
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 

FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE A TEORIE TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLIV MAKROKINETICKÝCH JEVŮ NA RYCHLOST 

FOTOKATALYTICKÉ REDUKCE OXIDU UHLIČITÉHO 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010           Bc. Martin Reli 





 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat mé vedoucí diplomové práce paní Ing. Kamile 

Kočí, Ph.D. a konzultantce prof. Ing. Lucii Obalové, Ph.D. za odborné vedení a cenné 

připomínky během experimentální části této diplomové práce. 

Dále bych chtěl poděkovat Ing. Zdeňku Lacnému a Ing. Daniele Plaché, Ph.D. za 

pomoc při analytickém měření a Ing. Ondřeji Kozákovi za přípravu a charakterizaci použitého 

katalyzátoru. 

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat svým rodičům, prarodičům a přítelkyni za 

jejich trpělivost, morální podporu a důvěru, kterou mi projevili v průběhu vypracování 

diplomové práce. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřená na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého za 

použití fotokatalyzátoru ZnS. Cílem práce bylo sestavit experimentální aparaturu, eliminovat 

makrokinetické jevy, stanovit závislost výtěžků fotoredukce na objemu kapalné fáze pro tři 

trubice z křemenného skla o různém průměru a nakonec porovnat získaná experimentální data 

fotokatalytické redukce CO2 s daty naměřenými v geometricky odlišném reaktoru 

používaném v minulých letech. 

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého byla provedena ve vsádkovém míchaném 

anulárním reaktoru s katalyzátorem ZnS suspendovaným v 0,2 M NaOH. Roztok byl 

ozařován 8 W Hg lampou s vlnovou délkou 254 nm, která byla umístěna v trubici z 

křemenného skla. Jako reaktant byl použit superčistý CO2, který byl přiváděn do reaktoru pod 

tlakem 110 kPa. Experimentálně byl zjištěn pro každou trubici optimální objem kapalné fáze, 

pro který byla splněna podmínka dokonalého míchání.  

Produkty fotokatalytické redukce CO2 byly v plynné fázi methan, oxid uhelnatý a 

vodík, v kapalné fázi methanol. Průměr použité trubice měl u zvolených objemů kapalné fáze 

minimální vliv na výtěžky fotoredukce. U optimálního objemu, kdy byly eliminovány 

makrokinetické vlivy, nedocházelo k ponoření trubice a reakce probíhala v prostoru mezi 

dnem reaktoru a trubicí. 

K porovnání s původním, geometricky odlišným, reaktorem byly použity výsledky 

naměřené s trubicí 3,5 cm za stejných reakčních podmínek. Bylo zjištěno, že geometrie 

použitého reaktoru ovlivňuje účinnost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého. Výtěžky 

redukce CO2 naměřené na novém reaktoru byly až 2 krát vyšší než na původním reaktoru.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Fotoredukce, fotokatalýza, oxid uhličitý (CO2), sulfid zinečnatý (ZnS) 



ABSTRACT 

Diploma paper is focused on photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence of 

ZnS photocatalyst. The aim of the work was to put together an experimental device, to 

eliminate macrokinetic phenomena, to determine the dependence of CO2 photoreduction 

yields on volume of liquid phase for the three quartz glass tubes with different diameters and 

in the end to compare obtained experimental data with data from geometrically different 

reactor used in past.  

The photocatalytic reduction of carbon dioxide was performed in the stirred batch 

annular reactor with ZnS catalyst suspended in 0.2 M NaOH solution. Suspension was 

irradiated by an 8 W Hg lamp with wavelength of 254 nm which was placed into a tube from 

quartz glass. Supercritical-fluid grade CO2 was used as a reactant, which flowed into a reactor 

under pressure of 110 kPa. The optimum volume of liquid phase was determined 

experimentally for each tube to fulfill the condition of ideal mixing.  

Methane, carbon oxide and hydrogen were products of CO2 photocatalytic reduction 

in gas phase, methanol was product in liquid phase. Diameter of used tube had no influence 

on reduction yields because the tube wasn‘t submerged at optimum volume for which the 

macrokinetic phenomena was eliminated and reaction run in the space between the bottom of 

reactor and tube. 

The results of CO2 photocatalytic reduction obtained with tube diameter of 3.5 cm 

were compared with data from geometrically different reactor used in past under the same 

reaction conditions. It was found out that CO2 photocatalytic reduction is affected by 

geometry of the reactor. Results obtained in new reactor were twice higher than results from 

original reactor. 

 
KEY WORDS: Photoreduction, photocatalysis, carbon dioxide (CO2), zinc sulphide (ZnS) 
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1. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

d   (m)    průměr lopatky míchadla  

(reaktoru, trubice) 

mkat   (g)    hmotnost katalyzátoru 

ni   (mol)    látkové množství 

n   (s-1)    počet otáček míchadla 

p   (kPa)    tlak 

R   (J . K-1 . mol-1)   molární (univerzální) plynová konstanta 

Re   (-)    Reynoldsovo kritérium 

T   (°C)    teplota 

v   (cm)    výška reaktoru 

V   (ml)    objem 

xi    (–)     molární zlomek produktu 

Řecká písmena 

ρ   (kg   m-3)   hustota 

µ   (Pa . s)    viskozita 

η0   (-)    celkový účinnostní faktor 

ηatt   (-)    účinnostní faktor přenosu fotonů 

ηdif   (-)    účinnostní faktor přenosu hmoty difúzí 

Jednotky:     

eV       elektrovolt  

M       mol na litr 

ppm       dílů či částic na jeden milion 

(parts per million) 

ppmv       jedna objemová část v milionu 

       (parts per million by volume)  

s       sekunda 

W       watt 

Zkratky:  

2,5-DHF      2,5-dihydrofuran 

AAS       atomová absorpční spektrometrie 

       (atomic absorption spectrometry) 
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CTA       cetyltrimethylammonium 

FID       plamenový ionizační detektor 

(flame ionization detector) 

g       plynná fáze 

GC       plynový chromatograf 

(gas chromatography) 

l       kapalná fáze 

LCAO       lineární kombinace molekulových orbitalů 

MMT       montmorillonit 

MO       molekulové orbitaly 

s       pevná fáze 

SAED        vybraná oblast elektronové difrakce 

(selected area electron diffraction) 

TCD       tepelně vodivostní detektor 

(thermal conductivity detector) 

UV       ultrafialová oblast záření 

Vis       viditelná oblast záření 
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4. ÚVOD 

Troposféra je nejnižší část zemské atmosféry o šířce asi 15 km. Právě zde se nacházejí 

tzv. „skleníkové plyny“, mezi které se řadí vodní pára, oxid uhličitý, uhlovodíky (methan), 

oxid dusný, freony a ozón.[1] Světlo, které dorazí ze Slunce k Zemi, je částečně přeměněno na 

teplo. Skleníkové plyny část tohoto tepla absorbují a zachytí u zemského povrchu. Účinek 

tohoto přirozeného skleníkového efektu se stal nezbytným předpokladem života na Zemi, 

protože bez něj by nedocházelo k přirozené regulaci teploty na Zemi, teplota na Zemi by 

klesla asi na –35°C a celý povrch by pokrýval led.[2] 

O zvýšeném (antropogenním) skleníkovém účinku mluvíme v případě navýšení 

účinku způsobeného plyny přítomnými v atmosféře vlivem aktivit lidí, jako je odlesňování a 

spalování fosilních paliv. Oxid uhličitý představuje více než polovinu předpokládaného 

antropogenního vlivu na změnu skleníkového efektu. V současné době koncentrace CO2 v 

atmosféře stále stoupá. Koncentrace CO2 v roce 1978 byla 280 ppmv, v roce 1995 už byla její 

hodnota 360 ppmv. 

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého se jeví jako jedna ze zajímavých metod 

snižování množství oxidu uhličitého v atmosféře. Nejenže odstraňuje CO2, ale zároveň jej 

přeměňuje na užitečnější produkty jako je methan, methanol, formaldehyd, kyselina mravenčí 

a jiné. Ve většině provedených studií se jako zdroj záření používá UV lampa, avšak jsou již 

zaznamenány i fotoredukce CO2 za přítomnosti viditelného záření, čímž by se fotoredukce 

stala ekonomicky výhodnější. Jaké produkty budou získány a jak vysoké budou jejich výtěžky 

závisí na vlnové délce použitého záření, tlaku, teplotě, volbě reduktantu a hlavně volbě 

fotokatalyzátoru a velikosti jeho částic. 

V rámci projektu Procesy snižování emisí CO2 – DeCOx procesy (MSM 6198910019) 

byl v letech 2007-2008 v laboratoři Katedry fyzikální chemie a teorie technologických 

pochodů sestaven fotochemický vsádkový reaktor pro výzkum fotokatalytické redukce CO2. 

Předmětem předložené diplomové práce je sestavení nového fotokatalytického reaktoru. 

Reaktor bude navržen na základě zkušeností a výsledků získaných v předchozích letech tak, 

aby se účinnost fotokatalytické redukce CO2 zvýšila.  

Výzkum je zaměřen na eliminaci makrokinetických jevů nově sestaveného reaktoru a 

na porovnání účinnosti tohoto reaktoru s reaktorem stávajícím. Práce se rovněž zabývá 

možností redukce oxidu uhličitého (CO2), jakožto hlavního skleníkového plynu, na jiné méně 

škodlivé či lépe využitelné látky. 
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5. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce byla řešena v rámci projektu Procesy snižování emisí 

CO2 – DeCOx procesy (MSM 6198910019). Cílem práce bylo: 

− Sestavení experimentální aparatury pro fotokatalytickou redukci CO2. 

− Eliminace makrokinetických prvků a stanovení optimálních podmínek 

fotokatalytické redukce CO2. 

− Identifikace produktů fotokatalytické redukce CO2 v plynné a kapalné fázi. 

− Posouzení vlivu různých průměrů použitých křemenných trubic v anulárním 

uspořádání na výtěžky hlavních produktů redukce CO2.  

− Porovnání účinnosti nově sestaveného reaktoru se stávajícím reaktorem pro 

fotokatalytickou redukci CO2. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1. Katalytické procesy 

6.1.1. Katalýza 

Reakce jejichž průběh je ovlivňován přítomností látek, které nejsou reakcí 

spotřebovávány, ale aktivují ji, byly objeveny již na začátku 19. století. Reakce tohoto typu 

byly pojmenovány jako katalytické. Wilhelm Ostwald, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie 

v roce 1902 definoval katalyzátor jako látku, která mění rychlost chemické reakce, aniž se 

sama objevuje v jejím sumárním zápisu.[3] 

Katalyzátor neovlivňuje chemickou rovnováhu reakce, ale pouze přispívá k jejímu 

rychlejšímu dosažení. Výsledné přeměny se dosahuje jiným, energeticky méně náročným 

mechanizmem, než u původní nekatalyzované reakce. Vhodná volba katalyzátoru často 

dovoluje aktivovat pouze jednu z více možných reakcí v systému. Katalytické působení se 

tedy neomezuje pouze na usnadnění celkové přeměny systému, ale někdy dovoluje řídit tuto 

přeměnu žádaným směrem.[4] 

Katalyzované reakce lze rozdělit do skupin podle skupenství katalyzátoru a reagující 

látky: 

− homogenní katalýza – katalyzátor je ve stejné fázi jako reagující látka (z pravidla 

plynná nebo kapalná) 

− heterogenní katalýza – katalyzátor je od reagující látky oddělen fázovým 

rozhraním 

− enzymová katalýza – uplatňuje se při biochemických procesech a řadí se mezi 

homogenní a heterogenní katalýzu 

Teoreticky je možno usuzovat, že je do systému potřeba přidat jen určitý podíl 

katalyzátoru pro přeměnu daného množství, protože katalyzátor není reakcí spotřebováván. 

Ve skutečnosti tento předpoklad neplatí, protože katalyzátor v průběhu reakce ztrácí svou 

aktivitu. Dochází k tomu vlivem různých příčin, jako jsou rozklad, sekundární reakce, změna 

fyzikální podstaty. Přesto však katalyzátor umožňuje přeměnu mnohonásobně většího 

množství reagujících látek než je jeho vlastní hmotnost.[4] 

Jako katalyzátory se uplatňují plyny, kapaliny, tuhé látky a některé látky živočišného 

původu (enzymy). V průmyslu se však nejběžněji používají pevné katalyzátory v čistém stavu 

nebo na nosičích.  
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Katalytická aktivita katalyzátoru může být zvýšena působením jiných látek: 

− koaktivátory – mají-li určitou vlastní aktivitu 

− aktivátory – nemají-li vlastní aktivitu 

− promotory – je-li jejich vlastní aktivita jen malá 

Naopak existují i látky, které aktivitu katalyzátoru snižují: 

− inhibitory – snižují aktivitu jen částečně 

− katalytické jedy – ruší aktivitu katalyzátoru úplně 

V některých případech reakci katalyzují vlastní produkty vzniklé reakcí. Takovéto 

reakce se nazývají autokatalytické. 

Jak již bylo řečeno výše, katalyzátor neovlivňuje rovnováhu reakce, ale pouze přispívá 

k jejímu rychlejšímu dosažení. Funkce katalyzátoru spočívá v tom, že výsledné přeměny se 

dosahuje jiným, energeticky méně náročným mechanizmem než u původní nekatalyzované 

reakce, neboť uskutečňuje chemickou přeměnu výchozích látek reakcí nebo reakcemi, jejichž 

aktivační energie jsou menší než aktivační energie původní reakce. 

I když řídícím krokem katalyzovaného děje, který se skládá z více kroků, je 

nejpomalejší krok reakce, tak výsledná rychlost je větší než v případě nekatalyzované reakce, 

která vyžaduje pouze jeden reakční krok (obrázek 1). Katalyzátor nemůže vyvolat reakci, 

která není z termodynamického hlediska možná. Jelikož katalyzátor zůstává po dokončení 

reakce nezměněn, nedodává systému žádnou energii a podle termodynamických zákonů 

nemůže ovlivnit polohu rovnováhy. A protože je rovnovážná konstanta chemické rovnováhy 

rovna poměru rychlostních konstant přímé a zpětné reakce, musí katalyzátor ovlivňovat 

rychlost přímé i zpětné reakce stejným způsobem. 

 

Obrázek 1: Schématické znázornění energetického průběhu reakce A + B → AB bez 

katalyzátoru a s katalyzátorem 
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6.1.2. Heterogenní katalýza 

U heterogenní katalýzy vystupuje katalyzátor jako oddělená fáze. Hlavní výhodou je, 

že katalyzátor působí selektivně. V praxi je nejběžnější případ, kdy katalyzátor je pevná látka 

a reagující látky jsou plynné. K vlastní reakci dochází na rozhraní těchto dvou fází. Celkový 

průběh reakce plynu s pevným katalyzátorem probíhá jako sled dílčích dějů. Výsledná 

rychlost závisí na rychlosti nejpomalejšího kroku. Tyto děje se dělí do dvou skupin, a to děje 

látkového transportu, které jsou převážně fyzikální povahy a děje látkových přeměn, které se 

řadí mezi chemické děje. Vedle těchto dějů dochází také k uvolnění nebo spotřebování tepla, 

zejména u chemických dějů. Výsledný pochod je tedy ještě komplikován přenosem tepla mezi 

katalyzátorem a hlavním proudem plynu.[4] 

− transport výchozích látek z plynné fáze k povrchu 

katalyzátoru (konvekcí a difúzí) – vnější difúze 

− transport výchozích látek z vnějšího k vnitřnímu povrchu 

katalyzátoru – vnitřní difúze 

− adsorpce výchozích látek na povrch katalyzátoru 

− povrchová reakce 

− desorpce produktů 

− transport produktů od vnitřního povrchu  

katalyzátoru – vnitřní difúze 

− transport produktů od vnějšího povrchu katalyzátoru do 

plynné fáze – vnější difúze 

Právě látkový transport nebo-li makrokinetické jevy značně ovlivňují katalytický děj. 

V případě, že některý děj látkového transportu je řídícím krokem katalýzy, pak charakter 

katalytického děje není určován chemickou reakcí, ale je závislý na konstrukci 

experimentálního zařízení a takto získané výsledky není možné přenést na jiné zařízení. 

Makrokinetické vlivy se snažíme eliminovat tak, aby nebyly řídícím krokem reakce. 

Vnější difúzi eliminujeme u kapalin tak, že zvýšíme intenzitu míchání nebo u plynů zvýšíme 

jejich průtok. V obou případech se usnadní látkový přenos a vnější difúze již nebude řídící 

krok. Rychlost vnitřní difúze závisí na rozměrech a struktuře pórů katalyzátoru a na velikosti 

částic. Oba děje, vnější i vnitřní difúze, vykazují nízkou závislost na teplotě.[4] 

Za předpokladu, že makrokinetické jevy jsou eliminovány, budou rychlost katalýzy 

určovat látkové přeměny. Přesněji nejpomalejší krok látkových přeměn. Řídícím krokem 
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může být adsorpce, desorpce nebo povrchová reakce. Ve všech případech jsou však naměřená 

data převeditelná na jiné zařízení. 

6.2. Fotochemické procesy 

6.2.1. Fotochemie 

Fotochemie je vědní obor, který se zabývá studiem vzájemných účinků zářivé energie 

a hmoty. Když na molekulu dopadne elektromagnetické záření a dojde k jeho absorpci, dojde 

tímto k excitaci molekuly. Množství energie, kterou záření obsahuje, závisí na jeho vlnové 

délce záření. Světlo v ultrafialové a viditelné oblasti, má dostatečnou energii k excitaci 

molekul do vyšších elektronových stavů. Světlo v infračervené oblasti však dostatečnou 

energii nemá, a proto jsou po jeho pohlcení molekuly excitovány pouze do vyšších vibračních 

a rotačních stavů.[5] 

6.2.2. Fotochemické reakce 

Fotochemickými reakcemi nazýváme takové reakce, které jsou iniciovány světlem, či 

obecněji elektromagnetickým zářením. Příkladem fotochemické reakce, bez které by 

neexistoval život jak ho známe, je fotosyntéza.  

Fotochemický děj je zahájen absorpcí fotonu, kvanta elektromagnetického záření, o 

vlnové délce v ultrafialové a viditelné oblasti spektra. Molekula, která takto absorbovala 

foton, může získanou energii využít například ke zrychlení svého translačního pohybu nebo 

může reagovat s jinou molekulou.  

Při vzájemném působení světelné energie a hmoty probíhají z chemického hlediska 

děje, které lze rozdělit na dvě skupiny reakcí: 

− Chemiluminiscenční reakce jsou takové, u nichž se volná energie mění v energii 

světelnou, přičemž tepelný efekt není buď žádný nebo jen nepatrný. Rychlost 

těchto reakcí ovlivňují faktory (např.: rozpouštědlo, katalyzátor, koncentrace a 

teplota), jež mají vliv na normální chemickou reakci. Celkové množství 

uvolněného světla je úměrné množství reagujících látek. 

− Fotoluminiscence je pojem, kterým se označují dva podobné procesy, které se od 

sebe liší délkou dozařování po excitaci – fluorescence a fosforescence. Systém, 

který pohltil světlo, může vysílat nové záření. Pohlcením dopadajícího světla 

přejdou elektrony v atomech na nové dráhy. Jednoduchý přechod ze vzbuzeného 

stavu do původního má za následek emisi téže vlnové délky jako záření budící a 
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nazývá se rezonanční fluorescencí. Probíhá-li však zpětný návrat elektronů přes 

několik mezidrah, přičemž dochází k různým stavům degradace energie, vzniknou 

fotony méně energetického záření. Tento jev se nazývá fluorescence. Její emise je 

velmi krátká, u některých látek jen 10-9 s. Druhý jev fosforescence je pozorován u 

některých pevných látek, na rozdíl od fluorescence látky emitují záření o větší 

vlnové délce než má budící záření a emitované záření je dlouhodobého charakteru. 

Proto se fosforescenci také říká dlouhodobé dozařování.[6] 

6.2.3. Fotokatalýza 

Jednoduše řečeno, fotokatalýza je urychlení fotochemické reakce v přítomnosti 

katalyzátoru. K fotokatalýze se používají polovodičové katalyzátory. Polovodičové materiály 

se používají, protože mají vodivostní a valenční pásmo odděleno zakázaným pásmem. Tímto 

se liší od kovů, které mají elektronové stavy spojité (obrázek 2).  

 

Obrázek 2: Znázornění elektronových pásem u vodičů, polovodičů a izolantů 

Podle pásové teorie u krystalických látek s velkým počtem atomů vznikají 

polycentrované molekulové orbitaly, které vznikají podle teorie MO LCAO překryvem 

vhodných atomových orbitalů kolem atomů. Jakmile dojde k překrytí dvou atomových 

orbitalů, vzniknou dva molekulové orbitaly, jeden vazebný a druhý protivazebný. Tato 

interakce vede k hybridizaci atomových orbitalů a rozštěpení energetických hladin. V pevné 

krystalické látce jsou atomy ve velké koncentraci složeny do pravidelného tvaru. Elektrony 

jsou zde již velmi delokalizované, takže nelze určit, ke kterému konkrétnímu atomu patří 

jeden určitý elektron. Tyto elektrony vzájemně interagují a vytvářejí celý pás povolených 

energií. V pevné látce vzniká vždy mnoho elektronových pásů. Tyto pásy se mohou vzájemně 

překrývat nebo mezi nimi může být určitá mezera, kde se nevyskytuje žádný možný stav a 
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tato mezera se nazývá zakázaný pás. Zaplňování energetických pásů elektrony se řídí 

výstavbovým principem.[7]  

Valenční pás leží na nižší energetické hladině a je zcela obsazen valenčními elektrony. 

Naopak vodivostní pás leží na vyšší energetické hladině a bývá prázdný. U vodičů valenční a 

vodivostní pás na sebe těsně navazují nebo se dokonce překrývají, tímto dochází k snadnému 

přesunu valenčních elektronů do vodivostního pásu. Avšak u polovodičů tyto dva pásy od 

sebe odděluje prostor, který se nazývá zakázaný pás, ve kterém se nenachází žádné 

elektronové vlnové stavy. Šířka zakázaného pásu určuje, zda-li je tuhá látka izolant nebo 

polovodič. Polovodiče mají šířku pásu menší než 3,5 eV a izolanty mají tuto šířku větší.[8] V 

případě izolantů má zakázaný pás tak vysokou energii, že přesun valenčních elektronů není 

možný. Naopak u polovodičů k přesunu elektronů dojde jen v případě, že je látce dodána 

energie rovná nebo větší než je energie zakázaného pásu. Tato energie je nejčastěji dodána 

fotonem v podobě kvanta světelné energie. 

Dodáme-li polovodičovému materiálu energii, v případě fotokatalýzy světelnou 

energii, absorpcí fotonu, uvolní se některé elektrony z vazeb krystalové mřížky a stávají se 

volnými elektrony. Ve vazbách po nich zůstanou místa s nedostatkem záporného náboje, 

kterým se říká díry. Dírám se přisuzuje charakter kladně nabitých částic. Dodaná energie musí 

byt stejná nebo větší než je energie zakázaného pásu. Uvolněné elektrony se přesunují do 

vodivostního pásu a ve valenčním pásu zůstávají kladně nabité díry. Proces vzniku dvou 

druhů volných nosičů elektrického náboje se nazývá generace párů volný elektron – díra.[9] 

Vznikem páru elektron – díra, se po ozáření mohou částice katalyzátoru k okolním 

molekulám chovat jako elektronové donory nebo akceptory. Uvolněné elektrony vykonávají 

neuspořádaný pohyb, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že elektron „zaplní“ některou díru po 

jiném uvolněném elektronu. Tomuto jevu se říká rekombinace páru volný elektron – díra. Z 

tohoto důvodu je životnost páru elektron – díra velmi krátká, řádově  

10-9 s. Rekombinaci páru elektron – díra se snažíme zabránit před nastávající chemickou 

reakcí probíhající na povrchu katalyzátoru.[8] 

Jakými faktory je tedy možné ovlivnit průběh fotokatalýzy? Mezi hlavní faktory 

ovlivňující rychlost fotochemické reakce patří: 

− typ použitého katalyzátoru 

− povrch katalyzátoru 

− energie záření použitého k aktivaci katalyzátoru 
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další faktory, které mají vliv na fotokatalytickou reakci jsou: 

− pH, které ovlivňuje náboj na povrchu katalyzátoru a tím také způsob transformace 

substrátu 

− koncentrace substrátu, na níž závisí kinetika reakce 

− tok fotonů, protože přebytek světelného záření urychluje rekombinaci páru volný 

elektron – díra 

− teplota, vyšší teploty, které obecně vedou k vyšším reakčním rychlostem, 

způsobují častější kolize mezi polovodičem a substrátem.[8] 

6.2.4. Laboratorní fotochemické reaktory 

Fotoreaktory jsou zařízení, ve kterých probíhají fotochemické reakce. Konstrukce 

fotoreaktorů bývá mnohem složitější než u běžných reaktorů. Obecně platí, že ať se jedná o 

reaktor vsádkový či průtočný, musí být vybaven výkonným zdrojem záření, opatřen 

dostačujícím mícháním a zařízením pro přívod plynů do reakční směsi, protože plyn je často 

reakční komponentou nebo ochrannou atmosférou. Reaktor také bývá vybaven chlazením a to 

ze dvou důvodů. Jednak vlastní reakce může být exotermická, ale hlavně zdroj záření je 

obvykle výkonným tepelným zdrojem, který je nutno chladit. Ať už proto, aby se reakční 

směs zbytečně nezahřívala, ale i proto, že ani zdroj záření se kvůli své funkčnosti nesmí 

přehřát.[10] Dalším důležitým konstrukčním faktorem je nutnost ozáření katalyzátoru a 

zajištění dostatečného kontaktu katalyzátoru a reaktantu.  

Z hlediska pohybu reakční směsi v reaktoru se reaktory dělí do tří základních 

skupin:[8] 

− Vsádkový reaktor – nemá žádný kontinuální vstup ani výstup reakční směsi. Na 

začátku je reaktor napuštěn reakční směsí a po skončení reakce je vypuštěn. 

Koncentrace, teplota a reakční rychlost se mění s časem v závislosti na průběhu 

reakce. Za předpokladu ideálního míchání je v daném čase teplota, koncentrace i 

reakční rychlost v celém objemu stejná. 

− Průtočný reaktor s pístovým tokem – se skládá z trubek. V případě pístového 

toku, se vlastnosti reakční směsi mění s dráhou ve směru toku a dochází zároveň k 

promíchání reakční směsi. V jakémkoli místě daného průřezu jsou však konstantní. 

− Míchaný průtočný reaktor – má kontinuální přívod a odvod reakční směsi, které 

je v reaktoru mechanicky promíchávána. V případě ideálního míchání a ustáleného 

stavu je složení a teplota reakční směsi v jakémkoli místě reaktoru konstantní. 
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Na základě polohy zdroje záření vzhledem k reakční nádobě se reaktory dají rozdělit 

do dvou základních skupin, a to s vnitřním nebo vnějším ozařováním. Mezi reaktory s 

interním zdrojem záření patří tzv. imerzní typ reaktoru. Příkladem může být reaktor s 

ponorným prstem, který může pracovat jak v průtočném, tak v dávkovacím režimu.  

6.2.4.1. Vsádkové reaktory s ponorným prstem 

Vsádkové reaktory s ponorným prstem, ať provozní či laboratorní, jsou obvykle 

konstruovány tak, že do reakční nádoby, která obsahuje vlastní reakční směs, se ponoří prst, 

který je kompletně zkonstruován z opticky vhodného materiálu. Jedná z možností konstrukce 

reaktoru je na následujícím obrázku (obrázek 3). Výhodou tohoto uspořádání je konstrukční 

jednoduchost a zároveň vysoká fotonická účinnost. 

 

Obrázek 3: Vsádkový fotochemický reaktor s ponorným prstem 

6.2.4.2. Vsádkové reaktory s přečerpáváním reakční směsi 

Tento typ vsádkového reaktoru je rozdělen do dvou částí, kdy první část je retenční 

nádoba, která je obvykle míchána a chlazena. Z této nádoby je reakční směs cirkulačně 

přečerpávána do druhé části reaktoru, kde se uskutečňuje vlastní ozařování. Schématicky 

znázorněný vsádkový reaktor s přečerpáváním reakční směsi je na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Schéma cirkulačního fotoreaktoru 

6.2.4.3. Filmový fotochemický reaktor 

Filmový fotochemický reaktor je příklad jiného konstrukčního uspořádání fotoreakční 

části reaktoru. V tomto případě ozařovaná reakční směs stéká v tenkém filmu po reakční 

stěně. V podstatě zde neexistuje zpětné promíchávání. Reaktor se používá v případě, kdy je 

reakční směs velmi viskózní. Výhodou je velmi dobrý odvod tepla.[11] Reaktor je znázorněn 

na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Filmový fotoreaktor 
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6.2.4.4. Anulární reaktor 

Dalším typem reaktoru s interním zdrojem záření je anulární reaktor, který odpovídá 

imerznímu reaktoru, avšak reakční nádoba je omezená koaxiálním válcem. Výbojka je 

umístěna v ose symetrie. Reaktor může pracovat jak v průtočném, tak i v dávkovacím režimu. 

Prakticky všechny vyzářené fotony dosáhnou reakčního média. V případě malé velikosti 

reaktoru je možné zvýšit účinnost celého reakčního procesu přidáním reflexního obalu na 

vnější stěnu reaktoru, která bude odrážet záření zpět do reakční směsi. Příklad anulárního 

reaktoru je na obrázku 6.[8], [5] 

 

Obrázek 6: Anulární fotoreaktor 

6.2.4.5. Průtočné fotoreaktory 

Průtočné reaktory jsou určeny pro kontinuální způsob výroby. Základem jsou opět 

ozařovací jednotky, které principiálně mohou být stejné jako u přečerpávacích reaktorů, 

většinou ve větším počtu zařazené do série – ozařovaný roztok protéká z jedné jednotky do 

druhé. V České republice se používají dva typy kontinuálních fotoreaktorů. 
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První z nich je založen na 400 W středotlakých Hg výbojkách, přičemž ozařovaný 

roztok protéká křemennou spirálou, v jejímž středu je výbojka umístěna. Křemenná spirála je 

chlazená destilovanou vodou a ozařovaný roztok protéká z jedné spirály do druhé, jak 

znázorňuje obrázek 7. V celém ozařovacím boxu je umístěno za sebou 6 spirál se 6 

výbojkami. V celé ozařovně je paralelně umístěno 30 ozařovacích boxů. 

 

Obrázek 7: Spirálový průtočný reaktor 

Druhý průtočný fotoreaktor používaný v České republice je eliptického tvaru, kde v 

jednom ohnisku je umístěna výbojka a v druhém ohnisku je rovná křemenná trubice, kterou 

protéká ozařovaný roztok. Jedná se tedy o reaktor s vnějším ozařováním. Vnitřní stěny 

eliptického pláště jsou z reflexního materiálu. Schéma fotoreaktoru je uvedeno na obrázku 

8.[8],[10]  
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Obrázek 8: Průtočný fotoreaktor s eliptickým reflektorem 

Výhodou fotoreaktoru s eliptickým reflektorem je jeho snadnější obsluha než v 

případě anulárního reaktoru a také existence homogenního záření, které vstupuje do reakční 

nádoby z vnějšku. Výhodou homogenního záření je dosažení vysoké selektivity probíhající 

reakce.[12] 

Druhým nejčastěji používaným fotoreaktorem s vnějším zdrojem záření je válcový 

fotoreaktor ozařovaný ze spodu (obrázek 9). Tento reaktor se používá v případě, když má 

reakční směs nebo produkt fotoreakce silně žíravé nebo rozpouštěcí vlastnosti. Takovéto 

roztoky znesnadňují volbu materiálu pro reakční nádobu a těsnění. Obzvláště v případě 

systému plyn – kapalina je nezbytné prudké míchání, proto je zdroj záření umístěn vně 

reakční nádoby, aby promíchávání nepřekážel. Perfektně míchaná reakční nádoba může 

pracovat kontinuálně, polokontinuálně nebo vsádkově. Zdroj záření je umístěn pod reakční 

nádobou, v parabolické formě, jejíž stěny jsou pokryty reflexivním materiálem.[12] 
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Obrázek 9: Fotoreaktor ozařovaný ze spodu 

6.3. Makrokinetické jevy 

Při testování katalyzátorů a při kinetických měřeních je důležité, aby experimentální 

data nebyla ovlivněna transportními jevy. Eliminací transportních jevů se lze přiblížit k 

některému modelu ideálního reaktoru, v tomto případě k ideálně míchanému izotermnímu 

reaktoru.[8]  

Jednotlivé makrokinetické jevy se vzájemně ovlivňují, a proto je nezbytné zkoumat je 

současně. V případě, že se tyto jevy analyzují každý samostatně, dochází k chybným 

závěrům. Na druhou stranu, studie všech jevů najednou je obtížná.[13] 

6.3.1. Vsádkový ideálně míchaný izotermní reaktor 

Vsádkový reaktor si lze představit jako válcovou nádobu s víkem, opatřenou vstupním 

otvorem pro přívod reakčních látek, míchadlem, zařízením pro výměnu tepla (duplikátor, had, 

izolace) a otvorem pro odběr produktů (obrázek 10). Teplosměnné zařízení je připojeno na 

přívod chladícího nebo ohřevného média.[14], [15] 

 

Obrázek 10: Vsádkový ideálně míchaný reaktor 

Podmínka izotermnosti reaktoru zajišťuje, že reakční směs v celém objemu reaktoru 

bude mít konstantní teplotu. V případě dosažení ideálního míchání má celá reakční směs v 
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každém okamžiku a libovolném místě stejné vlastnosti, jako jsou koncentrace všech složek, 

teplota, a v případě fotokatalytických reaktorů i stejná intenzita záření. 

Reálné reaktory nemohou úplně dosáhnout ideálních podmínek, jen se k nim v 

určitých případech mohou dostatečně přiblížit, tak že je považujeme za ideální. V případě 

podmínky izotermního reaktoru, musí být výměna tepla natolik dokonalá, aby se zabránilo 

uplatnění vlivu tepelného projevu chemické reakce. Tato podmínka je splněna u reakcí s 

malým tepelným zabarvením a u pomalých reakcí.[8] Dosažení ideálního míchání u reálných 

reaktorů se uskutečňuje dostatečně silným mícháním. Avšak ne ve všech případech je pouhé 

míchání dostačující k dosažení ideálního stavu. 

V případě ideálního fotochemického reaktoru je potřeba regulovat intenzitu záření, 

protože ke všem částicím katalyzátoru musí pronikat stejné množství záření. Tomuto 

zabraňuje příliš vysoká koncentrace katalyzátoru, protože velké množství částic katalyzátoru 

omezuje pronikání záření do reakční směsi, čímž vznikají koncentrační gradienty. 

Koncentračním gradientům vyplývajícím z nestejnorodosti pronikajícího záření je obtížné 

zcela zabránit. Tyto gradienty je možno eliminovat jen v případě, když je reaktor provozován 

pod plně vyvinutým turbulentním prouděním nebo velmi silným mícháním. Průnik světla do 

pórů katalyzátoru je spojen s vnitřní difúzí a ani sebesilnější míchání nemůže zajistit 

stejnoměrné rozptýlení světla v pórech katalyzátoru. Proto je potřeba u fotoreaktorů zajistit 

dostatečnou intenzitu záření, aby proces probíhal v difúzním režimu.[13] 

Nicméně, v případě že je fotokatalytická reakce dostatečně pomalá, koncentrace 

fotokatalyzátoru je menší než 1 g . dm-3 (stejná intenzita záření), rychlost záření je pod  

1 . 10-7 Einstein . cm-2 . s-1 a reakční směs je velmi dobře míchaná (ideální míchání) můžeme 

předpokládat, že nedochází k omezení přenosu hmoty v objemu kapaliny a reaktor se blíží k 

ideálním podmínkám.[13] 

6.3.2. Přenosové jevy 

Přenosovým jevům se také říká jevy transportní. Pojednávají o přenosu hmoty, tepla a 

hybnosti v heterogenním systému. V konkrétním případě fotokatalytické redukce CO2 přenos 

hybnosti nesledujeme. V případě izotermní reakce můžeme zanedbat i přenos tepla, protože 

tepelný efekt reakce je minimální a reakce probíhá dostatečně pomalu. Z přenosových jevů 

nás tedy nejvíce zajímá přenos hmoty. 

Přenosové jevy jsou nedílnou součástí vícefázových systémů a všechny probíhají 

současně, je tedy nutné je také současně zkoumat. Fotokatalytická chemická reakce je tvořena 

sledem samostatných kroků, přičemž část kroků jsou transportní jevy a druhá část je samotná 
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chemická reakce. Proto se snažíme přenosové jevy urychlit, aby řídícím krokem byla 

chemická reakce. Takovému systému se říká, že se nachází v tzv. kinetickém režimu. Tohoto 

stavu se dosahuje v případě vsádkového reaktoru velmi intenzivním mícháním a v případě 

průtočného míchaného reaktoru turbulentním prouděním. Jestliže je chemická reakce řídícím 

krokem fotokatalýzy, můžeme předpokládat, že se v reakčním prostoru netvoří žádné 

významné gradienty koncentrací ani teploty.[8] 

Při fotokatalytické redukci CO2 ve vodném roztoku NaOH v přítomnosti katalyzátoru 

existují tyto transportní jevy: 

− Difúze CO2 z plynné fáze přes fázové rozhraní (l-g) do kapaliny 

− Vnější difúze CO2 v kapalině 

− Vnitřní difúze CO2 v pevné fázi katalyzátoru 

− Vnitřní difúze produktů chemické reakce z pevné fáze katalyzátoru 

− Vnější difúze produktů chemické reakce v kapalině 

− Popř. difúze plynných produktů z kapaliny přes fázové rozhraní (l-g) do plynné 

fáze 

6.3.2.1. Vnější difúze 

Rychlost vnější difúze plynu k povrchu (produktů od povrchu) katalyzátoru závisí 

obecně na hydrodynamických a difúzních vlastnostech systému, jako jsou rychlost proudění 

plynu a kapaliny, velikost částic, difúzní koeficienty.[4] 

Kolem pevné částice katalyzátoru, který je ve vodném roztoku NaOH, je utvořen 

tenký film, který představuje fázové rozhraní l-s (obrázek 11).  

 

Obrázek 11: Schéma třífázového reakčního systému 

a – film kapaliny, která je ve styku s plynnou fází; b – vnitřní objem kapaliny; c – plynná 

fáze; d – katalyzátor; e – laminární film kapaliny na povrchu katalyzátoru 
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Většina rozpuštěného CO2 se dostává k filmu vytvořenému kolem pevné částice 

katalyzátoru konvekcí, která závisí na hydrodynamických podmínkách uvnitř kapaliny. 

Rozeznáváme dvě oblasti, které charakterizuje Reynoldsovo kritérium. Je-li Re < 30, je v 

reaktoru laminární proudění kapaliny, naopak když je Re > 100 je proudění turbulentní. Toto 

platí pro míchání v nádobách s hladkými stěnami a pro Reynoldsovo kritérium definované 

vzorcem (1). 

µ

ρdn
N

⋅⋅
=

2

Re      (1) 

kde n – počet otáček míchadla; d – průměr lopatky míchadla; ρ - hustota kapaliny; 

µ - viskozita kapaliny. 

Pro míchání reakční směsi je důležitá turbulentní oblast. Proudění má několik  

funkcí – přenáší kapalinu nasycenou plynem k povrchu katalyzátoru, homogenizuje reakční 

směs (přibližuje katalyzátor k hladině) a snižuje tloušťku laminárního filmu u povrchu 

katalyzátoru. Je obtížné rozlišit, na co má míchání největší vliv. Účinným mícháním se 

zvětšuje plocha styku kapalné a plynné fáze, přičemž absorpce plynu do povrchového filmu 

kapaliny je velmi rychlá a nemůže tedy být omezujícím krokem. 

V případě vsádkového fotoreaktoru se suspenzí katalyzátoru v kapalině bylo zjištěno, 

že vnější difúze plynu z kapaliny k povrchu katalyzátoru v případě intenzivního míchání má 

vliv jen v případě, že částice katalyzátoru mají velikost větší než 150 µm.[16] 

V daném případě fotokatalytické redukce CO2 můžeme na základě práce [16] vyvodit 

závěr, že existuje-li intenzivní míchání, tak vliv vnější difúze můžeme zanedbat, protože 

částice fotokatalyzátoru jsou mnohem menší než uvedená velikost 150 µm. 

6.3.2.2. Vnitřní difúze 

Chemická reakce vytváří v zrnu katalyzátoru koncentrační pole, vnitřní difúze 

koncentrační rozdíly naopak vyrovnává. Není-li vnitřní difúze dostatečně rychlá proti 

chemické reakci, je uvnitř zrna podstatně menší koncentrace výchozí látky a podstatně vyšší 

koncentrace produktů, než v reakční směsi okolo částice katalyzátoru. V důsledku toho je pak 

reakční rychlost nižší, než v případě kdy vnitřní difúze je rychlejším krokem než samotná 

chemická reakce. Rychlost vnitřní difúze však neovlivníme intenzitou míchání, protože není 

závislá na hydrodynamických podmínkách proudění okolo částice katalyzátoru.[17] 

Zkušenosti ukazují, že u většiny průmyslových katalyzátorů je vliv vnitřní difúze 

silný. Jednak je rychlost procesu difúzí bržděna, vlastnosti katalytické hmoty nejsou tedy 
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využity tak, jak by mohly být. Vlastnosti katalyzátoru nejsou závislé jen na vlastnostech 

katalytické hmoty (aktivitě katalyzátoru), ale i na difúzním koeficientu látek. Efektivní difúzní 

koeficient je veličina závislá na vlastnostech difundující látky (molekulová hmotnost), 

porozitě zrna (zdánlivá hustota zrna), tvaru a průměru póru.[17] 

V konkrétním případě fotokatalytické redukce CO2 se problém vnitřní difúze skládá ze 

dvou samostatných dějů: 

− vnitřní difúze reaktantů a produktů dovnitř a ven z póru částice katalyzátoru 

− průnik záření dovnitř katalyzátoru 

Na začátek je třeba uvést, že částice připraveného katalyzátoru ZnS jsou neporézní a 

tzv. porózita je teprve výsledkem aglomerace, která je silně závislá na pH reakční směsi. 

Stupeň aglomerace přímo definuje porozitost použitého katalyzátoru.  

Vliv vnitřní difúze u heterogenních reakcí se vyjadřuje pomocí účinnostního faktoru, 

který se definuje jako podíl reakční rychlosti ovlivněné vnitřní difúzí a reakční rychlosti bez 

vlivu vnitřní difúze. Celkový účinnostní faktor η0 je definován jako součin účinnostního 

faktoru přenosu hmoty difúzí ηdif a účinnostního faktoru přenosu fotonů ηatt podle následující 

rovnice (2).[16] 

η0 = ηdif ⋅ ηatt       (2) 

Faktor ηdif vyjadřuje reakční rychlost v částici, ve které dochází k tvorbě páru volný 

elektron – díra. Druhý účinnostní faktor ηatt zahrnuje všechna omezení vzniklá omezením 

průniku záření. Předpokládáme, že nedochází k omezení průchodu reaktantů do, nebo 

produktů z, částice katalyzátoru.[16] 

Difúzivní účinnostní faktor je funkcí průměru částic (aglomerátů) katalyzátoru a 

množství absorbovaného záření. Pokud průměr částice (aglomerátu) stoupá, zvětšuje se také 

difúzivní faktor. Průměrná reakční rychlost je větší v případě nízké absorpce záření, protože 

záření se dostává k téměř celému povrchu katalyzátoru a může se dostat i do středu částic 

(aglomerátů). Naopak v případě, kdy je absorpce záření velmi vysoká (při nízkých vlnových 

délkách), je velmi vysoká reakční rychlost na povrchu částic katalyzátoru, ale téměř žádná v 

pórech katalyzátoru, protože téměř žádné záření nepronikne dovnitř pórů, aby aktivovalo 

katalyzátor. Tento efekt snižuje průměrnou reakční rychlost.[16] 

V případě účinnostního faktoru přenosu fotonů dochází ke snížení celkového 

účinnostního faktoru vlivem silných absorpčních schopností katalyzátoru. Průnik záření v 

částici (aglomerátu) je závislý na vlnové délce a pórovitosti katalyzátoru a není závislý na 

průměru aglomerátu. 
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Shrnutím na závěr lze poznamenat, že omezení vnitřního přenosu hmoty v částicích 

(aglomerátech) katalyzátoru bude vždy přítomno. Pouze ve speciálním případě, kdy je 

koncentrace výchozích látek nízká, je omezení vnitřního přenosu hmoty tvořeno převážně 

omezením průniku záření. V tomto případě a když jsou velikosti částic katalyzátoru menší než 

1 µm bude reakce probíhat stále v kinetickém režimu. Omezení přenosu hmoty uvnitř částic 

katalyzátoru popsané difúzivním účinnostním faktorem je málo významné.[16] 

6.4. Fotokatalytická redukce CO2 

Oxid uhličitý je velmi inertní a stabilní plyn, proto je jeho redukce obtížná. Snaha 

snížit emise CO2 fotokatalytickou redukcí lze považovat za výhodnou, protože nejen 

odstraňuje CO2, ale zároveň jej přeměňuje na užitečnější produkty jako je methan, methanol, 

kyselina mravenčí, formaldehyd a jiné látky. Mezi základní a nejběžněji používané 

katalyzátory v této oblasti patří oxid titaničitý a to zejména díky své chemické stálosti, 

netoxicitě a finanční dostupnosti.  

Průtočný fotoreaktor, kde je proud plynu CO2 mimo jiné využíván k promíchání 

suspenze katalyzátoru, byl použit ve studii Aurian-Blajeni a kol. [18]. Reakce probíhala v 

kapalné fázi, kde suspenzí fotokatalyzátoru v destilované vodě probublával CO2. K ozařování 

byla použita vysokotlaká Hg lampa (500 W) a ozařovaná nádoba byla tvořena 

borosilikátovým sklem. Produktem fotoredukce byl methanol, formaldehyd a methan. 

Cho-Ching Lo a kol. [19] použili průtočný reaktor z křemenného skla, ve kterém byla 

uložena vrstva práškového katalyzátoru (TiO2/ZrO2). Reaktor byl ozařován čtyřmi  

15 W nízkotlakými Hg lampami umístěnými zevně reaktoru. Reakce probíhala v plynné fázi a 

jako reduktant byl použit vodík. Produkty fotoredukce byly methan, oxid uhelnatý a ethan. 

Dalším možným uspořádáním bylo sestavení reaktoru způsobem, kde uvnitř reaktoru z 

křemenného skla byla umístěna optická vlákna [20 – 22], která byla potažena vrstvou 

fotokatalyzátoru (kovy dopovaný TiO2) a zdroj záření byl umístěn vně reakční nádoby. J. C. 

S. Wu a kol. [20, 21] použili jako zdroj záření Hg lampu (365 nm) a hlavním produktem byl 

methanol. V obou případech byl použit vsádkový reaktor a reakce probíhala v plynné fázi. 

Nguyen a kol. [22] použil jako zdroj záření sluneční světlo a reaktor s optickými vlákny byl 

sestaven jako průtočný, přičemž reaktorem proudil CO2 s vodní parou. Hlavní produkty byly 

ethylen a methan, přičemž výtěžky závisely na použitém katalyzátoru. 

Qin-Hui Zhang a kol. [23] použil křemennou trubici, přičemž uprostřed trubice byla 

deska z křemenného skla, na které byl nanesen fotokatalyzátor (Pt dopovaný TiO2). Reaktor 

byl ozařován z vnějšku vysokotlakou Hg lampou chlazenou vodou. Reakce probíhala v 
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plynné fázi, v reaktoru byla kromě CO2 přítomna také vodní pára. Po vytlačení vzduchu byl 

reaktor utěsněn a pracoval dále jako vsádkový. Hlavními produkty byl methan a methanol. 

Dalšími případy, kde bylo použito pevné lože fotokatalyzátoru (ve formě tablet) jsou 

práce S. S. Tana a kol. [24, 25]. Fotokatalyzátor umístěn v trubici z křemenného skla a reaktor 

byl ozařován vnějším zdrojem záření. Vždy byly použity tři UV lampy. Reakce probíhala v 

plynné fázi a reaktor pracoval jako vsádkový. S. S. Tan a kol. porovnávali výtěžky produktů v 

závislosti na vlnové délce použitého záření [24] a v závislosti na čase [25]. V obou případech 

byl methan hlavní produkt, dále byly také detekovány H2 a CO. 

Vsádkový fotoreaktor s vnějším zdrojem záření použili ve svých výzkumech Mizuno a 

kol. [26] a Kaneco a kol. [27]. V obou případech byl použit práškový fotokatalyzátor TiO2. 

Mizuno a kol. [26] sledoval rychlost redukce CO2 v závislosti na tlaku CO2. Hlavními 

produkty byly produkty v kapalné fázi (kyselina mravenčí, alkoholy), plynné produkty byly 

zastoupeny v menší míře (methan, ethan, ethylen). Kaneco a kol. [27] použili jako reduktant 

kapalný CO2 a vodu. Jako zdroj záření byla použita Xe lampa (990 W). Bylo zjištěno, že v 

tomto případě nevznikají žádné plynné produkty, v kapalné fázi vzniká kyselina mravenčí. 

Poslední typ nejčastěji používaných fotoreaktorů jsou reaktory s ponorným prstem  

[28 – 30]. Sasirekha a kol. [28] sledovali průběh fotoredukce CO2 v závislosti na množství 

Ru, kterým byl dopován TiO2. V případě dopovaného TiO2 byly výtěžky vyšší, než při použití 

čistého TiO2. Vlastní fotoreaktor byl tvořen reakční nádobou se suspenzí fotokatalyzátoru, do 

které byl umístěn ponorný prst. Byla použita 1000 W vysokotlaká Hg lampa (365 nm) 

chlazená vodou. Hlavními produkty byly formaldehyd, kyselina mravenčí a methanol. Young 

Ku a kol. [29] zkoumali průběh redukce CO2 v závislosti na použitém množství 

fotokatalyzátoru TiO2. Fotoreaktor byl tvořen ponorným prstem a hlavní produkty byly 

methan a methanol. Tseng a kol. [30] se zabývali účinnosti fotoredukce CO2 v závislosti na 

množství Cu použité k dopování TiO2. Fotoreaktor byl použit s ponorným prstem, s 8 W Hg 

lampou (254 nm). Hlavním produktem byl methanol. Rovněž bylo zjištěno, že výtěžek 

methanolu se zvýší použitím vodného roztoku NaOH. 

Při fotokatalytické redukci CO2 se nepoužívají jen katalyzátory na bázi TiO2, ale 

některé výzkumné týmy použili jako fotokatalyzátor ZnS. Právě při použití ZnS se dosahuje 

vyšších výtěžků oxidu uhelnatého, mravenčanu, formaldehydu a methanolu. H. Inoue a kol. 

[31] použili jako fotokatalyzátor kovy dopovaný ZnS a v plynné fázi získali vodík a oxid 

uhelnatý a v kapalné fázi aceton a mravenčan. Nejvyšších výtěžků bylo dosaženo při 280 nm. 

P. Johne a kol. [32] redukovali CO2 pomocí ZnS v přítomnosti reduktantu 2,5-DHF. Redukcí 

získali mravenčan, methanol a formaldehyd. 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ METODY 

7.1. Příprava a charakterizace připraveného katalyzátoru 

Vzorek katalyzátoru ZnS byl syntetizován a charakterizován na Katedře analytické 

chemie a zkoušení materiálu, FMMI, VŠB-TUO. Pro práci byl používán jako fotokatalyzátor 

nanokompozit sulfidu zinečnatého a montmorillonitu (ZnS-MMT). Nanočástice ZnS byly 

připraveny precipitací z octanu zinečnatého a sulfidu sodného. Tvorba nanočástic ZnS 

probíhala v přítomnosti kationaktivního tenzidu cetyltrimethylammonium (CTA), který 

zabraňuje růstu částic a shlukování do větších aglomerátů. Tato nanosuspenze ZnS-CTA byla 

deponována na jílový minerál montmorillonit třepáním po dobu 24 hodin.  

Rozkladem nanokompozitu ve směsi silných kyselin s analytickou koncovkou 

atomové absorpční spektrometrie (spektrometr AA280FS, Varian Inc., Austria) byl stanoven 

obsah zinku.[33] Pro stanovení obsahu síry byla použita spalovací elementární analýza (CS-

244L, LECO, USA). UV-Vis spektra vzorku ZnS byla změřena na UV-Vis spektrum 

(Lambda 35, Perkin Elmer, USA). Analýzy byly provedeny a vyhodnoceny na Katedře 

analytické chemie a zkoušení materiálu, FMMI, VŠB-TUO. 

Pro studium morfologie vzorku ZnS byla použita transmisní elektronová mikroskopie, 

která byla prováděna na přístroji JOEL JEM 3010. Analýza byla provedena a vyhodnocena na 

pracovišti Institutu anorganické chemie Akademie věd ČR v Husinci-Řeži. 

7.2. Popis experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci CO2 

Fotochemický reaktor byl navržen na základě experimentů provedených na původním 

zařízení z let 2007 – 2008. V roce 2009 byl reaktor vyroben a dodán spolu s jednotlivými díly 

do laboratoře Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů VŠB-TU Ostrava. 

Kompletní experimentální aparatura sestává ze tří dílčích částí: 

− dávkování plynu, které se skládá z tlakové láhve s redukčním ventilem, 

rotametrem a jehlovým ventilem 

− reakční zóny, která je tvořena vlastním fotochemickým reaktorem a zdrojem záření 

− analytické jednotky, kterou tvoří dva plynové chromatografy. 

Superčistý CO2 (SIAD-Technické plyny) je přiváděn z tlakové láhve opatřené 

redukčním ventilem. Oxid uhličitý se používá jako reaktant a do reaktoru se přivádí přes 

uzavírací ventil a fritu. Průtok CO2 je měřen rotametrem (Omega FL-3861-C) a konstantní 



 - 29 - 
 

průtok je udržován jehlovým ventilem. Používaný CO2 byl s certifikátem maximálního 

množství uhlovodíků menším než 1 ppmv, aby bylo zabráněno kontaminaci uhlovodíky. 

K redukci byl použit anulární fotochemický reaktor, který byl vyroben z nerezové 

oceli. Průměr reaktoru byl 61,9 mm a výška byla 350 mm. Ve středu reaktoru byla umístěna 

trubice z křemenného skla, která byla vlepena do duralové kruhové příruby. Duralová příruba 

byla přišroubována pěti šrouby k reaktoru, přičemž ve spoji bylo umístěno těsnění. Do 

křemenné trubice byla vložena 8 W Hg lampa poskytující záření o vlnové délce 254 nm 

(Ultra-Violet Products Inc., USA, 11SC-1). Vnitřní objem reaktoru bez vložené trubice byl 

1,05 dm3. Na základě dřívějších pokusů byla stanovena optimální dávka katalyzátoru na  

1 g . dm-3 0,2 M roztoku NaOH. Dokonalé míchání reakční směsi bylo dosaženo 

magnetickým míchadlem (IKA-Werkw GmbH & Co.). Ve spodní části reaktoru byla 

umístěna teplotní sonda (Greisinger, GTF35) a pH elektroda se závitem (Greisinger, 

GE108/BNC). Hodnota teploty a pH byla měřena digitálním pH-metrem (Greisinger, GMH 

3530). Tlak byl měřen digitálním tlakoměrem (Greisinger, GMH 3111) pomocí tlakové sondy 

(Greisinger, GMSD 3,5 BAE) umístěné v horní části fotoreaktoru. Zmíněné veličiny byly 

kontinuálně snímány přes komunikační konvertor (Greisinger, GRS 3105) a speciální 

software (EBS9M recorder) do PC. Veškeré spoje byly realizovány spojkami Swagelok, 

všechny závity byly zatěsněny teflonovou páskou, plyn byl přiváděn teflonovou hadičkou a 

uzavírací a škrtící ventily byly rovněž typu Swagelok.  

Experimentální aparatura byla sestavena a uchycena ke stávající konstrukci, tak aby 

bylo možné současně využívat původní i nový reaktor. Pomocí speciálních úchytů firmy 

Dušan Trnka – montážní technika. Ke konstrukci byla kromě reaktoru přichycena také UV 

lampa a tlaková sonda. Schéma experimentálního zařízení je uvedeno na obrázku 12, 

fotografie jsou v příloze č. 1. 

Analytická část experimentální aparatury se skládá z plynového chromatografu 

Agilent Technologies model 6890 N s dávkovací smyčkou a split/spliless injektážním 

systémem. Tento plynový chromatograf byl použit pro detekci plynných vzorků. Dělení bylo 

provedeno na koloně PoraPlot Q ( 30 m x 0,53 mm x 40 µm) a teplota kolony byla 40 °C. Pro 

analýzu uhlovodíků (CH4) byl použit detektor FID a pro analýzu CO, CO2, H2, O2 a N2 byl 

použit TCD detektor. Ke kalibraci GC byly použity kalibrační plyny 2,02 mol% CO,  

1,51 mol% H2 a 99,999 mol% CO2. 

Kapalné vzorky byly detekovány na plynovém chromatografu Agilent Technologies 

model 6890 N s dávkovací smyčkou a split/splitless injektážním systémem. K detekci 

methanolu byl použit detektor FID. Dělení bylo provedeno na koloně HP 5  
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(30 m x 0,53 mm x 40 µm), teplota kolony byla 40°C. Byla použita pětibodová kalibrace v 

rozsahu předpokládaných koncentrací methanolu. 

 

Obrázek 12: Schéma experimentálního zařízení 

7.3. Utěsnění aparatury 

Vzhledem k tomu, že reakce je velmi pomalá, je na těsnost aparatury kladen velký 

důraz. Spoje, provedené pomocí spojek Swagelok a těsnící teflonové pásky, vykazovaly 

dostatečnou těsnost. 

Pro utěsnění duralové příruby k nerezovému reaktoru bylo testováno několik druhů 

těsnění – teflonové, silikonové, gumové. Byla provedena sada měření, přičemž jako 

nejvhodnější těsnění bylo vyhodnoceno gumové těsnění, vyrobené na zakázku firmou 

GÜSCHU těsnící technika s.r.o. 

Další možný zdroj netěsnosti byl v místě vlepení křemenné trubice do duralové 

příruby. Nejprve bylo použito konstrukční dvousložkové rychle vytvrzující lepidlo (A4545 

dodavatel firma HF MARKET s.r.o.), vhodné pro lepení spojů kov – sklo. Zpočátku byla 
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použita pouze tenká vrstva lepidla, avšak po opakovaném měření došlo k vytvoření trhlinek a 

postupnému úniku plynu. Při použití většího množství lepidla došlo, z důvodu rozdílných 

teplotních roztažností lepidla, duralu a křemenného skla, k prasknutí trubice.  

Pro další měření bylo vlepení trubice realizováno silikonovým lepidlem (Body 

silikon), které je podstatně pružnější než výše zmíněné dvousložkové lepidlo. Toto utěsnění 

rovněž nebylo ideální a to ani po nanesení velké vrstvy lepidla. Jako poslední řešení vlepení 

trubice do duralové příruby byl zvolen způsob, kdy se do prostoru mezi trubici a přírubu 

vložila kaučuková guma, která je pružná a takto připravená trubice byla následně zalepena 

silikonovým lepidlem.  

7.4. Pracovní postup 

− Před začátkem měření byla k reaktoru připojena pH elektroda a teplotní a tlaková 

sonda. Tyto veličiny byly monitorovány v 10-ti minutových intervalech v průběhu 

celého měření. 

− Reaktor byl naplněn roztokem 0,2 M NaOH určitého objemu a nasypán 

fotokatalyzátor o koncentraci 1 g . dm-3.  

− Bylo zapnuto magnetické míchadlo. 

− Do reaktoru byla vsunuta křemenná trubice s UV lampou a pomocí příruby byla k 

reaktoru přišroubována pěti šrouby. 

− Škrtící a uzavírací ventily byly plně otevřeny a do reaktoru se začal přivádět CO2, 

který přes fritu probublával suspenzi. 

− Po deseti minutách sycení suspenze oxidem uhličitým byl škrtící ventil přivřen, 

čímž byl v reaktoru udržován konstantní tlak v rozmezí 1110 – 1120 mbar. 

− Reakční směs byla sycena dalších 20 minut, čímž došlo k vytlačení vzduchu z 

reakčního systému a dokonalému nasycení roztoku. 

− Počáteční pH suspenze kleslo z 12,2 na hodnotu 6,8. 

− Sycení bylo ukončeno současným uzavřením redukčního ventilu a škrtícího 

ventilu, následně byly uzavřeny i oba uzavírací ventily. 

− Do křemenné trubice byla vsunuta UV lampa a jejím zapnutím byla zahájena 

fotokatalytická redukce. 

− Po 24 hodinách byla UV lampa vypnuta, plynný vzorek byl odebrán plynotěsnou 

stříkačkou přes septum a ihned analyzován na GC. 
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− Reaktor byl rozebrán a křemenná trubice byla důkladně očištěna kartáčkem, aby 

nedošlo k zanesení pórů katalyzátorem. 

− Stříkačkou byl odebrán kapalný vzorek, který byl přefiltrován přes filtr (OEM 

Filter PTFE 0,45 µm) do vialky, která byla až do analýzy na GC uchována v 

lednici. 

− Zbytek suspenze byl odebrán stříkačkou, byly odpojeny teplotní a tlaková sonda a 

pH elektroda, která byla opláchnuta demineralizovanou vodou. 

− Fotoreaktor byl důkladně vyčištěn, aby v něm nezůstaly žádné zbytky katalyzátoru. 

Pozn.: V případě, že se reakce spouštěla po delším stání reaktoru (např. po víkendu), 

bylo nejdříve potřeba reaktor naplnit roztokem 0,2 M NaOH, roztok nasytit CO2 až do 

hodnoty pH 7 a následně nechat asi 5 minut uzavřený. Poté byl roztok NaOH odebrán a vylit, 

dále se pokračovalo se podle uvedeného postupu. 

7.5. Slepý pokus 

Na počátku byl proveden slepý pokus pro ověření, že produkty redukce CO2 vznikají 

pouze fotokatalytickou reakcí za přítomnosti katalyzátoru ZnS a s použitím UV záření. 

Reakční směs byla ozařována UV lampou bez přítomnosti katalyzátoru ZnS. Při provádění 

slepého pokusu bylo zjištěno, že silikonové lepidlo při dlouhodobém vystavení UV záření 

uvolňuje methan. Výrobce tuto skutečnost neuvádí, naopak garantuje, že lepidlo je odolné 

proti UV záření. Množství methanolu s opakovaným ozařováním klesalo. Byla provedena 

sada opakovaných 24 hodinových měření, kdy lepidlo bylo vystavováno UV záření. Při 

šestém opakování slepého pokusu nebyl na GC již žádný produkt fotoredukce CO2 

zaznamenán.  
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8. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A 

JEJICH DISKUZE 

8.1. Příprava a charakterizace připraveného katalyzátoru 

Stanovení obsahu ZnS v nanokompozitu 

Metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro stanovení obsahu zinku a 

spalovací elementární analýzou pro stanovení obsahu síry bylo stanoveno cca  

0,7 mmol . g-1 ZnS v kompozitu. 

UV-Vis spektrometrie 

UV-Vis spektrum nanočástic ZnS v přítomnosti CTA (obrázek 13) vykazuje absorpční 

hranu odpovídající energii zakázaného pásma (tzv. band gap). Tato absorpční hrana vykazuje 

oproti částicím rozměrů nad oblastí nano (tzv. bulk) posun k nižším vlnovým délkám, což je 

důkazem tvorby nanočástic.[34] Tenká křivka v obrázku 13 znázorňuje spektrum filtrátu po 

deponování částic na montmorillonit. Je zřejmé, že žádné částice již v roztoku přítomny 

nejsou, což potvrzuje jejich adsorpci na montmorillonit.  

 

Obrázek 13: UV-Vis spektrum nanosuspenze ZnS-CTA (tučně) a spektrum roztoku po 

třepání s MMT (tence) 
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Transmisní elektronová mikroskopie 

Obrázek 14 zobrazuje strukturu nanokompozitu ZnS při různých zvětšeních. Obrázek 

14A potvrzuje přítomnost nanočástic ZnS o rozměrech 3 – 5 nm. Obrázek 14B naznačuje, že 

nanočástice ZnS se nacházejí ve shlucích, pravděpodobně následkem působení tenzidu CTA. 

Ten se sorbuje na povrch i do mezivrství montmorillonitu a podílí se na hmotnosti kompozitu 

cca jednou čtvrtinou. Vložený obrázek v obrázku 14B znázorňuje SAED (Selected Area 

Electron Diffraction) snímek nanokompozitu ZnS – MMT, na jehož základě byla stanovena 

krystalografická modifikace nanočástic ZnS jako romboedrická. 

 

Obrázek 14: Snímky nanokompozitu ZnS-MMT z transmisní elektronové mikroskopie 

8.2. Experimentální eliminace makrokinetických prvků 

Makrokinetické jevy ve fotokatalytické reakci s kapalnou a plynnou fázi jsou 

způsobeny vnitřní a vnější difúzí. Ballari a kol. popsal ve svých studiích [13, 16], že vnější 

difúzi lze u fotochemických reakcí eliminovat intenzivním mícháním. V případě vnitřní 

difúze je problém složitější, protože se tento děj skládá z přenosu reaktantů a produktů uvnitř 

póru katalyzátoru a navíc z prostupu záření do částice katalyzátoru. 

Dosažení dokonalého míchání závisí na geometrii reaktoru a použitém objemu 

kapalné fáze. V našem případě byly reaktory válcové a promíchávané magnetickým 

míchadlem. Dokonalé promíchání vyšších prostor reaktoru silně záviselo na použitém objemu 

kapalné fáze a na použitém průměru křemenné trubice. 
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8.2.1. Původní reaktor 

Sadu pěti měření v původním reaktoru provedla paní Ing. Kamila Kočí Ph.D. [8] v 

roce 2008. Zkoumána byla závislost výtěžku fotokatalytické redukce CO2 na objemu kapalné 

fáze. Použit byl katalyzátor TiO2 (Degussa P25). Reakční směs byla sycena CO2 při 

konstantním tlaku 110 kPa a reakce probíhala vsádkově po dobu 24 hodin. Objem kapalné 

fáze byl 50, 100, 150, 200 a 250 ml. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tabulka 1: Výsledky měření fotokatalytické redukce CO2 v původním reaktoru [8] 

Tlak 

(kPa) 

Teplota 

(°C) 

Objem plynné fáze 

(ml) 

mkat 

(g) 

CH4 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

H2 

(ppm) 

CH3OH 

(µg . l-1) 

112,6 34,8 330 0,05 26 0 0 13 

113,6 35,6 280 0,10 67 6 1165 51 

110,1 36,0 230 0,15 49 4 899 28 

108,6 36,4 180 0,20 27 20 1613 13 

109,9 35,9 130 0,25 38 30 2616 8 

Výpočet látkových množství jednotlivých plynných produktů vychází ze stavové 

rovnice ideálního plynu a Daltonova zákona (2) a jsou vztažené na 1 gram katalyzátoru, jak 

uvádí rovnice (3) (tabulka 2). 

TRnVpx ii ⋅⋅=⋅
⋅

    (2)  
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⋅⋅

⋅⋅
=     (3) 

xi – molární zlomek produktu, p – tlak (Pa); V – objem plynné fáze (m3); ni – látkové 

množství produktu i (mol); R – molární (universální) plynová konstanta (J . K-1 . mol-1);  

T – teplota (K); mkat – hmotnost katalyzátoru (g). 
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Tabulka 2: Koncentrace výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na původním 

reaktoru 

Objem kap. fáze 

(ml) 

CH4 

(µmol/g kat) 

CO*10 

(µmol/g kat) 

H2/10 

(µmol/g kat) 

CH3OH*10 

(µmol/g kat) 

50 7,6 0,0 0,0 4,1 

100 8,3 7,4 14,4 15,9 

150 3,2 2,6 5,9 7,9 

200 1,0 7,6 6,1 4,1 

250 0,9 6,7 5,8 2,5 

Z tabulek 1 a 2 je vidět, že optimální objem kapalné fáze u původního reaktoru byl 

stanoven na 100 ml, graficky jsou výsledky znázorněny na obrázku 15. Pro stanovený 

optimální objem byla provedena fotoredukce CO2 s katalyzátorem ZnS. Výsledky z tohoto 

měření byly porovnány s výsledky získanými na novém reaktoru (obrázek 20). 
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Obrázek 15: Závislost výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na objemu kapalné 

fáze – původní reaktor 
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8.2.2. Nový reaktor s trubicí o průměru 3,5 cm 

Na novém reaktoru bylo provedeno měření fotokatalytické redukce CO2 za účelem 

získání závislosti výtěžků produktů na objemu kapalné fáze, přičemž se výsledky porovnávají 

s výsledky dosaženými na původním reaktoru a s výsledky na novém reaktoru s použitím 

křemenných trubic o různých průměrech. Objem kapalné fáze byl 80, 100, 120 a 140 ml. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Výsledky měření fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s trubicí 3,5 cm 

Tlak 

(kPa) 

Teplota 

(°C) 

Objem plynné fáze 

(ml) 

mkat 

(g) 

CH4 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

H2 

(ppm) 

CH3OH 

(µg . l-1) 

116,2 31,8 645 0,08 62,3 7,6 770 77 

116,9 34,8 625 0,10 110,0 13,0 1338 132 

118,5 34,4 605 0,12 93,8 17,4 1438 85 

115,7 33,9 585 0,14 87,7 19,6 1777 82 

Výtěžky jednotlivých produktů jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Koncentrace výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s 

trubicí 3,5 cm 

Objem kap. fáze 

(ml) 

CH4 

(µmol/g kat) 

CO*10 

(µmol/g kat) 

H2/10 

(µmol/g kat) 

CH3OH*10 

(µmol/g kat) 

80 23,0 27,9 28,5 29 

100 31,4 37,1 38,2 41 

120 21,9 40,7 33,6 27 

140 16,6 37,1 33,7 26 

Graficky jsou výsledky znázorněny na obrázku 16. 
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Obrázek 16: Závislost výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na objemu kapalné 

fáze – nový reaktor + trubice d = 3,5 cm 

V případě použití trubice o průměru 3,5 cm a objemu 100 ml kapalné fáze, bude mezi 

trubicí a stěnou reaktoru mezikruží o šířce 1,345 cm, přičemž bude trubice za klidového stavu 

kapaliny ponořená 1,94 cm. Objem mezi dnem reaktoru a dnem trubice je  

60,2 ml, jak uvádí rovnice (4) a (5), zbylých 39,8 ml je již v prostoru mezikruží podle rovnice 

(9).  
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V1 – objem reaktoru (ml); V2 – objem trubice (ml); d1 – průměr reaktoru (cm); d2 – průměr 

trubice (cm); v – výška ponoření trubice v kapalné fázi (cm) 

8.2.3. Nový reaktor s trubicí o průměru 4 cm 

Sada měření fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s křemennou trubicí o 

průměru 4 cm byla provedena s objemy kapalné fáze 40, 60, 80 a 100 ml. Výsledky měření 

jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Výsledky měření fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s trubicí 4 cm 

Tlak 

(kPa) 

Teplota 

(°C) 

Objem plynné fáze 

(ml) 

mkat 

(g) 

CH4 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

H2 

(ppm) 

CH3OH 

(µg . l-1) 

117,9 32,6 590 0,04 114 12 1192 168 

117,8 32,9 570 0,06 125 13,8 1366 151 

117,9 32,6 550 0,08 135 21,1 1745 101 

118,4 33,7 530 0,10 117 16,6 1464 59 

Výtěžky jednotlivých produktů jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6: Koncentrace výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s 

trubicí 4 cm 

Objem kap. fáze 

(ml) 

CH4 

(µmol/g kat) 

CO*10 

(µmol/g kat) 

H2/10 

(µmol/g kat) 

CH3OH*10 

(µmol/g kat) 

40 80,0 84,2 65,2 57 

60 55,0 60,7 60,1 47 

80 43,1 67,3 55,6 32 

100 28,8 40,8 36,0 18 
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Z tabulek 5 a 6 je vidět, že výtěžky v kapalné i plynné fází rostou s klesajícím 

objemem kapalné fáze. Lze předpokládat, že při větších objemech kapaliny došlo k 

nedostatečnému míchání suspenze, a to zejména v úzkém anulárním meziprostoru. Ve vrchní 

části kapalné fáze nebyl katalyzátor udržován ve vznosu, jeho koncentrace nebyla ve všech 

místech reaktoru stejná. Katalyzátor postupně klesal do spodní části, čímž způsoboval stínící 

efekt. Optimální objem kapalné fáze u nového reaktoru s použitou trubicí o průměru 4 cm byl 

stanoven na 40 ml, graficky jsou výsledky znázorněny na obrázku 17. 
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Obrázek 17: Závislost výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na objemu kapalné 

fáze – nový reaktor + trubice d = 4 cm 

V případě použití trubice o průměru 4 cm a optimálního objemu 40 ml kapalné fáze, 

bude mezi trubicí a stěnou reaktoru mezikruží o šířce 1,095 cm a trubice nebude za klidového 

stavu kapaliny ponořená vůbec, jak bylo vypočteno v rovnici (5).  

8.2.4. Nový reaktor s trubicí o průměru 4,5 cm 

Sada měření fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s křemennou trubicí o 

průměru 4,5 cm byla provedena s objemy kapalné fáze 40, 60, 80 a 100 ml. Výsledky měření 

jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Výsledky měření fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s trubicí 4,5 cm 

Tlak 

(kPa) 

Teplota 

(°C) 

Objem plynné fáze 

(ml) 

mkat 

(g) 

CH4 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

H2 

(ppm) 

CH3OH 

(µg . l-1) 

115,1 32,7 480 0,04 143,6 14,7 1393 184 

118,9 34,5 460 0,06 148,7 17,4 1669 147 

116,0 33,9 440 0,08 162,9 23,3 1597 117 

118,5 35 420 0,1 176,7 26,5 1914 114 

Výtěžky jednotlivých produktů jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8: Koncentrace výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na novém reaktoru s 

trubicí 4,5 cm 

Objem kap. fáze 

(ml) 

CH4 

 (µmol/g kat) 

CO*10 

(µmol/g kat) 

H2/10 

(µmol/g kat) 

CH3OH*10 

(µmol/g kat) 

40 78,0 79,8 75,7 58 

60 53,0 62,1 59,5 46 

80 40,7 58,2 39,9 37 

100 34,3 51,5 37,2 36 

Z tabulek 7 a 8 je vidět, že výtěžky v kapalné i plynné fází rostou s klesajícím 

objemem kapalné fáze. Podobně jako v případě uspořádání reaktoru s trubicí o průměru 4 cm 

lze předpokládat, že při větších objemech kapaliny došlo k nedostatečnému míchání suspenze, 

a to zejména v úzkém anulárním meziprostoru. Ve vrchní části kapalné fáze nebyl katalyzátor 

udržován ve vznosu, jeho koncentrace nebyla ve všech místech reaktoru stejná. Katalyzátor 

postupně klesal do spodní části, čímž způsoboval stínící efekt. Optimální objem kapalné fáze 

u nového reaktoru s použitou trubicí o průměru 4,5 cm byl stanoven na 40 ml, graficky jsou 

výsledky znázorněny na obrázku 18. 
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Obrázek 18: Závislost výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 na objemu kapalné 

fáze – nový reaktor + trubice d = 4,5 cm 

V případě použití trubice o průměru 4,5 cm a optimálního objemu 40 ml kapalné fáze, 

bude mezi trubicí a stěnou reaktoru mezikruží o šířce 0,845 cm, přičemž trubice nebude za 

klidového stavu kapaliny ponořená vůbec.  

8.3. Porovnaní účinnosti stávajícího a nově sestaveného reaktoru 

Rozdíly mezi původním a novým reaktorem jsou v geometrii reaktorů. Původní 

reaktor má nejen menší objem, ale také mezi křemennou trubicí a dnem reaktoru je větší 

prostor. Porovnání obou reaktorů je shrnuto v tabulce 9. 
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Tabulka 9: Porovnání geometrie původního a nového reaktoru 

 
Původní  

reaktor 
Nový reaktor 

Průměr trubice 3,6 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 

Průměr reaktoru 5 cm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 

Výška reaktoru 34,5 cm 34,5 cm 34,5 cm 34,5 cm 

Objem reaktoru 680 ml 1038 ml 1038 ml 1038 ml 

Objem reaktoru s 

ponořenou trubicí 
380 ml 725 ml 630 ml 520 ml 

Vzdálenost trubice 

od dna 
5 cm 2 cm 2 cm 2 cm 

Výsledky naměřené na novém reaktoru byly porovnány s výsledky získanými na 

původním reaktoru. V porovnání s původním reaktorem jsou výtěžky fotokatalytické redukce 

podstatně vyšší, jak znázorňuje obrázek 19. Nový reaktor má větší průměr než původní 

reaktor a suspenze je v úzkém anulárním prostoru lépe promíchávána. Katalyzátor je ve 

vrchní části udržován ve vznosu, nedochází k jeho sedimentaci a následnému stínícímu 

efektu. Rovněž mezi křemennou trubicí s UV lampou a dnem reaktoru je menší prostor (u 

původního reaktoru 5 cm, u nového reaktoru 2 cm), čímž je docíleno intenzivnějšího 

ozařování reakční směsi (s rostoucí vzdáleností intenzita UV lampy výrazně klesá). Z obrázku 

19 je patrné, že při použití stejného objemu kapalné fáze (100 ml) a téměř stejného průměru 

křemenné trubice (3,6 cm a 3,5 cm) je díky výše zmíněným důvodům účinek fotoredukce v 

novém reaktoru 1,5 – 2 krát větší než v reaktoru původním. Pokud je v novém reaktoru použit 

optimální objem (40 ml), jsou výtěžky v plynné fázi větší téměř 4 krát a ve fázi kapalné 2,5 

krát. Z uvedených údajů lze vyvodit závěr, že geometrie reaktoru značně ovlivňuje účinnost 

fotokatalytické redukce oxidu uhličitého.  
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Obrázek 19: Závislost výtěžků fotokatalytické redukce CO2 na použitém průměru trubice, 

  objemu kapalné fáze a reaktoru 

Pokud je v reaktoru objem kapalné fáze 40 ml, trubice nejsou do kapaliny ponořeny 

vůbec, nezáleží na průměru použité křemenné trubice a reaktory jsou co do účinnosti totožné. 

Tímto měřením byla také potvrzena reprodukovatelnost výsledků. V tabulce 10 jsou uvedeny 

odhady absolutní a relativní chyby pro trubice s průměrem 4 cm a 4,5 cm.  
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Tabulka 10: Odhad absolutní a relativní chyby pro různé hodnoty výtěžků všech produktů 

Produkt 

 

Výtěžek 

trubice 4 cm 

(µmol/g-kat) 

Výtěžek 

trubice 4,5 cm 

(µmol/g-kat) 

Průměrný 

výtěžek 

(µmol/g-kat) 

Absolutní 

chyba 

(µmol/g-kat) 

Relativní 

chyba 

(%) 

CH4 80 78 79 1 1,3 % 

CH3OH*10 57 58 57,5 0,5 0,9 % 

CO*10 84 80 82 2 2,4 % 

H2/10 65 77 71 6 8,5 % 
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9. ZÁVĚR 

Rychlý nárůst ekonomických aktivit je doprovázen i zvyšujícími se emisemi 

skleníkových plynů. Emise skleníkových plynů vyprodukované lidskou činností mají 

podstatný vliv na zemské klima. Hlavním příčinou stále se zvyšující průměrné teploty Země 

je zejména stoupající koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Fotokatalytická redukce oxidu 

uhličitého se jeví jako jedna ze zajímavých metod snižování množství oxidu uhličitého v 

atmosféře.  

Diplomová práce byla řešena v rámci projektu Procesy snižování emisí  

CO2 – DeCOx procesy (MSM 6198910019). Práce byla zaměřena na fotokatalytickou redukci 

oxidu uhličitého za přítomnosti fotokatalyzátoru ZnS. 

V rámci diplomové práce byla sestavena a uvedena do provozu experimentální 

aparatura pro sledování fotokatalytické redukce CO2. Na základě experimentálních měření byl 

vybrán vhodný typ těsnícího materiálu. Po dokonalém utěsnění aparatury byla provedena řada 

slepých pokusů, jednak pro ověření těsnosti aparatury, ale také pro ověření, že produkty 

redukce CO2 vznikají pouze fotokatalytickou reakcí za přítomnosti katalyzátoru ZnS a s 

použitím UV záření. Následně byla provedena řada měření za účelem eliminování 

makrokinetických jevů a nalezení optimálních podmínek fotokatalytické redukce CO2. Jako 

produkty fotokatalytické redukce byly identifikovány v plynné fázi methan, oxid uhelnatý a 

vodík, v kapalné fázi byl stanoven methanol. 

Následujícím úkolem bylo porovnání optimálních podmínek fotokatalytické redukce 

CO2 v případě použití křemenných trubic o rozdílných průměrech. Pro tento úkol byly použity 

výsledky získané z měření s použitými trubicemi o průměru 4 cm a 4,5 cm. S klesajícím 

objemem kapalné fáze rostly výtěžky produktů v plynné i kapalné fázi. U obou použitých 

trubic byl stanoven optimální objem kapalné fáze 40 ml, při kterém dochází k ideálnímu 

promíchání kapaliny, což znamená že makrokinetické jevy nemají vliv na rychlost reakce. Při 

tomto objemu kapalné fáze je křemenná trubice zčásti ponořená pouze při intenzivním 

míchání.  

Posledním cílem této práce bylo porovnání naměřených dat s geometricky 

rozdílným původním reaktorem. V tomto případě byly k porovnání s původním reaktorem 

použity výsledky naměřené s trubicí 3,5 cm, protože u původního reaktoru byla použita 

trubice 3,6 cm. Při použití stejného objemu kapalné fáze (100 ml) byl účinek fotoredukce v 

novém reaktoru 1,5 – 2 krát větší než v reaktoru původním.  
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Z naměřených dat vyplývá, že geometrie reaktoru, zejména vzdálenost křemenné 

trubice s UV lampou od dna reaktoru, má velký vliv na výtěžky produktů fotoredukce. 

Rovněž velikost anulárního prostoru a tím i velikost objemu kapalné fáze ovlivňuje účinnost 

fotoreakcí. Pokud je i anulární prostor dostatečně široký a objem kapalné fáze není příliš 

velký, průměr použité křemenné trubice fotokatalytickou redukci téměř neovlivní . 
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Příloha č. 1: Fotografie experimentální aparatury 
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Příloha č. 2: Křemenné trubice 
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Příloha č. 3: Porovnávané reaktory – vlevo původní reaktor, vpravo nový reaktor 

 

 

 


