
  

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŢENÝRSTVÍ 

KATEDRA OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRŮMYSLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALAŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

VLIV REDUKTANTU NA VÝTĚŢEK FOTOKATALYTICKÉ 

REDUKCE CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011          Marcel Šihor 



  

 

  



  

 



  

 



  

 

 

 



  

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat svým rodičům, celé rodině a přátelům za 

trpělivost, podporu a důvěru, kterou mi projevili v průběhu vypracování této bakalářské 

práce.  

Také bych chtěl poděkovat vedoucí této práce paní doc. Ing. Kamile Kočí, Ph.D. a 

dále pak panu Ing. Martinu Relimu za odborné vedení a konzultantce paní Ing. Kateřině 

Zatloukalové. 

Další poděkování patří paní doc. Ing. Daniele Plaché, Ph.D. a panu 

Ing. Zdeňku Lacnému za pomoc při analytickém měření. 



  

 

SOUHRN 

Bakalářská práce je zaměřená na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého v 

přítomnosti katalyzátoru ZnS naneseném na montmorillonit. Účelem fotoredukce oxidu 

uhličitého je jeho přeměna na méně škodlivé a lépe vyuţitelné látky. 

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého byla prováděna ve vsádkovém 

míchaném anulárním reaktoru se suspendovaným katalyzátorem ZnS-MMT ve čtyřech 

odlišných vodných roztocích (NaOH, NH4OH, NaOH+Na2SO3 a NH4OH+Na2SO3). 

Roztoky byly nasyceny oxidem uhličitým a ozařovány 8 W Hg lampou s vlnovou délkou 

254 nm, která byla umístěna v trubici z křemenného skla. Produkty fotoredukce v plynné 

fázi byly methan, oxid uhelnatý a vodík. V kapalné fázi byl detekován methanol.  

Na základě experimentálních výsledků lze říci, ţe výtěţky produktů se lišily 

v závislosti na redukčním prostředí. Pokud porovnáváme fotokatalytickou redukci CO2 ve 

vodném roztoku NaOH a NH4OH vyšší výtěţky CH4 a CH3OH byly v roztoku NaOH. 

Přídavek Na2SO3 zvýšil výtěţky produktů fotokatalytické redukce CO2 pouze v kapalné 

fázi. Vzhledem k výtěţku methanu, který je hlavním produktem fotokatalytické redukce 

CO2 byl optimálním prostředím zvolen vodný roztok NaOH.  
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SUMMARY 

This work is focused on photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence of 

ZnS photocatalyst loaded on montmorillonite. Purpose of the carbon dioxide 

photoreduction is to transform CO2 into less harmful and better exploitable materials.  

Photocatalytic reduction of carbon dioxide was carried out in stirred annular batch 

reactor. Photocatalyst ZnS-MMT was suspended in four different aqueous solutions 

(NaOH, NH4OH, NaOH+Na2SO3 a NH4OH+Na2SO3). These solutions were saturated by 

CO2 and than irradiated by 8W Hg lamp with wavelength 254 nm. This UV lamp was 

placed into quartz glass tube. Products of the photoreduction were methane, carbon 

monooxide and hydrogen in gas phase and methanol in liquid phase. 

Based on experimental datas we can say that yields of products were different in 

dependence on reduction medium. If the yields of CH4 and CH3OH gained from aqueous 

solutions NaOH and NH4OH are compared higher yields were gained in NaOH solution. 

Addition of  Na2SO3 increased yields of products of photocatalytic reduction of CO2 only 

in liquid phase. NaOH was determined as the optimal reduction medium becouse of the 

highest yields of methane which is main product of photocatalytic reduction of CO2 

 

Keywords: Photoreduction, photocatalysis, CO2 , ZnS-MMT 
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1 ÚVOD 

Teplota na naší planetě je závislá na rovnováze mezi energií přicházející od Slunce 

ve formě krátkovlnného záření a energií, kterou Země vyzařuje do okolního vesmíru. 

Sluneční energie ohřívá zemský povrch v části, kterou nazýváme troposféra
1
.  Právě v této 

vrstvě se vyskytují tzv. „skleníkové plyny“, mezi které patří vodní pára (H2O), oxid 

uhličitý (CO2), methan (CH4), ozón (O3), freony (CFC) a další plyny. Skleníkové plyny 

absorbují část přeměněné sluneční energie na teplo a udrţují ji u povrchu Země. Účinek 

tohoto přirozeného skleníkového efektu se stal nezbytným předpokladem existence ţivota 

na Zemi. Bez něj by nedocházelo k přirozené regulaci teploty a ta by klesla na -18°C.  

O zvýšené koncentraci skleníkových plynů hovoříme v případě antropogenního 

skleníkového jevu, který téţ nazýváme jev Arrheniův. Antropogenní skleníkový jev 

spojujeme s navýšením industrializace a jiných lidských aktivit, coţ je např. spalováni 

fosilních paliv, doprava a odlesňování. V současné době koncentrace CO2 v atmosféře stále 

stoupá. V roce 1978 byla koncentrace CO2 280 ppm a v roce 1995 jiţ byla 360 ppm. 

V letech 1995-2001 průměrné celosvětové emise CO2 vzrostly o 1,4 % za rok. 

Odhadované mnoţství CO2, které se dostává do ovzduší spalováním fosilních paliv, se 

pohybuje okolo 23,7 Gt/rok [1].  

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého se jeví jako zajímavá metoda sniţování 

mnoţství oxidu uhličitého v atmosféře. CO2 se redukuje na uţitečnější produkty jako je 

methan, methanol, formaldehyd, kyselina mravenčí a jiné. Ve většině provedených studií 

se jako zdroj záření pouţívá UV lampa, avšak jsou jiţ zaznamenány i fotoredukce CO2 za 

přítomnosti viditelného záření, čímţ by se fotoredukce stala ekonomicky výhodnější. Jaké 

produkty budou získány a jak vysoké budou jejich výtěţky, to závisí na vlnové délce 

pouţitého záření, volbě reduktantu, tlaku, teplotě a hlavně volbě fotokatalyzátoru a 

velikosti jeho částic. 

Tato práce je zaměřena na volbu vhodného reduktantu pro fotokatalytickou redukci 

v závislosti na výtěţcích dále vyuţitelných produktů. Výzkum probíhal v přítomnosti 

fotokatalyzátoru ZnS-MMT. Jako zdroj záření byla pouţita UV lampa s vlnovou délkou 

254 nm. 

                                                 
1
 Troposféra je nejniţší část zemské atmosféry o šířce asi 15 km. 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Předloţená bakalářská práce byla řešena v rámci projektu Procesy sniţování emisí 

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

 Identifikace produktů fotokatalytické redukce CO2 v plynné a kapalné fázi. 

 Experimentální zjištění výtěţků fotokatalytické redukce CO2 za přítomnosti 

katalyzátoru ZnS-MMT v závislosti na zvoleném redukčním prostředí. 

 Posouzení vlivu pouţitého reduktantu na výtěţky hlavních produktů 

redukce CO2.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST  

3.1 Skleníkový efekt 

Sluneční záření má největší intenzitu v krátkých vlnových délkách. Část 

krátkovlnného záření je pohlcována atmosférou, část se odráţí zpět do vesmíru a část 

dopadá aţ na zemský povrch. Atmosféra krátkovlnné záření propouští téměř bez 

jakýchkoli překáţek, záření prochází vzduchem a je pohlceno zemským povrchem. Ten 

energii vyzařuje zpět, ale ve formě dlouhovlnného záření. Díky atmosférickým plynům, 

například vodní páře, oxidu uhličitému, methanu či ozónu, je toto záření vysíláno zpět 

k Zemi a zanechá za sebou teplejší atmosféru. Energie, vznikající rozdílem mezi přijatou a 

vydanou energií, je přeměněna na teplo, které ohřívá spodní vrstvu atmosféry. Tento jev je 

znám jako skleníkový efekt a plyny, které se na něm podílejí, se nazývají skleníkové 

plyny.  

Bez přirozeného skleníkového efektu by byla teplota na Zemi o 30 - 40 °C niţší. 

Nicméně od roku 1900 se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře zvýšila přibliţně o 30 

% vlivem zvýšenému spalování fosilních paliv, zvyšování dopravy a odlesňování. 

Mnoho vědců zastává názor, ţe zvyšování koncentrace oxidu uhličitého a jiných 

skleníkových plynů ve vzduchu začíná ovlivňovat tepelnou rovnováhu Země, zesiluje 

skleníkový efekt a zvyšuje celkovou průměrnou teplotu na Zemi [2]. 

Za posledních 650 tisíc let nebyla koncentrace skleníkových plynů v atmosféře 

nikdy tak vysoká, jako je nyní. Při analýzách vzorků ledu z antarktických ledovců byla 

hodnocena koncentrace oxidu uhličitého v minulosti. Ukázalo se, ţe jeho trend vţdy 

souvisel s teplotou. V dávné minulosti se koncentrace oxidu uhličitého pohybovala v 

rozpětí 180 aţ 280 ppm. Koncentrace se ale rychle zvyšují a v dnešní době se jiţ hodnota 

přiblíţila k 380 ppm [1]. 

3.1.1  Skleníkové plyny 

Skleníkové plyny pohlcují záření v atmosféře a vyzařují ho zpět k zemskému 

povrchu. Jejich přítomnost v atmosféře je tedy nutná k ţivotu. Problém nastává ve chvíli, 

kdy se do ovzduší dostává příliš mnoho těchto plynů. Vodní pára (H2O) se podílí na 

přirozeném skleníkovém efektu asi z 60 %, oxid uhličitý (CO2) asi z 26 %, methan (CH4) 

z 15 %, oxid dusný (N2O) z 6 % a ozón (O3) asi z 8 %. Globální systém je schopen míru 
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plynů regulovat, ovšem vlivem člověka došlo k narušení této rovnováhy a skleníkový efekt 

je zesilován, coţ můţe ve svém důsledku vést k výraznému nárůstu teploty zemského 

povrchu [3]. 

3.2 Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je plyn vyskytující se v zemské atmosféře. V průměru zaujímá 0,031 

% objemu atmosféry (suchá a čistá atmosféra v blízkosti zemského povrchu). Jeho 

koncentrace je proměnná v závislosti na místních zdrojích emisí. Tento polutant je 

povaţován za jednu z nejvýznamnějších látek, která podporuje vznik skleníkového efektu. 

Je hlavní součástí uhlíkového cyklu. 

Atmosférický oxid uhličitý pochází z rozmanitých přirozených zdrojů: sopečných 

erupcí, spalovaní organických látek a dýchacích procesů ţivých organizmů. Mezi 

neţádoucí zdroje oxidu uhličitého patří spalování různých fosilních paliv pro výrobu 

energie a doprava [4]. 

3.2.1 Vlastnosti 

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn těţší neţ vzduch. Molekula oxidu uhličitého 

(O = C = O) obsahuje dvě dvojné vazby a má lineární tvar. Tento skleníkový plyn je málo 

reaktivní a je stabilní do vysokých teplot. Ve vodě se částečně rozpouští za vzniku slabé 

kyseliny uhličité ( H2CO3). 

Při teplotě -78,5 °C se oxid uhličitý mění přímo z plynu na pevnou bílou látku 

takzvaný suchý led. Kapalný oxid uhličitý se tvoří pouze při tlaku více neţ 5,733 MPa. Při 

atmosférickém tlaku přechází přímo z pevné fáze na fázi plynnou – tento proces nazýváme 

sublimace.  

Oxid uhličitý se dodává v tlakových láhvích označených černým pruhem, ve 

kterých se nachází v kapalném stavu [5], [6]. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

 Chemický vzorec     CO2 

 Molekulová hmotnost     44,01 g.mol
-1

 

 Bod tání (při tlaku 0,5 MPa)     -56,6 °C 

 Bod varu (při tlaku 101,235 kPa)   -78,5 °C 
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 Kritická teplota      31,01 °C 

 Kritický tlak       7,386 MPa 

 Hustota plynného CO2 (0 °C; 101,325 kPa)   1,965 kg.m
-3

 

 Hustota kapalného CO2 (-56,6 °C; 0,52 MPa) 1,178 kg.dm
-3

 

 Hustota pevného CO2 (20 °C; 101,325 kPa)  1,2 - 1,5 kg.dm
-3 

 Relativní hustota plynu (vzduch=1)    1,529 

 Tenze par (20 °C)      5,733 MPa 

 Rozpustnost ve vodě (20 °C)    1740 mg.l
-1 

3.2.2 Vliv na ţivotní prostředí 

Hodnoty atmosférického oxidu uhličitého se s postupem času zvyšují. 

V předindustriální době (kolem roku 1750) byla koncentrace CO2 280 ppm (měřeno z jader 

vrtu ledovců). V současné době je koncentrace atmosférického oxidu uhličitého na hodnotě 

přes 360 ppm [1], coţ je roční nárůst okolo 0,5 %. Celosvětová roční emise (především ze 

spalování fosilních paliv) je odhadována na 22 ± 2 Gt CO2 a další zvýšení 2,2 – 9,2 Gt CO2 

pocházející z činností odlesňování. 

CO2 se do atmosféry uvolňuje prakticky dvěma způsoby: 

 oxidací látek obsahujících uhlík (zejména spalováni fosilních paliv), 

 rozkladem uhličitanů (vápenky a cementárny) a cukrů (potravinářský 

průmysl). 

Velké mnoţství oxidu uhličitého je také rozpuštěno ve světových mořích a 

oceánech, které tak regulují jeho mnoţství v atmosféře. Pozvolný nárůst globální teploty 

však negativně ovlivňuje rozpustnost CO2 v mořské vodě a pozitivní zpětnou vazbou se tak 

dostává zpět do vzduchu. 

Nutno však podotknout, ţe obsah CO2 v ovzduší podstatně sniţuje proces 

fotosyntézy při vzniku biomasy (1). Proto odlesňování naši planety vede ke zvyšování 

obsahu CO2 [1], [6]. 

(1) 

 

26126

..

22 666 OOHCenergieOHCO vh 
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3.3 Katalytické procesy 

3.3.1 Katalýza 

Katalýzou nazýváme chemickou reakci, při které dochází ke změně chemické 

rychlosti za přítomnosti katalyzátorů (obr. 1), jak v kladném tak v záporném slova smyslu. 

Katalýzou, nazýváme působení katalyzátorů, jenţ je nezbytná pro velkou část chemických 

reakcí. 

 Obr. 1: Změna aktivační energie v průběhu reakce bez katalyzátoru a s katalyzátorem [8] 

 

Katalýza probíhá i v ţivých organismech za pomoci enzymů (přírodních 

katalyzátorů). Ty napomáhají uskutečňovat mnoho chemických reakcí potřebných pro 

ţivot. Tuto katalýzu nazýváme biokatalýza.   

Jiţ nepatrné mnoţství katalyzátorů můţe značně ovlivnit rychlost chemické reakce. 

Katalyzátory mohou reakci nejen urychlit, ale i vyvolat ty reakce, které by bez katalyzátoru 

vůbec neprobíhaly. Vhodná volba katalyzátoru často dovoluje aktivovat pouze jednu z více 

moţných reakcí v systému.  

Katalyzátor se během reakce nespotřebovává, je součástí nestálých komplexů, které 

se dále rozpadají na konečný produkt a uvolňují katalyzátor v nezměněné podobě. Do 

chemické rovnice celkové chemické přeměny proto katalyzátor většinou nezahrnujeme. 

Jelikoţ katalyzátor zůstává po dokončení reakce nezměněn, nedodává systému ţádnou 

energii a podle termodynamických zákonů nemůţe ovlivnit polohu rovnováhy. Dělení 

katalyzátorů: 

 homogenní – reagující látka a katalyzátor jsou v téţe fázi 
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 heterogenní – reagující látky a katalyzátor jsou rozdělené ostrým fázovým 

rozhraním 

Jsou známy také látky, které naopak brzdí rychlost reakce, která by jinak probíhala 

bez problémů. Těmto látkám říkáme negativní katalyzátory nebo také inhibitory.  

Přítomnost některých látek ve směsi značně sniţuje účinnost katalyzátoru a často 

vede k jeho znehodnocení. Takové látky označujeme jako katalytické jedy [7], [8]. 

3.3.2 Heterogenní katalýza 

Tvoří-li katalyzátor oddělenou fázi, nejčastěji tuhou, a je-li nerozpustný 

v chemických systémech, jejichţ přeměnu vyvolává, mluvíme o heterogenní katalýze. 

Reagující směsi mohou být plynné i kapalné. K vlastní reakci dochází tedy na fázovém 

rozhraní. Reakce je lokalizována na styčném povrchu tuhé a fluidní fáze a nepozorujeme ji 

ve fázi obsahující reagující látky. Tato fáze je jen zásobníkem molekul, které mají vstoupit 

do reakce nebo jí byly vytvořeny.  

Klasická heterogenní katalýza se omezuje na studium reakcí vyvolaných 

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

tak, jako by katalytický účinek měly pouze povrchové atomy tuhé fáze, zatímco její 

struktura jako by neměla přímý vliv. Bylo zjištěno, ţe katalytický účinek mají pouze tuhé 

látky, které vykazují  velkou soudrţnost. Aby mohlo dojít k vlastní reakci, musí 

proběhnout nejprve adsorpce reaktantu na katalyzátoru. Molekuly mohou být na povrchu 

vázány dvěma způsoby a to silami fyzikálními a chemickými. Při fyzikální adsorpci - 

fyzisorpci jsou molekuly plynu vázány na povrchu katalyzátoru vlivem fyzikálních 

mezimolekulárních sil. Fyzikální adsorpce není selektivní.  

Naopak při chemické adsorpci – chemisorpci jsou molekuly adsorbátu k povrchu 

pevné látky vázány působením valenčních sil povrchových molekul pevné fáze, které 

vytváří elektronovou vazbu s adsorbovanou molekulou plynné látky. U chemisorpce jsou 

adsorpční schopnosti látek dány jejich chemickým sloţením. Chemická adsorpce je tedy 

selektivní. U heterogenní katalýzy se uplatňuje zejména jiţ zmíněná chemisorpce. Na 

adsorbované mnoţství roste se specifickým povrchem adsorbentu, to je také hlavní důvod, 

proč se pouţívají při adsorpci převáţně práškové a porézní látky. Důleţitou roli hraje také 

stálost vzniklé přechodné sloučeniny, která se po interakci rozpadá na čistý katalyzátor a 

produkty [9], [10]. 
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3.3.3 Fotokatalýza 

Fotokatalýzu můţeme definovat jako zrychlení fotochemických reakcí za 

přítomnosti katalyzátoru. Při fotokatalýze se pouţívají polovodičové katalyzátory, které 

mají vodivostní a valenční pásmo oddělené oblastí zakázaného pásma. Na obr. 2 je 

schématické zobrazení principu fotokatalýzy. 

Obr. 2: Schéma zobrazení princip fotokatalýzy [10] 

 

Principem fotokatalýzy je absorpce záření vhodné vlnové délky v částicích 

fotokatalyzátoru, kde dojde k excitaci elektronu z valenčního pásu do pásu vodivostního. 

Ve valenčním pásu zůstane kladný nosič náboje – díra h+. Valenční pás polovodičů leţí na 

energetické hladině Ev a je plně obsazen elektrony. Vodivostní pás má vyšší energii Ec a je 

většinou neobsazený. Mezi těmito pásy je oblast zakázané energie Eg, kde se nevyskytují 

ţádné elektronové vlnové stavy.  

 

Eg = Ec-Ev         (2) 

 

Šířka zakázaného pásu nám určuje povahu tuhé látky. Izolanty mají šířku pásu větší 

neţ polovodiče. Fotokatalýza pomocí polovodičů je iniciována absorpcí fotonu s energií 

ekvivalentní nebo větší neţ je zakázané pásmo za vzniku páru excitovaný elektron a 

pozitivní díra. Vznik páru elektron – díra a jeho zánik je znázorněn následujícími 

rovnicemi (3) a (4). 
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     (3) 

 

          (4) 

 

Při fotokatalýze dochází ke vzniku oddělených elektrických center v katalyzátoru 

vlivem světla (obr. 3). Tato centra se dále vyuţívají při chemických reakcích. Na kladném 

centru dochází k oxidaci a na záporném k redukci. Můţe ale také dojít k opětovnému 

sloučení těchto center a přeměně světelné energie na teplo.  

Obr. 3: Schéma procesů probíhajících na povrchu a uvnitř polovodičové částice při 

fotochemické reakci [10] 

 

Mezi faktory ovlivňující rychlost fotochemické reakce patří:  

 pouţitý typ polovodičového fotokatalyzátoru, 

 pH, které ovlivňuje náboj povrchu polovodiče a tím také způsob 

transformace substrátu, 

 koncentrace substrátu, na níţ závisí kinetika reakce, 

 tok fotonů, protoţe přebytek světelného záření urychluje rekombinaci páru 

elektron – díra, 

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

způsobují častější kolize mezi polovodičem a substrátem.  

  hezátorfotokataly hv

teplohe  
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Při fotokatalýze platí určitá pravidla: 

 absorbováno je záření, které má větší energii, neţ je vlastní energie 

zakázaného pásu, 

 redukce můţe probíhat pouze tehdy, kdyţ je energie na spodním okraji 

valenčního pásu větší neţ redukční potenciál redukovaných částic, 

 oxidace probíhá, jen pokud je energie na horním okraji valenčního pásu a 

zároveň níţe neţ oxidační potenciál oxidovaných částic, 

 fotokatalyzátor musí být stabilní v prostředí, kde reakci uskutečňujeme [11], 

[12], [13]. 

3.4 Fotokatalytická redukce CO2 

3.4.1 Faktory ovlivňující fotokatalytickou redukcí CO2 

Fotokatalytická redukce je ovlivněna mnoha faktory. Mezi hlavní faktory patří 

vlnová délka. Vhodná volba vlnové délky ovlivňuje výtěţek fotokatalytické redukce CO2. 

Záření o kratší vlnové délce (254 nm) má mnohonásobně větší účinnost redukce neţ záření 

o vlnové délce 350 nm. Z toho vyplývá, ţe při zvýšení vlnové délky UV záření dochází 

k výraznému sniţování účinnosti redukce [12]. 

Většina reakcí je závislá na tlaku a teplotě. Vliv tlaku je dán malou rozpustností 

CO2 ve vodě. Zvýšením tlaku se zvýší koncentrace CO2 v roztocích a zlepší se selektivita 

redukce CO2. Tlakem urychlíme fotokatalytickou redukci a upřednostníme vznik 

kapalných produktů. Se zvyšující teplotou je větší pravděpodobnost sráţek a také se 

zvyšuje difuzní rychlost a tím se zvyšuje výtěţek redukce. Vysoké teploty jsou prospěšné 

pro rychlost tepelně aktivovaných kroků, jako je desorpce, které se odehrávají po 

fotochemické reakci [12]. 

Výběrem vhodného redukčního činidla lze produkt fotokatalytické redukce 

ovlivnit. Pokud se pouţije látka s vysokou dielektrickou konstantou nebo s vysokou 

polaritou, jsou radikály •CO2
-
 stabilizovány v rozpouštědle, a proto dochází k slabé 

interakci s fotokatalytickým povrchem. Z důvodu nákladu se pouţívá jako hlavní redukční 

činidlo voda nebo činidla s nízkou koncentrací [12]. 
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3.4.2 ZnS - rešerše 

Sulfid zinečnatý je polovodič s širokým zakázaným pásmem ~ 3.7 eV (335 nm). Je 

tedy velmi slibným materiálem pro fotokatalýzu díky rychlé generaci párů elektron-díra při 

fotoexcitaci a vysoce negativnímu redoxnímu potenciálu excitovaných elektronů.  

Praus a kol. [14] připravovali nanočástice ZnS-MMT tak, ţe do roztoku Na2S a 

cetytrimethylammonium (CTA) přidávali Zn
2+

 za intenzivního míchání. Došlo ke vzniku 

opticky transparentní disperze s mírně modrým zbarvením. Disperze ZnS byla pak 

odstřeďována s montmorillonitem (MMT) po dobu 24 hodin. Výsledný nanokompozit 

ZnS-MMT byl filtrován, promyt několikrát deionizovanou vodou a sušen při teplotě  60-70 

°C. Katalyzátor vykazoval výrazně vyšší katalytickou aktivitu při fotokatalytické redukci 

CO2 v prostředí vodného roztoku NaOH neţ komerční katalyzátor Degussa P25. 

Inoue H. a kol. prováděli fotokatalytickou redukci CO2 v prostředí propan-2-

olu katalyzátorem ZnS-MMT a hlavními produkty byl aceton, vodík a oxid uhelnatý [15]. 

Johne P. a kol svou práci postavili na základech ZnS v prostředí 2,5-dihydrofuranu 

(2,5-DHF). Tuto směs ozařovali zdrojem UV záření. Výsledné mnoţství produktů zvýšili 

přidáním mírného nadbytku zinečnatých iontů [16].  

Hiroshi Y. testoval různé katalyzátory s obsahem ZnS v prostředí propan-2-olu. 

Veškerá redukce CO2 vedla ke vzniku produktu kyseliny mravenčí [17]. 

Chen J. a kol. připravili nanočástice ZnS transformační metodou za podpory 

silikagelu a polyvinylalkoholu. Fotokatalytická redukce probíhala za přítomnosti takto 

vyrobeného katalyzátoru, ozařovaného vysokotlakou rtuťovou výbojkou. Hlavní produkty 

redukce byl formaldehyd a ethanol [18].  

Fujiwara H. a kol. zaloţili svou práci na reakci chloristanu zinku (Zn(ClO4)2) s H2S 

v DMF. Fotokatalytická redukce CO2 probíhala za přítomnosti TEA a osvětlována UV 

lampou (λ=290 nm). Hlavním produktem byla kyselina mravenčí (HCOOH) a z menší 

části i oxid uhelnatý (CO) [19].  

Henglein A. a kol. zaměřili svou práci na měření závislosti koncentrace alkoholů 

při redukci CO2 za účasti ZnS. Testovali reakční prostředí ethanolu a propan-2-olu. 

Z výsledků jejich pokusů vyplývá, ţe propan-2-ol vykazuje mnohem větší výsledky 

redukce neţ ethanol a to ve všech měřených koncentracích. Příprava ZnS byla zaloţena na 

reakci chloristanu zinku (Zn(ClO4)2)  s H2S na silikagelu [20]. 
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Eggins B.R, a kol. vyuţíval k redukci vodný roztok chloridu tetramethylaminu 

s rozpuštěným CO2. Za přítomnosti koloidního ZnS bylo toto prostředí osvětlováno 

střednětlakou lampou (λ= 320-580 nm) po dobu 24 – 72 h. Produkty této redukce byly 

tyto: kyselina vinná, kyselina glyoxylová, kyselina šťavelová, kyselina mravenčí a 

formaldehyd [21]. 

Kuwabat S. a kol. se ve své práci zabývali fotokatalytickou redukci CO2 za 

přítomnosti koloidního ZnS. Redukce probíhala za ozáření Hg výbojkou (λ= 280 nm) 

v prostředí propan-2-olu. Hlavní produkty redukce tvořily methanol (CH3OH) a vedlejším 

kyselina mravenčí (HCOOH) [22]. 

Kanemoto M. a kol. zaloţil pokus na redukci CO2 ve vodném prostředí za 

přítomnosti hydrogenuhličitanových (HCO3
-
) iontů. Reakční směs byla osvětlována 

lampou (λ= 313 nm). Mezi produkty patří oxid uhelnatý (CO), vodík (H2) a kyselina 

mravenčí (HCOOH) [23]. 

Inue H. a kol. připravil koloidní ZnS reakcí chloristanu zinku (Zn(ClO4)2)  s H2S na 

silikagelu. Takto připravený katalyzátor v prostředí propan-2-olu byl vystaven ozáření 500 

W vysokotlaké Hg lampy filtrované na λ=270 nm za pomoci 0,1 M roztoku jodidu. Mezi 

produkty patří kyselina mravenčí (HCOOH), vodík a aceton [24]. 

Hiroshi M. a kol. zaloţil fotokatalyckou redukci CO2 v prostředí propan-2-olu za 

účasti katalyzátoru ZnS . Redukce probíhala za osvícení Hg lampou (λ= 315 nm). Mezi 

produkty patří kyselina mravenčí (HCOOH), vodík (H2) a aceton [25]. 
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Literární přehled fotokatalýzy CO2 s pouţitím ZnS 

Fotokatalyzátor Reduktant Hlavní produkt Literatura 

ZnS-MMT NaOH vodík, methan, 

methanol, oxid uhelnatý 

2010 Praus P.          [14] 

ZnS-MMT propan-2-ol aceton, vodík, 

oxid uhelnatý  

1995 Hiroshi Inoue [15] 

ZnS 2,5- DHF 

Na2SO3 

metanol, formaldehyd 1997 Petra Johne     [16] 

ZnS 

ZnS/(SiO2) 

ZnS/Cd/HMP 

propan-2-ol kyselina mravenčí  1997  

Hiroshi Yoneyama  [17] 

ZnS  metanol, formaldehyd 2003 Chen J.           [18] 

ZnS  kyselina mravenčí 

 oxid uhelnatý 

1998 Fujiwara H     [19] 

ZnS ethanol 

propan-2-ol 

kyselina mravenčí 1984  Henglein A   [20] 

ZnS vodný roztok 

chloridu 

tetramethylaminu 

kyseliny vinná 

glyoxylová, šťavelová, 

mravenčí a 

formaldehyd 

1993 Eggins B.R    [21] 

ZnS propan-2-ol kyselina mravenčí 

methanol 

1994 Kuwabat S.    [22] 

ZnS vodném prostředí 

HCO3- 

kyselina mravenčí, 

vodík, oxid uhelnatý 

1992 Kanemoto M. [23] 

ZnS propan-2-ol kyselina mravenčí, 

vodík, aceton 

1995 Inue H.           [24] 

ZnS propan-2-ol kyselina mravenčí, 

vodík, aceton 

1994 Hiroshi M.     [25] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava a charakterizace použitého fotokatalyzátoru 

Vzorek katalyzátoru ZnS byl syntetizován a charakterizován na Katedře analytické 

chemie a zkoušení materiálu, FMMI, VŠB-TUO. Pro práci byl pouţíván 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 

cetyltrimethyammonium (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. Obsah zinku byl stanoven rozkladem 

nanokompozitu ve směsi silných kyselin s analytickou koncovkou atomové absorpční 

spektrometrie (spektrometr AA280FS, Varian Inc., Austria). Pro stanovení obsahu síry 

byla pouţita spalovací elementární analýza (CS 244L, LECO, USA). UV-vis spektra 

vzorku ZnS byla změřena na UV-Vis spektrometru (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 pouţita 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-

Řeţi. 

4.2 Popis experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci CO2  

Aparatura se skládala ze tří sekcí: dávkování plynu, reakční zóny a analytické 

jednotky. Z tlakové láhve s redukčním ventilem byl přiváděn superčistý CO2, pouţívaný 

jako reaktant, do reaktoru přes uzavírací ventil a fritu. Průtok CO2 byl udrţován na 

konstantní hodnotě pomocí jehlového ventilu a sledován pomocí rotametru.  

Reaktor byl vyroben z nerezové oceli o vnějším průměru 6 cm a délce 35 cm. Ve 

středu pláště byla umístěna křemenná trubice s průměrem 3,5 cm, ve které byla umístěna 8 

W Hg lampa. Lampa poskytovala záření s vlnovou délkou 254 nm. Křemíková trubice byla 

uchycena k reaktoru pomocí gumové manţety. K zabránění sedimentace katalyzátoru bylo 

do reaktoru vloţeno magnetické míchadlo. Odběr plynného vzorku byl proveden přes 
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septum plynotěsnou stříkačkou, kapalný vzorek byl odebrán pomocí injekční stříkačky a 

následně filtrován přes filtr. Ve spodní části reaktoru byly umístěny sondy pro měření 

teploty a pH. Tlak v reaktoru byl sledován snímačem tlaku a měřen digitálním tlakoměrem. 

V průběhu měření se pomoci komunikačního konvertoru a příslušného softwaru naměřené 

hodnoty ukládaly do PC. Veškerá propojení byla uskutečněna pomocí systému Swagelock. 

Plynné vzorky byly analyzovány plynovým chromatografem Agilent Technologies  

model 6890 N s dávkovací smyčkou a splitless / injektáţním systémem. K detekci byly  

pouţity detektory FID a TCD. Dělení bylo prováděno na koloně PoraPlot, teplota kolony 

byla 40 °C. Detektor FID byl pouţit pro analýzu uhlovodíků a detektor TCD pro analýzu 

CO, CO2, H2. Kalibrovalo se 2,02 mol % CO, 1,51 mol % H2 a 99,999 mol % CO2. 

Kapalné vzorky byly analyzovány plynovým chromatografem Agilent 

Technologies  model 6890 N s dávkovací smyčkou a split/splitless injektáţním systémem. 

K detekci methanolu byl pouţit detektor FID. Dělení bylo prováděno na koloně HP 5 

(30 m x 0,53 mm x 40 μm), teplota kolony byla 40 °C. Byla pouţita pětibodová kalibrace v 

rozsahu předpokládaných koncentrací CH3OH. 

Obr. 3: Schéma aparatury pro fotokatalytickou redukci CO2 [10] 
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4.3 Pracovní postup při fotokatalytické redukci CO2 

 Na začátku kaţdého měření byl reaktor umístěn na magnetickou podloţku a 

upevněn příslušnou konstrukcí. 

 Poté byla upevněna čidla pH, teploty a tlaku. 

 Reaktor byl naplněn 100 ml příslušného prostředí
2
 . 

 Bylo vloţeno a po sepnutí magnetické podloţky vystředěno magnetické 

míchadlo. 

 Poté byl do reakčního prostředí vsypán testovaný katalyzátor ZnS-MMT o 

hmotnosti 0,1 g. 

 Pomocí gumové manţety byla umístěna křemíková trubice a utěsněna 

kovovou objímkou. 

 Do trubice byl vloţen zdroj UV záření a upevněn příslušnou konstrukcí. 

 Směs katalyzátoru a reakčního prostředí byla sycena pomoci frity 

superčistým CO2, průtok byl udrţován pomocí redukčního ventilu na 

hodnotě 75 ml/min po dobu 30 min, a to z důvodu odstranění vzduchu 

z reaktoru a nasycení směsi. 

 Po uběhnutých 10 min se pomocí škrticího ventilu udrţoval tlak přibliţně na 

hodnotě 110 kPa, při syceníí docházelo ke sniţování hodnoty pH. 

 Po dalších 20 minutách bylo ukončeno sycení CO2 a zároveň byl uzavřen 

škrticí ventil reaktoru. 

 Fotokatalytická reakce byla spuštěna sepnutím zdroje UV záření 

 Odběry plynných a kapalných vzorků se prováděly v předem určených 

časových intervalech od 0 do 24 hodin. 

 Plynné vzorky se odebíraly pomoci plynotěsné stříkačky o objemu 10 cm
3
 a 

ihned byly podrobeny analýze na plynovém chromatografu. 

 Kapalný vzorek byl odebrán pomocí injekční stříkačky a pomoci filtru 

přefiltrován do vialky a umístěn do lednice, kde se skladoval před vlastní 

analýzou. 

                                                 
2
 V rámci experimentální části, bylo pouţito více prostředí pro fotokatalytickou redukci. 
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 Během měření se zapisovaly hodnoty pH, teploty, tlaku do laboratorního 

deníku, a to vţdy před určitou akcí (zahájení svícení, před a po odběru 

prvního plynného vzorku, po ukončení měření a podobně). 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUZE 

5.1 Charakterizace použitého fotokatalyzátoru 

5.1.1 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. 

5.1.2 UV-Vis spektrometrie 

UV-Vis spektrum nanočástic ZnS v přítomnosti CTA (Obr. 5) vykazuje absorpční 

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

vykazuje oproti částicím rozměrů nad oblastí nano  posun k niţším vlnovým délkám, coţ 

je důkazem tvorby nanočástic. Tenká křivka v Obr. 5 znázorňuje spektrum filtrátu po 

deponování částic na montmorillonit. Je zřejmé, ţe ţádné částice jiţ v roztoku přítomny 

nejsou, coţ potvrzuje jejich adsorpci na montmorillonit.  

 

Obr. 4: UV-Vis spektrum nanosuspenze ZnS-CTA (tučně) a spektrum roztoku po třepání 

s MMT (tence) [8] 
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5.1.3 Transmisní elektronová mikroskopie 

Obr. 6 zobrazuje strukturu nanokompozitu ZnS při různých zvětšeních. Obr. 6A 

potvrzuje přítomnost nanočástic ZnS o rozměrech 3-5 nm. Obr. 6B naznačuje, ţe 

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. Vloţený obrázek v Obr. 6B znázorňuje SAED (Selected 

Area Electron Diffraction), coţ je snímek nanokompozitu ZnS-MMT, na jehoţ základě 

byla stanovena krystalografická modifikace nanočástic ZnS jako romboedrická. 

Obr. 5: Snímky nanokompozitu ZnS-MMT z transmisní elektronové mikroskopie [8] 

5.2 Experiment 

5.2.1 Výtěţky produktů fotokatalytické redukce CO2 v závislosti na čase 

v různých prostředích 

Vliv reduktantu na výtěţky produktů při fotokatalytické redukci CO2 v přítomnosti 

ZnS-MMT byl sledován v časovém intervalu 0 – 24 hodin. V plynné fázi byl hlavním 

produktem methan a v kapalné fázi se jednalo o methanol. V plynné fázi byl detekován 

také vodík a menší mnoţství oxidu uhelnatého. Jiné produkty detekovány nebyly. Výtěţky 

jednotlivých produktů v μmol/gkat. klesaly v pořadí H2 > CH4 > CH3OH > CO. 

Na níţe uvedeném obr. 7 je znázorněna závislost výtěţků všech plynných (CH4, 

CO, H2) a kapalných (CH3OH) produktů fotokatalytické redukce CO2 vzniklých za 

přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT v prostředí 0,2 M roztoku NaOH v intervalu 0 aţ 24 

hodin.  
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Obr. 6: Závislost koncentrace všech produktů fotokatalytické redukce CO2 na čase při 

pouţití katalyzátoru ZnS-MMT v prostředí vodného roztoku NaOH 

 

V rámci práce byla testována tato prostředí: 

 vodný roztok NaOH o koncentraci 0,2 M, 

 směs vodných roztoků NaOH a Na2SO4 v poměru 1:1 o koncentracích 

0,2 M, 

 vodný roztok NH4OH o koncentraci 0,2 M, 

 směs vodných roztoků NH4OH a Na2SO4 v poměru 1:1 o koncentracích 

0,2 M. 

5.2.2 Závislost vzniklých produktů na změně prostředí 

Na níţe uvedených obr. 8 - 10 jsou znázorněny výtěţky methanu, oxidu uhelnatého 

a methanolu v jednotlivých prostředích v závislosti na čase. 
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Obr. 7: Závislost výtěţků methanu na čase v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT při 

fotokatalytické redukci CO2 v různém prostředí. 

 

Jak je patrno z obr. 8 nejvhodnější pro vznik CH4 pomoci fotokatalytické redukce je 

prostředí čistého vodného roztoku NaOH. Jak vyplývá z této závislosti, jsou výtěţky 

v přítomnosti vodného roztoku NaOH asi dva krát vyšší neţ v prostředí vodného roztoku 

NH4OH. Přídavek roztoku Na2SO3 v obou případech sníţil výtěţky methanu vznikajícího 

při fotoredukci CO2.  

Obr. 8: Závislost výtěţků oxidu uhelnatého na čase v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT 

při fotokatalytické redukci CO2 v různém prostředí. 
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Dle obr. 9 jsou výtěţky produktů CO pro všechny prostředí téměř shodné, rozdíly 

jsou zcela minimální (přibliţně jen 0,5 μmol/g kat). Z grafu je však patrné, ţe přídavek 

roztoku Na2SO3 jak do roztoku NaOH tak do roztoku NH4OH působil na výtěţky oxidu 

uhelnatého podobně jako v případě výtěţků methanu, tedy je sníţil.  

Obr. 9: Závislost výtěţků methanolu na čase v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT při 

fotokatalytické redukci CO2 v různém prostředí. 

 

Ze závislostí výtěţku CH3OH na obr. 10 je patrno, ţe výtěţky v přítomnosti 

vodného roztoku NaOH jsou asi čtyřikrát vyšší neţ v prostředí vodného roztoku NH4OH. 

Přídavek roztoku Na2SO3 v obou případech zvýšil účinnost fotoredukce CO2 v kapalné 

fázi. Přidaný siřičitan zabraňoval zpětné oxidaci vzniklého methanolu zpátky na CO2      

[26-28] podle reakce (4) a zvýšil tak výtěţky methanolu vznikajícího při fotokatalytické 

redukci CO2. 

 

CH3OH + H2O → CO2 + 3H2    (4) 

 

Vzhledem k tomu, ţe nejniţší chyby měření bylo dosaţeno při nejdelších časech 

ozařování UV lampou, byly výsledky měření fotokatalytické redukce CO2 za účasti 

katalyzátoru ZnS-MMT v přítomnosti různých prostředí porovnávány v časech 24 hodin 

(Obr. 11 A-D).  
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A – suma B - methan 

C – methanol D - oxid uhelnatý 

Obr. 10: Závislost sumy výtěţků (A), methanu (B), methanolu (C) a oxidu uhelnatého (D) 

po 24 hodinách ozařování v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT při fotokatalytické redukci 

CO2 v různém prostředí. 

Lze říci, ţe volba redukčního prostředí ovlivňuje účinnost fotokatalytické redukce 

CO2. Vyšších výtěţků, jak v plynné tak i v kapalné fázi, bylo dosaţeno při pouţití roztoku 

hydroxidu sodného neţ při pouţití roztoku hydroxidu amonného, coţ pravděpodobně 

souvisí se sílou hydroxidu a s jednotlivými disociačními stupni pouţitého hydroxidu. 

Přídavek siřičitanu pozitivně ovlivňuje tvorbu produktu ve fázi kapalné, kterým je 

methanol. Siřičitan zabraňuje moţné zpětné oxidaci methanolu na oxid uhličitý. Ve fázi 

plynné však přídavek roztoku siřičitanu tvorbu produktů sniţuje. Nejvhodnějším 
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prostředím pro plynné produkty se jeví vodný roztok NaOH bez přídavku roztoku 

siřičitanu. Vzhledem k tomu, ţe nejvýraznějším produktem (jak je patrné z obr. 11) je však 

methan v plynné fázi, nejvhodnějším prostředím pro fotokatalytickou redukci je vodný 

roztok NaOH.  
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého za 

pouţití katalyzátoru ZnS-MMT v  různých redukčních prostředích.   

Jedním z úkolů této práce bylo zjištění výtěţků fotokatalytické redukce CO2 za 

přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT v závislosti na zvoleném redukčním prostředí a 

identifikace vzniklých produktů. Vliv těchto prostředí na fotokatalytickou redukci CO2 byl 

sledován v časovém intervalu 0-24 hodin. Mezi hlavní produkty patřil v plynné fázi 

methan. V kapalné fázi byl detekován methanol.  

Dalším úkolem této práce bylo posouzení vlivu pouţitého reduktantu na výtěţky 

hlavních produktů redukce CO2. Výtěţky produktů byly sledovány v závislosti na době 

ozáření v přítomnosti čtyř různých prostředí – vodných roztoků NaOH a NH4OH a 

v přítomnosti těchto roztoků s přídavkem roztoku Na2SO3. Bylo zjištěno, ţe roztok 

hydroxidu sodného je vhodnějším redukčním prostředím neţ roztok hydroxidu amonného a 

to jak pro výtěţky v plynné tak i v kapalné fázi. Přídavek roztoku siřičitanu zvýšil výtěţky 

produktů (methanolu) ve fázi kapalné a to díky tomu, ţe zabránil zpětné oxidaci 

methanolu. Výtěţky methanu v plynné fázi však přídavkem siřičitanu poklesly. Vzhledem 

k tomu, ţe hlavním produktem je methan, byl jako optimální prostředí pro fotokatalytickou 

redukci zvolen vodný roztok hydroxidu sodného.  
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9 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

E  (eV)    energie fotonů 

EV  (eV)    energetická hladina valenčního pásu 

EC  (eV)    energetická hladina vodivostního pásu 

Eg  (eV)    energie zakázaného pásu 

h   (J s)    Planckova konstanta 

H  (Pa)    Henryho konstanta 

t   (s)    čas 

T  (K)    termodynamická teplota 

v   (cm s
−1

)   rychlost 

2COx   (-)    molární zlomek CO2 

 

Speciální symboly 

e
-
      excitovaný elektron 

h
+
      pozitivní díra 

 

Zkratky 

AAS      atomová absorpční spektrometrie 

CTA      cetyltri – methylammonium 

2,5-DHF     2,5-dihydrofuran     

DMF      N,N-dimethy1formamide    

FID      plamenový ionizační detektor   

GC      plynový chromatograf 

MMT      methylcyclopentadienyl manganese  

tricarbonyl 

TCD      tepelně vodivostní detektor 

TEA      triethylamine      

UV      ultrafialová oblast záření 

UVA      ultrafialová oblast záření s vlnovou délkou  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6TFJ-4NB99NK-7&_mathId=mml10&_user=6108700&_cdi=5228&_rdoc=2&_ArticleListID=639273068&_acct=C000044516&_version=1&_userid=6108700&md5=8974456e18566fbf5a4cabb0ff335b8e
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400 – 315 nm 

UVC  ultrafialová oblast záření s vlnovou délkou 

menší neţ 280 nm 

VIS      oblast viditelného záření 
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Příloha č.  1: Fotografie experimentální aparatury 
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Příloha č.  2: Fotografie plynového chromatografu pro stanovení plynných vzorků  

 

Příloha č.  3: Fotografie plynového chromatografu pro stanovení kapalných vzorků 



10. PŘÍLOHY  

35 

Příloha č.  4: Tabulka naměřených hodnot pro prostředí vodného roztoku NaOH 

Čas 

[hod] 

Tlak 

[kPa] 

Teplota 

[°C] 
Objem [ml] 

mkat 

[g] 

CH4 

[ppm] 

CO 

[ppm] 

H2 

[ppm] 

CH3OH 

[g . l
-1

] 

5 120,9 34,2 280 0,1 27,7 5,3 456 - 

8 116,1 34,1 280 0,1 57,7 9,3 535 41 

13 117,4 34,3 280 0,1 99,8 12 834 - 

16 113,9 35 280 0,1 114,5 15 1040 59,1 

18 109,8 34,7 280 0,1 130 16,7 1207 - 

20 100,4 35,4 280 0,1 144,5 17,8 1416 58,8 

22 117,4 33,2 280 0,1 152,9 24 1477 - 

22 117,5 32,8 280 0,1 116 15 997 - 

24 113,5
* 

33
* 

280 0,1 144,25
* 

21,2
* 

1789
* 72,45

* 

 

* jsou uvedené průměrné hodnoty za 24 hodin 

 

Příloha č.  5: Tabulka naměřených hodnot pro prostředí směsi NaOH a Na2SO4 

Čas 

[hod] 

Tlak 

[kPa] 

Teplota 

[°C] 
Objem [ml] 

mkat 

[g] 

CH4 

[ppm] 

CO 

[ppm] 

CH3OH 

[g . l
-1

] 

5 127,8 33,4 280 0,1 11,31 3,42  - 

8 123,3 34,3 280 0,1 19,54 4,56 60 

13 119,5 34,1 280 0,1 37,4 7,8  - 

16 116,7 35,2 280 0,1 47,4 11 69 

19 112,9 29,4 280 0,1 64 -  -  

20 111,6 31,4 280 0,1 70,5 13,3 100 

24 122,7 31,3 280 0,1 71,9 15 96 

 



10. PŘÍLOHY  

36 

Příloha č.  6: Tabulka naměřených hodnot pro prostředí vodného roztoku NH4OH 

Čas 

[hod] 

Tlak 

[kPa] 

Teplota 

[°C] 
Objem [ml] 

mkat 

[g] 

CH4 

[ppm] 

CO 

[ppm] 

CH3OH 

[g . l
-1

] 

5 122,4 37,1 280 0,1 9,8 0 - 

8 118,2 36,7 280 0,1 22,1 10,3 0 

13 122,9 34,5 280 0,1 45,6 12,8 - 

16 119,3 35,1 280 0,1 58,3 13,4 20 

18 119,5 34 280 0,1 67,3 14,6 - 

20 115,4 34,7 280 0,1 72,1 17,9 - 

22 120,6 33,8 280 0,1 76 14,8 - 

24 116,2 33,5 280 0,1 82,5 13,8 30 

 

Příloha č.  7: Tabulka naměřených hodnot pro prostředí směsi  NH4OH a Na2SO4 

Čas 

[hod] 

Tlak 

[kPa] 

Teplota 

[°C] 
Objem [ml] 

mkat 

[g] 

CH4 

[ppm] 

CO 

[ppm] 

CH3OH 

[g . l
-1

] 

5 124,3 36,3 280 0,1 12,3 6,6 - 

8 119,1 34,2 280 0,1 19,5 9,8 0 

13 122,2 34,6 280 0,1 39,96 13,3 - 

16 118,7 35,9 280 0,1 48,9 - 30 

18 119,8 31,1 280 0,1 53,2 14,4 - 

20 112,9 30,5 280 0,1 58,6 - - 

22 119,4 36,9 280 0,1 62,1 17,3 - 

24 115,9 37 280 0,1 69,6 18,6 51 

 


