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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 polovodičem kovovým oxidem 

nebo organickým materiálem. 

  Polovodičové nanočástice patří mezi nanomateriály, které jsou velmi intenzívně 

studovaný, 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 výrobu vodíku nebo při ochraně životního prostředí.  

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, které vzdorují nebo přímo deaktivují tradičně používaný biologický 

stupeň, tvořící nedílnou součást většiny čistíren odpadních vod. Součástí nových 

technologií jsou obvyklé separační techniky (adsorpce, stripování, membránové procesy 

aj.) a 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. 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 %. Oxid dusný je znám jako skleníkový plyn, 

který se podílí také na rozkladu ozónové vrstvy. Tento oxid podle studií, které byly 

publikované v roce 2009, představuje v současnosti pro naši ozónovou vrstvu největší 

nebezpečí (větší než tzv. freony) [1].  
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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. Tento proces zajišťuje efektivní degradaci polutantů a v mnoha případech jejich 

kompletní mineralizaci. 

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 

[2]. 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, jehož elektrická vodivost je závislá na určitých vnějších 

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

jiného prvku v polovodiči) podmínkách. V poslední době se polovodičové nanočástice 

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

fotochemickou reakci. 

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.  

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

a vodivostní pás (Ec) je nejnižší energetická hladina, která je zpravidla bez elektronů. 

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 [3].  

 

3.1.1 Stanovení velikosti zakázaného pásu 

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

spekter. Jedná-li se o nanočástice v kapalném médiu [4]: 

                
       

 (2) 

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 
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nedovolený přechod a C závisí na pravděpodobnosti daného přechodu [4]. Při měření 

prášku se získá závislost reflektance na vlnové délce. Proto je nutné nejprve převést 

reflektanci na absorpční spektrum. Reflektance závisí výhradně na poměru absorpčního 

a rozptylového koeficientu.  

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: 

                   (3) 

kde c je koncentrace absorbující látky a l je tloušťka kyvety se vzorkem. Velikost Et 

získáme extrapolaci tečny do osy x. 

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

tzv. kvantové tečky, lze stanovit pomocí rovnice (4), která vychází z energetického rozdílu 

zakázaného pásu mezi objemovým materiálem a kvantovou tečkou [5]. 
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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. 

3.2 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 

růstem ve větší celky. Nejčastěji se využívají srážecí reakce. V druhém případě se 

objemový materiál zpracovává např. mletím a drcením.  

Nanomateriály lze ovšem připravit i kombinací obou výše uvedených metod. 

Většina připravených nanomateriálů je ve formě sypkých prášků. Nevýhodou těchto 

práškových materiálů je jejich pozvolné shlukování do větších agregátů [7]. Pokud je 
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nutné, aby si částice zachovaly svou velikost po delší dobu, je vhodné je stabilizovat 

v kapalném médiu pomocí tzv. stabilizátoru.  

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

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. 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. Výsledné vlastnosti nanočástic lze ovlivnit reakčními 

podmínkami, koncentrací prekurzorů, reakční teplotou, hodnotou pH, tenzidy. 

Při použití metody termického rozkladu 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). Pomocí teploty a rychlosti ohřevu lze měnit finální strukturu, fázové složení, 

množství defektů, velikost nanočástic a s tím související optické a fotokatalytické 

vlastnosti. 

3.3 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. 

 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. Velikost zakázaného pásu kvantových teček ZnS 

dosahuje hodnot až 3,9 eV a patří mezi polovodiče typu n. Tato skutečnost znemožňuje 

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 [8]. 
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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 [9] 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 [10]. Jeho nevýhodou je 

podobně jako u ZnS, že v nepřítomnosti kyslíku podléhá fotokorozi [11]. 

Směsné kvantové tečky ZnxCd1-xS mají výhodu oproti čistým kvantovým 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 [12]. Jejich další výhodou je 

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

teček ZnS a CdS. 

3.4 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 [13]. Vzhledem k jeho vysoké fotokatalytické aktivitě nalezly 

nanostruktury oxidu zinečnatého uplatnění ve fotokatalytických reakcích [14]. 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 [15]. 

Průmyslově se oxid zinečnatý získává metalurgickým procesem, který je založen 

na pražení zinkové rudy podle normy ISO 9298 [16]. Mezi nejběžnější metody přípravy 

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

a hydroxidem a následnou kalcinací [17]. 

Mezi nejvíce používané oxidické katalyzátory patří oxid titaničitý (TiO2) a ZnO. Oba 

tyto materiály vyžadují UV záření pro fotoexcitaci elektronů a vakancí. ZnO vykazuje 

podobnou až lepší fotokatalytickou aktivitu než TiO2, bohužel oxid zinečnatý je méně 

stabilní a podléhá fotokorozi. Kislov a spol. [18] zjistili, že fotokoroze probíhá především 

v povrchových defektech oxidu zinečnatého a proto zakotvení určité molekuly v těchto 

defektech zabraňuje vlastní fotokatalytické degradaci ZnO. 
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3.5 Grafitizovaný nitrid uhlíku 

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

fotokatalyzátory, které absorbují záření ve viditelné oblasti. Jedná se o polymery, které se 

skládají převážně z atomů uhlíku a dusíku a neobsahují žádné atomy kovů či polokovů. 

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

(Eg 2,7 eV) a je tedy schopny excitovat elektrony za použití viditelného záření o vlnové 

délce až 460 nm [19].  

Mezi výhody tohoto materiálu patří bezpochyby jeho snadná příprava, která 

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

prekurzory patří melamin. Během ohřevu se melamin mění přes různé meziprodukty 

(melem, dimelem, melon) až k nitridu uhlíku. 

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. Z těchto důvodu 

se tento materiál dále upravuje nejčastěji pomocí následné tepelné exfoliace objemového 

g-C3N4 nebo pomocí sonifikace či mletím v planetárním mlýnu 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. 

3.6 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, tyto subatomární částice se pak mohou podílet na redoxních 

reakcích na povrchu nanočástice.  

Redoxní účinnost je charakterizována pomoci redoxních potenciálů, které jsou 

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

Proto při aplikací polovodičových nanočástic patří mezi důležité parametry nejen šířka 

zakázaného pásu, ale také redoxní potenciál elektronů a děr, tedy polohy valenčního 

a vodivostního pásu. Čím zápornější je hodnota vodivostního pásu, tím jsou silnější 
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redukční účinky excitovaných elektronů, a čím je kladnější hodnota valenčního pásu, tím 

jsou silnější oxidační účinky fotogenerovaných děr [20]. 

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, 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).  

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

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

 s. 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 z polutantu se stává organický radikál, který dále reaguje s kyslíkem 

za vzniku peroxyradikálu. Potom následují různé řetězové reakce s radikálovým 

mechanismem až k finálním anorganickým sloučeninám jako je CO2, H2O a anorganické 

soli [21]. 

Fotokatalýza patří mezi heterogenní katalýzu, jejíž mechanismus lze shrnutou 

v těchto bodech: 

 Vnější difúze reaktantů z objemové fáze k povrchu katalyzátoru 

 Vnitřní difúze reaktantu 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 

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. 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 



   

10 

 

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

povrchu poskytnout reakční centra pro reaktanty. Nicméně, tyto komponenty si mohou 

navzájem blokovat absorpci světla vlivem stínicího efektu. 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. 

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. 

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. 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 [22]. Směsné 

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

sůl byla smíchaná za vzniku ZnxCd1-xS. Poměr Zn(Cd) : S : CTAB byl 1 : 1,5 : 2.  

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 středně-tlaké 

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

na obrázku 1. Koncentrace a objemy prekurzorů byly zachovány stejně jako postup 

přípravy, který je popsaný výše. 
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Obrázek 1 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 připravené 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 

míchaná po dobu 4 hodin a teplota reakční směsi byla udržována na 18 °C pomocí 

Peltierova chlazení. 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 2. Výsledné core-shell SiO2-

ZnO nanočástice byly rychle zmraženy na – 21 °C a podrobeny řízené vakuové sublimaci.  

 

 

Obrázek 2 Vlevo: fotografie a vpravo: schéma fotokatalytického reaktoru pro přípravu 

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

Kryt reaktoru 

Teploměr 

Elektromagnetické 

míchadlo 

UV lampa 

Křemenná trubice 

Skleněná 

nádoba 

Indiová 

fotoelektroda 

Peltierův 

chladič 

Michadélko 



   

13 

 

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 Testování fotokatalytické aktivity 

4.2.1 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. 1). 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. 
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4.2.2 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. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Blokové schéma uspořádání pro fotokatalytciký rozklad amoniaku. (Převzato 

a upraveno z [23].  

 

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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4.2.3 Core-shell nanočástice SiO2-ZnO 

Fotokatalytický rozklad methylenové modře byl proveden ve vsádkovém reaktoru, 

který byl shora otevřený (Obr. 1). 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. 

4.2.4 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

. Tyto diody byly vloženy do čtvercového krytu a aktivně 

chlazeny ventilátory. Shora byl celý reaktor přikryt alobalovou folií (Obr. 4). 
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Obrázek 4 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 

UV-Vis absorpční spektra koloidních disperzí vykazovaly ve všech případech 

pouze jednu absorpční hranu.  

Nejnižší rekombinační energie (Et) byly zjištěny z naměřených UV-Vis spekter 

a pomocí rovnice (3) a Brusovy rovnice (4) byly vypočteny velikosti jednotlivých 

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

použitá Schrödingerova rovnice [24]. 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. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Schematický diagram energetických stavů kvantových teček ZnxCd1-xS. 

 

Bylo zjištěno, že nejnižší rekombinační energie se lineárně mění s molárním 

zlomkem zinku v kvantových tečkách (Obr. 6). 
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Obrázek 6 Závislost změny změřené nejnižší rekombinační energie u kvantových teček 

ZnxCd1-xS v prostředí CTAB na jejich složení x, červeně: lineární závislost, černě: 

kvadratická závislost. 

 

5.1.1 Fotokatalytická aktivita kvantových teček ZnxCd1-xS 

Fotokatalytická aktivita byla sledována při rozkladu methylenové modře. Zjištěné 

rychlostní konstanty fotokatalytické degradace jsou zobrazeny na obrázku 7 a lze je 

rozdělit do 3 oblastí s různou fotokatalytickou aktivitou.  

 

Obrázek 7 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 3,6 eV. Použitá lampa generovala fotony pouze o energii 3,4 eV, což nesplňuje 

podmínku pro fotoexcitaci elektronů. 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. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 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.  

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 
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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. 8 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. 7). 

Při srovnávání oblastí na Obr. 7 a 8 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. V 1. oblastí (Obr. 7), 

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. 8). 

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. 7). 
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5.2 Nanočástice ZnO 

Vznik ZnO nanočástic byl potvrzen různými instrumentálními metodami. Pomocí 

fotoluminisccenční spektroskopie bylo zjištěno, že rozdílné 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) [25]. 

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 [26]. Byly stanoveny pouze defekty, které tvořily klastry s VZn. 

Použitím specifického pozitronového zachytávání [27] pro záporné a neutrální defekty 

v polovodičích byl detekční limit záporně nabitých vakancí (VZn
2-

) 10
15

 cm
-3

 a neutrálních 

vakancí (VZn)  8x10
15

 cm
-3

. 

Pomocí PAS tedy bylo potvrzeno, že UV záření mělo značný vliv na tvorbu 

defektů, především kyslíkových vakancí (VO) a divakancí (VZnVO). 

5.2.1 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, 

avšak tento systém nebyl ozařován. Fotokatalytická aktivita připravených fotokatalyzátorů 

byla porovnávaná s komerčně dodávaným katalyzátorem Evonik P25. Bylo zjištěno, 

že nejvyšší výtěžky byly za použití ZnO(1) (1060 mol.g
-1

), jako druhým nejlepším 

fotokatalyzátorem byl ZnO(3) (860 mol.g
-1

), potom TiO2 P25 (800 mol.g
-1

) a nejméně 

účinným byl ZnO(2) (670 mol.g
-1

), jehož aktivita byla shodná s fotolýzou. 

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 
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fotogenerovaných elektronů ve vakancích a elektrony byly tak dostupné pro 

fotokatalytickou reakci [23Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.]. 

5.3 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 

zinečnatým. Cílem bylo zjistit, zda je možné touto metodou připravit povlak ZnO, aniž by 

bylo nutné do roztoku přidávat hydroxid. Pomocí RTG a prvkové analýzy bylo zjištěno, že 

připravené nanočástice se skládají z SiO2 a ZnO. Velikost zakázaného pásu (3,2 eV) byla 

zjištěna pomocí UV-Vis difúzně reflektanční spektroskopie. Pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie byla zachycena tvorba oxidu zinečnatého kolem oxidu 

křemičitého a 9 nm finální vrstva ZnO na konci reakce. 

5.3.1 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 [28]. UV-Vis 

absorpční 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. 9). 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 9 Pozorována kinetika fotokatalytické degradace methylenové modře. 

 

5.4 Grafitizovaný C3N4 

Nejprve byla provedena termogravimetrická analýza v rozsahu 20 – 900 °C. 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. Při zvyšování teploty dochází dalšímu úbytku amoniaku k propojování 

melemových jednotek, vzniká dimelem, melon a následně g-C3N4. Z termogravimetrické 

analýzy bylo 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.  

Pomocí RTG difrakční analýzy se stanovovala struktura produktů připravených 

z melaminu za různých teplot (400, 500, 550, 600 a 700 °C). Difrakční záznam vzorku, 

který byl připraven při 400 °C, odpovídal difrakčnímu záznamu melemu s monoklinickou 

strukturou. Difrakční záznam při 500 °C odpovídal transformaci melemu na melon. 

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 

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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opakujícím se jednotkám tri-s-triazinu. 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. 

Z předchozích měření bylo zjištěno, že melamin se zahříváním mění 

na kondenzované aromatické struktury (melem, melam, melon až na g-C3N4). 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 

Objemové materiály g-C3N4 byly připraveny z melaminu v rozmezí teplot 500 až 

600 °C. A následně byly tepelně exfoliovány při 500 °C. U všech exfoliovaných materiálů 

byl pozorován velmi výrazný nárůst měrného povrchu. U materiálu NS525 bylo 

pozorováno až sedmnácti násobné zvýšení oproti původnímu měrnému povrchu 

objemového materiálu B525. 

Morfologie a mikrostruktura g-C3N4 byla studována pomoci SEM a HRTEM. 

Ve srovnání s původním objemovým materiálem, který se skládal z aglomerátů o velikosti 

několik desítek mikrometrů, exfoliovaný g-C3N4 vypadal jako uvolněné částice 

o rozměrech menších jak 10 mikrometrů. Na HRTEM snímcích 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. 

Optické vlastnosti všech vzorků byly zkoumány pomoci měření UV-Vis DRS. 

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 [29]. 

U exfoliovaných g-C3N4 vzorků došlo k modrému posunu a tedy k rozšíření zakázaného 

pásu.  

Fotoluminiscenční emisní spektra objemových a exfoliovaných materiálů byly 

získány za použití excitačního záření o vlnové délce 370 nm. 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 
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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 π
*
 vodivostním pásem. 

Intenzita fotoluminiscenčního spektra je výrazně snížena, jestliže konjugovaný π systém je 

rozšířen vlivem připojení více tri-s-triazioných kruhů, které způsobí nárůst π stavů 

a silnější překryv orbitálů [30]. 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. Z největší pravděpodobnosti se jednalo o směs exfoliovaných 

a objemových materiálů. Podobné dva vrcholy byly také pozorovány Dong s kol., kteří 

připravovali g-C3N4 z thiomočoviny [31]. 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 elektrony nebo díry a bránit tak proběhnutí fotoredoxním reakcím 

[32, 33]. Navíc, snížená velikost částic zvýšila pravděpodobnost zářivé rekombinace 

nositelů náboje. Dále tato snížena velikost zmenšila dráhu mezi fotogenerovanými 

elektrony a vakancemi a povrchem, kde může dojít k fotokatalytické reakci. 

5.4.1 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.  

Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu z objemových materiálů vykazoval B550. 

Exfoliované vzorky vykazovaly mezi sebou navzájem podobnou fotokatalytickou aktivitu 

(Obr. 10). 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 
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[34]. Z tohoto důvodu poklesla fotokatalytická aktivita vzorku B600 a podobně tomu bylo 

také u jeho exfoliovaného vzorku NS600. Fotokatalyzátor TiO2 P25 byl fotokatalytický 

aktivitní, protože emisní spektrum použitého LED světla mělo malý přesah také do UV 

oblasti a proto bylo TiO2 schopno generovat elektrony a díry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Pozorována kinetika fotokatalytické degradace fenolu a) objemových, 

b) exfoliovaných g-C3N4 materiálů za použití LED (416 nm). 

Rychlost fotokatalytické degradace fenolu za použití exfoliovaných vzorků se 

mnohonásobně zvýšila a fenol byl 100% degradován již po 15 minutách v případě vzorku 

NS525. 

Fotokatalytická aktivita všech materiálů byla také testována za použití UVA HP 

LED (370 nm). Z obrázku 11 lze pozorovat, že fotokatalytická aktivita za použití 

tohoto zdroje záření byla nižší, než za použití 416 nm HP LED. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Pozorována kinetika fotokatalytické degradace fenolu a) objemových, 

b) exfoliovaných g-C3N4 materiálů za použití UVA LED (370 nm). 
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 Z tohoto důvodu byla fotokatalytická aktivita porovnána pomocí relativní 

pozorované kinetické konstanty, která byla definována jako poměr mezi kobs a intenzitou 

použitého zdroje (Obr. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Relativní pozorované kinetické konstanty objemových a exfoliovaných         

g-C3N4 materiálů a TiO2 za přítomnosti viditelného a UVA záření. 

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 použité v širším rozsahu vlnových délek směrem k viditelné 

oblasti spektra, aniž by došlo k poklesu jejich fotokatalytické aktivity. V případě TiO2 

došlo až k desetinásobnému poklesu fotokatalytické aktivity za použití 416 nm LED 

vlivem širokého zakázaného pásu TiO2 (3,2 eV) [44, 45]. 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. Materiál NS600 vykazoval nižší fotokatalytickou 

aktivitu za použití 370 nm LED světel zřejmě vlivem vyšší koncentrace defektů 

oproti ostatním exfoliovaným materiálům. 

Mechanismus fotokatalytické degradace fenolu byl studován za použití různých 

akceptorů hydroxylových a superkyslíkových radikálů a děr podle [46] za přítomnosti 

materiálu NS550. 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 

[47], 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 schopné oxidovat 



   

28 

 

adsorbované hydroxidové ionty na hydroxylové radikály, což není případ TiO2, který byl 

ozařován 370 nm LED světly [44]. 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. 

Z těchto měření vyplynulo, že potenciál fotogenerovaných děr u objemového 

materiálu B550 nebyl dostatečný pro přímý rozklad fenolu. Pomocí tepelné exfoliace došlo 

k posunu valenčního pásu ke kladnějším hodnotám a potenciál těchto děr byl pak již 

dostatečný pro přímý rozklad fenolu. 

Dále bylo zjištěno, že exfoliované g-C3N4 materiály jsou schopny generovat 

peroxid vodíku. 
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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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