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Anotace 

V předloţené diplomové práci je uvedeno ověřování literárních poznatků a studium 

odstraňování dusitanů a dusičnanů z vod pomocí fotokatalýzy. V rámci práce byl testován 

vliv způsobu přípravy fotokatalyzátorů, vliv organického modifikátoru, vliv vlnové délky 

pouţitého světelného zdroje a vlivu dopantu TiO2. V teoretické části práce je proveden 

rozbor problematiky. Experimentální část práce řeší rozšíření spektra vhodných materiálů 

k jejich pouţití jako fotokatalyzátorů a rovněţ i vliv jednotlivých parametrů na proces 

fotokatalýzy dusitanů a dusičnanů. Údaje literární rešerše jsou konfrontovány 

s naměřenými daty a jsou zpracovány do ucelených závěrů. 

 

Klíčová slova: Fotokatalýza, dusitany, dusičnany, dopování fotokatalyzátorů, TiO2. 

 



 

Summary 

In the presented thesis is described verification of the literary knowledge and studied 

nitrite and nitrate removal from water by photocatalysis. During the work were tested 

impact of a preparation method of photocatalysts, the influence of a organic modifier, the 

impact of a light source wavelength and the impact of a TiO2 dopant. In the theoretical part 

of the thesis the problematic is discussed. The experimental part of the thesis deals with a 

wide range of suitable materials for photocatalytic usage and also the impact of each 

parameter on the process of photocatalysis of nitrites and nitrates. Reviewed data are 

confronted with the measured data and processed into compact conclusions. 
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Seznam použitých zkratek 

IEC Iontově-výměnná chromatografie (Ion Exchange Chromatography). 

UV záření Ultrafialové (Ultraviolet radiation). 

VIS záření Viditelné záření (Visual radiation). 

LED Dioda vyzařující světlo (Light emitting diode). 

PPM Dílů na jeden milion (Parts per million), odpovídá jednotce mg.l
-1

. 

p. a. Označení chemikálií k analytickým účelům (Pro analysi). 

XRD Rentgenová difrakce (X-ray difraction) 

XRF Rentgenová fluorescenční analýza (X-ray fluorescence) 

BET Brunauerova-Emmettova-Tellerova izoterma 

AES Atomová emisní spektrofotometrie 

SFR Selektivní fotokatalytická redukce 

CNT Centrum nanotechnologií VŠB – TUO 

SubWE Subkritická vodní extrakce (Subcritical water extraction 

PFE Super/Subkritická methanolová extrakce (Pressurized fluid extraction) 

Isop Isopropoxid (Ti(OCH(CH3)2)4 
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1. ÚVOD 

Dusitany a dusičnany představují značný problém při znečištění povrchových a 

podzemních vod, kde se dostávají díky intenzivní zemědělské činnosti pouţitím dusíkatých 

hnojiv. Z tohoto důvodu byla vydána nitrátová směrnice, coţ je předpis Evropské unie 

91/676/EHS, vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství [1] 

Vysoké koncentrace dusičnanů v podzemních vodách představují velké riziko 

lidskému zdraví, jelikoţ tyto vody slouţí především jako zdroje pitné vody. Nadměrné 

pouţití dusitanů můţe způsobit u novorozenců methemoglobinémii (tzv. syndrom modrých 

dětí) a obecně zvyšovat riziko rakoviny ţaludku a dalších nemocí. [2] 

Snahou moderních metod čištění odpadních vod je získat vodu odpovídající kvalitě 

pitné vody. Běţné technologie dekontaminace a desinfekce mohou řešit problémy 

s kontaminací dusitany a dusičnany, avšak často bývají chemicky, energeticky a technicky 

náročné a tedy vyţadující značné mnoţství finančních prostředků. Chemická úprava vody 

můţe navíc ještě zvyšovat kontaminaci a zasolování vod. Stále více se začíná diskutovat o 

moţnosti vyuţití slunečního záření i pro účely čištění vod. V literatuře lze nalézt řadu 

návrhů k nahrazení části technologie čištění vod právě fotokatyltickým reaktorem. 

Obvykle se jedná o konečný stupeň čištění, coţ můţe v ideálním případě vést k 

znovupouţití odpadních splaškových nebo průmyslových vod jako zdroje vod pitných. [3] 

Vyuţití sluneční energie ve fotokatalýze umoţňuje výrazně zlepšit kvalitu ţivota 

kaţdého člověka, protoţe fotokatalyzátory bez větších energetických nákladů rozkládají i 

obtíţně rozloţitelné organické látky, odstraňují zápach, mohou čistit vodu a působí 

antibakteriálně. Uplatnění fotokatalyzátorů je tedy všestranné. 

Výzkumem v této oblasti se celosvětově zabývá řada vědeckých týmů včetně 

pracoviště CNT na VŠB-TUO. Na základě mé bakalářské práce [4], uskutečněné na CNT 

v minulých letech, jeţ řešila testování dvou fotokatalyzátorů pro odstraňování dusitanů a 

dusičnanů z vod, bylo účelem této práce experimentálně rozvinout získané teoretické a 

praktické poznatky při rozšíření spektra materiálů uplatnitelných jako vhodné 

fotokatalyzátory. Z tohoto důvodů byla pozornost soustředěna na dříve nedořešené otázky 

vlivu organického modifikátoru, vlivu přípravy fotokatalyzátoru, vlivu dopantu, vliv 

vlnové délky pouţitého světelného zdroje a jejich vzájemných souvislostí při 

fotokatalytické přeměně dusitanů a dusičnanů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Fotokatalytické reakce patří k základním dějům na Zemi. Příroda sama provozuje 

formu fotosyntézy, za katalýzy chlorofylem největší fotokatalytickou výrobu na Zemi. 

Slovo fotokatalýza se skládá ze dvou částí a to „foto“ a „katalýza“. Katalýza je 

proces, při kterém se mění aktivační energie reakce. Katalyzátor je látka, která způsobuje 

změnu aktivační energie reakce. 

Fotokatazátor je materiál, který po ozáření světlem o energii stejné nebo vyšší, neţ je 

energie zakázaného pásu, funguje jako reaktor, který vyuţívá získanou energii k degradaci 

chemických látek. Fotokatalýza je tedy reakce, která vyuţívá světlo jako zdroj energie pro 

průběh procesu. Záření se můţe  nacházet v UV nebo Vis oblasti, poţadavky na vlnovou 

délku záření se liší podle vlastností fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátory mají vlastnosti polovodičů, obsazenou valenční sféru a volnou 

vodivostní sféru, vhodnou pro vstup elektronů. Jsou to především oxidy, sulfidy a nitridy 

přechodných kovů. 

V ideálním případě je katalyzátor citlivý na světlo schopen účinkem UV záření, nebo 

lépe slunečního záření, rozloţit nebezpečné organické látky aţ na neškodné sloučeniny, 

jako jsou H2O, CO, případně anorganické soli. [5] 

2.1. Princip fotokatalýzy 

Obecně lze reakci fotokatalýzy zapsat [6, 7]: 

                   

     
→             (I) 

Základním principem procesu fotokatalýzy je vytvoření oddělených elektrických 

center v katalyzátoru účinkem záření a vyuţití těchto center pro následné chemické reakce. 

Vznik center na fotokatalyzátoru je vyvolán absorpcí energie UV a VIS záření.  

Po přijetí energie dochází k excitaci elektronu, absorbovaná energie posune tento 

excitovaný elektron do vodivostního pásu a vytvoří záporně nabitý elektron (e
-
) ve 

vodivostním pásu a kladně nabitou díru (h
+
) ve valenčním pásu. Tento stav se nazývá 

polovodičová excitace.  
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Rozdíl energií mezi valenčním pásem a vodivostním pásem se nazývá zakázaný pás 

a jeho energie Eg. Na záporném centru dochází k redukci, na kladném centru dochází 

k velmi účinné oxidaci. Schéma reakčního mechanismu je zobrazen na obr.1. [8] 

 

Obr. 1: Obecný princip fotokatalýzy [9] 

2.2. Faktory ovlivňující průběh fotokatalýzy 

Průběh fotokatalýzy ovlivňuje značné mnoţství faktorů. Ačkoli se jejich vliv liší, je 

nutné především dodrţet základní podmínky pro zahájení fotokatalýzy. To znamená 

umoţnit vodě a záření o určité vlnové délce dostat se k povrchu fotokatalyzátoru. 

2.2.1. Množství fotokatalyzátoru 

Mnoţství fotokatalyzátoru je jedním ze zásadních veličin ovlivňujících průběh 

fotokatalýzy. Podstatné pro určení optimálního mnoţství je nedávkovat nadbytečné 

mnoţství fotokatalyzátoru a zároveň aby byly vyuţity všechny vyuţitelné fotony. Pro 

fotochemický typ míchaného reaktoru pouţitého v této práci s fotokatalyzátorem ve formě 

suspenze je uváděna efektivní dávka 0,2 g.l
-1

. [3, 10] 

2.2.2. Vlnová délka zdroje záření 

Rychlost reakce závisí na vlnových délkách absorbovaného spektra. Absorpční práh 

vlnové délky polovodiče je určen ze vztahu [11]: 

   
    

  
 (1) 
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Např. pro TiO2 je energie zakázaného pásu Eg = 3,02 eV, coţ odpovídá přibliţně 

λ = 400 nm, tedy hranici UV záření. Také je důleţité, aby látky v reakci neabsorbovaly 

záření, coţ by mohlo způsobit sníţení výtěţnosti reakce. [10] 

2.2.3. Počáteční koncentrace 

Obecně bývá kinetika katalytických procesů popisována pomocí Langmuirova-

Hinshelwoodova reakčního mechanismu: 

    
  

  
 

    

    
 (2) 

kde r představuje rychlost reakce, která se mění v čase. C je koncentrace látky, bývá 

udávána ve formě C0 , coţ je počáteční koncentrace, nebo Ce, coţ je konečná rovnováţná 

koncentrace. Rychlost reakce r můţe podle uvaţované koncentrace představovat počáteční 

rychlost reakce r0 nebo rychlost reakce při ustanovení rovnováhy systému re. kr a K jsou 

konstanty a jsou funkcí C0 nebo Ce. Většina literatury uvádí KC << 1 [12, 13], coţ nejlépe 

charakterizuje kinetiku heterogenního katalytického procesu. [3, 14] 

2.2.4. Teplota 

Proces fotokatalýzy je zahájen fotonovou aktivací, teplota tedy nemá na proces 

registrovatelný vliv. Při nízkých teplotách pod 0 °C klesá aktivita částic a roste aktivační 

energie reakce. Při vysokých teplotách nad 80 °C naopak dochází k exotermické adsorpci 

reaktanty a následně dochází k poklesu aktivity částic i poklesu rychlosti konverze látek. 

Optimální teplota se tedy nachází mezi 20 a 80 °C. [3, 10] 

2.2.5. pH 

pH má vliv především na náboj částic, vlastnosti agregátů a pozici valenčního a 

vodivostního pásu. V rozmezí pH 4-10 je dopad účinku pH niţší, avšak bylo dokázáno, ţe 

při klesajícím pH dochází ke zlepšení účinku fotokatalyzátorů. [4] Z důvodu vysokých 

nákladů a enviromentálních dopadů by pouţití technologických procesů úpravy vody 

mimo rozmezí pH 4-10 nebylo logické. [3] 

2.2.6. Kvantový výtěžek 

Kvantový výtěţek je definován jako poměr fotonového toku za sekundu k 

efektivnímu fotonovému toku za sekundu. Tato definice je přímo spojená s okamţitou 
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efektivitou fotokatalytického systému. Jeho teoretická maximální hodnota je rovna 1. 

Můţe se však lišit v závislosti na značném mnoţství faktorů, jako jsou vlastnosti 

fotokatalyzátoru, podmínky experimentu a reakční prostředí. Tento parametr je významný 

zejména pro: 

 porovnání aktivity různých fotokatalyzátorů při stejné reakci 

 odhad proveditelnosti některých reakcí 

 výpočet energetických nákladů a výtěţku reakce [15, 10] 

2.2.7. Světelný tok 

Proces fotokatalýzy je aktivován zářením. Rychlost reakce r je úměrná světelnému 

toku Φ. Nad hodnotu světelného toku 25 mW.cm
-2

 je další nárůst r = Φ
0,5

. To znamená, ţe 

v případě dalšího růstu světelného toku se bude rychlost reakce zvyšovat úměrně Φ
0,5

. 

Z toho vyplývá, ţe optimální hodnota světelného toku by neměla překročit hodnotu 

25 mW.cm
-2

. [6, 10] 

2.2.8. Tlak kyslíku 

Předpokládá se, ţe se kyslík adsorbuje na povrchu oxidu titaničitého a rozpouští se 

dle Henryho zákona. Pokud je kyslík do reaktoru kontinuálně přiváděn lze předpokládat, ţe 

pokrytí povrchu TiO2 je konstantní. Literatura [10,6] uvádí, ţe rychlost těchto reakcí je 

funkcí toku energie v mW.cm
-2

 a mnoţství adsorbovaného kyslíku. 

2.2.9. Velikost částic 

Velikost částic je významná pro práškové aplikace fotokatalyzátoru. Částice by měly 

být co moţná nejmenší. Čím menší vzdálenost musí aktivní částice urazit, neţ se setká s 

cílovou molekulou, tím větší je pravděpodobnost ţádané reakce [6]. 

Spodní úroveň vodivostního pásu polovodiče lze vypočíst dle literatury [16]. Bylo 

zjištěno, ţe s poklesem velikosti částic můţe docházet k nárůstu energie zakázaného pásu, 

coţ znamená redukci absorpce světelného záření, ale elektrony a díry mohou získat větší 

oxidační a redukční schopnosti právě díky změnám v energetické hladině zakázaného pásu. 

[17] 



Ondřej Martiník: Selektivní fotokatalýza vyuţívající oxidů kovů 

2013  6 

2.2.10. Velikost povrchu částic 

Velikost povrchu částic můţe mít značný vliv zejména pro práškové aplikace 

fotokatalyzátorů. Rostoucí velikost povrchu částic je často spojená s větším mnoţstvím 

defektů v krystalové struktuře, coţ vede ke zhoršení fotokatalytických vlastností. Na 

druhou stranu vyšší povrch umoţňuje větší mnoţství molekul polutantů dostat se 

k povrchu a  být degradovány na neškodné látky. Proto je nutné nalézt rovnováhu mezi 

těmito dvěma vlastnostmi. [6] 

2.3. Praktické použití fotokatalyzátorů 

Vyuţití fotokatalýzy je perspektivní především pro čistění ovzduší a vod, 

kontaminovaných silně toxickými nebo značně odolnými znečišťujícími látkami, 

dlouhodobě zatěţujícími ţivotní prostředí. Dále je lze vyuţít pro urychlení rozpadu 

různých druhů perzistentních anorganických a organických látek, desinfekci, v medicíně 

atp. [18]  

Z hlediska dostupnosti fotokatalyzátorů je nejrozšířenějším předmětem výzkumu 

vyuţití TiO2 a jeho modifikace, stále častěji se však hovoří o dalších fotokatalyzátorech, 

jako je CeO2, ZnO, atp. 

Obecně bylo publikováno značné mnoţství studií popisujících odstraňování 

škodlivých látek ve vodě s vyuţitím fotokatalýzy. Zatím však v této oblasti ještě nebyla 

zkoumána dlouhodobá stabilita navrhovaných systémů. 

2.3.1. Degradace škodlivých organických látek 

V dostupných zdrojích lze najít celé spektrum testovaných organických látek 

rozloţitelných fotokatalytickými reakcemi. Jedná se především o herbicidy, pesticidy, 

barviva, fenoly a jiné aromáty, alkoholy, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, amidy, 

halogeny atp. [10] 

Fotokatalýzy lze pouţít na degradaci širokého spektra organických barviv. Vlastnosti 

degradace závisí především na struktuře molekul barviv a na charakteru jejich substituentů. 

[19] 
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Těkavé organické látky se do ovzduší a vod dostávají především z průmyslových 

závodů. Pomocí fotokatalyzátorů bylo dosaţeno rozkladu benzenu a dalších perzistentních 

látek na neškodné produkty za působení světla ve viditelné oblasti spektra. [20] 

Intenzivní zemědělská činnost a opakované pouţívání pesticidů způsobilo 

v některých Evropských oblastech kontaminaci vodních zdrojů. S tím je spojen jejich stále 

častější výskyt v potravinách [21] a s tím spojené následky v ekosystémech [22]. 

Fotokatalýza umoţňuje jejich degradaci aţ na neškodné soli. [23, 24] 

2.3.2. Desinfekce 

Velká pozornost se v poslední době obrací na desinfekční účinky fotokatalyzátorů. V 

souvislosti s touto problematikou byla publikována celá řada prací, zabývajících se 

vyuţitím TiO2 a dalších fotokatalyzátorů pro desinfekci různých patogenních 

mikroorganismů a virů. [25, 26] 

Velké uplatnění nacházejí fotokatalyzátory pro desinfekci vod. Bylo zjištěno, ţe 

bakterie Micrococcus lyae lze odstranit s účinností 97,5% pomocí sírou dopovaným 

TiO2. [27] Escherichia coli lze velmi úspěšně odstranit pouţitím čistého TiO2 [28], i např. 

dusíkem dopovaným TiO2. [29] Staphylococcus aureus a Enterococcus faecalis lze 

odstranit uhlíkem dopovaným TiO2. [30]  

Pomocí paladiem dopovaného TiO2 bylo dosaţeno více neţ 95% odstranění viru 

MS2 phage. [31] 

2.4. Fotokatalýza TiO2 

Oxid titaničitý je chemicky stálý, levný a netoxický, proto se stal nejvyuţívanějším 

fotokatalyzátorem. Vykazuje nejen fotokatalytické vlastnosti, ale také schopnost 

hydrolyzovat svůj povrch ve vodných roztocích účinkem světla.  

Dlouhodobě je povaţován za strategický materiál, coby zcela inertní keramický oxid. 

Dnes jej můţeme najít prakticky všude okolo sebe, v papíru, jogurtech, plastech a všech 

kvalitnějších barvách. Jeho cena se pohybuje okolo hodnoty 2000 USD za tunu. [32] 

TiO2 se můţe vyskytovat v několika krystalových modifikacích, nejvíce jsou 

diskutované modifikace rutil a anatas (obr. 2). Existují však i další krystalové modifikace, 
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např. brookit nebo cotunnit, který je jedním z nejtvrdších polykrystalických materiálů. Pro 

praktické vyuţití TiO2 ve fotokatalýze však mají význam pouze rutil a anatas. [12] 

 

Obr. 2: Modifikace TiO2 [12] 

Rutil má tetragonální krystalickou strukturu, je stabilní při vysokých teplotách a 

občas se nachází ve vyvřelých horninách. Vyuţívá se především pro výrobu barev.  

Anatas má tetragonální krystalickou strukturu a je stabilní při niţších teplotách. 

Vykazuje vyšší fotoaktivitu neţ rutilový typ a je proto vhodnější pro pouţití jako 

fotokatalyzátor. [12] 

2.4.1. Princip TiO2 fotokatalýzy 

Fotokatalýza na polovodičovém oxidu TiO2 je popisována základní rovnicí: 

     

  
→         

     
   (II) 

   
  reprezentuje elektron vodivostního pásu a    

  představuje díru ve valenčním 

pásu. [11] 

Podrobný rekační mechanismus je rozepsán v literatuře [6, 7, 33], principem je 

tvroba OH radikálu, který je velmi reaktivní oxidační činidlo, které umoţňuje degradaci 

chemických látek. 
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2.4.2. Dopování TiO2 

Dopování je metoda úpravy fotokatalyzátoru, která vyuţívá inkluzi nebo substituci 

cizího atomu do strukturní mříţky TiO2 pro vyvolání nových elektronických stavů nebo 

optických přechodů, které nelze vyvolat u čistého TiO2. Hlavní funkcí této metody úpravy 

TiO2 je redukce tloušťky zakázaného pásu, resp. redukce potřebné energie pro aktivaci 

fotokatalyzátoru. Na obr. 3 jsou zobrazeny energie zakázaného pásu některých polovodičů. 

Polovodič 
Energie zakázaného pásu Vlnová délka 

[eV] [nm] 

TiO2 (rutil) 3 413 

TiO2 (anatas) 3,2 388 

ZnO 3,2 388 

ZnS 3,6 335 

CdS 2,4 516 

Fe2O3 2,3 539 

Obr. 3: Zakázané pásy vybraných polovodičů při relevantních vlnových délkách [33] 

V literatuře je zatím značná nejednoznačnost popisu dopovaného TiO2, jeho 

rozpustnosti a k jakým změnám dochází z hlediska optických vlastností TiO2. Častým 

problémem je určení, zda se dopant nachází na povrchu TiO2 nebo v jeho struktuře, 

případně na obou těchto místech. [34] 

2.4.2.1. Sebedopování 

Sebedopování je nejběţnější způsob dopování TiO2. Tento jev je výsledkem 

stechiometrické nerovnováhy, při které je kyslík vyloučen z mříţky a vzniká prázdné 

místo. Následkem pak můţe být vytvoření izolovaných defektních bodů nebo celé sítě 

těchto bodů, které negativně ovlivňují velikost zakázaného pásu. [34] 

2.4.2.2. Dopování kationtem 

Studie se zaměřují zejména na dopování práškových fotokatalytických systémů. 

Snahou je zejména získat fotokatalyzátory schopné aktivace při vlnových délkách 

viditelného světla. Zkoumána byla řada kovů, např. Fe, Cr, V, Ni, Nb, Na, Mn, Cu, Al, Co, 

Cr, výsledky zatím naznačují značný potenciál této oblasti vývoje. [34] Podle literatury 

[35] se nachází optimální dávka dopantu 0,1 – 0,5 hm% pro 2-4 nm frakci TiO2. 
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2.4.2.3. Dopování aniontem 

Dopování anionty získalo velkou pozornost poté, co byly uveřejněny výsledky 

experimentů s anionty dusíku dopovaným TiO2 [36] . Zkoumána byla řada dalších aniontů 

prvků, např. anionty C, S, P, B. Reakční mechanismus rekombinace nábojů pro anionty 

dopovaný TiO2 je zobrazen na obr. 4. [34] 

 

Obr. 4: Princip rekombinace nábojů pro anionty dopovaný TiO2 [34] 

2.4.2.4. Multiiontové dopování 

Principem multiiontového dopování je uţití více neţ jednoho kationtu nebo aniontu 

při dopování TiO2. K výrobě takto dopovaného materiálu je vyuţíváno speciálních metod 

materiálového inţenýrství. Snahou multiiontového dopování je zlepšit optické vlastnosti 

materiálu pomocí speciálních pastí jak pro elektrony, tak pro díry. [34] 

2.4.3. Dopování TiO2 ionty Ce 

Fotokatalytická aktivita můţe být značně zvýšena pouţitím lanthanoidů jako dopantů 

a to jak v jejich oxické tak v iontové formě. Mezi lanthanoidy byla věnována značná 

pozornost fotokatalytickým vlastnostem ceru, a to zejména pro redoxní pár Ce
3+

/Ce
4+

 a 

jeho schopnost měnit formy výskytu podle oxidačních a redukčních podmínek. [37] 

2.5. Charakteristika zájmových sloučenin 

2.5.1. Amoniak 

Amoniakální dusík je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek 

ţivočišného a rostlinného původu. Zdrojem jsou především splaškové odpadní vody, 

odpady ze zemědělských výrob a kalová voda z anaerobní stabilizace čistírenských kalů.  
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Amoniak je ve vodě rozpouštěn na hydrát NH3.H2O, který přímo disociuje na ionty 

NH4
+
 a OH

-
. Probíhají reakce: 

                 (III) 

            
      (IV) 

    
         (V) 

Amoniakální dusík se ve vodách vyskytuje jako amonný kation NH4
+
 a v neiontové 

formě jako NH3.  

U pitné vody je obsah amoniakálního dusíku zahrnut mezi ukazatele, kde slouţí jako 

indikátor znečištění podzemních vod ţivočišnými odpady 

Nejvýznamnější účinek amoniakálního dusíku je zvýšení koroze mědi a jejich slitin, 

v závislosti na koncentraci amoniakálního dusíku, a na hodnotě pH. Amoniak působí velmi 

toxicky na ryby a zooplankton, toxicita ale závisí na hodnotě pH vody, protoţe toxický 

není ion NH4
+
, ale nedisociovaná molekula NH3. [38] 

2.5.2. Dusitany 

Do vody se dusitany dostávají zejména nitrifikací nebo biochemickou redukcí z 

dusičnanů. Dusitany v atmosférických vodách jsou anorganického původu. Kyselina dusitá 

je středně silnou jednosytnou kyselinou, která disociuje podle rovnice: 

            
  (VI) 

Ve vodách s hodnotami pH nad 5 zcela převaţují anionty NO2
-
 nad nedisociovanou 

kyselinou. Při hodnotě pH 3,35 jsou obě formy zastoupeny v molárním poměru 1:1. 

Z toxikologického hlediska mohou dusitany ve vyšších koncentracích způsobovat 

methemoglobinémii. V silně kyselém prostředí můţe kyselina dusitá reagovat se 

sekundárními aminy za vzniku N-nitrosoaminů, které jsou povaţovány za potencionální 

karcinogeny. [38] 

2.5.3. Dusičnany 

Dusičnany vznikají hlavně sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Zdrojem 

dusičnanů je hnojení půdy dusíkatými hnojivy. Kyselina dusičná je silnou jednosytnou 

kyselinou, která disociuje podle rovnice: 
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  (VII) 

U přírodních, odpadních a uţitkových vod s běţnou hodnotou pH je rovnováha 

reakce zcela posunuta doprava.  

Dusičnany lze nalézt téměř ve všech vodách a patří mezi hlavní nutrienty, které 

nepříznivě ovlivňují povrchové vody eutrofizací. 

Toxikologicky jsou dusičnany pouze málo škodlivé, mohou způsobovat problémy 

nepřímo v gastrointestinálním traktu, kde mohou být redukovány bakteriální činností na 

toxičtější dusitany. [38] 

2.6. Fotokatalytické působení na zájmové látky 

Literatura [39] uvádí 3 mechanismy odstraňování oxidů dusíku z vod pomocí 

fotokatalýzy, a to fotooxidaci, selektivní fotokatalytickou redukci a fotodegradaci. Kaţdá 

z metod má své výhody i nevýhody, průběh reakce závisí především na podmínkách 

experimentů (kap 2.2). Mechanismy těchto reakcí zatím nebyly zcela objasněny a 

podléhají intenzivnímu zkoumání. 

2.6.1. Fotooxidace 

Fotooxidace je významná zejména pro degradaci barviv, nebezpečných 

anorganických látek (kyanidy), sníţení chemické spotřeby kyslíku, mineralizaci celé řady 

alifatických a aromatických chlorovaných uhlovodíků, desinfekce vody, dekontaminace 

půd a vyčištění vnitřního vzduchu. Pro tento proces je nutný přístup kyslíku. [37] 

Hlavním cílem při fotooxidaci je transformace oxidu dusnatého na kyselinu dusičnou 

přes meziprodukty kyselinu dusitou a oxid dusičitý. Mechanismus fotooxidace je značně 

sloţitý a je popsán v literatuře [39]. 

Hlavní výhodou tohoto procesu je vysoká pravděpodobnost konverze oxidu 

dusnatého na oxidu dusičitého na kyselinu dusičnou, protoţe atmosféra obsahuje značné 

mnoţství kyslíku. Nevýhodou je saturace povrchu fotokatalyzátoru kyselinou dusičnou a 

nutná jeho stálá regenerace. Navíc je problematický samotný vznik kyseliny dusičné a 

můţe docházet k problémům při dalším zpracování této kyseliny. 
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2.6.2. Selektivní fotokatalytická redukce 

Selektivní fotokatalytická redukce je velmi perspektivní metodou odstraňování oxidů 

dusíku, protoţe umoţňuje transformaci polutantů na neškodné plyny, jako je N2, bez 

pouţití vysokých teplot. Podstatou metody je redukce oxidů dusíku za přítomnosti světla a 

redukčního činidla, které se oxiduje na povrchu fotokatalyzátoru a umoţňuje redukci 

sloučenin dusíku aţ na N2. Redukční látkou můţe být oxid uhelnatý, uhlovodíky nebo 

amoniak. Jejich reakční mechanismy jsou uvedeny v literaturách pro CO [40], C3H8 [41], 

NH3 [42]. 

Hlavní výhodou oproti fotooxidaci je vznik neškodného produktu N2. Zatím však 

tato metoda není dostatečně prozkoumaná a dosahuje horších výsledků neţ fotooxidace a 

fotodegradace. 

2.6.3. Fotodegradace 

Fotodegradace je významná zejména pro redukci různých kovových iontů, např. 

Cr
6+

, Se
6+

, Pb
2+

, Cd
2+

, Hg
2+

 a As
3/5+

 atd. [37] 

Vývoj v oblasti fotodegradace oxidů dusíku je směřován ke zvýšení aktivity a 

selektivity fotokatalyzátoru pro vyšší produkci plynného dusíku. Mechanismy probíhající 

při fotodegradačních procesech jsou popsány v literatuře [40]. Oxid dusnatý můţe být 

transformován na oxid dusný nebo oxid dusičitý, tyto reakce jsou však značně závislé na 

podmínkách reakce, jako jsou tlak, druh fotokatalyzátoru, vlnová délka a intenzita záření. 

[39] 

Fotodegradace se zdá být ideální metodou, avšak zatím je testována pouze 

v modelových situacích a není známo, jak se bude chovat v reálných podmínkách. 

2.7. Použité analytické metody 

2.7.1. Spektrofotometrie 

Podstatou spektroskopie je absorpce ultrafialového a viditelného záření zředěnými 

roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů, které jsou součástí 

molekulových orbitalů. Záření je absorbováno při přechodu z niţšího elektronového stavu 

do vyššího. Při absorpci záření zkoumanou látkou dochází k redistribuci elektronů 
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v molekule. Proto molekulová absorpční spektra v ultrafialové a viditelné oblasti jsou svou 

podstatou elektronová spektra. [43] [44] 

Zařízení, schopná pracovat při více vlnových délkách a změřit absorpční spektrum 

vzorku, jsou označovány jako spektrofotometry. Principiálně se fotometr skládá ze čtyř 

částí, a to ze zdroje světla, monochromátoru, prostoru pro vzorek a detektoru.  

Přístroj funguje tak, ţe ze zdroje záření prochází světlo štěrbinou na monochromátor, 

který pomocí štěrbiny oddělí poţadované spektrum monochromatického záření, jenţ dále 

prochází kyvetou se vzorkem do detektoru. [45] 

Jako detektory záření se pouţívají fotonásobiče, polovodičové fotoelektrické články, 

diodová pole a detektory CCD. [43] 

2.7.2. Iontově-výměnná chromatografie 

Chromatografie je separační metoda, při které se separují sloţky obsaţené ve vzorku. 

Jedná se o metodu kvalitativní a kvantitativní analýzy vzorku.  

Vzorek je vnášen mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Stacionární fáze je 

nepohyblivá, mobilní fáze je pohyblivá. Vzorek je umístěn na začátek stacionární fáze. 

Pohybem mobilní fáze přes stacionární fázi je vzorek touto soustavou unášen. Sloţky 

vzorku mohou být stacionární fází zachycovány a proto jsou při pohybu zdrţovány. Více 

se zdrţí sloţky, které jsou stacionární fází poutány silněji. Tím se postupně sloţky od sebe 

separují a na konec stacionární fáze se dostávají dříve sloţky méně zadrţované. [43] 

U iontově-výměnné chromatografie o separaci rozhodují různě velké elektrostatické 

přitaţlivé síly mezi funkčními skupinami iontoměniče (stacionární fáze) a ionty vzorku. 

Stacionární fází je měnič iontů, který je navázán na makromolekulární matrice 

(polystyren, celulosa, dextran aj.). Měnič iontů obsahuje vhodné funkční skupiny kyselé 

nebo zásadité povahy. Kaţdá funkční skupina je pevně vázaným iontem, na který je 

iontovou vazbou připojen protiion s opačným nábojem. Ten je vyměňován iontem 

obsaţeným v mobilní fázi. Při tom se uplatňují elektrostatické přitaţlivé síly mezi ionty 

opačného náboje (Coulombovy síly). 

Mobilní fází bývají vodné roztoky pufrů. Retence je ovlivňována změnou pH nebo 

změnou iontové síly pufru. 
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K detekci eluovaných iontů je obvykle pouţíván vodivostní detektor, ale také UV a 

další způsoby detekce. V závislosti na instrumentaci je před vodivostní detektor 

předřazována sekundární kolona (supresor), slouţící k úpravě vodivosti eluentu. [43] 

2.7.3. Stanovení obsahů zájmových kovů ve fotokatalyzátoru 

2.7.3.1. Atomová emisní spektrofotometrie AES 

Atomová emisní spektrometrie, nebo také optická emisní spektrometrie (OES), 

studuje záření emitované excitovanými atomy, případně ionty. Podstatou metody je 

sledování emise elektromagnetického záření volnými atomy v plynném stavu. Metoda 

absorpční emisní spektroskopie nalézá uplatnění v kvalitativní a kvantitativní analýze a lze 

ji pouţít i při stopové prvkové analýze. Kvantitativní měření emise z excitovaných atomů 

slouţí ke zjištění koncentrace analyzovaného vzorku. [43, 46, 47] 

Atomy analyzovaného vzorku v roztoku jsou vneseny do excitační oblasti, kde jsou 

odpařeny pomocí budících zdrojů jako jsou plamen, elektrický výboj nebo plazma. Vysoké 

teploty budícího zdroje způsobí, ţe atomy získají dostatečnou energii k převedení do 

atomárního excitovaného stavu a následně emitují čárové polychromatické záření. [47] 

Hlavní výhodou oproti atomové absorpční spektrometrii je fakt, ţe všechny atomy ve 

vzorku jsou excitovány současně a můţou být současně i detekovány. Poloha čar ve 

spektru udává kvalitativní sloţení vzorku, zatímco intenzita čar kvantitativní obsah analytu 

ve vzorku. Lze provádět analýzu pevných i kapalných vzorků, pevné vzorky mohou být 

pouţity jako jedna z elektrod. [46, 47] 

Základní konstrukční prvky kaţdého atomového emisního spektrofotometru tak, jak 

jsou za sebou zařazeny v optické ose, jsou [46, 47]: 

 atomizátor stanovovaného prvku – plamen, plazmové zdroje (stejnosměrné plazma, 

mikrovlnně indukované plazma, kapacitně vázané plazma a indukčně vázané 

plazma), elektrický výboj obloukový nebo jiskrový, 

 monochromátor 

 detektor 

 elektronika s výpočetním systémem 
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Stanovení se provádějí porovnáním s roztoky o známých koncentracích 

stanovovaného prvku buď metodou přímé kalibrace nebo metodou standardních přídavků. 

[47] 

2.7.3.2. Rentgenová fluorescenční spektroskopie XRF 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (X-Ray Fluorescence Spectrometry) je 

jednou z nejuniverzálnějších metod anorganické analýzy. Lze ji pouţít pro analýzu téměř 

všech prvků v kapalných i pevných vzorcích. Výhodou je moţnost analyzovat současně 

prvky jiţ od nejniţších koncentrací jednotek aţ desetin mg. Dalšími výhodami jsou 

nedestruktivnost analýzy a snadná příprava vzorků.  

Nevýhodou je silné meziprvkové ovlivnění vyţadující pouţití matričních 

referenčních materiálů pro kalibraci. Další nevýhodou jsou poměrně velké pořizovací 

náklady i nároky na provoz spektrometrů. 

Na vzorek působí rtg. zářením (rentgenka), případně γ zářením z vhodného izotopu, 

coţ vede k vybuzení charakteristických spektrálních čar prvků vzorku, následuje 

monochromatizace vybuzeného charakteristického záření, detekce záření a nakonec se 

vyhodnocuje rentgenofluorescenční spektrum. Sekundární (fluorescenční) záření v sobě 

nese informaci o kvalitativním prvkovém sloţení vzorku (vlnové délky, resp. energie 

spektrálních čar) a kvantitativním sloţení vzorku (četnosti fotonů resp. intenzity daných 

spektrálních čar). Podle toho, jak se dál sekundární záření zpracovává dělíme spektrometry 

na vlnově disperzní a energodisperzní. Pomocí detektoru jsou dopadající fotony 

rentgenova záření převáděny na napěťové pulsy, které jsou dále zpracovány 

vyhodnocovací elektronikou. [48] 

Metoda je vyuţívána pro rychlé analýzy velkého mnoţství vzorků nepříliš 

rozmanitého sloţení. Tato analytická metoda se vyuţívá především k analýze surovin, 

produktů a odpadů, ke kontrole sloţení kovové lázně a pro analýzu hlavních a stopových 

prvků pevných materiálů. [49] 
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2.7.4. Stanovení velikosti částic fotokatalyzátoru 

2.7.4.1. Rentgenová difraktometrie XRD 

Rentgenová difrakce je nedestruktivní metoda, která vyuţívá vysokoenergetické 

rentgenové záření k analýzám krystalických látek, kdy interakcí se vzorkem dochází k 

difrakci záření na krystalové mříţce. Z poloh difraktovaného záření pak můţeme určit 

uspořádání atomů v krystalové mříţce a popsat strukturu nebo identifikovat přítomné fáze 

v polyminerálních vzorcích. Principiálně se metoda dělí na rentgenovou difrakci 

monokrystalovou a práškovou. [50, 51] 

Primárním zdrojem rtg záření je rentgenová trubice (rentgenka), která obsahuje dvě 

elektrody, mezi kterými je udrţován vysoký potenciálový rozdíl. Elektrony uvolněné ze 

zahřáté katody dopadají na kovovou anodu a uvolňují monochromatické rtg záření za 

doprovodu velkého mnoţství tepla. Spektrum rtg záření je tvořeno spojitým zářením a 

zářením charakteristickým. 

V praxi se vyuţívá jen část s charakteristickým zářením, které odpovídá 

rentgenovému záření z elektronových přechodů materiálu, ze kterého je tvořena anoda 

rentgenky (Cu, Co, Fe, Mo, Cr a další). [52]  

Dopadem rtg záření na povrch vzorku se elektrony z obalů jednotlivých atomů z 

krystalové mříţky stávají zdrojem rtg záření o stejné vlnové délce. Nastává koherentní 

rozptyl, kterého se vyuţívá právě v difrakční metodě. 

K tomu, aby mohlo dojít k difrakci rtg záření, musí dojít k interferenci odraţených 

paprsků. Směr vzniklých paprsků je odlišný od směru primárního záření. 

Prášková rtg difrakce je velmi účinná při identifikaci různých krystalických fází v 

neznámých směsích, není ale schopná rozlišit amorfní látky. Kvantitativní stanovení 

daných fází je zaloţené na vztahu mezi intenzitou difrakce jednotlivých fází (difrakčních 

linií) a jejich mnoţstvím ve vzorku. Kromě toho je ale intenzita ještě závislá na struktuře 

základních buněk, kvalitě krystalové struktury, velikosti a povrchu částic a dalších 

faktorech. 

Při kvalitativní analýze se jako první hledá minerál s nejsilnější difrakční linií, a dále 

se k ní dohledávají její další slabší linie. Zbylá difrakční maxima jsou pak podrobena 

dalšímu kolu této procedury a postupně jsou identifikovány všechny difrakce v záznamu. 
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Dobře krystalické materiály poskytují úzké a ostré difrakce, špatně krystalické látky mají 

naopak difrakce rozšířené. [51] 

Pro kvalitní analýzu systémů sloţených z více fází je určena tzv. Rietveldova 

metoda. Jedná se o matematický model, který pracuje s difrakčním záznamem jako 

s celkem. Princip této metody spočívá v porovnání teoretického difrakčního záznamu, 

vypočítaného na základě známého strukturního modelu a naměřeného difrakčního 

záznamu. Tyto dva difrakční záznamy se porovnávají bod po bodě a parametry modelu se 

přitom optimalizují pomocí metody nejmenších čtverců tak, aby součet druhých mocnin 

rozdílu těchto dvou difraktogramů byl minimální [53]. Je nutné znát strukturu zkoumané 

látky včetně její prostorové grupy, mříţkových parametrů a poloh jednotlivých atomů. 

Rietveldova metoda slouţí ke zpřesnění struktury modelu a určení procentuálního 

zastoupení jednotlivých fází, nikoli k určení struktury dané látky. [54] 

2.7.4.2. Dynamický rozptyl světla 

Jedná se o techniku měření dynamického rozptylu světla pro určení velikosti částic. 

Princip metody spočívá v měření výkyvů v intenzitě rozptylu světla v čase. Tyto výkyvy v 

intenzitě rostou s náhodným Brownovým pohybem. Statistické chování těchto výkyvů 

intenzity rozptýleného světla je spojeno s difuzí částic. Jelikoţ větší částice se šíří pomaleji 

neţ malé částice, je moţné velikost částic určit z výkyvů intenzity rozptýleného světla. 

Měření autokorelační funkce je provedeno srovnáním intenzit rozptýleného světla v 

určitých referenčních časech a z určitého časového zpoţdění τ. Za velmi krátké zpoţdění 

času mají částice moţnost se pohnout pouze málo a tedy intenzita světla se moc nezmění. 

Autokorelační funkce má vysokou hodnotu. [55] 

Za velmi dlouhé časové zpoţdění mají částice moţnost se pohnout významně a 

autokorelační funkce má nízkou hodnotu. Tato nízká hodnota je spojená s průměrnou 

hodnotou intenzity rozptylu světla. Rychlost poklesu těchto hodnot k nízkým hodnotám 

odpovídá rychlosti pohybu částic a tedy souvisí s velikostí částice. 

Měřená autokorelační funkce má typicky klesající exponenciální tvar a difuzní 

koeficient amplitudy autokorelační funkce můţe být vypočten dle rovnice [55]:  

                       (3) 

     měřená amplituda autokorelační funkce, 
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  tzv. Baseline, 

  instrumentální konstanta, 

   difuzní koeficient částice, 

  vektor rozptylu světla určen rovnicí 
   

 
   

 

 
, 

  zpoţdění. 

Velikost částic se vypočítá z difuzního koeficientu pouţitím Stokesovu-Einsteinovu 

rovnici [55]: 

    
  

     
 (4) 

   hydrodynamická velikost částice 

  Boltzmanova konstanta (1,380.10
-23

 J·K
-1

) 

  termodynamická teplota [K] 

  dynamická viskozita [Pa.s
-1

] 

2.7.5. Zeta potenciál 

Vznik síťového náboje na povrchu částic ovlivňuje distribuci iontů v okolní 

meziplošné oblasti, coţ má za následek zvýšenou koncentraci opačných iontů (iontů s 

opačným nábojem, neţ má částice) těsně u povrchu. Kolem kaţdé částice tedy existuje 

elektrická dvojvrstva. 

 

Obr. 5 Schématické zobrazení elektrické dvojvrstvy [55] 
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Vrstva kapaliny obklopující částici je rozdělena na dvě části; vnitřní oblast, nazývaná 

Sternova vrstva, kde jsou ionty silně vázané, a vnější difúzní oblast, kde jsou ionty méně 

pevně připojené. Uvnitř difúzní vrstvy existuje teoretická hranice, kde ionty a částice tvoří 

stabilní jednotku (obr. 5). [56] 

Potenciál, který existuje na této hranici, je známý jako potenciál zeta. Velikost 

potenciálu zeta naznačuje potenciální stabilitu koloidního systému. Pro potřeby 

experimentu je významný koloidní systém, kdy je pevná látka dispergovaná v kapalině. 

Jestliţe všechny částice v suspenzi mají velký záporný nebo kladný potenciál zeta, 

pak budou inklinovat k odpuzování se navzájem, a neexistuje ţádná tendence k tomu, aby 

flokulovaly (vločkovaly). Jestliţe však částice mají nízké hodnoty potenciálu zeta, pak 

neexistuje ţádná síla k tomu, aby zabránila částicím se shlukovat a flokulovat. Obecná 

dělící čára mezi stabilní a nestabilní suspenzí se zpravidla bere buď při +30 mV nebo         

-30 mV. Částice s potenciálem zeta kladnějším neţ +30 mV, nebo zápornějším neţ             

-30 mV, se normálně povaţují za stabilní. Nejdůleţitější faktor, který ovlivňuje potenciál 

zeta je pH. [56] 

2.7.5.1. Laserová Dopplerova velocimetrie 

Laserová Dopplerova velocimetrie je metoda slouţící pro měření zeta potenciálu. 

Částice jsou rozptýleny v rozpouštědle o známém refrakčním indexu n, viskozitě η a 

dielektrické konstantě ε. Vzorek je ozařován laserem o vlnové délce λ v elektrickém poli o 

síle E. V tomto elektrickém poli se částice začnou pohybovat. Rozptýlené světlo má 

frekvenci Dopplerova posunu, úměrnému velikosti jejich náboje. Frekvenční posun 

rozptýleného světla je měřen při úhlu θ a lze z něj vypočíst rychlost částice ν. Hybnost je 

následně vypočtena jako rychlost k síle elektrického pole [55]: 

   
   

      (
 

 
)
 (5) 

  Elektrická hybnost, 

  síla elektrického pole, 

  refrakční index rozpouštědla, 

  vlnová délka, 
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   rychlost částice. 

Zeta potenciál se pak vypočte z hybnosti pomocí Smulowského modelu [55]: 

   
  

      
 (6) 

  zeta potenciál [mV], 

  dielektrická konstanta, 

  dynamická viskozita 

      Henryho konstanta. 

2.7.6. Specifický povrch SBET 

BET (Brunauer-Emmett-Teller) izotermu lze vyjádřit matematickým vztahem, který 

popisuje fyzikální absorpci plynů na tuhých materiálech při izotermických podmínkách. 

Tento vztah pak slouţí pro určení specifického povrchu materiálu. [57] 

Specifický povrch materiálu se určuje fyzikální adsorpcí plynu na povrchu pevné 

látky a měřením mnoţství adsorbovaného plynu, které odpovídá monomolekulární vrstvě 

na povrchu látky. Fyzikální adsorpce závisí na relativně slabých silách (van der Waalsovy 

síly) mezi adsorbovanými molekulami plynu a adsorpčním povrchem zkoušeného 

materiálu. Mnoţství adsorbovaného plynu se měří gravimetricky, volumetricky nebo 

metodou kontinuálního měření průtoku. 

Údaje jsou zpracovávány podle rovnice adsorpční izotermy podle Brunauera, 

Emmetta a Tellera (BET) [58]: 

 
 

  (
  
 

  )
 

   

   
 
 

  
 

 

   
 (7) 

  parciální tlak par adsorbovaného plynu měřený v rovnováze s povrchem při 

teplotě -196 °C [Pa], 

   tlak nasycených par adsorbovaného plynu [Pa], 

   objem plynu adsorbovaného při standardní teplotě a tlaku [ml], 

   objem plynu adsorbovaného při standardních podmínkách potřebný pro 

vytvoření zdánlivé monomolekulární vrstvy na povrchu vzorku [ml], 
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  bezrozměrná konstanta vztahující se k adsorpční entalpii plynu 

adsorbovaného na vzorku prášku. 

Měří se hodnota Va pro kaţdou z nejméně tří hodnot 
  

 
 a vypočítá se hodnota BET 

charakterizovaná levou stranou rovnice. Hodnoty BET se vynesou do grafu proti 
  

 
 podle 

rovnice (x) a vypočte se Vm. Specifický povrch S se pak vypočítá podle vztahu [58]: 

   
      

      
 (8) 

  specifický povrch [m
2
.g

-1
], 

  Avogadrova konstanta 6,023 .1023 mol
-1

, 

  účinný průřez jedné adsorbované molekuly (0,162 nm
2
 pro dusík a 

0,195 nm
2
 pro krypton), 

  hmotnost zkoušeného prášku [g], 

      objem, který zaujímá adsorbovaný plyn při standardních podmínkách při 

připuštění menších odchylek od ideálního plynu [ml]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Účelem prováděných pokusů, v rámci experimentální části práce, bylo rozšíření 

znalosti a poznatků o praktické pouţití fotokatalyzátoru na bázi čistého a dopovaného TiO2 

k odstraňování dusitanů a dusičnanů z vody.  

Pro praktické provedení testů byla sestavena aparatura, do které byly vţdy před 

začátkem pokusů nadávkovány jednotlivé chemikálie a roztoky, tvořící suspenzi analytu a 

fotokatalyzátoru o přesně známé koncentraci. V mechanicky míchané nádobě konstantního 

objemu byla takto připravená směs podrobena fotokatalýze UV zářením definované vlnové 

délky. 

V průběhu jednotlivých pokusů byly v pravidelných časových intervalech odebírány 

vzorky, ve kterých byly stanovovány koncentrace dusitanů, dusičnanů a prováděny 

orientační testy na přítomnost amoniaku. 

3.1. Použité chemikálie a zařízení 

K provedení experimentu byly pouţity následující chemikálie a zařízení: 

 Dusitan sodný (NaNO2) p.a., Lachema a.s., Brno, 

 Dusičnan sodný (NaNO3) p.a., Lachema a.s., Brno, 

 Glukonát sodný (C6H11NaO7) p.a., analytical grade, Merck s.r.o., 

 Kyselina trihydrogen boritá (H3BO3) p.a., Lachema a.s., Brno, 

 Dekahydrát tetraboritanu sodného (Na2B4O7.H2O) p.a., Lachema a.s., Brno 

 Glycerol (C3H8O3) p.a., Onex s.r.o., Brno 

 Butan-1-ol (C4H10O),  Chromasolv, Gradient Grade pro HPLC, Riedel de Haën, 

 Acetonitril (C2H3N), Chromasolv, Gradient Grade pro HPLC, Riedel de Haën. 

 Demineralizovaná voda 18.2MΩ, stanice pro úpravu vody MilliQ 

 Jodid rtuťnatý (HgI2) p.a. Mach Chemikálie 

 Hydroxid draselný (NaOH) p.a. ,Mach chemikálie 

 Jodid draselný (KI) p.a, Lachema a.s., Brno, 



Ondřej Martiník: Selektivní fotokatalýza vyuţívající oxidů kovů 

2013  24 

 Fenol (C6H6O) p.a., Lachema a.s. Brno 

 Chlorid amonný (NH4Cl) p.a. Lachema a.s. Brno, 

 Chlornan sodný (NaClO) p.a. Lachema a.s. Brno, 

 Nitroprussid sodný (Nitrosopentakyanoţelezitan sodný) p.a. Lachema a.s. Brno, 

 Elektronická pipeta Biohit 

 Analytické váhy Tecator 

 Membránové filtry 0.45µm Millipore 

 Injekční stříkačka 5ml 

 Zdroj UV- Pen-Ray 9W , 365 nm 

 Zdroj UV- Pen-Ray 9W , 254 nm 

 Laboratorní magnetické míchadlo  

 Běţné laboratorní sklo 

 Fotometr Hach DR890 

 Iontový chromatograf Waters s UV detekcí 

o Čerpadlo  - Waters 600E 

o Injektor –  dávkovací ventil Rheodyne  manuální  

o Chromatografická kolona – IC Pak HR 

o UV detektor – Waters 486  

o Chromatografický software MILLENIUM 

 HORIBA Nanopartica SZ 

 HORIBA Partica LA-950V2 Laser Diffraction Particle Size Distribution Analyzer 

 ARL 9400 XP 

 SPECTRO VISION EOP 

 THERMO SCIENTIFIC SURFER 

 Seifert-FMP a Panalytical-MPD 
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3.2. Provedení experimentu 

Plán experimentů byl navrţen v laboratořích CNT Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava tak, aby navazoval na předcházející práce provedené v rámci řešení 

bakalářké práce [4]. Principiálně postup experimentů spočíval v přípravě roztoků čistých 

látek o přesně známých koncentracích zájmových iontů, sestavení reaktoru, provedení 

fotokatalýzy s daným připraveným fotokatalytickým materiálem za známých definovaných 

podmínek a odběru vzorků k následné analýze pomocí iontové chromatografie, včetně 

jejího vyhodnocení. 

3.2.1. Zásobní roztok 

Zásobní roztok byl připraven o koncentraci 4000ppm. Pro přípravu zásobního 

roztoku byl naváţen dusitan a dusičnan sodný ve vypočteném mnoţství a převeden 

demineralizovanou vodou kvantitativně do roztoku poţadovaného objemu. Získaný 

zásobní roztok byl uchováván v temnu a chladu a pravidelně obměňován pokud byly 

kontrolní analýzou zjištěny změny koncentrace. Zásobní roztok bylo nutno obměňovat cca 

kaţdé 2 měsíce. 

3.2.2. Pracovní roztok 

Pracovní roztok byl připraven pro kaţdý experiment vţdy čerstvý, ze zásobního 

roztoku naředěním na poţadovanou koncentraci 4 mg.l
-1

. 

3.2.3. Fotochemický reaktor 

Reaktor pro fotokatalytické experimenty (obr. 6) se skládal ze skleněné válcové 

láhve z tmavého skla o objemu cca. 1,2 l, s centricky vloţenou trubicí z křemenného skla, 

slouţící k ochraně zdroje UV záření. Míchání obsahu reaktoru bylo zajištěno magnetickým 

míchadlem. K odběru vzorků byl reaktor vybaven inertní kapilárou, přes kterou byly 

pomocí injekční stříkačky odebírány jednotlivé vzorky. Reaktor v tomto provedení nebyl 

plynotěsný, pro případné stanovení N2 by byla nutná jeho modifikace. 
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Obr. 6: Reaktor 

3.2.4. Provedení pokusů 

Před kaţdým dílčím pokusem byly všechny skleněné díly reaktoru speciálně čištěny 

pomocí kyseliny chromsírové a opakovaně opláchnuty demineralizovanou vodou. Tento 

postup čištění byl vypracován pro minimalizaci moţné kontaminace přenosem a pro 

zamezení zanášení středové křemenné trubice sloţkami pouţité suspenze, coţ by mohlo 

způsobovat změnu jejich optických vlastností. Ke kaţdému pokusu byl pouţit roztok 

obsahující všechny sloţky daného experimentu o objemu 1 l a známé koncentraci 

jednotlivých analytů. Před zahájením pokusu byl nejdříve odebrán vzorek pro stanovení 

přesné výchozí koncentrace zájmových iontů, coţ bylo nezbytné pro vyhodnocení dat 

získaných v průběhu experimentu.  

Výchozí koncentrace byla volena tak, aby odpovídala běţnému zbytkovému 

znečištění ve vodních systémech. Pro experimenty, obsahující organický modifikátor byly 

jednotlivá aditiva přidána při přípravě pracovního roztoku s obsahem příslušných analytů, 

aby nebyla ovlivněna jejich koncentrace změnou objemu. Pro experimenty s organickým 

modifikátorem byl pouţíván glycerol a acetonitril v objemu 5 ml na 1 litr celkového 

objemu pracovního roztoku. 
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K roztoku ve fotoreaktoru byl přidán příslušný fotokatalyzátor v mnoţství 0,2 g. 

Naváţka fotokatalyzátoru byla volena s ohledem na jeho celkové dostupné mnoţství. Po 

rozmíchání směsi, před zahájením osvitu, byl odebrán vzorek pro určení koncentrací 

analytů v čase t = 0 h. Celková délka expozice světelným zářením byla na základě 

literatury a předcházejících prací zvolena 6h [4, 6]. 

Intenzita míchání směsi byla pro všechny pokusy konstantní 750 min
-1

 při pouţití 

magnetického míchadla stejných rozměrů. Intenzita míchání byla stanovena 

experimentálně tak, aby všechny částice fotokatalyzátoru byly trvale udrţovány ve vznosu 

v celém objemu míchané směsi. Zabezpečení dostatečného promíchávání reakční směsi je 

důleţitým parametrem pro vyloučení vlivu nehomogenity rozptylu částic katalyzátoru ve 

směsi a tím i moţných rozdílů v pohlceném záření z pouţitého světelného zdroje. 

Objem dílčích vzorků odebíraných pro analýzu byl zvolen 4 ml, aby celkový 

kumulovaný objem odebíraných vzorků co nejméně ovlivnil změnu koncentračních 

poměrů reakční směsi v čase. Odebírané dílčí vzorky byly ihned přefiltrovány přes 0,45m 

filtr z hydrofobizovaného teflonu a nejpozději do 24hodin analyzovány. Pro zabránění 

pokračovaní fotokatalytické reakce vlivem okolního prostředí (světlo, teplo) byly 

přefiltrované vzorky chráněny před světlem a skladovány v chladu při 4°C. 

Ke kaţdému provedenému experimentu bylo přiřazeno písmeno E a číslo, které 

přesně určuje, o jaký experiment se jedná. Stejně tak byly označeny i příslušné 

fotokatalyzátory písmenem F a unikátním číslem značícím přesně daný fotokatalyzátor. 

Informace o provedených experimentech jsou uvedeny v tabulce Tab. 1. Celkem bylo 

provedeno 22 experimentů. přičemţ kaţdé měření bylo prováděno opakovaně, tak aby se 

vyloučily náhodné chyby. 

Použité symboly v tabulce 1:  

ozn. exp. označení experimentu, 

F označení pouţitého fotokatalyzátoru,  

Popis doplňující označení pouţitého fotokatalyzátoru, 

λ vlnová délka pouţité lampy [nm], 

org. organika: A – acetonitril, G – glycerol. 
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Tab. 1: Označení experimentů 

Ozn. 

exp. 

Fotokatalyzátor 
Org. 

λ Ozn. 

exp. 

Fotokatalyzátor 
Org. 

λ 

F Popis [nm] F Popis [nm] 

E1 1 TiO2 Degussa Ne 365 E12 6 7 hm% Ag/TiO2 Ne 254 

E2 1 TiO2 Degussa Ne 254 E13 7 0,4 hm% Ce/TiO2 Ne 365 

E3 1 TiO2 Degussa G 365 E14 7 0,4 hm% Ce/TiO2 Ne 254 

E4 1 TiO2 Degussa A 365 E15 8 0,6 hm% Ce/TiO2 Ne 365 

E5 2 TiO2 Ne 365 E16 8 0,6 hm% Ce/TiO2 Ne 254 

E6 2 TiO2 G 365 E17 9 1 hm% Ce/TiO2 Ne 254 

E7 3 TiO2 Ne 365 E18 9 1 hm% Ce/TiO2 Ne 365 

E8 4 TiO2 Ne 365 E19 10 TiO2/CeO2 Ne 365 

E9 4 TiO2 Ne 254 E20 10 TiO2/CeO2 Ne 254 

E10 5 5 hm% Ag/TiO2 G 365 E21 11 CeO2 Ne 365 

E11 6 7 hm% Ag/TiO2 Ne 365 E22 11 CeO2 Ne 254 

3.3. Vyhodnocení naměřených dat 

3.3.1. Přepočet dusitanů a dusičnanů na dusík v příslušném iontu 

Naměřené koncentrace dusitanů a dusičnanů byly přepočteny pomocí 

stechniometrických pravidel na koncentraci dusíku v příslušném iontu tj. N-NO2 a N-NO3. 

Příklad vzorového výpočtu je proveden na základě dat z tabulky 5, bod 1. 

      
     

  

      
       

      

               
             (9) 

      
 koncentrace dusičnanového dusíku [mg.l

-1
] 

    
 koncentrace dusičnanů [mg.l

-1
] 

   molární hmotnost dusíku [-] 

   molární hmotnost kyslíku [-] 

      
     

  

      
       

      

               
             (10) 

      
 koncentrace dusitanového dusíku [mg.l

-1
] 

    
 koncentrace dusitanů [mg.l

-1
] 
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3.3.2. Výpočet konverze α 

Pro sloţky reakční směsi, které vykazovaly oproti počátečním hodnotám pokles, byly 

vyhodnoceny konverzí α v procentech podle vzorce: 

  
    

  
     

           

     
         (11) 

  konverze [%] 

   počáteční koncentrace dusíku [mg.l
-1

] 

  koncentrace dusíku v příslušném iontu [mg.l
-1

] 

Příklad vzorového výpočtu je proveden na základě dat z tabulky 11, bod 1. Všechny 

grafy jsou sestrojeny z hodnot koncentrací dusitanového a dusičnanového dusíku. 

3.4. Analytické metody 

Pro charakterizaci fyzikálně chemických a texturních vlastností fotokatalyzátorů byla 

testována řada parametrů: velikost granulometrické frakce d50, span, zeta potenciál, 

procentuální obsah dopovaného prvku, specifický povrch a velikost krystalitu. Část 

fotokatalyzátorů pouţívaných v této diplomové práci, byla k dispozici pouze v malém, 

laboratorně připraveném mnoţství. Z tohoto důvodu nebyly v tab. 2 provedeny všechny 

výše uvedené parametry charakterizace. 

Tab. 2: Charakteristiky zkoumaných fotokatalyzátorů 

Fotokatalyzátor d50 Span ζ w SBET Lc 

F Popis [µm] [-] [mV] [hm %] [m
2
.g

-1
] [nm] 

F1 TiO2 Degussa 4,3045 0,2577 15 - 50 26,2 

F2 TiO2 - - - - - - 

F3 TiO2 - - - - 0,028 - 

F4 TiO2 3,3704 1,1661 -19,8 - 36,49 16,9 

F5 5 hm% Ag/TiO2 - - - 3,38 80 - 

F6 7 hm% Ag/TiO2 4,5683 0,2996 -15,5 5,19 79,7 7,6 

F7 0,4 hm% Ce/TiO2 13,9563 0,3299 -0,9 - 79,58 11,1 

F8 0,6 hm% Ce/TiO2 13,5014 0,2794 -21,2 - - 10,8 

F9 1 hm% Ce/TiO2 14,8467 0,2780 -0,1 - - 10 

F10 TiO2/CeO2 - - - - - - 

F11 CeO2 6,0242 0,2623 0,2 - - 73,8 
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Použité symboly:  

d50  střední velikost částic [µm],  

span šířka distribuce kvantilů [-],  

ζ zeta potenciál [mV], 

w procentuální zastoupení dopovaného prvku [hm %], 

SBET velikost povrchu částice [m
2
.g

-1
], 

Lc  velikost krystalitu [nm]. 

3.4.1. Velikost částic d50, span 

K měření tohoto parametru bylo pouţito zařízení pro analýzu velikosti částic 

HORIBA Partica LA-950V2 Laser Diffraction Particle Size Distribution Analyzer. Toto 

zařízení pracuje na principu dynamického rozptylu světla (kap. 2.7.4.2). 

Přístroj umoţňuje rozsah měření od 0.01µm do 3000 µm. Pro analýzu je pouţit 

vysokoúhlový detekční systém pro detekci submikronových částic, který se skládá z 

několik zpětných a postranních detektorů ve spojení se dvěma světelnými zdroji o různých 

vlnových délkách. 

Měření je moţno provádět mokrou i suchou cestou pomocí maloobjemové cely a 

určovat distribuce velikosti částic a statistické hodnocení velikosti částic. [59] 

 

Obr. 7 Graf distribuce velikosti částic vzorku F1 

Výstupem měření na tomto přístroji je grafická závislost četnosti přítomných částic 

dané velikosti na průměru částice v mikrometrech (obr. 7). Z této distribuce byla odečtena 
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hodnota mediánu velikosti částic a span. Získané výsledky pro jednotlivé fotokatalyzátory 

jsou uvedeny v tab. 2. 

Parametr označovaný jako medián velikosti částic d50 vyjadřuje vlastnost distribuce 

částic, kdy nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je 

větších nebo rovných mediánu. 

Parametr označovaný jako span představuje šířku distribuce zaloţené na 10%ním, 

50% ním a 90% ním kvantilu. Vypočítá se dle literatury [60] ze vztahu: 

      
         

    
 (12) 

3.4.2. Zeta potenciál ζ 

K měření tohoto parametru byl pouţit přístroj HORIBA Nanopartica SZ. Měření zeta 

potenciálu bylo provedeno v měřící oblasti -200 aţ +200 mV. Zařízení pracuje na principu 

laserové Dopplerovy velocimetrie (kap. 2.7.5.1). [55] 

Výstup z měření na tomto přístroji je v podobě grafického znázornění závislosti 

intenzity rozptýleného světla a zeta potenciálu (obr. 8). Naměřená hodnota zeta potenciálu 

byla vyhodnocena interním softwarem přístroje. Naměřené výsledky lze nalézt 

v tabulce č. tab. 2. 

 

Obr. 8: Vztah intenzity a zeta potenciálu vzorku F1 
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3.4.3. Obsah dopovaného prvku w 

Analýza dopovaného mnoţství dopovaného prvku v TiO2 byla provedena u vzorků 

dopovaných stříbrem metodou XRF (kap. 2.7.3.2) přístrojem ARL 9400 XP. Tento 

fotokatalyzátor a jeho příprava včetně analýz probíhaly mino pracoviště VŠB – TUO. 

Jedná se o plně automatický sekvenční XRF spektrometr pro kvalitativní a 

kvantitativní prvkovou analýzu. Skládá se z Rh lampy, 4kW generátoru, 4 kolimátorů, 6 

krystalů (AX 20, TLAP, PET, Ge 111, LiF 200, LiF 220) a 2 detektorů – proporcionálního 

a scintilačního. Zařízení umoţňuje bezstandartovou analýzu pomocí softwaru 

UNIQUANT 4 a analýzu pomocí kalibračních křivek pomocí softwaru WinXRF. [61] 

Koncentrace dopantu pro fotokatalyzátory dopované cerem byly měřeny na 

atomovém emisním spektrometru (kap. 2.7.3.1) s indukčně vázanou plazmou SPECTRO 

VISION EOP. 

Jedná se o přístroj s axiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí opatřenou 

zmlţovacími systémy. Měřící optický systém je uzavřen a naplněnn argonem. Přístroj 

pracuje v oblasti 120 – 800 nm a umoţňuje analýzu 72 prvků na úrovni mikrogramů. ICP 

je vhodné jak pro stanovení matričních tak i stopových obsahů prvnků. [62] 

3.4.4. Stanovení měrného povrchu SBET 

Analýza velikosti měrného povrchu fotokatalyzátoru byla provedena na přístroji 

THERMO SCIENTIFIC SURFER. Princip je zaloţen na volumetrické sorpci inertního, 

resp. reaktivního plynu na materiál v případě fyzikální sorpce, resp. chemické sorpce, 

popsané v kapitole 2.7.6.  

Vzorek je nejprve důkladně odplyněn a následně za velmi nízkých teplot je vystaven 

sorpci plynu. Vzorek je umístěn v byretě ochlazované v Dewarově nádobě s tekutým 

dusíkem. Přístroj má automaticky řízenou hladinu kapalného dusíku s citlivostí 0,02 mm a 

disponuje 3 porty pro přípravu vzorků. Teplotní rozsah měření BET lze provádět od 

pokojové teploty aţ do 450°C s rozlišením 1°C. Příklad záznamu BET izotermy je na 

obrázku obr. 9. [63] 
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Obr. 9: BET izoterma vzorku F4 

3.4.5. Stanovení polymorfní modifikace 

Polymorfní modifikace TiO2 dopovaného stříbrem byly stanoveny z rtg 

difraktogramů přístrojem Seifert-FMP s CuKα zářením v konvenční Bragg-Brentano 

geometrii v rozsahu 2θ = 10-90°. Difrakční záznam polymorfní modifikace 

fotokatalyzátoru F1 – TiO2 Degussa je uveden na obr. 10. [64] 

 

Obr. 10: Difrakční záznam fotokatalyzátoru F1 

3.4.6. Stanovení amoniaku 

Jednotlivé vzorky byly kvalitativně testovány na přítomnost amoniaku, který podle 

literárních poznatků můţe vznikat v průběhu fotokatalitycké přeměny dusitanů a dusičnanů 

ve vodě. Ke stanovení byl pouţíván spektrofotometr firmy HACH, model DR890, s LED 

světelným zdrojem a křemíkovou fotodiodou. [65]. Pro stanovení amoniaku bylo vyuţito 

dříve odzkoušených analytických metod [4]. Principy metod jsou uvedeny v následujících 

kapitolách. 
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3.4.6.1. Stanovení amoniaku dle Nesslera 

Standardní analytická metoda dle Nesslera pro stanovení amoniaku ve vodách byla 

uplatněna v koncentračním rozsahu amoniaku 20–160g/l. Přefiltrované vzorky nebyly 

před stanovením nijak dále upravovány. Vyhodnocení bylo provedeno metodou externí 

kalibrace [66] 

3.4.6.2. Stanovení amoniaku indofenolovou metodou dle ČSN 835711 

Metoda je zaloţena na fotometrickém měření absorbance modrého barviva vzniklého 

reakcí (NH4)2SO4 s fenolem a chlornanem sodným v alkalickém prostředí. Reakce je 

katalyzována přídavkem nitroprussidu sodného. Metodu lze pouţít pro stanovení amoniaku 

i v rozsahu hmotnostních koncentrací 20 – 700 μg.m
-3

.[67]  

3.4.6.3. Stanovení amoniaku dle ČSN ISO 7150-1 

Podstata zkoušky spočívá v spektrometrickém měření produktu reakce amonných 

iontů se salicylanem a chlornanem sodným v prostředí nitrosopentakyanoţelezitanu 

sodného při 655nm. Pro tuto metodu je uváděna mez detekce v rozmezí 3-8g.l
-1

 pro 40ml 

vzorek. [68] 

3.4.6.4. Vyhodnocení naměřených výsledků stanovení amoniaku 

Jiţ v průběhu měření prováděných v rámci bakalářské práce [4], indikovaly 

naměřené hodnoty nedostatečné citlivosti uvedených metod. Při testování odebraných 

vzorků na obsah amoniaku se v řadě případů vyskytla falešně pozitivní odezva, která však 

nebyla potvrzena paralelním stanovením, případně metodou standardního přídavku. 

Prakticky ve všech případech byly naměřené hodnoty na úrovni detekčních limitů metod 

stanovení, a tudíţ neprůkazné.  

Z tohoto důvodu nebylo stanovení koncentrace amoniaku prováděno pro jednotlivé 

odebírané dílčí vzorky, ale bylo provedeno aţ na konci kaţdého analytického experimentu. 

Tím bylo umoţněno pouţití vyššího alikvotního mnoţství vzorku k analýze a posunu 

koncentrace amoniaku nad hodnoty detekčního limitu metody. Zároveň byly eliminovány 

falešně pozitivní výsledky. V ţádném vzorku po fotokatalytickém rozkladu dusitanů a 

dusičnanů, které byly v rámci řešení diplomové práce provedeny, nebyl amoniak nalezen. 
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3.4.7. Stanovení dusitanů a dusičnanů 

Pro stanovení dusitanů a dusičnanů ve vzorcích byl pouţit iontový chromatograf 

firmy Waters, model 486 s UV detekcí, kolonou IC Pak HR a borato-glukonátovým 

eluentem. (obr. 11). Vyhodnocení bylo provedeno ovládacím softwarem Millenium 32 

metodou externí kalibrace. 

 

Obr. 11: IEC Waters 486 

Ze zásobníku eluentu se pomocí kvarternární gradientové pumpy, pracující v 

isokratickém reţimu, čerpá připravená mobilní fáze do nástřikového prostoru, kde se 

pomocí speciální injekční stříkačky manuálně nainjektuje vzorek. Ten je mobilní fází 

unášen na kolonu, ve které dochází k separaci iontů. Rozseparované ionty jsou z kolony 

mobilní fází unášeny do UV detektoru. Výstupní signál z detektoru je elektronicky 

zpracován chromatografickým softwarem MILLENIUM a vyhodnocen data stanicí. 

Velikost výstupního signálu je úměrná koncentraci příslušného iontu. 

3.5. TiO2 

Jako referenční fotokatalyzátor byl pouţit TiO2 Aeroxide P 25, který je obecně 

povaţován za standard v oblasti fotokatalyzátorů na bázi Ti a je obvykle pouţíván pro 

srovnání fotokatalytických experimentů v literatuře. 
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3.5.1. F1 – TiO2 Degussa P25 

Oxid titaničitý TiO2 Degussa P25 se stal jedním z nejpouţívanějších komerčních 

typů fotokatalytického oxidu titaničitého pouţívaného pro fotokatalýzu pod názvem 

Aeroxide TiO2 P25. Vyrábí jej firma Evonik Industries v licenci německé společnosti 

Degussa tzv. aerosil procesem. Jedná se o směs přibliţně 80 % anatasu a 20 % rutilu [ 6].  

Výrobce uvádí specifický měrný povrch 50 ± 15 m
2
.g

-1
, průměrnou velikost částic 

21 nm, pH v kyselé oblasti 3,5-4,5 a obsah TiO2 99,50 %. Zbytek příměsí tvoří oxid 

ţelezitý, hlinitý, křemičitý atd. [ 69] 

Tento fotokatalyzátor je obecně pouţíván jako srovnávací standard a pro potřeby 

experimentů byl pouţit jako referenční. Výsledky experimentů prováděných s tímto 

fotokatalyzátorem jsou uvedeny v tabulkách 3, 4, 5 a 6. 

. α-N-NO2 představuje konverzi dusitanového dusíku. Tato hodnota byla vypočtena 

pouze u experimentů s významným úbytkem dusitanového dusíku. V nadpisech 

jednotlivých tabulek jsou uvedeny doplňující údaje charakterizující experiment. Tento 

princip označování pouţit u všech tabulek. Např.: 

E1 označení experimentu dle tabulky Tab. 1: , 

F1 označení katalyzátofru dle tabulky Tab. 2, 

λ vlnová délka pouţitého světla lampy,  

glycerol organický modifikátor, 

NO2, NO3 analyty. 

Tab. 3: „E1“ F1 – TiO2 Degussa, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 3,909 4,128 1,190 0,933 2,123 - 

1 1,657 6,161 0,505 1,392 1,896 57,611 

2 0,318 8,026 0,097 1,813 1,910 91,865 

3 0,098 8,466 0,030 1,913 1,942 97,493 

4 0,000 9,134 0,000 2,063 2,063 100,000 

5 0,000 9,247 0,000 2,089 2,089 100,000 

6 0,000 9,348 0,000 2,112 2,112 100,000 
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Tab. 4: „E2“ F1 – TiO2 Degussa, λ = 254 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[min] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 4,103 4,353 1,249 0,983 2,232 - 

10 2,890 4,560 0,880 1,030 1,910 29,564 

20 2,474 5,660 0,753 1,279 2,032 39,703 

30 2,467 8,263 0,751 1,867 2,618 39,873 

40 1,533 7,492 0,467 1,692 2,159 62,637 

50 1,185 9,743 0,361 2,201 2,562 71,131 

60 0,134 7,952 0,041 1,796 1,837 96,734 

Tab. 5: „E3“ F1 – TiO2 Degussa, λ = 365 nm, glycerol 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 4,239 4,168 1,291 0,941 2,232 - 

1 2,131 4,848 0,649 1,095 1,744 49,739 

2 0,941 6,116 0,286 1,382 1,668 77,812 

3 0,942 5,331 0,287 1,204 1,491 77,785 

4 0,945 5,627 0,288 1,271 1,559 77,706 

5 0,931 5,540 0,283 1,251 1,535 78,036 

6 0,956 6,625 0,291 1,497 1,787 77,458 

Tab. 6: „E4“ F1 – TiO2 Degussa, λ = 365 nm, acetonitril 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 5,344 5,234 1,627 1,182 2,810 - 

1 2,502 4,461 0,762 1,008 1,769 53,190 

2 1,760 7,663 0,536 1,731 2,267 67,075 

3 0,739 7,289 0,225 1,647 1,872 86,171 

4 0,801 8,303 0,244 1,876 2,120 85,011 

5 0,720 8,259 0,219 1,866 2,085 86,536 

6 0,756 8,416 0,230 1,901 2,131 85,863 

3.5.2. F2 – TiO2 

Fotokatalyzátor F2 – TiO2 byl připraven dle literatury [70, 71] pro řešení jiných 

výzkumných aktivit na pracovišti mimo VŠB – TUO. K jeho přípravě byla pouţita metoda 

SubWE/PFE při teplotě 200°C, tlaku 10MPa a v prostředí H2O : CH3OH v poměru 4:1. Z 
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výsledného produktu bylo odsítováno zrno menší neţ 0,160 mm, které bylo pouţíváno jako 

finální fotokatalyzátor. 

Experimenty s tímto fotokatalyzátorem byly prováděny pouze při pouţití zdroje 

záření o vlnové délce 365nm. V tab. 7 jsou uvedené výsledky experimentů provedených 

bez přítomnosti organického modifikátoru a v tab. 8 jsou uvedeny výsledky experimentu 

s organickým modifikátorem – glycerolem. 

Tab. 7: „E5“ F2 – TiO2, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,369 3,550 1,026 0,802 1,828 

1 3,424 3,566 1,042 0,806 1,848 

2 3,568 4,806 1,086 1,086 2,172 

3 3,296 4,429 1,003 1,001 2,004 

4 3,268 5,000 0,995 1,129 2,124 

5 3,135 5,519 0,955 1,247 2,201 

6 2,758 5,614 0,840 1,268 2,108 

Tab. 8: „E6“ F2 – TiO2, λ = 365 nm, glycerol 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 4,075 3,980 1,241 0,899 2,140 

1 3,446 3,364 1,049 0,760 1,809 

2 3,770 4,431 1,148 1,001 2,149 

3 3,106 4,339 0,946 0,980 1,926 

4 2,804 4,841 0,854 1,094 1,947 

5 2,526 5,426 0,769 1,226 1,995 

6 1,841 5,307 0,560 1,199 1,759 

3.5.3. F3 – TiO2 

Fotokatalyzátor označený F3 byl připraven metodou sol-gel vedenou v inverzně 

micelárním prostředí neinogenního tenzidu Triton X-114 a cyklohexanu. Jako výchozí 

látka byl pouţit isopropoxid titaničitý. Molární poměr jednotlivých sloţek solu pro 

přípravu TiO2: [cyklohexan : Triton X-114 : voda : Ti(isop)4] byl [11: 1: 1: 1]. 

Připravené soly byly vylity v tenké vrstvě na Petriho misky a byly ponechány 48 

hodin na vzduchu ke zgelovatění. Následná kalcinace probíhala 4 hodiny při teplotě 350 °C 
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a následující 2 hodiny při teplotě 500 °C s rychlostí nárůstu na poţadovanou teplotu 

1 °C.min
-1

. Připravený práškový fotokatalyzátor byl nasítován na poţadovanou velikost 

zrna menší neţ 0,045 mm. [70] 

Tento fotokatalyzátor byl připraven na pracovišti CNT v rámci jiných výzkumných 

aktivit. Malá část fotokatalyzátoru, která zůstala k dispozici, byla pouţita pro testování 

fotokatalytického rozkladu. Výsledky experimentů prováděných s tímto fotokatalyzátorem 

jsou uvedeny v tabulce tab. 9. 

Tab. 9: „E7“ F3 – TiO2, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,399 3,379 1,035 0,763 1,798 

1 2,397 2,584 0,730 0,584 1,313 

2 2,725 2,998 0,830 0,677 1,507 

3 3,109 3,612 0,946 0,816 1,762 

4 3,470 4,309 1,057 0,973 2,030 

5 3,799 5,165 1,157 1,167 2,323 

6 3,095 3,918 0,942 0,885 1,828 

3.5.4. F4 – TiO2 

Způsob přípravy byl obdobný jako u fotokatalyzátoru F3 (kapitola 3.5.3). Rozdíl 

spočíval ve způsobu kalcinace. Gely byly po první 4 hodinové kalcinaci při 350 °C 

kalcinovány další 2 hodiny při teplotě 500 °C s rychlostí nárůstu na poţadovanou teplotu 

3 °C.min
-1

. Rovněţ tento fotokatalyzátor byl nasítován na poţadovanou velikost zrna 

menší neţ 0,045 mm. 

Tento fotokatalyzátor byl připraven jako nedopovaný TiO2 postupem, který byl dále 

pouţíván pro přípravu fotokatalyzátorů dopovaných cerem. Příprava nedopovaného TiO2 

z uvedené suroviny byla nutná i z hlediska posouzení vlivu dopantu na zkoumané reakce. 

Tento fotokatalyzátor má dle střední velikosti částic d50 = 3,370 nejjemnější frakci 

z měřených fotokatalyzátorů, zeta potenciál ζ = -19,8 V a velikost krystalitu Lc = 16,9 nm. 

Výsledky experimentů prováděných s tímto fotokatalyzátorem jsou uvedeny v tabulkách 

10 a 11. 
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Tab. 10: „E8“ F4 – TiO2, λ = 365 nm, pH = 8,7 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,854 3,923 1,173 0,886 2,060 

1 3,629 3,962 1,105 0,895 2,000 

2 4,357 5,274 1,326 1,191 2,518 

3 3,592 4,457 1,093 1,007 2,100 

4 3,382 4,540 1,030 1,026 2,055 

5 3,334 4,653 1,015 1,051 2,066 

6 3,737 5,435 1,138 1,228 2,366 

Tab. 11: „E9“ F4 – TiO2, λ = 254 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 3,218 3,191 0,980 0,721 1,700 - 

1 2,270 3,581 0,691 0,809 1,500 29,448 

2 1,528 4,999 0,465 1,129 1,594 52,525 

3 1,265 7,117 0,385 1,608 1,993 60,684 

4 0,671 6,016 0,204 1,359 1,563 79,161 

5 0,532 7,523 0,162 1,699 1,861 83,465 

6 0,399 9,640 0,121 2,178 2,299 87,599 

3.6. Dopování stříbrem 

Fotokatalyzátory byly připraveny pracovníky Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava v rámci řešení jiných výzkumných aktivit a publikovaných v literatuře 

[64]. Principiálně se jedná o stříbrem obohacené vzorky, které byly připraveny sol-gel 

procesem kontrolovaným v reverzním micelárním prostředí. Potřebné mnoţství stříbra 

bylo při přípravě dodáno pomocí AgNO3. Malé mnoţství těchto materiálů bylo poskytnuto 

pro účely této práce. 

Naváţky výchozích surovin pro přípravu fotokatalyzátorů dopovaných střibrem byly 

vypočteny na poţadovaný obsah stříbra, tj. 5 a 7  hm%. 

Reálné obsahy stříbra ve skutečně připravených fotokatalyzátorech byly stanoveny 

metodou XRF. Jako další parametry byly stanoveny hodnoty specifického měrného 

povrchu SBET a fázového sloţení. U obou vzorků byl metodou XRD potvrzen čistý krystalit 

anatas. 
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3.6.1. F5 – 5 % Ag/TiO2 

Skutečný obsah stříbra  v tomto fotokatalyzátoru byl stanoven 3,38 hm% a specifický 

měrný povrch SBET = 80,0 m
2
.g

-1
. Vzhledem k malému mnoţství fotokatalyzátoru, který 

byl k dispozici, byl proveden pouze jeden experiment s pouţitím lampy λ = 365 nm a 

s přídavkem glycerolu jako modifikátorem. Výsledky experimentů prováděných s tímto 

fotokatalyzátorem jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tab. 12: „E10“ F5 – 5 hm% Ag/TiO2, λ = 365 nm, glycerol 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,783 3,795 1,152 0,857 2,009 

1 4,072 4,293 1,240 0,970 2,210 

2 3,575 3,813 1,089 0,861 1,950 

3 3,758 3,914 1,144 0,884 2,028 

4 3,550 3,790 1,081 0,856 1,937 

5 3,478 3,720 1,059 0,840 1,899 

6 3,320 3,963 1,011 0,895 1,906 

3.6.2. F6 – 7 hm% Ag/TiO2 

Skutečný obsah stříbra v tomto fotokatalyzátoru byl stanoven 5,19 hm%, specifický 

měrný povrch SBET = 79,7 m
2
.g

-1
, střední velikost částic d50 = 4,568 µm, zeta potenciál 

ζ = -15,5 mV a velikost krystalitu Lc = 7,6 nm. Výsledky experimentů prováděných s tímto 

fotokatalyzátorem jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14. 

Tab. 13: „E11“ F6 – 7 hm% Ag/TiO2, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,881 3,881 1,182 0,877 2,058 

1 3,462 3,471 1,054 0,784 1,838 

2 3,541 4,036 1,078 0,912 1,990 

3 3,873 4,601 1,179 1,039 2,218 

4 4,107 4,875 1,251 1,101 2,352 

5 3,919 5,107 1,193 1,154 2,347 

6 4,466 6,607 1,360 1,493 2,852 
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Tab. 14: „E12“ F6 – 7 hm% Ag/TiO2, λ = 254 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2
 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 2,854 3,034 0,869 0,685 1,554 - 

1 2,391 4,171 0,728 0,942 1,670 16,226 

2 1,744 4,496 0,531 1,016 1,546 38,900 

3 1,411 5,391 0,430 1,218 1,647 50,552 

4 1,011 8,102 0,308 1,830 2,138 64,570 

5 0,712 7,097 0,217 1,603 1,820 75,066 

6 0,601 5,684 0,183 1,284 1,467 78,938 

3.7. Dopování cerem 

Postup přípravy cerem dopovaných TiO2 fotokatalyzátorů je obdobný jako příprava 

fotokatalyzátoru F4 (kapitola 3.5.4). Zdrojem ceru k dopování byl CeCl3.7H2O, který byl 

přidán do reakční směsi při přípravě fotokatalyzátoru ve formě roztoku. K rozpuštění 

CeCl3.7H2O bylo pouţito minimálního mnoţství bezvodého ethanolu. Molární poměr 

jednotlivých sloţek solu pro přípravu cerem dopovaného TiO2: [cyklohexan : Triton X-114 

: voda : Ti(isop)4 + CeCl3.7H2O] byl [11: 1: 1: 1]. K této směsi byl přidán roztok 

CeCl3.7H2O o příslušné koncentraci, aby bylo dosaţeno poţadovaného obohacení cerem.  

 

Obr. 12: DRS spektra – modrá = F4, zelená = F7, oranžová F8 a červená = F9 
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Fotokatalyzátory byly připraveny s předpokládanou koncentrací ceru 0,4 – 1,0 hm%. 

Skutečný obsah ceru, který měl být stanoven pomocí AES, se do doby odevzdávání 

diplomové práce z provozních důvodů nepodařilo určit, nicméně posun zakázaného pásu 

cerem dopovaného TiO2 je velmi zřetelný (obr. 12) a vykazuje závislost na 

předpokládaném stoupajícím obsahu dopantu.  

3.7.1. F7 – 0,4 hm% Ce/TiO2 

Střední velikost částic d50 = 13,956 µm, zeta potenciál ζ = -0,9 mV a velikost 

krystalitu Lc = 11,1 nm. Výsledky experimentů prováděných s tímto fotokatalyzátorem 

jsou uvedeny v tabulkách 15 a 16. 

Tab. 15: „E13“ F7 – 0,4 hm% Ce/TiO2, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 2,956 2,920 0,900 0,660 1,559 

1 2,781 2,865 0,847 0,647 1,494 

2 3,300 3,645 1,005 0,823 1,828 

3 2,710 3,073 0,825 0,694 1,519 

4 2,833 3,331 0,863 0,752 1,615 

5 3,481 4,394 1,060 0,993 2,052 

6 3,575 4,577 1,088 1,034 2,122 

Tab. 16: „E14“ F7 – 0,4 hm% Ce/TiO2, λ = 254 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 3,034 3,213 0,924 0,726 1,649 - 

1 2,338 4,321 0,712 0,976 1,688 22,927 

2 1,471 4,743 0,448 1,071 1,519 51,508 

3 0,820 4,616 0,250 1,043 1,292 72,969 

4 0,636 6,346 0,194 1,434 1,627 79,034 

5 0,504 9,268 0,153 2,094 2,247 83,386 

6 0,326 10,216 0,099 2,308 2,407 89,270 

3.7.2. F8 – 0,6 hm% Ce/TiO2 

Střední velikost částic d50 = 13,501 µm, zeta potenciál ζ = -21,2 mV a velikost 

krystalitu Lc = 10,8 nm. Výsledky experimentů prováděných s tímto fotokatalyzátorem 

jsou uvedeny v tabulkách 17 a 18. 
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Tab. 17: „E15“ F8 – 0,6 hm% Ce/TiO2, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,607 3,763 1,098 0,850 1,948 

1 2,732 2,859 0,832 0,646 1,478 

2 3,474 3,794 1,058 0,857 1,915 

3 2,275 2,811 0,693 0,635 1,328 

4 2,447 2,839 0,745 0,641 1,386 

5 2,870 3,368 0,874 0,761 1,634 

6 3,894 5,085 1,185 1,149 2,334 

Tab. 18: „E16“ F8 – 0,6 hm% Ce/TiO2, λ = 254 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 2,732 2,756 0,832 0,622 1,454 - 

1 2,392 4,334 0,728 0,979 1,707 12,447 

2 1,680 4,898 0,512 1,106 1,618 38,495 

3 0,955 4,121 0,291 0,931 1,222 65,056 

4 1,006 6,743 0,306 1,523 1,829 63,170 

5 0,826 7,970 0,251 1,800 2,052 69,760 

6 0,622 9,016 0,189 2,037 2,226 77,229 

3.7.3. F9 – 1 hm% Ce/TiO2 

Střední velikost částic d50 = 14,847 µm, zeta potenciál ζ = -0,1 mV a velikost 

krystalitu Lc = 10 nm. Výsledky experimentů prováděných s tímto fotokatalyzátorem jsou 

uvedeny v tabulkách 19 a 20. 

Tab. 19: „E17“ F9 – 1 hm% Ce/TiO2, λ = 365 nm, pH = 6,74 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,188 3,210 0,970 0,725 1,696 

1 3,103 3,238 0,945 0,731 1,676 

2 3,556 3,876 1,083 0,875 1,958 

3 2,967 3,243 0,903 0,732 1,636 

4 2,871 3,425 0,874 0,774 1,648 

5 3,131 3,661 0,953 0,827 1,780 

6 3,656 4,501 1,113 1,017 2,130 
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Tab. 20: „E18“ F9 – 1 hm% Ce/TiO2, λ = 254 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 3,569 3,525 1,086 0,796 1,883 - 

1 2,438 4,584 0,742 1,036 1,778 31,680 

2 1,808 4,313 0,550 0,974 1,525 49,334 

3 1,950 6,872 0,594 1,552 2,146 45,369 

4 0,936 4,345 0,285 0,981 1,266 73,785 

5 1,332 8,705 0,406 1,967 2,372 62,673 

6 1,031 9,270 0,314 2,094 2,408 71,108 

3.7.4. F10 – CeO2/TiO2 

Tento materiál byl připraven principiálně stejným způsobem, který je popsán 

v kapitole 3.5.4. Změněny byly molární poměry sloţek a jako zdroj ceru byl pouţit 

Ce(NO3)3.6H2O. Molární poměr jednotlivých sloţek solu pro přípravu cerem dopovaného 

TiO2: [Cyklohexan : Triton X-114 : H2O : Ti(isop)4 + Ce(NO3)3.6H2O] byl [16,5: 3: 3: 1]. 

Kalcinace probíhala 4 hodiny při teplotě 350 °C a následující 2 hodiny při teplotě 

500 °C s rychlostí nájezdu na poţadovanou teplotu 1 °C.min
-1

 [72]. Takto připravený 

materiál byl po odsítování přímo pouţit pro dva experimenty uvedené v tabulkách 21 a 22. 

Tab. 21: „E19“ F10 – CeO2/TiO2, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,395 3,347 1,034 0,756 1,790 

1 3,337 3,486 1,016 0,788 1,803 

2 3,864 3,924 1,176 0,886 2,063 

3 4,044 4,433 1,231 1,001 2,233 

4 3,796 3,898 1,156 0,881 2,036 

5 3,923 4,254 1,194 0,961 2,155 

6 3,846 3,884 1,171 0,877 2,048 
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Tab. 22: „E20“ F10 – CeO2/TiO2, λ = 254nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,223 3,227 0,981 0,729 1,710 

1 3,447 4,855 1,049 1,097 2,146 

2 2,523 4,060 0,768 0,917 1,685 

3 2,417 4,806 0,736 1,086 1,821 

4 2,414 5,783 0,735 1,306 2,041 

5 2,458 5,957 0,748 1,346 2,094 

6 2,215 7,049 0,674 1,592 2,267 

3.8. F11 – CeO2 

Tento materiál byl získán z průmyslové sféry, kde je pouţíván při výrobě optických 

součástek, jedná se o materiál technické kvality bez bliţší specifikace. Jako fotokatalyzátor 

byl pouţit spíše z důvodu snadné dostupnosti ve velkém mnoţství.  

Před pouţitím musel být upraven odsítováním hrubých podílů a pročištěn 

promýváním demineralizovanou vodou pro odstranění přítomných rozpustných solí. 

Jelikoţ vstupní testy indikovaly jako hlavní znečištění síranové ionty byla vizuální 

kontrola prováděná pomocí reakce s chloridem barnatým. Čištění bylo provedeno ve 

skleněné koloně, s pouţitím křemenné vaty jako ucpávky. V okamţiku, kdy jiţ eluát 

vystupující s kolony nevykazoval po přidání BaCl2 zákal, byl materiál z kolony vysypán a 

sušen při 105°C po dobu několika hodin. Výsledný produkt měl střední velikost částic 

d50 = 6,0242 µm, zeta potenciál ζ = 0,2 mV a velikost krystalitu Lc = 73,8 nm. Výsledky 

experimentů prováděných s tímto fotokatalyzátorem jsou uvedeny v tabulkách 23 a 24. 

Tab. 23: „E21“ F11 – CeO2, λ = 365 nm 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 4,141 4,231 1,261 0,956 2,217 

1 3,701 3,972 1,127 0,897 2,024 

2 3,938 4,469 1,199 1,010 2,209 

3 3,765 4,487 1,146 1,014 2,160 

4 3,507 4,530 1,068 1,023 2,091 

5 3,176 4,199 0,967 0,949 1,916 

6 3,661 5,070 1,115 1,145 2,260 
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Tab. 24: „E22“ F11 – CeO2, λ = 254 nm, pH = 7,16 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový α-N-NO2 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] 

0 3,223 3,227 0,981 0,729 1,710 - 

1 3,447 4,855 1,049 1,097 2,146 -6,950 

2 2,523 4,060 0,768 0,917 1,685 21,719 

3 2,417 4,806 0,736 1,086 1,821 25,023 

4 2,414 5,783 0,735 1,306 2,041 25,116 

5 2,458 5,957 0,748 1,346 2,094 23,751 

6 2,215 7,049 0,674 1,592 2,267 31,275 
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4. DISKUZE 

Cílem této práce bylo pokračovat v ověřování literárních poznatků, týkajících se 

degradace dusitanů a dusičnanů ve vodách pomocí fotokatalýzy s materiály na bázi TiO2. 

K řešení této problematiky bylo přistoupeno s ohledem na dříve provedené práce. Byl 

vypracován plán experimentů, který se soustředil především na získavání poznatků o vlivu 

způsobu přípravy fotokatalyzátorů, vlivu organického modifikátoru,vlivu vlnové délky 

pouţitého svetelného zdroje a o vlivu dopantu TiO2. Plán experimentů byl operativně 

přizpůsobován naměřeným výsledkům. 

Průběh změn v koncentracích dusitanů a dusičnanů u jednotlivých fotokatalyzátorů 

působí na první pohled poněkud chaotickým dojmem. Přesto však lze při bliţším zkoumání 

učinit jisté závěry o vlivu způsobu přípravy fotokatalyzátoru na průběh reakce.  

Z přílohy 3 experimentů 2 a 9 je patrná 100%ní konverze dusitanů na dusičnany 

fotokatalyzátorem F1 – TiO2 Degussa jiţ po jedné hodině měření. Fotokatalyzátor s 

pracovním označením F4 – TiO2 vykazoval obdobnou schopnost konverze dusitanů, jak 

ale naznačuje grafické znázornění výsledků, reakce probíhala mnohem pomaleji. Po 6 

hodinách dosahovala konverze dusitanů pouze 88%. Tyto skutečnosti platí pouze v případě 

pouţití lampy o vlnové délce záření 254 nm.  

Jak je patrné z přílohy 1 a 2, experimentů 1, 5, 7, 8, při pouţití lampy o vlnové délce 

záření 365 nm za jinak stejných podmínek, z fotokatalyzátorů F1 – F4 vykazoval aktivitu 

pouze fotokatalyzátor F1 – TiO2 Degussa. Zde však ke 100% konverzi dusitanů došlo 

teprve po delším čase neţ 3 hodiny. Fotokatalyzátor F4 při této vlnové délce neměl na 

konverzi dusitanů a dusičnanů praktický ţádný vliv. Rozptyl hodnot výsledků je 

vysvětlitelný nejistotou měření koncentrací jednotlivých analytů. Výrazný rozdíl mezi 

oběma fotokatalyzátory vykazuje pouze hodnota zeta potenciálu. 

Literatura [10, 34] uvádí značný vliv vlnové délky záření na proces fotokatalýzy. Jak 

vyplývá z textu, k provedení experimentů byly pouţity dva zdroje monochromatického 

světla o vlnových délkách 365 nm a 254 nm o výkonu 9W. Výkon lampy byl značně nízký 

vzhledem k běţně pouţívaným lampám uvedeným v literatuře. Výsledky uvedené 

v přílohách 2 a 3 vliv vlnové délky pouţitého záření na přeměnu dusitanů a dusičnanů 

potvrzují, avšak zcela zřejmě se nejedná o vliv jediný. 
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Z hlediska konverze dusitanů na dusičnany v roztocích bez přídavku organického 

modifikátoru vykazuje fotokatalyzátor F1 – TiO2 Degussa lepší vlastnosti neţ 

fotokatalyzátor F4 – TiO2, avšak rychlost přeměny vykazuje i závislost na vlnové délce 

pouţitého světelného zdroje. 

Fotokatalyzátor F1 vykazoval vysokou schopnost přeměny dusitanů i v reakčních 

roztocích obsahujících organický modifikátor, viz. příloha 11 a 12, experimenty 3, 4, 6, 10. 

Při pouţití organického modifikátoru však nebylo dosaţeno 100 % konverze.  

Typ organického modifikátoru posouval čas dosaţení maximální konverze. 

V případě pouţití acetonitrilu jako modifikátoru, došlo k dosaţení maximální konverze po 

cca 3 hodinách, zatímco při pouţití glycerolu byl tento čas kratší, cca 2 hodiny. Jak 

vyplývá z popisu experimentů v tab. 5, 6, 8 a 12 byly tyto výsledky naměřeny při vlnové 

délce záření 365 nm. 

Zajímavý je u těchto experimentů průběh koncentrací dusičnanů, kdy dosaţené 

koncentrace neodpovídají přeměněnému mnoţství dusitanů, přičemţ nárůst koncentrace 

dusičnanů v případě pouţití glycerolu je výrazně niţší neţ v případě acetonitrilu, viz. 

přílohy 11, 12. Toto lze částečně vysvětlit moţnou oxidací dusíku přítomného 

v acetonitrilu. Naměřené hodnoty však indikují, ţe v obou případech pravděpodobně 

docházelo i k rozkladu dusičnanů. Jelikoţ nebyl indikován amoniak, je pravděpodobné, ţe 

docházelo k přeměně dusičnanů a dusitanů na dusík nebo jinou nestanovovanou 

sloučeninu, coţ je v souladu s mými naměřenými výsledky (příloha 13) i s naměřenými 

výsledky v mé bakalářské práci. 

Laboratorně připravený katalyzátor F2 – TiO2, nevykazoval za stejných podmínek 

takovýto průběh reakce přeměny dusitanů a dusičnanů. Obdobná situace byla i v případě 

fotokatalyzátoru F5 – 5 hm% Ag/TiO2.  

Lze tedy konstatovat, ţe schopnost přeměny dusitanů a dusičnanů tak, aby docházelo 

k poklesu celkového obsahu dusíku, pravděpodobně závisí na způsobu přípravy 

fotokatalyzátoru. Mezi dostupnými charakteristikami však nebyl nalezen parametr, který 

by byl v přímé souvislosti s pozorovanými skutečnostmi.  

Závislost schopnosti fotokatalyzátoru přeměňovat dusitany a dusičnany na způsobu 

přípravy lze rovněţ dovodit na základě výsledku uvedených v přílohách 1 a 2, experimentů 

5, 7. V obou případech probíhala fotokatalýza na obdobných nedopovaných materiálech, 
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které se příliš nelišily svými charakteristikami. Přesto však průběh změn koncentrací 

dusitanů a dusičnanů byl výrazně odlišný. Zatímco pro katalyzátor F2 – TiO2 (E5) 

vykazovala koncentrace dusitanů v průběhu experimentu trvale mírně sestupný trend, 

v případě fotokatalyzátoru F3 – TiO2 (E7) došlo neprve po 1 hodině k výraznému poklesu 

koncentrace dusitanů a následně aţ do 5 hodiny experimentu jejich koncentrace rostla. 

Podobná situace byla pozorovaná i u koncentrace dusičnanů, pouze s tím rozdílem, ţe 

trend pro fotokatalyzátor F2 – TiO2 byl mírný růst. Jedno z moţných vysvětlení atypického 

průběhu koncentrací u fotokatalyzátoru F3 – TiO2 je vliv sorbce. Zjištění, zda se skutečně 

jedná o vliv sorbce, přesahovalo rozsah této diplomové práce. 

Mírný nárůst koncentrace celkového dusíku v průběhu obou experimentů se 

nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Slepými pokusy prováděnými v přítomnosti pouze 

fotokatalyzátoru a demineralizované vody bez osvitu, a stejným experimentem s osvitem, 

byly jako zdroj nárůstu koncentrace dusíku vyloučeny jak samotné fotokatalyzátory, tak i 

případný dusík ze vzduchu. Dle dostupných informací ţádná z výchozích surovin, pouţitá 

pro přípravu obou fotokatalyzátorů, neobsahovala dusíkaté organické sloučeniny. 

Literatura [73] uvádí nedávné zkoumání značného potenciálu TiO2 dopovaného 

oxidem ceričitým. V rámci této práce byl zkoumán fotokatalyzátor TiO2/CeO2, vyvinutý na 

VSCHT v Praze, a dále obdobné fotokatalyzátory připravené na CNT, viz. tabulky 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 a 22. 

V případě fotokatalýzy dusitanů a dusičnanů na cerem dopovaných 

fotokatalyzátorech je situace oproti nedopovaným fotokatalyzátorům výrazně odlišná a 

méně přehledná. Průběh koncentrací dusitanů a dusičnanů závisí nejen na mnoţství 

dopantu, ale rovněţ i na vlnové délce pouţitého světelného zdroje. Přesto, ţe průběh 

koncentrací zejména při vlnové délce záření 365 nm, naznačuje moţnost vlivu sorbce, 

nebyla nalezena souvislost s velikostí zrna, jak by se dalo předpokládat. Výraznější 

závislost lze pozorovat pouze v případě zeta potenciálu, kdy fotokatalyzátory s nejniţším 

zeta potenciálem vykazují výraznější průběh změn koncentrací dusitanů a to při obou 

pouţitých vlnových délkách.  

Literatura [74] uvádí schopnost dopovaných iontů ceru na oxidu titaničitém pracovat 

při vlnových délkách viditelného světla. Průběh změn koncentrací dusitanů a dusičnanů a 

celkového dusíku, prezentované v přílohách 4, 5, 6, 7, 8, 9, tuto skutečnost nepotvrzují, 
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protoţe výraznější trendy průběhu změn jsou paradoxně při kratší vlnové délce pouţitého 

světelného záření. 

Dle literatury [64] byly připraveny vzorky stříbrem dopovaného TiO2. Literatura [75] 

uvádí, ţe stříbrem dopovaným fotokatalyzátorem bylo dosaţeno konverze dusičnanů 98%, 

se 100% selektivitou pro dusík, jiţ po 30 min měření při vlnové délce světelného záření 

365 nm. To odporuje poznatkům získaným z experimentů 11, 12 a grafu z přílohy 10. Tak 

vysoké úrovně konverze nebylo dosaţeno. Při vlnové délce 365 nm nedocházelo k aktivaci 

fotokatalyzátorů ani po 6h měření a nedocházelo k statisticky významnějším změnám v 

koncentraci dusitanů a dusičnanů. Pouze při pouţití lampy o vlnové délce 254 nm bylo 

dosaţeno konverze dusitanů 78% v souladu s literaturou [76]. Značný rozdíl ve výsledcích 

lze pravděpodobně vysvětlit různými výkony pouţitých lamp (125 W) nebo různými 

způsoby přípravy fotokatalyzátorů. Dále nemohl být potvrzen poznatek z literatury [77], ţe 

s rostoucím mnoţstvím dopovaného kovu na fotokatalyzátoru klesá dosaţená konverze 

dusitanů dle přílohy 12. 

Výrazný nárůst koncentrace dusičnanů byl zaznamenán při pouţití fotokatalyzátoru 

F6 – 7 hm% Ag/TiO2 při vlnové délce 254 nm. Jak je patrno z přílohy 10, experimentu 12, 

zdrojem stříbra byl samotný dusičnan stříbrný. Zvláštní však je, ţe se uvolňování 

dusičnanových iontů projevilo pouze v tomto případě a nikoliv u dalších experimentů.  

Pro úplnost prováděných experimentů byl proveden i pokus s přídavkem 

organického modifikátoru ke stříbrem dopovanému fotokatalyzátoru. Pro experimenty byl 

pouţit fotokatalyzátor F5 – 5 hm% TiO2 a jako organický modifikátor glycerol. Výsledky 

uvedené v přílohách 11 a 12 nenaznačují výraznější ovlivnění fotokatalýzy dusitanů a 

dusičnanů pro pouţitou lampu o vlnové délce 365 nm.  

K dalšímu doplnění přehledu poznatků fotokatalýzy dusitanů a dusičnanů byl jako 

fotokatalyzátor pouţit komerčně dostupný CeO2 označený jako F11. Výsledky 

experimentů 21, 22 jsou uvedeny v příloze 14. Zcela zjevně se projevuje závislost aktivity 

tohoto fotokatalyzátoru na vlnové délce pouţitého světelného zdroje. Zatímco při vlnové 

délce 365 nm nebyly pozorovány výrazné změny v koncentraci dusitanů a dusičnanů, zcela 

odlišná situace je při vlnové délce 254 nm. Průběh změn koncentrace dusitanů a dusičnanů 

více odpovídá výsledkům dosaţeným na fotokatalyzátoru F1 – TiO2 Degussa. Rychlost 

poklesu koncentrace dusitanů a nárůstu koncentrace dusičnanů je však niţší.  
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U ţádného z provedených experimentů nebyl zaznamenán výskyt amoniaku. Tato 

skutečnost je v rozporu s literárními poznatky [76, 78, 79]. Lze ji však pravděpodobně 

vysvětlit pouţitím světelných zdrojů s mnohem niţším výkonem, které byly pouţity v této 

diplomové práci  

Jak vyplývá z výše uvedené diskuse výsledků, je zřejmé, ţe nelze nalézt jednoduché 

korelace mezi způsobem přípravy fotokatalyzátorů, dopantem, včetně jeho koncentrace, 

vlnovou délkou pouţitého záření, a případným organickým modifikátorem pro 

fotokatalýzu dusitanů a dusičnanů . Kombinace těchto uvedených parametrů se u kaţdého 

v této práci pouţitého fotokatylyzátoru projevila individuálně. Ze sledovaných 

charakteristik fotokatalyzátorů se jako pravděpodobně nejvýraznější ukázala souvislost 

zeta potenciálu a fotokatalytické aktivity pro přeměnu dusitanů a dusičnanů. Materiály, 

které vykazovaly v této směsi reakční schopnost, vykazovaly hodnoty zeta potenciálu 

výrazně odlišné od nuly a to jak směrem k plusovým, tak i mínusovým hodnotám. Přesný 

význam zeta potenciálu ve vztahu k fotokatalýze by mohl být předmětem dalšího 

výzkumu. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navázat na práce provedené v rámci mé bakalářské práce, 

pokračovat v ověřování literárních poznatků týkajících se degradace dusitanů a dusičnanů 

ve vodách pomocí fotokatalýzy s materiály na bázi TiO2, připravit některé nové 

fotokatalyzátory a ověřit jejich pouţití pro tuto problematiku. 

Vytčené cíle se podařilo splnit, avšak je nutno konstatovat, ţe na základě 

naměřených dat vyvstává celá řada dalších otázek, které jiţ nebylo moţno z časových 

důvodů řešit.  

Potvrzena byla skutečnost, ţe vlnová délka pouţitého zdroje záření má značný vliv 

na degradační schopnost fotokatalyzátoru odstraňovat dusitany z vod, přičemţ však 

významnou roli zaujímá samotný fotokatalyzátor. Bylo zjištěno, ţe stejný fotokatalyzátor 

se změnou pouţitého světelného zdroje vykazuje naprosto odlišnou schopnost přeměny 

dusitanů a dusičnanů. 

S výše uvedenou skutečností souvisí i zjištění, ţe při experimentech s organickými 

modifikátory, glycerolem a acetonitrilem, pravděpodobně docházelo k fotokatalytické 

přeměně dusitanů i dusičnanů na dusík. Tuto skutečnost naznačuje úbytek celkového 

dusíku v reakční směsi, avšak pro definitivní potvrzení tohoto závěru je nezbytná nová 

plynotěsná konstrukce fotoreaktoru umoţňující analýzů plynných produktů.  

Při zkoumání, zda se příprava fotokatalyzátoru projeví na jeho schopnostech 

degradovat dusitany a dusičnany, bylo zjištěno, ţe tato problematika není jednoduše 

vysvětlitelná. Vlastní průběh fotokatalýzy vţdy ovlivňovalo tak mnoho faktorů, ţe nelze 

jednoznačně určit charakteristický parametr připraveného materiálů, který by byl v přímé 

souvislosti s pozorovanými skutečnostmi. Poměrně významná souvislost zeta potenciálu a 

průběhu změn koncentrací dusitanů a dusičnanů při některých experimentech by opět 

vyţadovala hlubší studium souvislostí.  

V případě fotokatalýzy dusitanů a dusičnanů na cerem dopovaném TiO2 bylo 

prokázáno, ţe změna koncentrací dusitanů a dusičnanů závisí na mnoţství dopantu. 

Nejedná se zde však o přímo úměrnou závislost. Navíc výsledky experimentů v některých 

případech naznačují moţnost vlivu sorbce dusitanů a dusičnanů na pouţitém 

fotokatalyzátoru. Nebyla ale nalezena souvislost s velikostí zrna pouţitého materiálu a 
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všechny údaje o měrném povrchu nebyly v době odvzdávání diplomové práce ještě k 

dispozici. Ve výsledcích přeměny dusitanů a dusičnanů se však neprojevil prokázaný 

posun zakázaného pásu dopovaného TiO2 do viditelné oblasti světla. 

Obdobná situace byla zjištěna i v případě stříbrem dopovaného TiO2, kdy 

nedocházelo při vyšší vlnové délce k statisticky významnějším změnám v koncentraci 

dusitanů a dusičnanů. Výraznější konverze dusitanů bylo dosaţeno pouze při pouţití lampy 

o niţší vlnové délce. 

Komerčně dostupný CeO2, zcela zjevně projevil závislost své účinnosti na vlnové 

délce pouţitého světelného zdroje. Rychlost poklesu koncentrace dusitanů a nárůstu 

koncentrace dusičnanů byla však nízká. 

U ţádného z provedených experimentů nebyl zaznamenán výskyt amoniaku, coţ je 

v rozporu s některými literárními poznatky, ale lze tuto skutečnost pravděpodobně 

vysvětlit vlivem výkonu pouţitého světelného zdroje.  

Experimenty s fotokatalytickopu degradací dusitanů a dusičnanů měly za úkol 

potvrdit nebo vyvrátit některé literární poznatky. Rovněţ bylo jejich účelem rozšířit 

poznání této problematiky. Tyto úkoly byly bezezbytku splněny, i kdyţ výsledky přinesly 

řadu nových otázek. 
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Příloha 1: E 1, 5, 7, 8; λ = 365 nm; NO3 
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Příloha 2: E 1, 5, 7, 8; λ = 365 nm; NO2 
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Příloha 3: E 2, 9; λ = 254 nm; NO3, NO2 
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Příloha 4: E 8, 13, 15, 17, 19; λ = 365 nm; NO3 
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Příloha 5: E 8, 13, 15, 17, 19; λ = 365 nm; NO2 
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Příloha 6: E 8, 13, 15, 17, 19; λ = 365 nm; Celkový N 

 

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

0 1 2 3 4 5 6

c 
[m

g.
l-1

] 

t 
[hod] 

F4 - TiO2 F7 - 0,4 hm% Ce/TiO2 F8 - 0,6 hm% Ce/TiO2 F9 - 1 hm% Ce/TiO2 F10 - TiO2/CeO2



Ondřej Martiník: Selektivní fotokatalýza vyuţívající oxidů kovů 

2013   73 

Příloha 7: E 9, 14, 16, 18, 20; λ = 254 nm; NO3 
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Příloha 8: E 9, 14, 16, 18, 20; λ = 254 nm; NO2 
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Příloha 9: E 9, 14, 16, 18, 20; λ = 254 nm; Celkový N 
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Příloha 10: E 11, 12; F6 – 7 hm% Ag/TiO2; λ = 365, 254 nm; NO3, NO2 
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Příloha 11: E 3, 4, 6, 10; λ = 365 nm, NO3 
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Příloha 12: E 3, 4, 6, 10; λ = 365 nm, NO2 
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Příloha 13: E 3, 4, 6, 10; λ = 365 nm; Celkový N 
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Příloha 14: E 21, 22; F11 – CeO2; λ = 365, 254 nm; NO3, NO2 
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