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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na fotokatalytický rozklad oxidu dusného 

v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi nitridu uhlíku. Hlavním cílem této práce je 

prostřednictvím připravených fotokatalyzátorů rozložit jeden z nejvýznamnějších skleníkových 

plynů a to oxid dusný na přirozené složky životního prostředí na kyslík a dusík. 

Fotokatalyzátory g-C3N4 a p-C3N4 byly připraveny dvěma různými způsoby a 

nanokompozity Pt/g-C3N4 a Pt/p-C3N4 byly připraveny nanesením platinového kovu na povrch 

C3N4 za použití in situ fotoredukce (nanášení pod UV světlem). Fyzikálně-chemické vlastnosti 

fotokatalyzátorů byly charakterizovány rentgenovou difrakční analýzou, infračervenou 

spektroskopií, UV Vis spektroskopií, rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií, 

fotoluminiscenční spektroskopií, fotoelektrochemickým měřením, skenovací a transmisní 

elektronovou mikroskopií. 

Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti připravených fotokatalyzátorů probíhal ve 

vsádkovém fotoreaktoru z nerezové oceli a jako zdroj záření byla použita 8 W Hg lampa o 

vlnové délce 254 nm, která byla umístěna v křemenné trubici ve středu fotoreaktoru. 

Fotokatalytický rozklad N2O byl studován v časovém intervalu 0-14 hodin. Rovněž byla 

studována fotolýza, kdy rozklad N2O probíhal pouze v přítomnosti UV záření bez účasti 

fotokatalyzátoru.  

Z vyhodnocení experimentálních dat fotokatalytického rozkladu oxidu dusného bylo 

zjištěno, že nejvyšší konverze N2O po 14 hodinách bylo dosaženo v přítomnosti čistého 

fotokatalyzátoru p-C3N4. Hodnoty konverze N2O po 14 hodinách ozařování klesly v pořadí:  

p-C3N4 > g-C3N4 > 3%Pt/p-C3N4 > 3%Pt/g-C3N4 > fotolýza. Zvýšení fotokatalytické aktivity u 

polymerních C3N4 bylo způsobeno metodu přípravy, která umožnila připravit materiál s vyšším 

specifickým povrchem a s nižší rychlostí rekombinace generovaných nábojů. Získané výsledky 

jsou v souladu s fotoelektrochemickým měřením. 

 

Klíčová slova: fotokatalýza, fotokatalytický rozklad, N2O, g-C3N4, p-C3N4 

 



 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the photocatalytic decomposition of nitrous oxide in 

the presence of photocatalysts on the base of carbon nitride. The main goal of this work is to 

decompose one of the most important greenhouse gases, namely nitrous oxide, on to the natural 

components of the environment into oxygen and nitrogen by using prepared photocatalysts. 

The g-C3N4 a p-C3N4 photocatalysts were prepared in two different ways and the Pt/g-

C3N4 and Pt/p-C3N4 nanocomposites were prepared by depositing platinum metal on to the 

surface of C3N4 by using in situ photo deposition method. Physico-chemical properties of 

photocatalysts were characterized by X-ray powder diffraction, infrared spectroscopy, UV Vis 

spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, photoluminescence spectroscopy, 

photoelectrochemical measurements, scanning and transmission electron microscopy. 

The photocatalytic decomposition of N2O in the presence of the prepared photocatalysts 

was carried out in stainless steel batch photoreactor and an 8 W Hg lamp with a wavelength of 

254 nm was used as a radiation source, which was placed in a quartz tube in the middle of the 

photoreactor. The photocatalytic decomposition of N2O was studied over a time interval of 0-

14 hours. The photolysis was also studied, when the decomposition of N2O took place only in 

the presence of UV radiation without the participation of a photocatalyst.  

From the evaluation of the experimental data of the photocatalytic decomposition of 

nitrous oxide, it was found that the highest conversion of N2O after 14 hours was achieved in 

the presence of the photocatalyst p-C3N4. The values of N2O conversion decreased after  

14 hours of irradiation in the order of: p-C3N4 > g-C3N4 > 3%Pt/p-C3N4 > 3%Pt/g-C3N4 > 

photolysis. Increased photocatalytic activity of polymeric C3N4 was caused by the method of 

preparation, which made it possible to prepare a material with a higher specific surface area and 

a lower rate of recombination of the generated charges. The obtained results are in accordance 

with the photoelectrochemical measurement. 
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1 ÚVOD 

Jedním z aktuálních problémů lidstva je znečišťování ovzduší. Špatná kvalita ovzduší 

s sebou nese mnohá nebezpečí. Jednak je velice nebezpečná pro lidské zdraví a také poškozuje 

ozonovou vrstvu, čímž způsobuje globální oteplování. Tento jev začal nabírat na váze od dob 

průmyslové revoluce v 19. století. Ironií je, že látky, které poškozují životní prostředí, jsou 

z velké části tvořeny lidskou činností.  

Škodlivé látky se dostávají do ovzduší zejména spalováním fosilních paliv. Také 

doprava, jak automobilová, tak letecká, značně přispívá k znečistění ovzduší a každoročně 

narůstá. Dalším významným znečišťovatelem je zemědělství, kde se využívají umělá hnojiva a 

pesticidy, které kontaminují půdu. 

Slunce vyzařuje sluneční záření do vesmíru všemi směry a na zemský povrch vzdálený 

přibližně 150 milionů kilometrů záření dopadá v nepatrném množství. Zde za pomoci tzv. 

skleníkových plynů zahřívá zemský povrch. Tento jev se nazývá přirozený skleníkový efekt a 

je nezbytný pro existenci života na Zemi. Právě nadbytek „skleníkových plynů“ v atmosféře 

vede ke klimatickým změnám. Zemská atmosféra je tvořena ze 78 % dusíkem a z 21 % 

kyslíkem. Pouze 1 % procento je tvořeno skleníkovými plyny, ale i takto malé procento má 

velký vliv. Mezi skleníkové plyny patří oxid uhličitý (CO2), vodní pára (H2O), oxid dusný 

(N2O), ozon (O3) a metan (CH4) [1]. 

Mezi nejvýznamnější skleníkové plyny patří oxid uhličitý a oxid dusný. Tato práce je 

zaměřená na snížení emisivity právě oxidu dusného, kterému až donedávna nebyla věnována 

příliš velká pozornost, ale také v jeho případě emisivita prudce roste. Koncentrace N2O 

v ovzduší není až tak velká jako koncentrace oxidu uhličitého, přesněji je asi 1000krát menší, 

ale jedna jeho molekula má stejný radiační (oteplovací) účinek jako 300 molekul CO2 [2].  

Oxid dusný se do atmosféry dostává převážně antropogenními procesy, ale také procesy 

přirozenými. Lidskou činností se N2O do ovzduší dostává především v důsledku využívání 

dusíkatých a amoniakových hnojiv v zemědělství. Dalšími zdroji jsou chemický průmysl, 

odlesňování, spalování fosilních paliv a odpadů. K hlavním přírodním zdrojům patří 

mikroorganismy, které způsobují nitrifikaci a denitrifikaci.  
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Snížení emisí N2O je momentálně velice aktuální, a proto se začínají objevovat různé 

studie, jak toho docílit. Jednou se zajímavých alternativ se jeví fotokatalytický rozklad N2O za 

účasti různých fotokatalyzátorů. Při tomto procesu dochází k rozkladu na dusík a kyslík, což 

jsou látky, které se přirozeně vyskytují v atmosféře.  

Fotokatalytický rozklad probíhá za účasti vhodných fotokatalyzátorů, které tento rozklad 

umožňují. V poslední době se do popředí zájmu dostává nitrid uhlíku a to z důvodu menší 

energie zakázaného pásma, díky čemu je možná jeho aktivace ve viditelné oblasti spektra. Jeho 

nevýhodou je však poměrně rychlá rekombinace generovaných nosičů náboje, což snižuje jeho 

fotokatalytickou účinnost. Jednou z možností, jak tomu zabránit, je právě kombinací s jiným 

polovodičovým materiálem např. s platinou. 

Tato práce se zaobírá fotokatalytickým rozkladem N2O v přítomnosti fotokatalyzátorů 

g-C3N4 a p-C3N4 a jejich nanokompozitů modifikovaných platinou. 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Předložená bakalářská práce byla řešena za podpory projektu Institut environmentálních 

technologií – excelentní výzkum reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853 financovaného 

z EFRR a s využitím velké výzkumné infrastruktury ENREGAT podporované MŠMT, č. 

projektu LM2018098 

Cílem této bakalářské práce bylo: 

 Experimentální studium fotokatalytického rozkladu N2O v přítomnosti 

fotokatalyzátorů g-C3N4 a p-C3N4 a jejich nanokompozitů dopovaných platinou. 

 Vyhodnocení naměřených dat. 

 Posouzení fotokatalytické aktivity studovaných fotokatalyzátorů. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Skleníkový efekt a skleníkové plyny 

3.1.1 Skleníkový efekt 

Skleníkový efekt je jev, díky kterému je umožněn život na Zemi. Země je neustále 

ozařována velkým množstvím záření, především ze Slunce. Do atmosféry přechází sluneční 

záření ve formách ultrafialového záření (UV), viditelného světla (VIS), infračerveného záření 

(IR) a různých dalších typů záření neviditelné pro lidské oko. Ultrafialová složka slunečního 

záření je z velké části absorbována ozonovou vrstvou. Viditelné a krátkovlnné infračervené 

sluneční záření ozonová vrstva propustí. Ta dokáže část slunečního záření odrazit zpět do 

vesmíru, přesto je velké množství dopadajícího slunečního záření pohlceno jejím povrchem. 

Zemský povrch, který je zahřátý relativně na nízké teploty (300 K), pak vyzařuje dlouhovlnné 

infračervené záření zpět. Vlivem skleníkového efektu je infračervené záření odráženo zpět 

k povrchu Země. Což ve výsledku znamená, že sluneční záření se dostane na povrch Země a 

zahřeje jej. Tento jev se nazývá přirozený skleníkový efekt a způsobuje, že na naší planetě 

existují podmínky vhodné pro život. 

Jak již bylo zmíněno, díky skleníkovému efektu dochází k zahřívání atmosféry. Bohužel 

v posledních letech se zvýšila koncentrace oxidu uhličitého a oxidu dusného, a to vlivem 

neustálého zvyšování spalování fosilních paliv, letecké či automobilové dopravy a uvolňování 

jejich výparů, v důsledku čehož dochází k pomalému, ale neustálému oteplování planety. 

V současnosti je přítomnost skleníkových plynů nejvyšší, jaká kdy byla naměřena. Z 

hlediska pozorování obsahu oxidu uhličitého vědci zjistili, že jeho koncentrace v atmosféře za 

posledních 30 až 40 let se značně zvýšila [3]. 

3.1.2 Skleníkové plyny 

Skleníkové plyny jsou velice důležité, jelikož dokážou pohltit sluneční záření 

v atmosféře. V poslední době se však hlavně vlivem lidské činnosti dostává do ovzduší příliš 

velké množství těchto plynů, a to způsobuje problémy.  

Skleníkové plyny představují pouze 1 % procento z celkového objemu zemské 

atmosféry, ale přesto mají nezanedbatelný vliv na kvalitu života na Zemi. Průmyslová revoluce 

přinesla nové technologické procesy, které způsobují neustále rostoucí spalování fosilních 

paliv, rozsáhlejší zemědělství a zvýšení populace. Tohle všechno mělo za následek nárůst emisí 
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významných skleníkových plynů v atmosféře. Díky měřením, která byla provedena v 

posledních 50 letech, a analýzám vzduchových bublin zachycených v ledových kráterech bylo 

zjištěno, že se koncentrace oxidu uhelnatého, metanu, oxidu dusného a halogenových 

uhlovodíků neustále zvyšují, což v důsledku může vést ke zvyšování teploty na zemském 

povrchu [1,4]. 

3.2 Oxid dusný 

Oxid dusný je za normálních podmínek bezbarvý nekorozní nehořlavý plyn s příjemnou, 

jemně nasládlou vůní. Má srovnatelnou hmotnost jako vzduch. N2O je taky znám pod názvem 

„rajský plyn“ a to díky jeho působení při inhalaci, která způsobuje radostnou náladu 

exponovaných osob. [5]. 

Ve směsi s kyslíkem se využívá při porodech a zubních zákrocích. Další využití má oxid 

dusný v potravinářském a kosmetickém průmyslu, kde je využíván jako hnací plyn ve sprejích. 

Oxid dusný je také používán jako oxidovadlo, například u raketových motorů nebo atomových 

absorpčních spektrometrů. [5] [6]. 

Tabulka 1: Fyzikálně-chemické vlastnosti oxidu dusného [6]. 

Chemický vzorec N2O 
  

Molekulová hmotnost 44,013 g/mol 
  

Hustota plynného N2O 1,25 kg/m3 
  

Hustota kapalného N2O 1222,8 kg/m3 
  

Teplota tání (1 atmosféra) -90,86 °C 
  

Teplota varu (1 atmosféra) -88,48 °C 
  

Kritická teplota 36,4 °C 
  

Tlak par (20 °C) 50,8 bar 
  

Rozpustnost ve vodě (15 °C) 1,5 g/l 
  

 

3.2.1 Zdroje emisí N2O 

Emise oxidu dusného v atmosféře jsou z 65 % tvořeny přirozenými procesy v přírodě. 

Tyto procesy způsobují roční přírůstek emisí oxidu dusného v atmosféře ve výši 22 milionů tun 
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[7]. K hlavním přírodním zdrojům N2O patří mikroorganismy, které způsobují nitrifikaci a 

denitrifikaci. Zbylých 35 % tvoří antropogenní procesy. Mezi nejvýznamnější antropogenní 

zdroje emisí oxidu dusného patří zemědělství, kde se hojně využívají dusíkatá hnojiva. 

Významným průmyslovým zdrojem emisí N2O je výroba kyseliny dusičné a adipové. 

S nárůstem automobilové a letecké dopravy rostou i emise z energetiky a zvětšuje se i jejich 

význam. Z tohoto pohledu jsou především nebezpečné spalovací motory s třícestnými 

katalyzátory, protože jejich produkce N2O je oproti běžným katalyzátorům vyšší. Tvorba emisí 

N2O lidskou činností je v poslední době enormní. Ke stabilizaci současné koncentrace N2O 

v atmosféře je třeba omezit tyto emise vznikající lidskou činností až ze 70 – 80 % [8]. 

3.2.2 Vliv N2O na životní prostředí 

Oxid dusný přispívá ke skleníkovému efektu asi 6 %. Jeho emise nebyly dlouho nijak 

regulovány. Ale z důvodu jeho nárůstu od preindustriálního období přibližně o 17 % se začínají 

brát více v potaz. Potenciál globálního ohřevu N2O (GWP) je až 310x vyšší než nejvíce 

diskutovaný oxid uhličitý. Oxid dusný také přispívá k narušování ozonové vrstvy. N2O reaguje 

s atomárním kyslíkem za vzniku NO (rovnice 1), který reaguje s ozonem za vzniku NO2 

(rovnice 2). NO2 následně reaguje s atomárním kyslíkem (rovnice 3) [6] [9] [10]. 

 

3.2.3 Možnosti rozkladu N2O 

Vzhledem ke zvyšování emisí N2O se začínají řešit možnosti, jak je omezit. Jednu z cest, 

jak snížit emisivitu, představuje rozložení N2O na dusík a kyslík, jelikož se tyto látky přirozeně 

vyskytují v ovzduší. Tato metoda se cíleně využívá při výrobě HNO3. 

Další, poněkud novou metodou je fotokatalytický rozklad N2O. Tento proces se 

uskutečňuje působením UV záření a přítomnosti vhodného fotokatalyzátoru. Tento rozklad 

vyjadřuje rovnice číslo 4 [11]: 

 
𝑁2𝑂

ℎ𝑣.𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑧á𝑡𝑜𝑟
→           𝑁2 +

1

2
𝑂2 (4) 

 

 N2O  +  O  →  2 NO 

 

NO  +  O3  →  NO2  +  O2 

 

NO2  +  O  →  NO  +  O2 

(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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Tahle metoda by mohla pomoci snížit koncentraci N2O v atmosféře způsobenou lidskou 

činností. Její výhodou je, že probíhá za okolní teploty a jako zdroj záření by mohl být využit 

sluneční svit, takže dochází k úspoře energie. 

3.3 Katalytické procesy 

3.3.1 Katalýza 

Katalýzou nazýváme jev, při kterém dochází působením určitých látek, tzv. katalyzátorů, 

ke změně rychlosti reakce (obr. 1). Katalyzátory se účastní reakce, ale vystupují z ní 

nezměněné, respektive při reakci nedochází k jejich spotřebovávání. 

 

Obrázek 1: Změna aktivační energie v průběhu reakce bez katalyzátoru a s katalyzátorem 

[12]. 

Katalyzátor je látka, která dokáže změnit rychlost chemické reakce, ale zároveň nezmění 

polohu chemické rovnováhy a neobjeví se v jejím sumárním zápisu. 

Jestliže katalyzátor zvyšuje rychlost reakce, hovoříme o pozitivním typu katalyzátoru 

(látky, které zrychlují chemickou reakci, nazýváme je stimulátory) neboli o kladné katalýze. 

Některé látky dokáží rychlost reakce zpomalit, v takovém případě hovoříme o negativní 

katalýze a takovým katalyzátorům se říká inhibitory. 
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Důležitá je volba správného katalyzátoru, jelikož určitý katalyzátor dokáže aktivovat 

pouze jednu z více možných reakcí v systému (selektivita katalyzátorů). Vliv katalyzátoru je 

velice silný, již malé množství může chemickou reakci velmi výrazně ovlivnit. 

Díky přítomnosti katalyzátoru reakce proběhne jiným, méně náročným způsobem. 

Katalyzátor změní původní reakci a rozdělí ji na menší a méně náročné kroky, které proběhnou 

snadněji [13]. 

Dělení katalyzátoru: 
 

 homogenní – reaktanty i katalyzátor jsou v téže fázi. 

 heterogenní – reaktanty a katalyzátor jsou v různých fázích, které jsou 

rozdělené ostrým fázovým rozhraním. 

Rovněž existuje takzvaná enzymatická katalýza, která probíhá v živých organismech 

právě za pomoci enzymů. V živých organismech, v každé buňce, se nachází spousta různých 

enzymů, z nichž každý napomáhá uskutečňovat mnoho chemických reakcí potřebných pro život 

[13]. 

3.3.2 Heterogenní katalýza 

Heterogenní katalýzou můžeme nazvat proces, při kterém katalyzátor tvoří oddělenou 

fázi, nejčastěji tuhou, a je nerozpustný v chemických systémech, jejichž přeměnu vyvolává. 

Heterogenně katalyzovaná reakce je reakcí na fázovém rozhraní, při které dochází 

k vzájemnému působení látek, které se nacházejí ve dvou nebo ve třech odlišných fázích. 

Reakce může být lokalizována na styčném povrchu tuhé a fluidní fáze a zároveň ji 

nepozorujeme ve fázi, která obsahuje regulující látky. Tuto fázi můžeme pojmenovat pouze 

jako zásobník molekul. Molekuly pouze vstoupily do reakce nebo jí byly vytvořeny. 

Klasická heterogenní katalýza se tedy zaměřuje na studium reakcí vyvolaných 

působením silového pole tuhé fáze na reagující molekuly. Katalyzovaná reakce probíhá tak, že 

katalytický účinek mají pouze tuhé látky s velkou soudržností. Většina aktivních tuhých látek 

má kovovou nebo iontovou mřížku s velikou mřížkovou energií. Nejčastějšími tuhými 

katalyzátory jsou kovy nebo soli (sírany, křemičitany, fosforečnany) [14]. 

Aktivitu katalyzátoru posuzujeme podle reakční rychlost za určených podmínek (za 

určité teploty a tlaku) ve styku s oddělenou fázi, nejčastěji tuhou. Díky tomuto empirickému 

údaji je možné vzájemné srovnání příbuzných katalyzátorů. 
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Při studiu mechanismů a jejich působení se ukázalo, že heterogenní katalytické účinky 

jsou úzce spjaty s adsorpcí molekul fluidní fáze (plynu nebo kapaliny) na povrchu tuhých látek. 

Z výsledku studia vyplynulo, že existují dva typy adsorpce: 

 fyzikální adsorpce, 

 chemická adsorpce. 

Fyzikální adsorpce - fyzisorpce je málo specifická a není selektivní. Molekuly plynu jsou 

vázány na povrchu katalyzátoru van der Waalsovými silami. Fyzikální adsorpce nemá 

v katalýze velkou důležitost a v mnoha případech může být při pracovní teplotě katalyzátoru 

zanedbatelná.  

Naopak chemická adsorpce – chemisorpce je vysoce specifická. Molekuly adsorbátu 

k povrchu pevné látky jsou vázány působením valenčních sil povrchových molekul pevné fáze, 

které vytvoří elektronovou vazbu s adsorbovanou molekulou plynné látky. Tedy při 

chemisorpci se uvolňuje větší množství energie (20-100 kcal/mol) a vzniká mnohem pevnější 

vazba mezi adsorbovanou molekulou a adsorbujícím povrchem. Chemická adsorpce je 

selektivní, a to protože adsorpční schopnost látek je dána jejich chemickým složením. 

Chemisorpce je často považována za jednu ze základních etap navrhovaných katalytických 

mechanismů [14]. 

3.3.3 Fotokatalýza 

Fotokatalýzu můžeme definovat jako děj, který vede k zrychlení chemických reakcí za 

působení světla v přítomnosti fotokatalyzátorů. Princip fotokatalýzy je založen na absorpci 

záření vhodné vlnové délky daným materiálem. Při fotokatalýze se používají polovodičové 

fotokatalyzátory, které jsou seskupeny do energetických pásů. Tyto pásy jsou tvořeny 

zaplněným valenčním pásem a prázdným vodivostním pásem. Rozdíl mezi těmito dvěma pásy 

se nazývá zakázaný pás. Na obr. 2 je zobrazen princip fotokatalýzy. 
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Obrázek 2: Schéma principu fotokatalýzy [15]. 

Když je fotokatalyzátor ozařován světlem o vhodné vlnové délce, dojde k excitaci 

elektronu (e-) z valenčního pásu do pásu vodivostního. Ve valenční vrstvě v místech, odkud 

pochází uvolněné elektrony, vznikají místa nazývané díry (h+), které mají kladný náboj. Tímto 

způsobem vznikají dva druhy volných nosičů elektrického náboje.  

Tento proces se nazývá generace párů volný elektron – díra. Jejich vznik probíhá podle 

rovnice číslo 5 [16]: 

 fotokatalyzátor + hυ → e- + h+ (5) 

Při fotokatalýze vznikají oddělená elektrická centra (obr. 3), která jsou dále využívána 

při chemických reakcích. Na kladném centru dochází k oxidaci a na záporném centru k redukci. 

Také může dojít k opětovnému sloučení obou center a degradaci světelné energie na teplo. Doba 

životnosti páru elektron – díra je velmi malá, pouze v nanosekundách. 
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Obrázek 3: Schéma procesů probíhajících na povrchu a uvnitř polovodičové částice při 

fotochemické reakci [17]. 

Při fotokatalýze platí určitá pravidla: 

- Absorbováno je jen záření o větší či stejné energii, než je energie zakázaného pásu. 

- Redukční síla elektronu v polovodiči se určuje podle nejnižší polohy vodivostního 

pásma. Oxidační potenciál se určuje podle nejvyšší polohy valenčního pásma. 

- Oxidace probíhá jen tehdy, bude-li horní okraj valenčního pásu nižší, než je energie 

oxidačního potenciálu oxidovaných částic (D/D+ ). 

- Důležitá podmínka pro fotokatalyzátor je i jeho stabilita v prostředí, ve kterém chceme 

reakci uskutečnit. 

Jsou známy různé faktory ovlivňující rychlost fotochemické reakce: 

-  typ polovodičového fotokatalyzátoru, 

-  pH, které ovlivňuje náboj povrchu polovodiče, 

-  koncentrace substrátu, na které závisí kinetika reakce, 

-  tok fotonů, protože přebytek světelného záření může urychlit rekombinaci páru elektron 

– díra, 

- teplota – při vyšších teplotách obecně dochází k vyšším reakčním rychlostem, které 

můžou způsobit kolize mezi polovodičem a substrátem [18] [19]. 
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3.4 Fotokatalyzátory 

3.4.1 Grafitizovaný nitrid uhlíku g-C3N4 

Grafitizovaný nitrid uhlíku se vyznačuje jedinečnými vlastnostmi a to elektrickými, 

optickými, strukturními či fyzikálně-chemickými, a proto je považován za jeden 

z nejnadějnějších materiálů pro fotokatalytické reakce. Vyznačuje se také chemickou a teplotní 

odolností, vysokou tvrdostí a je fotochemicky stabilní. 

Grafitizovaný nitrid uhlíku se podobá grafitu. Má zaplněnou dvojrozměrnou strukturu, 

kde každá jeho vrstva je složena z konjugovaných rovin spojených přes sp2 atomy uhlíku a 

dusíku. Obsahuje polární kovalentní vazby.  

Za ideálních podmínek by se nitridy uhlíku měly skládat výhradně jen z atomu uhlíku a 

dusíku s molárním poměrem 0,75. Dodnes však nebyl g-C3N4 připraven tak, aby neobsahoval 

nečistoty. Bylo dokázáno, že zahřátím vhodného prekurzoru na určitou teplotu dochází k 

ovlivnění fyzikálně-chemických vlastností výsledného g-C3N4 [20]. 

Grafitizovaný nitrid uhlíku má střední velikost zakázaného 2,7-2,8 eV a umožňuje 

absorbovat záření o vlnové délce okolo 460 nm. Vhodná poloha vodivostního pásu umožňuje 

velké množství redukčních reakcí. Také díky výhodné struktuře elektronového pásu má široké 

požití jako fotokatalyzátor při rozkladu vody, redukce CO2, v organické syntéze a desinfekci 

[21-23]. 

Grafitizovaný nitrid uhlíku je polymerní nekovový fotokatalyzátor s grafitovou 

stohovací strukturou tvořenou vrstvami g-C3N4 sestavenými z tri-s-triazinových jednotek, které 

jsou spojeny aminoskupinami. Typickým způsobem výroby g-C3N4 je tepelná kondenzace 

molekulárních prekurzorů obsahující značné množství dusíku, zejména melamin. Tepelná 

kondenzace probíhá v rozmezí teplot od 450 do 700 °C. Melamin podstoupí samovolnou 

kondenzaci a proces následně pokračuje deaminací, při které dojde k rozložení materiálu za 

vyšších teplot. Z melaminu vznikají meziprodukty melam nebo melem a posléze melon, který 

se dále kondenzuje na g-C3N4 s planární strukturou [24]. 

Jak už bylo zmíněno jedním z využití grafitizovaného nitridu uhlíku je uplatnění jako 

fotokatalyzátor. Jeho nevýhodou je však nízká fotokatalytická účinnost, která je způsobena 

rychlou rekombinací generovaných nosičů náboje. Za cílem zpomalení rekombinace párů 

elektron-díra a tím zvýšení fotokatalytické aktivity tohoto fotokatalyzátoru, je často 

kombinován s jinými polovodiči. Tímto dojde ke vzniku fotokatalyzátorů s heteropřechodem. 
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Často využívané polovodiče jsou TiO2, BIO4, WO3. Častá je také modifikace g-C3N4 jinými 

kovy či nekovy [23,25]. 

3.4.2 Polymerní nitrid uhlíku p-C3N4 

Polymerní nitrid uhlíku označovaný jako p-C3N4 má stejné vlastnosti, výrobu či využití 

jako jeho původce grafitizovaný nitrid uhlíku označený g-C3N4. Liší se však metodou přípravy.  

Má taky dobré fotokatalytické schopnosti. Díky poloze vodivostního pásma má silnou 

redukční schopnost, která je užitečná při výrobě vodíku, štěpení vody, redukci oxidu uhličitého 

či degradaci organických polutantů. P-C3N4 jako fotokatalyzátor je široce zkoumaný a s velkou 

pravděpodobností se zapojí do budoucího průmyslového využití [26]. 

Stejně jako g-C3N4 tak i polymerní nitrid uhlíků co se týče fotokatalytické aktivity je 

omezen stejnými nevýhodami. V posledních letech bylo vynaloženo velké úsilí k překonání 

jejich nedostatků. Jako jedno z možných řešení se nabízí elementární doping například 

ušlechtilými kovy, který přitahuje velkou pozornost vědců. Může totiž zlepšit fotokatalytickou 

aktivitu, účinnost separace nábojů a zúžit energetické mezery fotokatalyzátorů [26,27]. 

3.4.3 Pt/C3N4 

Hlavním cílem studií a výzkumů je vyvinout polovodičový fotokatalyzátor, který bude 

aktivní při ozařování slunečním zářením. Vědci se toho snaží docílit různými modifikacemi 

povrchu určitých polovodičů. Právě přídavek vzácných kovů k polovodičům může zvýšit 

fotokatalytickou aktivitu a snížit energii zakázaného pásma. 

Platina je šedobílý, tažný, lesklý, ušlechtilý kov. Má velkou hustotu 21,45 g/cm3 (což je 

třikrát větší hustota, než má železo) a chemicky je velmi odolný. Platina patří mezi drahé kovy 

a je velice vzácný prvek. Jeho průměrná koncentrace v zemské kůře je jen 0,005 ppm [28].  

Platina se využívá pro vysokoteplotní aplikace (termočlánky). Díky svým ušlechtilým 

vlastnostem se používá pro výrobu různých klenotů. Ve sklářském průmyslu najde uplatnění 

při výrobě optických vláken. Ve farmacii jsou komplexní sloučeniny cis-platiny využívány při 

léčbě rakoviny. Platina je také mimořádně odolná proti korozi. Platina pro své katalytické 

vlastnosti má využití v katalyzátorech pro výrobu kyseliny dusičné, silikonu a benzenu. 

V poslední době je platina poměrně hodně studována v oblasti fotokatalyzátorů. Pro své 

katalytické vlastnosti je používána jako příměs k jiným fotokatalyzátorům. Dopování platinou 

bylo studováno například s fotokatalyzátory g-C3N4 nebo s TiO2 a dalšími [28-30]. 
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Právě nanesení platiny na fotokatalyzátor C3N4 může zvýšit jeho fotokatalytickou 

aktivitu. Platina na povrchu C3N4 může taky účinně zvýšit separaci nosičů nábojů, snížit 

rekombinaci elektronů a děr a prodloužit životnost náboje. Jeden ze způsobů nanesení platiny 

na povrch C3N4 je metodou in situ fotoredukce, kde H2PtCl6 se používá jako prekurzor 

platiny. Tato metoda je efektivní a šetrná k životnímu prostředí. Nanočástice Pt/C3N4 mohou 

být uplatněny pro rozklad NO či snížení emisí CO2 [29,30]. 

3.5 Analytické metody  

3.5.1 Plynová chromatografie (GC) 

Principem metody je separace směsi látek mezi dvě nebo více fází s následnou 

identifikací jednotlivých složek. Separace je založena na neustálém vytváření rovnovážných 

stavů, při kterých se analytická látka rozdělí mezi pohyblivou (mobilní) a nepohyblivou 

(stacionární) fázi. Mobilní fázi představuje inertní plyn (dusík, helium) a stacionární fáze je u 

plynové chromatografie pevná nebo kapalná látka a je umístěna v chromatografické koloně.  

Chromatografické kolony se dělí na náplňové a kapilární. Náplňové kolony jsou plněny 

sorbentem nebo interním nosičem, který je potřen stacionární fází. Jako sorbenty se nejčastěji 

používají aktivní uhlí, silikagel nebo organické polymery. Volba stacionární fáze se řídí 

složením separovaného vzorku. U kapilárních kolon je stacionární fáze nejčastěji nanesena ve 

formě tenkého filmu přímo na vnitřní stěnu kapiláry. Účinnost separace látek na kapilárních 

kolonách je mnohonásobně vyšší než u kolon náplňových a používají se pro separaci 

vysokomolekulárních a těkavých látek [31]. 

Cílem plynové chromatografie je separovat jednotlivé složky analyzovaného plynu. 

Zařízení používané pro plynovou chromatografii se jmenuje plynový chromatograf a jeho 

schéma je zobrazen na obr. 4. 
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Obrázek 4: Schéma plynového chromatografu [31]. 

Vzorek tvořený směsí látek se vnese na začátek kolony pomocí plynotěsné stříkačky. 

Jehlou se propíchne těsnění (septum) a následně je vzorek do chromatografické komory unášen 

nosným plynem. Postupováním pohyblivé fáze kolonou přechází molekuly jednotlivých složek 

vzorku z mobilní do stacionární fáze, se kterou interagují s různou intenzitou. Interakce se 

stacionární fází jsou pro některé látky intenzivnější a silnější než pro jiné, tím dochází k jejich 

delšímu zdržení ve stacionární fázi. Tímto způsobem se jednotlivé složky vzorku oddělují a 

následně jsou unášeny k detektoru, kde jsou počítačem vyhodnoceny. Výsledkem je graf zvaný 

chromatogram [31]. 

Hlavním cílem chromatografie je dostatečné rozlišení jednotlivých složek vzorku, které 

vycházejí z kolony. Je to jedna z nejrozšířenějších metod organické analýzy. Používá se pro 

stanovení plynů, halogenových uhlovodíků, uhlovodíků, polárních i nepolárních rozpouštědel 

a dalších organických látek.  

3.5.2 UV Vis spektrofotometrie 

UV Vis spektrofotometrie je jedna z nejrozšířenějších instrumentálních technik, které se 

využívají v běžné analytické praxi. Metoda funguje na principu absorpce elektromagnetického 

záření v rozsahu vlnových délek 200-400 nm (blízká UV oblast) a 400-750 nm (Vis oblast) 

molekulami vzorku. Při absorpci záření se využívá elektronových přechodů v molekulách. 

Typy elektronových přechodů souvisí s přechody valenčních elektronů mezi vazebnými a 

nevazebnými molekulovými orbitaly. Při tvorbě molekulové vazby dochází k překryvu dvou 
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atomových orbitalů a to tak, že vzniká vazebný a antivazebný popř. nevazebný molekulový 

orbital [31]. 

Grafem zobrazujícím závislost absorbance na vlnové délce záření procházejícího 

zkoumanou látkou získáme absorpční spektrum. Ze spektra můžeme získat kvalitativní i 

kvantitativní informace. Absorbance je definována jako poměr toku záření vstupujícího Φ0 

k toku vstupujícímu Φ. Absorbance lze určit z Lambert-Beerova zákona, který říká že, 

absorbance je závislá na koncentraci absorbující látky a na tloušťce její vrstvy:  

 A=  ε ×l×c (6) 

kde A je absorbance, ε je molární absorpční koeficient pro danou látku a vlnovou délku 

(dm3·mol-1·cm-1), c je molární koncentrace absorbující složky (mol·dm-3) a l je tloušťka 

absorbující vrstvy (délka kyvety) (cm) [31]. 

Metoda UV Vis vyniká svou přesností, rychlostí a citlivostí. Na základě z Lambert-

Beerova zákona lze jednoduše stanovit koncentraci daného analytu. Metodou se dají měřit 

všechna skupenství – plynné látky, kapaliny i látky pevné [31]. 

3.5.3 Rentgenová prášková difrakce (XRD) 

Je analytická metoda založená na interferenci rentgenového záření a krystalického 

vzorku. Metodou se určuje struktura pevných látek. Primární rentgenové záření dopadá na 

atomy, kde dochází k interakci s elektrony a k pružnému ohybu paprsků. Vznikne sekundární 

difraktované záření. Dochází k interferenci záření a vznikají difrakční maxima. Intenzita, tvar 

a poloha difrakčních paprsků závisí na druhu atomů. XRD analýzou je možné zpětně zjistit 

krystalické složení materiálu. Výsledky analýzy jsou zobrazovány v difraktogramech. Každá 

látka má svůj specifický difraktogram. 

Metoda XRD je primárně využívána k identifikaci a charakterizaci krystalických 

materiálů ale také pro kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu, studium tenkých vrstev, 

mikrodifrakcí a další [32, 33]. 

3.5.4 Infračervená spektroskopie (IČ) 

IČ spektroskopie studuje interakci molekul s infračerveným zářením v oblasti mezi  

4000 – 400 cm-1. Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem. 
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Aby došlo k absorpci záření, musí dojít ke změně dipólového momentu molekul v závislosti na 

změně rotačně-vibračních energetických stavů molekul [31]. 

Metodou IČ lze měřit veškerá skupenství, ale nejpoužívanější je pro studium pevných 

látek. Spektrum v IČ oblasti je velmi dobrým nástrojem kvantitativní analýzy. Pro kvantitativní 

vyhodnocení vzorků se ze spektra měřené látky musí separovat jednoznačný a intenzivní 

absorpční pás. Metoda umožňuje identifikovat povahu adsorbovaných látek. IČ je vhodná 

metoda jak pro statické měření vzorků, tak i pro dynamické měření s použitím FTIR (IČ 

s Fourierovou transformací). Je to důležitá metoda pro dynamickou analýzu povrchových 

procesů na oxidických katalyzátorech za podmínek reálné katalytické reakce [34]. 

3.5.5 Fotoluminiscenční spektroskopie (PL) 

Metoda je založena na principu interakce monochromatického záření o určité vlnové 

délce se vzorkem. Po interakci dojde k vyvolání fluorescenční emise. Emise může být vyvolána 

při přechodu elektronu z excitovaného stavu do stavu základního. Podle času trvání rozlišujeme 

fluorescenci (10-9-10-6 s) a fosforescenci (10-6-10-2 s). 

Fotoluminiscenční spektroskopie vyniká svou citlivostí, díky které je možné detekovat i 

velmi nízké koncentrace látek. Metoda také umožňuje sledovat změnu hodnoty zakázaného 

pásu a dobu životnosti elektronu a díry. Může být také využita k měření kinetiky chemických 

reakcí [31,35]. 

3.5.6 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) 

XPS je povrchová citlivá metoda, která se využívá ke stanovení chemického složení a 

stavů povrchů pevných látek. Umožňuje dobrou detekci všech prvků. Principem metody je 

fotoemise elektronů pevné látky vlivem ozáření rentgenovým zářením. Dopadající záření předá 

svoji energii ozářeným elektronům, které se nacházejí ve vrchní slupce atomu. Předaná energie 

se spotřebuje na nutné oddělení elektronu z elektronového obalu atomu.  

Rentgenová fotoelektronová spektroskopie se hodí k měření energetických hladin. 

Typické energetické rozlišení analyzátorů poskytuje chemickou identifikaci jednotlivých prvků 

a také posouzení jejich chemického stavu (koordinace vazeb). XPS také poskytuje informaci o 

koncentračním hloubkovém profilu a o změně závislosti koncentrace různých prvků na jejich 

hloubce [36, 37]. 
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3.5.6 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Metoda je založena na tom, že primární elektronový paprsek skenuje vzorek řádek po 

řádku. Úzký paprsek elektronů postupně dopadá na každé místo ve vzorku, kde interaguje, a 

vyzařované paprsky se převádějí na monochromatický viditelný obraz, kterým je zachycena 

povrchová struktura vzorku. Při interakci elektronů se vzorkem, dochází k emitování dalšího 

typu záření např. RTG, Augerovy elektrony, sekundární elektrony a další. Toto emitované 

záření obsahuje další informace jako např. prvkové složení v dané oblasti. Jak paprsek putuje 

po povrchu vzorku, mění se podle jeho charakteru úroveň signálu v detektoru. Ze signálů je pak 

sestavován výsledný obraz [38]. 

3.5.7 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Principem metody je interakce elektronového paprsku se vzorkem. Paprsek elektronů 

prochází přes ultratenkou vrstvu vzorku, kde dochází k interakci a následně jí prochází.  

Z elektronů prošlých přes vzorek je vytvořen obraz.  

Metoda TEM slouží ke studiu vzniku, vlastností a vzájemného působení jednotlivých 

poruch krystalové struktury vzorků [39]. 

3.5.7 Fyzisorpce dusíku (BET) 

Technika fyzisorpce dusíku je používána k charakterizaci porézních látek. Je to jedna 

z nejvyužívanějších charakterizačních metod dnešní doby. Touto metodou lze stanovit měrný 

specifický povrch materiálu, velikosti, objem a tvar pórů. Stanovení měrného specifického 

povrchu je velice důležitý parametr, protože na něm záleží mnoho dějů (aktivita katalyzátorů, 

sorpční kapacita adsorbentů a další). Pod pojmem pór rozumíme maličký otvor na povrchu 

látky. Póry můžeme rozdělit podle velikosti na makropóry (větší než 50 nm), mesopóry (od 2 

do 50 nm) a mikropóry (menší než 2 nm). 

Principem metody je adsorpce dusíku do pórů porézního materiálu. Výstupem měření je 

adsorpční izoterma, která zobrazuje závislost adsorbovaného objemu plynu a relativního tlaku 

daného plynu [40]. 

3.5.8 Fotoelektrochemické měření  

Metoda je založena na principu měření fotoproudu produkovaného materiálem a to 

v závislosti na vlnové délce dopadajícího záření. Fotoelektrochemické měření poskytuje 

informaci o elektronové struktuře materiálu (valenční, vodivostní a zakázaný pás), charakteru 
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elektronového přechodu a transportu fotonosičů. Účinnost metody je primárně určena 

kinetickým transportem kladné díry k elektrolytu a přenesením elektronu nanokrystalické 

vrstvy materiálu na ITO folii (elektrický vodivá folie). Dochází k ozařování ze zadní strany tak, 

aby dráha fotoexcitovaných elektronů k ITO folii byla co nejkratší a aby nedocházelo ke 

ztrátám [41]. 

3.6 Rešerše – fotokatalytický rozklad N2O 

Fotokatalytickému rozkladu N2O byla věnována menší publicita v porovnání s 

katalytickým rozkladem N2O. V případě fotokatalytického rozkladu N2O se vědci věnují 

zejména nalezení vhodného fotokatalyzátoru, který by zvýšil fotokatalytickou účinnost a tolik 

by nezatěžoval životní prostředí. Byly zkoumány různé typy fotokatalyzátorů na bázi zeolitů 

[10, 42, 43,44], g-C3N4 [21, 22, 23,45,46,], TiO2 [21,50,51] a dalších. 

Ebitani a kol. [44] se zabývali rychlostí rozkladu N2O v přítomnosti zeolitů ZSM-5. 

Rychlost byla značně zvýšena, když reakce probíhala v přítomnosti vodíku. Rychlost rozkladu  

N2O za vzniků produktů N2 a O2 byla úměrná obsahu hliníku v zeolitu. To lze objasnit změnou 

vlastností acidity povrchu. 

Praus a kol. [22] se zabývali fotokatalyzátorem g-C3N4, který byl připraven tepelnou 

kondenzací melaminu v rozmezí teplot od 400 °C do 700 °C. Připravený fotokatalyzátor byl 

testován na fotokatalytický rozklad N2O ve fotoreaktoru za použití 8 W Hg lampy o vlnové 

délce 254 nm, která sloužila jako zdroj záření. Fotokatalytická aktivita materiálů g-C3N4 byla 

ovlivněna teplotou přípravy. Nejvhodnější teplota přípravy byla 500 °C. Fotokatalytická 

aktivita fotokatalyzátorů klesala v pořadí: g-C3N4 (400 °C) > g-C3N4 (700 °C) > g-C3N4  

(600 °C) > g-C3N4 (500 °C). Fotokatalytická aktivita g-C3N4 byla pravděpodobně ovlivněna 

rychlou rekombinací generovaných elektronů a děr. 

Matějka a kol. [45] studovali fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti kompozitů  

g-C3N4 a BiOIO3 s různými hmotnostními poměry obou složek (1:1, 2:1, 4:1, 6:1). Čistý  

g-C3N4 byl připraven tepelnou polymerací melaminu při teplotě 620 °C a následně smíchán a 

kalcinován s BiOIO3, který byl připraven hydrotermálním zpracováním vodných roztoků 

Bi(NO3)3·5H2O a I2O5. Rozklad probíhal ve vsádkovém fotoreaktoru z nerezové oceli za 

použití 8 W Hg lampy o vlnové délce 365 nm, která sloužila jako zdroj záření. Kompozit CN/B 

v hmotnostním poměru 1:1 vykazoval zvýšení fotokatalytické aktivity. Po něm následoval 

CN/B 2:1. Ve srovnání s čistými složky g-C3N4 a BiOIO3 došlo ke zvýšení separace nosičů 

náboje a snížení rekombinace elektronů a děr. 
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Reli a kol. [46] se zabývali fotokatalytickým rozkladem N2O na kompozitech 

g- C3N4/BiVO4 s různými hmotnostními poměry (4:1, 1:1, 1:4). Čistý g-C3N4 a BiVO4 byly 

připraveny zahříváním melaminu a metodou sol-gel. Jejich kompozity s různými hmotnostními 

poměry byly získány jednoduchým mechanickým smícháním. Každý fotokatalyzátor byl 

důkladně charakterizován s použitím několika metod charakterizace. Fotokatalyzátory byly 

naneseny na Al2O3 pěnu. Fotokatalytický rozklad N2O byl proveden ve vsádkovém fotoreaktoru 

z nerezové oceli. Jako zdroj záření byla použita 8 W Hg lampa o vlnové délce 365 nm. Bylo 

zjištěno, že nejvyšší konverze byla pozorována v přítomnosti čistých fotokatalyzátorů g-C3N4 

a BiVO4 a naopak nejmenší konverze byla pozorována u g-C3N4/BiVO4 (1:4). Celková 

fotokatalytická aktivita klesala v pořadí BiVO4 > g-C3N4 > g-C3N4/BiVO4 (4:1) >  

g-C3N4/BiVO4 (1:1) > g-C3N4/BiVO4 (1:4). Fotokatalytická aktivita g-C3N4/BiVO4 kompozitů 

byla velice závislá na množství hydroxylů na povrchu fotokatalyzátoru. Tohle zjištění 

poukázalo na to, že poměr hydroxylových O k celkovému kyslíku je rozhodujícím parametrem 

pro fotokatalytický rozklad N2O. 

Reli a kol. [47] se zabývali fotokatalytickým rozkladem N2O v přítomnosti kompozitu 

g-C3N4/WO3. Jednoduchou kalcinací byly připraveny čisté materiály a kompozity g-C3N4/WO3 

byly připraveny smícháním čistých materiálů ve vodě a poté byly kalcinovány. Fotokatalytický 

rozklad probíhal v přítomnosti UVA záření o vlnové délce 365 nm. Výsledky ukázaly, že jako 

nejúčinnější kompozit se projevil g-C3N4/WO3 v poměru 2:1, avšak jeho fotokatalytická 

aktivita nebyla vysoká. Byla jen mírně vyšší než čisté WO3. To mohlo být způsobeno slabou 

interakcí mezi g-C3N4 a WO3. 

Troppová a kol. [48] studovali fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti 

fotokatalyzátorů TiO2/g-C3N4, připravených nekonvenční metodou. Fotokatalyzátory byly 

připraveny v hmotnostních poměrech (1:1, 1:2, 1:3). Fotokatalytický rozklad probíhal ve 

vsádkovém fotoreaktoru z nerezové oceli a jako zdroj záření byla použita 8 W Hg lampa o 

vlnové délce 365 nm. Fotokatalytická účinnost byla zaznamenána vyšší u všech nanokompozitů 

TiO2/g-C3N4 než u čistých g-C3N4 a TiO2. Aktivita nanokompozitů TiO2/g-C3N4 klesala 

v pořadí TiO2/g-C3N4 (1:3) > TiO2/g-C3N4 (1:2) > TiO2/g-C3N4 (1:1). Nejlepší fotokatalytickou 

aktivitu vykazoval fotokatalyzátor TiO2/g-C3N4 (1:3). Zvýšená fotokatalytická aktivita je 

připisována vyššímu povrchu nabízeného nanočásticemi TiO2 a také nejnižší energii 

zakázaného pásu ze všech zkoumaných nanokompozitů. 

Kočí a kol [49] zkoumali fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti fotokatalyzátorů 

TiO2/g-C3N4 v různých hmotnostních poměrech (1:2, 1:4, 1:6). Čistý materiál TiO2 byl 
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připraven termální hydrolýzou a čistý g-C3N4 byl získán z komerčního melaminu tepelným 

žíháním za teploty 620 °C. Kompozity TiO2/g-C3N4 byly připraveny mechanickým smíšením 

čistých materiálů ve vodní suspenzi s následnou kalcinací. Měření fotokatalytického rozkladu 

N2O probíhalo při UV vlnových délkách, při UVC (λ = 254 nm) a UVA (λ = 365 nm). Při UVC 

záření byla hodnota konverze N2O u všech fotokatalyzátorů podobná, avšak nejlepší 

fotokatalytické vlastnosti vykazoval čistý TiO2. Při UVA záření nejvyšší konverze N2O bylo 

dosaženo v přítomnosti TiO2/g-C3N4 v hmotnostním poměru 1:2. Zvýšení fotokatalytické 

aktivity fotokatalyzátoru TiO2/g-C3N4 s vhodným hmotnostním poměrem došlo díky vytvoření 

heteropřechodu a tím snížení rychlosti rekombinace elektronů a děr. 

Sano a kol. [50] se zabývali fotokatalytickým rozkladem N2O různými metodami 

připraveného Ag-TiO2 za účasti par metanolu. Fotokatalytický rozklad probíhal při ozařování 

Hg lampou s vlnovou délkou 300 nm. Způsoby přípravy jednotlivých fotokatalyzátorů 

ovlivňovaly fotokatalytické vlastnosti. Fotokatalyzátor Ag-TiO2 připravený metodami 

impregnace a precipitace vykazoval mnohem menší aktivitu než Ag-TiO2 připravený metodou 

fotodepozice. Fotokatalytický rozklad N2O byl závislý na množství fotodepozitovaného stříbra. 

V přítomnosti fotokatalyzátoru TiO2 s obsahem stříbra 0,16 hm. % bylo dosaženo nejvyšší 

konverze N2O. Dispergované ionty Ag+ připravené metodou fotodepozice byly účinné pro 

fotokatalytický rozklad N2O. Výsledným produktem byl dusík a kyslík, který byl uvolněn jako 

CO nebo CO2 zásluhou reakce s metanolem a jeho deriváty. 

Obalová a kol. [51] zkoumali fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti tenkých vrstev 

TiO2 a Ag-TiO2. Dopované Ag bylo zastoupeno v 0,05, 0,25 a 1 hm.%. Fotokatalyzátory byly 

připraveny metodou sol-gel. Fotokatalytický rozklad probíhal ve vsádkovém fotoreaktoru a 

jako zdroj záření byla použita 8 W Hg lampa o vlnové délce 254 nm. Výsledky ukázaly, že 

fotoaktivita Ag-TiO2 rostla až do 0,25 hm.%. Další nárůst obsahu stříbra už neměl vliv na 

konverzi N2O. Také bylo zjištěno, že přítomnost kyslíku a vodní páry působila příznivě na 

konverzi N2O. 

Wang a kol. [52] zkoumali fotokatalytický rozklad N2O na fotokatalyzátoru BiVO4. 

Fotokatalyzátory BiVO4 s různými krystalickými strukturami a morfologiemi byly připraveny 

snadnou hydrotermální metodou. Hydrotermální teplota přípravy významně ovlivňuje 

katalytické vlastnosti fotokatalyzátorů. K fotokatalytickému rozkladu byla použita jako zdroj 

záření xenonová lampa, která byla umístěna ve středu křemenné trubice. Fotokatalyzátor byl 

ozařován 12 hodin při teplotě 25 °C. Bylo zjištěno, že nejvyšší aktivitu vykazuje monoklinický 
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BiVO4 připravený při 150 °C a to díky své silné adsorpční schopnosti pro viditelné světlo a 

vyšší separační účinnosti fotogenerovaných nosičů náboje.

  



 23  

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava a charakterizace fotokatalyzátorů 

4.1.1 Příprava g-C3N4 

K přípravě nitridu uhlíku bylo naváženo 8 g melaminu do připraveného hliníkového 

kelímku. Kelímek byl zahříván v muflové peci, ve které probíhala kalcinace při teplotě 550 °C 

po dobu 4 hodin, s rychlostí zahřívání 10 °C za minutu. Připravený produkt byl ochlazen na 

pokojovou teplotu a následně rozemlet, čímž byl získán světle žlutý prášek g-C3N4. 

Fotokatalyzátor g-C3N4 byl připraven skupinou profesora Wu na Národní Taiwanské 

univerzitě v Taipei. 

4.1.2 Příprava p-C3N4 

Pro přípravu polymerního nitridu uhlíku označovaného jako p-C3N4 bylo smícháno 1 g  

g-C3N4 s 6 g směsi kovové soli LiCl/KCL v zastoupení (58,2/41,8 mol. %) a 150 mg melaminu. 

Po smíchání byla směs polymerizována v inertní atmosféře argonu, při teplotě 550 °C po dobu 

4 hodin. Rychlost zahřívání činila 5 °C za minutu. Po ochlazení na pokojovou byl produkt 

několikrát promyt vařící vodou a následně třikrát odstředěn deionizovanou vodou a etanolem. 

Poté byl produkt 10 hodin sušen v sušárně při teplotě 80 °C. Nakonec byl produkt dobře 

rozemlet. 

Fotokatalyzátor p-C3N4 byl připraven skupinou profesora Wu na Národní Taiwanské 

univerzitě v Taipei. 

4.1.3 Příprava Pt/C3N4 

Fotokatalyzátory Pt/g-C3N4 a Pt/p-C3N4 byly připraveny nanesením platinového kovu na 

povrch C3N4 za použití in situ fotoredukce (nanášení pod UV světlem). V prvním kroku bylo 

suspendováno určité množství g-C3N4 nebo p-C3N4 pomocí magnetické míchačky ve 100 ml 

vodného roztoku obsahujícího 20 ml metanolu a požadované množství roztoku H2PtCl6, jako 

kovového prekurzoru, bylo pomalu přikapáváno tak, aby vznikl suspenzní roztok 

3hm.%Pt/C3N4. 

Tento suspenzní roztok byl následně sonikován při pokojové teplotě po dobu 

10minut a po dobu 10 hodin byla suspenze ozařována UV lampou. Poté byla suspenze 

filtrována a promývána ionizovanou vodou a etanolem, tak aby došlo k úplnému odstranění 

chloridového iontu v roztoku. V předposledním kroku byl produkt sušen v sušárně při 80 °C po 
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dobu 10 hodin. Nakonec byl produkt dobře rozemlet na prášek o složení 3hm.%Pt/g-C3N4 

(označený jako 3%Pt/g-C3N4) a 3hm.%Pt /p-C3N4 (označený jako 3%Pt /p-C3N4). 

Fotokatalyzátory modifikované platinou byly připraveny skupinou profesora Wu na 

Národní Taiwanské univerzitě v Taipei. 

4.1.4 Metody charakterizace připravených fotokatalyzátorů 

Rentgenová prášková difrakční analýza (XRD) byla provedena na přístroji Rigaku-

Ultima IV (Rigaku, Japonsko) za použití záření Cu-Kα1. 

UV Vis spektroskopie (UV Vis spektra) byla provedena na přístroji Agilent Cary 300 

(Agilent, USA). Pomocí této metody je měřena absorbance dopadajícího záření a následně 

vypočtena energie zakázaného pásu pro jednotlivé fotokatalyzátory. 

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-IR) byla zkoumána na 

přístroji Perkin Elmer ATR-Spectrum100 (PerkinElmer, USA). 

Morfologie připravených vzorků byly skenovány metodami jak skenovací elektronovou 

(SEM), tak i transmisní elektronovou (TEM) mikroskopií, obojí na přístroji X-Max Oxford 

(Oxford instruments, Velká Británie). 

Fyzisorpcí dusíku byly stanoveny texturní vlastnosti fotokatalyzátoru a následně 

vypočítány pomocí Brunauer-Emmett-Teller (BET) modulu. Kromě toho byl obsah prvků 

připravených vzorků studován na přístroji X-ray fotoelektronovém spektrometru s použitím 

sondy Thermo scientific (Thermo Fisher Scientific, USA) 

Všechny výše uvedené charakterizace byly provedeny na Národní Taiwanské univerzitě 

v Taipei. 

Fotoelektrochemické měření bylo provedeno na fotoelektrickém spektrometru (Instytut 

Fotonowy, Polsko). Měření bylo provedeno na Institutu environmentálních technologií, VŠB-

TUO. 
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4.2. Popis experimentálního zařízení pro fotokatalytický rozklad N2O 

Experimentální aparaturu tvořily tři části: dávkování plynu, reakční zóna a analytická 

jednotka. Schéma aparatury pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného je zobrazeno na obr. 5. 

  

 

Obrázek 5: Aparatura experimentálního zařízení pro fotokatalytický rozklad N2O. 

Z tlakové zásobní láhve přes redukční ventil a rotametr byla do aparatury přiváděna 

směs N2O v heliu (1050 ppm N2O/He) pomocí polyuretanové hadičky. K udržování 

konstantního průtoku plynu sloužil redukční ventil a za ním byl umístěn rotametr s jehlovým 

ventilem. 

Reakční zónu, kde docházelo k fotokatalytickému rozkladu N2O tvořil vsádkový 

fotoreaktor vyrobený z nerezové oceli. Objem fotoreaktoru činil 594 cm3. Ve středu 

fotoreaktoru byla umístěna trubice z křemenného skla o průměru 29 mm, která byla umístěna 

do nerezové kruhové příruby. Fotoreaktor, který byl tvořen ze dvou částí (tělo fotoreaktoru a 

nerezová kruhová příruba s křemennou trubicí) byl zatěsněn pomocí gumového těsnění a 

plynotěsně uzavřen šesti šrouby. Do této trubice byla vložena 8 W Hg lampa s maximem vlnové 

délky 254 nm (Ultra-Violet Product Inc.), která sloužila jako zdroj záření. Tlak uvnitř reaktoru 

byl sledován digitálním tlakoměrem (Greinsinger, GMH 3111) a měřen byl pomocí tlakové 

sondy (Greinsinger, GMSD 3,5 BAE) připojené k fotoreaktoru. Veškeré spojení v aparatuře 

bylo zajištěno pomocí spojek Swagelok. Fotokatalyzátor byl umístěn na dně fotoreaktoru. 
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K odběru vzorků sloužila plynotěsná stříkačka Hamilton s uzavíracím ventilem o 

objemu 10 cm3. Odběr probíhal přes pryžové septum v pravidelných dvouhodinových časových 

intervalech 0-14 hodin. Pro analýzu vzorků byl použit plynová chromatograf (Shimadzu 

Tracera 2010+) vybavený bariérovým ionizačním detektorem (BID). 

 

4.3. Pracovní postup při fotokatalytickém rozkladu N2O 

- Před měřením byl fotoreaktor dokonale vyčištěn a na jeho dno byl umístěn 

fotokatalyzátor o hmotnosti 0,1 g. 

- K fotoreaktoru byla připojena nerezová příruba s trubicí z křemenného skla, utěsněna 

gumovým těsněním a plynotěsně utažena šesti šrouby.

 

- Do trubice byla vložena UV lampa. 

 

- K fotoreaktoru byla připojena tlaková sonda.

 

- Fotoreaktor byl proplachován po dobu 10 minut reakční směsí N2O (1050 ppm) 

přiváděnou z tlakové láhve a to z důvodu odstranění vzduchu z fotoreaktoru.  

 

- Po uplynutí 10 minut byl fotoreaktor uzavřen a natlakován na hodnotu kolem  

 1500 mbar. 

 

- Před zahájením reakce byl odebrán první plynný vzorek v čase 0 hodin pro zjištění 

počáteční koncentrace N2O. 

 

- Fotokatalytická reakce byla zahájena zapnutím UV lampy. 

 

- V předem stanovených dvouhodinových intervalech od 0 do 14 hodin byly odebírány 

vzorky pomocí plynotěsné stříkačky. 

 

- Ihned po odběru byly plynné vzorky analyzovány na plynovém chromatografu 

 

- Během měření byly zapisovány do laboratorního deníku hodnoty tlaku a to vždy před a 

po odběru vzorku v měřené hodině. 

 

- Nakonec byl fotoreaktor rozebrán, vyčištěn a připraven pro další testovaní. 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘĚNÍ A JEJICH 

DISKUSE 

5.1 Charakterizace připravených fotokatalyzátorů 

5.1.1 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Prostřednictvím práškové rentgenové difrakční analýzy bylo zkoumáno fázové složení 

všech připravených fotokatalyzátorů. Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obr. 6. 

 

Obrázek 6: Difraktogramy pro vzorky g-C3N4, p-C3N4, 3%Pt/g-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4. 

Bylo zjištěno, že g-C3N4 bez binárních kovových solí vykazuje typickou melonovitou 

difrakční strukturu. Nejsilnější difrakční pík odpovídající struktuře heptazinových soustav se 

nacházel při maximech 2theta = 27,6°. Z difraktogramu polymerního nitridu uhlíku p-

C3N4 lze pozorovat významnou změnu struktury po kalcinaci v roztavených solích 

v atmosféře inertního plynu. Lze vidět malý difrakční pík v místě 2theta = 8,2°, který 

odpovídá atomům K nebo Li. V důsledku nízkého obsahu ušlechtilých kovů nebyly 

pozorovány žádné jiné difrakční píky platinového kovu ve vzorcích s 3hm.%Pt a také 

krystalografická struktura g-C3N4 a p-C3N4 se nezměnila. 

5.1.2 Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-IR) 

FT-IR analýza byla provedena za účelem zjištění složení vazby v připravených vzorcích. 

Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obr. 7. Lze pozorovat, že výsledná schémata vzorků jsou 

podobná, což znamená, že ionotermální zpracování nemá příliš velký vliv na jadernou strukturu 
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nitridu uhlíku. Vibrační pík umístěný při 810 cm-1 lze pozorovat ve všech vzorcích a odpovídá 

charakteristickým protahovacím modům heptazinu. 

Zajímavé bylo, že po přidání roztavené soli se ve vzorcích p-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4 objevil 

silný vibrační pík, který se nachází při 2170 cm-1. Můžeme také pozorovat absorpční pás 

v blízkosti 3163 cm-1 odpovídající skupinám NHx v aromatických kruzích, který zmizel ve 

všech připravených vzorcích, což mělo za následek snížení rekombinace fotogenerovaných 

nosičů náboje těchto fotokatalyzátorů a tím i zlepšení fotokatalytické aktivity.  

Také bylo zjištěno, že vibrační pík umístěný přibližně při 3600 cm-1 a odpovídající 

skupinám –OH, se vyskytuje ve vzorcích p-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4, ale nevyskytuje se v g-C3N4 

a 3%Pt/g-C3N4 vzorcích. Tento výsledek ukázal, že vzorky v p-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4 obsahují 

značné množství -OH skupin, což vedlo ke zlepšení adsorpční schopnosti těchto vzorků. U 

vzorků obsahujících platinu (jak g-C3N4, tak i p-C3N4) nebyla zaznamenána žádná výrazná 

změna schématu, z čehož vyplývá, že nanesením platiny na povrch g-C3N4 a p-C3N4 vzorků 

nedošlo ke změně původní struktury uhlíko-nitridových rámců. 

 

Obrázek 7: FT-IR analýza pro vzorky g-C3N4, p-C3N4, 3%Pt/g-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4. 
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5.1.3 UV Vis spektroskopie 

Spektra UV Vis fotokatalyzátorů jsou znázorněna na obr. 8. 

 

Obrázek 8: UV Vis spektra vzorků g-C3N4, p-C3N4, 3%Pt/g-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4. 

Intenzita absorbance vzorku p-C3N4 se mírně změnila z modrého posunu na červený 

posun ve srovnání s g-C3N4, a to v důsledku konjugovaného polymeru a jeho strukturní 

nepružnosti. Kromě toho zvýšená schopnost p-C3N4 absorbovat světlo může také souviset 

s růstem jeho polymerních řetězců se silnou interakcí mezi jeho podjednotkami dohromady.  

Je zřejmé, že trend optické absorpce vzorků 3%Pt/g-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4 se postupně zvyšuje 

a posouvá do červené oblasti a to tím, když se na povrch g-C3N4 a p-C3N4 nanese malé množství 

platiny. Podle Kubelka-Munk rovnice byla energie zakázaného pásu odhadnuta u g-C3N4 na 

2,84 eV, p-C3N4 na 2,78 eV, 3%Pt/g-C3N4 na 2,77 eV a 3%Pt/p-C3N4 na 2,75 eV (Obr. 3b, 

Tabulka 2). 

Tabulka 2: Energie zakázaných pásů a měrný povrch připravených vzorků 

Vzorek Energie zakázaného pásu 

(eV) 

Měrný specifický povrch 

(m2/g) 

g-C3N4 2,84 90 

3%Pt/g-C3N4 2,77 75 

p-C3N4 2,78 109 

3%Pt/p-C3N4 2,75 101 
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Hodnoty měrného specifického povrchu všech připravených fotokatalyzátorů jsou 

uvedeny v Tabulce 2. Výsledky analýzy ukázaly mírné zvýšení specifického povrchu plocha p-

C3N4 ve srovnání s g-C3N4, kterou lze připsat K nebo Li atomy silně včleněné s atomy C a N 

mezi triazinem - heptazinové jednotky. To vedlo k větší vzdálenosti mezivrstvy ve struktuře a 

zvětšení specifického povrchu. Modifikováním platinou došlo ke zmenšení specifického 

povrchu a tak jak v případě p-C3N4 tak i v případě g-C3N4. 
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5.1.4 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) 

Chemické stavy a obsah prvků ve vzorku 3%Pt/p-C3N4 byly studovány metodou XPS a 

jsou znázorněny na obr. 9.  

 

Obrázek 9: XPS spektra C 1s, N 1s, K 2p, Pt 4f měřených na 3%Pt/p-C3N4 vzorku. 
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XPS spektra vykazují přítomnost Pt, C, K, N a O prvků ve 3%Pt/p-C3N4 a lze je 

pozorovat na obr. 9a. XPS spektrum C1s je zobrazeno na obr 9b, kde se vyskytují dva píky při 

284,6 eV přiřazené C-C (kontaminace uhlíkem) a 289,0 eV přiřazené N-C=N (sp2-vázaný uhlík 

v nitridu uhlíku). Také bylo měřeno spektrum N1s, které ukazuje tři charakteristické píky 

umístěny při 398,2 eV, 400,2 eV a 403,8 eV (obr 9c). Maximum při 398,2 eV odpovídá sp2 

hybridizovanému atomu N ve skupině C=N-C. Pík umístěný při 400,2 eV odpovídá atomům N 

navázaných na atomy C za vzniku N-(C)3 a malý pík při 403,8 eV uskutečňuje excitaci π 

v heterocyklech. Kromě toho lze spektrum K 2p pozorovat na obr. 9d, může být 

dekonvoluvováno do dvou píků při 292,4 eV a 295,2 eV odpovídající vazebné energii vazby 

KN3. Spektrum Pt 4f pro vzorek 3%Pt/p-C3N4 je znázorněno na obr. 9e, který má dva silné píky 

umístěny při 71,3 eV a 74,7 eV.  Pt 4f7/2 pík umístěný při 71,4 eV lze připsat platinovému 

kovu s nulovou valencí a tento výsledek ukázal, že nanočástice Pt byly dobře naneseny na 

povrch vzorku p-C3N4. 

5.1.5 Fotoluminiscenční spektroskopie (PL) 

Fotoluminiscenční spektra byla široce využívána pro studium fotogenerované 

rekombinace párů elektronů a děr ve fotokatalyzátorech. Obr. 10 znázorňuje jak PL spektra g-

C3N4 a p-C3N4 tak i fotokatalyzátory s obsahem Pt. Jak je zřejmé, tak nejvyšší PL intenzita byla 

u vzorku g-C3N4 a typicky ukazuje na rychlou rekombinaci elektronů a děr.  

 

Obrázek 10: Fotoluminiscenční spektra připravených vzorků. 

Po ošetření roztavenou solí se vytvořily heptazinové jednotky, které byly ukázané ve 

XRD spektrech a spojily se dohromady, tak aby se vytvořila konstrukce fázového spojení přes 

π-konjugovaný systém v polymerním vzorku C3N4. Kromě toho jak jde vidět na obr. 10, PL 
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intenzita u p-C3N4 vzorku významně poklesla a je o hodně nižší než u g-C3N4 vzorku. Je to 

přisuzováno výše uvedeným změnám a také snížením defektů rámců v p-C3N4, což prokazuje 

potlačení rekombinace elektron-díra. 

Kromě toho přítomnost Pt naneseného na povrchu g-C3N4 a p-C3N4 vedla k silnému 

snížení PL intenzity obou vzorků kvůli migraci elektronů na platinový kov. Jak je zobrazeno 

na obr. 10 vzorek 3%Pt/p-C3N4 má nejnižší PL intenzitu oproti ostatním vzorkům, co svědčí o 

tom, že má nejvyšší separační účinnost. 

5.1.6 Fotoelektrochemické měření 

Měření fotoproudem byla prováděna za účelem získání závislosti generace párů 

elektron-díra na vlnové délce. Měření byla provedena pří externím potenciálu 1 V. Externí 

potenciál je aplikován na pracovní elektrodu a nutí fotogenerované elektrony k migraci na ITO 

folii, kde lze změřit jejich fotoproud. Z tohoto důvodu je rekombinace silně potlačena a můžeme 

porovnat množství nosičů náboje produkovaných při určité vlnové délce.  

Obr. 11 ukazuje generaci fotoproudu každého fotokatalyzátoru a je zřejmé, že polymerní 

C3N4 má několikrát vyšší fotoproud než ostatní materiály. Přítomnost platiny v obou vzorcích 

vedla ke snížení fotoproudu, který je pravděpodobně způsoben snížením měrného specifického 

povrchu a také migrací elektronů na Pt namísto ITO folie. 

 

Obrázek 11: Závislost fotoproudu na vlnové délce připravených fotokatalyzátorů 
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Obrázek 12: SEM snímky vzorků g-C3N4 

(a), p-C3N4 (b), 3%Pt/g-C3N4 (c) a 

3%Pt/p-C3N4 (d). 

Obrázek 13: TEM snímky vzorků g-C3N4 

(a), p-C3N4 (b), 3%Pt/g-C3N4 (c) a 3%Pt/p-

C3N4 (d) 

 

5.1.7 Skenovací (SEM) a transmisní (TEM) elektronová mikroskopie 

Morfologie připravených fotokatalyzátorů je zobrazena na snímcích ze SEM a TEM 

(Obr. 12 a 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny vzorky vykazují stohovací a aglomerační jev (Obr. 12), který lze přisuzovat 

procesu přípravy tepelnou polykondenzací. Konkrétně fotokatalyzátor g-C3N4 vykazuje 

laminární strukturu obr. 12a, zatímco vzorek p-C3N4 vykazuje stohovací strukturu pórů a po 

ionotermálním zpracování došlo k prodloužení a zúžení (Obr. 12b a 12d).  

Výsledky analýzy pomocí SEM snímků jsou v souladu s TEM snímky. Obr. 13c a 13d 

potvrzují, že nanočástice Pt použitím metody in situ fotoredukce byly pevně ukotveny a 

rovnoměrně rozptýleny na povrchu g-C3N4 a p-C3N4.  
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5.2 Fotokatalytický rozklad N2O 

Fotokatalytický rozklad N2O byl studován v přítomnosti fotokatalyzátorů g-C3N4,  

p-C3N4, 3%Pt/g-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4 ve vsádkovém fotoreaktoru. Plynné vzorky byly 

odebírány v předem stanovených dvouhodinových intervalech pomocí plynotěsné stříkačky 

v čase ozařování 0 – 14 hod. Kromě fotokatalytického rozkladu N2O byl studován rovněž 

fotolytický rozklad N2O, při kterém docházelo k ozařování reakční směsi pouze UV lampou 

bez přítomnosti fotokatalyzátorů. Konverze N2O byla vypočtena z experimentálních dat podle 

následujících rovnic:  

 
𝑋𝑁₂𝑂 =

𝑛(𝑁₂𝑂)₀ − 𝑛(𝑁₂𝑂)

𝑛(𝑁₂𝑂)₀
 

 (7) 

 
𝑋𝑁₂𝑂 =

𝑐(𝑁₂𝑂)₀ − 𝑐(𝑁₂𝑂)

𝑐(𝑁₂𝑂)₀
 

V=konst. (8) 

kde 𝑋𝑁₂𝑂  je stupeň přeměny (konverze), 𝑛(𝑁₂𝑂)₀ (mol) počáteční látkové množství N2O,  

𝑛(𝑁₂𝑂) (mol) látkové množství N2O v daném čase. V případě, kdy se jedná o konstantní objem, 

bylo počítáno s 𝑐(𝑁₂𝑂)₀ (mol/l) počáteční koncentrace N2O, 𝑐(𝑁₂𝑂) (mol/l) koncentrace N2O v 

daném čase. 

Závislost konverze N2O v časovém intervalu 0-14 hodin v přítomnosti zkoumaných 

fotokatalyzátorů je znázorněna na obr. 14. Konverze N2O rostla s časem ozařování. U všech 

zkoumaných fotokatalyzátorů bylo dosaženo vyšší konverze N2O než při samotné fotolýze. 

Jako nejúčinnější fotokatalyzátor pro rozklad N2O se projevil čistý p-C3N4, kde metoda přípravy 

zpracování kovových solí LiCL/KCL měla vliv na zvýšení fotokatalytické aktivity. 

V přítomnosti tohoto fotokatalyzátoru bylo dosaženo konverze N2O 10 % po 14 hodinách 

ozařování. Naopak nejnižší konverze N2O, co se týče fotokatalyzátorů, byla dosažena u  

3%Pt/g-C3N4.  
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Obrázek 14: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti všech měřených fotokatalyzátorů 

Porovnání konverze N2O v přítomnosti všech naměřených fotokatalyzátorů a fotolýzy 

po 14 hodinách je zobrazeno na obr. 15. Hodnoty konverze N2O po 14 hodinách ozařování 

klesly v pořadí: p-C3N4 > g-C3N4 > 3%Pt/p-C3N4 > 3%Pt/g-C3N4 > fotolýza. Výrazná konverze 

N2O v přítomnosti fotokatalyzátorů byla zaznamenána zejména v počátečních 6 hodinách 

ozařování. S výjimkou p-C3N4, kde konverze N2O rostla až do 8 hodiny. Poté se už rychlost 

rozkladu N2O postupně začala snižovat, a to hlavně v přítomnosti fotokatalyzátorů  

3%Pt/g-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4. 

Modifikování platinou se neukázalo jako vhodné. Fotokatalytická aktivita 

modifikovaných fotokatalyzátorů se snížila, jak v případě grafitizovaného tak v případě 

polymerizovaného nitridu uhlíku. Tento jev mohl být způsoben jak snížením specifického 

povrchu fotokatalyzátorů, tak také mohla platina působit jako rekombinační centra a tím snížit 

aktivitu připravených fotokatalyzátorů. 

Získané výsledky fotokatalytické aktivity připravených materiálů hezky korelují 

s výsledky fotoelektrochemických měření (Obrázek 11), kde byl nejvyšší fotoproud 

zaznamenán v případě čistého p-C3N4 a nejnižší fotoproud vykazovaly vzorky dopované 

platinou. 
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Obrázek 15: Porovnání konverze N2O po 14 hodinách ozařování v přítomnosti všech 

zkoumaných fotokatalyzátorů při fotokatalytickém rozkladu N2O. 

Faktorů, které ovlivňují fotokatalytickou aktivitu fotokatalyzátorů, je několik. Od 

velikosti specifického povrchu, velikosti zakázaného energetického pásu, povrchových defektů, 

až po velikost krystalitů a mnoho dalších. 

Jedním z parametrů, který mohl ovlivnit fotokatalytický rozklad N2O, je pravděpodobně 

specifický povrch fotokatalyzátoru a tím i dostupnost aktivních míst. Fotokatalyzátor 

připravený polymerizací (p-C3N4) měl vyšší měrný specifický povrch (109 m2/g) ve srovnání 

s grafitizovaným nitridem uhlíku (g-C3N4) (90 m2/g). Modifikace platinou způsobila v obou 

typech C3N4 pokles specifického povrchu a tudíž i pokles fotoaktivity. 

Významnou roli v aktivitě fotokatalyzátorů hraje rovněž rychlost rekombinace nosičů 

náboje, kterou lze určit měřením PL spekter (obr. 10). Získané výsledky ukazují, že 

polymerizovaný C3N4 vykazuje daleko nižší hodnoty PL spekter (nižší míru rekombinace 

nábojů) než grafitizovaný C3N4. Získané výsledky jsou ve shodě s experimentálními daty 

z fotokatalytického rozkladu (Obr. 14 a 15).  
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti 

fotokatalyzátorů g-C3N4, p-C3N4, 3%Pt/g-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4.  

Fotokatalyzátory g-C3N4 a p-C3N4 byly připraveny dvěma různými způsoby a 

nanokompozity Pt/g-C3N4 a Pt/p-C3N4 byly připraveny nanesením platinového kovu na povrch 

C3N4 za použití in situ fotoredukce (nanášení pod UV světlem). Vlastnosti jednotlivých 

fotokatalyzátorů byly charakterizovány rentgenovou difrakční analýzou, infračervenou 

spektroskopií, UV Vis spektroskopií, rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií, 

fotoluminiscenční spektroskopií, fotoelektrochemickým měřením, skenovací a transmisní 

elektronovou mikroskopií. 

Experimentální studium fotokatalytického rozkladu oxidu dusného v přítomnosti 

připravených fotokatalyzátorů probíhalo ve vsádkovém fotoreaktoru z nerezové oceli a jako 

zdroj záření byla použita 8 W Hg lampa o vlnové délce 254 nm.  

Pro určení energie zakázaného pásu zkoumaných fotokatalyzátorů byla použita UV Vis 

spektroskopie. Energie zakázaných pásu byla u čistých g-C3N4 (2,84 eV) a p-C3N4 (2,78 eV) 

vyšší než u vzorků s příměsí Pt. Při FT-IR analýze bylo zjištěno, že důležitou roli hrají skupiny 

–OH, které se vyskytují ve vzorcích p-C3N4 a 3%Pt/p-C3N4, ale nevyskytují se v g-C3N4 a 

3%Pt/g-C3N4 vzorcích, což vedlo ke zlepšení adsorpční schopnosti těchto vzorků. Vyšší 

specifický povrch vykazoval fotokatalyzátor C3N4 připravený polymerizací (p-C3N4) než 

grafitizovaný C3N4. Modifikování platinou došlo v obou případech ke snížení specifického 

povrchu. Z charakterizací rovněž vyplývá, že při fotoelektrochemickém měření má polymerní 

C3N4 několikrát vyšší fotoproud než ostatní materiály. Přítomnost platiny v obou vzorcích C3N4 

vedla ke snížení fotoproudu, což bylo pravděpodobně způsobeno snížením specifického 

povrchu a tím snížení fotoaktivity modifikovaných fotokatalyzátorů.  

Ze získaných naměřených dat byly vypočteny konverze N2O. Hodnoty konverze N2O po 

14 hodinách ozařování klesly v pořadí: p-C3N4 > g-C3N4 > 3%Pt/p-C3N4 > 3%Pt/g-C3N4 > 

fotolýza. V přítomnosti všech fotokatalyzátorů bylo dosaženo větší konverze N2O než při 

samotné fotolýze. Nejvyšší konverze N2O po 14 hodinách ozařování bylo dosaženo 

v přítomnosti fotokatalyzátoru p-C3N4 a to 10 %.  

Fotokatalytická aktivita připravených materiálů pro rozklad N2O souvisela se 

specifickým povrchem a rychlostí rekombinace generovaných elektronů a děr. Fotokatalyticky 
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nejaktivnější fotokatalyzátor – polymerizovaný nitrid uhlíku (p-C3N4) měl nejvyšší specifický 

povrch a nízkou rychlost rekombinace generovaných elektronů a děr. Získané výsledky 

fotokatalytické aktivity jsou ve shodě s fotoelektrochemickým měřením. Nejaktivnější 

fotokatalyzátor (p-C3N4) vykazoval rovněž nejvyšší hodnoty fotoproudu. Lze jednoznačně říci, 

že metoda přípravy nitridu uhlíku výrazně ovlivňuje fotokatalytickou aktivitu připraveného 

materiálu. 
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A (-) absorbance 

c (mol·dm3) látková koncentrace 

𝒄(𝑵₂𝑶) (mol·l-1) Koncentrace N2O v daném čas 

𝒄(𝑵₂𝑶)₀ (mol·l-1) počáteční koncentrace N2O 

Eg (eV) energie zakázaného pásu 

e- (-) excitovaný elektron 

h (eV·s) Planckova konstanta 

h+ (-) pozitivní díra 

l (cm) tloušťka absorbující vrstvy 

𝒏(𝑵₂𝑶) (mol) koncentrace N2O v daném čase 

𝒏(𝑵₂𝑶)₀ (mol) počáteční koncentrace N2O 

t (hod) reakční čas 

ελ (dm3·mol-1·cm-1) molární absorpční koeficient 

v (s-1) frekvence záření 

Φ (W) vystupující zářivý tok 

Φ0 (W) vstupující zářivý tok 

𝑿𝑵₂𝑶  (-) stupeň přeměny (konverze) 

SBET (m2·g-1) specifický povrch 

λ (nm) vlnová délka 
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Zkratky 

 

BET 

 

metoda pro určení specifického povrchu podle Brunauera,Emmetta a 

Tellera 

BID bariérový ionizační detektor 

FTIR Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

GC plynový chromatograf 

IČ Infračervená spektroskopie 

IR infračervená oblast záření 

ITO elektrický vodivá transparentní folie (Indium-Thin-Oxide) 

PL fotoluminiscenční spektroskopie 

RTG Rentgenové záření 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

UV ultrafialová oblast záření 

UVA ultrafialová oblast záření s vlnovou délkou 320 - 400 nm 

UVC ultrafialová oblast záření s vlnovou délkou 180 - 280 nm 

VIS viditelná oblast záření 

XPS Rentgenová fotoelektronová spektroskopie 

XRD rentgenová difrakční analýza 

  

  



 48  
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