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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na přípravu nanostrukturovaného oxidu na bázi Ti, La 

a N zpracováním v přetlakové vodě a přetlakovém/superkritickém methanolu, jeho 

fyzikálně-chemickou charakterizaci a testování jeho fotokatalytické aktivity ve fotodegradaci 

modelového azobarviva Acid oranže 7 pod UV světlem. Cílem práce byla optimalizace 

dopování La/TiO2 dusíkem a experimentálních podmínek vysokotlakého zpracování (objemu 

vody, teploty a tlaku) tak, aby byl získán nejaktivnější fotokatalyzátor N-La/TiO2 

ve fotodegradaci azobarviva Acid oranže 7. 

Práškový nanostrukturovaný N-La/TiO2 byl připraven zpracováním gelového 

prekursoru připraveného metodou sol-gel, vedenou v reverzně micelárním prostředí 

neionogenního tenzidu Triton X-114, přetlakovou vodou a přetlakovým či superkritickým 

methanolem. Byl studován vliv dopování dusíkem (10-50 hm.%), objemu vody použitého 

ke krystalizaci (1-2 l), teploty (25-250 °C) a tlaku (10-30 MPa) na čistotu, texturní, strukturní, 

optické a fotokatalytické vlastnosti N-La/TiO2. Čistota N-La/TiO2 byla charakterizována 

prostřednictvím organické elementární analýzy, texturní vlastnosti jako je specifický povrch 

či distribuce velikosti pórů byly stanoveny pomocí fyzisorpce dusíku, strukturní vlastnosti 

prostřednictvím rentgenové difrakce a optické vlastnosti pomocí měření difúzní reflektance 

v UV-Vis oblasti. K vyhodnocení fotodegradačních účinků byla použita UV-Vis 

spektrofotometrie. 

Bylo zjištěno, že množství dopovaného dusíku a teplota mají významný vliv 

na texturu, strukturu a velikost krystalitů anatasu v N-La/TiO2. Teplota zpracování navíc 

významně ovlivňuje i čistotu a optické vlastnosti N-La/TiO2. Objem vody a tlak mají vliv 

na strukturu anatasu. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu ve fotodegradaci Acid oranže 7 

vykazovalo 10 hm.% N-La/TiO2 zpracované při 225 °C, 10 MPa, za použití sekvence 

rozpouštědel 1,5 l destilované vody, 0,25 l methanolu a 0,1 l destilované vody. 

Za optimálních podmínek vysokotlakého zpracování byly rovněž připraveny referenční TiO2, 

10 hm.% N/TiO2 a 0,2 hm.% La/TiO2. Dopování TiO2 dusíkem i lanthanem ovlivňuje 

velikost krystalitů anatasu, dopování TiO2 lanthanem pak i strukturu anatasu. Z porovnání 

fotokatalytické aktivity připravených fotokatalyzátorů vyplynulo, že 10 hm.% N-La/TiO2 

vykazuje vyšší fotoaktivitu než všechny referenční fotokatalyzátory. 

 

Klíčová slova:oxid titaničitý, dusík, lanthan, dopování, sol-gel metoda, přetlaková 

voda, přetlakový/superkritický methanol, struktura 



 

Abstract 

This diploma thesis is focused on preparation of nanostructured oxide based on Ti, La 

and N by using pressurized hot water and pressurized hot/supercritical methanol, its physico-

chemical characterization and investigation of its photocatalytic activity in photodegradation 

of model azo-dye Acid orange 7 under UV light. The goal of this work was the revelation of 

optimal nitrogen amount doped to La/TiO2 and optimization of processing conditions (water 

volume, temperature and pressure) in the way to prepare the most active N-

La/TiO2photocatalyst in photodegradation of azo-dye Acid orange 7.  

Nanostructured N-La/TiO2 powder photocatalyst was prepared by processingof gel 

precursor synthesized via sol-gel method, controlled in the reverse micellar environment of 

non-ionic surfactant Triton X-114, by pressurized hot water and pressurized hot or 

supercritical methanol. The influence of nitrogen doping (10-50 hm.%), water volume used 

for crystallization (1-2 l), temperature (25-250 °C) and pressure (10-30 MPa) on the purity, 

textural, structural, optical and photocatalytic properties of N-La/TiO2 was investigated. 

The purity of N-La/TiO2 was characterized by using organic elementary analysis, textural 

properties such as the specific surface area and pore-size distribution were determined by 

using nitrogen physisorption, structural properties by X-ray diffraction and optical properties 

by diffuse reflectance measurements in UV-Vis region. Photodegradation effect was 

evaluated by using UV-Vis spectrophotometry. 

It was found out that the doped amount of nitrogen and temperature affect 

significantly the texture, structure and crystallite-size of anatase in N-La/TiO2. Moreover, 

processing temperature affects significantly the purity and optical properties of N-La/TiO2 as 

well. Volume of water and pressure influence the structure of anatase in N-La/TiO2. 

10 hm.% N-La/TiO2 processed at 225 °C, 10 MPa, using the sequence of 1,5 l of water, 0,25 l 

of methanol a 0,1 l of water showed the highest photocatalytic activity in photodegradation of 

Acid orange 7.Using optimal processing conditions the reference TiO2, 10 hm.% N/TiO2 and 

0,2 hm.% La/TiO2photocatalysts were prepared. TiO2dopation by nitrogen and lanthanum 

influence the anatase crystallite-size. Moreover, lanthanum in TiO2 influences the anatase 

structure. Based on the comparison of photocatalytic activity of developed photocatalysts it 

may be stated that10 hm.% N-La/TiO2 shows higher photocatalytic activity than all reference 

photocatalysts. 

Keywords: titanium dioxide, nitrogen, lanthanum, dopation, sol-gel method, 

pressurized hot water, pressurized hot/supercritical methanol, structure 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je snaha o snižování znečištění životního prostředí. Hlavním cílem je 

snižování tuhých či kapalných odpadů produkovaných jak firmami, tak jednotlivými 

domácnostmi. Velkým problémem je rovněž znečišťování ovzduší polutanty 

při technologických procesech, tak i z lokálních topenišť a výfukových plynů dopravních 

prostředků. Tuhé odpady ve větší míře odstraňujeme skládkováním či pomocí spalování. 

Jednotlivé plynné látky můžeme z ovzduší odstraňovat pomocí adsorbentů nebo separovat 

pomocí membránových procesů. V posledních letech se významně vyvíjejí metody, které 

používají k odstraňování znečištění sluneční energii. Sluneční energii například využívá 

fotokatalýza, pří které dochází k rozkladu organických látek či skleníkových plynů s použitím 

fotokatalyticky aktivních materiálů (využívající pro svou aktivaci/aktivitu zmíněné sluneční 

záření či alespoň jeho část).  

Takové materiály jsou například nanostrukturované fotokatalyzátory. Jejich vývoj 

je na vrcholu, ale vyvíjejí se nové a nové fotokatalyzátory, které jsou účinnější než předešlé. 

U těchto materiálů jsou studovány jejich modifikace, ať už vlivu jejich specifického povrchu, 

krystalové struktury či jiných, např. chemických vlastností fotokatalyzátoru. Následně 

je studován vliv modifikace fotokatalyzátoru na jeho fotoaktivitu, případně i jeho selektivitu. 

Způsob přípravy nanostrukturovaných fotokatalyzátorů má zásadní vliv na jejich 

fotokatalytickou aktivitu a selektivitu v důsledku jeho vlivu na mikrostrukturu materiálu.  

Jedním z intenzivně studovaných fotokatalyzátorů je nanostrukturovaný oxid 

titaničitý, který mívá nejvyšší fotokatalytickou aktivitu v krystalové modifikaci anatasu. Oxid 

titaničitý (TiO2) se dále dopuje pomocí kovů (lanthanoidy, přechodnými kovy) či nekovy aj. 

za účelem nejen zvýšení jeho teplotní stability, ale i kvůli jeho schopnosti fungovat na denním 

světle. Nejběžněji se TiO2 vyrábí pomocí kalcinace (vysokoteplotního zpracování) 

připraveného prekursoru, kdy dochází k jeho krystalizaci do jednotlivých krystalických 

modifikací. Lze však používat i alternativní metody, jako je například zpracování 

přetlakovými (podkritickými) a superkritickými tekutinami, kde se vlivem teploty i tlaku 

využívá předností superkritických či přetlakových tekutin ke krystalizaci a ovlivnění 

mikrostruktury TiO2 (materiál následně vykazuje vyšší fotokatalytickou aktivitu).  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý je nejrozšířenější a nejstabilnější sloučeninou titanu. Vyskytuje 

se ve třech modifikacích - anatas, rutil, brookit (Obr. 1.). Nejběžněji vyskytující se 

a v průmyslu nejpoužívanější je rutil. Anatas při zahřívání přechází na zbylé dvě modifikace 

(rutil a brookit). [1]  

 

Obr. 1. Vzhled krystalů: a) anatas, b) brookit, c) rutil. [2] 

Nejpoužívanější prášková forma rutilu je titanová běloba. Patří mezi dostupné bílé 

pigmenty. Používá se při výrobě barev, v keramickém a sklářském průmyslu, přidává 

se do papíru a plastických hmot. Titanová běloba je chemicky stálá a zdravotně nezávadná, 

proto se používá v potravinářském průmyslu k bělení mléka, do omáček, sýrů, žvýkaček 

a zubních past. [1] 

TiO2 v krystalové modifikaci anatasu má nejvhodnější fotokatalytické vlastnosti, proto 

se nejlépe hodí pro fotokatalýzu. Energie zakázaného pásu anatasu je 3,23 eV. Tato energie 

odpovídá UV záření o vlnové délce 388 nm. Pro rutil je tato energie 3,02 eV a tomu odpovídá 

vlnová délka 413 nm. Elektrony, které vznikají v anatasu mají větší redukční schopnost než 

elektrony v rutilu. [3] 

2.2 Lanthan 

Vyskytuje se v zemské kůře v koncentraci 35 mg/kg. V přírodě se vyskytuje ve formě 

sloučenin, převážně s kyslíkem (např. fosforečnany, křemičitany). Lanthan v nerostech 

se vždy vyskytuje s ostatními lanthanoidy, a to zejména s cerem, praseodymem, neodymem 

a samariem. Těží se vždy s ostatními vzácnými zeminami. [4] 

a) b) c) 
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Nejvýznamnějšími zdroji lanthanu jsou monazit a bastnäsit (Obr. 2.). Monazit vzniká 

ve vulkanických horninách, na ložiscích bauxitu a na alpských žilách. Monazit se vyskytuje 

v některých speciálních alkalických horninách (poloostrov Kola, Austrálie, Bolívie). Bastnäsit 

se vyskytuje především v Austrálii, Německu, Řecku či Rusku. [4] 

 

Obr. 2. Vzhled a) bastnäsitu a b) monazitu.[2] 

Lanthan je stříbrobílý kujný, tažný, ohebný a měkký kov, má vysokou teplotu tání 

a varu a vyšší měrný odpor. Snadno tvoří slitiny, je velmi reaktivní, na vzduchu oxiduje 

a vytváří na povrchu ocelově modrou ochrannou vrstvu oxidu La2O3, na vlhku se mění v bílý 

hydroxid. Reaguje s vodou za vzniku vodíku. Je neušlechtilý kov, který se rozpouští 

ve zředěných kyselinách. [4] 

Do slitin se používá kovový lanthan. Ocel nebo litina s malým obsahem lanthanu 

vykazuje tvárnost, kujnost a odolnost proti nárazu. Lanthan tvoří také houbovité slitiny, které 

vážou vodík.  Patří mezi supravodivé materiály, protože při nízkých teplotách klesá jeho 

elektrický odpor až na téměř nulovou hodnotu. Využívá se proto při výrobě magnetů. 

Katalyzátory s obsahem lanthanu se využívají v petrochemii při rozkladu dehtu 

a při krakování ropy. [4] 

Nejpoužívanější sloučeninou je oxid lanthanitý, který se využívá hlavně ve sklářství 

a v keramickém průmyslu. [4] La2O3 se používá jako přísada do skel pro úpravu jejích 

optických vlastností, např. vysoký index lomu, nízký světelný rozptyl. Dále se využívá 

pro výrobu křišťálového skla, porcelánu a glazur. Nahrazuje také toxické sloučeniny olova 

ve sklářství. Při automatizovaném svařování se používají wolframové elektrody legované 

lanthanem. [5] 

a) b) 
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2.3 Dusík 

Dusík je nejrozšířenější prvek v přírodě v elementární formě. Převážná část dusíku 

se vyskytuje v zemské atmosféře v elementární formě. V chilském ledku se dusík vyskytuje 

ve formě dusičnanu sodného. [6] 

Je to biogenní prvek, který je nezbytnou složkou pro živé organismy, dostává se 

do půdy ve formě dusíkatých hnojiv. Podléhá také koloběhu mezi živou a neživou přírodou. 

Dusík je bezbarvým plynem bez chuti a zápachu, který je ve vodě málo rozpustný. [7] 

V přírodě se nachází buď jako volný dusík nebo vázaný v organických sloučeninách. 

Výskyt v nerostech je vázán zejména na minerály 5. třídy - nitráty. V minerálech jsou 

přítomné významné množství dusíku ve formě amoniového iontu. Vzácné jsou přírodní 

nitridy kovů (např. osbornit, roaldit) nebo nitridy nekovů (např. nierit, sinoit). Bylo popsáno 

83 minerálů s obsahem dusíku. Nejvyšší obsah má močovina (urea), byla objevena ve formě 

mikroskopických krystalů v oblastech Austrálie. [8] 

V průmyslu se dusík vyrábí frakční destilací vzduchu nebo laboratorně, a to 

termickým rozkladem dusitanu amonného. V chemickém průmyslu se používá dezoxidovaný 

dusík pro inertizaci zařízení a v potravinářství jako balící plyn. Velký praktický význam 

má amoniak. Slouží jako hnojivo a chladivo, ale také jako surovina pro další chemické 

výroby, např. výroba kyseliny dusičné a její soli, močoviny, kyanovodíku. [8] 

2.3.1 Močovina (urea) 

Jedná se o netoxickou látku, která se přirozeně vyskytuje v moči, potu, v slzách. 

Po chemické stránce se jedná o diamid kyseliny uhličité. Ten tvoří bezbarvé hranolovité 

krystalky, které jsou snadno rozpustné ve vodě a v glycerolu, snadno rozpustné jsou 

v 96% ethanolu a nerozpustné v éteru, chloroformu, tucích a olejích. [9] 

Močovina je nejdůležitější derivát kyseliny uhličité a průmyslově se vyrábí zahříváním 

oxidu uhličitého s amoniakem v autoklávu na 130 °C při tlaku asi 5 MPa. Nejprve vzniká 

amonná sůl karbamové kyseliny, která dehydratuje na močovinu způsobem, jakým amonné 

soli kyselin dávají amidy. [10] 

Jedná se o krystalickou látku o bodu tání 132 °C. Byla první organickou sloučeninou 

připravenou uměle z anorganických surovin, a to zahříváním kyanatanu amonného. Pomocí 

rentgenového záření bylo zjištěno, že vzdálenost mezi atomem uhlíku a kyslíku v molekule 
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močoviny spadá do rozmezí vzdáleností uhlíku a kyslíku spojených pomocí jednoduché 

a dvojné vazby. Podobně je to i u vazby mezi uhlíkem a dusíkem v močovině, ta leží 

v rozmezí vzdáleností uhlíku a dusíku spojených jednoduchou a dvojnou vazbou (Obr. 3.). 

Těmto poměrům odpovídá mezomerie močoviny (Obr. 4.). [10] 

 

Obr. 3. Vzdálenosti mezi uhlíkem a kyslíkem, uhlíkem a dusíkem, vzdálenosti vazeb 

ve sloučenině močoviny. [10] 

 

Obr. 4. Mezomerie močoviny. [10] 

Jedna aminoskupina je angažována v dipólu, druhá aminoskupina zůstává volná, proto 

má podobný charakter jako v aminech, to znamená, že močovina může tvořit soli se silnými 

kyselinami (např. s kyselinou dusičnou tvoří dusičnan amonný, s kyselinou sírovou tvoří 

nitromočovinu). 

Technický význam močoviny je veliký. Používá se v zemědělství jako přísada 

do siláže a jako hnojivo, jako surovina ve farmaceutickém průmyslu k přípravě barbiturátů 

a k výrobě aminoplastů. [10] 

2.4 Princip fotokatalýzy 

Fotokatalýza je chemický proces, při kterém probíhá za určitých podmínek rozklad 

organických látek za vzniku radikálů. Fotokatalyzátory jsou obecně polovodiče, kde je možný 

přechod elektronu z valenčního pásma (VB) do vodivostního pásma (CB) způsoben 

fotoexcitací fotonu s energií vyšší než šířka zakázaného pásma (Ebg). Šířka zakázaného 
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pásmaleží mezi valenčním pásem (VB) a vodivostním pásem (CB), jak je znázorněno 

na Obr. 5. [11] 

 

Obr. 5. V polovodiči zakázané pásmo odděluje valenční pás (VB) a vodivostní pás (CB). [11] 

 Ve valenčním pásu vzniknou díry vlivem přechodu elektronů, dojde tedy k rozdělení 

náboje elektron-díra. V reakci jsou tedy pár elektron-díra silnými redukujícími a oxidačními 

prostředky. Reakce fotoindukovaných reakcí, které odpovídají reakcím na povrchu částice 

TiO2 jsou nejčastěji vyjádřeny následně pomocí rovnic 1 až 4: [11] 

 ( )+−
+→+ heTiOhvTiO 22  (1) 

 +−+−
→+

)1(nn MMe  (2) 

 nebo −•−
→+ 22 )( OadsOe  (3) 

 ++
+•→+ HHOOHh 2  (4), 

kde hv je fotonová energie, Mn+ kovový ion, h+ díra a e- elektron. 

Šířka zakázaného pásu u anatasu a brookitu je 3,23 eV a pro rutil je šířka zakázaného 

pásu 3,02 eV. Díky volným kyslíkovým místům se TiO2 řadí mezi n-polovodiče 

(má nadbytek nosičů elektronového náboje s n-typem). Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu 

vykazuje TiO2 v anatasové formě. Anatas lze excitovat světlem s vlnovou délkou kratší než 

384 nm. Fotokatalytická aktivita TiO2 může být zvýšena několika způsoby, např. dopací, 

tepelným zpracováním atd. [11] 
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2.5 Rešerše k přípravě TiO2, N/TiO2, La/TiO2 a N-La/TiO2 

Matějová a spol.[12] studovali využití superkritických/podkritických tekutin 

pro přípravu krystalického TiO2. Za účelem krystalizace TiO2 studovali extrakční techniky, 

které využívají různé tekutiny v superkritickém nebo podkritickém stavu (CO2, H2O, 

CH3OH). Zpracovávaný titaničitý organogel byl syntetizován sol-gel metodou za využití 

povrchově aktivní látky, isopropylalkoholátu titaničitého, cyklohexanu a vody. V jejich práci 

byl studován vliv zpracování jednotlivými superkritickými/podkritickými tekutinami či jejich 

kombinacemi na krystalizaci, čistotu a strukturu práškového TiO2. Nanočástice TiO2 byly 

syntetizovány následovně: Isopropylalkoholát titaničitý byl přidán do inverzního micelárního 

roztoku cyklohexanu, neionogenní povrchově aktivní látky Tritonu X-114 a destilované vody. 

Molární poměr cyklohexan/Triton X-114/voda/Ti(OC3H7)4 byl 11/1/1/1. Roztok 20,3 ml 

cyklohexanu, 9,95 ml Tritonu X-114 a 0,305 ml vody byl 15 min intenzivně promícháván pro 

homogenizaci a tvorbu inverzních micel. Potom bylo do micelárního roztoku přidáno 5 ml 

isopropylalkoholátu titaničitého za intenzivního míchání. Po přidání veškerého 

isopropylalkoholátu titaničitého byl roztok míchán dalších 10 min. Sol byl ponechán 

v otevřené misce na vzduchu ke zgelovatění po dobu 24 h. Získaný tuhý gel (tzv. organogel) 

byl podrcen na malé kousky a 1.) kalcinován v proudu vzduchu při 400 °C a 600 °C po dobu 

4 h s teplotní rampou 1 °C/min nebo 2.) zpracován superkritickým CO2, podkritickou H2O 

či podkritickým/superkritickým CH3OH v dynamickém režimu. Těmito způsoby byla získána 

prášková forma TiO2. 

Zpracování organogelu superkritickým CO2 bylo provedeno na vysokotlaké aparatuře 

s restriktorem se formě jehlového ventilu pracujícím při 40 °C, v 5 ml vysokotlaké nerezové 

patroně, při 100 °C a 45 MPa s průtokem CO2 1 ml/min po dobu 500 min. Zpracování 

podkritickou H2O bylo realizováno na aparatuře sestávající se z HPLC čerpadla, pece 

s rychlým ohřevem a restriktorem pracujícím při pokojové teplotě, za průtoku vody 5 ml/min. 

Vzorky byly nejdříve zpracovány ve 100 ml vysokotlaké patroně po dobu 200 min a následně 

v 10 ml vysokotlaké patroně po dobu dalších 200 min. Zpracování podkritickým CH3OH 

se provádělo stejným způsobem jako zpracování podkritickou H2O. Získané TiO2 bylo 

charakterizováno pomocí fyzikální adsorpce dusíku, rentgenové práškové difrakce (XRD), 

transmisní elektronové mikroskopie a organické elementární analýzy. [12] 

Bylo zjištěno, že zpracování titaničitého organogelu v podkritickém/superkritickém 

CH3OH či superkritickém CO2 není dostatečné pro přípravu čistého porézního 
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nanokrystalického TiO2 narozdíl od kalcinace. TiO2 vykazovalo nízkou čistotu a amorfní 

charakter. V případě zpracování organogelu v podkritickém/superkritickém CH3OH TiO2 ale 

vykazovalo dobré texturní vlastnosti (specifický povrch nad 300 m2/g). Nanokrystalický TiO2 

byl získán pomocí zpracování v podkritické H2O, TiO2 však nevykazovalo optimální čistotu. 

Nízká čistota TiO2 byla vysvětlena skutečností, že samotná podkritická H2O není schopna 

rozpustit veškeré organické látky tvořící organogel. Na základě získaných výsledků bylo 

otestováno zpracování podkritickou H2O a následně superkritickým či podkritickým CH3OH. 

Tímto kombinovaným způsobem zpracování byl obsah uhlíku v TiO2 zredukován <0,1 hm.% 

a bylo získáno TiO2 anatas-brookitové struktury. [12] 

Marques a spol. [13] studovali dusíkem dopované TiO2 pro fotodegradaci 

methylenové modři za viditelného světla, připraveného za použití močoviny jako prekursoru 

dusíku. Nanočástice TiO2 byly připraveny metodou sol-gel s následným hydrotermálním 

zpracováním. 8 ml isopropylalkoholátu titaničitého bylo po kapkách přidáno do směsi 

isopropylalkoholu a destilované vody. Vzniklá suspenze byla míchána po dobu 4 h, po němž 

následovalo hydrotermální zpracování v autoklávu při 100 °C po dobu 2 h. Sraženina byla 

odstředěna, oddělena a vysušena při teplotě 60 °C a tímto způsobem byly získány nanočástice 

TiO2. Za účelem přípravy dusíkem dopovaného TiO2 byl získaný TiO2 dispergován 

ve vodném roztoku močoviny po dobu 4 h, poté byl vysušen při teplotě 100 °C. Získané 

částice byly rozemlety a kalcinovány v proudu vzduchu při 200, 400 a 800 °C při 

atmosférickém tlaku. Byl zkoumán vliv molárního poměru močoviny k TiO2, který byl 1,5, 3 

a 5. Připravené materiály byly charakterizovány pomocí DRS UV-Vis spektroskopie, 

rentgenové práškové difrakce, fyzisorpce dusíku a rentgenové fotoelektronové spektroskopie.  

Bylo zjištěno, že kritickým parametrem této syntézy je molární poměr močoviny 

k TiO2. Začlenění atomu dusíku do titaničité mřížky z prekursoru močoviny bylo potvrzeno 

poklesem energie zakázaného pásu (Ebg) z 3,24 eV na 2,94 eV. Z výsledků XRD bylo 

zjištěno, že krystalickou strukturu TiO2 ovlivňuje dopování dusíkem i různá teplota kalcinace. 

Fotokatalytická aktivita N/TiO2 nanočástic byla ovlivněna molárním poměrem dusíku k TiO2. 

Bylo prokázáno, že se zvyšujícím se molárním poměrem dusíku v TiO2 se snižuje 

fotokatalytická aktivita. Dále bylo zjištěno, že koncentrace močoviny při dopování silně 

ovlivňuje povrchové a chemické složení nanočástic. Nejvyšší specifický povrch 

i fotokatalytická aktivita byla potvrzena u nanočástic N : TiO2 v molárním poměru 1,5. [13] 

Priyanka a spol. [14] studovali vliv dopování TiO2 lanthanem (0, 1, 2 a 3 hm.%) 

na jeho strukturní a optické vlastnosti. Nanočástice TiO2 a La/TiO2 byly připraveny metodou 
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sol-gel. Roztokem prekursoru byla směs n-butylalkoholátu (n-butoxidu) titaničitého a 

isopropylalkoholu v hmotnostním poměru 1 : 2. Požadované množství lanthanu bylo 

rozpuštěno v destilované vodě. Pomocí HNO3 došlo k úpravě pH roztoku na hodnotu 2. 

K takto připravenému roztoku byl přidán roztok prekursoru a směs byla míchána po dobu 3 h. 

Po dokončení hydrolýzy, zgelovatění, stárnutí a sušení byl gel kalcinován při teplotě 400 °C 

po dobu 3 h. Tímto postupem byly získány nanočástice TiO2 i La/TiO2. Připravené materiály 

byly charakterizovány pomocí termogravimetrické a diferenční termogravimetrické analýzy, 

rentgenové difrakce, transmisní elektronové mikroskopie, UV-Vis spektroskopie, 

fotoluminiscence a Ramanovy spektroskopie.  

Bylo zjištěno, že TiO2 bez dopování lanthanem vykazuje fázi anatasu. TiO2 dopované 

lanthanem vykazoval změnu krystalické fáze z anatasu na rutil. Vzhledem ke skutečnosti, že 

k fázové transformaci anatas-rutil obvykle dochází mezi 600 a 800 °C, je z výsledků patrné, 

že dopování lanthanem ovlivnilo teplotu fázové transformace. Velikost krystalitů anatasu 

se snižovala s nárůstem procentuálního zastoupení lanthanu v TiO2. Prostřednictvím 

vhodného procentuálního zastoupení lanthanu v TiO2 byly strukturní, optické 

a fotoluminiscenční vlastnosti nanokrystalického La/TiO2 zlepšeny. Dle autorů má připravený 

nanokrystalický materiál potenciál k využití v mikroelektronice, fotokatalýze nebo také 

v solárních článcích.[14] 

Liqiang a spol. [15] studovali přípravu a charakterizaci nanočástic TiO2 dopovaných 

lanthanem (0,5, 1, 1,5, 3 a 5 mol.%) a jejich fotokatalytickou aktivitu ve fotodegradaci fenolu. 

Jako prekursor titanu byl použit butylalkoholát titaničitý. Vzorky byly připraveny pomocí 

sol-gel metody následovně: 10 ml butylalkoholátu titaničitého bylo smícháno s 40 ml 

bezvodého ethanolu. Směs butylalkoholát titaničitý/ethanol byla po kapkách přidána 

do směsi, která obsahovala 10 ml vody a 10 ml bezvodého ethanolu, jakož i 2 ml 70% HNO3. 

Takto připravená směs byla míchaná po dobu 3 h při pokojové teplotě a následně proběhla 

hydrolýza. Po uplynutí této doby byl získán žlutý transparentní roztok, který byl ponechán 6 h 

na vzduchu. Následně byl roztok sušen po dobu 36 h při teplotě 70 °C za vzniku gelového 

prekursoru TiO2. Z tepelného zpracování (při teplotě 500, 600, 700 a 800 °C po dobu 2 h) 

gelového prekursoru byly získány nanočástice TiO2 při různých teplotách. Podobný postup 

byl použit při zpracování lanthanem dopovaného TiO2. Příslušné množství La2O3 bylo 

rozpuštěno v 70% HNO3 a přidáno do roztoku voda/ethanol před hydrolýzou butylalkoholátu 

titaničitého. Zbývající postup byl stejný. Připravené materiály byly charakterizovány pomocí 

rentgenové práškové difrakce, diferenční termické analýzy (TG-DTA), transmisní elektronové 
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mikroskopie, rentgenové fotoelektronové spektroskopie a fotoluminiscenční spektroskopie. 

Fotokatalytická aktivita byla vyhodnocena pomocí fotodegradace fenolu. Pomocí 

fotoluminiscence byla zkoumána elektronová struktura a optické vlastnosti připravených 

nanostrukturovaných materiálů. Zkoumali povrchové defekty a kyslíkové vakance, jakož i 

separaci a rekombinaci fotoindukovaných nosičů náboje. 

Bylo zjištěno, že dopování lanthanem inhibuje fázové přeměny TiO2, což ale nevede 

k novým signálům ve fotoluminiscenčním spektru. Fotoluminiscenční spektra jsou ovlivněna 

přídavkem lanthanu, kdy dojde ke zlepšení jejich intenzity. Dále byla zjištěna korelace mezi 

fotoluminiscenčními spektry a fotokatalytickou aktivitou. Čím byla silnější intenzita 

fotoluminiscenčního spektra, tím byl větší obsah volných a defektních kyslíků a došlo 

ke zvýšení fotokatalytické aktivity.[15] 

Štengl a spol. [16] studovali přípravu a fotokatalytickou aktivitu nanočástic TiO2 

dopovaných kovy vzácných zemin, tj. lanthanem (1,54, 14,91, 19,14 hm.%), cerem (0,28, 

0,52, 1,64, 3,12, 5,93 hm.%) a neodymem (5,20, 8,72, 14,98, 15,42, 16,27 hm.%). Dopovaný 

nanokrystalický TiO2 byl připravený pomocí homogenní hydrolýzy vodných roztoků 

titanylsulfátu (TiOSO4). Jako srážecí činidlo použili močovinu. Postup přípravy byl 

následující: 100 g TiOSO4 bylo rozpuštěno ve 100 ml horké destilované vody okyselené 98 % 

H2SO4, došlo ke zředění destilovanou vodou na 4 l, bylo přidáno definované množství 

lanthanoidu a následně bylo přidáno 300 g močoviny. Směs byla míchána a zahřívána 

na 100 °C, tato teplota byla udržována po dobu 6 h. Vytvořená sraženina byla dekantována, 

odfiltrována a sušena při 105 °C v sušárně. Připravené vzorky byly charakterizovány pomocí 

BET metody, transmisní elektronové mikroskopie, skenovací elektronové mikroskopie, 

rentgenové difrakce a DRS UV-Vis pro vyhodnocení fotofyzikálních vlastností. 

Fotokatalytická aktivita připravených materiálů byla testována pomocí fotodegradace 

modelového azobarviva Oranže II, kdy byla studována kinetika tohoto fotokatalytického 

rozkladu barviva. Dopování TiO2 ionty vzácných zemin za použití homogenní hydrolýzy 

měla značný vliv na optické vlastnosti připravených materiálů a vedlo ke snížení energie 

zakázaného pásu při srovnání s jinými metodami přípravy. 

Dopováním TiO2 ionty vzácných zemin byla významně zvýšena fotokatalytická 

aktivita TiO2 v degradaci barviva Oranže II po ozáření UV nebo viditelným světlem. Zvýšení 

fotokatalytické aktivity bylo způsobeno vyšší adsorpcí a přechodem 4f elektronů vzácných 

zemin. Nejvyšší zvýšení fotokatalytické aktivity bylo dosaženo při dopování iontů vzácných 
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zemin o koncentraci 0,5 až 1 hm.%. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu ze všech zkoumaných 

materiálů vykazoval 10 hm.% Nd/TiO2. [16] 

Dubnová a spol. [17] studovali fotokatalytický rozklad roztoku methanol-voda 

za přítomnosti fotokatalyzátorů N-La/TiO2. Nanokrystalické N-La/TiO2 byly připraveny 

s přibližně stejným množstvím lanthanu (0,14-0,16 hm.%) a různým množstvím dusíku 

(0,33-0,97 at.%). Materiály byly připraveny metodou sol-gel vedené v reverzně micelárním 

prostředí. Jako prekursor dusíku použili N, N, N', N'-tetramethyletan-1,2-diamin (TMEDA). 

Postup přípravy byl následující: V prvním kroku bylo rozpuštěno 0,0187 g La(NO3)3
.6H2O 

v 1,04 ml absolutním ethanolu. Mezitím bylo 26,4 ml cyklohexanu smícháno s 11,7 ml 

Tritonu X-114 a 0,79 ml deionizované vody. Oba roztoky byly míchány po dobu 15 minut 

a poté smíchány dohromady (roztok A). K 13 ml isopropylalkoholátu titaničitého bylo 

přidáno vhodné množství TMEDA a smícháno s roztokem A. Konečný sol byl míchán 

10 minut a potom byl přelit na Petriho misky (1-2 mm vrstva) a ponechán na vzduchu 

po dobu 24 h ke zgelovatění. Po zgelovatění byl materiál kalcinován v muflové peci v proudu 

vzduchu na 450 °C po dobu 4 h s teplotním nárůstem 5 °C/min. Připravené materiály byly 

charakterizovány pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie, rentgenové difrakce, 

rentgenové fotoelektronové spektroskopie a transmisní elektronové mikroskopie. 

Fotokatalytický rozklad roztoku methanol-voda byl proveden ve vsádkovém reaktoru s Hg 

lampou pod UV světlem.  

Bylo zjištěno, že dopování dusíkem vede ke zlepšení fotokatalytického chování 

fotokatalyzátorů N-La/TiO2 v porovnání s TiO2 a La/TiO2. Nejvyšší množství produkovaného 

vodíku bylo pozorováno pro 0,97 at.% N-La/TiO2 a bylo jej 4krát větší množství než pro 

TiO2. Tento výsledek poukázal na fakt, že dopování dvěma typy iontů (nekovovými 

a kovovými) zvyšuje fotokatalytickou aktivitu TiO2 a to i v porovnání s dopováním jedním 

typem iontů (La či N). Při analýze chemického složení a strukturních, texturních, 

povrchových a optických vlastností bylo zjištěno, že N-La/TiO2 má větší velikost krystalitů 

anatasu a nižší specifický povrch než TiO2. Fotokatalytická aktivita N-La/TiO2 se zvyšovala 

s rostoucím množstvím povrchového dusíku a následně s rostoucím množstvím volných 

kyslíkových vakancí a klesajícím množstvím povrchového kyslíku. [17] 
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2.6 Přetlakové (podkritické) a superkritické tekutiny 

Superkritická tekutina je cenné chemické médium a má širokou škálu aplikací 

v technologii ochrany životního prostředí, zejména tedy superkritická voda. Vedle 

superkritického oxidu uhličitého je superkritická voda jedna z nejčastěji používaných 

superkritických tekutin a je využívána v mnoha oblastech, zejména pří výrobě vodíku či 

odstranění organických zbytků. Superkritická voda (SCW) může rozpouštět běžně 

nerozpustné látky a velmi zrychlit chemické reakce [18]. Fázový diagram vody je znázorněn 

na Obr. 6. 

Čistá složka je považována za superkritickou, jestliže její teplota a tlak jsou vyšší než 

kritické hodnoty. V superkritickém stavu se hustota superkritické tekutiny blíží hustotě 

kapaliny, zatímco viskozita superkritické tekutiny je blízká viskozitě plynů a difuzivita je asi 

o dva řády vyšší než u typických kapalin [19]. Superkritická tekutina tedy může difundovat 

skrz pevné látky jako plyn, ale rozpouští materiály jako kapalina (Tabulka 1). Malé změny 

tlaku nebo teploty způsobují velké změny v hustotě, což vede ke změně mnoha vlastností. 

Kritická teplota a tlak se pro jednotlivé látky liší (Tabulka 2). [20] 

 

Obr. 6. Fázový diagram vody. T-trojný bod, K-kritický bod.[21] 
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Tabulka 1 Srovnání vlastností plynu, kapaliny a superkritické tekutiny.[20] 

Látka 
Hustota 
(g·cm-3) 

Viskozita 
(Pa·s) 

Difuzivita 
(cm2·s-1) 

Plyn 10-3 (0,5-3,5)·10-5 0,01-1,0 

Superkritická 
tekutina 

0,2-0,9 (0,2-1,0)·10-4 (3,3-0,1)·10-4 

Kapalina 0,8-1,0 (0,3-2,4)·10-3 (0,5-2,0)·10-5 

 

Superkritická voda existuje za mnohem tvrdších termodynamických podmínek než 

superkritický oxid uhličitý (Tabulka 2). Syntézy anorganických látek v SCW jsou velmi dobře 

prostudovány, ale voda je za superkritických podmínek velmi korozivní téměř ke všem 

druhům oceli. Organické sloučeniny nejsou stabilní v SCW z důvodu oxidačních podmínek 

(uplatnění při zacházení a likvidaci odpadu).  Tento proces je nazýván "oxidace 

superkritickou vodou". [20] 

 

Tabulka 2 Porovnání kritických veličin pro H2O,methanol a oxid uhličitý [20]. 

Kapalina 
Kritická teplota 

(K) 
Kritický tlak 

(MPa) 

H2O 647,3 22,12 

Methanol 512,6 8,06 

Oxid uhličitý 304,1 7,38 

 

Při změně teploty a tlaku dochází ke změně polarity kapalin či superkritických tekutin. 

Polarita je charakterizována dielektrickou konstantou. Při zvyšování teploty a snižování tlaku 

dochází u vody ke snižování dielektrické konstanty. Při teplotě kolem 500 °C dosahuje voda 

dielektrických konstant charakteristických pro nepolární rozpouštědla. Na Obr. 7. vidíme 

změnu dielektrické konstanty vody s tlakem a teplotou. [22] 
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Obr. 7. Změna dielektrické konstanty vody s tlakem a teplotou. [22] 

Superkritický methanol se používá při různých aplikacích jako rozpouštědlo, např. při 

zpracování biomasy při výrobě bionafty, v syntetické chemii pro transesterifikaci, 

při superkritické extrakci či při superkritické chromatografii. [23] 

Fázový diagram methanolu (Obr. 8.) ukazuje chování fází se změnami teploty a tlaku. 

Křivka mezi kritickým bodem a trojitým bodem ukazuje teplotu varu methanolu se změnami 

tlaku. Zobrazuje také saturační tlak se změnami teploty. V kritickém bodě nedochází ke 

změně stavu při zvýšení tlaku nebo při přidávání tepla. [24] 

 

Obr. 8. Fázový diagram methanolu. [24] 
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2.7 Metody charakterizace 

2.7.1 Fyzikální adsorpce dusíku 

Při adsorpci plynu lze získat mnoho informací a charakteristik pevné látky (např. 

specifickou plochu povrchu, porozitu, distribuci velikosti pórů a jejich objem). Inertní nebo 

málo reaktivní plyny (jako například dusík a krypton) jsou na povrchu pevné látky vázány 

pomocí van der Waalsových sil. Adsorpce, která je vyvolaná těmito silami se nazývá 

fyzisorpce a má poměrně nízké hodnoty adsorpční energie. Jde tedy o slabou vazbu 

s dlouhým dosahem, která je však nezávislá na povrchu, a vzniká tak mezi všemi molekulami 

na každém povrchu při dostatečně nízké teplotě. [25] 

Fyzisorpce se dále vyznačuje tím, že se adsorpční rovnováha mezi adsorbovanými 

a volnými molekulami ustavuje velmi rychle, a to jak při zvyšování tlaku plynu, tak při 

snižování tlaku plynu. Jde tedy o vratný proces, kterého lze dosáhnout pomocí změny tlaku 

nebo teploty. Při fyzisorpci může vzniknout i několik vrstev naadsorbovaných molekul.  

Adsorpční izoterma je grafické vyjádření adsorbovaného množství plynu na povrchu 

materiálu při různých tlacích plynu. Při jednovrstvé adsorpci se používá Langmuirova 

izoterma. Velmi často se ale na povrchu pevných látek adsorbují molekuly plynu 

do multivrstvy, kdy se adsorbují na sebe a zde Langmuirova izoterma neplatí. Tuto skutečnost 

uvažovali Brunauer, Emmett a Teller a formulovali izotermu, tzv. BET izotermu. Jedná se 

o rozšíření Langmuirovy teorie o další předpoklady, např. že se molekuly plynů adsorbují 

na pevnou látku ve vrstvách a tyto vrstvy mezi sebou neinteragují. Vědci Brunauer, Emmett 

a Teller navrhli rozdělení adsorpčních izoterem do šesti základních tříd. Na Obr. 9. lze vidět 

tyto třídy. [25] 
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Obr. 9. Klasifikace izoterem. [26] 

I.  Čistě mikroporézní adsorbenty. 

II.  Neporézní, případně čistě makroporézní adsorbenty. 

III.  Neporézní adsorbenty, u kterých je velmi špatná afinita adsorbátu s adsorbentem. 

IV.  Mesoporézní adsorbenty s dobrou afinitou adsorbátu s adsorbentem. 

V.  Mesoporézní adsorbenty se špatnou afinitou adsorbátu s adsorbentem. 

VI. Adsorpce probíhá v několika oddělených krocích v různých intervalech tlaku 

adsorbátu. [26] 
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2.7.2 Organická elementární analýza 

Díky této analýze může být zjištěna přítomnost různých prvků, jak v anorganickém, 

tak v organickém vzorku. V organických molekulách se zjišťují prvky: C, H, O, N, S, 

halogeny. Nejprve se izolují jednotlivé sloučeniny pomocí separačních metod. Nejčastěji 

se používají pro identifikaci bod tání, bod varu, spektra, eluční parametry v chromatografii, 

může se jednat o index lomu, optickou otáčivost, strukturu krystalů apod. Ve většině případů 

je k dispozici preparát dokazované látky (standard) a pomocí něho se ověřuje shodnost 

parametrů izolovaného individua s parametry známého standardu. 

Nejčastěji je prováděn oxidativní rozklad organické látky (spalování v kyslíkové 

atmosféře nebo v roztoku za působení oxidačních činidel). Méně běžným způsobem je pak 

redukční rozklad pomocí zahřívání za přítomnosti vodíku nebo alkalického kovu. Metody 

jsou jednoduché, analyticky využívané, modernizuje se pouze detekční koncovka celého 

postupu. [27] 

2.7.3 Rentgenová prášková difrakce 

Rentgenová prášková difrakce je rychlá analytická technika používaná pro fázovou 

identifikaci krystalického materiálu a poskytuje rovněž informace o rozměrech jednotkových 

buněk (tzv. mřížových parametrech) jednotlivých krystalických fází a mikrostruktuře (tj. 

velikosti krystalitů) materiálu. Analyzovaný materiál je jemně mletý, homogenizovaný. [28] 

Krystalické látky působí jako trojrozměrné difrakční mřížky pro rentgenové vlnové 

délky podobné roztečím rovin v krystalové mřížce. Rentgenová difrakce je běžnou metodou 

pro studium krystalových struktur a atomových vzdáleností. Je založena na konstruktivní 

interferenci monochromatických rentgenových paprsků a krystalického vzorku. Rentgenové 

paprsky jsou generovány katodovou trubicí, filtrovány za vzniku monochromatického záření, 

usměrněny a vedeny směrem ke vzorku. Interakce dopadajících paprsků se vzorkem vytváří 

konstruktivní interference, pokud splňují podmínku Braggova zákona. Tento zákon 

se vztahuje k vlnové délce elektromagnetického záření, k difrakčnímu úhlu a k rozdělení 

mřížky v krystalickém vzorku. Difrakční rentgenové záření je pak detekováno, zpracováno 

a vypočítáno. Skenováním vzorku v rozmezí 2θ by měly být dosaženy všechny možné směry 

difrakce mřížky kvůli náhodné orientaci práškového materiálu. [28] 
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Všechny difrakční metody jsou založeny na generování rentgenových paprsků 

v rentgenové trubici. Toto rentgenové záření je zaměřeno na vzorek a oddělené paprsky jsou 

shromažďovány. Klíčovou složkou je úhel mezi dopadajícím a odraženým paprskem.  

Rentgenové difraktometry se skládají ze tří základních prvků: rentgenová trubice, 

držák na vzorky a rentgenový detektor. Rentgenové záření se generuje v katodové trubici 

zahříváním vlákna, čímž se produkují elektrony, urychlují se elektrony a bombardují vzorek 

elektrony. Když mají elektrony dostatečnou energii pro uvolnění vnitřních elektronů pláště 

ve vzorku, vytváří se charakteristická rentgenová spektra. Tyto spektra se skládají z několika 

složek. Specifické vlnové délky jsou charakteristické pro cílový materiál.  Filtrace fólií nebo 

monochromatických krystalů je zapotřebí k výrobě monochromatických rentgenových 

paprsků potřebných k difrakci. Rentgenové záření je usměrněno a nasměrováno na vzorek. 

Vzhledem k tomu, že se vzorek a detektor otáčejí, zaznamenává se intenzita odražených 

rentgenových paprsků. Dojde k interferenci a nastane vrchol intenzity. Detektor zaznamenává 

a zpracovává tento rentgenový signál. Geometrie rentgenového difraktometru je taková, že 

vzorek se otáčí v dráze rentgenového paprsku pod úhlem θ, zatímco rentgenový detektor 

je namontován na rameno a rotuje pod úhlem 2θ. Dalším způsobem uspořádání je, že vzorek 

je pevný, zdroj záření a detektor poté rotují ve stejném úhlu θ. [28] 

2.7.4 Rentgenová fluorescenční spektroskopie 

Rentgenová fluorescenční spektroskopie je založena na interakci rentgenového záření 

s atomy. Atom může toto záření buď pohlcovat, anebo při dostatečné excitaci sám vysílat. 

Rentgenové spektrum vzniká při interakci atomu s fotonem, se zářením gama nebo 

s urychlenými částicemi o dostatečné energii dojde k vyražení elektronů z vnitřních 

atomových slupek. Každá slupka má své označení, nejbližší k jádru je K (s-elektrony), dále L 

(p-elektrony), M (d-elektrony) a tak dále (Obr. 10.). Na uvolněné místo přeskočí elektron 

z vyšší energetické hladiny a energetický rozdíl mezi oběma hladinami se vyzáří formou 

rentgenového záření, tohle se projeví ve spektru charakteristickou čárou. Každý prvek má tak 

charakteristickou řadu spektrálních čar. Nejde zde o vyzáření valenčních elektronů, proto 

chemická vazba nemá vliv na polohu spektrálních čar. Jejich intenzita je však závislá 

na koncentraci prvků. [29] 
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Obr. 10. Hlavní přechody v rentgenovém spektru. [29] 

Přeskoky elektronů z vyšších energetických hladin na nižší se řídí kvantovými 

pravidly. Při přechodu z hladiny na hladinu K vznikají K série, při přechodu na hladinu L 

vznikají série L apod., poloha sérií se s rostoucím atomovým číslem prvku posunuje k vyšším 

energiím (kratší vlnové délky). Indexy poté označují intenzitu jednotlivých čar. Čáry α jsou 

nejintenzivnější. Zářivému přechodu konkuruje nezářivý, při němž se uvolněná energie při 

přeskoku elektronu nevyzáří, ale slouží nám k vyzáření elektronu z vyšší energetické hladiny. 

Vznikne dvojnásobně ionizovaný atom. [29] 

Tato metoda patří mezi univerzální metodu anorganické analýzy. Je to nedestruktivní 

multiprvková analýza, která se používá na analýzu téměř všech vzorků (pevných 

a kapalných). Při ozáření vzorku dojde k vybuzení spektrálních čar prvků vzorku. Vzniklé 

záření nese informace o kvalitativním prvkovém složení vzorku (vlnové délky) 

a kvantitativním složení vzorku (četnost fotonů). [30] 

2.7.5 DRS UV-Vis 

Pro studium práškových vzorků byla vyvinuta difuzní reflektance. Při reflexi dopadá 

záření na rozhraní vzorku a dochází tak k jeho odrazu (návratu do prostředí odkud dopadlo). 

Rozlišuje se odraz spekulární (zrcadlový), difúzní nebo jejich kombinace. Při zrcadlovém 

odrazu dochází k odražení záření pouze jedním směrem. U difúzního odrazu dochází 

k rozptýlení odraženého záření do všech směrů. Tento děj se vyskytuje na práškových 

vzorcích, kde jsou částice neuspořádány nebo jsou orientovány chaoticky a jsou tak rozdílné 

velikosti. Při tomto odrazu hraje důležitou roli průměr částic prášku. Když je vlnová délka 

použitého záření menší než je průměr částic, tak dochází k částečnému odrazu záření 

od jednotlivých částic vzorku do různých úhlů. Když záření projde do vzorku, tak zde dojde 

k mnoha odrazům, difrakcím a refrakcím a následně záření dojde zpátky k povrchu 
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vzorku. Pokud je pak vlnová délka větší než průměr částic, tak dochází zejména 

k rozptylu. [31,32][31][32] 

Problematikou difúzního odrazu se zabývá Kubelka-Munk teorie. Ta umožňuje počítat 

reflektanci povrchů, které jsou schopny záření adsorbovat i rozptýlit. Záření je pak spíše jako 

tok než vlna. Tok záření, které prochází myšlenou vrstvou je rozdělen na horní a dolní tok. 

Pokud sledujeme materiál vně, tak je poměr toku horního a dolního konstantní. Zároveň je 

konstantní, když jej budeme sledovat z jakéhokoliv místa mimo materiál. Absolutní difuzní 

reflektance hraje důležitou roli při stanovování energie zakázaného pásu Ebg z optických 

měření na práškových vzorcích. [32,33] [32][33] 

 V pevných látkách nemohou elektrony nabývat libovolných hodnot energie. Tyto 

hodnoty jsou vázány na energetické pásy. Elektrony postupně zaplňují pásy. Nejdříve pásy 

s nejnižší energií, poté se zaplňují pásy s vyšší energií, dokud nedojdou elektrony. Poslední 

zaplněný pás je valenční a pás nad ním je vodivostní. Mezi nimi se vyskytuje oblast 

zakázaných energií (zakázaný pás). Podle energie (šířky) zakázaného pásu se mohou látky 

rozdělovat na vodiče, polovodiče a izolanty. [34,35] [34][35] 

2.7.6 UV-Vis spektrofotometrie 

Je to fyzikálně-chemická metoda, které se řadí mezi molekulovou absorpční 

spektrometrii. UV-Vis spektrofotometrie pracuje v rozmezí vlnových délek 200-800 nm. 

Pracuje na principu měření energie pohlcené vzorkem při průchodu záření. Jsou získána 

absorpční spektra, která jsou vyjádřena jako závislost absorbance na vlnové délce. Absorpcí 

elektromagnetického záření dojde ke změně elektronového stavu látky (dojde k elektronovým 

přechodům). Další variantou spekter je závislost transmitance nebo extinkčního koeficientu 

na vlnové délce. Nejvíce se používá měření absorbance, přičemž závislost absorbance 

na koncentraci a tloušťce kyvety je dána matematicko-fyzikální rovnicí (5) plynoucí 

z Lambertova-Beerova zákona. Platnost tohoto zákona je omezena na zředěné roztoky, 

protože tvrzení, že extinkční koeficient je nezávislý na koncentraci látky při dané vlnové 

délce, se vztahuje pouze na zředěné roztoky do koncentrace 10-2 mol/dm3. U roztoků s vyšší 

koncentrací je koeficient závislý na indexu lomu roztoku. [36] 

 dcA ⋅⋅= ε  (5) 

kde A je absorbance (-), ε molární absorpční koeficient (dm3.mol-1.cm-1), c látková 

koncentrace (mol.dm-3) a d délka kyvety (cm). [36] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Náplní experimentální části práce bylo: 

• Příprava oxidu na bázi Ti, La a N prostřednictvím metody sol-gel, za pomoci 

templátu (neionogenního tenzidu Tritonu X-114). 

• Zpracování gelového prekursoru pomocí přetlakové vody a 

přetlakového/superkritického methanolu. Nalezení nejvhodnějších podmínek 

zpracování na základě nejefektivnějšího fotokatalytického rozkladu 

modelového azobarviva Acid oranže 7.  

• Fyzikálně-chemická charakterizace připravených fotokatalyzátorů. Studium 

vlivu dopovaného množství dusíku v La/TiO2 fotokatalyzátoru a jednotlivých 

parametrů zpracování přetlakovou vodou a přetlakovým/superkritickým 

methanolem (tj. objemu použité vody, teploty a tlaku) na čistotu, texturní a 

strukturní vlastnosti připravených N-La/TiO2 fotokatalyzátorů.  

3.1 Příprava gelového prekursoru prostřednictvím sol-gel metody 

K přípravě gelového prekursoru byly použity tyto chemikálie: cyklohexan, 

Triton X-114, isopropylalkoholát titaničitý (Ti(OCH2(CH3)2)4), hexahydrát dusičnanu 

lanthanitého (La(NO3)3
.6H2O), močovina (CH4N2O), absolutní ethanol (p.a.) a destilovaná 

voda. 

Pomocí metody sol-gel řízené v reverzně micelárním prostředí neionogenní povrchově 

aktivní látky Tritonu X-114 v cyklohexanu byly připraveny titaničité gely dopované 

~0,2 hm.% lanthanu, u kterých se 1.) měnilo procentuální zastoupení dusíku (10, 30 

a 50 hm.%) a 2.) při zachování konstantního obsahu dusíku byly testovány různé podmínky 

vysokotlakého zpracování přetlakovými/superkritickými tekutinami.  

Příprava gelového prekursoru N-La/TiO2 byla následující (Obr. 11.): V první fázi byla 

rozpuštěna močovina v 2,44 ml destilované vody. Mezitím byl rozpouštěn hexahydrát 

dusičnanu lanthanitého v 1 ml absolutního ethanolu. Tyto dva roztoky prekursorů 

obsahujících dusík a lanthan byly následně smíchány dohromady. V druhé fázi bylo smícháno 

81,2 ml cyklohexanu a 36 ml Tritonu X-114. K takto připravenému roztoku byla přimíchána 

směs prekursorů obsahujících dusík a lanthan a tento roztok byl míchán 10 minut. Po uplynutí 
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této doby bylo přidáno 24,44 ml isopropylalkoholátu titaničitého a sol byl intenzivně míchán 

po dobu 5 min. Poté byl připravený transparentní homogenní sol nalit na Petriho misky 

v tenké vrstvě (~1 cm) a ponechán do druhého dne na vzduchu ke zgelovatění. Následně byl 

gel rozkouskován na menší části pro zpracování v přetlakové vodě a 

přetlakovém/superkritickém methanolu. 

Rovněž byly připraveny gelové prekursory TiO2, N/TiO2 (s 10 hm.% N) a La/TiO2 

(s 0,2 hm.% La). V případě gelového prekursoru TiO2 byl smíchán cyklohexan, Triton X-114, 

destilovaná voda a isopropylalkoholát titaničitý. V případě přípravy gelového prekursoru 

N/TiO2 a La/TiO2 byly v první fázi přípravy rozpuštěny odpovídající prekursory - buď 

močovina ve vodě nebo hexahydrát dusičnanu lanthanitého v absolutním ethanolu. V případě 

přípravy gelového prekursoru La/TiO2 bylo přidáno v druhé fázi přípravy i odpovídající 

množství destilované vody. 

 

Obr. 11. Schéma procesu přípravy gelového prekursoru N-La/TiO2. 

Pro přípravu 10, 30 a 50 hm.% N-0,2 hm.% La/TiO2 gelů a referenčních TiO2, 

10 hm.% N/TiO2 a 0,2 hm.% La/TiO2 gelů byla použita následující konkrétní množství 

chemikálií (Tabulka 3). 
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Tabulka 3 Množství chemikálií použitých pro přípravu N-La/TiO2 gelů dopovaných různým 

množstvím dusíku a referenčních TiO2, N/TiO2 a La/TiO2 gelů. 

N 
(hm.%) 

Cyklohexan 
(ml) 

Triton 
X-114 
(ml) 

H2O 
(ml) 

Ti(OCH2(CH3)2)4 

(ml) 
CH4N2O 

(g) 
La(NO3)3

.6H2O 
(g) 

10 81,2 36 2,44 24,44 1,5756 0,0392 

30 81,2 36 2,44 11,56 2,8816 0,0236 

50 81,2 36 2,44 5,96 3,4536 0,0172 

- 81,2 36 2,44 40 - - 

10 81,2 36 2,44 24,44 1,5756 - 

- 81,2 36 2,44 40 - 0,0573 

3.2 Zpracování gelového prekursoru v přetlakové vodě a přetlakovém či 

superkritickém methanolu 

Zpracování gelového prekursoru v přetlakové vodě a přetlakovém/superkritickém 

methanolu bylo provedeno na laboratorní vysokotlaké aparatuře sestávající se z gradientního 

HPLC čerpadla (BETA10, Ecom s.r.o.), z pece s rychlým ohřevem v rozmezí teplot 

25-400 °C (Labio a.s., ČR), nerezové vysokoteplotní 24 ml patrony (AppliedSeparations 

Inc.), kapilárního chlazení a restriktoru operujícího za pokojové teploty. Fotografie 

vysokotlaké aparatury je zobrazena na Obr. 12. Schéma vysokotlaké aparatury je zobrazeno 

na Obr. 13. Fotografie vysokoteplotní patrony zapojené v peci je zobrazena na Obr. 14. 

 

Obr. 12. Vysokotlaká aparatura pro práci se superkritickými či přetlakovými tekutinami. 
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Obr. 13. Schéma vysokotlaké laboratorní aparatury. [37] 

 

Obr. 14. Nerezová vysokoteplotní patrona zapojená v peci s rychlým ohřevem. 
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Před samotným zpracováním byl gelový prekursor nasekán na malé kousky (~1 cm). 

Vysokoteplotní nerezová patrona byla naplněna gelem (~17 g), následně byla hermeticky 

uzavřena a vertikálně vložena do pece s rychlým ohřevem (Obr. 14.). Na patronu byly 

napojeny nerezové kapiláry vedoucí tekutinu do patrony, vstupní kapilára byla připojena 

k vrchní části patrony. Výstupní kapilára byla připojena ke spodní části patrony, měla funkci 

odvodu tekutiny s rozpuštěnými organickými prekursory. Tato výstupní kapilára byla 

ponořena do vodní lázně, aby docházelo k chlazení výstupní tekutiny. Zchlazená kapalina 

byla odváděna do odpadní láhve, měřením objemu výstupní kapaliny byl sledován objem 

použité kapaliny pročerpaný patronou (tj. použitý ke krystalizaci N-La/TiO2 a referenčních 

fotokatalyzátorů). 

Patrona umístěna v peci byla rychle vytemperována na požadovanou teplotu 

a bezprostředně poté do ní byla napuštěna pročerpávaná kapalina. K výstupní chlazené 

nerezové kapiláře patrony byly napojeny PEEKové kapiláry, pomocí nichž byl vytvořen 

požadovaný tlak v patroně. K regulaci tlaku docházelo pomocí změny průtoku čerpané 

kapaliny (vody či methanolu) v rozmezí 4 - 4,8 ml/min. Gelový prekursor byl vždy zpracován 

sekvencí kapalin voda-methanol-voda, za použití konstantního objemu methanolu (250 ml) 

a vody v posledním kroku (100 ml). Gelový prekursor byl zpracován za použití různého 

objemu vody v prvním kroku (1 l, 1,5 l nebo 2 l), při teplotách 25 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C, 

225 °C a 250 °C a při tlacích 10 MPa, 20 MPa a 30 MPa.  

Příprava práškového fotokatalyzátoru byla realizována v Laboratoři přípravy 

nanostrukturovaných materiálů IET, VŠB-TUO. 

3.3 Charakterizace připravených materiálů 

3.3.1 Fyzikální adsorpce dusíku 

Fyzikální adsorpce dusíku při teplotě -196 °C byla měřena za účelem stanovení 

texturních vlastností připravovaných materiálů jako je specifický povrch (SBET), celkový 

objem pórů (Vnet) a distribuce velikosti pórů. Pomocí volumetrické aparatury 3Flex 

(Micromeritics, USA) (Obr. 15.) byly změřeny adsorpčně-desorpční izotermy 

dusíkupři -196 °C po odplynění vzorku při teplotě 150 °C za vakua 0,06 mbar po dobu ~24 h. 

Materiály připravené vysokotlakým zpracováním za teplot <150 °C byly odplyněny za teploty 

25 °C za vakua 0,06 mbar po dobu 24 h, aby nedošlo k pozměnění materiálu vlivem tepelné 

předúpravy. Na základě Brunauer-Emmett-Teller (BET) teorie [38] byl vyhodnocen 
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specifický povrch (SBET) pórů materiálů v rozmezí relativních tlaků p/p0 = 0,05-0,30. 

Z adsorpční izotermy dusíku při maximálním relativním tlaku p/p0 = 0,99 byl vyhodnocen 

celkový objem pórů (Vnet). Na základě Barret-Joyner-Halenda (BJH) teorie za použití deBoer 

standardní isotermy a předpokladu válcové geometrie pórů byla vyhodnocena distribuce 

velikosti pórů [39].Fyzisorpční analýza byla provedena v Laboratoři analýzy odpadů a paliv 

IET, VŠB-TUO. 

 

Obr. 15. Volumetrická aparatura 3Flex (Micromeritics, USA). 

3.3.2 Organická elementární analýza 

Za účelem stanovení čistoty připravovaných materiálů byla provedena organická 

elementární analýza (OEA). Byl měřen hmotnostní obsah elementárního C (v hm.%). Měření 

bylo provedeno na přístroji CHN628 (LECO, USA) (Obr. 16.). Základním principem 

stanovení elementárního C, H, N a S bylo spálení pevného vzorku v proudu kyslíku za teploty 

950 °C. Plynné produkty (N2, CO2, H2O a SO2) byly pročištěny a pomocí alyfotní smyčky 

vedeny na detektory (IR detektor pro analýzu plynných produktů vodíku, uhlíku a síry, TCD 

detektor pro analýzu dusíku). Měření byla provedena v Laboratoři analýzy odpadů a paliv 

IET, VŠB-TUO. 
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Obr. 16. Detektor CHN628 (LECO, USA). 

3.3.3 Rentgenová prášková difrakce 

Prášková rentgenová difrakce (XRD) byla provedena za účelem stanovení fázového 

složení a (mikro)strukturních parametrů (velikosti krystalitů a mřížkových parametrů 

případných krystalických fází) připravených materiálů. Difraktogramy byly měřeny pomocí 

difraktometru RigakuSmartLab (Rigaku,Japonsko) (Obr. 17.) s detektorem D/teX Ultra 250. 

Zdrojem rentgenových paprsků byla kobaltová lampa (CoKα, λ1 = 0,178892 nm, 

λ2 = 0,179278 nm, napětí 40 kV, proud 40 mA). Jemně podrcená frakce práškových materiálů 

byla natlačena do otáčejícího se držáku a měřena v reflexním módu (Bragg-Bretano geometrie 

goniometru). Vzorky rotovaly v průběhu měření rychlostí 60 rpm. Difraktogramy byly 

měřeny v rozsahu úhlu 2θ = 5°- 90° s krokem 0,02° a rychlostí 1,5°/min. Fázové složení bylo 

vyhodnoceno na základě porovnání s databází referenčních difraktogramů vydanou ICDD 

(PDF-2). Strukturní parametry byly spočítány funkcí LeBail, velikost krystalitů anatasu byla 

spočítána dle Scherrera [40] z difrakce (101) s korekcí přístrojového rozlišení na standard Si. 

Měření byla provedena v Laboratoři spalování odpadů IET, VŠB-TUO. 
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Obr. 17. Difraktometr RigakuSmartLab (Rigaku, Japonsko). 

3.3.4 Rentgenová fluorescenční analýza 

Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) byla provedena za účelem stanovení 

reálného chemického složení materiálů. Byl semikvantitativně stanoven hmotnostní obsah La 

a Ti (v hm.%). Měření XRF bylo provedeno na energiově disperzním spektrometru XEPOS 

(Spectro, Německo) v ochranné atmosféře (He). Analyzované materiály byly měřeny 

v kyvetě. Měření byla provedena v Laboratoři analýzy odpadů a paliv IET, VŠB-TUO. 

3.3.5 DRS UV-VIS 

UV-Vis difúzní reflexní spektra byla měřena za účelem stanovení optických vlastností 

(šířky zakázaného pásu) připravených materiálů. Spektra byla měřena na hydratovaných 

materiálech o velikosti zrna <0,160 mm v křemenné kyvetě na spektrometru GBS CINTA 303 

vybaveném integrační koulí, v rozmezí vlnových délek 200-800 nm s lampou zapnutou při 

350 nm. Reflektance byla přepočtena na absorpci pomocí Schuster-Kubelka-Munk rovnice, 

F(R∞) = (1-R∞)2/2R∞. Kubelka-Munk rovnice byla využita k odvození šířky zakázaného 

pásu (Ebg v eV) připravených materiálů. Neboť TiO2 se řadí mezi tzv. indirect polovodiče, 
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šířka zakázaného pásu byla vyhodnocena extrapolací lineární části křivky do bodu F(R)1/2=0. 

Měření a vyhodnocení naměřených dat bylo provedeno na Katedře fyzikální chemie Fakulty 

chemicko-technologické, Univerzita Pardubice. 

3.3.6 Stanovení fotokatalytické aktivity 

Fotokatalytická aktivita připravených materiálů byla vyhodnocena na základě 

fotokatalytické degradace (oxidace) modelového azobarviva Acid oranže 7 (AO7). Schéma 

oxidace Acid oranže 7 na jednotlivé meziprodukty a produkty oxidace je naznačeno 

na Obr. 18. Fotokatalytická měření byla provedena v Laboratoři přípravy 

nanostrukturovaných materiálů a v Laboratoři vod, IET, VŠB-TUO.  

 

Obr. 18. Ilustrační mechanismus oxidace modelového azobarviva AO7. [41] 
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Obecné schéma rozkladu Acid oranže 7 je popsáno v následujících rovnicích 

(rovnice 6-10) [16]: 

 −+
+→+ ehhvTiO2  (6) 

 ++
+•→+ HOHOHH 2  (7) 

 produktybarvivoh →+
+  (8) 

 produktybarvivoOH →+•  (9) 

 −+−
++++→+

2
443222 SONHNOOHCOTiObarvivo  (10) 

Provedení experimentu: 

Kalibrace: Byla připravena kalibrační řada roztoků azobarviva o vzrůstající 

koncentraci (0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 µmol/l). Kalibrační řada byla připravena pomocí 

zásobního roztoku Acid oranže 7 o koncentraci 60 mmol/l do odměrných baněk o objemu 

50 ml. Pro kalibrační řadu roztoků byla naměřena absorbance. Pomocí těchto hodnot byla 

sestrojena kalibrační křivka a vyhodnocena regresní rovnice, která umožnila přepočet měřené 

absorbance roztoků z fotodegradačních experimentů azobarviva na reálnou koncentraci 

azobarviva (rovnice 11). 

cAxy ⋅=⇒⋅= 5686,180715686,18071      (11) 

kde A je absorbance (-), c je koncentrace (mol/l). 

Měření absorbance byla realizována na UV-Vis spektrometru Specord 250 plus 

(Obr. 19.). 

 

Obr. 19. UV-Vis spektrometr Specord 250 plus. 
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Fotokatalytický experiment: Do misek, do kterých bylo naváženo 0,05 g práškového 

materiálu (fotokatalyzátoru), bylo odpipetováno 150 ml azobarviva AO7 o koncentraci 

30 µmol/l. Do takto připravených suspenzí byly vloženy magnetická míchadla a misky byly 

umístěny na magnetické míchačky (Obr. 20.). Za stálého míchání byla provedena sorpce 

azobarviva na fotokatalyzátor po dobu 30 minut. Aby při sorpci azobarviva na fotokatalyzátor 

nedocházelo současně k jeho případné fotodegradaci, tak sorpce probíhala v temnu (Obr. 21.). 

Po uplynutí této doby byla změřena aktuální absorbance roztoku azobarviva. Tato absorbance 

roztoku azobarviva byla přepočtena na koncentraci a brána jako počáteční koncentrace 

azobarviva AO7 pro fotokatalytický experiment. Sorpce azobarviva byla stanovena z rozdílu 

koncentrací před a po sorpci v temnu a pohybovala se v rozmezí od 0 do 20 %. Dále probíhal 

samotný fotokatalytický experiment. Suspenze byla vystavena UV záření za pomoci UV 

lampy (λmax = 368 nm) zabudované v kovové cloně (Obr. 22.). Experiment probíhal 

do úplného rozkladu azobarviva, probíhal při laboratorní teplotě. V průběhu experimentu bylo 

odebíráno co 30 min 2 ml roztoku azobarviva z každé suspenze pomocí injekční stříkačky 

s filtrem PTFE (25 mm, 0,45 µm, LABICOM s.r.o.), aby byly odstraněny částice práškového 

materiálu a pomocí UV-Vis spektrometru byla měřena absorbance jednotlivých roztoků AO7. 

Přefiltrovaný vzorek (1 ml) byl převeden pomocí automatické pipety do 10 ml odměrné baňky 

a pomocí destilované vody byl doplněn po rysku. Připravené roztoky byly poté nadávkovány 

do křemenné kyvety (objem 5 ml) a byla proměřena absorbance pomocí UV-Vis spektrometru 

při vlnové délce 483 nm.  

 

Obr. 20. Misky se suspenzí a injekční stříkačky s filtrem pro odebírání roztoku azobarviva. 
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Obr. 21. Sorpce azobarviva v temnu. 

 

Obr. 22. Kovová clona s UV lampou. 

Vyhodnocení experimentálních dat:  

Fotokatalytická aktivita materiálů byla vyhodnocena na základě konverze AO7 (XAO7) 

v závislosti na čase podle rovnice (12): 

V = konst. 100
)7(0

)7()7(0
)7( ⋅

−
=

AO

AOAO

AO
c

cc
X  (12) 

kde X(AO7) je konverze AO7 (%), c0(AO7) je počáteční koncentrace AO7 (po sorpci 

v temnu) (mol/l) a c(AO7) je aktuální koncentrace AO7 (mol/l) v daném čase. 

Pro vyhodnocení rychlostních konstant rozkladu AO7 byla použita integrální forma 

kinetické rovnice pseudo 1. řádu (rovnice 13) [42], kde se předpokládá izotermický ideálně 

míchaný vsádkový systém:  

 
( )

tk
X AO

⋅=














− 71

1
ln  (13) 

kde X(AO7) je konverze AO7 (%), kje rychlostní konstanta (min-1), t je čas (min). 
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Kinetická data byla dále vyhodnocena vztažením na hmotnost katalyzátoru (mkat v g) 

a objem systému (Vv cm3) podle rovnice (14): 
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⋅⋅=
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1
ln  (14) 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Při vysokotlakém zpracování N-La/titaničitého gelového prekursoru v přetlakové vodě 

a přetlakovém/superkritickém methanolu byl studován vliv několika parametrů (Tabulka 4) 

na čistotu, strukturu, texturu, optické a fotokatalytické vlastnosti připraveného 

N-La/TiO2fotokatalyzátoru. Rovněž byly připraveny a použity k porovnání referenční 

fotokatalyzátory TiO2, N/TiO2 a La/TiO2, které byly připraveny za zjištěných nejlepších 

podmínek vysokotlakého zpracování.  

Tabulka 4 Přehled parametrů, jejichž vliv byl studován při přípravě nejfotoaktivnějšího 

N-La/TiO2 fotokatalyzátoru. 

Parametr Proměnná 
Konstantní podmínky 

experimentu 

Množství dusíku 
10 hm.% 

gelový prekursor 
xN-0,2hm.%La/TiO2 

xH2O-0,25 l CH3OH-0,1 l H2O 

30 hm.% 
50 hm.% 

Objem vody 
1 l 

1,5 l 
2 l 

Teplota 

25 °C 
100 °C 
150 °C 
200 °C 
225 °C 
250 °C 

Tlak 
10 MPa 
20 MPa 
30 MPa 

4.1 Vliv množství dopovaného dusíku 

Byl studován vliv množství dusíku (10, 30 a 50 hm.%) v gelovém lanthanem 

dopovaném titaničitém prekursoru na čistotu, texturu, optické vlastnosti a strukturu 

připravovaného fotokatalyzátoru N-La/TiO2. Jako počáteční podmínky zpracování byly 

zvoleny následující podmínky: 225 °C, 10 MPa, použití sekvence rozpouštědel 1,5 l 

destilované vody, 0,25 l methanolu a 0,1 l vody. [43] 

Původně byl k přípravě gelových prekursorů N-La/TiO2 použit jako zdroj dusíku 

N, N, N', N'-tetramethyletan-1,2-diamin (TMEDA) [17]. Při prvotních vysokotlakých 

experimentech přetlakovou vodou se však ukázalo, že při zpracování gelových prekursorů 

syntetizovaných pomocí TMEDA docházelo k ucpávání výstupu patrony (frity) vznikajícím 
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nanočásticovým produktem. Proto bylo od původní sol-gel přípravy pomocí TMEDA 

odstoupeno, a jako zdroj dusíku byla vybrána močovina. 

Výsledky z rentgenové fluorescenční analýzy (XRF), organické elementární analýzy 

(OEA), fyzisorpčních měření a UV-Vis měření jsou shrnuty v Tabulce 5 a Obr. 23. Co se týče 

chemického složení N-La/TiO2 fotokatalyzátorů, konkrétně hmotnostního obsahu La v nich, 

fotokatalyzátory vykazují zhruba srovnatelné množství La v TiO2 v rozmezí 0,08-0,14 hm.%. 

Z výsledků OEA je patrné, že zvyšování množství dusíku v gelovém prekursoru nemá vliv 

na čistotu připraveného N-La/TiO2 fotokatalyzátoru. Zvýšením množství dusíku došlo 

ke snížení specifického povrchu N-La/TiO2, celkový objem pórů fotokatalyzátoru vzrostl. Co 

se týče optických vlastností fotokatalyzátoru, ty se významněji s měnícím se množstvím 

dusíku nezměnily (Tabulka 5). 

Tabulka 5 Chemické složení, čistota, texturní a optické vlastnosti N-La/TiO2 fotokatalyzátoru 

s rozdílným hmotnostním zastoupením dusíku. 

Parametr 

XRF OEA Fyzisorpce DRS UV-Vis 

La 
(hm.%) 

C 
(hm.%) 

SBET 
(m2/g) 

Vnet 
(mm3

lig/g) 
Typ porézní 

struktury 
Ebg 
(eV) 

10 hm.% N 0,08 0,15 142 291 
IV., 

mesoporézní 
3,11 

30 hm.% N 0,09 0,15 126 299 
IV., 

mesoporézní 
3,07 

50 hm.% N 0,14 0,15 104 313 
IV., 

mesoporézní 
3,09 

Adsorpčně-desorpční izotermy (Obr. 23.) a vyhodnocené distribuce velikosti pórů 

poukazují na mesoporézní strukturu fotokatalyzátoru N-La/TiO2. Distribuce velikosti pórů 

se však pro různé množství dopovaného dusíku mění. Zatímco v 10 hm.%N-La/TiO2 jsou 

nejčetněji zastoupeny póry o průměru ~12 nm, v 50 hm.%N-La/TiO2 jsou nejčastěji 

zastoupeny póry s průměrem ~20 nm. Tento fakt vysvětluje pokles specifického povrchu 

a změnu celkového objemu pórů a může svědčit o zvětšování velikosti krystalitů přítomných 

krystalických fází v N-La/TiO2 fotokatalyzátoru. 
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Obr. 23. a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů 

fotokatalyzátoru N-La/TiO2 s rozdílným množstvím dopovaného dusíku. 

Na Obr. 24. jsou znázorněny difraktogramy pro jednotlivá hmotnostní zastoupení 

dusíku v N-La/TiO2. Všechny difraktogramy jsou si vzájemně podobné, což svědčí o tom, že 

rozdílné dopované množství dusíku nemá vliv na fázové složení N-La/TiO2 fotokatalyzátoru. 

Jsou přítomny krystalické fáze anatasu a brookitu. Rozdílné množství dusíku však ovlivňuje 

velikost krystalitů anatasu (Tabulka 6). S rostoucím množstvím dusíku v  N-La/TiO2 

fotokatalyzátoru dochází ke zvětšení anatasových krystalitů. Z mřížkových parametrů anatasu 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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(Tabulka 6) lze soudit, že s měnícím se množstvím dopovaného dusíku rovněž dochází 

ke změnám ve struktuře anatasu, vliv množství dusíku na strukturu brookitu či jeho 

kvantitativní množství však nelze posoudit. 

 

Obr. 24. Difraktogramy N-La/TiO2 fotokatalyzátoru s rozdílným množstvím dopovaného 

dusíku. 

Tabulka 6 Fázové složení, velikost krystalitů a mřížové parametry anatasu fotokatalyzátoru 

N-La/TiO2 dopovaného různým množstvím dusíku. 

Parametr Fázové složení 
Velikost krystalitů a mřížkové parametry anatasu 

Da 
(nm) 

a = b 
(nm) 

c 
(nm) 

10 hm.% anatas + brookit 9,4 0,37901 ± 0,00003 0,94791 ± 0,00009 

30 hm.% anatas + brookit 10,8 0,37887 ± 0,00004 0,94860 ± 0,00010 

50 hm.% anatas + brookit 14,0 0,37890 ± 0,00002 0,94894 ± 0,00003 

V Obr. 25. a) je zobrazena konverze azobarviva AO7 pro N-La/TiO2 s rozdílným 

množstvím dopovaného dusík. Ze vzájemného porovnání je patrné, že fotokatalyzátor 

10 hm.%N-La/TiO2 vykazuje nejvyšší fotokatalytickou aktivitu. Zatímco po 3 hodinách 

ozařování UV světlem byla u 10 hm.% N-La/TiO2 dosažena 100% konverze AO7, 
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u fotokatalyzátoru 30 hm.% N-La/TiO2 a 50 hm.% N-La/TiO2 byla konverze AO7 89% 

a 97%. 

Na Obr. 25. b) je zobrazeno vyhodnocení kinetických dat fotokatalytického rozkladu 

AO7 na fotokatalyzátorech N-La/TiO2 s rozdílným množstvím dopovaného dusíku, 

v Tabulce 7 jsou sumarizovány vyhodnocené rychlostní konstanty. Z rychlostních konstant 

vyplývá, že nejaktivnějším fotokatalyzátorem je 10 hm.%N-La/TiO2. Z Obr. 25. b) je však 

také zřejmé, že popis kinetiky fotokatalytického rozkladu AO7 rovnicí pseudo 1. řádu [42] 

je poměrně nepřesné. Důvodem může být skutečnost, že adsorpce AO7 v temnu 

u fotokatalyzátoru N-La/TiO2 je poměrně významná (pro rozdílné množství dopovaného 

dusíku se pohybuje v rozmezí 11-14 %), což vede ke změně počáteční koncentrace AO7 

do takové míry, že nesedí kinetika pseudo 1. řádu, nebo dochází ke vzniku meziproduktů 

ovlivňujících absorpci světla při λ~483 nm. 

Na základě nejvyšší fotoaktivity N-La/TiO2 dopovaného 10 hm.% dusíku byl pro další 

optimalizační experimenty v rámci vysokotlakého zpracování vybrán jako modelový gelový 

prekursor 10 hm.% N-La/TiO2. 
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Obr. 25. a) Konverze AO7 a b) vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 

na fotokatalyzátoru N-La/TiO2 s rozdílným množství dopovaného dusíku. 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Tabulka 7 Rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu AO7 na fotokatalyzátoru 

N-La/TiO2 s rozdílným množstvím dopovaného dusíku. 

Parametr 
k 

(min-1) 
k' 

(cm3.gkat
-1.min-1) 

10 hm.% N 0,025 ± 0,005 74,2 ± 14,2 

30 hm.% N 0,011 ± 0,001 32,2 ± 2,3 

50 hm.% N 0,016 ± 0,002 48,0 ± 5,4 

4.2 Vliv objemu vody 

Prvním proměnným parametrem v rámci vysokotlakého zpracování byl objem vody 

(1, 1,5 a 2 l) použitý v první fázi vysokotlakého zpracování. Při zpracování gelového 

prekursoru byl testován vliv objemu vody na čistotu, optické vlastnosti, texturu a strukturu 

připravovaného fotokatalyzátoru 10 hm.%N-La/TiO2. Pro zpracování gelu se použilo různé 

množství proteklé vody v prvním stupni zpracování, dále byly zvoleny následující podmínky: 

225 °C, 10 MPa, použití 0,25 l methanolu v druhém stupni zpracování a 0,1 l destilované 

vody v třetím stupni zpracování. 

V Tabulce 8 jsou shrnuty výsledky z rentgenové fluorescenční analýzy, organické 

elementární analýzy, fyzisorpčních měření a UV-Vis měření. Co se týče chemického složení, 

fotokatalyzátory vykazují zhruba srovnatelné množství La v TiO2 v rozmezí 0,09-0,11 hm.%. 

Z výsledků OEA je patrné, že nejvyšší čistotu vykazuje fotokatalyzátor 10 hm.%N-La/TiO2 

při zpracování 1 l destilované vody, nicméně rozsah obsahu uhlíku v rozmezí 0,05-0,15 hm.% 

v 10 hm.% N-La/TiO2 fotokatalyzátoru lze považovat za srovnatelný. Použití většího objemu 

vody pro vysokotlaké zpracování nijak významně neovlivňuje jak specifický povrch, tak 

celkový objem pórů 10 hm.% N-La/TiO2. Optické vlastnosti fotokatalyzátoru také nejsou 

významněji ovlivněny (Tabulka 8). 
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Tabulka 8 Chemické složení, čistota, texturní a optické vlastnosti fotokatalyzátoru 

10 hm.% N-La/TiO2 připraveného při použití různého objemu vody. 

Parametr 
XRF OEA Fyzisorpce 

DRS 
UV-Vis 

La 
(hm.%) 

C 
(hm.%) 

SBET 
(m2/g) 

Vnet 
(mm3

lig/g) 
Typ porézní 

struktury 
Ebg 
(eV) 

1 l 0,11 0,05 154 318 
IV., 

mesoporézní 
3,08 

1,5 l 0,09 0,15 142 291 
IV., 

mesoporézní 
3,11 

2 l 0,09 0,12 151 304 
IV., 

mesoporézní 
3,09 

Na Obr. 26. jsou graficky znázorněny adsorpčně-desorpční izotermy dusíku 

a vyhodnocené distribuce velikosti pórů. Použitý objem vody neovlivňuje významněji 

mesoporézní strukturu fotokatalyzátoru. Distribuce velikosti pórů pro různé objemy vody jsou 

identické, nejvíce jsou zastoupeny póry o průměru ~12 nm.  
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Obr. 26. a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů 

fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 zpracovaném za použití různého objemu vody. 

Difraktogramy fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za použití různého 

objemu vody jsou znázorněny na Obr. 27. Z difraktogramů je zřejmé, že objem vody nemá 

vliv na fázové složení fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2, jsou přítomny fáze anatasu vedle 

brookitu. Objem použité vody významněji neovlivňuje velikost krystalitů anatasu 

(Tabulka 9), mřížkové parametry však vypovídají o vlivu na strukturu anatasu. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Obr. 27. Difraktogramy fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za použití 

různého objemu vody. 

Tabulka 9 Fázové složení, velikost krystalitů a mřížkové parametry anatasu fotokatalyzátoru 

10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za použití různého objemu vody. 

Parametr Fázové složení 
Velikost krystalitů a mřížkové parametry anatasu 

Da 
(nm) 

a = b 
(nm) 

c 
(nm) 

1 l anatas + brookit 8,8 0,37932 ± 0,00003 0,94734 ±0,00013 

1,5 l anatas + brookit 9,4 0,37901 ± 0,00003 0,94791 ± 0,00009 

2 l anatas + brookit 9,2 0,37899 ± 0,00002 0,94850 ± 0,00010 

Na Obr. 28. a) lze vidět, že nejvyšších hodnot konverze azobarviva AO7 bylo 

dosaženo na 10 hm.%N-La/TiO2 připraveném při použití 1,5 l vody. Zatímco po 3 hodinách 

ozařování UV světlem se konverze AO7 u fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 

po zpracování 1,5 l vody pohybovala okolo 100%, u ostatních fotokatalyzátorů byla v rozmezí 

83 až 94 %. 

Vyhodnocení kinetických dat fotokatalytického rozkladu AO7 lze vidět na Obr. 28. b). 

Nejvyšší adsorpci AO7 v temnu vykazoval fotokatalyzátor N-La/TiO2 připravený při objemu 

vody 1,5 l, a to 19 %. Vyhodnocené rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu AO7 

jsou shrnuty v Tabulce 10. Z hodnot rychlostních konstant vyplývá, že nejaktivnější 
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fotokatalyzátor 10 hm.% N-La/TiO2 je získán při zpracování 1,5 l vody. Popis kinetiky 

rovnicí pseudo 1. řádu je opět velmi nepřesný. 

Vzhledem k nejvyšší fotokatalytické aktivitě 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného 

za použití 1,5 l vody v prvním stupni krystalizace, byl objem vody 1,5 l vybrán jako optimální 

pro další zpracování. 

 

Obr. 28. a) Konverze AO7 a b) vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 

pro 10 hm.%N-La/TiO2 zpracovaném při různém objemu vody. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Tabulka 10 Rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu AO7 na fotokatalyzátoru 

10 hm.% N-La/TiO2 připraveném za použití různého objemu vody. 

Parametr 
k 

(min-1) 
k' 

(cm3.gkat
-1.min-1) 

1 l 0,012 ± 0,002 36,3 ± 4,7 

1,5 l 0,025 ± 0,005 74,2 ± 14,2 

2 l 0,009 ± 0,001 25,6 ± 1,7 

4.3 Vliv teploty 

Dalším studovaným parametrem při zpracování gelového prekurzoru byla teplota (25, 

100, 150, 200, 225 a 250 °C). Při zpracování gelového prekurzoru 10 hm.% N-La/TiO2 

se měnila teplota, pro zpracování byly zvoleny následující podmínky: 10 MPa, použití 

sekvence rozpouštědel 1,5 l destilované vody, 0,25 l methanolu a 0,1 l destilované vody. 

V Tabulce 11 jsou shrnuty výsledky z rentgenové fluorescenční analýzy, organické 

elementární analýzy, fyzisorpčních měření a UV-Vis měření. Co se týče chemického složení, 

obsah lanthanu v 10 hm.% N-La/TiO2 fotokatalyzátoru připraveném za různých teplot 

se pohybuje v rozmezí 0,09-0,14 hm.%, což lze považovat za srovnatelné. Z výsledků OEA 

lze pozorovat, že nejnižší čistoty fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 je dosaženo při teplotě 

vysokotlakého zpracování 25 °C, naopak 10 hm.% N-La/TiO2 nejvyšší čistoty je připraveno 

za teploty zpracování 250 °C. Toto může být způsobeno lepším rozpouštěním gelového 

prekurzoru (resp. jednotlivých organických složek tvořících gelový prekursor) za vyšší 

teploty, kdy je fotokatalyzátor během vysokotlakého zpracování vystaven superkritickému 

methanolu. Zvýšením teploty vysokotlakého zpracování nad 100 °C dochází ke snížení 

specifického povrchu fotokatalyzátoru, celkový objem pórů fotokatalyzátoru však vzrůstá. 

Optické vlastnosti fotokatalyzátoru se s teplotou vysokotlakého zpracování rovněž velmi liší. 

Rozdílné optické vlastnosti fotokatalyzátoru lze přisuzovat jeho rozdílné krystalinitě. 
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Tabulka 11 Chemické složení, čistota, texturní a optické vlastnosti fotokatalyzátoru 

10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých teplot vysokotlakého zpracování. 

Parametr 
XRF OEA Fyzisorpce DRS UV-Vis 

La 
(hm.%) 

C 
(hm.%) 

SBET 
(m2/g) 

Vnet 
(mm3

lig/g) 
Typ porézní 

struktury 
Ebg 
(eV) 

25 °C 0,14 28,07 30 16 I., mikroporézní 3,21 

100 °C 0,09 0,12 271 235 
IV., 

mesoporézní 
2,99 

150 °C 0,12 0,08 232 257 
IV., 

mesoporézní 
3,02 

200 °C 0,13 0,07 188 284 
IV., 

mesoporézní 
3,04 

225 °C 0,09 0,15 142 291 
IV., 

mesoporézní 
3,11 

250 °C 0,12 0,06 121 317 
IV., 

mesoporézní 
3,09 

Na Obr. 29. jsou graficky znázorněny adsorpčně-desorpční izotermy dusíku 

a vyhodnocené distribuce velikosti pórů 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých teplot 

vysokotlakého zpracování. Zatímco 10 hm.% N-La/TiO2 připravené v rozmezí teplot 100 až 

250 °C vykazuje mesoporézní strukturu, fotokatalyzátor připravený při 25 °C vykazuje 

mikroporézní strukturu. Teplota zpracování má významný vliv na distribuci velikosti pórů 

fotokatalyzátoru. Zpracováním gelového prekursoru při teplotě 100 °C je získáno 

10 hm.% N-La/TiO2 s mesopóry o průměru ~7 nm, zatímco při teplotě 250 °C je získáno 

10 hm.% N-La/TiO2 s mesopóry o průměru ~18 nm. Tento fakt může svědčit o zvětšování 

velikosti krystalitů přítomných krystalických fází v 10 hm.% N-La/TiO2. 
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Obr. 29. a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů 

fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých teplot vysokotlakého 

zpracování. 

Na Obr. 30. jsou znázorněny difraktogramy pro jednotlivé teploty zpracování 

fotokatalyzátoru. Z difraktogramů je zřejmé, že teplota zpracování má významný vliv 

na strukturu a fázové složení 10 hm.% N-La/TiO2. Zatímco 10 hm.% N-La/TiO2 připravené 

při 25 °C má amorfní charakter, 10 hm.% N-La/TiO2 připravené nad teploty 100 °C jsou 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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krystalické, jsou přítomny krystalické fáze anatasu a brookitu. Difraktogramy pro teploty 

225 °C a 250 °C mají členitější difrakční línie u úhlů 65°a 83° (difrakční línie anatasu), což 

svědčí i o vlivu teploty vysokotlakého zpracování na velikost krystalitů anatasu (Tabulka 12). 

S rostoucí teplotou zpracování dochází ke zvětšení anatasových krystalitů 

v 10 hm.% N-La/TiO2 (Tabulka 12). 

 

Obr. 30. Difraktogramy 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých teplot vysokotlakého 

zpracování. 
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Tabulka 12 Fázové složení, velikost krystalitů a mřížkové parametry anatasu 

fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých teplot vysokotlakého 

zpracování. 

Parametr Fázové složení 
Velikost krystalitů a mřížkové parametry anatasu 

Da 
(nm) 

a = b 
(nm) 

c 
(nm) 

25 °C amorfní - - - 

100 °C anatas + brookit 4,6 0,37907 ± 0,00013 0,94350 ±0,00060 

150 °C anatas + brookit 5,6 0,38099 ± 0,00007 0,94540 ± 0,00040 

200 °C anatas + brookit 7,1 0,37947 ± 0,00011 0,94680 ± 0,00030 

225 °C anatas + brookit 9,4 0,37901 ± 0,00003 0,94791 ± 0,00009 

250 °C anatas + brookit 14,4 0,37925 ± 0,00004 0,94946 ± 0,00009 

Na Obr. 31. a) je zobrazena konverze azobarviva AO7 na 10 hm.% N-La/TiO2 

připraveném za různých teplot vysokotlakého zpracování. Nejvyšších hodnot konverze AO7 

je dosaženo na 10 hm.% N-La/TiO2 připraveném při teplotě 225 °C. Vyhodnocená kinetická 

data fotokatalytického rozkladu AO7 na 10 hm.% N-La/TiO2 připraveném za různých teplot 

vysokotlakého zpracování jsou zobrazena na Obr. 31.b). Rychlostní konstanty jsou 

zaznamenány v Tabulce 13. Z rychlostních konstant je patrné, že nejaktivnějším 

fotokatalyzátorem je ten připravený při 225 °C. 

Adsorpce AO7 v temnu na 10 hm.% N-La/TiO2 se pohybovala v rozmezí 4-18 %, 

přičemž nejvyšší adsorpci AO7 vykazoval 10 hm.% N-La/TiO2 připravený při teplotě 

zpracování 225 °C. Vzhledem k tomu, že popis kinetických dat fotokatalytického rozkladu 

AO7 rovnicí pseudo 1. řádu je pro tento fotokatalyzátor nejméně přesný (Obr. 31. b), 

je zřejmé, že právě vysoká adsorpce AO7 na povrchu fotokatalyzátoru a její vliv na počáteční 

koncentraci AO7 významně ovlivňuje následnou kinetiku fotorozkladu AO7. 

Vzhledem k nejvyšší fotokatalytické aktivitě 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného 

při teplotě zpracování 225 °C, byla tato teplota zvolena jako optimální pro další zpracování. 
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Obr. 31. a) Konverze AO7 a b) vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 

na 10 hm.% N-La/TiO2 připraveném za různých teplot vysokotlakého zpracování. 

 

 

 

 

a) 
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Tabulka 13 Rychlostní konstanty pro fotokatalytický rozklad AO7 na 10 hm.% N-La/TiO2 

připraveném za různých teplot vysokotlakého zpracování. 

Parametr 
k 

(min-1) 
k' 

(cm3.gkat
-1.min-1) 

25 °C 0,011 ± 0,001 32,6 ± 3,6 

100 °C 0,004 ± 0,001 12,6 ± 1,2 

150 °C 0,005 ± 0,001 14,9 ± 0,9 

200 °C 0,007 ± 0,001 20,1 ± 0,8 

225 °C 0,025 ± 0,005 74,2 ± 14,2 

250 °C 0,006 ± 0,001 18,3 ± 0,5 

4.4 Vliv tlaku 

Posledním studovaným parametrem vysokotlakého zpracování gelového prekursoru 

vedoucího k získání fotokatalyzátoru 10 hm.% N-La/TiO2 byl tlak (10, 20 a 30 MPa). 

Při zpracování gelového prekurzoru se měnil tlak, podmínky zpracování byly zvoleny 

následovně: 225 °C, použití sekvence rozpouštědel 1,5 l destilované vody, 0,25 l methanolu 

a 0,1 l destilované vody. 

V Tabulce 14 jsou shrnuty výsledky z rentgenové fluorescenční analýzy, organické 

elementární analýzy, fyzisorpčních měření a UV-Vis měření. Obsah La v 10 hm.% N-La/TiO2 

připraveném za různých tlaků je pro všechny fotokatalyzátory srovnatelný. Z výsledků OEA 

je patrné, že i přesto, že při nejvyšším tlaku 30 MPa je připravený fotokatalyzátor 

10 hm.% N-La/TiO2 nejčistší, je čistota fotokatalyzátoru pro všechny tlaky srovnatelná 

a pohybuje se v rozmezí 0,09-0,18 hm.%. Zvýšením tlaku zpracování z 10 MPa na 30 MPa 

se texturní charakter, ani optické vlastnosti fotokatalyzátoru významněji nemění (Tabulka 14). 

Tabulka 14 Chemické složení, čistota, texturní a optické vlastnosti 10 hm.% N-La/TiO2 

připraveného za různých tlaků. 

Parametr 
XRF OEA Fyzisorpce DRS UV-Vis 

La 
(hm.%) 

C 
(hm.%) 

SBET 
(m2/g) 

Vnet 
(mm3

lig/g) 
Typ porézní 

struktura 
Ebg 
(eV) 

10 MPa 0,09 0,15 142 291 
IV., 

mesoporézní 
3,11 

20 MPa 0,12 0,18 160 302 
IV., 

mesoporézní 
3,06 

30 MPa 0,12 0,09 142 318 
IV., 

mesoporézní 
3,08 
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Adsorpčně-desorpční izotermy a vyhodnocené distribuce velikosti pórů (Obr. 32.) 

poukazují na mesoporézní strukturu 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých tlaků. 

Distribuce velikosti pórů pro různé tlaky zpracování se výrazněji nemění. Nejčetněji 

zastoupené póry vykazují průměr ~10-12 nm. 

 

Obr. 32. a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů 

10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých tlaků. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Na Obr. 33. jsou znázorněny difraktogramy pro 10 hm.% N-La/TiO2 připraveném 

za různých tlaků. Všechny difraktogramy jsou si vzájemně podobné. Z difraktogramů 

je zřejmé, že tlak zpracování nemá vliv na fázové složení fotokatalyzátoru, jsou přítomny 

krystalické fáze anatasu a brookitu. Tlak významněji neovlivňuje ani velikost krystalitů 

anatasu (Tabulka 15). Vlivem tlaku však dochází ke změnám v rámci mřížkových parametrů 

anatasu, což svědčí o vlivu na strukturu TiO2. 

 

Obr. 33. Difraktogramy 10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých tlaků. 

Tabulka 15 Fázové složení, velikost krystalitů a mřížkové parametry anatasu 

10 hm.% N-La/TiO2 připraveného za různých tlaků. 

Parametr Fázové složení 
Velikost krystalitů a mřížové parametry anatasu 

Da 
(nm) 

a = b 
(nm) 

c 
(nm) 

10 MPa anatas + brookit 9,4 0,37901 ± 0,00003 0,94791 ± 0,00009 

20 MPa anatas + brookit 8,5 0,37865 ± 0,00004 0,94692 ± 0,00014 

30 MPa anatas + brookit 9,5 0,37933 ± 0,00002 0,94903 ± 0,00009 

Na Obr. 34. a) je ukázána konverze azobarviva AO7 na 10 hm.% N-La/TiO2 

připraveném za různých tlaků. Je patrné, že 10 hm.% N-La/TiO2 připravené při 10 MPa 

vykazuje významně vyšší fotokatalytickou aktivitu než 10 hm.% N-La/TiO2 připravené při 

20 či 30 MPa. 
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Vyhodnocená kinetická data fotokatalytického rozkladu AO7 na 10 hm.% N-La/TiO2 

připraveného za různých tlaků jsou zobrazena na Obr. 34. b). V Tabulce 16 jsou pak uvedeny 

vyhodnocené rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu AO7. Z rychlostních konstant 

je patrné, že nejaktivnější fotokatalyzátor byl připraven při tlaku 10 MPa. Na základě této 

skutečnosti byl tlak 10 MPa společně s 225 °C a 1,5 l vody v prvním stupni zpracování 

přetlakovou vodou zvolen jako optimální pro následnou přípravu referenčních 

fotokatalyzátorů. 

 

Obr. 34. a) Konverze AO7 a b) vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 

na 10 hm.% N-La/TiO2 připraveném za různých tlaků. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Tabulka 16 Rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu AO7 na 10 hm.% N-La/TiO2 

připraveném za různých tlaků. 

Parametr 
k 

(min-1) 
k' 

(cm3.gkat
-1.min-1) 

10 MPa 0,025 ± 0,005 74,2 ± 14,2 

20 MPa 0,007 ± 0,001 21,0 ± 0,8 

30 MPa 0,004 ± 0,001 14,2 ± 0,4 

4.5 Referenční fotokatalyzátory -  TiO2, N/TiO2 a La/TiO2 

Za referenční fotokatalyzátory byly zvoleny: TiO2, dusíkem (10 hm.%) dopovaný 

TiO2 (N/TiO2) a lanthanem (0,2 hm.%) dopovaný TiO2 (La/TiO2). 

Podmínky zpracování gelových prekursorů referenčních fotokatalyzátorů byly 

následující: 225 °C, 10 MPa, sekvence rozpouštědel 1,5 l destilované vody, 0,25 l methanolu 

a 0,1 l destilované vody. Tyto podmínky přípravy referenčních fotokatalyzátorů byly zvoleny 

na základě předchozí optimalizace. Při zvolených podmínkách byl připraven nejaktivnější 

fotokatalyzátor 10 hm.% N-0,2 hm.% La/TiO2. Přípravou referenčních fotokatalyzátorů bylo 

možné rovněž vyhodnotit vliv přítomnosti dusíku či lanthanu ve struktuře TiO2. 

Výsledky z  XRF, fyzisorpčních měření a UV-Vis měření jsou shrnuty v Tabulce 17. 

Z výsledků je patrné, že dopování lanthanem i dusíkem má pozitivní vliv na specifický povrch 

i celkový objem pórů fotokatalyzátorů. Co se týče optických vlastností, ty se významněji pro 

referenční fotokatalyzátory neliší. 

Tabulka 17 Chemické složení, texturní a optické vlastnosti referenčních fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 
XRF Fyzisorpce 

DRS 
UV-Vis 

La 
(hm.%) 

SBET 
(m2/g) 

Vnet 
(mm3

lig/g) 
Typ porézní 

struktury 
Ebg 
(eV) 

TiO2 - 84 224 
IV., 

mesoporézní 
3,07 

N/TiO2 - 117 256 
IV., 

mesoporézní 
3,09 

La/TiO2 0,10 119 263 
IV., 

mesoporézní 
3,10 

Adsorpčně-desorpční izotermy IV. typu a vyhodnocené distribuce velikosti pórů 

(Obr. 35.) poukazují na mesoporézní strukturu všech referenčních fotokatalyzátorů. 

Distribuce velikosti pórů se s obsahem dusíku či lanthanu v TiO2 mění přiměřeně. Pro 
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fotokatalyzátory TiO2 a La/TiO2 jsou nejčastěji zastoupeny póry s průměrem ~12 nm, zatímco 

u fotokatalyzátoru N/TiO2 jsou nejčastěji zastoupeny póry s průměrem ~10 nm.  

 

Obr. 35. a) Adsorpčně-desorpční izotermy dusíku a b) distribuce velikosti pórů referenčních 

fotokatalyzátorů. 

Na Obr. 36. jsou znázorněny difraktogramy jednotlivých referenčních 

fotokatalyzátorů. Všechny difraktogramy jsou si vzájemně podobné. Je zřejmé, že dopování 

TiO2 lanthanem nebo dusíkem nemá významnější vliv na fázové složení fotokatalyzátoru, 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 



57 
 

ve všech referenčních fotokatalyzátorech jsou přítomny krystalické fáze anatasu i brookitu. 

Dopování TiO2 jednotlivými prvky (dusíkem vs. lanthanem) má však vliv na velikost 

krystalitů anatasu (Tabulka 18). Velikost krystalitů anatasu klesá v pořadí 

fotokatalyzátorů: TiO2 > La/TiO2 > N/TiO2. Lze tedy potvrdit, že dopování TiO2 ať už kovem 

(lanthanem) či nekovem (dusíkem) vede ke zmenšení velikosti krystalitů anatasu (tj. potlačení 

růstu krystalitů anatasu). S menší velikostí krystalitů anatasu fotokatalyzátorů La/TiO2 

a N/TiO2 koresponduje jejich vyšší specifický povrch a objem pórů. Na základě mřížkových 

parametrů (Tabulka 18) lze rovněž usuzovat o vlivu dopantu (zejména lanthanu) na strukturu 

anatasu. 

 

Obr. 36. Difraktogramy referenčních fotokatalyzátorů. 

Tabulka 18 Fázové složení, velikosti krystalitů a mřížkové parametry anatasu referenčních 

fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor Fázové složení 
Velikost krystalitů a mřížkové parametry anatasu 

Da 
(nm) 

a = b 
(nm) 

c 
(nm) 

TiO2 anatas + brookit 14,6 0,37892 ± 0,00002 0,94807 ± 0,00005 

N/TiO2 anatas + brookit 9,4 0,37897 ± 0,00006 0,94819 ± 0,00014 

La/TiO2 anatas + brookit 10,1 0,37894 ± 0,00003 0,94909 ± 0,00007 

Na Obr. 37. a) je zobrazena konverze azobarviva AO7 pro jednotlivé referenční 

fotokatalyzátory. Při porovnání fotoaktivity jednotlivých referenčních fotokatalyzátorů 

La/TiO2 
 

N/TiO2 
 

TiO2 
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je patrné, že TiO2 a N/TiO2 vykazují vyšší fotokatalytickou aktivitu než La/TiO2. Dopování 

TiO2 dusíkem však nepřispívá ke zvýšení fotoaktivity TiO2.  

Na Obr. 37. b) jsou vyhodnoceny kinetická data fotokatalytického rozkladu AO7 

na referenčních fotokatalyzátorech. V Tabulce 19 jsou pak uvedeny vyhodnocené rychlostní 

konstanty. TiO2 a N/TiO2 vykazují srovnatelné hodnoty rychlostní konstanty. Největší 

adsorpci AO7 v temnu vykazoval fotokatalyzátor N/TiO2 (~8%). 

 

Obr. 37. a) Konverze AO7 a b) vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad AO7 

na referenčních fotokatalyzátorech. 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Tabulka 19 Rychlostní konstanty fotokatalytického rozkladu AO7 na referenčních 

fotokatalyzátorech. 

Parametr 
k 

(min-1) 
k' 

(cm3.gkat
-1.min-1) 

TiO2 0,012 ± 0,001 37,3 ± 2,0 

N/TiO2 0,013 ± 0,001 40,1 ± 3,7 

La/TiO2 0,007 ± 0,001 21,6 ± 0,5 

 

Na Obr. 38. je porovnána konverze AO7 na jednotlivých připravených 

fotokatalyzátorech N-La/TiO2, dopovaných různým množstvím dusíku či připravených 

při různých podmínkách zpracování, s konverzí AO7 na referenčních fotokatalyzátorech. 

Jak lze vidět, nejlepší konverzi AO7 vykazuje fotokatalyzátor 10 hm.% N-La/TiO2 připravený 

při 225 °C, 10 MPa a za použití 1,5 l destilované vody. 

Obr. 38. Porovnání fotokatalytické aktivity připravených N-La/TiO2 fotokatalyzátorů 

s referenčními fotokatalyzátory TiO2, N/TiO2 a La/TiO2 (po 180 min ozáření UV světlem). 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla příprava fotokatalyzátoru N-La/TiO2 pomocí metody 

sol-gel a za použití přetlakové vody a přetlakového/superkritického methanolu a optimalizace 

podmínek tohoto vysokotlakého zpracování tak, aby byl připraven co nejaktivnější 

fotokatalyzátor pro fotokatalytickou degradaci azobarviva Acid oranže 7 pod UV světlem. 

Byl studován vliv množství dopovaného dusíku a různých podmínek vysokotlakého 

zpracování (objemu použité vody, teploty, tlaku) surového gelového prekurzoru na bázi Ti, La 

a N na čistotu, strukturní, optické a texturní vlastnosti připraveného práškového N-La/TiO2. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti N-La/TiO2 dopovaného různým množstvím dusíku 

či připraveného za různých experimentálních podmínek byly charakterizovány pomocí 

organické elementární analýzy, rentgenové fluorescenční analýzy, fyzikální adsorpce dusíku, 

rentgenové difrakce a DRS UV-Vis. Pomocí UV-Vis spektrofotometrie byla vyhodnocena 

fotokatalytická aktivita připraveného fotokatalyzátoru N-La/TiO2. Nejfotoaktivnější 

N-La/TiO2 byl rovněž porovnán s referenčními fotokatalyzátory TiO2, N/TiO2 a La/TiO2. 

Množství dopovaného dusíku (10, 30 a 50 hm.%) nemělo vliv na čistotu připraveného 

N-La/TiO2. Ovlivnilo však texturu, strukturu a velikost krystalitů anatasu v N-La/TiO2. 

Se zvyšujícím se množstvím dopovaného dusíku se zvětšovala velikost krystalitů anatasu, 

s čímž se zvětšoval průměr pórů a klesal specifický povrch fotokatalyzátoru. Nejvyšší 

fotokatalytickou aktivitu vykazovalo 10 hm.% N-La/TiO2. 

Objem vody (1-2 l) použitý pro vysokotlakou krystalizaci měl vliv zejména 

na strukturu anatasu v 10 hm.% N-La/TO2. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu vykazovalo 

10 hm.% N-La/TiO2 připravené za použití 1,5 l vody. 

Teplota vysokotlakého zpracování (25-250 °C) významně ovlivnila čistotu, 

krystalizaci, strukturu, texturu i optické vlastnosti 10 hm.% N-La/TiO2. Nejlepší čistoty 

fotokatalyzátoru bylo dosaženo při 250 °C, pravděpodobně v důsledku zpracování 

v superkritickém methanolu způsobujícím lepší rozpouštění organických látek použitých 

k sol-gel přípravě. Teplota zpracování měla klíčový vliv na krystalizaci fotokatalyzátoru. 

Zatímco při 25 °C vznikal amorfní 10 hm.% N-La/TiO2, nad 100 °C krystalizovalo 

10 hm.% N-La/TiO2 v anatas-brookitové struktuře. Rostoucí teplota zpracování vedla 

ke zvětšování velikosti krystalitů anatasu, což mělo za následek zvětšování průměru pórů 
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a pokles specifického povrchu fotokatalyzátoru. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu 

vykazovalo 10 hm.% N-La/TiO2 připravené při teplotě 225 °C. 

Při studiu vlivu tlaku zpracování (10-30 MPa) bylo zjištěno, že zvyšování tlaku 

má (stejně jako objem vody) vliv zejména na strukturu anatasu, případně i brookitové fáze. 

Nejvyšší fotoaktivitu v degradaci AO7 vykazovalo 10 hm.% N-La/TiO2 připravené 

při 10 MPa. 

Jako optimální podmínky přípravy fotokatalyzátoru na bázi N-La/TiO2 lze považovat 

následující: dopování La/TiO2 10 hm.% N, zpracování v přetlakové vodě a přetlakovém 

methanolu při 225 °C, 10 MPa, za použití sekvence rozpouštědel 1,5 l destilované vody, 

0,25 l methanolu a 0,1 l destilované vody. 

Za těchto optimálních podmínek byly rovněž připraveny referenční fotokatalyzátory 

TiO2, 10 hm.% N/TiO2 a 0,2 hm.% La/TiO2, pro porovnání. Dopování TiO2 dusíkem 

i lanthanem ovlivnilo velikost krystalitů anatasu, dopování TiO2 lanthanem i strukturu 

anatasu. Z porovnání fotoaktivity 10 hm.% N-La/TiO2 a referenčních TiO2, 10 hm.% N/TiO2 

a 0,2 hm.% La/TiO2 připravených za optimálních podmínek vyplynulo, že fotokatalytická 

aktivita fotokatalyzátorů klesá v pořadí: 

10 hm.% N-La/TiO2 > 10 hm.% N/TiO2 ~ TiO2 > 0,2 hm.% La/TiO2. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ, ZKRATEK 

Symboly: 

A absorbance; (-) 

a, b, c mřížkové parametry krystalitů; (nm) 

C elementární uhlík; (hm.%) 

c látková koncentrace; (mol.dm-3) 

c(AO7) aktuální koncentrace AO7; (mol/l) 

c0(AO7) počáteční koncentrace AO7; (mol/l) 

d délka kyvety; (cm) 

Ebg energie zakázaného pásu; (eV) 

k rychlostní konstanta; (min-1) 

mkat hmotnost katalyzátoru; (g) 

SBET specifický povrch; (m2.g) 

t čas; (min) 

V objem systému; (cm3) 

Vnet celkový objem pórů; (mm3
lig/g) 

X(AO7) konverze AO7; (%) 

ε molární absorpční koeficient; (dm3.mol-1.cm-1) 

θ úhel; (°) 

λ vlnová délka; (nm) 

Zkratky: 

AO7 azobarvivo Acid oranž 7 

BET Brunauer-Emmette-Teller, metoda pro určení specifického povrchu 

CB vodivý pás 

DRS difuzní reflektance 
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IET Institut environmentálních technologií 

IR infračervený 

OEA organická elementární analýza 

pH vodíkový potenciál 

SCW superkritická voda 

TCD tepelně vodivostní detektor 

UV ultrafialové záření 

VB valenční pás 

Vis viditelné záření 

XRD rentgenová prášková difrakce 

XRF rentgenová fluorescenční analýzy 

 

 

 

 

 


