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Abstrakt: 

Velikost částic, má významný vliv na funkční vlastnosti materiálů. Částice o 

rozměrech nabývající nanometrických velikostí dosahují většího rozdílu mezi povrchem a 

objemem než materiály objemové a proto mají odlišné vlastnosti. Právě tyto rozdíly jsou 

v posledních letech využívány k přípravám nových nanometrických materiálů s novými 

vlastnostmi.Mezi velmi atraktivní vlastnosti některých těchto materiálů patří fotokatalytické 

vlastnosti, které nám dávají nové možnosti využití těchto materiálů.  

Tato práce je zaměřena na sledování vlivu mechanochemické přípravy částic oxidu 

zinečnatého na fotokatalytické vlastnosti v závislosti na teplotě zpracování. 

Klíčová slova: ZnO,  mechanochemická syntéza, fotokatalytické vlastnosti.  

 

Abstract: 

Particle size has a signifiant influence on the functional properties of materials. 

Particles of nanometric dimensions acquiring sizes achieve greater difference between the 

surface and volume than bulk materials and thus have different characteristics. These 

differences in recent years are used for preparation of new nanoscale materials with new 

properties. Among very attractive characteristics some these materials belongs to 

photocatalytically characteristics, which give us new possibilities of using these materials. 

In this work is focus on influence of the mechanochemical synthesis of ZnO particles 

on the photocatalytic properties depending on the temperature processing. 

Keywords: ZnO, mechanochemical synthesis, photocatalytic properties. 
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ÚVOD 

V současné době je intenzívně rozvíjen materiálový výzkum, který si klade za cíle 

sledování vlivu struktury a fázového složení materiálů, na jejich funkční vlastnosti materiálů 

na jedné straně a fyzikálními a chemickými vlastnostmi na straně druhé. Bylo prokázáno, že 

v případě práškových materiálů (částicových systémů) má velikost částic významný vliv na 

funkční vlastnosti materiálů. V důsledku zmenšování částic dochází k výrazným změnám 

mechanických, optických a fyzikálních vlastností. Takové materiály je možné následně využít 

jako plniva nebo základní komponenty, které se používají ve stavebnictví, leteckém průmyslu, 

v lékařství, kosmetice, energetice, apod. 

K velmi atraktivním materiálů, resp. částicím o definované velikosti, patří materiály 

vykazující fotokatalytické vlastnosti. Fotokatalýza je v posledních letech v popředí zájmů kdy 

je přínosná v oblasti čištění a desinfekce vody a vzduchu, čištění fasád budov či textilíí a to 

bez zatěžování životního prostředí. V současnosti jsou již fotokatalytické nátěry či dlaždičky, 

které zabraňují znečištění materiálu na nepřístupných místech. Prozatím fotokatalytický 

nejstudovanější aktivní materiál je oxid titaničitý. Má řadu výhod, ale potýká se i s obtížemi 

při svém používání. Jako velmi slibný materiál se jeví oxid zinečnatý. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1  Zinek 

Zinek Zn, chemický prvek druhé vedlejší podskupiny periodické soustavy. Jedná se o  

modrobílý kovový prvek se silným leskem, který se však na vlhkém vzduchu ztrácí (oxiduje, 

pokrývá se tenkou vrstvičkou). Slučuje se s kyslíkem, sírou, fosforem a při zahřívání i 

s halogeny. Zinek krystalizuje v hexagonálním těsně uspořádané mřížce. Ve sloučeninách se 

vyskytuje pouze v mocenství Zn
+2

[1,2]. 

 

Obr. 1: a) sfalerit,b) wurtzit [2]. 

V neoxidujících kyselinách se Zn rozpouští za vývoje vodíku. Na vzduchu je zinek 

stálý, protože se rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu, která jej účinně chrání proti korozi 

vzdušným kyslíkem i vlhkostí (vodou) - pasivuje se. Zinek se rozpouští v roztocích 

hydroxidů, vodném amoniaku a za tepla také v chloridu amonném, což je projevem jeho 

amfoterního charakteru (tj. rozpouštění v kyselinách i hydroxidech). Zinek je možno použít ve 

styku s benzínem, olejem, alkoholem a s mírně zásaditými roztoky. Je-li zinek ve velmi 

čistém stavu, tak rozpouštění v kyselinách ani hydroxidech neprobíhá nebo probíhá velmi 

pomalu [1]. 

Hlavním minerálem a rudou pro průmyslovou výrobu zinku je blejno zinkové, neboli 

sfalerit (ZnS). V přírodě se v malém množství vyskytuje také další minerál se složením ZnS, 

známý jako wurtzit (Obr.1), avšak v kubické krystalové modifikaci [1,2]. 

Zinek je ve většině případů používán ve slitinách, kde má široké využití. Kromě 

mosazi je zinek převážnou složkou rychle narůstajícího množství speciálních slitin pro 

odlévání do kokil. Velké množství zinku se rovněž spotřebuje na výrobu suchých článků 

(zinko-uhlíkový článek) [1,2]. 
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1.2 Oxid zinečnatý 

Oxid zinečnatý ZnO ,(Obr.2) je jeden z nejdůležitějších z vyráběných sloučenin zinku. 

Je to bílí jemnozrnný materiál s wurtzitovou strukturou. Teplota taveni ZnO je 2248 K. ZnO 

je levný, dostupný, procesem žíhání je možné zvýšit jeho elektrickou vodivost při zachování 

optických vlastností. Vyrábí se spalováním par zinku v proudu vzduchu, a to jednak po 

oxidačním nebo redukčním pražení rudy, anebo, z par získaných z předem přečištěného zinku 

o vyšší čistotě a bělosti[1,2].  

Výraznou a nežádoucí vlastností ZnO je jeho žloutnutí při zahřívání, které je 

způsobeno odpařováním částic atomů kyslíku z atomové mřížky za vzniku nestechiometrické 

fáze. Nadpočetné atomy zinku způsobují mřížkové poruchy, které zachycují elektrony a ty 

excitují absorpcí viditelného světla. Obohacením ZnO přebytkem kovového zinku lze získat 

celou škálu barev od žluté přes zelenou, hnědou až po červenou[1,2]. 

 

Obr. 2: Oxid zinečnatý (calamine) [2]. 

Práškový ZnO nachází své průmyslové použití dobu jako pigment při výrobě barev. 

Jeho výhoda nad tradiční olovnatou bělobou je, že je netoxický a barva není ovlivněna 

přítomností sirných sloučenin. Používá se také jako přísada do mnoha materiálů a výrobků 

včetně plastů, keramiky, skla, cementu, maziv, mastí, lepidla, tmelů, baterií atd.[1,2]. 

 Nevýhodou ZnO je nižší index lomu a tedy snížená krycí schopnost. ZnO zlepšuje 

chemickou odolnost skla, a proto se využívá ve výrobě speciálních skel, emailů a glazur. 

ZnO je jedním z nejslibnějších materiálů pro optoelektronické aplikace, protože šířka 

jeho zakázaného pásu , je 3,37 eV ( při 300 K) a  má velkou vazební energii (60 MeV). Má 

vysokou elektronovou pohyblivost, což je vlastnost, které je využíváno při přípravě 

fotokatalyticky aktivního ZnO [2,3,4]. 
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1.2.1. Vlastnosti definovaných částic oxidu zinečnatého 

Nanočástice ZnO jsou dodávány v různých formách, bud ve formě prášku o vysoké 

čistotě a často s povrchovou úpravou, nebo ve formě suspenzí ve vodě či organických 

rozpouštědlech. Velikost nanočástic je nejčastěji v rozmezí 10 až 90 nm. Ve vrchních 

nátěrech se využívají nanočástice ZnO jako absorbéry UV záření. Doporučují se na biocidní 

nátěr stěn a střech jako ochrana před působením plísní a řas [4 ]. 

Existuje nemnoho nanostruktur ZnO, které se od sebe liší tvarem, vlastnostmi i 

způsobem přípravy. Nanokroužky ZnO (Obr.3a), nanopružinky (Obr.3b) a nano drátky 

(Obr.3c), mají výborné elektrické vlastnosti. Mají potenciál k využití v různých optických a 

elektronických zařízeních, jako jsou lasery, snímače, v budoucnu se mohou stát hnací 

jednotkou nanočerpadel atd. [5]. 

 

 

Obr. 3: Nanostruktury oxidu zinečnatého: a) nanokroužky [6], b) nanopružinky [7] c) 

naodrátky [8]. 

 

1.3. Fotokazalýza a fotokatalytické vlastnosti 

Oxid zinečnatý je fotokatalytický polovodič. Pohlcuje UV záření a to o vlnové délce 

kratší než 368 nm. U nátěrů s obsahem částic ZnO je možné pozorovat samočistící efekt. 

Fotokatalytický účinek oxidu je ovlivněn velikostí a tvarem částic a měrným povrchem[1,4 ]. 

Fotokatalýza je proces, při kterém dochází k rozkladu chemických látek, bakterií, virů 

nebo mikročástic prachu působením fotokatalyzátoru a světelného záření. Principielně 

vychází z fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené 

přítomností fotokatalyzátoru [2]. 

Fotokatalýza se v současnosti jeví jako účinný postup pro čištění a desinfekci okolního 

prostředí. Základem procesu je chemická reakce, při níž jsou organické nečistoty rozkládány 



 

14 

 

působením styku organické molekuly s fotokatalyzátorem. Podmínkou reakce je intenzivní 

expozice světla o vlnové délce, na kterou je fotokatalyzátor citlivý. Světlo, dopadající na 

polovodičový katalyzátor, způsobí přesun elektronu z energeticky nižší valenční hladiny na 

vyšší- vodivostní hladinu, tím jsou vytvářena elektricky nabitá centra: 

foton + polovodič  h
+ 

+ e
-          

(1) 

kde e
-
 je pohyblivý elektron, h

+
 je kladně nabité centrum [elektronová mezera, angl. „hole“, 

díra]. Přičemž fotoelektrický efekt závisí na energii dopadajícího fotonu, nikoli na intenzitě. 

Z toho důvodu i jen několik fotonů potřebné energie, může vyvolat fotokatalýzu[9,10]. 

Podaří-li se tato centra odděleně využít, uvolňuje se elektrická energie nebo probíhá 

chemická reakce. Elektron působí redukci, na straně kladného centra dojde k oxidaci. Hlavní 

a nejpravděpodobnější reakcí je však opětné sloučení obou center a degradace světelné 

energie na teplo. Poměr rychlostí rekombinace (elektronů a děr) k rychlosti tvorby párů  

elektron-díra je dobrým indikátorem maximální účinnosti fotokatalytické reakce. Kladná 

centra jsou sama o sobě silná oxidační činidla. Je-li přítomná voda, vznikají radikály OH, 

které jsou (po elementárním flouru) nejsilnějšími oxidačními činidly[9]. 

h+ + H2O   OH
- 

+ H
+
         (2) 

Organické látky jsou na povrchu katalyzátoru nebo v jeho blízkosti oxidovány na oxid 

uhličitý, vodu a anorganické oxidační produkty. Elektron z fotoexcitace působí redukčně. 

V přírodě jsou v řetězci fotosyntézy elektrony účinně využívány pro redukci oxidu uhličitého 

a výstavbu organických látek [9,11]. 

 

 

Obr. 4. Schéma principu fotokatalýzy [12]. 
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Obecně mají organické sloučeniny větší sklon k oxidaci než voda. Když je 

koncentrace organické sloučeniny vysoká, zvyšuje se pravděpodobnost, že fotogenerované 

díry budou reagovat přímo s těmito sloučeninami, než aby reagovaly nejprve s vodou za 

vzniku hydroxilových radikálů. Kdykoliv je možno vynechat jeden z mezistupňů jako je 

tento, tak je možno zvětšit celkovou účinnost. Za těchto podmínek je řídící děj určující 

rychlost celého sledu fotokatalytických reakcí přenosem elektronů na molekulární kyslík. V 

důsledku toho může být zvýšena celková účinnost fotokatalytického procesu právě 

urychlením přenosů elektronů na molekuly kyslíku. To se dá snadno uskutečnit nanesením 

velmi malých částic takového kovu jako je palladium na částice katalyzátoru, jež pak účinkují 

jako elektrochemické katalyzátory[12,13]. 

 

    

 

Obr. 5: Fotokatalýza potmě [13]. 

 

Palladium je možné použít, pokud potřebujeme, aby fotokatalýza probíhala i potmě. 

Když zhasneme světlo proces tvorby hydroxilových radikálů by měl ustat. Nanočástice 

palladia si ale stačí nastřádat elektrony, které ještě nějakou dobu uvolňují.  Ty také reagují s 

molekulami vody za vzniku látek s oxidačním efektem. Lze tedy říci, že materiál s palladiem 

si “pamatuje“, že byl osvícen a tato jeho paměť trvá zhruba 24 hodin.(obr 4) Tato vlastnost 

umožňuje celodenní desinfekční proces[13]. 

Díky fotokatalýze mohl vzniknout speciální materiál, který je odolný proti 

organickému znečištění tím, že rozloží veškeré na něm ulpělé pevné látky. Materiál ale může 

získat i schopnost rozkládat látky v blízkosti jeho povrchu, aniž by se ho částice přímo 

dotýkaly. Nová fotokatalycká látka, kterou vědci představují tak může být použita například 

na čistění pitné vody, dezinfekci chirurgických nástrojů nebo k odstraňování nechtěných 

otisků prstů z choulostivých elektrických nebo optických součástek, displejů a obrazovek[11]. 
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Fotokatalyzátory se hledají mezi látkami s obsazenou valenční sférou a volnou 

vodivostní sférou pro vstup elektronů. Mají vlastnosti polovodičů a patří k nim oxidy, sulfidy, 

nebo nitridy přechodných kovů, např. TiO2, ZnO, WO3, ZnS atd. Velmi vhodným a také 

nejvíc využívaným fotokatalyzátorem je TiO2 [9]. 

Oxid titaničitý, TiO2 je stejně jako oxid zinečnatý ZnO fotoaktivní polovodič. Oba 

jsou si svými fotokatalytickými vlastnostmi dost podobné. Vlivem světla o vlnové délce kratší 

než 388 nm dochází k aktivaci nanokrystalů TiO2 (u ZnO 368nm). Nanočástice oxidu 

titaničitého jsou chemicky inertní, časově velmi stabilní a podle dosavadních poznatků pro 

člověka netoxické. Přítomnost oxidů kovů jako jsou WO3,ZrO2, MoC2, nebo také CdS a 

dopování TiO2 dusíkem může výrazně ovlivnit průběh fotokatalýzy. Atomy dusíku v 

nanočásticích TiO2 výrazně posilují absorpci záření do spodní hranice viditelného světla 

 [4,10,11]. 

Další velmi významnou fotokatalytickou vlastností nanokrystalů ZnO i TiO2 je 

superhydrofilita. Neozářený povrch TiO2 má, podobně jako ostatní oxidy kovů, hydrofobní 

charakter. To znamená, že vysrážená vodní pára tvoří na povrchu oddělené kapičky, které 

rozptylují světlo a tím vytvářejí neprůhlednou vrstvu. Po ozáření povrchu TiO2 či ZnO se 

vodní kapičky spojí a vytvoří průhlednou vrstvu, po které další voda snadno stéká [ 4,10]. 

TiO2 je nejvíce studovaný a využívaný fotokatalytický material. V současnosti je řešen 

problém s posunutím aktivace povrchu z UV oblasti do oblasti viditelného záření (možnost 

využít rozptýleného slunečního světla v místnostech, či využití klasických osvětlovacích 

zdrojů). Dalším problémem je příprava vrstev na tepelně citlivé substráty [ 4,10]. 

 

1.4 Příprava definovaných částic 

Částice je definovaná jako velmi malá část hmoty, která se projevuje svými 

charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, rozměry, tvarem, elektrickým nábojem, 

chemickou reaktivitou, dobou života aj.). Částice představují stavební jednotku různých typů 

materiálů [14]. 

Částice dělíme podle velikosti na: 

a) makročástice - jejich velikost se pohybuje v rozmezí cm a více; 

b)  mikročástice - jejich velikost se pohybuje v rozmezí od desítek 

mikromětrů (1 000 mikrometry) po jednotky mikrometrů, v literatuře často 

označované za submikronové částice; 

c) nanočástice. 
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Nanočástice, jejich velikost je dána 100 nm a to alespoň v jednom směru (100 nm =  

10
-7

m). Bylo prokázáno, že částice o rozměrech nabývající nanometrických velikostí dosahují 

ve srovnání s vlastnostmi částic o velikosti pohybující se v rozměrech jednotek centimetrů, 

většího rozdílu mezi povrchem a objemem než materiály objemové a proto mají odlišné 

vlastnosti. Právě tyto rozdíly jsou v posledních letech využívány k přípravám nových 

nanometrických materiálů (s hlavním potenciálem v nanočásticích) s novými vlastnostmi[2]. 

Nanomateriály, jsou v současnosti ve středu zájmů mnoha vědeckých týmů. Rozměry 

jsou limitovány v oblasti od molekul k pevným částicím menším než 100 nm, a to alespoň 

v jednom směru. Struktury nanomateriálů mohou být tvořeny drátky, trubičkami, kroužky, 

pružinkami atd. Vlastnosti nanomateriálů jsou závislé nejen na jejich chemickém složení, ale i 

na jejich tvaru, velikosti a vnitřní struktuře. V nanoměřítku mohou být vlastnosti materiálů 

značně odlišné ve srovnání s vlastnostmi materiálů v tradiční velikosti [2,14]. 

 

 

Obr. 6: Směry přípravy nanomateriálů [15]. 

Metody přípravy nanomateriálů (nanočástic) vystupují ze dvou směrů (Obr. 5) [14,16]. 

1. Top-down (break-down) zahrnuje přeměnu vnitřní struktury materiálů na 

nanostrukturu, tj. od mikrostruktury k nanostruktuře „dolů“. Patří zde 

litografické metody např. fotolitografie, laserová ablace, vysokoenergetické 

mletí apod. Tento směr přípravy bývá směrem, který je méně často využíván. 

K nevýhodám těchto metod patří: destrukce povrchu materiálů – nehomogenní 

tvar nano/částic, chemické změny, strukturní defekty. Naopak výhodou těchto 

metody je možnost přípravy velkého objemu nanomateriálů a tím snadnější 

aplikace v průmyslovém měřítku. 

2. Bottom-up (build-up) představuje vytváření nanostruktur ze molekulárních 

stavebních prvků, „nahoru“, skládání malých částí ve velké. Patří zde např. 

chemické syntézy, chemická depozice par, sol-gel technologie, epitaxní 
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technologie atd,.K nevýhodou těchto metod patří: získání velkého množství 

vedlejších produktů a časová náročnost. K výhodám patří: realitně snadné 

ovlivnění výsledné tvaru nanostruktur (obzvláště u nanočástic), vysoká 

reprodukovatelnost [16]. 

Nestačí definovat směr přípravy, ale také prostředí - fázi, ve kterém příprava probíhá. 

Nanočástice jsou připravovány z pevného, kapalného nebo plynného prostředí [16,17]. 

Příprava nanočástic z kapalného prostředí, je nejčastěji využívaná metoda. Zahrnuje 

odpařování, krystalizaci, precipitaci, sol-gel technologie, hydrolýzu, polymerizaci apod. 

Touto metodou lze připravit anorganické nanočástice, nanočástice organických polymerů, 

keramiky aj. [16]. 

Další možností přípravy nanočástic jsou chemické reakce nebiofyzikální změny 

skupenství v pevné fázi. Výsledkem jsou nanočástice s velmi úzkou distribucí velikostí částic 

a jasně definovaným tvarem. Produktivita přípravy je, na rozdíl od přípravy částic 

z kapalného prostředí, relativně malá[16]. 

Nejnovějším způsobem přípravy strukturovaných nanomateriálů je založen na 

plazmové depozici par. Kapalná směs vstupních materiálů je spolu reagujícím plynem 

vpravena do spalovací komory, kde jsou materiály zplyňovány a chemickou reakcí jsou 

generovány nanočástice pomocí emise plazmy. Rozhodující moment této přípravy spočívá 

v rychlém uhašení částic ještě před tím, než začnou dále růst nebo se shlukovat. Výhodou je 

produkce různých druhů vysoce čistých nanočástic v množství několika kilogramů za hodinu, 

v závislosti na typu materiálu a požadované velikosti částic. Běžně lze dosáhnout rozměrů 

v desítkách nanometrů [16]. 

 

1.5 Mechanická příprava definovaných částic 

Mnohé techniky přípravy částic jsou ekonomicky náročné. Mlecí techniky však 

zastupují jednoduchý a levný přístup k přípravě velikostně definovaných částic. V posledních 

letech se značně zdokonalily mlecí zařízení a tím se značně snížila velikost částic. 

V současnosti se dají touto metodou připravit částice ve velikosti nanometrů. Tato metoda je 

limitována mlecím indexem (grindability index), který je pro každý materiál jiný a 

představuje mlecí kapacitu zpracovaného materiálu. Výhodou mechanického mletí je jeho 

jednoduchost, nízké náklady a možnost aplikace na všechny typy materiálů. Nevýhodou je 

možná kontaminace z mlecího média, nebo z atmosféry [16]. 
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Využití mlecích technik, zahrnujících vysokoenergetické mletí v planetárních, 

kryogenních a oscilačních mlýnech, umožňuje regulaci chemického složení vstupních 

materiálů a sekčních podmínek samotného mechanického procesu. Vhodnou volbou reaktantů 

jsou pomocí vysokoenergetického mletí v kulových mlýnech s navazujícím tepelným 

zpracováním připravovány kovy (Co, Cu, Ni, Ti, Fe apod.) a oxidy kovů (ZnO, CuO, NiO, 

MnO apod). Pomocí těchto postupů jsou získávány různé strukturní morfologie oxidů [17].  

Pomocí mlecích technik je možné realizovat: 

1) mechanické mletí (machanical milling) - mletí hrubozrnných nebo 

složených materiálů; 

2) mechanické legování (machanical alloying) - mletí rozdílných typů 

materiálů, při kterém dochází k „přesunům“ materiálů [17]. 

 

Proces mletí probíhá s pomocí mlýnů. Ty se dělí na vibrační, planetové nebo tryskové. 

Mlýny se liší způsobem mletí, efektivností, kapacitou a přídavnými prostředky (chlazení, 

měření teploty a tlaku). Využití mlecích technik, zahrnujících vysokoenergetické mletí 

v planetárních, kryogenních a oscilačních mlýnech, umožňuje regulaci chemického složení 

vstupních materiálů a sekčních podmínek samotného mechanického procesu. Vhodnou 

volbou reaktantů jsou pomocí vysokoenergetického mletí v kulových mlýnech připravovány 

kovy (Co, Cu, Ni, Ti, Fe apod.) a oxidy kovů (ZnO, CuO, NiO, MnO apod). Pomocí těchto 

postupů jsou získávány různé strukturní morfologie oxidů [17,18]. 

Planetární mlýn pracuje na principu rotujícího disku nesoucího mlecí nádoby 

s koulemi. Nádoby rotují kolem své osy a v opačném směru než disk. Obě rychlosti rotace 

jsou v řádech několika stovek otáček za minutu. Během procesu mletí se koule volně pohybují 

po vnitřku nádoby, narážejí do stěn a zjemňují zpracovávaný materiál. Rotující disk může nést 

2 nebo 4 mlecí komory. Mlecí nádoby mohou být vyrobeny z WC, chrom niklové oceli, 

achátu atp. Důležité jsou i parametry mlecího procesu, rychlost otáček, doba mletí, poměr 

počtu mlecích koulí a mletého materiálu [18,19]. 
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Obr.7 Planetární mlýn společnosti Fritsch (Fritsch Pulverisette 7) využívaný 

k přípravě nanostrukturovaných materiálů [20]. 

 

Význam na výsledek mlecího procesu má zejména typ mlýnu, mlecí nádoby, rychlost 

mletí, atd. Podle velikosti požadované mikrostruktury musíme volit všechny parametry mletí. 

Musíme vzít v úvahu vstupní velikost částic, velikost mlecích koulí, dobu mletí atd Velký 

význam má i volba mlecího materiálu, tzn. mlecí nádoby a mlecích kuliček. U některých 

materiálů, může docházet k uvolňování mlecího media (vlivem nárazu) a znečištění mletého 

materiálu, nebo dokonce ke změně chemického složení [18]. 

Planetární mlýny jsou univerzálním prostředkem pro přípravu nejenom jemných frakcí 

materiálů (resp. definovaných velikostí částic), ale umožňuje rovněž proces označovaný jako 

mechanochemická syntéza definovaných částic. V běžných podmínkách tento proces 

představuje soubor mlecího procesu, po kterém následuje tepelné zpracování materiálů. Často 

jsou takto připravovány oxidy kovů (ZnO, CuO, NiO, MnO apod.). Významné jsou rovněž 

katalyzátory připravovány touto technikou, u nich během mechanického procesu dochází 

k hromadění potenciální energie, elastické a plastické deformace, které následně výrazně 

ovlivňují reaktivitu a aktivitu těchto katalyzátorů [22,23]. 
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2. CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá charakterizací mechanochemicky 

připravených částic oxidu zinečnatého (ZnO) a částic oxidu zinečnatého vypěstovaných na 

vermikulitové matrici. Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizace strukturních a 

fotokatalytických vlastností definovaných částic ZnO a ZnO/vermikulit. 

V rámci základního rozdělení bakalářské práce lze jednotlivé cíle rozdělit do 

následujících bodů: 

1) teoretická část: 

 zinek a jeho vlastnosti; 

 oxid zinečnatý, jeho vlastnosti a využití; 

 fotokatalýza a fotokatalytické vlastnosti nanomateriálů na bázi oxidů 

kovů; 

 mechanická a mechanochemická příprava definovaných částic. 

2) experimentální část: 

 mechanochemická příprava částic ZnO a ZnO/vermikulit, mletí 

v planetárním mlýně, volba tepelného zpracování; 

 charakterizace částic ZnO a ZnO/vermikulit: distribuce velikosti částic, 

charakterizace morfologie částic pomocí skenovací elektronové 

mikroskopie; 

 charakterizace fotokatalitických vlastností částic ZnO a 

ZnO/vermikulitu. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V rámci experimentální práce byly připraveny dvě sady definovaných vzorků/částic, 

které byly následně charakterizovány: 

1) oxid zinečnatý 

2) oxid zinečnatý/ vermikulitová matrice. 

Jednotlivé postupy přípravy a charakterizace těchto vzorků jsou následně popsány 

chronologicky. Experimentální práce byly prováděny v laboratořích Centra nanotechnologií, 

VŠB-TU Ostrava. 

3.1 Mechanochemická příprava částic 

Oxid zinečnatý 

Pro přípravu definovaných částic oxidu zinečnatého byly použity následující 

chemikálie: chlorid zinečnatý ZnCl2 (M=136,29 g/mol), uhličitan sodný Na2CO3 (M=105,99 

g/mol) a chlorid sodný NaCl (M= 58,44 g/mol). Jednotlivé komponenty byly smíchány v 

poměru 1:1:1.  

Směs byla mechanicky zpracovávána na planetárním mlýnku Fritsch Pulverisette 7. 

mlecí rychlostí 7 (ot/s), čtyřmi kuličkami, které jsou stejně jako mlecí zařízení vyrobeny 

z karbidu wolframu (WC). Mletí probíhalo po dobu 15 minut. 

V mlecím zařízení došlo k reakci, kterou lze teoreticky popsat následovně: 

 

ZnCl2 + Na2CO3 + NaCl = ZnCOO2 + 3 NaCl         (3) 

 

Směs se během mechanického zpracování spekla na stěně mlecí nádoby a částečně i na 

mlecích kuličkách. Spékání směsí bylo způsobeno přítomností vlhkosti. Na základě tohoto 

zjištění byla směs před mletím sušena při 70
o
 C, po dobu 30 minut. Mletím vysušené směsi 

byl získán jemný prášek. 

Mletím získaná směs byla promyta v destilované vodě a přefiltrovaná pod tlakem. Na 

filtračním papíře se zachytily pevné nerozpustné částice ZnCOO2, které byly následně sušeny 

při 70
o
C. Filtrací byla ze směsi odstraněna sůl oxidu sodného, která se rozpustila 

v destilované vodě. 

 

 



 

23 

 

Oxid zinečnatý/vermikulitová matrice 

Stejným způsobem jako směs pro oxid zinečnatý byla připravována směs oxid 

zinečnatý/vermikulitová matrice.  

Vermikulitová matrice byla použita jako nereaktivní (netečná) podložka, na které byl 

pěstován oxid zinečnatý. Jako vermikulitová matrice byl použit přírodní Mg – vermikulit 

(typu fylosilikátů) z Brazílie (interní značení CNT 407/08). Jako vstupní frakce byla 

připravena podsítná velikost 40μm pro další experimenty. Vermikulitová matrice má 

následující krystalochemický vzorec (Si6,32 Al1,58Ti0,1) (Mg4,75 Ca0.34 Fe0,91)  O20(OH)4 Ca0,04 

K0,38. Ten byl vypočítán a sestaven na základě prvkové analýzy pomocí XRFS. 

Pro přípravu směsi oxid zinečnatý/vermikulitová matrice byly použity stejné 

chemikálie jako u první směsi s tím, že byla přidána vermikulitová matrice a to v poměru 

1:1:1:3, kdy 3 odpovídá poměru vermikulitové matrice. 

Obě připravené směsi byly tepelně zpracované kalcinací při 350
o
C, 500

 o
C, 650

 o
C, 

800
 o

C a 1000
 o

C pod dobu 1,5 hodiny a následném plynulém ochlazování. Při tepelném 

zpracování (kalcinaci) docházelo k tepelnému rozpadu ZnCOO2 a to podle následující 

rovnice: 

ZnCOO2 =  ZnO (s) + CO2(g)           (4) 

V Tab.1 jsou uvedeny barevné změny, ke kterým došlo při tepelném zpracování obou 

směsí. V případě kalcinace směsi pro ZnO byla původní směs bílé barvy. Při kalcinaci na 

teplotě 1000
o
C došlo u vzorku ZnO k výraznému zabarvení a to do žluta. To je způsobeno 

uvolněním částic atomů kyslíku z atomové mřížky za vzniku nestechiometrické fáze. 

Nadpočetné atomy zinku způsobují mřížkové poruchy, které zachycují elektrony a ty excitují 

absorpcí viditelného světla. 

V případě kalcinace vzorků docházelo k výrazným barevným změnám, které byly 

způsobeny dehydratací vermikulitové matrice. 
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Tab. 1: Barevné změny vzorků po kalcinaci: 

 Barevné změny 

Teplota kalcinace ZnO ZnO/vermikulit 

350
o
C beze změny beze změny 

500
o
C beze změny světle hnědý 

650
o
C beze zněny světle hnědý 

800
o
C beze zněny tmavě hnědý 

1000
o
C žlutý hnědý 

 

3.2. Charakterizace definovaných částic 

Po kalcinaci jsme výsledné vzorky podrobili charakterizaci distribuce velikosti částic a 

charakterizaci morfologie částic pomocí skenovací elektronové mikroskopie. 

Za tímto účelem byl využit řádkovací elektronový mikroskop (skenovací elektronový 

mikroskop) Philips XL 30 s rentgenovým mikroanalyzátorem EDAX, vybavený wolframovou 

katodou a detektorem sekundárních elektronů. 

Skenovací elektronový mikroskop využívá k zobrazování pohyblivého svazku 

elektronů. Na každé místo analyzovaného vzorku je zaměřen úzký paprsek elektron . Interakcí 

dopadajících elektronů s materiálem vzorku vznikají různě detekovatelné složky. Jak paprsek 

putuje po vzorku, mnění se podle charakteru povrchu úroveň signálu v detektoru. Z těchto 

signálů je pak sestavován výsledný obraz. Zdrojem elektronů je elektronová tryska, nejčastěji 

jde o wolframové žhavené vlákno, umístěné v tzv. Wehneltově válci. Elektrony jsou 

urychlovány směrem k vzorku urychlovacím napětím (nejčastěji 0,1-30 kV). Svazek 

elektronů je upravován, zaostřován elektromagnetickými čočkami. Tubus obsahuje zpravidla 

jednu nebo více kondenzorových čoček, objektivovou čočku, vychylovací cívky rastrů a cívky 

stigmátorů pro korekci a astigmatismus. Dopad paprsku elektronů na vzorek způsobí emisi 

sekundárních elektronů, zpětně odražených elektronů, RTG záření a jiných signálů ze vzorku, 

které jsou pak detekovány a analyzovány. 

Všechny zkoumané vzorky byly v jemné vrstvě naneseny na kovové terčíky 

s nalepenou oboustrannou uhlíkovou páskou.  
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a)  

b)

c)         

d)       

e)  

Obr. 8: SEM snímky tepelně zpracovávaných vzorků ZnO a ZnO/vermikulit při 

teplotách a) 350, b) 500, c) 650, d) 800 a e) 1000 °C. 



 

26 

 

 

Na Obr. 8 jsou uvedeny morfologické změny, ke kterým dochází u jednotlivých 

vzorků v důsledku tepelného zpracování (kalcinace). Je patrné, že v případě kalcinace směsí 

ZnO dochází k růstu a homogenizaci částic. Částice jsou oválného až sferoidního tvaru. 

Naopak v případě vzorů ZnO/vermikulit je viditelná tepelná degradace vermikulitu, která 

slouží jako matrice k následnému růstu ZnO. Se zvyšující se teplotou dochází 

k morfologickým změnám ZnO z původně jehlicovitého tvaru na sferoidní. 

Pomocí SEM bylo prováděno orientační měření velikosti částic v případě vzorků 

oxidu zinečnatého (ZnO). Měření probíhalo 10-ti měřeními několika vybraných částic 

reprezentativního vzorku, následně byla vypočítaná průměrná hodnota. Toto měření bylo 

doplněno měřením distribuce velikosti částic pomocí laserového analyzátoru Analysette 22, 

kdy jsou v Tab. 2 shrnuty mediánové hodnoty velikostí částic. Bylo zjištěno, že výsledky 

analýzy velikosti částic pomocí dvou rozdílných metod jsou v realitní shodě. Vzorky 

ZnO/vermikulit nebyly analyzovány. 

Tab. 2: Velikost částic analyzována pomocí SEM a analyzátoru Analysette 22: 

Vzorek 

d [µm] 

SEM 
Analysette 22 

d50 [µm] 

ZnO/350 1 1,8 

ZnO/500 2 2,4 

ZnO/650 2 3,1 

ZnO/800 3 4 

ZnO/1000 5,5 5,7 

 

Pomocí s rentgenového mikroanalyzátoru EDAX byla prováděna prvková analýza 

všech vzorků. V případě vzorků ZnO nebyla prokázána existence jiných prvků, pouze Zn a O. 

Naopak v případě vzorků ZnO/vermikulit (Obr. 9) byly ve vzorcích přítomny i jiné prvky: Si, 

Al, Fe, Mg, Na a K. Tyto prvky odpovídají prvkovému složení vermikulitové matrice. Je zde 

patrná rovněž přítomnost Zn a O, který odpovídá přítomnosti ZnO ve struktuře. Jeho množství 

18hm.% odpovídá množství, které bylo stanoveno rovněž pomocí XRFS. 
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Obr. 9: Prvková analýza pomocí SEM EDAX částic a) ZnO/vermikulit/350 a b) 

ZnO/vermikulit/500. 

 

3.3. Charakterizace fotokatalytických vlastností 

Pro správnou analýzu fotokatalytických vlastností byla provedena kalibrace měření. 

Ta probíhala u vzorku ZnO/vermikulit/350, kdy byla zjišťována absorpční schopnost barviva 

oxidem zinečnatým. Bylo zjištěno, že vhodnou koncentrační hodnotou pro analýzu 

fotokatalytických vlasností je c = 3,259.10
-4

 M. Kalibrační křivka této absobance je 

znázorněna na Obr. 10. 
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Obr. 10. Závislost absorbance vzorku ZnO/vermikulit/350. 

Následně probíhala samotná charakterizace/analýza fotokatalytických vlastností 

pomocí barviva u všech vzorků. Barvivo bylo naváženo a smícháno s 250 ml destilované 

vody. Jednotlivé vzorky byly přesně naváženy, z každého vzorku 2 navážky pro srovnání. 

K nim jsme přidaly 65 ml destilované vody a 5 ml barviva.  

Vzorky byly vždy hodinu míchany ve tmě, následně byl po hodině jeden přefiltrován, 

a vzniklý roztok byl připraven k analýze. Druhý vzorek byl 1 hodinu vystaven UV záření a 

následně také přefiltrován. Poté jsme oba vzorky fotokatalyticky porovnaly. Porovnáním 

absorbance vzorků vystaveného UV záření a vzorků bez ozáření, jsme zjistily fotoaktivitu 

vzorku ZnO (Obr.11) 

 

Obr. 11. Absorbance vzorků ZnO (y) a ZnO/vermikulit (z) při rozdílných teplotách 

kalcinace. 
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Z Obr. 11 je patrné, že v případě částic ZnO/vermikulit je schopnost absorbance 

(fotokatalytického chování) vyšší než u částic ZnO. Maximální absorbance bylo dosaženo 

v případě částic vzorku ZnO/vermikulit/350, kdy tato hodnota dosahovala 68%. Hranice 

minimální aktivity byla v případě tepelného zpracování (za předpokladu ideální účinnosti 

15%) dosažena u částic vzorku, ZnO/350, ZnO/500 a rovněž u částic vzorku 

ZnO/vermikulit/350, ZnO/vermikulit/500 a ZnO/vermikulit/650. 

Bylo zjištěno, že pro praktické využití v praxi není nutné tepelně zpracovávat tyto 

vzorky při vysokých teplotách, kdy ideální absorpční hodnota dosahuje 15%, již nejsou tak 

aktivní. Sledování nejvhodnějších podmínek tepelného zpracování bude cílem další práce. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala mechanochemickou přípravou definovaných částic ZnO 

a ZnO/vermikulit. Vzorky byly kalcinovány při různých teplotních zpracování a následně 

charakterizovány. Hlavní pozornost byla věnována charakterizaci strukturních vlastností 

částic a charakterizaci fotokatalytického chování. Důraz byl věnován na sledování změn 

fotokatalytických vlastností ZnO a ZnO/vermikulit v závislosti na teplotě kalcinace. 

Z výsledku získaných v rámci experimentální práce bylo zjištěno, že: 

 tepelné zpracování má vliv na výslednou strukturu a morfologii částic ZnO a 

ZnO/vermikulit; 

  velikost připravených částic ZnO a ZnO/vermikulit stanovená pomocí SEM 

dosahova 1-5 µm 

 s rostoucí teplotou kalcinace roste velikost částic ZnO a ZnO/vermikulit; 

 teplota kalcinace má významný vliv na fotoaktivitu částic ZnO; bylo zjištěno, 

že se vzrůstající teplotou kalcinace klesá fotokatalytické chování  - 

fotoaktivita; 

 fotokatalytické vlastnosti jsou výrazně podpořeny přítomností vermikulitové 

matrice. 

 

  

 

 

 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci řešení projektu GAČR 205/09/0352 

„Mechanická příprava a charakterizace definovaných částic s využitím tryskového mlýna“ a 

výzkumného záměru MSM 6198910016 „ Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů na 

bázi interkalovaných fylosilikátů a feromagnetik“. 
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