 15 mmol.l
-1

 hydroxidu sodného 

(rychlost přidávání NaOH byla kolem 0,67 ml.min
-1

). Poměr octanu zinečnatého 

a hydroxidu sodného byl 1:3. Vzniklá disperze se filtrovala, filtrační koláč byl propláchnut 

demineralizovanou vodou a žíhán při teplotě 350 °C po dobu 2 hodin s rychlosti ohřevu 

10 °C.min
-1

. 

c) Srážecí reakce za přítomnosti UV záření  

Srážecí reakce za přítomnosti UV záření byla provedena za přítomnosti střednětlaké 

8 W Hg UV lampy s emisním maximem při vlnové délce 254 nm. Aparatura je znázorněna 

na obrázku 24. Koncentrace a objemy prekurzorů byly zachovány stejně jako postup 

přípravy, který je popsaný výše. 
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Obrázek 24  Aparatura pro přípravu ZnO nanočástic pomocí srážecí reakce za přítomnosti 

254 nm UV lampy. 

 

4.1.3 Core-shell nanočástice SiO2-ZnO 

Core-shell SiO2-ZnO nanočástice byly připraveny ve skleněném reaktoru o objemu 

200 ml. Reakční směs, která se skládala ze 40 ml vodné disperze nanočástic SiO2 

(30 hm.% SiO2) a 160 ml vodného roztoku octanu zinečnatého (c = 0,05 mol.l
-1

), byla 

mícahná na magnetickém míchačce po dobu 4 hodin a teplota reakční směsi byla 

udržována na 18 °C pomocí Peltierova článku. Ve středu reaktoru byla ponořena křemenná 

trubice, ve které byla Hg UV lampa s emisním maximem 254 nm a na okraji reaktoru byla 

ponořena indiová destička. Výše popsaná aparatura je znázorněna na obrázku 25. Výsledné 

core-shell SiO2-ZnO nanočástice byly rychle zmraženy na – 21 °C a podrobeny řízené 

vakuové sublimaci.  

 

Obrázek 25  Vlevo: fotografie a vpravo: schéma fotokatalytického reaktoru pro přípravu 

core-shell SiO2-ZnO nanočástice a pro online měření fotokatalytické aktivity. 
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4.1.4 Grafitizovaný C3N4 

V první části práce týkajícíc se přípravy g-C3N4 se zkoumala teplota, při které 

dochází k tvorbě g-C3N4 a také způsob následné exfoliace pro zvýšení specifického 

měrného povrchu. Objemový g-C3N4 byl připraven přímým zahříváním melaminu. 

Melamin (5 g) byl umístěn do keramické misky s víčkem za laboratorní teploty a zahříván 

na teplotu 400, 450, 500, 550, 600 a 700 °C s rychlostí ohřevu 10 °C.min
-1

. Finální teplota 

byla udržována po dobu 2 hodin. Po ochlazení na pokojovou teplotu byl výsledný žlutý 

prášek rozdrcen v achátové misce a charakterizován několika instrumentálními technikami. 

V rámci zahraniční stáže bylo připraveno několik vzorků g-C3N4 přímým 

zahříváním melaminu na Univerzitě Porto v Portugalsku. 5 g melaminu bylo umístěno 

do keramické misky s víčkem za pokojové teploty a zahříváno na finální teplotu 500 °C, 

525 °C, 550 °C a 600 °C s rychlostí ohřevu 3 °C.min
-1

. Finální teplota byla udržována 

po dobu 4 hodin. Po ochlazení na pokojovou teplotu byl výsledný žlutý prášek rozdrcen 

v achátové misce. Vzorky byly označený jako B500, B525, B550 a B600. Exfoliace takto 

připravených objemových materiálů probíhala při teplotě 500 °C po dobu 2 hodin 

s rychlostí ohřevu 2 °C.min
-1

. Takto připravené vzorky byly označený jako NS500, NS525, 

NS550 a NS600. 

 

4.2 Charakterizace fotokatalyzátorů 

4.2.1 Kvantové tečky ZnxCd1-xS 

UV-Vis absorpční spektra vodných disperzí ZnS, CdS a ZnxCd1-xS byly změřeny 

v 1 cm křemenné kyvetě na UV-Vis spektrometru Lambda 25 (Perkin Elmer, USA) 

v rozsahu 200 - 800 nm. 

Fotoluminiscenční spektra vodných disperzí CdS, ZnS a ZnxCd1-xS byly změřeny 

na spektrometru FLS920 (Edinburgh Instrument Ltd., UK), který byl vybaven 450 W 

xenonovou lampou (Xe900). Excitační vlnová délka byla 365 nm a byl použít 395 nm 

absorpční filtr. 

Prášková rentgenová difrakční analýza byla provedena za použití záření CoKα 

(λ = 0,1789 nm) na difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS, Německo), který byl 

vybaven detektorem VÅNTEC 1. Fázové složení bylo vyhodnoceno za použití databáze 
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PDF 2 Release 2004 (International Centre for Diffaction Data). Charakterizace 

a vyhodnocení byly provedeny na pracovišti CNT VŠB-TUO. 

Snímky z transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM) 

byly pořízeny na mikroskopu JEM 220FS (Jeol, Japonsko) s urychlovacím napětím 

200 kV. Kvantové tečky deponované na montmorillonitu byly dispergovány v etanolu 

a kapky výsledné disperze byly umístěny na TEM mřížku za použití ultrazvukového 

naprašování. Charakterizace byly provedeny na pracovišti RCPTM Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

Snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu byly pořízeny na mikroskopu 

XL 30 Philips SEM mikroskop (Nizozemsko), který byl vybaven Robinsonovým 

detektorem zpětně odražených elektronů. 

Prvková analýza byla provedena za použití energo-disperzní rentgenové 

spektroskopie (EDX). Charakterizace a vyhodnocení byly provedeny na pracovišti CNT 

VŠB-TUO. 

 

4.2.2 Nanočástice ZnO 

Termogravimetrická analýza byla provedena na přístroji SETSYS-1750 

(SETARAM Instrumentation, Francie) v inertní atmosféře argonu, v Pt-kelímku a rychlosti 

ohřevu 10 °C min
-1

 v rozsahu teplot 0 - 500 °C. Měření bylo provedeno na pracovišti 

RMTVC VŠB-TUO. 

Prášková rentgenová difrakční analýza byla provedena za použití záření CoKα 

(λ = 0,1789 nm) na difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS, Německo), který byl 

vybaven detektorem VÅNTEC 1. Fázové složení bylo vyhodnoceno za použití databáze 

PDF 2 Release 2004 (International Centre for Diffaction Data). Charakterizace 

a vyhodnocení byly provedeny na pracovišti CNT VŠB-TUO. 

Snímky nanočástic ZnO byly pořízeny pomocí transmisní elektronové mikroskopie 

na mikroskopu JEM 220FS (Jeol, Japonsko) s urychlovacím napětím 200 kV. Měření bylo 

provedeno na pracovišti RCPTM Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

Pozitronová anihilační spektroskopie (PAS) byla změřena na pozitronovém 

anihilačním spektrometru s digitálním spektrometrem pro měření dob života pozitronů, 

který byl vybaven detektorem Hamamatsu H3378 s BaF2 scintilátory. Detektorové signály 



   

43 

 

jsou vzorkovány v reálném čase ultra rychlými digitalizmy Acqiris DC211 (8-bit, 

vzorkovací frekvence 4 GHz). Jako zdroj pozitronů byl použit 
22

Na2CO3 s aktivitou 

1 MBq. Charakterizace a vyhodnocení bylo provedeno na Katedře fyziky nízkých teplot, 

Univerzita Karlova v Praze. 

Specifický měrný povrch vzorků ZnO byl určen N2 adsorpcí měřenou na přístroji 

Sorptomatic 1990 (Thermo Electron Corporation, USA) za použití sofwaru Advanced Data 

Processing k určení BET izotermy v rozsahu p/p0 = 0 - 0,6 při -195,84 °C.  

Difúzní UV-Vis reflektanční spektra byla měřena v křemenné kyvetě na přístroji 

GBS CINTRA 303 opatřeném integrální koulí používající Spectralon disky jako standard. 

Spektra byla měřená v rozmezí 200 - 800 nm. Reflektance byla přepočítaná na absorpci 

za použití Kubelka-Munk funkce (rovnice 4). Charakterizace a vyhodnocení bylo 

provedeno na Katedře fyzikální chemie Univerzity Pardubice. 

Fotoluminiscenční spektra byla změřena pomocí spektrometru FLS920 (Edinburg 

Instrument Ltd., UK), vybaven 450 W xenonovou lampou (Xe900). Excitační vlnová délka 

byla 365 nm, šířky štěrbin byly 3 nm. 

 

4.2.3 Core-shell nanočástice SiO2-ZnO 

Prášková rentgenová difrakční analýza byla provedena za použití záření CoKα 

(λ = 0,1789 nm) na difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS, Německo), který byl 

vybaven detektorem VÅNTEC 1. Fázové složení bylo vyhodnoceno za použití databáze 

PDF 2 Release 2004 (International Centre for Diffaction Data). Charakterizace 

a vyhodnocení byly provedeny na pracovišti CNT VŠB-TUO. 

Transmisní elektronová mikroskopie byla provedena na přístroji Jeol JEM 220FS, 

vzorek byl umístěn na měděnou mřížku. Charakterizace byla provedena ve Zdravotním 

ústavu se sídlem v Ostravě. 

Fotoluminiscenční spektra byla změřena pomocí spektrometru FLS920 (Edinburg 

Instrument Ltd., UK), vybaven 450 W xenonovou lampou (Xe900). Excitační vlnová délka 

byla 365 nm, šířky štěrbin byly 3 nm. 

Difúzní UV-Vis reflektanční spektra byla měřena na Shimadzu UV-2600 (IRS-

2600Plus) spektrometru za pokojové teploty, v rozsahu 220 - 1400 nm. 
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Specifický měrný povrch core-shell SiO2-ZnO nanočástic byl změřen BET 

metodou na analyzátoru HORIBA SA-9600 (Horiba, Japonsko). Charakterizace byla 

provedena na Katedře fyziky VŠB-TUO. 

Koncentrace kyslíku byla změřena pomoci přístroje Multi 3420 (WTW, Německo). 

Analýza distribuce velikosti částic byla zjištěna DLS metodou za použití Malvern 

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd, Velká Británie). Charakterizace byla 

provedena na Katedře fyziky VŠB-TUO. 

 

4.2.4 Gafitizovaný C3N4 

Prášková rentgenová difrakční analýza vzorků, které byly připraveny v rozsahu 

teplot 400 – 700 °C byla provedena za použití záření CuKα (λ = 0,1542 nm) 

na difraktometru INEL CPC 12 (INEL, Francie), který byl vybaven velice citlivým 

detektorem PSD 120 MB/11 (reflexní mod, Ge-monochromatizováno). Charakterizace 

a vyhodnocení byly provedeny na pracovišti IET VŠB-TUO. 

Infračervená spektra materiálů byly změřený technikou pelet s bromidem 

draselným. Přesněji 1 mg materiálu byl smíchán s 200 mg vysušeného KBr a tato směs 

byla použitá k výrobě pelety. Pelety byly lisovaný pod tíhou 8 tun po dobu 30 sekund 

ve vacuu. Infračervená spektra byla získaná za použití FTIR spektrometru Nexus 470 

(ThermoScietific, USA) s deuteriovaným triglycerinsulfátovým (DTGS) detektorem 

v rozmezí 4000 - 400 cm
-1

. 

Difúzní UV-Vis reflektanční spektra byla měřena na Shimadzu UV-2600 (IRS-

2600Plus) spektrometru za pokojové teploty, v rozsahu 220 - 1400 nm. 

Termogravimetrická analýza byla provedena na přístroji SETSYS-1750 

(SETARAM Instrumentation, Francie) v kelímku z Al2O3 a v inertní atmosféře argonu, 

rychlost ohřevu byla 10 °C.min
-1

. Měření bylo provedeno v teplotním intervalu 20 –

 900 °C. 

Fotoluminiscenční spektra byla změřena pomocí spektrometru FLS920 (Edinburg 

Instrument Ltd., UK), vybaven 450 W xenonovou lampou (Xe900). Excitační vlnová délka 

byla 370 nm, šířky štěrbin byly 0.5 nm. 

Prášková rentgenová difrakční analýza vzorků (B500, B525, B550, B600 a jejich 

exfoliovaných verzí NS) byla provedena za použití záření CuKα (λ = 0,15406 nm) 

na difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS, Německo), který byl vybaven velice 
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citlivým detektorem LynxEye. Fázové složení bylo vyhodnoceno za použití databáze PDF 

2 Release 20011 (International Centre for Diffaction Data). Charakterizace a vyhodnocení 

byly provedeny na pracovišti HGF VŠB-TUO. 

Analýza distribuce velikosti částic byla zjištěna DLS metodou za použití Malvern 

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd, Velká Británie). Charakterizace byla 

provedena na Katedře fyziky VŠB-TUO. 

Měrný povrch vzorků připravených na Univerzitě Porto byl měřen pomocí BET 

metody analýzou N2 adsorpce při 77 K na přístroji Quantachrome NOVA 4200e 

(Quantachrome Instruments, Německo). 

Snímky z transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM) 

byly pořízeny na mikroskopu JEM 220FS (Jeol, Japonsko) s urychlovacím napětím 

200 kV. Kvantové tečky deponované na montmorillonitu byly dispergovány v etanolu 

a kapky výsledné disperze byly umístěny na TEM mřížku za použití ultrazvukového 

naprašování. Charakterizace byly provedeny na pracovišti RCPTM Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

Snímky ze skenovací elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením byly pořízeny 

na mikroskopu Quanta FEWG 450 (ThermoFisher, USA) s detektorem EDS Apollo X 

(EDAX), ETD a BSE a s kamerou EBSD HIKARI (EDAX). Vzorky g-C3N4 byly 

dispergovány v etanolu a kapky výsledné disperze byly umístěny na měděnou TEM mřížku 

s uhlíkovou páskou a vysušeny za laboratorní teploty. Charakterizace byly provedeny 

na pracovišti CNT VŠB-TUO. 

Optická absorpce práškových vzorků byla získaná měřením UV-Vis spekter 

na přístroji Jasco V-560 UV-Vis spektrofotometr (JASCO, Japonsko), který byl vybaven 

integrační kouli Jasco ISV-469. 

Fotoluminiscenční spektra byla změřena pomocí spektrometru FLS920 (Edinburg 

Instrument Ltd., UK), vybaven 450 W xenonovou lampou (Xe900). Excitační vlnová délka 

byla 370 nm, šířky štěrbin byly 0.5 nm. 

Infračervená spektra materiálů byly změřený technikou pelet s bromidem 

draselným. Přesněji 1 mg materiálu byl smíchán s 200 mg vysušeného KBr a tato směs 

byla použitá k výrobě pelety. Pelety byly lisovaný pod tíhou 8 tun po dobu 30 sekund 

ve vacuu. Infračervená spektra byla získaná za použití FTIR spektrometru Nexus 470 

(ThermoScietific, USA) s deuteriovaným triglycerinsulfátovým (DTGS) detektorem 

v rozmezí 4000 - 400 cm
-1

. 
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4.3 Testování fotokatalytické aktivity 

4.3.1 Kvantové tečky ZnxCd1-xS 

Fotokatalytická aktivita koloidní disperze kvantových teček ZnxCd1-xS byla 

studována na fotokatalytickém rozkladu methylenové modře. Fotokatalytický rozklad 

methylenové modře byl proveden ve vsádkovém reaktoru, který byl shora otevřený 

(Obr. 24). Ve středu reaktoru byla umístěná křemenná trubice, uvnitř které byla Hg 8 W 

UV lampa s emisním maximem při 365 nm (Ultra-Violet Products Inc., USA, HSC-1L).  

Koloidní disperze ZnxCd1-xS o objemu 10 ml a koncentraci 2 mmol.l
-1

 byla přidána 

do vodného roztoku MB o objemu 90 ml a koncentraci 8x10
-3

 mmol.l
-1

. Potom byl tento 

roztok míchán ve tmě po dobu 10 minut, aby došlo k homogenizaci a ustálení adsorpčně-

desorpční rovnováhy, pak byla zapnuta UV lampa. Teplota uvnitř reakční směsi byla 

temperována na 18 °C díky vodnímu chlazení. Odběr vzorku proběhl v předem určený 

časový interval. Po odběru se vyprázdnil celý objem reaktoru, vše se vyčistilo acetonem 

a demineralizovanou vodou a usušilo. Potom byla reakce zopakována a vzorek se odebral 

v jiný časový interval. Odebraný vzorek se měřil na UV-Vis spektrometru Lambda 25. 

 

4.3.2 Nanočástice ZnO 

Připravené nanočástice ZnO byly testovány k fotokatalytické produkci vodíku 

z amoniaku na pracovišti IET VŠB-TUO. Reakce byla provedená v míchaném anulárním 

vsádkovém reaktoru. Uprostřed reaktoru byla křemenná trubice, ve které byla umístěna 

UV 8 W Hg lampa s emisním maximem při 254 nm (Ultra-Violet Products Inc., 

USA,11SC-1). Plášť reaktoru byl vyroben z nerezové oceli (Obr. 26). Jako zdroj amoniaku 

byl vybrán hydroxid amonný. Koncentrace amoniaku byla 0,883 g.l
-1

. Suspenzí byl 

probubláván argon (čistota 99,999%), aby došlo k odstranění rozpuštěného kyslíku 

a dusíku a došlo tak k vytvoření inertní atmosféry uvnitř reaktoru. Vlivem tohoto čištění 

poklesla koncentrace amoniaku na 0,8274 g.l
-1

. Plynné vzorky byly přerušovaně odebírány 

a okamžitě analyzovány plynovým chromatografem (GC) vybaveným teplotně-

vodivostním detektorem (TCD) a plamenově-ionizačním detektorem (FID) (Agilent 5890). 

Koncentrace použitého fotokatalyzátoru byla 1 g.dm
-3

 a objem kapalné fáze byl 100 ml. 

Měření a vyhodnocení bylo provedeno na pracovišti IET VŠB-TUO. 
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Obrázek 26  Blokové schéma uspořádání pro fotokatalytciký rozklad amoniaku. (Převzato 

a upraveno z [199].) 

 

4.3.1 Core-shell nanočástice SiO2-ZnO 

Fotokatalytický rozklad methylenové modře byl proveden ve vsádkovém reaktoru, 

který byl shora otevřený (Obr. 8). Ve středu reaktoru byla umístěná křemenná trubice, 

uvnitř které byla Hg 8 W UV lampa s emisním maximem při 365 nm (Ultra-Violet 

Products Inc., USA, HSC-1L). Do vodného roztoku methylenové modře o objemu 70 ml 

a koncentraci 8x10
-3

 mmol.l
-1

 bylo přidáno 0,015 g fotokatalyzátoru a celá směs byla 

sonifikována v ultrazvukovém poli 50 W.l
-1

 po dobu 5 minut. Poté byla směs míchána 

ve vsádkovém reaktoru po dobu 30 minut než se zapnula UV lampa. Teplota uvnitř reakční 

směsi byla temperována na 18 °C díky vodnímu chlazení. Odběr vzorku proběhl v předem 

určený časový interval. Po odběru vzorku se vyprázdnil celý objem reaktoru, vše se 

vyčistilo acetonem a demineralizovanou vodou a usušilo. Potom byla reakce zopakována 

a vzorek byl odebrán v jiný časový interval. Odebraný vzorek se měřil na UV-Vis 

spektrometru Lambda 25. 
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4.3.1 Grafitizovaný C3N4 

U prvních připravených g-C3N4 materiálů se zkoumal vliv teploty v širokém 

intervalu 400 – 700 °C na strukturu a optoelektronické vlastnosti výsledných g-C3N4 

materiálů.  

V rámci absolvované zahraniční stáže na Univerzitě Porto byly připravené 

materiály v užším intervalu teplot (500 – 600 °C) testovány při fotokatalytickém rozkladu 

fenolu. Rozklad fenolu byl proveden ve skleněné nádobě s transmitancí 74 % a o celkovém 

objemu 100 ml. Jako zdroj záření byly použité 4 vysoce výkonné světlo emitující diody 

(HP LED) s emisním maximem při vlnové délce a) 416 nm, šířka v polovině maxima 

(FWHM) byla 17 nm, intenzita záření 1126 W.m
-2

 a b) 370 nm, (FWHM = 10 nm) 

o intenzitě záření 379 W.m
-2

 (Obr. 27). Tyto diody byly vloženy do čtvercového krytu 

a aktivně chlazeny ventilátory. Shora byl celý reaktor přikryt alobalovou folií (Obr. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27  Spektrální rozsah použitých LED s maximem emisní vlnové délky 

při 370 nm a 416 nm 

 

 

 

Vlnová délka (nm) 
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Obrázek 28  Vlevo: Fotografie experimentálního zařízení pro fotokatalytický rozklad 

fenolu. Vpravo: 3D model reaktoru. 

 

 Do vodného roztoku fenolu o počáteční koncentraci 20 mg.l
-1

 a objemu 50 ml bylo 

přidáno 0,05 g (1 g.l
-1

) fotokatalyzátoru a tato směs bylo sonifikována po dobu 10 sekund 

a potom míchaná ve tmě po dobu 15 minut v případě objemového g-C3N4 a po dobu 

1 hodiny v případě exfoliovaného materiálu. Potom se zapnuly HD LED diody. Během 

fotokatalýzy byla reakční směs probublávaná vzduchem pomocí vzdušné pumpy. 

V určitých časových intervalech byl odebírán vzorek o objemu 0,4 ml do eppendorfek 

a centrifugován po dobu 5 minut. Potom byla horní část kapaliny odebrána pomocí 

injekční stříkačky a převedena do vzorkovnice z tmavého skla.  Koncentrace fenolu byla 

vyhodnocena vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii se systémem Hitachi Elite 

LaChrom (Hitachi, Japonsko) a vybavena diodovým detektorem (L-2450), dávkovačem 

vzorku (L-2130) a kolonou Purospher Star RP-18. 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUZE 

5.1 Kvantové tečky ZnxCd1-xS 

5.1.1 Charakterizace ZnxCd1-xS 

UV-Vis absorpční spektra koloidních disperzí (Obr. 29) vykazovaly ve všech 

případech pouze jednu absorpční hranu.  

 

 

Obrázek 29  UV-Vis absorpční spektra kvantových teček ZnxCd1-xS v prostředí CTAB. 

 

Nejnižší rekombinační energie byly zjištěny z naměřených UV-Vis spekter a 

pomocí rovnice (3) a pomocí Brusovy rovnice (6) byly vypočteny velikosti jednotlivých 

směsných kvantových teček. K výpočtu velikosti kvantových teček podle jiného způsobu 

byla použitá Schrödingerova rovnice  

 

  
  

 
 

 

 
                      (26) 
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kde h=1,05 x 10
-34

 J.s je Plankova konstanta,   je vlnová funkce čáastice kvanového 

system,   je diferenciální operátor, R je koordináta, m je hmotnost částice, V je potenciální 

energie a E je energie stavu   [200]. Na systém kvantových teček ZnxCd1-xS, které jsou 

obklopené vodou, lze také pohlížet jako na kvantovou jámu, která je obklopena 

energetickou a konečnou barierou a kterou tvoří voda (Obr. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Schematický diagram energetických stavů kvantových teček ZnxCd1-xS. 

(Převzato a upraveno z [117]). 

 

Elektrony a díry tedy částečně penetrují do oblasti bariéry. Částice v kvantové jámě lze 

popsat rovnicí (26). Vlnová funkce částice (  ) a hybnost částice (1/m(R)δψ(R)/δR) musí 

být kontinuální na rozhraní jáma/bariéra. Z tohoto důvodu jsou následující rovnice platné 

pro stejný typ nositele vlnových funkcí (1. a 3. kvantové stavy):  

 

   
      

    
   

  
           

    
 
   

      (27) 

 

nebo pro liché kvantové stavy vlnových funkcí (2. kvantový stav) v tomto konkrétním 

případě): 
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co   
      

   
 
   

   
           

    
 
   

      (28) 

 

kde mw = mw
* 

m0 je hmotnost elektronu nebo díry v kvantově jámě (v kvantové tečce 

ZnxCd1-xS je závislá na konkrétním složení kvantové tečky), mw
*
 je efektivní hmotnost 

částice, mB = mB
* 

m0 je hmotnost částice ve vodě. Jelikož mB
* 

ve vodě je přibližně rovno 1, 

pak En je energie částice v n-tém kvantovém stavu, a Ec,v reprezentuje nespojitý 

vodivostní a valenční pás. Hodnota nespojitého vodivostního pásu pro vodu a CdS byla 

3,0 eV a 2,5 eV pro valenční pás, převzato z [201]. Materiálové parametry, které byly 

použity při kvantových výpočtech a mezi které patří energie vodivostního a valenčního 

pásu, efektivní hmotnost nositelů náboje, energie zakázaného pásu CdS a ZnS, byly 

převzaty z [202]. Výše uvedené rovnice byly použity nejen pro výpočet poloměru 

kvantové tečky ZnxCd1-xS, ale také k výpočtu energií excitačního přechodu mezi 

odpovídajícími stavy elektronů a děr pro konkrétní složení ZnxCd1-xS o daném poloměru. 

Jelikož parametr Etn představuje nejnižší rekombinační energií, tedy energetický rozdíl 

mezi n-tým elektronem a n-tou dírou příslušné kvantového hladiny, která je nutná pro 

generaci elektron-děrového páru na daných kvantových hladinách v kvantové tečce, pak 

lze velikost nejnižší rekombinační energie vypočítat podle následujícího vztahu: 

 

                      (29) 

 

kde Eg je energie zakázaného pásu v objemovém materiálu a Etn je nejnižší rekombinační 

energie v kvantové tečce ZnxCd1-xS o určitém složení x, Een je energie n-tého elektronu a 

Ehn je energie n-té díry. Rovnice (27) a (28) byly řešeny numericky za použití softwaru 

Maple. 

Velikost poloměru kvantových teček byl počítán také pomocí tzv. Brusovy rovnice. 

Nejnižší rekombinační energie ze základního stavu v kvantových tečkách, představující 

kvantovou jámu s nekonečnou potenciálovou barierou, byla vypočtena pomocí rovnice (6). 

 Vypočtené hodnoty velikosti nanočástic společně s odečtenými hodnotami nejnižších 

rekombinačních energií jsou v Tabulce 2. 

Zjištěné nejnižší rekombinační energie byly pak vyneseny proti složení x (Obr. 31). 

Experimentální data lze fitovat kvadratickou rovnici [203] jako: 
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                                         (30) 

 

kde Et(x), Et(ZnS) a Et(CdS) jsou nejnižší rekombinační energie ZnxCd1-xS, ZnS a CdS, b je 

optická ohybová konstanta. Tato kvadratická závislost rovnice (30) pro ZnxCd1-xS byla 

použita i v jiných publikacích [204, 205].  

 

Tabulka 2 Vypočtené hodnoty velikosti kvantivých teček ZnxCd1-xS a hodnoty nejnižších 

rekombinačních energií 

ZnxCd1-xS o 

složení x 

Et (eV) Eg (objemový 

materiál) (eV) 

rrovnice (6) 

(nm) 

rrovnice (26) 

(nm) 

0 2,58 2,4 2,62 2,71 

0,1 2,71 2,53 2,50 2,52 

0,2 2,82 2,66 2,46 2,46 

0,3 2,95 2,79 2,36 2,29 

0,4 3,16 2,92 1,99 1,76 

0,5 3,24 3,05 2,06 1,84 

0,6 3,44 3,18 1,82 1,53 

0,7 3,59 3,31 1,71 1,29 

0,8 3,74 3,44 1,65 1,30 

0,9 3,79 3,57 1,77 1,40 

1 3,92 3,7 1,74 1,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 Závislost změny změřené nejnižší rekombinační energie u kvantových teček 

ZnxCd1-xS v prostředí CTAB na jejich složení x, červeně: lineární závislost, černě: 

kvadratická závislost. 
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Nicméně, naměřená data lze lépe fitovat lineární závislosti, protože kvadratický 

regresní parametr byl ze statistického hlediska roven nule (0,10 ± 0,13). Tato skutečnost je 

v souladu s Vegardovým zákonem, podle kterého v systému binárních polovodičů, je 

energie zakázaného pásu lineární funkci mřížkového parametru [206]. 

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo deponovat kvantové tečky na nedifrakční 

křemík nebo sklo, byly nanočástice deponovány na jíl montmorillonit a poté 

charakterizovány pomocí rentgenové difrakce (Obr. 32). Intenzity difrakčních píků, které 

jsou charakteristické pro kvantové tečky ZnxCd1-xS, byly velmi slabé a byly silně překryty 

silnějšími difrakčními píky MMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 RTG záznam kvantových teček Zn0,1Cd0,9S (1), Zn0,3Cd0,7S (2), Zn0,4Cd0,6S 

(3), Zn0,7Cd0,3S (4) deponovaných na MMT. Difrakční pík (101) je nejintenzivnější 

difrakční pík sloučeniny ZnxCd1-xS. 

 

Zároveň nebyly pozorovány žádné difrakce čistých fází CdS a ZnS, což naznačuje, 

že nedošlo k fázové separaci ZnS a CdS v kvantových tečkách ZnxCd1-xS. Rentgenovou 

difrakci bylo zjištěno, že kvantové tečky ZnxCd1-xS tvoří hexagonální strukturu 

s nejsilnějším píkem (101), který je charakteristický pro sloučeninu ZnxCd1-xS (PDF 00-

04901302). 

Na SEM snímku (Obr. 33(a)) jsou kvantové tečky, Zn0,4Cd0,6S deponované na 

MMT. Na Obr. 33(b) je potom EDX záznam, kde lze vidět zjištěnou přítomnost Zn, Cd 
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a S. Byly zjištěny také tyto prvky: Br a C, které pocházejí ze stabilizujícího surfaktantu 

CTAB. Další nalezené prvky pocházely z MMT. Pomocí EDX bylo zjištěno, že skutečné 

složení kvantových teček Zn0,2Cd0,8S bylo Zn0,21Cd0,79S a složení Zn0,4Cd0,6S bylo ve 

skutečnosti Zn0,38Cd0,62S [200]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 SEM snímek (a) EDX spektrum (b) kvantových teček Zn0,4Cd0,6S 

deponovaných na MMT. 

 

Na obrázku 34 je snímek z transmisního elektronového mikroskopu vzorku 

Zn0,3Cd0,7S zahrnující histogram. Průměrné velikosti Zn0,1Cd0,9S, Zn0,3Cd0,7S, Zn0,4Cd0,6S 

a Zn0,7Cd0,3S kvantových teček, které byly odečtené z TEM snímků, byly 5,0 nm, 5,4 nm, 

5,2 nm a 4,2 nm odpovídají poloměrům 2,1 - 2,5 nm, což zhruba souhlasí s velikostmi, 

které byly získané z rovnice (6). Je pravděpodobné, že odečtené hodnoty velikosti 

kvantových teček z TEM snímků mohou zahrnovat i vrstvu adsorbovaného CTAB na 

jejich površích [207]. 
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Obrázek 34 Snímek z TEM kvantových teček Zn0,3Cd0,7S s histogramem. 

 

5.1.2 Fotokatalytická aktivita kvantových teček ZnxCd1-xS 

Fotokatalytická aktivita byla sledována při rozkladu methylenové modře. Zjištěné 

rychlostní konstanty fotokatalytické degradace jsou zobrazeny na obrázku 35 a lze je 

rozdělit do 3 oblastí s různou fotokatalytickou aktivitou.  

 

Obrázek 35 Závislost rychlostních konstant při fotokatalytické degradaci methylenové 

modře pomocí vodných disperzí kvantových teček ZnxCd1-xS o různém složení x. 

Vyznačený jsou 3 oblasti s různým trendem fotokatalytické aktivity. 
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Bylo očekáváno, že s rostoucím obsahem Zn v ZnxCd1-xS vzroste i fotokatalytická 

účinnost díky rostoucímu redukčnímu potenciálu elektronů vlivem rozšíření zakázaného 

pásu. Tento předpoklad byl splněn v oblasti č. 2, kdy s rostoucím obsahem Zn 

(pro nanočástice ZnxCd1-xS, x  0,3) skutečně rostla i fotokatalytická aktivita, která byla 

maximální při x = 0,6. Potom fotokatalytická aktivita začala klesat. Tento pokles byl taktéž 

předpokládán, protože směsné kvantové tečky s vyšším obsahem Zn (x  0,7) potřebují 

k excitaci elektronů z valenčního do vodivostního pásu energii o hodnotě větší nebo 

rovnou 3,59 eV. Použitá lampa generovala fotony pouze o energii 3,4 eV, což nesplňuje 

podmínku pro fotoexcitaci elektronů podle rovnice (16). Pro x  0,3, s rostoucím obsahem 

Zn v ZnxCd1-xS fotokatalytická aktivita naopak klesala.  

Excitační energie byla porovnána s energiemi jednotlivých přechodů mezi 

konkrétními kvantovými stavy elektronů a děr v kvantových tečkách (Obr. 36). 

 

 

Obrázek 36 Závislost nejnižší rekombinační energie na velikosti kvantových teček 

ZnxCd1-xS. Čtverce: základní stav přechodů; kruhy: přechody mezi druhým kvantovým 

stavem elektronu a díry. Pro porovnání je červeně vyznačena použitá excitační energie.  
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Vyznačené 3 rozbíhající se svazky čar znázorňují vypočtené nejnižší rekombinační 

energie 1., 2. a 3. kvantového stavu pro kvantové tečky CdS, Zn0,2Cd0,8S, Zn0,5Cd0,5S a 

ZnS. Vyznačené čtverce reprezentují experimentální data pro nejnižší rekombinační 

energii mezi prvním kvantovým stavem elektronu a prvním kvantovým stavem díry. Tyto 

nejnižší rekombinační energie (Et1) byly odečteny z UV-Vis absorpčních spekter. 

Znázorněné kruhy reprezentují vypočítané excitované nejnižší rekombinační energie (Et2) 

mezi 2. kvantovým stavem elektronu a 2. kvantovým stavem díry. Černé čáry, které spojují 

tyto body, znázorňují přibližné nejnižší rekombinační energie kvantových teček, které 

mohly být teoreticky připravené výše zmíněnou metodou syntézy. Dále znázorňují, že 

velikost kvantových teček klesá s rostoucím x v ZnxCd1-xS. 

Nejnižší rekombinační energie kvantových teček byly pak porovnány s excitační 

energií. Průnik vertikálních černých čar a červené čáry na Obr. 36 pak definuje 3 různé 

oblasti. V těchto oblastech se pak excituje různý počet kvantových stavů. Pro kvantové 

tečky o poloměru > 2,5 nm v oblasti I tedy platí, že fotony excitačního zdroje byly schopny 

excitovat elektrony a díry ve dvou kvantových stavech. V oblasti II byl poloměr 

kvantových teček v rozmezí 1,7 – 2,5 nm. Tyto kvantové tečky mohly absorbovat energii 

fotonů, avšak tato energie byla dostatečná pouze pro generování páru elektron-díra pouze 

v základních kvantových stavech. V oblasti III se nacházely kvantové tečky, jejichž 

poloměry byly menší jak 1,7 nm a fotony excitačního zdroje záření již neměly dostatečnou 

energii, aby excitovaly elektrony. Tyto 3 oblasti jsou úzce spojené s oblastmi, které 

vykazují různou fotokatalytickou aktivitu (Obr. 35). 

Při srovnávání oblastí na Obr. 35 a 36 se musí brát v úvahu i to, že velikostní 

distribuce kvantových teček byla poměrně široká a poloměr vypočtený z Et1 odpovídá 

maximu na velikosti kvantové tečky pro dané složení x v ZnxCd1-xS (Obr. 34). V 1. oblastí 

(Obr. 35), kde byl obsah Zn v kvantové tečce menší jak 0,3 a poloměr byl > 2,5 nm, bylo 

možné excitovat elektrony ve dvou kvantových stavech, které odpovídají oblasti I 

(Obr. 36). S rostoucím množstvím Zn klesl poloměr kvantových teček až ba limitní hranici, 

kdy bylo možné excitovat elektrony a díry pouze v jednom kvantovém stavu. Druhý 

kvantový stav obsahuje 3krát více elektronových stavů než první a proto počet 

excitovaných elektronů ostře poklesl a nemohl vykompenzovat větší hustotu a povrch 

kvantových teček, vzniklé vlivem klesající velikosti. Méně elektronů excitovaných 

dopadajícím zářením bylo příčinou klesu fotokatalytické aktivity v 1. oblasti (Obr. 35). 
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5.2 Nanočástice ZnO 

5.2.1 Charakterizace nanočástic ZnO 

Pomocí termogravimetrické analýzy bylo zjištěno, že při teplotě 350 °C 

již nedochází k hmotnostnímu úbytku prekurzoru a byl vytvořen oxid zinečnatý 

bez přítomnosti zbytkového octanu (Obr. 37). Celková hmotnost octanu byla 33,3 mg. 

Při dosažení teploty 150 °C poklesla tato hmotnost o 5,4 mg (kolem 16 % z celkové 

hmotnosti) vlivem dehydratace a byl získán bezvodý octan zinečnatý. Dalším zahříváním 

byl úbytek hmotnosti způsoben odstraněním organické části octanu podle následujících 

rovnic [208] 

 

                    
       
                                (31) 

                
       
                                       (32) 

                 
       
                                       (33) 

 

 Při 340 °C byla celková hmotnostní ztráta 26,88 mg (81 %) a dále již nebyl 

pozorován žádný další úbytek na hmotnosti. S rostoucí teplotou byl pozorován nárůst 

velikosti krystalitů připravených ZnO nanočástic. Z těchto důvodů byla teplota žíhání 

nastavena na 350 °C, kdy došlo k vytvoření čistých ZnO nanočástic a bylo zabráněno 

v jejich dalším růstu. Vzorky připravené pomocí srážecí reakce byly taktéž žíhány 

při 350 °C. Z elementární analýzy bylo zjištěno, že čistota všech připravených ZnO 

nanočástic dosáhla 98 % a obsah uhlíku v ZnO při teplotě žíhání 350 °C po dobu 2 hodin 

byly pouhé 2 %. Došlo k dostatečné přeměně octanu zinečnatého, případně hydroxidu 

zinečnatého na ZnO. 
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Obrázek 37 Termogravimetrická křivka octanu zinečnatého. 

 

 

Specifický měrný povrch byl určen pomocí BET metody. Bylo zjištěno, že oxid 

zinečnatý připraveny srážecí reakcí měl 3krát větší měrný povrch (40 m
2
.g

-1
) oproti ZnO 

připravené termickým rozkladem octanu zinečnatého (15 m
2
.g

-1
).  

Ze snímků TEM bylo také zjištěno, že přítomnost UV záření neměla žádný 

výraznější vliv na velikost či morfologii připravených nanočástic. Velikost jednotlivých 

ZnO nanočástic byla zjištěna z TEM snímků (Obr. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 Snímky TEM nanočástic ZnO. Vlevo: ZnO připravené termickým rozkladem, 

uprostřed: ZnO připravené srážecí reakcí, vpravo: ZnO připraveno srážecí reakcí 

za přítomnosti 254 nm UV záření. 

 

Největší částice vznikly při termickém rozkladu octanu zinečnatého, nejčastěji se 

vyskytovaly nanočástice o velikosti kolem 50 nm s širokou distribucí od 20 nm po 120 nm. 

Sample temperature/°C25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

tgs/mg
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Zatímco oxid zinečnatý připravený pomocí srážecí reakce měl užší distribuci velikosti 

nanočástic a to v rozmezí 10 - 30 nm. 

Na obrázku 39 jsou UV-Vis DRS spektra nanočástic, které byly připraveny 

termickým rozkladem octanu zinečnatého a označené jako ZnO(1), pomocí srážecí reakce 

a následného žíhání, ZnO(2) a pomocí srážecí reakce za přítomnosti UV záření 

a následného žíhání jako ZnO(3). Uvnitř obrázku je vložena závislost (KM*hv)
2
 proti hv, 

ze které byly zjištěné hodnoty energie absorpční hrany pro jednotlivé vzorky. Absorpční 

hrana pro ZnO(1) se nacházela při 3,27 eV, pro ZnO(2) při 3,24 eV a pro ZnO(3) 

při 3,23 eV. Rozdíly hodnot energií absorpčních hran nejsou příliš výrazné. Posun 

absorpční hran nelze vysvětlit pomocí kvantového efektu velikosti částic, protože tento 

efekt se projevuje výhradně u nanočástic mnohém menších než 10 nm [209]. Tyto rozdíly 

mohou být způsobeny defekty, které se vytvořily v průběhu přípravy ZnO nanočástic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 UV-Vis DRS spektra ZnO nanočástic, uvnitř vložené odečty energií 

odpovídající absorpční hraně pomocí Taucovy funkce. 

 

Na obrázku 40 jsou naměřená fotoluminiscenční spektra připravených 

fotokatalyzátorů (vlevo) a schéma elektronových přechodů a polohy děr (vpravo). Různé 

metody příprav vytvořily v mřížce ZnO různé defekty (kyslíkové vakance VO při srážecí 

reakci, přebytek kyslíku Oi/OZn při termickém rozkladu octanu zinečnatého za přístupu 

vzduchu) [210-212]. Zelená emise kolem 520 nm mohla být způsobena elektronovým 
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přechodem z vodivostního pásu do akceptorové úrovně vakantního zinku (VZn). Zářivá 

rekombinace triplet-singletového stavu VO [213] byla relativně slabá ve srovnání 

s oranžovo-červenou emisí u našich vzorků. Zelená emise je většinou způsobena 

vodíkovými nečistotami [214]. U nanočástic ZnO pravděpodobně nebyla majoritní část 

VZn asociována s vodíkem a proto intenzita zelené emise byla relativně nízká v porovnání 

s oranžovo-červenou emisí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 Vlevo: fotoluminiscencční spektra fotokatalyzátorů ZnO, vpravo: schéma 

navrhovaných elektronových přechodů pro naměřená fotoluminiscenční maxima. 

 

Pozitronovou anihilační spektroskopii byly zjištěny defekty, které byly způsobeny 

fotokorozi nanočástic ZnO podle rovnic (34) a (35) 

 

                          (34) 

                                (35) 

 

Pomocí PAS bylo možné stanovit pouze defekty, které byly záporně nabité nebo 

neutrální a neodpuzují tak pozitrony. Dále zkoumané defekty musely být dostatečně velké, 

aby došlo k formaci pozitronově lokalizovaných stavů. Izolované kyslíkové vakance (VO) 

ve struktuře ZnO však nesplňovaly výše uvedená kritéria a tyto defekty nemohly být touto 

metodou stanoveny [215]. Byly stanoveny pouze defekty, které tvořily klastry s VZn. 

Použitím specifického pozitronového zachytávání [216] pro záporné a neutrální defekty 

v polovodičích byl detekční limit záporně nabitých vakancí (VZn
2-

) 10
15

 cm
-3

 a neutrálních 
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vakancí (VZn)  8x10
15

 cm
-3

. Doba života pozitronového spektra pro nanočástice ZnO je 

zobrazena na obrázku 41. Spektrum lze popsat jako souhrn exponenciálních komponent 

dekonvulovaných pomocí rozlišovací funkce použitého spektrometru. Každý pozitronový 

stav je reprezentován exponenciální komponentou popsanou dobou života τi a relativní 

intenzitou Ii (intenzity nebyly normalizovány, tudíž ΣiIi = 100 %). Z obrázku 41 je patrné, 

že model funkce velmi přesně popisuje experimentální data. 

 

 

Obrázek 41 Spektrum doby života pozitronu u nanočástic ZnO, které byly připraveny 

srážecí reakcí bez přítomnosti UV záření) a rozklad získaného spektra do exponenciálních 

komponent (znázorněny jako tenké křivky). Horní snímek zobrazuje rozdíl mezi 

experimentálními hodnotami a modelovanou funkcí, vyjádřenou v jednotkách standardní 

deviační odchylky . 
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Výsledky PAS (doby života a relativní intenzity exponenciálních komponent) jsou 

shrnuty v Tabulce 3. V tabulce 4 jsou vypočítané teoretické hodnoty doby života pro různé 

pozitronové stavy. Všechny naměřené doby života trvaly déle jak 160 ps. Z toho vyplývá, 

že hustota defektů v krystalové mřížce nanočástic ZnO byla tak vysoká, že všechny vzniklé 

pozitrony byly zničeny v tzv. záchytných stavech mezi vodivostním a valenčním pásem. 

Srovnání teoretických hodnot s experimentálně naměřenými hodnotami odhalilo, 

že komponenty s kratší dobou života τ1 = 206 ps, které byly naměřeny v nanočásticích 

ZnO(2), reprezentovaly část pozitronů pohlcených v VZn. UV záření během přípravy 

nanočástic ZnO mělo za následek prodloužení doby života na τ1 = 260 ps. Tato hodnota 

velmi dobře odpovídá divakantním defektům VZnVO. 

 

Tabulka 3 Doby života a relativní intenzity exponenciálních komponent zjištěných z PAS 

Fotokatalyzátor τ1 (ps) I1 (%) τ 2 (ps) I2 (%) τ 3 (ps) I3 (%) 

ZnO(2) 206 37 420 58 12,0 3,8 

ZnO(3) 260 54 480 44 15,2 1,6 

 

 

Tabulka 4 Vypočtené doby života pro různé pozitronové stav v ZnO 

Stav pozitronu                                                                                τ (ps) 

Volný pozitron                                                                          160 

Pozitron zachycen v VZn                                                                                         207 

Pozitron zachycen v VZnVO                                                                                 260 

 

 

Pomocí PAS tedy bylo potvrzeno, že UV záření mělo značný vliv na tvorbu 

defektů, především kyslíkových vakancí (VO) a divakancí (VZnVO). Toto nasvědčuje tomu, 

že fotokoroze byla zaměřená především na kyslíkové atomy podle rovnic (33) a (34). Doba 

života pro delší komponenty τ2 = 410 – 480 ps naznačovala přítomnost větších defektů, 

které odpovídaly několika vakancím. 

Na obrázku 42 je graf vypočtené doby života pro klastrové vakance v závislosti na 

velikosti klastrového defektu. Doba života pozitronů se u nanočástic ZnO(2) pohybovala 

kolem τ2 = 420 ps, což odpovídalo klastru, který se skládá z pěti VZn a deseti VO. Bylo 

zjištěno, že u nanočástic ZnO, které byly vysráženy za přítomnosti UV záření, se doba 

života pohybovala kolem τ2 = 480 ps a tedy tyto nanočástice obsahovaly větší vakantní 
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klastry. Tyto klastry byly pravděpodobně tvořeny otevřenými prostorami umístěnými 

v průsečíku dvou a více hranic zrn, obecně nazývaných jako trojný bod [217]. 

Velmi dlouhá doba života τ3 = 12 – 15 ns odpovídala ortho-pozitroniu 

v nanopórech ZnO. Průměrná velikost těchto nanopórů umístěných mezi jednotlivými 

krystality byla vypočtena podle Tao-Eldrupova modelu [218, 219] a pohybovala se 

v rozmezí 0,72 – 0,78 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42 Vypočtené doby života pozitronů zachycených ve vakantních klastrech 

o různé velikosti (velikost vyjádřena jako klastrový průměr). (Převzato a upraveno 

z [220].) 

 

5.2.2 Fotokatalytická aktivita ZnO 

Nejprve byl proveden slepý pokus, ve kterém se prokázalo, že vyprodukovaný 

vodík vznikl rozkladem amoniaku. Bylo zjištěno, že při ozařování vodné suspenze ZnO 

pomocí UV lampy nevznikal žádný vodík a tedy nedocházelo k rozkladu vody. Vodík 

nebyl detekován ani v systému, kde byl sice přítomen amoniak a vodní suspenze ZnO, 
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avšak tento systém nebyl ozařován. Fotokatalytická aktivita připravených fotokatalyzátorů 

byla porovnávaná s komerčně dodávaným katalyzátorem Evonik P25. V tabulce 5 jsou 

naměřeny hodnoty získaného vodíku po 8 hodinovém ozařování. Bylo zjištěno, že nejvyšší 

výtěžky byly za použití ZnO(1), jako druhým nejlepším fotokatalyzátorem byl ZnO(3), 

potom TiO2 P25 a nejméně účinným byl ZnO(2), jehož aktivita byla shodná s fotolýzou. 

 

Tabulka 5 Specifický měrný povrch, energie absorpční hrany a výtěžek testovaných 

fotokatalyzátorů 

Fotokatalyzátor 
SSABET

 

(m
2
.g

-1
) 

Eg 

(eV) 

Výtěžek H2 

(mol.g
-1

) 

ZnO(1) 15
a
 3,27 1060 

ZnO(2) 49
a
 3,24 670 

ZnO(3) 43
a
 3,23 860 

P25 50
b
 3,26 800 

a
 V rámci chyby stanovení (±5 m

2
.g

-1
) 

b
 Průměrná hodnota poskytnuta výrobcem 50±15 m

2
.g

-1 

 

ZnO(1), který byl připraven termickým rozkladem octanu zinečnatého, vykazoval 

vyšší fotokatalytickou aktivitu i přes to, že jeho specifický měrný povrch byl až 3krát 

menší v porovnání s ostáními fotokatalyzátory. Bylo zjištěno, že fotokatalytická aktivita 

byla výrazně ovlivněna defekty ve struktuře ZnO. Kyslíkové vakance během rekce 

zachycovaly fotogenerované elektrony a tvořily tak rekombinační centrum. Elektrony 

nebyly tak dostupné pro fotokatalytickou reakci. Na rozdíl od ZnO(2) a ZnO(3) byl 

u ZnO(1) zjištěn přebytek kyslíku ve své struktuře a tedy nedocházelo k zachytávání 

fotogenerovaných elektronů ve vakancích a elektrony byly tak dostupné pro 

fotokatalytickou reakci. 

 

5.2.3 Core-shell nanočástice SiO2-ZnO 

V předchozím výzkumu, který se zabýval přípravou ZnO nanočástic, bylo zjištěno, 

že UV záření se podílelo nejen na vzniku vakancí na povrchu nanočástic ZnO, ale také 

na samotné tvorbě oxidu zinečnatého. Základní představou byla interakce mezi radikály, 

které jsou produkovány zárodky ZnO při ozáření UV lampou, a zbytkovým octanem 
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zinečnatým. Cílem bylo zjistit, zda je možné touto metodou připravit povlak ZnO, 

aniž by bylo nutné do roztoku přidávat hydroxid. Byly uvažovány rovnice 14-18 a rovnice: 

 

IndiumeIndium hv         (36) 

ZneZn   22        (37) 

ZnOZn OH
*

       (38) 

 

Kromě výše uvedených reakcí by hydroxylové radikály měly také oxidovat octan 

zinečnatý podle rovnice (39): 

 

22223 )(10416)( OHZnOHCOOHZnCOOCH  
   (39) 

 

Během syntézy byla dodatečně měřena také koncentrace rozpuštěného kyslíku 

ve vodné disperzi za různých podmínek. Na obrázku 43 jsou znázorněna tři různá měření.  

 

Obrázek 43 Koncentrace rozpuštěného kyslíku během ozařování UV lampou (254 nm) za 

různých podmínek. 

 

Nejprve byla měřena koncentrace rozpuštěného kyslíku v čisté demineralizované 

vodě, která se ozařovala UV lampou s emisním maximem při 254 nm (4,88 eV). 
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Byl zaznamenán mírný úbytek kyslíku během prvních 8 minut a potom se koncentrace 

vrátila zpět na původní hodnotu. Toto měření bylo provedeno jako tzv. slepý pokus. Druhý 

experiment byl proveden podobně s tím rozdílem, že do demineralizované vody byla 

ponořena indiová destička s výstupní prací elektronu přibližně 3,7 eV [221]. Koncentrace 

kyslíku v tomto případě poklesla více a minima bylo dosaženo po 36 minutách, potom se 

koncentrace kyslíku vrátila téměř na svou původní hodnotu. Při třetím experimentu byla 

indiova deska ponořena do vodné disperze oxidu křemičitého a octanu zinečnatého, potom 

byla zapnutá UV lampa. Koncentrace rozpuštěného kyslíku výrazně klesala a dosáhla 

stabilního minima po 110 minutách od zapnutí UV lampy. Vysvětlení těchto tři křivek 

vychází z reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a fotogenerovanými elektrony z indiové 

desky, které lze zapsat jako: 

 

                           (40) 

           
           (41) 

  
           

    
         (42) 

    
                    (43) 

                          (44) 

                       (45) 

 

Pokles koncentrace kyslíku lze poměrně snadno vysvětlit skrze formování 

hydroxylových radikálů viz rovnice (40) až (45). Koncentrace kyslíku se pak opět zvýšila 

po dosažení minima jako důsledek dosažení reakční rovnováhy založené na zpětném 

rozkladu HO2
•
 radikálů na kyslík (rovnice (43)) a difúze kyslíku ze vzduchu. V přítomnosti 

octanu zinečnatého byly radikály použity na jeho rozklad a z tohoto důvodu byl pokles 

koncentrace kyslíku výraznější. Výsledné hydroxylové radikály pravděpodobně hrály 

klíčovou roli při rozkladu octanu zinečnatého a formování hydroxidu zinečnatého. Tuto 

skutečnost lze vyjádřit následující rovnicí: 

 

                                            (46) 
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Je předpokládáno, že tato rovnice představuje základní mechanismus tvorby ZnO 

nanopovlaku na nanočásticích SiO2. Takto připravené core-shell nanočástice SiO2-ZnO 

byly pak dále studovany a charakterizovany několika analytickými technikami. 

 

5.2.4 Charakterizace SiO2-ZnO 

Rentgenová difrakce potvrdila vznik ZnO na povrchu SiO2 (Obr. 44). Z difrakce 

jsou patrné píky ZnO, které odpovídají hexagonální struktuře (JCPDScard No. 01-70-

2551) a nebyly nalezené žádné jiné difrakční píky, které by naznačovaly přítomnost 

nečistot [222].  

Energiově disperzní analýza RTG (EDX) potvrdila, že vzniklé nanočástice 

neobsahují nečistotu ve formě zbytkového uhlíku z octanu, ale jedná se o čisté SiO2 a ZnO 

(Obr. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44 RTG záznam nanočástic SiO2-ZnO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45 Prvkové složení nanočástic SiO2-ZnO. 
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Pomocí transmisní elektronové mikroskopie byla zachycena tvorba oxidu 

zinečnatého kolem oxidu křemičitého a 9 nm finální vrstva ZnO na konci reakce (Obr. 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46 Snímky z TEM nanočástic SiO2 a SiO2-ZnO. Vlevo: formování ZnO 

nanočástic na povrchu SiO2. Vpravo: finální core-shell nanočástice SiO2-ZnO. 

 

Na obrázku 47 je UV-Vis DRS spektrum nanočástic SiO2-ZnO. Pro odečet absorpční 

hrany bylo nutné převést DRS spektrum na závislost (KM*hv)
2
 na hv jako tomu bylo 

v případě čistého ZnO, viz kapitola 5.2.1. Naměřené spektrum odpovídalo oxidu 

zinečnatému s absorpční hranou při 3,2 eV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 47 UV-Vis difúzně reflektanční spektrum nanočástic SiO2-ZnO. Uvnitř vložen 

odečet absorpční hrany. 

SiO2 

ZnO 

SiO2 

ZnO 

 nm) 
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Na obrázku 48 jsou znázorněna PL spektra SiO2-ZnO a nosných SiO2 nanočástic. 

Core-shell nanočástice mají široký a výrazný emisní pás s maximem emise při 650 nm 

(oranžovo-červená emise) a široký pás v rozmezí 400 a 460 nm (modrá emise). Tyto široké 

emisní pásy jsou způsobeny přítomnosti defektů ve struktuře ZnO, jakými jsou kyslíkaté 

vakance, které jsou zodpovědné za vznik oranžovo-červené emise a intersticiální zinek, 

který způsobuje modrou emisi [222, 223]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 48 Fotoluminiscenční spektrum nanočástic SiO2 a SiO2-ZnO.  

 

Připravené nanočástice byly také studovány DLS metodou v jejich vodné disperzi. 

Tato metoda je založena na teorii Brownova pohybu, kdy naměřená velikost částic 

je označována jako hydrodynamická velikost, která odpovídá 120 - 130 % skutečné 

velikosti částice. Obě vodné disperze čistých nanočástic SiO2 a finálních nanočástic SiO2-

ZnO byly zkoumány DLS metodou (Obr. 49). Na základě pozorovaného posunu statistické 

distribuce velikosti částic, průměrná tloušťka nanopovlaku ZnO byla stanovena na 13 nm 

s odchylkou 22 %. DLS hydrodynamická velikost byla opravená o 125 % a výsledné 

hodnoty byly použity k výpočtu celkového měrného povrchu nanočástic SiO2-ZnO. 

Specifický měrný povrch core-shell nanočástice SiO2-ZnO byl vypočten na základě 

měření DLS. Celkový objem suchého nanoprášku  SiO2-ZnO v objemové jednotce vodné 
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disperze byl označen jako Vs a symbol V(i) vyjadřoval celkový objem všech objemových 

frakcí i suchého nanprášku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49 Statistická distribuce velikosti primárně čistých SiO2 nanočástic (plná čára) 

a finální core-shell nanočástice SiO2-ZnO (přerušovaná čára), data získaná z DLS analýzy 

vodných disperzí. 

 

Statistická distribuční velikost Pobjemové frakce i je výsledek DLS analýzy, 

která je zobrazena na obrázku 49 a může být vyjádřena jako: 

        
     

      
 
   

        (47) 

kde       
 
          . Za předpokladu, že se jedná o sférické nanočástice SiO2/ZnO, 

můžeme pak definovat poměr povrchu k objemu pro velikost frakcí: 

     

     
 

    
 

        
  

 

  
        (48) 

kde ri je poloměr nanočástic v objemové frakci i. Substituováním rovnice (47) za (48) 

získáme rovnici pro výpočet povrchu S(i) nanočástic v objemové frakci i: 

          
      

  
        (49) 

O
b
je

m
 (

%
) 

Průměr (nm) 
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Celkový povrch nanočástic ve všech objemových frakcích je roven objemu Vs, který lze 

vyjádřit jako: 

                  
      

  

 
   

 
        (50) 

Specifický měrný povrch nanoprášku SiO2-ZnO může být pak vypočten pomocí 

následující rovnice: 

    
     

  
 

 

  
 

      

  

 
          (51) 

kde ρi je hustota nanoprášku. Hodnota takto vypočteného měrného povrchu 26,6 m
2
.g

-1
 

byla přibližně stejná jako hodnota měrného povrchu zjištěna BET metodou (20 m
2
.g

-1
). 

Toto zjištění znamená, že většina nanočástic SiO2 byla pokryta vrstvou ZnO. 

 

5.2.5 Fotokatalytická aktivita SiO2-ZnO 

Pro fotokatalýzu na nanovrstvě ZnO byla použitá 8 W 365 nm Hg UV lampa. SiO2 

jádro zůstalo neaktivní vlivem příliš velkého zakázaného pásu kolem 9 eV [223]. UV-Vis 

spektra roztoku methylenové modře byla zaznamenávaná po dobu 1 hodiny při vlnové 

délce 665 nm a byla použitá pro vyhodnocení rychlosti rozkladu methylenové modře. 

Kromě rozkladu methylenové modře byla měřená také fotolýza. Bylo zjištěno, že 

připravené nanočástice SiO2-ZnO jsou fotokatalyticky aktivní a při rozkladu methylenové 

modře byly účinnější než použitý testovací standard TiO2 P25, který má 2,5krát větší 

měrný povrch než připravené nanočástice SiO2-ZnO (SSABET = 20 m
2
.g

-1
) Pozorované 

kinetické konstanty byly zjištěny fitovanáním naměřených dat v integrovaném tvaru 

kinetické rovnice prvního řádu (Obr. 50). Pozorovaná kinetická konstanta pro nanočástice 

SiO2-ZnO byla k1 = 0,026 min
-1

 a pro nanočástice TiO2 byla k2 = 0,019 min
-1

. Pozorovaná 

kinetická konstanta pro fotolýzu byla k3 = 0,004 min
-1

. Bylo tedy prokázano, že byla 

úspěšně vytvořena fotokatalyticky aktvní vrstva. 
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Obrázek 50 Pozorována kinetika fotokatalytické degradace methylenové modře. 

 

5.3 Grafitizovaný C3N4 

5.3.1 Studium přeměny melaminu v grafitizovaný C3N4 

Nejprve byla provedena termogravimetrická analýza v rozsahu 20 – 900 °C 

(Obr. 51). První a také největší hmotnostní úbytek kolem 70 % byl pozorován v rozmezí 

od 280 do 400 °C. V této oblasti došlo k sublimaci a také ke kondenzaci melaminu na 

melem za současného úbytku amoniaku [224-226]. Při zvyšování teploty dochází dalšímu 

úbytku amoniaku k propojování melemových jednotek, vzniká dimelem, melon a následně 

g-C3N4. Z obrázku 51 je patrné, že g-C3N4 se stává nestabilním při překročení teploty 

650 °C a dochází postupně se zvyšující se teplotou k jeho kompletnímu rozkladu. 

Na základě tohoto měření byly vybrány určité teploty, při kterých se zahříval melamin, 

a připravené produkty pak byly dále charakterizovány.  

 

 

 

Čas (min) 

k1= 0,0261±0,0006 min
-1 

k2= 0,0209±0,0015 min
-1 

k3= 0,0040±0,0002 min
-1 
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Obrázek 51  Termogravimetrická křivka melaminu. (Převzato a upraveno z [227]. 

 

Pomocí RTG difrakční analýzy se stanovovala struktura produktů připravených 

z melaminu za různých teplot (400, 500, 550, 600 a 700 °C). Na obrázku 52 je RTG 

difrakční záznam výsledných produktů. Difrakční záznam vzorku, který byl připraven při 

400 °C, odpovídal difrakčnímu záznamu melemu s monoklinickou strukturou [228, 229]. 

Difrakční záznam při 500 °C odpovídal transformaci melemu na melon [230]. Produkty, 

které byly připravené při teplotě 550, 600 a 700 °C, vykazovaly na difrakčním záznamu 

2 dominantní píky (12,8 ° a 27,7 °), které jsou připisovány hexagonální fázi g-C3N4 

(JCPDS 87-1526). Nejintenzivnější pík při 2  = 27,7 ° je obecně připisován 

interplanárnímu vrstvení (002) melemových rovin. Pík při 2  = 12,8 ° odpovídá 

opakujícím se jednotkám tri-s-triazinu [228]. Snížení intenzity píku u materiálu, který byl 

připraven při 700 °C, by mohlo naznačovat, že došlo k rozpadu struktury g-C3N4 

a k částečné exfoliaci. 
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Obrázek 52  RTG difrakční záznamy produktů z melaminu připravených při různých 

teplotách. (Převzato a upraveno z [227].) 

 

Z předchozích měření bylo zjištěno, že melamin se zahříváním mění 

na kondenzované aromatické struktury (melem, melam, melon až na g-C3N4). Všechny 

tyto materiály absorbují UV a viditelné záření vlivem snížení nejnižší rekombinační 

energie mezi nejvyšším obsazeným molekulovým orbitalem (HOMO) a nejnižším 

neobsazeným molekulovým orbitalem (LUMO). 

DRS spektra připravených produktů jsou znázorněna na obrázku 53. Bylo zjištěno, 

že melamin silně absorbuje pouze v UV oblasti vlivem jeho aromatické struktury. 

S rostoucí teplotou od 400 do 600 °C se absorpční hrana posouvá do viditelné oblasti 

spektra 3,05 eV, 2,91 eV, 2,87 eV, 2,84 eV pro produkty připravené při 400, 500, 550 

a 600 °C. Vzorky připravené při 650 a 700 °C vykazuji modrý posun absorpční hrany 

pravděpodobně vlivem exfoliace a rozpadem objemového g-C3N4 na jemnější struktury 

[231]. U vzorku, který byl připraven při 700 °C, lze kolem 550 nm pozorovat novou 

absorpční hrana, která se začíná objevovat už při teplotě 650 °C.  
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Obrázek 53  UV-Vis difúzně-reflexní spektra melaminu a produktů připravených 

při různých teplotách. (Převzato a upraveno z [227].) 

 

Na obrázku 54 jsou naměřená fotoluminiscenční spektra, která znázorňují emisní 

pásy produktů. Červený posun maxima emisního pásu ze 425 nm k 520 nm dobře souhlasí 

s naměřenými DRS spektry a jedná se o zářivou rekombinaci mezi elektrony a vakacemi. 

S rostoucí teplotou bylo zjištěno také rozšíření a snížení emisního maxima. Nižší intenzita 

emisního pásu byla způsobena nezářivými rekombinačními interakcemi mezi nositeli 

náboje a defekty ve struktuře [232, 233]. 

 

Obrázek 54  Fotoluminiscenční spektra produktů získaných při různých teplotách. 

(Převzato a upraveno z [227].) 
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5.3.2 Metody exfoliace grafitizovaného C3N4 

V rámci zkoumání g-C3N4 byly také studovány metody exfoliace. Byla zkoumána 

velikost měrného povrchu materiálu v závislosti na způsobu exfoliace. Objemový materiál 

g-C3N4, který byl připraven při teplotě 600 °C, dosahoval specifického měrného povrchu 

23 m
2
.g

-1
. Tento materiál byl exfoliován dvěma způsoby a) tepelně exfoliován při teplotě 

500 °C po dobu 4 hodin, b) pomocí ultrazvuku vodné disperze g-C3N4 po dobu 2 hodin. 

Proces ultrazvukové exfoliace byl monitorován měřením absorbance při vlnové délce 

316 nm delaminovaných g-C3N4 nanodestiček (Obr. 55). Výsledná disperze byla potom 

filtrována a sušena při 110 °C po dobu 2 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 55  Ultrazvuková exfoliace g-C3N4 ve vodné disperzi. Vlevo – UV-Vis absorpční 

spektra g-C3N4 ve vodných disperzích v různých časech sonifikování, vpravo – časová 

závislost absorbance při 316 nm. 

 

Bylo zjištěno, že při použití ultrazvukové exfoliace má výsledný materiál 

specifický měrný povrch 54 m
2
.g

-1
, zatímco při tepelné exfoliaci při teplotě 500 °C se 

zvýšil specifický měrný povrch z 23 m
2
.g

-1
 na 157 m

2
.g

-1
[ 234].  

Vzhledem k těmto zjištěným poznatkům se nové materiály připravily v užším 

teplotním intervalu 500, 525, 550 a 600 °C a následně se termicky exfoliovaly při teplotě 

500 °C. 
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5.3.3 Charakterizace grafitizovaného C3N4 

Rentgenové difrakční záznamy objemových a exfoliovaných g-C3N4 materiálů jsou 

znázorněny na obrázku 56. U všech materiálů byly pozorovány dva široké difrakční píky 

kolem 13,0 ° a 27,5 °, které odpovídají difrakčním rovinám (100) a (002). Mezirovinná 

vzdálenost v objemovém g-C3N4 materiálu byla 0,33 nm a týká se interplanárního vrstvení 

aromatických jednotek a je menší než u krystalického g-C3N4 (d002 = 0,34 nm) [235]. 

Hustší vrstvení struktury mohlo být způsobeno vlivem lokalizace elektronů a silnějšímu 

poutáním mezi jednotlivými vrstvami g-C3N4. Druhý difrakční pík o nižší intenzitě 

vykazoval vzdálenost d100 = 0,68 nm a jednalo se o opakující se jednotky tri-s-triazinu. 

Vzdálenost byla mírně nižší než teoretická vzdálenost u těchto tri-s-triazinovýh jednotek 

(0,73 nm), což mohlo být způsobeno přítomnosti malých prohnutí ve struktuře. Velikost 

zrn byla vypočtena z RTG záznamů (Tabulka 6), podle Debye-Scherrerovy rovnice: 

 

     
  

     
       (52) 

 

kde D je průměrná velikost nanokrystalu v nanometrech,  je opravené rozšíření píku 

(FWHM), K je konstanta týkající se tvaru krystalitu (0,9) a způsob, kterým je definován D 

a ,   je vlnová délka a   je difrakční úhel. 

Velikost krystalitu objemových materiálů vzrostla se zvýšující se teplotou vlivem 

rozsáhlejší polymerizace, která dala vzniknout větším jednotkám. Mezirovinná vzdálenost 

exfoliovaných materiálů byla 0,321 nm a intenzita píků pro materiály NS525, NS550 

a NS600 se snížila ve srovnání s intenzitou původních objemových materiálů. Tento pokles 

naznačuje, že došlo k poklesu počtu vrstev, ze kterého se skládal finální materiál, a došlo 

tedy exfoliaci. Intenzita píku při 27,5 ° u vzorku NS500 byla mírně vyšší než 

u objemového materiálu B500. Toto rozdílné chování by mohlo naznačovat, že během 

procesu exfoliace došlo částečně také k další polymerizační reakci. 

 

 

 

 

 



   

80 

 

Tabulka 6 FWHM, mřížková vzdálenost (d), specifický měrný povrch (SSA) a průměrná 

velikost částic (dprůměr) v objemových a exfoliovaných vzorcích g-C3N4. 

Materiál 
FWHM

 a
 

(°) 

d002
 a
 

(nm) 

Velikost 

krystalitu
 a

 

(nm) 

SSA
b
 

(m
2
.g

-1
) 

dprůměr
c
 

(nm) 

B500 1,85 0,33 4,42 6 1012 

B525 1,53 0,33 5,35 8 560 

B550 1,45 0,33 5,64 14 703 

B600 1,16 0,32 7,05 20 706 

NS500 2,45 0,32 3,34 99 883 

NS525 1,64 0,32 4,99 137 418 

NS550 1,74 0,32 4,70 151 580 

NS600 1,35 0,32 6,06 146 648 
a
 Určeno z RTG difrakci. 

b
Určeno s chybou měření (±5 m

2
.g

-1
). 

c
Určeno z DLS. 

 

 

 

 
 

 
 

Obrázek 56  RTG difrakční záznamy objemových (B) g-C3N4 a exfoliovaných (NS)         

g-C3N4 materiálů získaných při 500 (a), 525 (b), 550 (c) a 600 °C (d). 
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Specifický měrný povrch objemových a exfoliovaných vzorků je shrnut v Tabulce 7 

společně s celkovým objemem pórů. SSA a také porosita se s rostoucí teplotou zvýšila. 

Velký nárůst měrného povrchu, až sedmnácti násobné zvýšení oproti původnímu měrnému 

povrchu vzorku B525, byl pozorován po tepelné exfoliaci při 500 °C. 

 

Tabulka 7 Specifický měrný povrch a celkový objem póru v objemových a exfoliovaných 

vzorcích g-C3N4 

Vzorek SSA (m
2
.g

-1
)
a
 

Celkový objem 

pórů (cm
3
.g

-1
) 

Vzorek SSA (m
2
.g

-1
)
a
 

Celkový objem 

pórů (cm
3
.g

-1
) 

B500 6 0,05 NS500 99 0,36 

B525 8 0,06 NS525 137 0,59 

B550 14 0,12 NS550 151 0,64 

B600C 20 0,14 NS600C 146 0,69 
a
 S chybou měření (±5 m

2
.g

-1
). 

 

Morfologie a mikrostruktura g-C3N4 byla studována pomoci SEM a HRTEM 

(Obr. 57). Ve srovnání s původním objemovým materiálem, který se skládal z aglomerátů 

o velikosti několik desítek mikrometrů (Obr. 57a), exfoliovaný g-C3N4 vypadal jako 

uvolněné částice o rozměrech menších jak 10 mikrometrů (Obr. 57b). Na HRTEM 

snímcích (Obr. 57c a 57d) bylo vidět, že exfoliovaný g-C3N4 byl složen z velkého 

množství náhodně orientovaných nanodestiček a nanočástic nepravidelného tvaru. 

Důkladnějším pozorováním bylo zjištěno, že povrch exfoliovaného g-C3N4 je hladký 

a rovný s uspořádanou strukturou. 
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Obrázek 57  SEM snímek (a) objemového g-C3N4 (B550), (b) exfoliovaného g-C3N4 

(NS550). HRTEM (c), (d) snímky exfoliovaného g-C3N4 (NS550). 

 

Výsledky z měření dynamického rozptylu světla jsou shrnuty ve formě statistické 

distribuce frakcí objemových částic jako funkce průměrné velikosti částic (Obr. 58). Podle 

zjištěných výsledků se průměrná velikost objemového materiálu B500 po exfoliaci výrazně 

nesnížila jako u ostatních materiálů, které byly připraveny při vyšších teplotách. To by 

naznačovalo, že během další tepelné úpravy materiálu B500 došlo kromě exfoliace také 

k další částečné polymerizaci a zachování tak větších částic. Je ovšem důležité zmínit, 

že velikost, která je určena z dynamického rozptylu světla, se skládá z velikosti částice g-

C3N4 a solvatačního obalu, který je přichycen k částici, a společně se pohybují vlivem 

Brownova pohybu. V případě B500 a NS500 mohl být Brownův pohyb zpomalen vlivem 

velkého hydratačního obalu, který mohl být vázán k částici prostřednictvím vysokého 

množství nezkondenzovaných povrchových –NH2 a =NH skupin. Nejmenší částice byly 

získány z materiálu B525, jehož velikost byla vlivem exfoliace dále zredukována. 

S rostoucí teplotou přípravy objemového g-C3N4 materiálu z 525 do 600 °C byla 

(a)                                               (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c)                                               (d) 
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pozorován nárůst průměrné velikosti částic. Tento nárůst je připisován polykondenzaci tri-

s-triazinových jednotek, které daly vzniknout větším g-C3N4 lamelovým strukturám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 58  Statistická distribuce frakcí objemových částic jako funkce průměrné 

velikosti částic objemových a exfoliovaných g-C3N4 materiálů. 

 

Infračervené spektrum připravených materiálů vykazovalo charakteristické pásy 

skeletových vibrací aromatických kruhů dusíkatých heterocyklických sloučenin a vibrační 

vazby mezi uhlíkem a dusíkem v rozmezí od 2000 do 500 cm
-1

 s pásy při 1635 cm
-1

, 1575 

cm
-1

, 1545 cm
-1

 (rameno), 1460 cm
-1

, 1410 cm
-1

, 1320 cm
-1

 a 1240 cm
-1

, 1210 cm
-1

, 890 

cm
-1

 a 815 cm
-1

 (Obr. 59). Tyto pásy jsou považovány za charakteristické pro g-C3N4 

a také pro melem [236, 237]. IČ spektra objemových materiálů (B500, B525, B550 

a B600) vykazovala nižší intenzitu pásů v rozmezí 2000 cm
-1

 a 500 cm
-1

.  

Pásová intenzita u objemových materiálů byla téměř poloviční oproti naměřené 

intenzitě u exfoliovaných materialů. Pásy exfoliovaných materiálů byly užší a ostřejší 

pravděpodobně vlivem více uspořádaných polymerních melonových jednotek, které po 

tepelné exfoliaci se zachovály ve formě nanodestiček [238]. 

Podobná situace byla pozorována v oblasti kolem 3000 cm
-1

. Všechna spektra 

vykazovala široké a překrývající se pásy při 3275 cm
-1

, 3165 cm
-1

 a 3090 cm
-1

, která jsou 

připisovány N-H vibracím. Rozdíly v IČ spektrech objemových a exfoliovaných materiálů 

mohou být vysvětlená změnou ve struktuře g-C3N4. Objemový materiál je složen z mnoha 

vrstev g-C3N4, která jsou vzájemně propojeny van der Waalsovými silami, zatímco 
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exfoliovaný materiál je složen pouze z několika vrstev g-C3N4 a byl tak tvořen pouze 

jednotlivými nanodestičkami. 

 

 

Obrázek 59  FTIR spektra objemových a exfoliovaných g-C3N4 materiálů. 

 

Teplotní polymerizace a exfoliace objemových materiálů je zdokumentována 

v Tabulce 8. V případě objemových materiálů se absorbance, která odpovídá N-H vibracím 

při 3170 cm
-1

, snižuje s rostoucí teplotou přípravy vlivem deaminace. Tento efekt nebyl 

pozorován u exfoliovaných materiálů, protože proces deaminace byl kompletní. Hodnoty 

absorbance pro N-H vibrace byly u exfoliovaných materiálů vyšší než u objemových 

materiálů. To mohlo být způsobeno tím, že –NH2 a =NH skupiny nanodestiček byly 

separovány vlivem exfoliace a slabé interakce mezi nimi, které se nacházely u objemových 

materiálů, byly přerušeny. 

 

Tabulka 8 Hodnoty absorbancí pro N-H vibrace při 3170 cm
-1

 

Materiál Absorbance Materiál Absorbance 

B500 0,753 NS525 0,920 

B525 0,674 NS550 1,026 

B550 0,565 NS600 0,947 

B600 0,577 NS550
 

1,039 
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Optické vlastnosti všech vzorků byly zkoumány pomoci měření UV-Vis DRS. Jak je 

znázorněno na obrázku 60a, absorpční hrany objemových materiálů připravených 

při 500 °C, 525 °C, 550 °C a 600 °C byly při 436 nm, 439 nm, 440 nm a 442 nm. Bylo 

zjištěno, že s rostoucí teplotou dochází k posunu absorpční hrany směrem k vyšším 

vlnovým délkám vlivem propojování více tri-s-triazinových jednotek, které tvořily 

rozsáhlejší aromatické struktury, díky kterým docházelo k elektronovým delokalizacím 

nad a pod rovinami aromatických kruhů [239]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 60  UV-Vis absorpční spektra a) objemového a b) exfoliovaného g-C3N4. 

 

Na obrázku 60b jsou UV-Vis absorpční spektra exfoliovaných g-C3N4 vzorků, 

u kterých došlo k modrému posunu a tedy k rozšíření zakázaného pásu. Energie 

absorpčních hran jsou pro jednotlivé vzorky uvedeny v Tabulce 9. Rozšíření absorpční 

hrany u exfoliovaných materiálů byl dále potvrzen při měření fotoluminiscence (Obr. 61). 

Nejmenší rozšíření bylo pozorováno pro materiál NS500. Objemový materiál (B500) mohl 

obsahovat ještě zbytkový nezreagovaný melem, který vlivem další tepelné úpravy 

zpolykondenzoval. 

Pozice valenčního a vodivostního pásu může být vypočteno podle následujících 

rovnic: 

                      (53) 

                  (54) 

 

a)                                                                                               b)  
Vlnová délka (nm) Vlnová délka (nm) 
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kde EV je potenciál hrany valenčního pásu, Eg je energie absorpční hrany, E
0
 = 4,5 eV je 

energie volných elektronů vůči vakuu, EC je potenciál hrany vodivostního pásu a X je 

elektronegativita g-C3N4 (4,64 eV) [240]. 

 

Tabulka 9 Energie absorpčních hran a potenciály valenčního a vodivostníh pásu 

objemových g-C3N4 a exfoliovaných g-C3N4 materiálů 

 

Fotoluminiscenční emisní spektra objemových a exfoliovaných materiálů byla 

získána za použití excitačního záření o vlnové délce 370 nm (Obr. 61). S rostoucí teplotou 

klesala intenzita emisního maxima a došlo k červenému posunu maxima emisního pásu, 

což je v souladu s výsledky UV-Vis měření. Je známo, že polymer g-C3N4 má ve své 

konjugované síti delokalizované elektrony, což vede k orbitálnímu překryvu a k formování 

protivazebného orbitálu. Emisní pás je především způsoben rekombinacemi elektronů a děr 

mezi valenčním pásem, který tvoří volný elektronový pár, a vodivostním pásem, který 

tvoří π
*
. Intenzita fotoluminiscenčního spektra je výrazně snížena, jestliže konjugovaný 

π systém je rozšířen vlivem připojení více tri-s-triazioných jednotek, které způsobí nárůst 

π stavů a silnější překryv orbitálů [241]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 61 Fotoluminiscenční emisní spektra a) objemových a b) exfoliovaných g-C3N4 

materiálů 

Materiál Eg 

(eV) 

EVB 

(eV) 

ECB 

(eV) 

Materiál Eg 

(eV) 

EVB 

(eV) 

ECB 

(eV) 

B500 2,84 1,56 -1,28 NS500 2,93 1,61 -1,33 

B525 2,83 1,56 -1,28 NS525 2,97 1,63 -1,35 

B550 2,82 1,55 -1,27 NS550 2,97 1,63 -1,35 

B600 2,80 1,54 -1,26 NS600 3,04 1,66 -1,38 
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U exfoliovaných materiálů byl pozorován opačný trend než v případě objemových 

materiálů s výjimkou vzorku NS500. Bylo zjištěno, že intenzita folotuminiscence vzrostla 

a emisní pás se skládál ze dvou vrcholů, které byly znatelnější pro materiál 

NS525 (Obr. 61b). Z největší pravděpodobností se jednalo o směs exfoliovaných 

a objemových materiálů. Podobné dva vrcholy byly také pozorovány Dongem s kol., 

kteří připravovali g-C3N4 z thiomočoviny [242]. Emisní maximum materiálu NS500 bylo 

méně posunuto a jeho intenzita naopak dále klesla, což by potvrzovalo hypotézu, 

že objemový materiál B500 obsahoval ještě nezreagovaný melem, který další tepelnou 

úpravou polykondenzoval do g-C3N4 a došlo k silnějšímu překryvu orbitálů. 

Zvýšení intenzity fotoluminiscence u exfoliovaných materiálů by mohlo souviset 

se snížením strukturních defektů (např. nezpolykondenzované –NH2 a =NH skupiny), které 

by mohly zachytit vakance a bránit tak proběhnutí fotoredoxním reakcím [232, 233]. 

Navíc, snížená velikost částic zvýšila pravděpodobnost zářivé rekombinace nositelů 

náboje. Dále tato snížená velikost zmenšila dráhu mezi fotogenerovanými elektrony 

a vakancemi a povrchem, kde může dojít k fotokatalytické reakci. 

 

5.3.4 Fotokatalytická aktivita grafitizovaného C3N4 

Fotokatalytická aktivita připravených vzorků byla vyhodnocena při degradaci fenolu 

za použití viditelného světla na Univerzitě Porto v Portugalsku. Slepý pokus naznačil, 

že procentuální rozklad fenolu po 1 hodině pomocí fotolýzy byl zanedbatelný. 

Pro srovnání byl za stejných podmínek testován i komerční fotokatalyzátor TiO2 

Evonik P25.  

Heterogenní reakce fenolu a oxidačních složek, které byly produkovány během 

fotokatalýzy (hydroxylové a superkyslíkové radikály, H2O2) na povrchu g-C3N4 materiálů 

lze definovat Langmuir-Hinshelwoodovým modelem: 

 

   
   

  
  

    

            

     

      
      (55) 

 

kde k je kinetický parametr; KP, KO, Ki a cP, cO, ci jsou adsorpční konstanty a koncentrace 

zbytkového fenolu, oxidačních složek a reakčních meziproduktů. V těchto experimentech 

byla koncentrace relativně vysoká, a proto platí cO <<cP . Člen Kici byl zanedbán 
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z důvodu předpokládající nízkou adsorpci meziproduktů na povrchu g-C3N4. Pak rovnice 

(55) mohla být zjednodušena na tvar: 

 

   
   

  
     

    

      
 =           (56) 

 

kde kobs je pozorována kinetická konstanta. Předpokládalo se, že koncentrace oxidačních 

složek byla konstantní vlivem konstantního zářícího toku, pak řád reakce byl také 

konstantní a rozklad fenolu byl vyjádřen rovnicí nultého řádu. Kinetická konstanta kobs byla 

získaná z integračního tvaru rovnice (57): 

 

 

  
                (57) 

 

kde c a c0 jsou koncentrace fenolu v čase t = t a t = 0. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu 

z objemových materiálů vykazoval B550. Exfoliované vzorky vykazovaly mezi sebou 

navzájem podobnou fotokatalytickou aktivitu (Obr. 62). Fotokatalytická aktivita 

u objemových g-C3N4 rostla s rostoucí teplotou přípravy až do teploty 550 °C. U g-C3N4, 

který byl připravený při teplotě 600 °C, byl pozorován pokles aktivity. Je známo, 

že s rostoucí teplotou g-C3N4 se zvýšuje počet defektů ve struktuře. Tyto defekty pak 

působí jako nezářivá rekombinační centra elektronů a děr [243]. Z tohoto důvodu poklesla 

fotokatalytická aktivita vzorku B600 a podobně tomu bylo také u jeho exfoliovaného 

vzorku NS600. Fotokatalyzátor TiO2 P25 byl fotokatalyticky aktivitní, protože emisní 

spectrum 416 nm LED mělo malý přesah do UV oblasti a proto bylo TiO2 schopno 

generovat elektrony a díry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 62 Pozorována kinetika fotokatalytické degradace fenolu a) objemových, 

b) exfoliovaných g-C3N4 materiálů za použití LED ( 416 nm). 
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Z obrázku 62b je patrné, že rychlost fotokatalytické degradace fenolu za použití 

exfoliovaných vzorků se mnohonásobně zvýšila a fenol byl 100% degradován již po 

15 minutách v případě vzorku NS525. Všechny naměřené rychlostní konstanty jsou 

uvedeny v Tabulce 10. V Tabulce 11 je přehled dalších g-C3N4 materiálů, které byly 

připraveny jinými výzkumnými týmy a také použity pro rozklad fenolu. Ačkoliv všechny 

připravené materiály jsou g-C3N4, vykazují jinou fotokatalytickou aktivitu, která je 

připisována jiným metodám přípravy, použití rozdílných zdrojů ozařování, typem reaktoru 

a dalším reakčním podmínkám. 

 

Tabulka 10 Pozorované rychlostní konstanty objemových a exfoliovaných g-C3N4 

materiálů a TiO2 za použití 416 nm LED 

Materiál 
kobs 

(10
-2 

mmol.l.min
-1

) 
Materiál 

kobs 

(10
-2 

mmol.l.min
-1

) 

Fotolýza 0,017 ± 0,016 NS500 8,1 ± 1,0 

B500 0,57 ± 0,04 NS525 5,7 ± 0,4 

B525 0,82 ± 0,07 NS550 8,5 ± 1,0 

B550 1,6 ± 0,1 NS600 7,9 ± 0,8 

B600 1,3 ± 0,1  NS550
a 

4,7 ± 0,7 

TiO2 1,8 ± 0,1 
 NS550

b
 0,32 ± 0,05 

 NS550
c
 8,5 ± 1,6 

a
Za přítomnosti t-BuOH. 

b
 Za přítomnosti TEOA. 

c
 Za přítomnosti 1,4-BQ. 

 

Tabulka 11 Přehled jiných g-C3N4 materiálů, které byly použity pro rozklad fenolu 

Prekurzor Metoda přípravy 

Množství 

g-C3N4 

(mg) 

Koncentrace 

fenolu 

(mg L-1) 

Účinnost 

degradace 

(%) 

Zdroj záření Odkaz 

Melamin Žíhání 15 10  92,5 za 3 h 
500 W Xe lampa/ 

filtr (  > 420 nm) 
[244] 

Melamin 
Žíhání / 

chemická exfoliace 
---- 5 63,7 za 5 h 

500 W Xe lampa/ 

filtr (  > 420 nm) 
[245] 

Kyanamid 
Žíhání / 

ultrazvuk 
50 104 90 za 3 h 

300 W Xe lampa/ 

filtr (  > 400 nm) 
[246] 

Dikyanamid Žíhání /agar 25 5 12 za 8 h 
500 W Xe lampa/ 

filtr (  > 420 nm) 
[247] 

Dikyanamid 
Žíhání / 

chemická exfoliace 
20 2 70 za 4 h 

500 W Xe lampa/ 

filtr (  > 420 nm) 
[248] 

Močovina Žíhání 50 50 74 za 6 h 

150 W fiber-optic 

illuminator (MI-

150) 

[249] 

Melamin 
Superkritická 

kapalinová technika 
40 11,3 91 za 3 h 

300 W Xe lampa/ 

filtr (  > 420 nm) 
[250] 

Dicyanamide+ 

močovina 
Žíhání 25 1 5 za 7,5 h 

500 W Xe lampa/ 

filtr (  > 420 nm) 
[251] 

Močovina 
Žíhání 

 
50 10 70 za 0,5 h 300 W Xe lampa [252] 

Melamin 
Žíhání / 

tepelná exfoliace 
50 20 100 za 15 min 

HP-LED  

(416 nm) 
Náš výzkum 
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Fotokatalytická aktivita všech materiálů byla také testována za použití UVA HP 

LED ( 370 nm). Z obrázku 63 lze pozorovat, že fotokatalytická aktivita za použití 

tohoto zdroje záření byla nižší, než za použití 416 nm HP LED (Obr. 62). Materiál NS600 

vykazoval nižší fotokatalytickou aktivitu za použití 370 nm LED zřejmě vlivem vyšší 

koncentrace defektů oproti ostatním exfoliovaným materiálům. 

Všechny naměřené rychlostní konstanty jsou uvedeny v Tabulce 12. Tento pokles 

byl zřejmě způsoben nižší intenzitou použitých diod (112,6 mW.cm
-2

 pro 416 nm LED 

a 37,9 mW.cm
-2

 pro 370 nm LED).  

 Z tohoto důvodu byla fotokatalytická aktivita porovnána pomocí relativní 

pozorované kinetické konstanty, která byla definována jako poměr mezi kobs a intenzitou 

použitého zdroje (Obr. 64). 

 

Tabulka 12 Pozorované rychlostní konstanty objemových a exfoliovaných g-C3N4 

materiálů a TiO2 za použití 370 nm LED 

Materiál 
kobs 

(10
-2 

mmol.l. min
-1

) 
Materiál 

kobs 

(10
-2 

mmol.l.min
-1

) 

Fotolýza 0,009 ± 0,009 NS500 2,6 ± 0,9 

B500 0,45 ± 0,15 NS525 2,2 ± 0,8 

B525 0,51 ± 0,18 NS550 2,4 ± 0,6 

B550 0,50 ± 0,15 NS600 1,7 ± 0,8 

B600 0,61 ± 0,08 TiO2 6,0 ± 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 63 Pozorována kinetika fotokatalytické degradace fenolu a) objemových, 

b) exfoliovaných g-C3N4 materiálů za použití UVA LED ( 370 nm). 
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Bylo zjištěno, že s výjimkou materiálu NS600 se fotokatalytická aktivita g-C3N4 

materiálů nijak výrazně nelišila v závislosti na použité vlnové délce záření, což znamená, 

že tyto materiály mohou být použity v širším rozsahu vlnových délek směrem k viditelné 

oblasti spektra, aniž by došlo k poklesu jejich fotokatalytické aktivity (Obr. 64). V případě 

TiO2 došlo až k desetinásobnému poklesu fotokatalytické aktivity za použití 416 nm LED 

vlivem širokého zakázaného pásu TiO2 (3,2 eV) [253, 254]. Z těchto výsledků je patrné, 

že intenzita použitého zdroje byla významným kinetickým parametrem a měla velký vliv 

na fotokatalytický rozklad fenolu. Vyšší intenzita mohla vést k vyššímu množství 

fotogenerovaných elektronů a děr. 

 

Obrázek 64 Relativní pozorované kinetické konstanty objemových a exfoliovaných g-

C3N4 materiálů a TiO2 za přítomnosti viditelného a UVA záření. 

 

Mechanismus fotokatalytické degradace fenolu byl studován za použití různých 

akceptorů hydroxylových a superkyslíkových radikálů a děr podle [255] za přítomnosti 

materiálu NS550 (Obr. 65). V přítomnosti akceptoru hydroxylových radikálů t-BuOH 

zůstala fotokatalytická aktivita vzorku NS550 beze změny a bylo zjištěno, že hydroxylové 

radikály hrály minoritní roli při degradaci fenolu. Vzhledem k energetickému diagramu g-

C3N4 [255], potenciál valenčního pásu nanodestiček je více záporný než potenciál 

HO•/OH
‒
 (1,99 V vs. NHE, pH 7) a fotogenerované díry nejsou za těchto podmínek 

schopny oxidovat adsorbované hydroxidové ionty na hydroxylové radikály, což není 



   

92 

 

případ TiO2, který byl ozařován 370 nm LED [253]. Při použití TEOA, selektivní akceptor 

fotogenerovaných děr, byl pozorován prudký pokles fotokatalytické aktivity NS550, 

což naznačovalo, že díry hrály důležitou úlohu při rozkladu fenolu. Podobný experiment 

byl proveden také s objemovým materiálem B550 a bylo zjištěno, že fotokatalytická 

aktivita se nezměnila (Obr. 66). 

Z těchto měření vyplynulo, že potenciál fotogenerovaných děr u objemového 

materiálu B550 nebyl dostatečný pro přímý rozklad fenolu (E
o
(ox,fenol ) = 1,76 eV 

vs NHE) [256] a tedy díky tepelné exfoliaci došlo k posunu valenčního pásu ke kladnějším 

hodnotám a potenciál těchto děr byl dostatečný pro přímý rozklad fenolu (Tabulka 9). 

 

Obrázek 65 Výsledek degradace fenolu po 1 hodině za přítomnosti různých akceptorů 

radikálů a děr za použití fotokatalyzátoru NS550. 
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Obrázek 66 Srovnání fotokatalytické aktivity fotokatalyzátorů B550 a NS550 

bez a za přítomnosti akceptorů děr TEOA za použití 416 nm LED. 

 

Dále bylo zjištěno, že exfoliované g-C3N4 materiály jsou schopny generovat 

peroxid vodíku. Koncentrace H2O2 byla kvantifikována tak, že se do roztoku přidál síran 

titaničitý, který s peroxidem vodíku reagoval za vzniku barevné sloučeniny (kyselina 

pertitanová). Tato metoda je založena na postupu, který uvedl Eisenberg a kol. [257]. 

Absorbance byla měřena při 407 nm. Produkce H2O2 byla potvrzena i jinými autory [258-

260]. Koncentrace H2O2 po 30 minutách za použití fotokatalyzátoru NS525 a 416 nm LED 

1,65 mmol.l
-1

. Při použití 370 nm LED byla zjištěna přítomnost H2O2 až po jedné hodině 

ozařování, zjištěná koncentrace byla 0,28 mmol.l
-1

. 

Podle klasické teorie fotokatalýzy [258], molekuly kyslíku jsou schopny zachytit 

fotogenerované elektrony z g-C3N4 a lépe tak separovat elektrony a díry, rovnice (58)-(59) 

 

        
          (58) 

                      (59) 

 

Shirashi a spol. navrhli teorii o dvouelektrodovém přechodu na povrchu 

exfoliovaného g-C3N4, ve kterém g-C3N4 nanodestičky produkují povrchově asociované 

superoxo radikály, které velmi rychle reagují s jiným elektronem, které produkují 

povrchově-stabilní meziprodukt, který je následně přeměněn v H2O2 [258]. 
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6 ZÁVĚR 

Disertační práce byla zaměřena na přípravu různých fotokatalyzátorů pro 

fotokatalytické reakce. Testovány byly 3 typy fotokatalyzátorů: kvantové tečky ZnxCd1-xS, 

oxid zinečnatý a grafitizovaný nitrid uhlíku. Připravené fotokatalyzátory byly 

charakterizovány řadou technik a následně byla testována jejich fotokatalytická aktivita. 

 Bylo připraveno 11 koloidních disperzí s kvantovými tečkami ZnxCd1-xS v rozmezí 

x = 0 (CdS) až po x = 1 (ZnS). Bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem Zn v ZnxCd1-xS 

lineárně roste nejnižší rekombinační energie elektronů, což je v souladu s Vegardovým 

zákonem. Zjištěné nejnižší rekombinační energie byly použity k výpočtu velikosti 

připravených kvantových teček pomocí Brusovy rovnice a také pomocí kvantových 

výpočtů. Vypočtené velikosti byly porovnány s velikostmi kvantových teček, které byly 

odečteny ze snímků TEM. Bylo zjištěno, že výsledky se téměř shodují. Velikosti odečteny 

ze snímků TEM byly o trochu větší než výsledky získané z výpočtu. Tento rozdíl mohl být 

způsoben tím, že na snímcích z TEM se k celkové velikosti nanočástic přičetla i tloušťka 

vrstvy stabilizujícího surfaktantu CTAB. Fotokatalytická aktivita ZnxCd1-xS nerostla 

průběžně s přibývajícím obsahem zinku. Maximální fotokatalytická aktivita byla 

pozorována u vzorku pro x = 0,6. Nejnižší rekombinační energie kvantových teček 

Zn0,6Cd00,4S (3,44 eV) byla téměř totožná s energii fotonů použité lampy (3,4 eV). Byly 

nalezeny 3 oblasti, ve kterých byla pozorována určitá závislost fotokatalytické aktivity na 

složení a na velikosti připravených kvantových teček. Na kvantové tečky ZnxCd1-xS  a 

vodu se lze dívat, jako na kvantovou jámu, která je obklopena energetickou barierou vody. 

Z kvantových výpočtů bylo zjištěno, že čím menší byla kvantová tečka, tím snadněji 

mohly fotogenerované elektrony penetrovat přes tuto energetickou barieru. Kvantové 

tečkye s menším obsahem zinku byly z výše uvedeného důvodu větší a fotokatalyticky 

méně aktivní. 

 Bylo připraveno několik vzorků oxidu zinečnatého pomocí různých metod přípravy 

a následně byly otestovány pro fotokatalytickou produkci vodíku z vodného roztoku 

amoniaku. Nejvyšší výtěžky byly naměřeny u vzorku ZnO(1), který byl připraven 

termickým žíháním octanu zinečnatého, i přes to, že jeho specifický měrný povrch byl až 

3krát menší v porovnání s fotokatalyzátory ZnO(2) a ZnO(3) a jeho účinnost překonala 

také TiO2 P25. Bylo zjištěno, že fotokatalyticka aktivita byla výrazně ovlivněna vzniklými 

defekty v průběhu přípravy. Tyto defekty byly měřeny PL spektroskopií. ZnO, který byl 
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připraven pomocí srážecí reakce, obsahoval značné množství kyslíkatých vakancí. 

Tyto vakance zachycovaly fotogenerované elektrony, které zde zářivě rekombinovaly 

za vzniku oranžovo-červené luminiscence, a snižovalo se tak množství dostupných 

elektronů pro fotokatalytickou reakci. ZnO, který byl připraven termickým rozkladem 

octanu zinečnatého na vzduchu, obsahoval přebytek kyslíku ve své struktuře, a tedy 

nedocházelo ke snížení množství elektronů, které se účastnily fotokatalytické reakce. 

Vzniklé vakance měly také vliv na velikost absorpční hrany. Kyslíkaté vakance zapříčinily 

posun absorpční hrany k vyšším vlnovým délkám. Absorpční hrana pro ZnO(1) byla při 

379 nm, pro ZnO(2) 383 nm a pro ZnO(3) 384 nm. 

Pomocí PAS bylo možné stanovit pouze defekty, které byly záporně nabité nebo 

neutrální a neodpuzovaly pozitrony. Izolované kyslíkové vakance (VO) ve struktuře ZnO 

nemohly být touto metodou stanoveny. Byly stanoveny pouze defekty, které tvořily klastry 

s VZn. Všechny naměřené doby života trvaly déle jak 160 ps. Z toho vyplývá, že hustota 

defektů v krystalové mřížce nanočástic ZnO byla tak vysoká, že všechny vzniklé pozitrony 

byly zničeny v tzv. záchytných stavech mezi vodivostním a valenčním pásem. Srovnání 

teoretických hodnot s experimentálně naměřenými hodnotami odhalilo, že komponenty 

s kratší dobou života τ1 = 206 ps, které byly naměřeny v nanočásticích ZnO(2), 

reprezentovaly část pozitronů pohlcených v VZn. UV záření během přípravy nanočástic 

ZnO mělo za následek prodloužení doby života na τ1 = 260 ps. Tato hodnota velmi dobře 

odpovídá divakantním defektům VZnVO. PAS potvrdila, že UV záření mělo značný vliv 

na tvorbu defektů, především kyslíkových vakancí (VO) a divakancí (VZnVO). Uměle 

vyvolaná fotokoroze probíhala především v místě kyslíkových atomů. Doba života 

pro delší komponenty τ2 = 410 - 480 ps naznačovala přítomnost mnohém větších defektů, 

které odpovídaly několika vakancím. Doba života pozitronů se u nanočástic ZnO(2) 

pohybovala kolem τ2 = 420 ps, což odpovídalo klastru, který se skládá z pěti VZn a deseti 

VO. Bylo zjištěno, že u nanočástic ZnO(3), které byly vysráženy za přítomnosti UV záření, 

se doba života pohybovala kolem τ2 = 480 ps a tedy tyto nanočástice obsahovaly větší 

vakantní klastry. Tyto klastry byly pravděpodobně tvořeny otevřenými prostorami 

umístěnými v průsečíku dvou a více hranic zrn, obecně nazývaných jako trojný bod. 

Velmi dlouhá doba života τ3 = 12 – 15 ns odpovídala ortho-pozitroniu 

v nanopórech ZnO. Průměrná velikost těchto nanopórů umístěných mezi jednotlivými 

krystality byla vypočtena podle Tao-Eldrupova modelu a pohybovala se v rozmezí 0,72 – 

0,78 nm. 
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 Několika analytickými metodami byla prokázaná přítomnost nanopovlaku ZnO 

na inertním nosiči SiO2. Vrstva ZnO byla vytvořena rozkladem octanu zinečnatého 

oxidačními radikály, které byly formovány reakcemi mezi rozpuštěným kyslíkem 

a elektrony, které generovala indiová deska. RTG měření potvrdilo vznik hexagonální 

struktury ZnO a pomocí TEM byla stanovena tloušťka této vrstvy na 9 nm. Absorpční 

hrana, stanovená pomocí DRS, se nacházela při vlnové délce 388 nm (3,2 eV). 

Fotokatalytický test na rozkladu methylenové modře prokázal, že vytvořená vrstva byla 

fotokatalytický aktivní a byla účinnější než TiO2 P25. Byla tak ověřena nová metoda 

přípravy fotokatalyticky aktivní vrstvy ZnO pomocí UV ozařování. 

 Termální polykondenzaci melaminu v rozsahu teplot 400 – 700 °C byly připraveny 

různé produkty, které byly charakterizovány několika analytickými metodami. RTG 

analýza odhalila, že g-C3N4  byl vytvořen až při teplotě 550 °C. S rostoucí teplotou došlo 

k posunu absorpční hrany z UV oblasti do viditelné oblasti vlivem propojení a vrstvením 

tri-s-triazinových jednotek. Fotoluminiscenční spektroskopie odhalila, že s rostoucí 

teplotou klesá pravděpodobnost zářivé rekombinace vlivem vzniklých defektů ve struktuře 

g-C3N4.  

 V rámci zkoumání g-C3N4 byly také studovány metody exfoliace. Byla zkoumána 

velikost měrného povrchu materiálu v závislosti na způsobu exfoliace. Objemový materiál 

g-C3N4, který byl připraven při teplotě 600 °C, dosahoval specifického měrného povrchu 

23 m
2
.g

-1
. Tento materiál byl exfoliován dvěma způsoby a) tepelně exfoliován při teplotě 

500 °C po dobu 4 hodin, b) pomocí ultrazvuku vodné disperze g-C3N4 po dobu 2 hodin. 

Proces ultrazvukové exfoliace byl monitorován měřením absorbance při vlnové délce 

316 nm delaminovaných g-C3N4 nanodestiček. Výsledná disperze byla potom filtrována 

a sušena při 110 °C po dobu 2 hodin. Bylo zjištěno, že při použití ultrazvukové exfoliace 

má výsledný materiál specifický měrný povrch 54 m
2
.g

-1
, zatímco při tepelné exfoliaci 

při teplotě 500 °C se zvýšil specifický měrný povrch z 23 m
2
.g

-1
 na 157 m

2
.g

-1
 

 Na Univerzitě Porto byly připravené další vzorky za teploty 500, 525, 550 

a 600 °C. Fotokatalytická aktivita byla studována za použití viditelného světla záření 

na Univerzitě Porto při degradaci fenolu. Koncentrace fenolu byla měřena pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Bylo zjištěno, že fotokatalytická aktivita 

objemového g-C3N4 rostla s rostoucí teplotou přípravy. Nejvíce fotokatalyticky aktivní byl 

NS550. Vzorek B600 a NS600 vykazoval pokles fotokatalytické aktivity oproti 

B550 a NS550. Tento pokles byl způsoben defekty, které zachycovaly elektrony. Bylo 
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zjištěno, že proces exfoliace zvýšil specifický měrný povrch až na 151 m
2
.g

-1
 oproti 

objemovému g-C3N4 (20 m
2
.g

-1
). Vlivem exfoliace došlo k výraznému zvýšení 

fotokatalytické aktivity, která byla zapříčiněna kvantovým efektem a posunem valnenčního 

pásu k vyšším hodnotám oxidačního potenciálu. Z experimentálních výsledků za použití 

NS550 a akceptoru radikálů a děr bylo zjištěno, že fotogenerované díry měly oproti 

objemovému materiálu již dostatečný oxidační potenciál pro přímý rozklad fenolu. 

Dále bylo zjištěno, že u exfoliovaného materiálu dochází k adsorpci ve vodě rozpuštěného 

kyslíku na povrch g-C3N4, který transformoval adsorbovaný kyslík na peroxid vodíku. 

Také bylo zjištěno, že fotokatalytický rozklad fenolu byl způsoben fotogenerovanými 

elektrony, které tvořily superkyslíkové radikály. Fotokatalytická aktivita exfoliovaného g-

C3N4  mnohonásobně překonala fotokatalytickou aktivitu TiO2 P25, který je ve viditelné 

části slunečního spektra omezen svým širokým zakázaným pásem. 

 Připravené nanokompozity různých sloučenin byly důkladně charakterizovány 

a testovány při různých fotokatalytických reakcích, které pomohly stanovit klíčové 

parametry, které byly pro zvýšení fotokatalytické aktivity daných nanomateriálů 

nejdůležitější. Důraz v této disertační práci byl kladen na objasnění souvislosti mezi 

přípravou a výslednou fotokatalytickou aktivitou daných materiálů pomocí různých 

instrumentálních analytických metod, které důkaldně charakterizovaly připravené 

materiály. 
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11   SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Symbol     Jedontka   Název 

 

B  korekční faktor FWHM 

b  optická ohybová konstanta 

c (mol.l
-1

) koncentrace 

C   pravděpodobnost elektronového přechodu 

dRTG (nm) velkost krystalitu 

ε (l.mol
-1

.cm
-1

) absorpční koeficient 

ε0 (m
-3

.kg
-1

.s
4
.A

2
) permitivita vakua 

εr  dielektrická konstanta materiálu 

E
0
 (eV) energie volných elektronů vůči vakuu 

Ec (eV) energie hladiny vodivostního pásu 

Ec,v (eV) energie nespojitého vodivostní a valenční pásu 

Eg (eV) energie zakázaného pásu 

Et (eV) nejnižší rekombinační energie 

En (eV) energie částice v n-tém kvantovém stavu 

Een (eV) energie n-tého elektronu 

Ehn (eV) energie n-té díry 

Ev (eV) energie hladiny valenčního pásu 

h (J.s) Plankova konstanta 

mB (me) hmotnost částice ve vodě 

mw (me) hmotnost elektronu (díry) v kvantové jámě 

mw
* 

(me)
 

efektivní hmotnost částice 

h (J.s) Planckova konstanta 

Ii  relativní intenzita 

K  konstanta charkaterizující tvar částice 

l (cm) optická dráha 

λ (nm) vlnová délka 

me (9,11×10
−31

kg) efektivní hmotnost elektronu 

mh (9,11×10
−31

kg) efektivní hmotnost díry 
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P  statistická distribuční velikost objemové 

frakce 

r  poloměr nanočástice 

R  koordináta Schrödingerovy rovnice 

rp  typ elektronového přechodu 

SSA                     (m
2
.g

-1
) specifický měrný povrch 

τi (ps) doba života pozitronového spektra 

  (°) difrakční úhel 

v (Hz) frekvence elektromagnetického záření 

V       (eV)    po enci lní ener ie 

VS (m
3
)  objemová jednotka vodní disperze nanočástic 

 

 

 

Speciální symboly 

e
-
      elektron 

h
+
      díra 

O2
•-
      superkyslíkový radikál 

HO2
•  

    hydroperoxidový radikál 

ψ      vlnová funkce částice 

      standardní deviační odchylka 

1/m(R)δψ(R)/δR    hybnost částice 

       diferenci lní oper tor 

 

Zkratky 

1,4-BQ 1,4-benzochinon 

am statistická monovrstva 

A/D redoxní pár (akceptor/donor elektronu) 

AO atomový orbitál 

AOT 1,4-bis(2-ethylhexyl)-1,4-dioxobutane-2-

sulfonát sodný 

BET Brunauer, Emmet a Teller 

BSE odražené elektrony 
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CCD snímač charge-coupled device 

CTAB cetyltrimetylammonium bromid 

DLS dynamický rozptyl světla 

DRS difúzně reflektanční spektroskopie 

EDX energiově disperzní analýza RTG 

EDTA kyselina etylendiamintetraoctová 

FID plamenově-ionizačním detektor 

FWHM plná šířka v polovině maxima 

FS1      fotosystém 1 

FS2      fotosystém 2 

GC  plynový chromatograf 

HOMO nejvyšší obsazený molekulový orbital 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HP LED vysoce výkonné světlo emitující dioda 

HRTEM  transmisní elektronová mikroskopie 

s vysokým rozlišením 

IČ infračervené záření 

IPA isopropylalkohol 

ITO oxid india a cínu 

LED světlo emitující dioda 

LUMO nejnižší neobsazený molekulový orbital 

MB  metylenová modř 

MMT montmorillonit 

MO molekulový orbtitál 

MB methylenová modř 

NADP nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NHE standardní vodíková elektroda 

Oi intersticiální kyslík 

OZn antisite defekt zinku 

P25 TiO2 Evonik 

PAS pozitronová anihilační spektroskopie 

PC plastokyanin 

pH záporný dekadický logaritmus koncentrace 

vodíkových iontů ve zředěném roztoku 
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PL fotoluminiscence 

PVP polyvinylpyrrolidon 

rGO redukovaný oxid grafénu 

RhB rhodamin B 

SE sekundární elektrony 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TCD teplotně-vodivostní detektor 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TEOA trietanolamin 

UV ultrafialové záření 

UVA dlouhovlnné ultrafialové záření 

VB valenční pás 

VC vodivostní pás 

Vis záření ve viditelné oblasti slunečního spektra 

VO kyslíková vakance 

VZn      neutrální zinková vakance 

VZn
2-

      záporně nabitá zinková vakance 

VZnVO      divakantní defekt 

RTG rentgenová difrakční analýza 

 


