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Anotace 

Fenol patří mezi nebezpečné organické polutanty, které se vyskytují v průmyslových 

odpadních vodách. Cílem této práce bylo různými způsoby syntetizovat nanočástice ZnS 

a CdS, jeţ byly následně vyuţity při fotokatalytickém rozkladu fenolu ve vodných 

roztocích. Nanočástice byly připraveny v přítomnosti tenzidu CTAB a následně 

deponovány na jílový fylosilikát montmorillonit (MMT). Nanočástice byly zkoumány  

UV-VIS spektrofotometrií, jeţ byla vyuţita k nalezení hodnoty energie zakázaného pásma, 

a transmisní elektronovou mikroskopií. Připravené nanokompozity ZnS-MMT a CdS-

MMT byly pouţity pro fotokatalytickou degradaci fenolu v různých časech (2 min           

aţ 3 hod). degradace byla realizována reaktorem domácí výroby v přítomnosti UV záření. 

Koncentrace fenolu před a po rozkladu byla měřena spektrofotometricky. Účinnost 

rozkladu nanokompozitů byla srovnávána s běţně vyuţívaným fotokatalyzátorem TiO2 

Degussa P25, s degradací bez přítomnosti nanokompozitu jen s vyuţitím UV záření či 

MMT. Konečné produkty degradace byly zkoumány plynovou chromatografií a bylo 

zjištěno, ţe se fenol oxiduje aţ na oxid uhličitý. 

Klíčová slova: nanočástice, ZnS, CdS, montmorillonit, fenol, fotokatalytický rozklad 

 

Summary 

Phenol is one of the dangerous organic pollutants which are present in industrial 

waste waters. The aim of this thesis was synthesis of ZnS and CdS nanoparticles 

in different ways that were be used for photocatalytic dissociation of phenol in aqueous 

solutions. Nanoparticles were prepared in the presence of surfactant CTAB and then they 

were deposited on the clay phyllosilicates montmorillonite (MMT). Nanoparticles were 

studied by UV-VIS spectrophotometry, it was used to find the band gap energy, and 

transmission electron microscopy. Prepared nanocomposites ZnS- MMT and CdS-MMT 

were applied for photodegradation of phenol for different times (from 2 minutes 

to 3 hours). The experiments were taken in a home-made apparatus in the presence 



of the UV light. The concentration of phenol before decomposition and 

after decomposition was measured by spectrophotometry. For comparison, the 

same experiments with commercial photocatalyst TiO2 Degussa P25 and the 

decomposition by UV light in absence of photocatalyst were performed as well. The final 

products were analyzed by gas chromatography and it was found that the phenol is 

oxidized to carbon dioxide.  

Keywords: nanoparticles, ZnS, CdS, montmorillonit, phenol, photocatalytic degradation 
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1 ÚVOD 

Voda je podstatou ţivota na Zemi. Zvyšováním počtu obyvatel, rozvojem 

zemědělství i průmyslu dochází k ovlivňování jejího reţimu a také kvality. Negativně na ní 

působí především průmyslové odpadní vody, které mohou obsahovat velké mnoţství 

znečišťujících látek. K těmto látkám patří např. fenoly, coţ jsou organické, mutagenní 

a také teratogenní sloučeniny kumulující se v ţivotním prostředí. 

Od 2. poloviny 20. století byl zaznamenám obrovský  rozvoj nanotechnologií, coţ 

jsou vědy zabývající se částicemi v rozměrech nanometrů (10
-9

 m). Nanočástice nacházejí 

uplatnění v mnoha odvětvích lidského ţivota (medicína, strojírenství, stavebnictví), neboť 

mají unikátní vlastnosti spojené s jejich velikostí.  

Cílem této práce byla příprava polovodičových nanočástic ZnS a CdS z různých 

prekurzorů a následně je vyuţít pro fotokatalytický rozklad fenolu. V textové části jsou 

popsány vlastnosti a charakteristiky fenolu a nanočástic, struktura jílových fylosilikátů, 

kde patří montmorillonit vyuţívaný při experimentech. Experimentální část se zabývá 

výpočty velikosti připravených nanočástic ZnS a CdS, průběhem degradace, kinetikou 

rozkladných procesů a analýzou konečných produktů. V práci byla vyuţita UV-VIS 

spektrofotometrie, plynová chromatografie a také transmisní elektronová mikroskopie.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  VLASTNOSTI A VÝSKYT FENOLU 

2.1.1  Obecná charakteristika 

Fenol (C6H5OH) je systematický název pro sloučeninu, jeţ má hydroxylovou 

skupinu vázanou na atom uhlíku aromatického kruhu (Ar-OH), další pojmenování mohou 

být hydroxybenzen či karbolová kyselina. Rovněţ je slovo fenol vyuţíváno jako skupinové 

označení pro hydroxysubstituované aromatické sloučeniny. Fenoly lze dělit podle počtu 

hydroxylových skupin na jednosytné (fenol, který je nejjednodušším zástupcem této 

skupiny a kresoly) a vícesytné neboli polyfenoly (pyrokatechol, resorcinol atd.) 

(Obr. 1.) [33,45,46]. 

 

 

   

      fenol                       o-kresol                         m-kresol                          p-kresol 

 

 

 

         pyrokatechol                 resorcinol                    hydrochinon                  floroglucinol 

 

 

Obr. 1. Přehled vybraných fenolů (vytvořeno v ISIS Draw 2.1.1) 
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2.1.2  Vlastnosti 

Fenol se za běţných teplot vyskytuje v pevném skupenství, a to jako bílá, naţloutlá       

aţ narůţovělá krystalická látka. Je pro něj typický nepříjemný, pronikavý zápach, který 

připomíná dezinfekci. Rovněţ se jedná o látku toxickou, hořlavou a hygroskopickou. Fenol 

je mírně rozpustný ve vodě, uvádí se, ţe 8 g fenolu se rozpustí ve 100 g vody. Vodíkové 

vazby, nacházející se ve fenolu, mají za následek jeho vyšší teploty varu v porovnání 

s jinými uhlovodíky. Toluen, jeţ má stejný počet elektronů a je si s fenolem podobný 

strukturou, má přibliţně o 71°C niţší teplotu varu (Tab.1) [10,20,45]. 

 

Tab. 1. Srovnání teplot tání a varu fenolu s toluenem [10] 

sloučenina teplota tání (°C) teplota varu (°C) 

fenol (C6H5OH) 40 - 43 182 

toluen (C6H5CH3) -95 111 

 

Důleţitou vlastností fenolu je jeho amfoterní charakter. Při reakcích se silnými 

kyselinami se projevují bazické účinky fenolu a dochází k jeho reverzibilní protonaci (díky 

volným elektronovým párům na kyslíku) za vzniku iontu ArOH
2+

. Ve zředěných vodných 

roztocích se fenol chová jako slabá kyselina, dochází k jeho disociaci za tvorby 

oxoniového iontu H3O
+
 a fenoxidového aniontu ArO

-
. Fenol je daleko více kyselejší 

neţ alkoholy, důvodem je kladný mezomerní efekt (způsobený skupinou -OH). Tímto 

efektem dochází k posunu volných elektronových párů z kyslíku do aromatického jádra, 

čímţ se sníţí elektronová hustota na kyslíku a tudíţ lze snadněji odštěpit vodíkový                          

proton H
+
 [33,46,59]. 
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Tab. 2.  Srovnáni kyselosti vybraných sloučenin [33] 

sloučenina pKa 

ethanol 16,00 

p-aminofenol 10,46 

fenol 9,89 

p-nitrofenol 7,15 

Z toxikologického hlediska patří fenol k mutagenním a také teratogenním látkám.        

Do organismu se nejčastěji dostává inhalačně či dermálně, rovněţ je moţný vstup orálně 

(vypití kontaminované vody). Při poleptání na kůţi a sliznici dochází ke vzniku nekros, 

které se velice špatně hojí a místa zůstávají zjizvená. Akutní otrava fenolem vede 

k bolestem hlavy, nevolnostem a křečím. Při chronické intoxikaci bývá zasaţena nervová 

soustava, ledviny a slinivka [5,32,43]. 

2.1.3  Původ 

Fenoly mohou být původu antropogenního, kdy se dostávají do ţivotního prostředí 

při jeho vlastní výrobě, z chemického průmyslu při pouţití a aplikaci fenolu, emisemi 

z automobilů a cigaretového kouře. Na druhou stranu mohou být fenoly přírodního 

charakteru a mohou být příčinou barvy či chuti některých potravin. Tyto fenoly nebývají 

produkovány ve větším mnoţství [2,5,19,46]. 

Přírodní fenoly mohou být rozděleny na fenoly rostlinného a ţivočišného původu. 

Rostlinné fenolové sloučeniny patří převáţně k vysokomolekulárním polyfenolům                   

a do prostředí jsou uvolňovány biosyntetickými pochody v organismech nebo také                

při trouchnivění rostlin a dřeva (huminové látky). Fenoly ţivočišného původu jsou 

obsaţeny v moči a denně jich je člověkem vyprodukováno 40 mg aţ 80 mg [2,46]. 
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2.1.4  Výskyt 

Fenol a jeho deriváty patří mezi nejčastěji se vyskytující organické znečišťovatelé 

průmyslových odpadních vod. Jejich významnou negativní vlastností je akumulace 

v ţivotním prostředí. Fenol patří k organickým sloučeninám s relativně krátkým poločasem 

rozpadu. Pokud se jedná o malé jednorázové úniky, jak do ovzduší, půdy či vody, dochází 

k jeho rychlému rozkladu, kdy nejdelší doba zdrţení připadá na vodu (9 dní). To ovšem 

neplatí při úniku většího mnoţství fenolu, poté dochází, k jiţ zmiňované akumulace, a čas 

potřebný na odbourání je mnohem delší. Vyšší koncentrace fenolu lze nalézt v blízkosti 

průmyslových zařízeních na výrobu fenolu a jeho sloučenin, rovněţ byla zjištěna 

jeho přítomnost v materiálech ukládaných na skládky nebezpečného odpadu [2]. 

Na výskytu fenolů ve vodním prostředí má největší podíl antropogenní činnost. 

Odpadní vody s velkými koncentracemi fenolů jsou vytvářeny převáţně v ropném, 

farmaceutickém, plastovém a ocelárenském průmyslu. V koncentracích aţ jednotek g/l lze 

nalézt fenoly v odpadních vodách z tepelného zpracování uhlí (plynárny, koksárny). Jedná 

se jak o jednosytné, tak vícesytné fenoly a jejich obsah je závislý na způsobu zpracování 

uhlí (jednosytné fenoly dominují v koksárenských odpadních vodách, kdeţto ve vodách 

z tlakových plynáren mají větší zastoupení vícesytné fenoly). Tyto vody dostaly označení 

fenolové odpadní vody, neboť jsou zde fenoly hlavními znečišťujícími organickými 

látkami. Uváděná přípustná hodnota, pro vypouštění odpadních vod z tohoto zpracování 

do povrchových vod,  je 1 mg/l [5,19,46,52]. 

Tab. 3. Přípustné hodnoty koncentrací jednosytných fenolů [20,46] 

druh vody koncentrace (mg/l) 

surová voda 0,001 – 0,1 

voda pro závlahu 0,2 

povrchová voda pro vodárenské účely 0,5·10-3 

podzemní voda 0,05 
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2.1.5  Použití 

Fenol a jeho deriváty nachází uplatnění převáţně v chemickém průmyslu. 

Při výrobě syntetických vláken a fenolových pryskyřic je fenol hlavním meziproduktem. 

Dále je fenol vyuţíván při produkci kyseliny pikrové (výbušnina), BHT a BHA 

(antioxidanty), cyklohexanu, kyseliny salicylové (výchozí látka při výrobě acylpyrinu), 

léčiv (bolení v krku, koţní nemoci), syntetických vonných látek, některých fungicidů, 

fenolformaldehydových pryskyřic, pojiv pro výrobu bakelitu, umakartu, izolačních 

desek atd. Fenol lze zuţitkovat při ochraně materiálů, kde se vyuţívá jeho biocidní účinek, 

neboť zabraňuje zarůstání materiálů mikroorganismy a vzniku slizu (dezinfekční 

prostředek). Jako desinfekční a antiseptické prostředky jsou vyuţívány chlorované deriváty 

fenolu. Ty jsou také pouţívány jako surovina při výrobě pesticidů, ve farmaceutickém 

průmyslu a pro ochranu dřeva (Pentalidol – jiţ zakázán) (Obr. 2.) [2,19,20,33]. 

 

  

                

                

             

             BHA (butylovaný hydroxyanisol)                         BHT (butylovaný hydroxytoluen) 
 

 

   

 

 

 

 

       Kyselina salicylová (2-hydroxybenzoová kyselina)          Pentalidol (pentachlofenol) 

 

Obr. 2. Vyuţití fenolu (vytvořeno v ISIS Draw 2.1.1) 
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2.2  VLASTNOSTI A VYUŽITÍ NANOČÁSTIC 

Termín nanočástice se pouţívá pro subjekty, jeţ mají alespoň jeden rozměr 

v intervalu 1-100 nm (tzn. 10
-9

 m). Název pochází z řeckého „nanos“, coţ znamená 

trpaslík. Pro představu o velikosti „nanosvěta“: poměr mezi fotbalovým míčem 

ke struktuře o velikosti  100 nm zhruba odpovídá poměru velikosti planety Země k tomuto 

balónu (Obr. 3). Nanočástice nejsou jen pojmem uměle vytvořeným, v přírodě se nachází 

velké mnoţství objektů, struktur a jiných předmětů, jejichţ velikosti dosahuje nanometrů. 

Jedná se např. o viry (10-100 nm), aminokyseliny (0,6 nm), bílkoviny (4-50 nm) 

či molekulu DNA (2,5 nm široká) (Obr. 4.) [11,37,49]. 

Obr. 3.  Svět v rozměru nanometrů [49] 

   

Obr. 4. Porovnání velikostí molekuly vody, glukózy, protilátky aţ po tenisový míč [40] 
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2.2.1  Historie a vývoj 

Nanočástice nejsou fenoménem, který se objevil v nedávné době, ba naopak. 

Jiţ z Egypta a Číny (5. či 4. století př. n. l.) pocházejí první zmínky o nanočásticích. Ty zde 

byly vyuţívány k výrobě rubínového skla, barvení keramiky, rovněţ slouţily k léčbě 

(úplavice, epilepsie, nádory atd.). Z období Římské říše (4. století n. l.) se dochovaly 

tzv. Lykurgovy poháry (pojmenované po thráckém králi), u nichţ byl pozorován velice 

zajímavý jev: pokud byl pohár sledován v denním světle, jevil se jako zelený, jestliţe byl 

dán zdroj světla dovnitř poháru, nebyl jiţ zelený, ale červený (Obr. 5.). Aţ daleko později, 

na základě chemické analýzy, mohl být tento neobvyklý úkaz vysvětlen. Sklo poháru je 

sloţeno ze 73% z oxidu křemičitého (SiO2), 14% oxidu sodného (Na2O), 7% oxidu 

vápenatého (CaO), 40 ppm zlata (Au) a 300 ppm stříbra (Ag) (1% odpovídá 10000 ppm). 

Zlato a stříbro se zde vyskytují jako nanokrystaly o velikosti zhruba 70 nm, poměr těchto 

kovů ve slitině nanokrystalů je 3:7. Jakou technologii skláři v té době pouţili 

se nedokázalo zjistit [3,49]. 

 

 

 

 

         

Obr. 5.  Lykurgovy poháry [49] 

 

 

Rozvoj nanotechnologií, jako vědy zabývající se tvorbou a vyuţíváním technologií 

v měřítku nanometrů, se uskutečnil v 2. polovině 20. století. Konkrétně v roce 1959 

předloţil Richard Feynman vidinu nanotechnologie a o rok později byla uveřejněna jeho 

hypotéza o budování nanosystémů. Poté, rok, co rok byly uveřejňovány nové poznatky 



Petra Horínková: Příprava a vyuţití nanočástic ZnS a CdS pro fotodegradaci fenolu 

2011                                                                                                                                      9 

(1981 – první článek o nanotechnologiích ve vědeckém časopise, sestrojen skenovaní 

tunelový mikroskop, 1992 – kniha Nanosystémy, 1993 - první nanodráty, 2001 – tranzistor 

z nanotrubiček, 2003 – překročena hranice 50 nm atd.) (Obr. 6.) [3,12]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Trend růstu počtu publikací z oblasti nanovědy a nanotechnologie                 

v letech 1985-1998 [49] 

2.2.2  Vlastnosti 

Nanočástice tvoří jakousi pomyslnou hranici mezi atomovými či molekulovými 

strukturami a objemovými materiály (tzv. bulk materiály). Zákonitosti běţné 

(Newtonovské) fyziky na jejich chování neplatí, v tomto případě je nutno vycházet 

z kvantové fyziky a kvantových jevů. Nanočástice se mohou vyskytovat 

a být syntetizovány v různém prostorovém uspořádání, např. jako koule, válce, destičky, 

drátky [13,37,41]. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti nanočástic (rozměr, tvar, krystalinika, chemické 

sloţení atd.) jsou odlišné od běţných částic, coţ je důsledek jejich velikosti (vlastnosti 

rozdílné od vlastností částic z téhoţ materiálu o větších rozměrech). K těmto vlastnostem 

patří např. bod tání, rozpustnost, magnetické vlastnosti, katalytická aktivita, optické 

vlastnosti (změna barvy). Změna poměru povrchu k objemu má patrně největší vliv 
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na chování nanočástic. Povrchové vlastnosti nanočástic převládají nad vlastnostmi 

objemového materiálu, coţ je způsobeno, tím, ţe se objem s velikostí zmenšuje, ale podíl 

částic na povrchu atomů se zvyšuje (počet atomů uvnitř nanočástice je daleko menší 

neţ počet atomů utvářejících jejich povrch). Vazby nanočástic s kompozitními materiály 

jsou také rozdílné oproti vazbám v běţných částicích. Důleţitá vlastnost, jenţ ovlivňuje 

polovodičové nanočástice, se jmenuje efekt kvantové velikosti nanočástic (anglický 

ekvivalent je quantum size effect) (viz. kapitola 2.2.6.3) [3,13,30,41]. 

 

2.2.3  Příprava 

Nanočástice jsou běţnou součástí ţivotního prostředí, mohou vznikat přirozenými 

procesy, jako jsou eroze, poţáry, erupce sopek, spalování fosilních paliv (spalovací 

motory, tepelné elektrárny) a chemickým rozkladem organických látek. Rovněţ mohou být 

nanočástice záměrně vyráběny v laboratořích [22]. 

Nanočástice mohou být připravovány dvěma základními přístupy, jeţ jsou 

označovány jako „top-down“ a „bottom-up“. „Top-down“ jsou fyzikální desagregační 

metody, kdy dochází k vzniku nanočástic z větších struktur. Na chemickém postupu jsou 

zaloţeny syntetické metody „bottom-up“, při kterých jsou nanočástice tvořeny 

ze základních elementů (atomy, molekuly) (Obr. 7.). Chemické metody jsou v dnešní době 

daleko více vyuţívanějšími ve srovnání s těmi fyzikálními [4,17, 38,58]. 
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Obr. 7. Schématické znázornění „top-down“ a „bottom-up“ metod [58] 

 

2.2.3.1  Příprava chemickými metodami 

Sráţecí reakce, jeţ zahrnují nukleaci, růst a aglomeraci spojenou se stárnutím, jsou 

podstatou chemické syntézy nanočástic. Tyto reakce jsou zaloţeny na klasické nukleační 

teorii. První fází je vznik jader (vypařováním, sráţením) za určitého přesycení, které je 

k tomu nezbytné. Pokud jsou jádra vytvořena na cizích zárodcích, částicích či površích 

stěn, hovoříme o tzv. heterogenní nukleaci, v opačném případě (jádra vytvořena ze sloţek 

sraţeniny) se jedná o homogenní nukleaci. Jádra mohou být amorfní nebo krystalická 

a vedou tudíţ ke vzniku amorfních či krystalických nanočástic (Obr. 8.). Chemické cesty 

syntézy nanočástic zahrnují např. chemickou depozici z plynné fáze (CVD), jeţ slouţí 

k výrobě uhlíkových nanotrubek, nebo chemickou kondenzaci z plynné fáze (CVC),      

sol-gel metody, pyrolýzu a techniky vycházející z vodných roztoků, koloidů, micel, skla, 

keramika. Výhodou chemických metod je jejich univerzálnost při vytváření a syntetizování 

nových nanomateriálů a také homogenita, která nabízí lepší směšování na molekulární 

úrovni. K nevýhodám patří především širší distribuce velikosti částic [37,41,67]. 
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Obr. 8.  Schéma nukleační teorie [37] 

 

2.2.3.2  Příprava fyzikálními metodami 

Pro výrobu nanočástic se vyuţívá rovněţ několik fyzikálních metod. První, a také 

nejvyuţívanější, technikou je vypařování s následnou kondenzací za nízkého tlaku        

(pod 1 atm) v inertní atmosféře.  Dalšími metodami jsou např. rozprašování (sputtering), 

fotolitografie, laserová ablace, pyrolýza s vyuţitím laseru. Výhodou fyzikálních postupů je 

příprava částic s uţší distribucí velikosti, která je ovšem zastíněna vysokými pořizovacími 

náklady na jednotlivé aparatury. K fyzikálním metodám náleţí také techniky vyuţívající 

těţké mechanické rozrušování (vysokoenergetické mletí v kulovém mlýně), které jsou 

velice uţitečné při tvorbě komerčních materiálů. Nevýhodou těchto technik je kontaminace 

pocházející z mlecích médií [22,37,38,67]. 

 

2.2.4  Stabilizace 

Při syntéze nanočástic je nutné vědět, ţe jsou značně nestabilní. To se projevuje 

jejich shlukováním a vznikem hrudek, které jiţ ztrácejí unikátní vlastnosti nanočástic, 

jeţ jsou spojeny s jejich malými rozměry. Proto je třeba nanočástice stabilizovat [23,34]. 

Principem elektrostatické stabilizace jsou odpudivé a přitaţlivé síly mezi částicemi. 

Na jejich povrchu dochází k vytvoření stejného náboje, čímţ se docílí vzájemného 

odpuzování díky elektrostatickým silám. Menší shlukování je dosaţeno vyšším nábojem 
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na povrchu částice. Specifickou adsorpcí se určité látky naváţí na povrch částic a zvýší tím 

jeho náboj (Obr. 9.). Do skupiny látek schopných zvětšovat náboj náleţí povrchově aktivní 

látky neboli tenzidy, ať uţ kationické (CTAB) nebo anionické (SDS). Důleţitou vlastností 

tenzidů je jejich samovolná schopnost tvořit micely, coţ jsou koloidní kulovité částice 

s polárními (hydrofilními) částmi na povrchu, tyto micely se tvoří ve vodném prostředí 

(modrá barva na Obr. 10.). Rovněţ mohou vznikat tzv. reverzní micely, které mají opačně 

uspořádané polární a nepolární části, k jejich vzniku dochází v nepolárním prostředí    

(Obr. 10.). Micely mohou vznikat pouze je-li překročena tzv. kritická micelární 

koncentrace (CMC), která je specifická pro kaţdý tenzid. Kromě tenzidů mohou být 

vyuţity také L-cystein či merkaptoetanol [27,57,65]. 

Obr. 9.   Znázornění elektrostatické (vlevo) a stérické stabilizace [65] 

 

 

 

 

Obr. 10.  Reverzní micela (RM) a micela [36] 

Stérickou stabilizací se zabraňuje přibliţování částic k sobě. Nedochází při ní 

k ovlivnění povrchového náboje částice, neboť vhodné látky se pouze adsorbují na povrch 

za tvorby vrstvy (filmu). K tomuto druhu stabilizace se vyuţívají polymerní látky 

(PEG, PVP) a neionické tenzidy (Tween) (Obr. 9.) [27,65]. 
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2.2.4.1  Fylosilikáty 

Fylosilikáty jsou jílové minerály s permanentním záporným nábojem, jeţ jsou 

v posledních letech často vyuţívány ke stabilizaci nanočástic. Kromě toho nacházejí 

uplatnění v průmyslu keramickém, farmaceutickém, stavebním či papírenském. 

V horninovém systému patří jílové minerály k nejrozšířenějším minerálům a jsou důleţitou 

sloţkou sedimentů. K dalším důleţitým vlastnostem jílových minerálů, jeţ jsou spojeny 

s jejich malou velikostí částic (pod 2 µm) a vrstevnatou strukturou, patří schopnost vázat 

vodu (póry, mezivrství), chování při zahřívání (dehydratace a dehydroxylace), schopnost 

iontové výměny a sorpce (adsorpce a absorpce), reakce s organickými látkami        

(organo-jílové komplexy pro čištění olejů) [3,62]. 

Sítě vzájemně propojených tetraedrů a oktaedrů tvoří základní stavební kámen 

fylosilikátů (spojení přes anionty kyslíku), kdy křemičitý kationt (Si
4+

) je centrálním 

atomem. Tetraedry mohou vytvářet dva druhy sítí, hexagonální tetraedrickou (tetraedry 

spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje kdekoli kolmo nad rovinu sítě) 

a oktaedrickou (tetraedry spolu nesdílejí pouze vrcholy, ale také polovinu svých hran) 

(Obr. 11.). Jednotlivé typy sítí se mohou vzájemně spojovat a můţe docházet ke dvěma 

typům propojení (dvě tetraedrické sítě nebo oktaedrická s tetraedrickou sítí). 

Druhý zmiňovaný typ spojení je častější, dochází zde ke tvorbě vrstev 1:1         

(oktaedrická + tetraedrická) nebo 2:1 (dvě tetraedrické + oktaedrická) [3,64]. 

 

 

 

 

 

Obr. 11.  Zobrazení A) tetraedrické a B) oktaedrické sítě [62] 
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Jednotlivé fylosilikáty se mezi sebou liší řadou vlastností, jedná se např. o chemické 

sloţení, typ vrstvy a sítě či náboji vrstvy. Na základě těchto rozdílných vlastnosti se dělí 

do několika skupin: mastky, slídy, palygorskity, smektity, vermikulity, chlority 

a serpentinit-kaolinity. Mezi nejběţněji se vyskytující fylosilikáty patří halloysit (1:1, 

skupina serpentinit-kaolinity), vermikulit (2:1, skupina vermikulity), illit (2:1, skupina 

slídy), kaolinit (1:1, skupina serpentinit-kaolinity) a montmorillonit [3,64]. 

Montmorillonit je bílý, světle růţový, ţlutý, nebo nazelenalý fylosilikát, jeţ náleţí 

do skupiny smektitů s typem vrstev 2:1 (Obr. 12.). Běţně se vyskytuje v půdách a jílových 

horninách. Název získal podle místa jeho nálezu (město Montmorillon v západní Francii). 

Průměrná velikost částice bývá 1 µm a vyskytuje se v destičkovitém tvaru. Významnou 

vlastností montmorillonitu je schopnost velice dobře přijímat vodu, čímţ dochází 

k značnému zvětšení objemu. Vyuţívá se v gumárenství, farmaceutickém, ropném 

(jako adsorbent) či keramickém průmyslu. Tento fylosilikát můţe být reprezentován 

vzorcem (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 ·nH2O [3,61]. 

 

Obr. 12.  Struktura montmorillonitu [50] 
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2.2.5  Využití 

Nanočástice, jakoţto součást nanomateriálů, nacházejí velice široké uplatnění 

v mnoha oblastech běţného ţivota, jedná se např. o medicínu (cílená likvidace tumorů, 

kontrastní látky pro nukleární magnetickou rezonanci, ochranné krémy, cílená doprava 

léčiv, umělé klouby a chlopně, náhrada tkání, desinfekční roztoky, antigeny), elektroniku 

(vysokokapacitní baterie, čidla, detektory a záznamová média, fotočlánky, zobrazovací 

zařízení s vysokým rozlišením, palivové články), potravinářství (potravinové doplňky, 

obaly pro zvýšení trvanlivosti), strojírenství (samočisticí oděru vzdorné laky, superpevné 

materiály, obráběcí nástroje, super tvrdé povrchy s nízkým třením), kosmický průmysl 

(odolné povrchy satelitů, nová a vysoce účinná paliva), textilním průmyslu (antibakteriální 

ponoţky) a stavebnictví (izolační materiály, samočistíci fasádní nátěry) [4,11,30]. 

 

2.2.6  Polovodičové nanočástice  

2.2.6.1  Obecná charakteristika polovodičů 

Podle schopnosti vést elektrický proud lze látky (nanočástice a objemové materiály) 

rozdělit na izolanty, polovodiče a vodiče. Rozdílné vlastnosti vodičů a polovodičů jsou 

uvedeny v tabulce 4. Podle klasifikace periodické soustavy prvků, se polovodiče skládají 

z prvků skupiny 12 (II.B) a 16 (VI.A), kdy anionty pocházejí ze skupiny 16 (O2, S, Se, Te, 

Po) a kationty ze skupiny 12 (Zn, Cd, Hg) [14,26]. 

Tab. 4.  Srovnání vlastností vodičů a polovodičů [26] 

vlastnosti polovodiče vodiče 

způsob vedení 

elektrického proudu 

kladné "díry" a 

uvolněné elektrony 
volné elektrony 

měrný odpor větší malý 

vliv teploty na měrný 

odpor 

zahříváním se odpor 

zmenšuje 

zahříváním se odpor 

zvětšuje 

vliv světla na měrný 

odpor 

zahříváním se odpor 

zmenšuje 
bez vlivu 
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2.2.6.2  Pásová teorie pevných látek  

Rozdíl mezi vodiči, polovodiči a izolanty vychází z pásové teorie pevných látek. 

Diskrétní energetické pásy (valenční, zakázaný, vodivostní) vznikají překrytím většího 

mnoţství valenčních orbitalů v mříţce (Obr. 13.). Nejvyšší pás, ve kterém se vyskytují 

elektrony v základním stavu se nazývá valenční a probíhají na něm oxidační reakce. Pokud 

je tento pás zcela zaplněn elektrony a šířka zakázaného pásu (tzv. band gap) nabývá 

velkých hodnot, nelze v těchto látkách přenášet elektrický náboj, jedná se tedy o izolanty. 

V případě kovů se vodivostní pás, ve kterém mají elektrony vysokou energii a mohou 

se volně pohybovat, překrývá s valenčním pásem, coţ vede k vysvětlení, proč kovy mají 

vysokou elektrickou vodivost. U polovodičů je valenční pás při teplotě 0 °C většinou zcela 

zaplněn. Jelikoţ nabývá energie zakázaného pásma malých hodnot, lze dodáním 

minimálně stejně velké nebo větší energie toto pásmo překonat (světlo, teplo), čímţ dojde 

k vedení elektrického proudu. Uvolnění elektronu z valenčního pásu (absorpce fotonu) 

se nazývá excitace a tímto procesem dojde v vytvoření díry (na původním místě elektronu), 

která je kladně nabitá [14, 21,42 51]. 

 

Obr.13. Pásové diagramy izolantů, polovodičů a vodičů (Eg - energii zakázaného pásu)[29] 
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2.2.6.3  Vlastnosti a využití 

Polovodičové nanočástice, o velikosti 1-20 nm, jsou v popředí zájmu vědy, neboť 

díky jejich vlastnostem mohou nacházet uplatnění v řadě oblastí jako je např. katalýza, 

optoelektronika, fotovoltaika či nelineární optika. Do této skupiny nanočástic patří 

především oxidy kovů (ZnO) a sulfidy kovů (ZnS, CdS) [1,38,44]. 

Vlastnosti polovodičových nanočástic jsou závislé především na dvou faktorech. 

Prvním z nich je velký poměr povrchu k objemu (viz. kapitola 2.2.2), tím druhým je efekt 

kvantové velikosti nanočástic nebo také kvantové omezení (anglický termín je quantum 

confinement). Tento efekt vychází  z excitace elektronu z valenčního do vodivostního 

pásu, kdy dochází ke vzniku excitonu (kvantový systém elektron-díra, jenţ je elektricky 

neutrální). Vzdálenost mezi systémem elektron-díra se nazývá Bohrův poloměr (anglický 

výraz exciton Bohr radius) a je charakteristický pro kaţdý polovodičový materiál. Pokud je 

velikost polovodičových krystalů stejná či menší jako tato vzdálenost nastává efekt 

kvantové velikosti nanočástic. Zakázané pásmo se stane závislým na velikosti částic, 

s klesajícím průměrem částic se zakázané pásmo zvětšuje (Obr. 15.). Tyto skutečnosti 

se projevují na absorpčním spektru, kdy dochází k hypsochromnímu neboli modrému 

posunu, konkrétně se absorpční hrana přesune do vlnových délek 430-500 nm 

(Obr. 14.) [1,14,31,66]. 

 
Obr. 14. Posun absorpční hrany v závislosti na velikosti částic (ZnO) [47] 
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Obr. 15.  Závislost zakázaného pásma na velikosti částic [39] 

 

 

Při vytvoření kladně nabité díry ve valenčním pásu polovodiče můţe docházet k její 

interakci či rekombinaci s uvolněným elektronem a ty pak mohou přecházet na povrch 

polovodičů, kde reagují se látkami adsorbovanými z vodného roztoku. Elektron nejdříve 

reaguje s molekulou rozpuštěného kyslíku za vzniku superoxidového iontového radikálu 

O2
•
, který je v rovnováze s hydroperoxylovým radikálem HO2

•
. Při reakci dvou 

hydroperoxylových radikálů nastává vznik peroxidu vodíku H2O2 a také kyslíku O2. 

Peroxid vodíku je následně rozkládán na hydroxidový anion OH
-
 a také hydroxylový 

radikál OH
•
. Tyto elektronové reakce mohou být reprezentovány rovnicemi 1-5: 

  hepolovodič h
                                                                                           (1) 

  22 OOe                                                                                                            (2) 

  22 HOHO                                                                                                       (3) 

22222 OOHHO               (4) 
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  OHOHeOH 22              (5) 

Při reakci díry s molekulou vody se tvoří hydroxylový radikál, který rovněţ můţe 

vzniknou reakcí díry s hydroxylovým anionem. Tyto reakce jsou znázorněny v rovnicích   

6 -8: 

  HOHOHh 2                                                                                             (6) 

  OHOHh                                                                                                      (7) 

OHHeOH 2                                                                                              (8) 

Síla oxidačních činidel je posuzována na základě standardního elektrochemického 

potenciálu. Pro hydroxylový radikál je tato hodnota E0 = 2,6 – 2,8 V, z čehoţ plyne, 

ţe se jedná o silné oxidační činidlo. Jedním z důleţitých kritérií, jeţ jsou posuzovány 

při rozkladu organických sloučenin je redoxní potenciál páru H2O/OH
•
, který by 

měl spadat do Ebg polovodičů [8,53]. 

 

2.2.6.4  Skupina 12-16 (II-VI) 

V posledních letech byla uskutečněna řada studií, jeţ se zabývala syntézou 

polovodičových nanočástic skupiny 12-16 (II-VI). Důvodem zvýšeného zájmu o tuto 

skupinu nanočástic je jejich vyuţitelnost v mnoha oblastech (katalýza, diody, solární 

články atd.). K této skupině se řadí sulfid zinečnatý (ZnS), sulfid kademnatý (CdS), tellurid 

kademnatý (CdTe) či selenid kademnatý (CdSe) [18,68]. 

CdS je polovodič, jehoţ zakázané pásmo leţí ve viditelné oblasti, coţ je vhodné 

pro praktické účely. Tento polovodič má značně široké zakázané pásmo, jehoţ energie 

nabývá hodnot zhruba 2,42 eV. CdS je ve vodném prostředí pro katalýzu nestabilní, neboť 

podléhá fotoanodické korozi. U nanočástic CdS lze názorně vidět, jak se liší vlastnosti 

objemových materiálů a nanomateriálů. Objemové materiály CdS mají hexagonální 

strukturu typu wurtzit, zatímco nanomateriály přecházejí do kubické struktury typu halit 
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(NaCl) (Obr. 16.). CdS (v nanometrech) poskytuje ţlutou barvu, která je známá jako 

kadmiově ţlutá, kdeţto objemové materiály mají zcela jinou barvu (černou) [35,55,56]. 

ZnS také náleţí k polovodičům, které spadají do skupiny II-VI. Při pokojové teplotě 

nabývá jeho široké zakázané pásmo hodnoty energie okolo 3,68 eV, čehoţ se vyuţívá 

při přípravě fotokatalyzátorů. V nanorozměrech tento polovodič vykazuje výborné optické 

a optoelektrické vlastnosti, které se v jeho „velkých“ rozměrech nevyskytují. Stejně jako 

CdS se ZnS vyskytuje ve dvou krystalových strukturách (kubická a hexagonální), u ZnS 

ale objemové materiály zaujímají kubickou struktury (Obr. 16.) [23,28,38]. 

Obr. 16. Zobrazení  A) kubické struktury typu halit a  B) hexagonální struktury 

typu wurtzit [9,54] 
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3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A MATERIÁL 

Chemikálie, jeţ byly vyuţity pro laboratorní měření: Zn(CH3COO)2 · 2 H2O 

(Lachema, Neratovice), Zn(NO3)2· 6 H2O (Lachema, Neratovice), ZnSO4 · 7 H2O,        

Na2S · 9 H2O (Lachema, Neratovice), CTAB (Sigma chemical co., USA),              

Cd(NO3)2 · 4 H2O, CdSO4 · 
3

8
H2O, Cd(CH3COO)2 · 2 H2O (Lachema, Neratovice),  

CdCl2 · 
2

5
 H2O, TiO2 Degussa P25 (Precheza), fenol (Lachema, Neratovice),           

NaNO2 (nasycený roztok), p-nitroanilin, CaCO3, deionizovaná voda čištěná reverzní 

osmózou (Aqua Osmotic). 

Jako sorbent byl vyuţíván jílový fylosilikát montmorillonit SWy-2 (Crook County, 

Wyoming), obohacený o kationty Na
+
. 

 

3.2  POUŽITÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ 

 UV-VIS spektrometr Lambda 35 (Perkin Elmer, USA) 

 Spektrofotometr Spekol 11 (Carl Zeiss, Německo) 

 Fotokatalytický reaktor s  rtuťovou lampou (domácí výroba) (Obr. 17.) 

 Laboratorní analytické digitální váhy AG 204 a AB 104-S (Mettler Toledo, 

Švýcarsko) 

 Laboratorní mechanická třepačka GFL-3018 (Německo) 

 Laboratorní odstředivka MPW-350 (Polsko) 
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 Filtrační zařízení Sartorius (Německo) 

 Laboratorní pH metr WTW InoLab (Weilheim, Německo) 

 Laboratorní sušárna Ecocell (BMT, a.s.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Fotokatalytický reaktor s UV lampou 

3.3  EXPERIMENT 

3.3.1  Průběh experimentu 

Snaha o tvorbu nanočástic ZnS a CdS (s co nejmenším rozměrem) vedla k pouţití 

různých prekurzorů. Jako prekurzor Cd
2+

 a Zn
2+

 byl vyuţit síran, octan, chlorid (pouze 

pro Cd) a dusičnan, k nim bylo přidáváno Na2S a také stabilizující tenzid CTAB. Tyto 

látky byly smíchány v určitém molárním poměru, konkrétně 1:1,5:2, kdy poměr 

mezi prekurzory Zn (Cd) a prekurzoru S
2-

 byl 1:1,5. Tento poměr byl vybrán na základě 

článku [34]. Do 100 ml základního roztoku (s prekurzory Cd
2+

 či Zn
2+

), o látkovém 

mnoţství 0,2 mmol, bylo za stálého míchání přikapáváno 25 ml roztoku Na2S (0,3 mmol) 

s CTAB (0,4 mmol). Při přípravě ZnS byla vyzkoušena změna hlavního roztoku, kdy 

do 100 ml Na2S + CTAB bylo přikapáváno 25 ml roztoku Zn(CH3COO)2. U roztoku ZnS 
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došlo ke vzniku světle modrého zabarvení, zatímco u CdS byl vytvořen ţlutooranţový 

roztok (Obr. 18.). Poté byl vzniklý roztok proměřen na UV-VIS spektrometru v kyvetě 

o šířce 1 cm, data byla převedena do programu Microsoft Excel a vyhodnocena v grafech 

(závislost absorbance na vlnové délce). Po proměření bylo 500 ml suspenze ZnS (CdS) 

promícháno s 1 g MMT a ponecháno 24 hod míchat na mechanické míchačce. Výsledný 

nanokompozit ZnS-MMT (CdS-MMT) byl odstředěn (20 min/4500 otáček), zfiltrován, 

promýván deionizovanou vodou a nakonec vysušen v sušárně při teplotě 100 °C.  Velikost 

nanokompozitu ZnS-MMT a také CdS-MMT byl zkoumán pomocí TEM, konkrétně 

na přístroji JEM 2010 (Jeol, Japan) s urychlovacím napětím 160 kV. Při měření byla 

nanesena kapka nanokompozitu na měděnou mříţku s uhlíkovou vrstvu na povrchu. 

Obr. 18.  Změna zabarvení roztoku při syntéze nanočástic CdS 

Vzniklý nanokompozit byl dále vyuţíván pro fotokatalytický rozklad fenolu. 

Pro všechna měření byl pouţit reaktor domácí výroby a rtuťová lampa s maximální emisní 

intenzitou při 254 nm (Obr. 17.). 0,1 g nanokompozitu bylo smícháno s 70 ml vodného 

roztoku fenolu (0,5 mmol/l), poté byla tato suspenze míchána 10 min v reaktoru, aby došlo 

k homogenizaci, po uplynutí této doby byla vloţena lampa (vyzařující UV světlo) 

a experiment byl sledován po dobu 2 min aţ 3 hod. Během doby pokusu bylo vţdy 

po 30 min změřeno pH v suspenzi. Po degradaci byla suspenze odstředěna 

(10 min/4500 otáček) a připravena pro měření koncentrace fenolu před a po degradaci. 

Koncentrace fenolu byla stanovována na spektrofotometru Spekol 11 při vlnové délce 

470 nm s vyuţitím spektrofotometrické metody s p-nitroanilinem. Tato metoda je vhodná 

pro koncentrace fenolu větší neţ 0,03 mg/l, kdy se přímo proměřují  vybarvené vodné 
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roztoky. Pro měření bylo nutné ke 25 ml fenolu (před a po degradaci) nejdříve přidat 

0,5 ml Na2CO3 a poté 1 ml diazotovaného roztoku p-nitroanilinu. Diazotovaný roztok      

p-nitroanilinu byl připraven z p-nitroanilinu, ke kterému bylo přikapáno příslušné mnoţství 

nasyceného NaNO2 (na 5 ml p-nitroanilinu připadá 1 kapka NaNO2). Po 15 min byla 

spektrofotometricky změřena absorbance vybarvených roztoků proti slepým vzorkům 

destilované vody [15]. Výsledná koncentrace fenolu před degradací a po ní byla vypočtena 

z regresní rovnice, která byla zjištěna při proměření kalibrační křivky fenolu (viz. kapitola 

4.4). Plynovým chromatografem (GC) (Varian CP-3800) s hmotnostním spektrometrem 

(MS) (Varian Saturn 2000 ion-trap) byly studovány konečně produkty rozkladu fenolu. 

GC-MS byl vybaven 60 m dlouhou DB5 kolonou o vnitřním průměru 0,25 μm, jako nosný 

plyn bylo pouţito helium.  

                        

3.3.2  Molekulová absorpční spektrofotometrie v ultrafialové a viditelné části spektra 

Molekulová absorpční spektrometrie je analytická metoda zaloţená na měření 

absorpce elektromagnetického záření. Touto metodou lze sledovat vzorky všech 

skupenství, coţ patří k jejím výhodám, dalšími pozitivy jsou rychlost a spolehlivost 

měření. Interakce elektronového obalu molekuly dané látky a fotonu, jeţ má specifickou 

vlnovou délku, vyvolá měřenou absorbanci. Elektronové přechody mezi energetickými 

hladinami jsou podstatou absorpce energie fotonu (přechod molekul ze základního 

do excitovaného stavu). Kaţdá molekula pohlcuje elektromagnetické záření o specifické 

vlnové délce, tudíţ jsou elektronové přechody pro kaţdou molekulu jiné. Molekuly, 

absorbující vlnové délky nacházející se ve viditelné oblasti (VIS) (380-770 nm), jsou 

barevné, coţ je způsobeno absencí barvy odpovídající absorbovanému spektrálnímu pásu. 

Barva látky je, vzhledem k absorbovaným vlnovým délkám, doplňková (komplementární). 

Vlnové délky připadající na ultrafialovou oblast (UV) leţí v intervalu 200-380 nm.  

Přístroje měřící absorbanci se nazývají spektrofotometry. Ty se obecně skládají 

z několika částí: zdroj záření, zařízení pro spektrální rozklad záření, prostor pro kyvetu 

se vzorkem, detektor a zapisovací zařízení (počítač). Spektrofotometry mohou být 

uspořádány jednopaprskovým nebo také dvoupaprskovým způsobem. Pro kaţdou oblast 



Petra Horínková: Příprava a vyuţití nanočástic ZnS a CdS pro fotodegradaci fenolu 

2011                                                                                                                                      26 

spektra se vyuţívají jiné zdroje záření, pro VIS se jedná o halogenovou ţárovku, 

u UV se vyuţívá deuteriová výbojka. Záření specifické vlnové délky (monochromatické 

záření) je izolováno z polychromatického paprsku pomocí mříţkového 

monochromátoru [16,25,63]. 

Podrobnější charakteristika molekulové absorpční spektrofotometrie v UV-VIS 

oblasti spektra není náplní této práce. Více informací o této metodě lze nalézt 

např. u (PRAUS, et.al. 2001).                

     

3.4  ZPRACOVÁNÍ DAT 

Programová vybavení jednotlivých přístrojů byla vyuţita pro zpracování naměřených 

dat. Při tvorbě textu, grafů a tabulek byly pouţity programy Microsoft Office Word 2003,  

Microsoft Office Excel 2003 a ISIS Draw 2.1.1. 
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4  VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem této diplomové práce bylo připravit nanočástice ZnS a CdS z různých 

prekurzorů a zjistit zda některé prekurzory neposkytují nanočástice menších rozměrů. 

Dalším úkolem bylo pouţít vyrobené nanočástice pro fotokatalytický rozklad organického 

polutantu (fenolu) a sledovat jejich účinnost. Naměřené hodnoty byly porovnávány s běţně 

pouţívaným fotokatalyzátorem TiO2 a také s řadou pozměněných parametrů: rozklad 

fenolu bez přítomnosti nanočástic a CTAB či rozklad pouze UV zářením. Rovněţ byla 

během všech rozkladů sledována změna pH.   

4.1  PŘÍPRAVA NANOKOMPOZITU ZnS-MMT A CdS-MMT 

Kritická micelární koncentrace CTAB má hodnotu 1 mmol/l, při dosaţení této 

koncentrace dochází k tvorbě micel. Bylo zjištěno, ţe v konečné suspenzi nastal vznik 

kladně nabitých micel, coţ bylo způsobeno koncentrací CTAB, jejíţ hodnota činila 

pro ZnS a také pro CdS 3,2 mmol/l. Nanočástice byly stabilizovány uvnitř micel. Micely 

(s kladně nabitým povrchem) s nanočásticemi byly adsorbovány na záporně nabitý povrch 

MMT. Nanokompozit CdS-MMT, oproti bezbarvému ZnS-MMT, byl ţlutooranţově 

zabarven, coţ je důsledkem jeho absorpce ve viditelné oblasti spektra [23,34]. 

4.2  ABSORPČNÍ SPEKTRA NANOČÁSTIC ZnS a CdS 

Po proměření roztoků, obsahující hlavní prekurzory nanočástic, byla sestavena 

absorpční spektra (grafy závislosti vlnové délky na absorbanci) jak ZnS (Obr. 19.), tak také 

CdS (Obr. 20.). Na spektrech je moţno vidět posun absorpční hrany ke kratším vlnovým 

délkám způsobený efektem kvantové velikosti částic, coţ souhlasí s články [23,66]. Tímto 

posunem došlo k ověření, ţe se skutečně jedná o částice v rozměrech nanometrů. 

U nanočástic CdS lze vidět, ţe volba prekurzoru Cd
2+

 měla jen minimální vliv na velikost 

částic, u ZnS je tento vliv o něco větší, ale rovněţ je zanedbatelný. 
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Obr. 19.  Absorpční spektra nanočástic ZnS syntetizovaných z různých prekurzorů 
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Obr. 20. Absorpční spektra nanočástic CdS vyrobených z různých prekurzorů 
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4.2.1  Odečet hodnoty Ebg pro ZnS a CdS 

Absorpční spektra byla následně vyuţita pro získání základní charakteristiky 

polovodičů, kterou je energie zakázaného pásma (Ebg). Pro tyto účely bylo vyuţito 

Taucova vztahu [60]:                                                                                                                                                      

 

                                                                                               (9) 

                                                                                                                                  

kde ε znamená absorpční koeficient, hν je energie dopadajícího fotonu, C lze povaţovat        

za konstantu, Ebg je energie zakázaného pásma, r je síla závislá na typu přechodu. Pro zisk 

hodnoty Ebg se sestavuje graf závislosti (εhν)
1/r

 na hν, kde z důvodu přímého povoleného 

přechodu nabývá r hodnotu 1/2. Absorbance A, definována Lambert-Beerovým zákonem, 

který je dán vztahem A = ε·l·c (kde l je šířka kyvety, c je koncentrace absorbující látky), 

byla pouţita místo absorpčního koeficientu ε pro sestavení grafu (Obr. 21. a 22.), 

ze kterých byla odečtena hodnota Ebg (Tab. 5. a 6.). Tato hodnota byla získána proloţením 

lineární části grafu přímkou protínající osu x.  

 

 rbgEhCh  
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Obr. 21.  Vyuţití Taucova vztahu pro odečet hodnoty Ebg pro ZnS  
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Obr. 22.  Vyuţití Taucova vztahu pro odečet hodnoty Ebg pro CdS 
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4.2.2  Velikost nanočástic ZnS 

Získání jednotlivých hodnot Ebg umoţnilo výpočet velikosti nanočástic ZnS. 

Pro výpočty byla pouţita Brusova rovnice [7]: 

    




















R

e

mmR

h
bulkEnanoE

he

bgbg


2

2

2 8,111

8
            (10)                                            

kde levá strana rovnice odpovídá hodnotě Ebg pro nanočástice (odečteno z Obr. 21.)                 

a Ebg(bulk) pro objemový materiál ZnS (3.68 eV), h je Planckova konstanta              

(4,135· 10
-15

 eV·s), R je poloměr nanočástic ZnS, me je efektivní hmotnost elektronu 

(0,42m0, kde m0 je klidová hmotnost elektronu s hodnotou 9,109·10
-31

 kg), mh je efektivní 

hmotnost díry (0,61m0), e je elementární náboj elektronu (1,602·10
-19

 C) a dielektrická 

konstanta ε s hodnotou pro ZnS 8,76. Vypočtené hodnoty pro jednotlivé zinečnaté soli byly 

zaznamenány do tabulky (Tab. 5.). 

Tab. 5.  Získané hodnoty pro různé způsoby přípravy ZnS 

sloučeniny 
poměr  

(Zn
2+

: S
2-

:tenzid)
 

hlavní roztok (do kterého 

je přikapáváno) 

band 

gap [eV] 

průměr 

[nm] 

Zn(oct)2 + Na2S + 

CTAB 
1:1,5:2 100 ml octanu 3,889 6,72 

Zn(oct)2 + Na2S + 

CTAB 
1:1,5:2 100 ml Na2S + CTAB 3,900 6,67 

ZnSO4 + Na2S + 

CTAB 
1:1,5:2 100 ml síranu 3,827 6,98 

Zn(NO3)2 + Na2S + 

CTAB 
1:1,5:2 100 ml dusičnanu 3,875 6,77 

 

Z Tab. 5. lze vidět, ţe odečtené hodnoty Ebg se pro jednotlivé způsoby přípravy příliš 

neliší, coţ má následně vliv na vypočtenou velikost nanočástic. Ta leţí v intervalu od 6,72 

do 6,98 nm, z čehoţ lze vyvodit malý vliv zvolených prekurzorů Zn
2+

 na konečnou 

velikost částic. Pro další vyuţití (fotokatalytický rozklad fenolu) byl jako prekurzor Zn
2+

 

zvolen octan, z důvodu nejmenší dosaţené velikosti nanočástic.  
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4.2.3  Velikost nanočástic CdS 

Stejný postup, jako při výpočtu velikosti nanočástic ZnS, byl pouţit pro CdS. Základ 

opět tvoří rovnice dle Bruse (10), v níţ mají neznámé stejný význam jako u ZnS, rozdíl 

nastává u Ebg(bulk), me, mh a ε. Pro objemový materiál CdS je Ebg 2,5 eV, me je dána 

vztahem 0,18m0, mh je 0,53m0 a hodnota dielektrické konstanty ε činí 5,7. Odečtené 

hodnoty (z Obr. 22.) a vypočtené velikosti nanočástic byly zapsány do tabulky (Tab. 6.). 

Tab. 6. Hodnoty pro různé způsoby přípravy CdS 

sloučeniny 
poměr 

(Cd
2+

:S
2
:tenzid) 

hlavní roztok (do kterého     

je přikapáváno) 

band gap 

[eV] 

průměr 

[nm] 

Cd(NO3)2 + Na2S 

+ CTAB 
1:1,5:2 

100 ml dusičnanu 2,650 9,48 

CdSO4 + Na2S + 

CTAB 
1:1,5:2 

100 ml síranu 2,551 10,15 

Cd(oct)2 + Na2S + 

CTAB 
1:1,5:2 

100 ml octanu 2,667 9,38 

CdCl2 + Na2S + 

CTAB 
1:1,5:2 

100 ml chloridu 2,638 9,55 

Stejně jako u ZnS se při přípravě CdS neprojevil vliv zvolených kademnatých solí, 

odečtené hodnoty Ebg leţí v úzkém intervalu, čemuţ následně odpovídají malé rozdíly 

ve vypočítaném průměru nanočástic. I v tomto případě byl pro následné pouţití vybrán 

octan kademnatý jako prekurzor Cd
2+

. 

 

4.3  TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE 

Velikost a morfologie nanočástic ZnS i CdS byla zkoumána pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM), coţ je experimentální metoda umoţňující zobrazovat 

struktury materiálů aţ do rozměru nanometrů.  
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4.3.1  Zobrazení ZnS 

Obraz nanokompozitu ZnS-MMT lze vidět na Obr. 23., kdy lze vidět kulové 

nanočástice a jejich shlukování do větších agregátů. Histogram velikosti nanočástic je 

znázorněn na Obr. 24. Histogram ovšem zcela nesouhlasí s vypočítanými hodnotami, coţ 

můţe být zapříčiněno nepřesným odečítáním hodnot zakázaného pásma z grafů 

absorpčních spekter (Obr. 21.) nebo také nedokonalým nalezením nanočástic v zobrazení 

pomocí TEM. Medián velikosti částic byl vypočítán na 3,9 nm a vypočtená hodnota 

podle (10) činí 7 nm. 

                           

Obr. 23. Nanokompozit ZnS-MMT zobrazený pomocí TEM 
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Obr. 24.  Histogram velikosti nanokompozitu ZnS-MMT 

 

4.3.2  Zobrazení CdS 

Nanokompozit CdS-MMT je velice podobný ZnS-MMT, rovněţ lze nalézt sférické 

nanočástice (Obr. 25.). Velikostně se jedná o větší nanočástice neţ jsou nanočástice ZnS, 

konkrétně hodnota velikosti byla vypočtena podle rovnice (10) na 9,4 nm (pro Cd(oct)2) 

(Tab. 6.). Histogram velikosti nanočástic je znázorněn na Obr. 26. Medián velikosti 

nanočástic byl 4,8 nm. Ani v tomto případě vypočtená velikost nanočástic zcela nesouhlasí 

s vypočítaným mediánem, důvody nerovnosti jsou stejně jako u ZnS-MMT. 
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Obr. 25. Nanokompozit CdS-MMT zobrazený pomocí TEM 

 

 

                    
Obr. 26.  Histogram velikosti nanokompozitu CdS-MMT 
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4.4  FOTOKATALYTICKÝ ROZKLAD FENOLU 

Připravené nanokompozity ZnS a CdS byly vyuţity při fotokatalytickém rozkladu 

fenolu (0,5 mmol/l) ve vodných roztocích. Rozklad fenolu byl realizován v reaktoru 

s rtuťovou lampou po dobu 3 hod (viz. kapitola 3.3.1). Během rozkladného procesu bylo 

vţdy po 30 min změřeno pH. Koncentrace fenolu byla vypočítána z regresní rovnice, 

jeţ vznikla proměřením kalibrační křivky fenolu (Obr. 27.). Pro srovnání účinnosti 

nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT byly realizovány také degradace pouze 

UV zářením, pomocí TiO2 či fenolu jen za přítomnosti MMT.  

y = 0,2694x - 0,0017

R
2
 = 0,9998

0

0,05
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Obr. 27.  Kalibrační křivka fenolu 

4.4.1  Kinetika fotochemického rozkladu 

Do grafů byla vynášena závislost změny koncentrace fenolu na čase. Poměr 

c/c0 srovnává konečnou koncentraci fenolu s jeho počáteční. U obou nanokompozitů lze 

zaznamenat stejný trend degradace fenolu, kdy dochází k exponenciálnímu poklesu 

koncentrací s časem. Tento exponenciální pokles zřejmě odpovídá chemické kinetice 

reakcí 1. řádu, jeţ je popisována následujícími rovnicemi [24]:                                                                    
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kc
dt

dc
                                                                                                              (11) 

Řešením diferenciální rovnice (5) metodou separace proměnných a následnou integrací        

pro počáteční podmínky ( t=0, c=c0) se získá:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          kt
c

c


0

ln                                                                                                             (12) 

 

Odtud po matematické úpravě vznikne tvar pouţitý pro vykreslení grafů: 

 

          
kte

c

c 
0

                                                                                                               (13) 

 

Drobnou úpravou se obdrţí explicitní výraz pro popis poklesu koncentrace výchozí látky 

v závislosti na čase: 

         
ktecc  0                                                                                                              (14) 

kde c představuje koncentraci látky v určitém čase, c0 je počáteční koncentrace dané látky 

v čase t=0, t je čas reakce, k je rychlostní konstanta, e je Eulerova konstanta. 
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Obr. 28.  Srovnání průběhu degradace nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT 

 

Pro porovnání účinnosti obou kompozitů byl sestrojen graf (Obr. 28.). Je moţné 

vidět, ţe ani jeden z připravených kompozit nevykazoval lepší schopnost degradace fenolu 

za přítomnosti UV záření.  

Ve skutečnosti nelze kinetiku degradace fenolu nanočásticemi jednoduše popsat 

pomocí rovnic (11)-(14), měl by zde být pouţit Langmuir-Hinshelwoodův model 

pro heterogenní fotokatalytický rozklad popsaný rovnicí [6]: 








 OHOH

OHOH

iiPP

PPP

CK

CK

CKCK

CK
k

dt

dC
r

11
                                           (15) 

kde r je reakční rychlost, k představuje kinetický parametr, t je čas, KP, KOH, Ki jsou 

adsorpční konstanty zbytkového fenolu, hydroxylových radikálů a vedlejších produktů, CP, 

COH, Ci odpovídají příslušným koncentracím. Při zanedbání KiCi  a za podmínek, kdy 

COH  CP dojde ke zjednodušení rovnice (15) na tvar: 
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PP

PP
app

CK

CK
kr




1
                                                                                                (16) 

kde kapp je kinetický parametr závislý na mnoţství a charakteru katalyzátoru, intenzitě 

světla a koncentraci hydroxylových radikálů OH
•
. Tento tvar jiţ odpovídá zmiňované 

kinetice 1. řádu, pokud je ovšem Cp velmi malé, tak lze jmenovatel rovnice (16) zanedbat 

a získá se tvar rovnice pro kinetiku pseudoprvního řádu: 

PobsPPapp CkCKkr                                                                                       (17) 

kde kobs představuje pozorovanou kinetickou konstantu.  

Pro zjištění kinetických konstant, řádů reakce a rychlostí degradace byly sestavena 

skupina grafů. Pro porovnání reakční rychlosti degradace fenolu za přítomnosti ZnS-MMT, 

CdS-MMT, TiO2 a pouze UV záření bylo nutné nejdříve vytvořit graf závislosti zbytkové 

koncentrace fenolu (v logaritmickém tvaru) na čase, ten poté proloţit přímkou lineární 

regrese a z rovnice regrese vyčíst potřebné hodnoty (kinetickou konstantu, směrnice 

přímky) (Obr. 29.). Na Obr. 29. je graf znázorněn pro nanokompozit ZnS-MMT, hodnota 

3,4551 připadá na směrnici přímky a -1,088 je kinetickou konstantou. Tyto odečtené 

hodnoty byly dále vyuţity pro graf závislosti reakční rychlosti na zbytkové koncentraci 

fenolu (Obr. 30.). Pro sestavení grafu bylo třeba derivovat obecnou rovnici rychlosti reakce 

podle času (
dt

dC
r  ), do derivované rovnice dosadit jednotlivé časy a hodnoty vynést 

do grafu.  Pro určení řádu reakce (m) a rychlostní konstanty (kobs) byly vyneseny hodnoty 

závislosti rychlostí reakce (ln r) a zbytkové koncentrace fenolu (ln p). Proloţením regresní 

přímkou byly získány potřebné údaje. Z Obr. 31. lze vidět, ţe odmocněním -8,1376 bylo 

získáno kobs a číslo 0,9778 odpovídá řádu reakce. Všechny získané údaje byly 

zaznamenány do tabulky (Tab. 7.). 
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Obr. 29.  Graf závislosti zbytkové koncentrace fenolu na čase pro ZnS-MMT 

0,00E+00

1,00E-05

2,00E-05

3,00E-05

4,00E-05

5,00E-05

6,00E-05

7,00E-05

8,00E-05

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

koncentrace fenolu (mmol/L)

re
a

k
č

n
í 

ry
c

h
lo

s
t 

(m
o

l/
L

.s
)

Obr. 30.  Závislosti reakční rychlosti na koncentraci fenolu pro ZnS-MMT 
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Obr. 31.  Závislosti reakční rychlosti (ln r) na koncentraci fenolu (ln c) pro ZnS-MMT 
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Obr. 32.  Porovnání reakčních rychlostí jednotlivých způsobů degradace fenolu 
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Tab. 7.  Kinetické parametry degradace fenolu 

reakční podmínky řád reakce reakční konstanta (s
-1

) 
regresní 

koeficient 

ZnS-MMT + UV 0,98 2,92 · 10
-4

 0,9888 

CdS-MMT + UV 0,99 3,33 · 10
-4

 0,9937 

TiO2 + UV 0,96 1,54 · 10
-4

 0,9816 

pouze osvit 1,00 1,69 · 10
-4

 0,9979 

Z Tab.7. lze vidět, ţe řád reakce se za všech reakčních podmínek pohyboval okolo 1, 

coţ potvrzuje, ţe se jedná o reakci pseudoprvního řádu. Nejrychlejší degradace fenolu byla 

zaznamenána u nanokompozitu CdS-MMT, kdeţto nejpomaleji probíhala reakce 

za přítomnosti TiO2 (Obr. 32.), coţ můţe být vysvětleno niţší fotokatalytickou účinností 

tohoto katalyzátoru. Rovněţ lze zaznamenat velice podobné chování nanokompozitů    

ZnS-MMT a CdS-MMT. Vyšší rychlost rozkladu fenolu těmito polovodičovými 

nanočásticemi lze vysvětlit jejich větší produkcí hydroxylových radikálů (OH
•
) 

v porovnání s produkcí těchto radikálů při samostatném rozkladu fenolu.  

   

4.4.2  Průběh fotochemického rozkladu 

Během experimentu bylo kaţdých 30 min změřeno pH prostřednictvím pH metru, 

který byl nakalibrován pomocí pufrů s hodnotami pH 4,01 a 7. V průběhu degradace bylo 

moţné sledovat pokles pH od slabě kyselých oblastí aţ do kyselejších oblastí (Obr. 33.). 

Během první hodiny degradace bylo moţno vidět prudší pokles pH aţ na hodnotu 3,6, 

následná degradace jiţ měla pomalejší pokles pH. Pokles pH při rozkladu fenolu pomocí 

TiO2 je oproti rozkladu ZnS-MMT, CdS-MMT a pouhým osvitem UV zářením méně 

znatelný, coţ můţe být vysvětleno menší účinností degradace fenolu pomocí TiO2.  
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Obr. 33.  Změna pH v průběhu degradace fenolu 

 

Pokles pH v průběhu fotokatalytického rozkladu fenolu za působení polovodičových 

nanočástic ZnS a CdS lze vysvětlit degradací fenolu přes karboxylové kyseliny 

aţ na konečné produkty, kterými v ideálním případě jsou CO2 a H2O. Ozářené polovodiče 

mohou produkovat hydroxylové radikály, které jsou dobrými oxidačními činidly. Fenol 

při reakci s radikály OH
•
 a HO2

•
 poskytuje řadu meziproduktů (benzochinony, kyselina 

mravenčí atd.). Rozklad fenolu je moţné popsat rovnicemi (15) aţ (18) (vytvořeno v ISIS 

Draw 2.1.1) [53]: 

                  

                 (15)       
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Po uskutečnění všech experimentů byl sestaven konečný graf, jeţ měl za úkol ukázat, 

který s uvedených postupů vykazuje nejlepší výsledky při fotokatalytický degradaci fenolu    

ve vodných roztocích (Obr. 34.). Z tohoto grafu lze vyčíst, ţe připravené nanokompozity       

ZnS-MMT a CdS-MMT se jeví jako nejvhodnější volba pro rozklad organického polutantu 

fenolu a to také v porovnání s často vyuţívaným katalyzátorem TiO2. V grafu jsou 

zaznamenány dvě řady pro měření s TiO2, které se mezi sebou liší naváţkou pro jednotlivé 

experimenty. Důvodem těchto dvou měření je velká naváţka (0,1g) pro první pokusy, 

kdy byla zjištěna malá účinnost těchto nanočástic oproti ostatním podmínkám degradace. 

Tyto velké naváţky zapříčinily, ţe se UV záření nedostalo ke všem částicím a degradace 

nemohla ideálně proběhnout. Proto bylo navrţeno pouţít takovou naváţku, jeţ by zhruba 

odpovídala obsahu ZnS v ZnS-MMT (zjištěno pomocí AAS). Tato menší naváţka TiO2 

(0,0056g) jiţ měla srovnatelné výsledky degradace fenolu s ostatními nanokompozity 

a dávala lepší výsledky neţ původní naváţka tohoto fotokatalyzátoru (Obr. 34.). 

HOOC COOH HCOOH CO
2 + OH

2
2

O

O

HOOC
COOH

COOH

COOH

+ HOOC COOH
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Obr. 34.  Porovnání účinnosti degradace fenolu za různých podmínek 

4.4.3  Analýza reakčních produktů  

Produkty fotodegradace fenolu (po 1 hod), za pouţití fotokatalyzátoru a bez jejich 

přítomnosti, byly zkoumány plynovým chromatografem vybaveným hmotnostním 

spektrometrem (GC-MS). Před analýzou byly vzorky nejdříve extrahovány 

do dichlormethanu, coţ je organické polární rozpouštědlo, a následně byla provedena 

derivatizace acetanhydridem. Tato metoda je zaloţena na separaci iontů na základě jejich 

efektivní hmoty, která je dána poměrem hmotnosti iontu a nábojového čísla (m/z).  

Analýzou byla zjištěna přítomnost dihydroxybenzenů (m/z = 110), bifenylů (186) a také 

jejich acetylované formy (152, 228) (Obr. 35.), koncentrace těchto meziproduktů byly 

nalezeny pouze ve stopovém mnoţství. Na Obr. 35. lze vidět srovnání koncentrací 

zmiňovaných meziproduktů, kdy byly vyuţity nanokompozity ZnS-MMT a CdS-MMT 

a kdy byl uskutečněn rozklad bez těchto fotokatalyzátorů. V přítomnosti nanokompozitů 

byly zjištěny niţší koncentrace těchto meziproduktů neţ při rozkladu fenolu pouze UV 

zářením. Na základě těchto výsledků lze předpokládat, ţe degradace fenolu probíhá 

aţ na konečný produkt, kterým je CO2.  
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Obr. 35. GC-MS chromatogramu produktů degradace fenolu 
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5  ZÁVĚR 

Tato diplomová práce je věnována rozkladu organické látky fenolu, jeţ se vyskytuje 

v průmyslových odpadních vodách, pomocí chemicky syntetizovaných nanočástic ZnS 

a CdS. Tyto nanočástice byly stabilizovány tenzidem cetyltrimethylammonium bromidem 

a následně byly deponovány na fylosilikát montmorillonit, čímţ došlo ke vzniku 

nanokompozitu ZnS-MMT a CdS-MMT. 

Pro přípravu nanočástic byly vyuţity různé zinečnaté soli (síran, dusičnan, octan) 

a kademnaté soli (navíc chlorid), jeţ byly smíchány s Na2S a CTAB v určitém poměru. 

Po spektrometrickém proměření vzniklých roztoků, odečtu hodnoty energie zakázaného 

pásma z absorpčních spekter (pro ZnS okolo 3,9 eV, CdS 2,6 eV), byly vypočteny velikosti 

nanočástic ZnS a také CdS. Získané hodnoty velikosti potvrdily vznik částic v rozměrech 

nanometrů, které však nebyly závislé na pouţité soli. Pro CdS byly syntetizovány 

nanočástice o velikosti 9,38 nm (pro octan), pro ZnS tato hodnota činila 6,72 nm. 

Transmisní elektronovou mikroskopií byly nalezeny kulové částice, které se shlukovaly 

do větších agregátů.  

Získané nanokompozity ZnS-MMT a CdS-MMT byly pouţity pro fotokatalytický 

rozklad fenolu ve vodných roztocích. Experimenty byly uskutečňovány v reaktoru domácí 

výroby v časových intervalech 2 min aţ 3 hod. Měřením koncentrace (spektrometricky) 

před započetím degradace a po ukončení bylo zjištěno, ţe průběh rozkladu má 

exponenciální charakter. Vyuţitím Langmuir-Hinshelwoodova modelu pro heterogenní 

katalýzu bylo zjištěno, ţe se fenol degraduje podle kinetiky psedoprvního řádu. Rozklad 

fenolu nanokompozity CdS-MMT a ZnS-MMT měl srovnatelnou rychlost, která byla vyšší 

ve srovnání s katalyzátorem TiO2 či pouze za přítomnosti UV záření. Měřením pH, které 

po ukončení experimentu bylo v silně kyselých oblastech, bylo potvrzeno, ţe se fenol 

degraduje přes benzochinony, karboxylové kyseliny aţ na CO2. Konečné produkty byly 

analyzovány plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem. Tímto měřením 

nebyla zjištěna přítomnost karboxylových kyselin (šťavelová, maleinová atd.), čímţ lze 

předpokládat degradaci fenolu aţ na zmíněný CO2.  
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Výsledky měření poukázaly na velice podobné chování připravených nanokompozitů 

ZnS-MMT a CdS-MMT při fotodegradaci fenolu. Účinnost obou nanokompozitů byla 

navzájem srovnatelná a daleko vyšší v porovnání s velice často vyuţívaným katalyzátorem 

TiO2, rovněţ vykazoval menší rychlost rozkladu fenolu. Na základě těchto poznatků lze 

předpokládat, ţe v budoucnu naleznou nanočástice ZnS a také CdS větší uplatnění.  
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Obr. 24. Histogram velikosti nanokompozitu ZnS-MMT 

Obr. 25.  Nanokompozit CdS-MMT zobrazený pomocí TEM 

Obr. 26. Histogram velikosti nanokompozitu CdS-MMT 

Obr. 27.   Kalibrační křivka fenolu 

Obr. 28.   Srovnání průběhu degradace nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT 

Obr. 29.   Graf závislosti zbytkové koncentrace fenolu na čase pro ZnS-MMT 

Obr. 30.   Závislosti reakční rychlosti na koncentraci fenolu pro ZnS-MMT 

Obr. 31.   Závislosti reakční rychlosti (ln r) na koncentraci fenolu (ln c) pro ZnS-MMT 

Obr. 32.   Porovnání reakčních rychlostí jednotlivých způsobů degradace fenolu 
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Obr. 33.   Změna pH v průběhu degradace fenolu  

Obr. 34.   Porovnání účinnosti degradace fenolu za různých podmínek 

Obr. 35.  GC-MS chromatogramu produktů degradace fenolu 

 

 

Tab. 1.  Srovnání teplot tání a varu fenolu s toluenem [10] 

Tab. 2.   Srovnáni kyselosti vybraných sloučenin [33] 

Tab. 3.  Přípustné hodnoty koncentrací jednosytných fenolů [20,46] 

Tab. 4.   Srovnání vlastností vodičů a polovodičů [26] 

Tab. 5.   Získané hodnoty pro různé způsoby přípravy ZnS 

Tab. 6.   Získané hodnoty pro různé způsoby přípravy CdS 

Tab. 7.   Kinetické parametry degradace fenolu 

 

 

 

 

 

 

 


