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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou polovodičových core-shell nanočástic CdS-ZnS 

pomocí sráţecích reakcí za laboratorní teploty. Připravené core-shell nanočástice byly 

charakterizovány pomoci TEM a stabilita jejich vodných disperzí s cetyltrimethylamonium 

bromidem byla charakterizována měřením zeta potenciálu. Energie zakázaného pásu 

pro jednotlivé částice byla určená z naměřených UV-VIS spekter. Fotokatalytická účinnost core-

shell nanočástic byla studovaná při degradaci methylenové modře ve vodném roztoku, jako zdroj 

záření byla pouţita Hg lampa s emisním maximem 365 nm. Zbytková koncentrace methylenové 

modře byla stanovená z UV-VIS absorpčních spekter. Z naměřených dat je patrné, 

ţe s přibývajícím počtem slupek ZnS kolem CdS jádra klesá fotokatalytická účinnost. Ke zjištění 

teoreticky potřebného mnoţství ZnS na vytvoření konkrétního počtu slupek byl pouţit software 

Accelrys Materials Studio. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Fotokatalýza, nanočástice, core-shell, CdS, ZnS, methylenová modř, 

fotodegradace, Materials Studio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

This master thesis deals with the preparation of semiconductor core-shell CdS-ZnS nanoparticles 

by using precipitation reactions at room temperature. The prepared core-shell nanoparticles were 

characterized by TEM and stability of their aqueous dispersions with cetyltrimethylammonium 

bromide was characterized by measuring the zeta potential. Energy band gap for single particles 

was determined from the measured UV-VIS spectras. Photocatalytic efficiency of core-shell 

nanoparticles has been studied in the degradation of methylene blue in aqueous solution, 

as a source of irradiation was used Hg lamp with an emission maximum of 365 nm. The residual 

concentration of methylene blue was determined from the UV-VIS absorption spectra. 

From the data it is evident that with increasing number of ZnS shells around the nucleus of CdS 

the photocatalytic efficiency decreases. Accelrys Materials Studio software was used to determine 

the theoretically required amount of ZnS to create a specific number of shells. 

 

KEY WORDS: Photocatalysis, nanoparticles, core-shell, CdS, ZnS, methylene blue, 

photodegradation, Materials Studio. 
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1 Úvod 
Za zakladatele nového technického oboru nanotechnologie je obecně označován 

americký fyzik Richard Feynman, který své základní myšlenky představil ve své přednášce 

nazvané Tam dole je spousta místa (There's Plenty of Room at the Bottom) v roce 1959. 

Vyuţití nanomateriálů je v dnešní době velmi rozsáhle. V současnosti nalézají uplatnění 

v mnoha oblastech jako je zdravotnictví, elektronika, chemický průmysl, optický průmysl, 

atd. V posledních letech se vědecké skupiny mimo jiné zabývají přípravou, stabilizaci 

a zdokonalováním tzv. fotokatalyzátorů o velikosti kolem 3-10 nm. Jejich vyuţití spočívá 

především v likvidaci toxických a špatně odbouratelných organických látek při procesu 

zvaném fotokatalýza. 

Fotokatalýza je proces, při kterém polovodičový materiál absorbuje světelnou energii, 

pokud je dodaná energie vyšší nebo rovna energii zakázaného pásu pouţitého polovodiče, 

pak tato absorpce způsobí excitaci elektronu z valenčního pásu do vodivostního a vznikne pár 

nositelů náboje elektron-díra. Toto uspořádaní dále generuje hydroxylové radikály OH , 

které jsou velmi reaktivní, patří mezi silná oxidační činidla a podílejí se tak na degradaci 

polutantů. Mezi nejčastěji pouţívané fotokatalyzátory patří TiO2, ZnS, CdS, ZnO, CdSe. 

Fotokatalytická aktivita polovodičového materiálu je silně závislá na jeho velikosti [1]. 

Účinnost fotokatalyzátorů se výrazně zvyšuje se sniţující se velikosti částic polovodičového 

materiálu. Oproti objemovému materiálu mají nanočástice mnohem větší specifický povrch 

a díky tzv. efektu kvantového omezení roste také velikost zakázaného pásu s klesající 

velikosti částic pod 10 nm a také se sniţuje výskyt rekombinací párů elektron-díra [2,3]. 

Tato práce se zabývá přípravou a fotokatalytickými vlastnostmi polovodičových 

nanočástic označovaných jako core-shell. Pro charakterizaci polovodičových core-shell 

nanočástic byla pouţitá UV-VIS spektrometrie, transmisní elektronová mikroskopie, 

fotoluminiscenční spektroskopie a měření zeta-potenciálu. Pro zjištění optimálního mnoţství 

prekurzorů, které bylo potřebné k vytvoření konkrétního počtu vrstev ZnS kolem jádra z CdS, 

bylo pouţito molekulárního modelování v programu Materials Studio. 

 

 

 

 

 



  3 

2 Teoretická část 

2.1 Koloidní soustavy 

Jde o takové případy dvoufázových a vícefázových soustav, kde jedna fáze je velmi 

jemně rozptýlená (dispergována) ve fázi druhé (dispergující) tak, ţe tvoří mikroskopické 

aţ submikroskopické objekty [4]. 

Koloidní soustavy zaujímají podle velikosti specifického povrchu zvláštní postavení 

mezi disperzními systémy. V molekulárních systémech (např. u pravých roztoků) totiţ 

specifický povrch neexistuje, neboť molekuly nemají povrch v obvyklém smyslu slova. 

Na druhé straně u hrubě disperzních systémů je specifický povrch poměrně malý. A tak pouze 

vysoce disperzní heterogenní koloidní systémy mají silně rozvinutý specifický povrch. 

Přechod od hrubě disperzních soustav k soustavám molekulárně disperzním je sice 

plynulý, ale koloidní a mikroheterogenní systémy, leţící uprostřed, jsou co do kvality zcela 

specifické. Jejich velký specifický povrch způsobuje, ţe pro ně má značný význam adsorpce 

a povrchové jevy vůbec, kdeţto chování hrubě disperzních a molekulárních systémů 

je v podstatě určováno objemovými vlastnostmi [5].  

 

2.1.1 Rozdělení a charakterizace disperzních soustav 

Pro rozdělení a charakterizaci disperzních soustav lze pouţít kritéria podle 

H. Staudingera, viz tab. 2.1. Mikrodisperze pevných látek v kapalině tvoří typické koloidní 

soustavy. 

 

Tab. 2.1  Rozdělení disperzí pevných látek v kapalinách [4] 

 

Typ disperze molekulární mikrodisperze hrubá 

Označení pravý roztok koloidní roztok ... 

Počet atomů v částici N < 10
3 

10
3
 < N < 10

9
 10

9
 < N 

Pozorovatelné ne elektronový 

mikroskop, 

ultramikroskop 

mikroskop 

Osmotický tlak velký malý zanedbatelný 

Difundují snadno pomalu ne 

Filtrovat nelze jen na tzv. ultrafiltru lze 

Charakteristický 

rozměr 

d < 1 nm 1 < d < 500 nm 50 nm < d 

 

Přechod od pravých roztoků k hrubým disperzím je moţný kondenzací částic, přechod 

opačným směrem dispergací. Charakteristický rozměr d uváděný v tabulce 2.1 je u kulovitých 

částic totoţný s jejich průměrem, u částic jiného tvaru souvisí s jejich největším rozměrem. 
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U disperzí pevných látek (dýmů, koloidních roztoků) je nutno respektovat tvar 

dispergovaných částic. Podle tohoto kritéria rozeznáváme látky dispergované korpuskulárně, 

jejichţ částice mají všechny rozměry zhruba stejné, dispergované laminárně, s částicemi 

destičkovými, a dispergované fibrilárně, s částicemi ve tvaru tyčinek a vláken. Částice 

prvního typu povaţujeme za izometrické, částice druhých dvou typů za anizometrické. 

Studium vlastnosti disperzí je komplikováno tím, ţe v přírodě (a ve většině případů 

i v laboratořích) se tvoří polydisperzní soustavy s různě velkými částicemi, a tím 

i proměnlivým stupněm disperzity. Monodisperzní soustavy se tvoří jen uměle za příznivých 

podmínek. Lze je také připravit z polydisperzních soustav frakcionací. Částice, které můţeme 

povaţovat za submikroskopické krystalky (respektive soubor většího počtu molekul) 

s rozměrem d < 500 nm, tvoří v pouţitém disperzním prostředí fázový koloid. S ohledem 

na odlišné fyzikální vlastnosti a chemický charakter částic jde o soustavu heterogenní, 

obvykle málo stabilní. Nejčastěji tvoří fázové koloidy jednoduché anorganické látky [4]. 

Běţně se však setkáváme s polydisperzními soustavami, protoţe vytvořit 

monodisperzní soustavu je ve většině případu prakticky nemoţné. V praxi nejpouţívanější 

aproximaci reálné distribuce je tzv. lognormální distribuční funkce, viz obr 2.1 [6,7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.1  Lognormální distribuční funkce (Převzato a upraveno z [8].) 
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2.1.2 Příprava a vlastnosti koloidních roztoků 

Při přípravě koloidních roztoků se vyuţívají kondenzační metody (sráţecí reakce, 

oxidační reakce, redukční reakce, polymerizační reakce) a dispergační metody. První způsob 

přípravy je označován jako  tzv. ,,bottom - upʽʽ, neboť se koloidní roztok připravuje syntézou 

molekul, které dále rostou a vlivem chemických a fyzikálních interakcí se uspořádávají 

do větších celků. Opačný postup, při kterém se koloidní roztoky získávají z objemnějších 

materiálů obvykle mechanickým působením, tedy fyzikální cestou (drcením, mletím v tzv. 

koloidních mlýncích, pomocí elektrického výboje, laserovou ablaci, působením ultrazvuku), 

se označuje jako ,,top - downʽʽ [9,10]. 

Jak naznačuje obr. 2.2, jsou částice fázového koloidu útvary, jejichţ jádro tvoří 

dispergovaná látka. Povrchový náboj vytvořený adsorpcí iontů z roztoku - často iontů, z nichţ 

látka vznikla - znesnadňuje vzájemné spojování částic, adsorpce iontů z roztoku na povrch 

jádra se řídí pravidlem Panethovým-Fajansovým. Podle tohoto pravidla se ion znatelně 

adsorbuje na povrch jádra jen tehdy, tvoří-li s opačně nabitým iontem mříţky málo 

rozpustnou sloučeninu, toto pravidlo je nutno doplnit, ţe nejsnáze se adsorbuje ten ion, který 

je sám součásti mříţky nebo takový ion, který je některému z mříţky podoben. Adsorbované 

ionty a elektrostaticky vázané protiionty tvoří dvojvrstvu. Jádro a dvojvrstva tvoří granuli. 

Ta spolu s přilehlou vrstvou roztoku obsahující další protiionty, kompenzující náboj jádra, 

se nazývá micela [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.2  Schéma fázového koloidu a) s kladným nábojem - Fe(OH)3, b) se záporným 

 nábojem - As2S3, čárkovaně je naznačeno dělení na jádro a granuli [4] 

 

Lyosol, zkráceně sol, je koloidní roztok disperze nerozpustných tuhých částic 

v kapalném disperzním prostředí, nejčastěji ve vodném roztoku. 
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Při pouţití kondenzačních metod k přípravě lyosolů je základně důleţitou otázkou 

volba podmínek, za nichţ můţe dojít k vyloučení nové fáze z roztoku ve formě koloidně 

disperzních částic a k nezbytné stabilizaci vzniklé disperze. Teoretický základ pro volbu 

takových podmínek tvoří studie kinetiky vzniku nových fází. 

K vyloučení tuhé fáze můţe bez naočkování dojít jen z velmi přesycených roztoků. 

Tento děj můţeme rozdělit 

a) na tvorbu zárodků, k níţ dochází agregací rozpuštěných iontů nebo molekul 

b) na krystalický růst zárodků, který lze v jednoduchých případech povaţovat 

za inverzní děj k rozpouštění krystalů. 

Rychlost prvního děje je úměrná specifickému přesycení roztoku  

SS ccc /)(  ,         (2.1) 

kde c znamená celkovou koncentraci přesyceného roztoku a cS - rozpustnost vylučované látky 

za týchţ podmínek. Rychlost tvorby zárodků lze tedy zvýšit jednak zvýšením c a jednak 

sníţením rozpustnosti cS. Rychlost krystalického růstu zárodků závisí především na difúzním 

koeficientu vylučované látky, na velikosti povrchu krystalku a na koncentračním rozdílu      

(c-cS). Převládá-li rychlost tvorby zárodků nad rychlostí jejich růstu, získáme disperzní 

soustavu s vysokým stupněm disperzity, obsahující velký počet disperzních částic. 

V opačném případě vznikne polydisperzní soustava s niţším stupněm disperzity. 

Novou fází lze z roztoku vyloučit v zásadě dvěma způsoby: sníţením rozpustnosti 

a chemickou reakcí. 

Tyto poznatky aplikoval na přípravu lyosolů poprvé Weimarn, který ukázal velmi 

početnými pokusy, ţe o stupni disperzity nové fáze vzniklé vhodnou sráţecí reakcí rozhoduje 

především koncentrace výchozích látek. Výsledky svých studií shrnul do tzv. sráţecího 

zákona. Nerozpustná látka vzniklá chemickou reakcí se vylučuje z roztoku ve formě koloidně 

disperzních částic, byla-li koncentrace výchozích látek velmi malá nebo naopak vysoká; 

při středních koncentracích vznikají hrubě disperzní částice (obr. 2.3). 
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 Obr. 2.3  Schéma Weimarnova sráţecího zákona, Φ - velikost částic vylučované nové 

 fáze, c  - koncentrace výchozích látek, oblast vzniku koloidní disperze je označena 

 šipkou 

 

Z Weimarnových pokusů dále vyplývá, ţe musí docházet k rychlému vytváření 

krystalických center, má-li vzniknout koloidní disperze. V praxi je tato podmínka obvykle 

splněna, je-li specifické přesycení 10
5
 aţ 2.10

6
. 

Obvykle nestačí jen připravit koloidní disperzi, ale je téţ třeba zajistit její stabilizaci. 

Toho můţeme dosáhnout především vhodně volenými podmínkami pro průběh reakce. 

Snaţíme se volit takovou reakci, při níţ nevzniká ţádný rozpustný elektrolyt, po případě 

vzniká elektrolyt s poměrně malými koagulačními účinky. Také koncentrace vznikajících 

rozpustných elektrolytů je důleţitá: je-li příliš nízká, nemohou sol dostatečně stabilizovat, 

v opačném případě mají koagulující účinky. Často téţ stabilizujeme sol přídavkem vhodného 

stabilizátoru (ochranného koloidu, cukru, glycerínu, nízkomolekulárního elektrolytu apod.) 

nebo jen čištěním [11]. 

 

2.1.3 Brownův pohyb 

Koloidní částice vykonávají neustálé nepravidelné pohyby. Intenzita pohybu roste 

s teplotou a se zmenšujícími se rozměry částic. Růst viskozity prostředí tento pohyb tlumí. 

Hybnou silou Brownova pohybu je vnitřní energie disperzního prostředí. Nepravidelnost 

pohybu dispergovaných částic je vyvolána impulsy molekul rozpouštědla. Ve stacionárním 

stavu se střední kinetická energie koloidních částic rovná kinetické energii molekul prostředí. 

Okamţitá hodnota kinetické energie částic je proměnná, stejně jako rychlost a směr pohybu. 
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Pro Brownův pohyb částic o hmotnosti 2,6.10
-18

 kg se udává při teplotě 300 K střední rychlost 

řádu 10
-6

 m.s
-1

 [4]. 

 

2.1.4 Difúze 

Difúze je projevem Brownova pohybu. Základní hnací silou je rozdíl chemických 

potenciálů difundující látky (tedy rozdíl koncentrací - koncentrační gradient) v různých 

částech soustavy. Směr difúze je vţdy ve směru koncentračního gradientu - z prostředí o vyšší 

koncentraci do prostředí s niţší koncentraci se snahou vyrovnat koncentraci v celém systému 

(tedy se snahou dosáhnout rovnováhu). 

Základní zákon přestupu hmoty ve směru difúze popisuje I. Fickův zákon 

 
dx

dc
SD

dt

dn
          (2.2) 

kde S je plocha kolmá na směr difúze, D je difúzní koeficient [m
2
.s

-1
], dn/dt je látkové 

mnoţství difundující látky v čase a dc/dx je koncentrační gradient. I. Fickův zákon platí pouze 

v případě dc/dx≠f(t), pak se jedná o tzv. stacionární difúzi. Difúzní koeficient se pohybuje 

okolo 10
-5

 cm
2
.s

-1
 pro molekuly, pro koloidní částice je podstatně menší. 

Vztah mezi difúzním koeficientem, koeficientem tření a absolutní teplotou vyjadřuje 

Einsteinova rovnice 

 
B

kT
D           (2.3) 

kde k je Boltzmanova konstanta a T je termodynamická teplota. Pro sférickou částici 

o poloměru r pak pro koeficient tření B platí Stokesova rovnice 

 rB 6           (2.4) 

kde η představuje viskozitu prostředí. Ze Stokesovy rovnice je patrné, ţe proti difúzně 

pohybující se částici působí odpor prostředí [4,6]. 

 

2.1.5 Sedimentace dispergovaných částic 

Koloidní částice se vlivem působením gravitační síly Fg (resp. silového pole 

centrifugy) pohybuji ve směru působení síly - sedimentují. Pohyb částic v gravitačním poli 

závisí na jejich hmotnosti, tvaru a hustotě a závisí také na vlastnostech prostředí, ve kterém 

se částice pohybuje.  



  9 

Proti kaţdé pohybující se kulové částici v kapalině pod vlivem gravitační síly Fg 

působí jak vztlaková síla Fvztl, tak viskozitní odpor Fviz, který lze vyjádřit Stokesovým 

vztahem 

 vizvztlg FFF          (2.5) 

Kinetická stálost závisí na poměru rychlosti difúze a sedimentace. Částice pod 100 nm 

jsou vlivem difúze (Brownův pohyb), která působí proti sedimentaci, schopny se udrţet 

v celém svém objemu disperzní fáze - jsou kineticky (sedimentačně) stálé [6]. 

 

2.1.6 Optické vlastnosti koloidních soustav 

Dopadá-li světelný paprsek (elektromagnetické záření) na koloidní soustavu, dochází 

současně k absorpci a rozptylu dopadajícího záření. Podle charakteru koloidní soustavy 

(chemické sloţení disperzní fáze, velikosti částic) pak jeden z uvedených jevů převládá. 

Tyto efekty jsou výrazně (a nelineárně) závislé na velikosti přítomných částic v koloidní 

soustavě. 

Při absorpci záření hmotou dojde k pohlcení energetického kvanta 

elektromagnetického záření, coţ má za následek změnu energetických stavů valenčních 

a vazebných elektronů. Absorpci záření tedy dochází ke zvýšení vnitřní energie molekul 

systému, která se přemění v energii tepelnou. Absorpci světla látkou popisuje Lambert-

Beerův zákon, který je však u koloidních soustav komplikován jiţ zmíněnou závislosti 

absorpce záření na velikosti částic disperzní fáze, coţ lze pozorovat zejména u elektricky 

vodivých koloidních částic (částice kovů). 

U rozptylu záření na rozdíl od absorpce nedochází při pohlcení kvanta světelné energie 

ke změně energetických stavů valenčních resp. vazebných elektronů, ale kvantum přijaté 

energie je následně vyzářeno náhodně všemi směry beze změny vlnové délky. Tento efekt lze 

v podstatě nazvat jako elastický odraz fotonu od částice. Rozptyl záření je sloţitý jev, 

který zahrnuje podle okolností odraz, lom, ohyb a interferenci světla. 

Mechanismus rozptylu záření spočívá v indukci elektrického dipólu v částici vlivem 

elektromagnetického pole dopadajícího záření, přičemţ tento indukovaný dipól emituje záření 

o stejné vlnové délce, jako mělo záření dopadající. Mimo to dochází také k částečné 

polarizaci odraţeného světelného paprsku [6]. 
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2.1.7 Elektrické vlastnosti koloidů 

Stav povrchu koloidních částic z hlediska jejich elektrického náboje je důleţitou 

proměnou nejen z pohledu stability koloidních soustav, ale také rozhoduje o chování nabitých 

částic v elektrickém poli. 

Jevy, kdy se elektricky nabité částice disperzní fáze pohybují vůči disperznímu 

prostředí, nazýváme jako elektrokinetické jevy (elektroforéza, sedimentační potenciál, 

elektroosmóza a potenciál proudění). Všechny tyto jevy jsou vyvolané existencí elektrického 

náboje na fázovém rozhraní mezi disperzní fází a disperzním prostředím, díky němuţ dochází 

k uspořádání opačných nábojů v blízkosti tohoto rozhraní. Vzniká tak nabitá vrstva, nazývaná 

elektrická dvojvrstva. 

Elektrický náboj na povrchu koloidních částic vzniká buď ionizací funkčních skupin 

povrchovým molekul (disociací, rozpouštěním, substitucí iontů v krystalové mříţce), 

nebo adsorpcí iontů přítomných v disperzním prostředí. Vzniklý elektrický náboj vytváří 

elektrické pole, jehoţ vlivem dochází v těsné blízkosti částice k uspořádání opačně nabitých 

iontů (protiiontů) a vzniká tak útvar sloţený ze dvou vrstev opačně nabitých iontů - elektrická 

dvojvrstva. Mezi nabitým povrchem a objemovou fází disperzního prostředí je rozdíl 

elektrických potenciálů φ. Znaménko potenciálu na povrchu částice φ0 je stejné jako 

znaménko povrchového náboje. Podle Sterna jsou k vnitřní vrstvě iontů přitahovány 

elektrostatickými a adsorpčními silami ionty opačného znaménka. K povrchu těsně přiléhající 

vrstva protiiontů, tzv. Sternova vrstva, která je tvořena ionty vázanými převáţně adsorpčními 

silami a společně s ionty vázanými na povrchu částice tvoří jiţ zmíněnou kompaktní vnitřní 

vrstvu. Další protiionty, které jsou ve větší vzdálenosti od částice, jsou přitahovány 

elektrostatickými silami a jsou součástí difúzní vrstvy. Při pohybu částice s elektrickou 

dvojvrstvou vůči nepohyblivému disperznímu prostředí se kompaktní vrstva iontů s částici 

pohybuje, kdeţto vrstva difúzní se s částicí nepohybuje. Rozhraní oddělující pohyblivou a 

nepohyblivou část elektrické dvojvrstvy se nazývá pohybové rozhraní (obr. 2.4). 

A právě potenciál, existující v této vzdálenosti od povrchu částice, je odpovědný 

za její interakci s vnějším elektrickým polem - tedy za tzv. elektrokinetické jevy. Proto 

se nazývá elektrokinetický potenciál, nebo-li ζ-potenciál. O znaménku ζ-potenciálu rozhoduje 

specifická adsorpce iontů. O jeho velikosti rozhodují jednak adsorbované ionty, ale i - a dosti 

značně -iontová síla roztoku. Částice s potenciálem zeta kladnějším neţ +30 mV, 

nebo zápornějším neţ -30 mV se obecně povaţují za stabilní. S rostoucí koncentrací 

elektrolytu přecházejí opačně nabité ionty z difúzní části elektrické dvojvrstvy blíţe k vnitřní 
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části elektrické dvojvrstvy - difúzní část se tak zmenšuje, coţ vede ke sníţení hodnoty ζ-

potenciálu a tím současně ke ztrátě stability koloidních částic [4,6,12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.4  Schéma Sternova modelu uspořádání elektrické dvojvrstvy [6] 

 

2.1.8 Stabilita koloidních částic 

Z pohledu stability jsou koloidní soustavy v tzv. metastabilním stavu - existují 

ve stavu se zvýšenou energií danou existencí nadbytku povrchové energie - existence 

fázového rozhraní. Mohou se však dostat do stavu s niţší povrchovou energií, k tomu je však 

potřeba překonat určitou energetickou bariéru. Energii potřebnou k překonání energetické 

bariéry označujeme jako aktivační energii nutnou ke spojování částic. Pokud tedy chceme, 

aby koloidní soustava byla stabilní, musíme vytvořit dostatečnou energetickou bariéru, 

zabraňující spojování částic a tím poklesu povrchové energie. 

Příčinou přitaţlivých sil mezi molekulami jsou van der Waalsovy (disperzní) 

interakce, související s existencí fluktuace elektrického náboje v molekule. Tyto přitaţlivé síly 

klesají s šestou mocninou vzdálenosti částic. Příčinou odpudivých sil jsou tzv. Bornovy 

repulze, které klesají s dvanáctou mocninou vzdálenosti částic. Z toho je patrné, ţe odpudivé 

síly mají kratší dosah neţ přitaţlivé síly, proto je pro dosaţení potřebné energetické bariéry 

nutné dodatečně zvýšit odpudivé síly. Bez těchto odpudivých interakcí je energetická bariéra 

tak malá, ţe k agregaci stačí minimální kinetická energie částic související s Brownovým 
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pohybem. Odpudivé interakce, které zabezpečují dostatečnou energetickou bariéru, 

jsou nejčastěji dány elektrickým nábojem na povrchu částice.  

Jelikoţ je pokles těchto odpudivých sil s rostoucí vzdáleností částic menší neţ u van der 

Waalsových přitaţlivých sil, jsou tyto elektrostatické interakce obvykle dostatečně velké, 

aby zabránily agregaci částic. 

Jinou moţnosti stabilizace koloidních lyofobních částic je stabilizace pomocí 

lyofilních koloidů - ochranných koloidů (ţelatina, polymer). Tyto látky vytváří dostatečně 

silnou adsorpční vrstvu na povrchu částic, která brání jejich agregaci. Jedna se o tzv. stérickou 

stabilizaci. Stabilizovat lyofobní částice je moţné i povrchově aktivními látkami, které mohou 

působit jak zvýšením nábojové bariéry (ionické povrchově aktivní látky - PAL), 

tak i zvýšením sterické bariéry (ionické i neionické PAL). V případě stérické stabilizace 

je ovšem nutné zvolit vhodnou koncentraci stabilizující látky, za určitých podmínek mohou 

mít totiţ tyto látky opačný účinek [4,6]. 

 

2.1.9 Koagulace elektrostaticky stabilizovaných koloidních soustav 

Elektrostaticky stabilizovanou koloidní soustavou rozumíme soustavu stabilizovanou 

elektrickou dvojvrstvou. Elektricky nabité koloidní částice se vlivem elektrostatických 

odpudivých sil, které převaţují nad přitaţlivými mezimolekulovými interakcemi, odpuzuji 

a nedochází tak k jejich agregaci. Přidáním elektrolytu však lze elektrickou dvojvrstvu silně 

zkomprimovat (sníţit zeta-potenciál) či dokonce zcela zrušit povrchový náboj (specifická 

adsorpce protiiontů) a koloidní soustavu tak destabilizovat. 

Teorii koagulace elektrolyty vypracovali Derjagin a Landau a nezávisle na nich 

pak Verwey a Overbeek a podle počátečních písmen těchto jmen je také pojmenována -

 DLVO teorie. DLVO teorie je tedy fyzikální popis koagulace koloidních částic účinkem 

elektrolytů, přičemţ při svém výkladu uvaţuje jednak přitaţlivé mezimolekulové interakce 

a odpudivé elektrostatické síly povrchově nabitých koloidních částic. 

Podle DLVO teorie vede přídavek elektrolytu k elektrostaticky stabilizované koloidní 

soustavě ke stlačení elektrické dvojvrstvy a sníţení zeta-potenciálu [6]. 

DLVO teorie popisuje dva typy koagulace. Neutralizační koagulace, která je dána 

adsorpčními jevy a koncentrační koagulace, která je způsobená jiţ zmíněným stlačováním 

elektrické dvojvrstvy po přídavku elektrolytu, kdy dochází k poklesu zeta-potenciálu 

koloidních částic.  



  13 

V koloidní soustavě se tedy uplatňují mezi částicemi disperzní fáze přitaţlivé 

a odpudivé mezimolekulární síly. Výsledkem těchto sil je tzv. křivka integrační energie 

(obr. 2.5), kde H je vzdálenost částic. Na této křivce lze pozorovat nejprve tzv. první 

minimum energie M1, při kterém jsou částice koloidní soustavy poutány vlivem velmi silných 

přitaţlivých sil, a není moţné je převést zpět do koloidní formy. Takovéto spojování částic 

nazýváme koagulace a vzniklý útvar jako koagulát. Jsou-li částice od sebe v takové 

vzdálenosti, kdy integrační křivka dosahuje maxima P, převaţují odpudivé mezimolekulární 

síly nad přitaţlivými a koloidní soustava je stabilní. Toto maximum energie odpovídá 

energetické bariéře proti spojování částic. S další rostoucí vzdálenosti částic klesá velikost 

přitaţlivých a hlavně odpudivých sil a tím i hodnota interakční energie. V některých 

případech na křivce interakční energie existuje ještě tzv. sekundární (plytké) minimum M2, 

kdy spojováním částic - v tomto případě flokulací  - vznikají tzv. flokuláty. Částice v těchto 

útvarech jsou poutány velmi slabými silami a je moţné je zpětně od sebe oddělit a převést 

je do koloidní formy. Přechod flokulátů na koaguláty není moţný, jelikoţ tomu brání 

energetická bariéra (max. energie P). Koagulace a flokulace koloidních částic se souhrnně 

označuje pojmem agregace a útvary vzniklé agregací pak jako agregáty [4,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.5  Křivka interakční energie (3) v závislosti na rostoucí vzdálenosti částic H, 

 (1) - křivka odpudivých sil, (2) - křivka přitaţlivých sil [6] 
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2.1.10 Nanočástice 

Obecně se za nanočástice  povaţuji jen ty částice, které mají jeden nebo více rozměrů 

menší jak 100 nm. Oproti částicím s většími rozměry, které se označují jako tzv. ,,bulkʽʽ 

neboli objemový materiál, vykazují nanočástice nové a unikátní chemické a fyzikální 

vlastnosti. Jedním z nejdůleţitějších atributů nanočástic je právě jejich velikost. Neexistuje 

striktní rozdělení mezi tím, co je a co uţ nanočástici není. Velikost, při které materiál 

projevuje zcela rozdílné vlastnosti oproti objemovému materiálu, závisí na daném materiálu 

a tyto unikátní vlastnosti se mohou projevit u mnoha materiálů větších jak 100 nm. Definice 

se více zkomplikuje u materiálů, které jsou geometrický komplikovanější a nemají tvar 

koule [13]. 

Mnohé nanomateriály jsou vyráběny jako sypké prášky, avšak tyto prášky velmi 

rychle agregují [14-17]. Pokud je zapotřebí udrţet částice rozměrově v nano, pak musí být 

tyto částice připraveny a uskladněny v kapalném médiu, které vytváří mezi částicemi 

dostatečně velké odpudivé síly a zamezují tak agregaci. Pevné nanočástice rozptýlené v 

kapalném mediu patří mezi koloidní roztoky neboli lyosoly. 

Aby se zabránilo neomezenému růstu nanočástic, tedy jejich agregací, tak je nutné 

pouţít stabilizátory. Mezi nejčastěji pouţívané patří kationaktivní tenzid hexadecyl-trimethyl-

ammonium bromide (CTAB) [18,19-21], dále je velmi často také pouţíván sodium 1,4-bis(2-

ethylhexoxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate (AOT) [22,23], anebo  L-cystein [24].  

Při překročení kritické micelární koncentrace se začnou vytvářet micely tenzidu, 

které slouţí jako nukleační centra a dochází zde k růstu nanočástic, a pak k následné 

stabilizaci nanočástic za vzniku dvojvrstvy tenzidu, viz obr. 2.6. Takto stabilizované 

nanočástice je pak moţno pouţít pro přípravu nanokompozitů a to deponováním do pevné 

matrice. Jako matrice mohou slouţit zeolity, konkrétně montmorillonit (MMT) [25], 

nebo polymery jako poly (methylmethacrylate) (PMMA) [26], anebo také oxidy kovů [27,28]. 
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 Obr. 2.6  Schéma stabilizace nanočástice ZnS pomocí elektrické dvojvrstvy 

 a následně pomocí tenzidu na základě měření zeta-potenciálu (Převzato a upraveno 

 z [29].) 

 

2.2 Polovodičové nanomateriály 

2.2.1 Pásová charakteristika polovodičů 

V tuhé látce (polovodiči) jsou energetické hladiny elektronů seskupené 

do energetických pásů. Nejvyšší zaplněný pás se nazývá valenční pás a nejniţší neobsazený 

je vodivostní pás, viz obr. 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.7  Schematické znázornění obsazení elektronů v kovech, v polovodičích 

 a v izolantech. vb - valenční pás, cb - vodivostní pás (Převzato a upraveno z [30].) 
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Energetický rozdíl mezi hranami vodivostního a valenčního pásu udává nejdůleţitější 

parametr polovodičů – energii zakázaného pásu (tzv. band gap energy, Ebg) daný vztahem 

vbcbbg EEE          (2.6) 

Tento parametr charakterizuje vodivost materiálu. Za polovodič se obecně povaţuje 

látka, která má šířku zakázaného pásu menší neţ 3 eV, látka se šířkou větší neţ 3 eV 

se povaţuje za izolant, ovšem tohle rozdělení není zcela přesné, existují výjimky, 

jako je například GaN, jehoţ šířka zakázaného pásu je 3,3 eV, nebo ZnS s Ebg 3,6 eV, a stále 

se povaţuji za polovodiče. [30].  

Podle vzájemné polohy dolní hrany vodivostního pásu a horní hrany valenčního pásu 

se polovodiče rozdělují na polovodiče s přímým, resp. nepřímým zakázaným pásem. 

Tato vzájemná poloha se v polovodičích nejčastěji zobrazuje v tzv. E - k diagramu (obr. 2.8).  

V prvním případě u polovodičů (GaAs. InGaAs, InGaAsP) leţí minimum 

vodivostního pásu přímo nad maximem valenčního pásu a pár elektron - díra se mohou přímo 

rekombinovat a emitovat foton. V důsledku tohoto jevu se pro většinu světelných diod 

a polovodičových laserů pouţívají polovodičové materiály s přímým zakázaným pásem. 

Vyznačuje se také větší absorpci světla s větším absorpčním koeficientem. V druhém případě 

je minimum vodivostního pásu mírně posunuto a neleţí nad maximem valenčního pásu, tedy 

neleţí ve stejném vlnovém vektoru k. V tomto případě je pravděpodobnost emise fotonu 

velmi nízká, energie a hybnost elektronu je převedena vibracemi mříţky pomoci kvazičástic 

tzv. fononů. Polovodiče s nepřímým přechodem vykazují menší absorpční koeficient [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.8  E - k diagram pro polovodič s a) přímým zakázaným pásem b) nepřímým 

 zakázaným pásem. CB - vodivostní pás, VB - valenční pás, k - vlnový vektor,  

 EC a EV - energetické minimum, resp. maximum vodivostního, resp. valenčního pásu 

 (Převzato a upraveno z [31].) 
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V praxi se k výpočtu šířky zakázaného pásu polovodičových nanočástic v kapalném 

médiu pouţívají UV-VIS spektra, na která se aplikuje Taucova funkce, viz kapitola 2.2.2, u 

práškového materiálu se zjistí šířka zakázaného pásu měřením difúze reflektance 

polovodičových vrstev a aplikaci Kubelkovy - Munkovy funkce, která zkoumá absorpční a 

rozptylové záření vrstev [32-35]. 

2.2.2 Stanovení velikosti polovodičových nanočástic 

Pro stanovení velikosti polovodičových nanočástic v roztoku se velmi často pouţívá 

tzv. Brusova rovnice (2.7), která vychází z energetického rozdílu zakázaného pásu mezi 

objemovým materiálem a nanočástici, základním předpokladem této metody je absorpce 

záření [36]. 
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kde Ebg (nano) a Ebg (bulk) jsou energie zakázaného pásu nanočástice, resp. objemového 

materiálu, h je Planckova konstanta, r je poloměr částice, me a mh jsou efektivní hmotnosti 

elektronu a díry, e je náboj elektronu, ε je dielektrická konstanta materiálu a ε0 je permitivita 

vakua. Hodnoty pro ZnS jsou Ebg (bulk) = 3,7, me = 0,42m0, mh = 0,61m0, εr = 8,76 a pro CdS 

Ebg (bulk) = 2,4, me = 0,19m0, mh = 0,8m0, εr = 5,7. Energie zakázaného pásu se získá 

převodem UV - VIS spekter pomoci Taucovy rovnice [18,37,38]. 

r

bgEhCh )(           (2.8) 

kde ε je absorpční koeficient, hν je energie fotonů a r charakterizuje přechod elektronu během 

absorpce fotonů částicemi a nabývá hodnot r = 0,5 pro přímý dovolený přechod, r = 1,5 

pro přímý nedovolený, r = 2 pro nepřímý dovolený a r = 3 pro nepřímý nedovolený přechod 

a C závisí na pravděpodobnosti daného přechodu [39,40]. Pro odečet velikosti Ebg je nutné 

sestavit graf, který představuje závislost (Ahν)
2
 = f(hν), viz obr 2.9, kde r = 0,5 a odpovídá 

tak přímému dovolenému přechodu a absorpční koeficient je nahrazen absorbanci A, 

která je definovaná Lambert - Beerovým zákonem: 

lcA ..           (2.9) 

kde c je koncentrace absorbující látky a l je tloušťka kyvety se vzorkem. Velikost Ebg získáme 

extrapolaci lineární části křivky do osy x. 
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 Obr 2.9  Taucův graf pro odečet energie zakázaného pásu pro nanočástice ZnS 

 

2.2.3 Polovodičové core-shell nanočástice 

Tento typ polovodičových nanočástic je sloţen z tzv. jádra (z angl. core), 

které je obklopeno jinými nanočásticemi, které tvoří tzv. slupku (z angl. shell), viz obr. 2.10. 

Jádro a slupku většinou tvoří polovodiče typu II-IV, IV-VI a III-V, viz příloha č. 1. Mezi 

nejčastější typ core-shell nanočástic patří CdS-ZnS, CdSe-ZnS, CdSe-CdS, a InAs-CdSe [41]. 

V core-shell polovodičích slupka poskytuje fyzickou bariéru, která chrání opticky aktivní 

jádro před negativními účinky vnějšího prostředím a sniţuje tak mimo jiné i neţádoucí 

fotooxidaci nanočástic jádra. Slupka dále poskytuje účinnou pasivaci tzv. povrchových pastí, 

touto pasivací se silně zvyšuje fluorescenční kvantový výtěţek. Tento efekt je základním 

předpokladem pro pouţití polovodičových nanočástic v aplikacích jako jsou světlem 

emitované diody [42], v medicíně [43] a také při fotodegradaci organických polutantů [44]. 

Sloţení jádra a slupky umoţňuje také měnit rozsah vlnové délky emitovaného záření [45]. 

Typickou vlastnosti pro core-shell polovodičové nanočástice je zvýšení emisní vlnové délky 

oproti jednotlivým komponentům [46,47].  
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 Obr. 2.10  Schéma core-shell-shell nanočástice (Převzato a upraveno z [47].) 

 

2.2.4 Klasifikace core-shell nanočástic 

Specifické vlastnosti core-shell nanočástic spočívají v relativním uspořádaní 

valenčních a vodivostních pásů a rozdělením nositelů náboje mezi jádrem a slupkou. 

U polovodičových heterostruktur typu I jsou elektrony i díry lokalizované uvnitř jádra, 

zatímco u heterostruktur typu II je jeden z nosičů náboje umístěn v jádře a druhý ve slupce. 

Podle velikosti zakázaného pásu a pozic valenčních a vodivostních pásů lze rozdělit 

core-shell nanočástice celkem do 3 skupin (obr. 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.11  Schematické znázornění energetického rozloţení valenčních a vodivostních 

 pásů v různých heterostrukturách core-shell, horní a dolní hrany obdélníků odpovídají 

 pozicím hran valenčních a vodivostních pásů jádra (prostřední obdélník) a slupky 

 (krajní obdélníky) (Převzato a upraveno z [48].) 

 

U první skupiny core-shell nanočástic je energie zakázaného pásu jádra menší neţ Ebg 

nanočástic slupky. Okraje vodivostního a valenčního pásu jádra leţí v zakázaném pásu 

slupky, které zadrţuje elektron i díru uvnitř jádra (obr. 2.12).  
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 Obr. 2.12  Schéma pásové struktury pro core-shell CdSe-CdS, typ I, cb - vodivostní 

 pás, vb - valenční pás, Ebg - energie zakázaného pásu (Převzato a upraveno z [47].) 

 

Vzhledem k rekombinacím, ke kterým uvnitř jádra dochází, je u emisních spekter pozorován 

bathochromní posun oproti emisnímu spektru čistého CdSe. Kromě core-shell polovodiče 

na bázi CdSe-CdS sem patří také CdSe-ZnS, InAs-CdSe a CdS-ZnS. 

 Do další skupiny, která se označuje jako reverzní typ I, patří polovodiče typu CdS-

HgS, CdS-CdSe a ZnSe-CdSe. V tomto případě je větší energie zakázaného pásu u nanočástic 

jádra a menší u nanočástic, které tvoří slupku. Okraje vodivostního a valenčního pásu slupky 

leţí mezi valenčním a vodivostním pásem jádra.  

 Poslední skupina se označuje jako typ II, v tomto případě jsou okraje vodivostního 

a valenčního pásu slupky posunuty nerovnoměrně vzhledem k pásům jádra, a to takovým 

způsobem, aby alespoň jeden z pásu slupky leţel v zakázaném pásu jádra, jak je znázorněno 

na obr. 2.13.  
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 Obr. 2.13  Schéma pásové struktury pro core-shell ZnTe-CdSe, typ II, cb - vodivostní 

 pás, vb - valenční pás, Eg - nejniţší energetický rozdíl mezi elektronem 

 ve vodivostním pásu a dírou ve valenčním pásu (Převzato a upraveno z [47].) 

 

Nejniţší energetický rozdíl mezi elektronem a dírou v případě polovodiče ZnTe-CdSe 

nastane jen tehdy, kdyţ díra vznikne pouze ve valenčním pásu jádra ZnTe a elektron 

ve vodivostním pásu slupky CdSe. Emisní vlnová délka bude dána rozdílem energií 

mezi těmito stavy. Rozdíl energie mezi dírou jádra a elektronem slupky bude vţdy menší 

neţ energie zakázaného pásu jednotlivých nanočástic a emisní vlnová délka můţe mít výrazný 

bathochromní posun v porovnání s emisní vlnovou délkou nanočástic jádra ZnTe. Kromě 

core-shell ZnTe-CdSe sem také patří heterostruktury jako CdTe-CdSe a CdS-ZnSe [47]. 

 

2.2.5 Příprava a charakterizace core-shell nanočástic 

Při syntéze core-shell nanočástic se nejčastěji vyuţívají metody, jakými jsou sráţecí 

reakce [49,50], sol-gel postupy [51], mikroemulzí postupy [52,53] a také přípravy inverzních 

micel [54-56]. 

Tyto metody byly pouţity při syntéze chalkogenidových nanočástic, kde se kladl důraz 

na lepší kontrolu velikosti, tvar a celkovou distribuci velikosti nanočástic. Pro regulaci růstu 

nanočástic se pouţívají různé matrice, jako jsou zeolity, skla, polymery nebo také mastné 

kyseliny. Pro přípravu nanočástic selenidů, sulfidů a teluridů se také pouţívá tzv. Langmuir-

Blodgettova metoda [57], jejíţ podstatou je vytvoření stabilní lipidové monovrstvy [58-60]. 

Velikost jádra a tloušťku slupky můţeme ovlivnit během samotné syntézy nanočástic. 

Velikost jader nanočástic CdSe můţeme ovlivnit mnoţstvím plynu H2S v roztoku. 
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Se zvyšujícím se mnoţstvím H2S klesá velikost jader [61]. Sníţit velikost jader lze i rapidním 

ochlazením v okamţiku reakce. Šířka slupky záleţí především jen na mnoţství přidaného 

materiálu, který je potřebný pro vytvoření dané slupky [62]. 

Mezi nejčastější metody určené pro charakterizaci a identifikaci core-shell nanočástic 

patří UV-VIS spektroskopie, prášková RTG difrakční analýza, transmisní elektronová 

mikroskopie, luminiscenční spektroskopie a RTG fotoelektronová spektroskopie [47]. 

 

2.2.6 Heterogenní katalýza 

Sledováním závislosti rychlostní konstanty na mnoţství a tvaru heterogenních 

katalyzátorů byl nalezen úzký vztah mezi rychlostní konstantou a povrchem katalyzátoru. 

Se vzrůstajícím povrchem katalyzátoru vzrůstá i hodnota rychlostní konstanty. Odtud byla 

i odvozena představa povrchové interakce reagujících látek s katalyzátorem. Síly, 

které poutají adsorbovanou látku na povrch katalyzátoru, jsou jednak fyzikálního, 

jednak chemického charakteru. 

Mechanismus heterogenní katalýzy je sloţen z několika kroků: 

 difúze reaktantů z objemové fáze k povrchu katalyzátoru 

 adsorpce alespoň jednoho z reaktantu na povrch katalyzátoru 

 reakce adsorbovaných molekul 

 difúze reakčních produktů do objemové fáze 

Je-li povrch katalyzátoru obsazen reagující látkou A jen z malé části, pak se vzrůstající 

koncentrací reagující látky úměrně vzrůstá mnoţství adsorbované látky a reakce je prvního 

řádu vzhledem k látce A. Je-li povrch katalyzátoru prakticky úplně obsazen výchozí látkou, 

pak dalším zvyšováním koncentrace látky A mnoţství adsorbované látky A nevzrůstá 

a reakce je nultého řádu vzhledem k látce A [4]. 

 

2.2.6.1 Langmuir-Hinshelwoodův mechanismus 

Průběh heterogenní katalytické reakce lze obecně popsat Langmuirovým-

Hinshelwoodovým kinetickým modelem. V Langmuirově-Hinshelwoodově modelu je povrch 

katalyzátoru modelován jako energeticky jednotný. Následující povrchová reakce 

mezi adsorbovanými reaktanty vede ke vzniku povrchového produktu, který je následně 

z povrchu desorbován. Velmi často je reakce na povrchu uvaţována jako nevratná část 

heterogenní reakce a adsorpční, popř. desorpční krok je vratný. Jedná se o stejné předpoklady, 
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které Langmuir pouţil k odvození izotermy pro modelování adsorpčních procesů na povrchu 

tuhé fáze [63]. 

Fotokatalytickou oxidaci methylenové modře, která probíhá na povrchu katalyzátoru, 

lze vyjádřit Langmuirovou-Hinshelwoodovou kinetickou rovnici 
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kde r je rychlost reakce, kh je rychlostní konstanta, iOHMB KKK ,,   a iOHMB ccc ,,   jsou 

adsorpční koeficienty a koncentrace methylenové modře, hydroxylových radikálů 

a meziproduktů [64,65].  

  

2.2.7 Základní princip polovodičových fotokatalyzátorů 

Fotochemické procesy, které probíhají na povrchu polovodičů, se nazývají 

fotokatalytické reakce. Název fotokatalýza vznikl kombinací slov fotochemie a katalýza 

a zahrnuje světlo a katalyzátor, které jsou nezbytné pro průběh nebo zrychlení chemické 

transformace. Fotokatalýza můţe být definována jako zrychlení fotoreakce přítomným 

katalyzátorem. Katalyzátor můţe urychlovat fotoreakci interakcí se substrátem 

nebo molekulami v excitovaném stavu, anebo s primárním fotoproduktem, který závisí 

na mechanizmu fotoreakce.  

Je-li fotokatalyzátor ozářen fotony s energií, která je rovná, anebo větší neţ je energie 

zakázaného pásu, pak dojde k excitaci elektronu (e
-
) z povrchu valenčního pásu 

do vodivostního pásu. V místě, kde se nacházel elektron, vznikne kladně nabitá díra (h
+
). 

V nepřítomnosti vhodného akceptoru je energie disipována rekombinací elektron-díra během 

několika nanosekund na tepelnou energii. Jestliţe je přítomný akceptor nebo povrchový 

defekt, který by zachytil elektron nebo díru, rekombinací se zabrání a můţe proběhnout 

redoxní reakce, viz obr. 2.14. Díry valenčního pásu jsou silnými oxidanty (+1,0 aţ 

+3,5 V proti standardní vodíkové elektrodě v závislosti na typu polovodiče a pH), zatímco 

elektrony vodivostního pásu jsou dobrými reduktanty (+0,5 aţ -1,5 V proti standardní 

vodíkové elektrodě). 

Vzniklá díra má silně oxidující účinky a oxiduje vodu a hydroxylový anion OH
-
 

na povrchu polovodiče na hydroxylový radikál (OH
·
), který je velmi reaktivní a má silné 

oxidační účinky. Elektrony ve vodivostním pásu mají silné redukční schopnosti a redukují 

molekulární kyslík na superoxidový radikál (O2
.-
) [66]. 
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Obr. 2.14  Schéma procesů probíhajících při fotochemické reakci, 

 a) transport elektronu (e
-
) k povrchu polovodiče a následná redukce molekulárního  

kyslíku na superoxidový radikál 

2O , b) transport kladně nabité díry (h
+
) na povrch 

 polovodiče a oxidace molekuly vody na hydroxylový radikál OH , c) rekombinace 

 elektronu a díry, cb - vodivostní pás, vb - valenční pás, hv - energie záření 

 (Převzato a upraveno z [67].) 

 

Hydroxidový radikál je po fluoru druhým nejsilnějším oxidačním činidlem. 

Ačkoliv jde o částici s krátkou dobou ţivota, její reaktivita je extrémně vysoká – rychlostní 

konstanty pro reakce druhého řádu s organickým substrátem dosahují hodnot 10
9
 l mol

-1
 s

-1
. 

Při ataku OH· doprovázeném přenosem protonu se z polutantu stává organický radikál, 

který dále reaguje s O2 za vzniku peroxyradikálu 

  ROHRH 2HO        (2.11) 

  22 ROOR         (2.12) 

Následující řetězové reakce s radikálovým mechanismem vedou ke vzniku CO2, H2O 

a anorganických solí. Nicméně, koncentrace HO  klesá v přítomností -

3HCO , 2

3CO  či Cl , 

které zachycují hydroxylové radikály a sniţují tak účinnost degradace polutantů. 

 

  323 COOHHCOOH       (2.13) 

 

  3

2

3 COHOCOOH       (2.14) 

 
  ClOHClOH 2        (2.15) 

Z tohoto důvodu se degradace realizují nejlépe v kyselém prostředí [68]. 
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ZnS je polovodič, který se na rozdíl od CdS vyznačuje vysokou hodnotou energie 

zakázaného pásu. Elektrické vlastnosti a zakázaný pás ZnS je moţno snadno upravovat 

dopováním různými základními prvky jako je např. Ag nebo Cd. 

ZnS nanomateriály byly pouţity k fotokatalytické degradaci organických látek, jako 

jsou barviva [69], halogenderiváty benzenu [70] a 4-nitrofenol [71]. Různé studie dokazují, 

ţe nanočástice ZnS jsou dobrými fotokatalyzátory a to především díky velmi rychlému 

generování párů elektron-díra při fotoexcitaci a vysoce zápornému redukčnímu potenciálu 

excitovaných elektronů [72]. 

Obecně lze vznik nositelů náboje u polovodičových nanočástic vyjádřit následující 

rovnici 

)(   cbvb ehMOhvMO        (2.16) 

kde MO - oxid kovu (polovodič) 

Oxidační a redukční reakce, při kterých vzniknou hydroxylový radikály, lze vyjádřit 

   OHhOH vb         (2.17) 

   HOHhOH vb2        (2.18) 

   RXhRX vbad         (2.19)
 

   22 OeO cb         (2.20) 

   22 HOOH         (2.21) 

 22222 OOHHO          (2.22) 

   OHOHeOH cb22        (2.23) 

  OHhvOH 222         (2.24) 

 Degradaci methylenové modře pomocí hydroxylového radikálu můţeme vyjádřit 

pomocí rovnice 

 )( 2

43422

  ClSONONHOHCOproduktyOHMB  (2.25) 

Rozdíl ve fotokatalytické aktivitě mezi ZnS a CdS nanočásticemi je úzce spjat s jejich 

šířkou zakázaného pásu a s potenciální energií vodivostních a valenčních pásů. Z důvodu 

většího energetického rozdílu mezi valenčním a vodivostním pásem u ZnS nanočástic 

je pro vygenerování nositelů náboje (elektron a díra) nutno pouţít záření o vyšší energii 

neţ v případě nanočástic CdS. Účinnost fotodegradace je mimo jiné ovlivněna také velikosti 

a mnoţstvím pouţitých nanočástic, měrným povrchem částice, krystalovou strukturou a také 

stupněm krystalinity [73]. 
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2.3 Cíle práce 

 Příprava a charakterizace polovodičových core-shell nanočástic CdS-ZnS. 

 Návrh experimentálního uspořádání a postup měření pro sledování fotokatalytické 

aktivity připravených core-shell nanočástic. 

 Stanovení fotokatalytické účinnosti core-shell nanočástic CdS-ZnS. 

 Shrnutí výsledků měření a jejich diskuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.15  Schematický diagram znázorňující nábojovou výměnu uvnitř core-shell 

 nanočástice CdS se třemi vrstvami ZnS, Ec - hodnota energie vodivostního pásu,  

 Ev - hodnota energie valenčního pásu, e
-
,h

+
 - elektron a díra (Převzato a upraveno 

 z [74].) 
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3 Experimentální část 

3.1 Chemikálie a použitá zařízení 

3.1.1 Chemikálie 

 octan zinečnatý (Lachema, ČR) 

 octan kademnatý (Lachema, ČR) 

 sulfid sodný (Lachema, ČR) 

 hexadecyltrimethylamonium bromid (Sigma-Aldrich, USA) 

 methylenová modř (Merck, Německo) 

 deionizovaná voda 

 montmorillonit typu SWy-2 (Crook County, Wyoming, USA) 

3.1.2 Přístroje a vybavení 

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

 fluorescenční spektrometr FLS920 (Edinburgh Instruments Ltd, UK) 

 analytické váhy 

 ultrazvuková vana 

 laboratorní sklo 

 elektromagnetické míchadlo 

 fotokatalytický reaktor 

 laboratorní třepačka GFL-3018 (Německo) 

 laboratorní odstředivka MPW-350 (Polsko) 

 Aqua Osmotic 02 (ČR) 

 filtrační zařízení Sartorius (Německo) 

 laboratorní sušárna Ecocell (ČR) 

 externí termostat U7C MLW (Německo) 

 JEM 1230 - 80 kV (Jeol, Japonsko) 

 Zetasizer NANO ZS (Malvern Instruments Ltd., UK) 

  

3.1.3 Použitý software 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Paint 

 Accelrys Materials Studio 

 Origin 
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3.2 Molekulární modelování core-shell nanočástic 

Pro stanovení přibliţné koncentrace reaktantů potřebných pro vytvoření konkrétního 

typu core-shell nanočástic CdS-ZnS bylo pouţito programu Accelrys Materials Studio 4.2 

(MS). Molekulární modelování provedl Mgr. Jonáš Tokarský, Ph.D. z CNT, VŠB-TU 

Ostrava. V příloze č. 2 jsou obrázky namodelovaných nanočástic v programu Materials 

Studio. V tab. 3.1 je přehled hlavních parametrů, které byly pouţity pro molekulární 

modelování core-shell CdS-ZnS nanočástic. 

 

Tab. 3.1  Hlavní parametry základních modelů 

Jádro 

Počet 

atomů 

Cd 

Počet 

atomů  

S 

Průměr 

jádra 

[nm] 

 

Slupka 
Počet 

vrstev 

Počet 

atomů 

Zn 

Počet 

atomů 

S 

CdS 2076 2076 5,656 ZnS 

1 1074 1074 

2 2344 2344 

3 3918 3918 

 

Tloušťka slupky byla měřena pomocí vzdálenosti souřadnic atomů a souřadnic 

geometrického středu částice CdS a to z toho důvodu, ţe tvar jádra CdS nemá tvar dokonalé 

koule a je nutné počítat s více neţ se dvěma poloměry. CdS jádro má ve skutečnosti tvar 

rhombicuboctahedronu se zvětšenými krystalografickými rovinami (100), (010) a (001), 

viz obr. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.1  Tvar CdS jádra 
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Byly namodelovány 3 typy modelů, kaţdý model měl konstantní počet molekul jádra 

CdS a jeho velikost. První model obsahuje pouze jednu vrstvu molekul ZnS 

(monomolekulární vrstva), druhý model obsahuje dvě vrstvy molekul ZnS (dimolekulární 

vrstva) a třetí model obsahuje tři vrstvy molekul ZnS (trimolekulární vrstva). Atomy Zn a S 

v prvních vrstvách jsou označeny Zn1, S1, atomy ve druhých vrstvách Zn2, S2 a atomy 

ve třetí vrstvě jako Zn3, S3. 

 

Tab. 3.2:  Počet atomů Zn a S potřebných k vytvoření konkrétního typu core-shell 

Vzdálenost 

od středu 

[nm] 

Počet 

Zn1 

Počet 

S1 

Počet 

Zn2 

Počet 

S2 

Počet 

Zn3 

Počet 

S3 

Celkový 

počet 

Zn 

Celkový 

počet 

 S 

2,6 1 0 0 0 0 0 1 0 

2,7 9 1 0 0 0 0 9 1 

2,8 35 72 0 0 0 0 35 72 

2,9 138 153 0 0 0 0 138 153 

3,0 252 215 1 2 0 0 253 217 

3,1 276 238 18 45 0 0 294 283 

3,2 180 174 90 95 0 0 270 269 

3,3 116 131 231 181 0 0 347 312 

3,4 35 50 267 251 2 19 304 320 

3,5 9 15 277 271 57 45 343 331 

3,6 1 4 210 225 148 125 359 354 

3,7 1 0 117 122 260 213 378 335 

3,8 0 0 51 64 318 286 369 350 

3,9 0 0 10 18 294 322 304 340 

4,0 0 0 2 0 243 265 245 265 

4,1 0 0 0 0 178 185 178 185 

4,2 0 0 0 0 58 90 58 90 

4,3 0 0 0 0 31 35 31 35 

4,4 0 0 0 0 1 4 1 4 

 

Vynesením vzdáleností atomů Zn1 a S1 od středu celého core-shell systému získáme 

následující histogram.  
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Obr. 3.2  Histogram podle tabulky 3.2 

 

Sečteme-li Zn1+Zn2 a S1+S2, Zn1+Zn2+Zn3 a S1+S2+S3, obdrţíme následující 

histogramy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3  Histogram podle tabulky 3.2 pro 2 vrstvy ZnS, přičemţ nejsou rozlišeny 

 atomy Zn1, Zn2 a atomy S1, S2 
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Obr. 3.4  Histogram podle tabulky 3.2 pro tři vrstvy ZnS, přičemţ nejsou rozlišeny 

 atomy Zn1, Zn2,Zn3 a atomy S1, S2,S3 

 

 

Z Obrázků 3.2, 3.3 a 3.4 je patrné, ţe molekuly ZnS nejsou ve slupce kolem CdS 

orientovány úplně náhodně a lze pozorovat zvýšené mnoţství síry v blízkosti CdS 

a na úplném konci slupky.  

Bylo zjištěno, ţe vlivem dalších vrstev se tloušťka spodních vrstev postupně sniţuje, 

např. v modelu s jedinou vrstvou je tloušťka této vrstvy 0,352 nm, v modelu se dvěma 

vrstvami je první vrstva tenčí (0,319 nm) a v modelu se třemi vrstvami je první vrstva ještě 

tenčí (0,313 nm). Průměrná tloušťka druhé vrstvy v modelu se dvěma vrstvami je 0,408 nm, 

přičemţ v modelu se třemi vrstvami je druhá vrstva tenčí (0,377 nm). Lze očekávat, 

ţe v případě existence dalších vrstev by tloušťka třetí vrstvy (0,403 nm) rovněţ poklesla. Byla 

také zjištěna průměrná tloušťka CdS jádra (2,828 nm), v potaz byly brány pouze atomy tvořící 

povrchovou monoatomární vrstvu CdS. 
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Tab. 3.3  Výsledky molekulárního modelovaní core-shell nanočástic CdS-ZnS 

 
1 vrstva 

ZnS 

2 vrstvy 

ZnS 

3 vrstvy 

ZnS 

Povrchová 

vrstva CdS 

nejkratší vzdálenost 

od středu [nm] 
2,703 2,729 2,696 2,619 

průměrná vzdálenost 

od středu [nm] 
3,181 3,351 3,527 2,828 

nejdelší vzdálenost 

od středu [nm] 
3,696 4,144 4,543 3,103 

 

průměrná vzdálenost 

1. vrstvy od středu 

[nm] 

3,181 3,147 3,141  

průměrná vzdálenost 

2. vrstvy od středu 

[nm] 

 3,555 3,518  

průměrná vzdálenost 

3. vrstvy od středu 

[nm] 

  3,921  

 

průměrná tloušťka 

1. vrstvy [nm] 
0,352 0,319 0,313  

průměrná tloušťka 

2. vrstvy [nm] 
 0,408 0,377  

průměrná tloušťka 

3. vrstvy [nm] 
  0,403  

výsledná tloušťka 

jednotlivých vrstev 

[nm] 

0,352 0,726 1,093  

 

 

3.3 Příprava vzorků 

3.3.1.1 Příprava CdS core nanočástic 

Nanočástice CdS byly připraveny podle postupu: Naváţka 0,1599 g octanu 

kademnatého Cd(AcO)2 byla převedena do 250 ml odměrné baňky a doplněno deionizovanou 

vodou po rysku. Naváţka 2,7026 g sulfidu sodného Na2S byla převedena do 25 ml odměrné 

baňky a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Naváţka 1,4580 g cetyltrimethylamonium 

bromidu CTAB byla převedena do 100 ml odměrné baňky a doplněno deionizovanou vodou 

po rysku. Z připraveného roztoku Cd(AcO)2 o koncentraci 2,4.10
-3

 mol.dm
-3

 bylo 

odpipetováno 125 ml do kádinky o objemu 250 ml, roztok A. Do odměrné baňky o objemu 

25 ml byl odpipetován 1 ml připraveného roztoku Na2S o koncentraci 0,4501 mol.dm
-3 

a poté 

15 ml připraveného roztoku CTAB o koncentraci 0,04 mol.dm
-3

. Odměrná baňku 

byla doplněna po rysku destilovanou vodou a promícháme, roztok B. Kádinka s roztokem A 
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byla umístěna na elektrickou míchačku a vloţilo se michadélko. Za stálého míchání byl 

pomalu přiléván z odměrné baňky roztok B. Ihned po smíchání byla vypnuta míchačka, 

vyjmulo se michadélko z roztoku a bylo provedeno měření. Výsledný poměr: Cd:S:CTAB = 

1:1,5:2. 

3.3.1.2 Příprava core-shell nanočástic s 1 vrstvou ZnS 

Nanočástice CdS s jednou vrstvou ZnS byly připraveny podle postupu: Naváţka 

0,3998 g octanu kademnatého Cd(AcO)2 byla převedena do 500 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Naváţka 0,8106 g sulfidu sodného Na2S byla 

převedena do 25 ml odměrné baňky a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Naváţka 

0,9111 g cetyltrimethylamonium bromidu CTAB byla převedena do 50 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Z připraveného roztoku Cd(AcO)2 o koncentraci 

3.10
-3

 mol.dm
-3 

bylo odpipetováno 100 ml do kádinky o objemu 250 ml, roztok A. 

Do odměrné baňky o objemu 25 ml bylo odpipetováno 5 ml připraveného roztoku Na2S 

o koncentraci 0,135 mol.dm
-3 

a poté 15 ml připraveného roztoku CTAB o koncentraci 

0,05 mol.dm
-3

. Odměrná baňka byla doplněna po rysku deionizovanou vodou, roztok B. 

Naváţka 0,0658 g octanu zinečnatého Zn(AcO)2 byla převedena do 50 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku, roztok C. Kádinka s roztokem A byla umístěna 

na elektrickou míchačku a vloţilo se michadélko. Za stálého míchání byl pomalu přiléván 

z odměrné baňky roztok B. Ihned po smíchání bylo pomalu přiléváno 25 ml roztoku C a poté 

byla vypnuta míchačka, vyjmulo se michadélko z roztoku a provedlo se měření. Výsledný 

poměr: Cd:S:CTAB:Zn = 1:2,25:2,5:0,5. 

3.3.1.3 Příprava core-shell nanočástic se 2 vrstvami ZnS 

Nanočástice CdS se dvěma vrstvami ZnS byly připraveny podle postupu: Naváţka 

0,3998 g octanu kademnatého Cd(AcO)2 byla převedena do 500 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Naváţka 1,1529 g sulfidu sodného Na2S byla 

převedena do 25 ml odměrné baňky a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Naváţka 

1,2755 g cetyltrimethylamonium bromidu CTAB byla převedena do 50 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Z připraveného roztoku Cd(AcO)2 o koncentraci 

3.10
-3

 mol.dm
-3 

bylo odpipetováno 100 ml do kádinky o objemu 250 ml, roztok A. 

Do odměrné baňky o objemu 25 ml bylo odpipetováno 5 ml připraveného roztoku Na2S 

o koncentraci 0,192 mol.dm
-3 

a poté 15 ml připraveného roztoku CTAB o koncentraci 

0,07 mol.dm
-3

. Odměrná baňka byla doplněna po rysku deionizovanou vodou, roztok B. 

Naváţka 0,1488 g octanu zinečnatého Zn(AcO)2 byla převedena do 50 ml odměrné baňky 
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a doplněno deionizovanou vodou po rysku, roztok C. Kádinka s roztokem A byla umístěna 

na elektrickou míchačku a vloţilo se michadélko. Za stálého míchání byl pomalu přiléván 

z odměrné baňky roztok B. Ihned po smíchání bylo pomalu přiléváno 25 ml roztoku C a poté 

byla vypnuta míchačka, vyjmulo se michadélko z roztoku a provedlo se měření.  Výsledný 

poměr: Cd:S:CTAB:Zn = 1:3,2:3,5:1,13. 

 

3.3.1.4 Příprava core-shell nanočástic se 3 vrstvami ZnS 

Nanočástice CdS se třemi vrstvami ZnS byly připraveny podle postupu: Naváţka 

0,3998 g octanu kademnatého Cd(AcO)2 byla převedena do 500 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Naváţka 1,5672 g sulfidu sodného Na2S byla 

převedena do 25 ml odměrné baňky a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Naváţka 

1,6399 g cetyltrimethylamonium bromidu CTAB byla převedena do 50 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku. Z připraveného roztoku Cd(AcO)2 o koncentraci 

3.10
-3

 mol.dm
-3 

bylo odpipetováno 100 ml do kádinky o objemu 250 ml, roztok A. 

Do odměrné baňky o objemu 25 ml odpipetujeme 5 ml připraveného roztoku Na2S 

o koncentraci 0,2610 mol.dm
-3 

a poté 15 ml připraveného roztoku CTAB o koncentraci 

0,09 mol.dm
-3

. Odměrná baňka byla doplněna po rysku deionizovanou vodou, roztok B. 

Naváţka 0,2488 g octanu zinečnatého Zn(AcO)2 byla převedena do 50 ml odměrné baňky 

a doplněno deionizovanou vodou po rysku, roztok C. Kádinka s roztokem A byla umístěna 

na elektrickou míchačku a vloţilo se michadélko. Za stálého míchání byl pomalu přiléván 

z odměrné baňky roztok B. Ihned po smíchání bylo pomalu přiléváno 25 ml roztoku C a poté 

byla vypnuta míchačka, vyjmulo se michadélko z roztoku a provedlo se měření. Výsledný 

poměr: Cd:S:CTAB:Zn = 1:4,35:4,5:1,89 

 

3.3.2 Příprava standardního roztoku methylenové modře 

Naváţka 0,0051 g methylenové modře byla převedena do 2 l odměrné baňky 

a odměrná baňka byla doplněna deionizovanou vodou po rysku. 
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3.4 Metody analýzy 

3.4.1 Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) byla pouţita na zjištění velikosti 

nanočástic a jejich distribuci v roztoku. Měření bylo provedeno pracovníky Státního 

zdravotního ústavu v Ostravě na přístroji JEM 1230 (Jeol, Japonsko) při pouţitém napětí 

80 kV. 

3.4.2 UV-VIS spektrometrie 

UV-VIS spektroskopie byla pouţita na stanovení koncentrace methylenové modře 

ve vodném roztoku a na výpočet šířky zakázaného pásu u jednotlivých nanočástic. Měření 

se provádělo v křemenné kyvetě o šířce 1 cm na dvoupaprskovém přístroji UV-VIS 

spektrometr Lambda 35 (Perkin Elmer, USA) v rozsahu vlnových délek 200-800 nm 

s krokem 1 nm. 

 

3.4.3 Měření zeta-potenciálu 

Měřením elektrokinetického potenciálu vodné disperze nanočástic byla zkoumána 

jejich odolnost proti flokulaci. Měření provedl RNDr. Richard Dvorský, Ph.D. z Institutu 

fyziky, VŠB-Technické univerzity Ostrava na přístroji Zetasizer NANO ZS (Malvern 

Instruments Ltd., UK). 

 

3.4.4 Fluorescenční spektroskopie 

Přístrojem typu FLS920 (Edinburgh Instruments Ltd, UK) byla zkoumána doba 

dohasínání a emisní fluorescenční spektra. 

Pro měření doby dohasínaná byl pouţít pikosekundový pulzní diodový laser EPL445 

(Edinburgh Instruments Ltd, UK) o excitační vlnové délce 443 nm a intenzitě 1 MHz (perioda 

pulsu: 1 mikrosekunda), úhel dopadu paprsku na vzorek byl 0 °, časové okno bylo 100 ns, 

šířka excitační štěrbiny monochromátoru byla 0,02 nm a šířka emisní štěrbiny 

monochromátoru byla 6 nm. 

Při měření emisních spekter byla jako zdroj pouţita 450 W xenonová lampa (Xe900), 

excitační vlnová délka byla nastavena na 365 nm, šířka excitační a emisní štěrbiny 

monochromátoru byla 6 nm, iris konstanta byla 100 a emisní spektra byla měřená v rozsahu 

vlnových délek 375 aţ 800 nm, byl pouţit filtr pro vlnovou délku 395 nm, úhel dopadu 

paprsku na vzorek byl 30 °. 
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3.5 Fotokatalytická aktivita core-shell nanočástic 

 

Schéma experimentálního fotokatalytického reaktoru je uvedeno na obr. 3.5, fotografie 

jsou v příloze č. 3. Ručně zhotovený vsádkový reaktor se skládal ze dvou skleněných plášťů, 

mezi kterými proudila chladící voda temperována externím termostatem U7C MLW 

(Německo) na teplotu 15 °C a udrţovala tak stálou teplotu reakční směsi. Na dně reaktoru 

bylo magnetické míchadlo, v centru reaktoru byla umístěná křemenná trubice, 

ve které se nacházela Hg lampa model 11SC-1L (UVP, Germany) s emisním maximem 

λ=365 nm, spektrum pouţité Hg lampy je v příloze č. 4. 

 Pro stanovení fotokatalytické aktivity připravených core-shell nanočástic byl pouţit 

vodný roztok methylenové modře. Jeho zbytková koncentrace byla měřena v závislosti 

na čase ozařování. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5:  Schéma experimentálního reaktoru pro fotokatalytickou degradaci 

 

Ze standardního roztoku methylenové modře o koncentraci 0,8.10
-5

 mol.dm
-3

 bylo 

odměřeno odměrným válcem 91 ml a toto mnoţství bylo nalito do reaktoru, k tomuto roztoku 

bylo ihned přidáno 9 ml připraveného roztoku nanočástic o koncentraci 2.10
-3

 mol.dm
-3

 

pomocí mikropipety a celý reaktor byl poté přikryt kartonovou krabici. Prvních 10 minut 

se reakční směs intenzivně míchala za tmy, aby byla směs dobře homogenizována v celém 

obsahu, dále aby se rychleji v celé reakční směsi ustálila teplota na 15 °C a také, 

aby se ustanovila adsorpčně-desorpční rovnováha na povrchu katalyzátoru. 

Experiment probíhal v časových intervalech 30, 60 a 90 minut od zapnutí lampy. 

Po uplynutí dané doby ozařování byl roztok okamţitě přelit do křemenné kyvety o šířce 1 cm 

a jeho absorbance byla změřena na UV-VIS spektrometru Lambda 35 v rozsahu vlnové délky 

200 aţ 800 nm s krokem 1 nm. Stejným způsobem byl změřen i slepý vzorek, který pomohl 

určit vliv samotného UV záření na rychlost rozkladu methylenové modře, dále bylo 

zkoumáno sníţení koncentrace methylenové modře, které bylo zapříčiněno adsorpci 

methylenové modře na nanočástice CdS, tento experiment probíhal za tmy. 
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4 Výsledky experimentálních měření a jejich diskuze 

4.1 UV-VIS spektrometrie 

Pro studium a porovnání připravených core-shell nanočástic byla naměřená UV-VIS 

absorpční spektra roztoků s nanočásticemi o koncentraci 0,1.10
-3

 mol.dm
-3 

na spektrometru 

Lambda 35 (Perkin Elmer, USA) v rozsahu vlnových délek 200 aţ 800 nm s krokem 1 nm. 

 Na obr. 4.1 jsou uvedená absorpční spektra jednotlivých roztoků nanočástic, 

pro porovnání byly připravené samotné nanočástice ZnS-CTAB, CdS-CTAB, core-shell 

nanočástice s jednou, se dvěma a se třemi vrstvami ZnS. Z naměřených spekter pro samotné 

ZnS-CTAB a core-shell nanočástice je patrná absorpční hrana kolem 330 nm, která 

v porovnání s absorpční hranou pro objemový ZnS zhruba kolem 344 nm [18,25,38], 

je hypsochromně posunutá, coţ je charakteristický znak pro nanočástice. Absorpční hrana pro 

objemový CdS se nachází kolem 517 nm [18,25,75], pro CdS nanočástice je opět patrný 

hypsochromní posun absorpční hrany. Absorpční spektra směsných nanočástic jsou odlišná 

od core-shell nanočástic a to především výrazným hypsochromním posunem absorpční hrany 

vůči nanočásticím CdS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.1  Absorpční spektra nanočástic o koncentraci 0,1.10
-3

 mol.dm
-3

 stabilizované 

 pomocí surfaktantu CTAB, absorpční spektrum směsných nanočástic Zn0,5Cd0,5S 

 převzato z [76] 
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Ze získaných spekter byly po převodu pomocí Taucovy rovnice odečteny velikosti 

zakázaného pásu a vypočtená velikost částic podle Brusovy rovnice (2.7), vypočtené hodnoty 

jsou uvedené v tab. 4.1. Ze zjištěných hodnot je patrný pokles šířky zakázaného pásu 

s přibývajícím počtem vrstev ZnS a tedy zvyšující se velikost core-shell nanočástic. Zatímco 

u směsných nanočástic ZnxCd(1-x)S je patrná tendence růstu šířky zakázaného pásu 

s přibývajícím mnoţstvím zinečnatých iontů. 

 

Tab. 4.1  Hodnoty zakázaných pásů pro různé typy nanočástic 

Vzorek Ebg (nano) [eV] 2RBrus [nm] 

ZnS 3,92 4,16 

CdS 2,66 4,63 

Core-shell nanočástice CdS-ZnS 

 1 vrstva ZnS 2,641 4,76 

2 vrstvy ZnS 2,64 4,77 

3 vrstvy ZnS 2,56 5,48 

Směsné nanočástice ZnxCd(1-x)S 

Zn0,1Cd0,9S 
2,707 

 

Zn0,2Cd0,8S 
2,818 

Zn0,3Cd0,7S 
2,945 

Zn0,4Cd0,6S 
3,155 

Zn0,5Cd0,5S 
3,238 

Zn0,6Cd0,4S 
3,435 

Zn0,7Cd0,3S 
3,594 

Zn0,8Cd0,2S 
3,735 

Zn0,9Cd0,1S 
3,792 

Poznámka: Hodnoty energií zakázaného pásu byly převzaty z [76]  

 

4.2 Fluorescenční spektroskopie 

Pomocí fluorescenční spektroskopie byl měřen čas zhášení (z angl. life time) roztoků 

core-shell nanočástic, jejichţ koncentrace byla 2.10
-3

 mol.dm
-3

 a také byla měřena doba 

zhášení core-shell nanočástic, které byly deponovány na sodný montmorillonit typu SWy-2 

(Crook County, Wyoming, USA), dále jen MMT podle návodu [25]. Tzv. čas zhášení je dán 

dobou ţivota excitovaného stavu uvnitř částice [77].  
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Obr. 4.2  Časy zhášení pro nanočástice deponované na MMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3  Proloţená data časů zhášení pro nanočástice deponované na MMT 
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Obr. 4.4  Časy zhášení pro nanočástice ve vodném roztoku, stabilizované pomocí 

 surfaktantu CTAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5  Proloţená data časů zhášení pro nanočástice ve vodném roztoku, 

 stabilizované pomocí  surfaktantu CTAB 

 

Konkrétní časy zhášení pro jednotlivé typy nanočástic jsou uvedeny v tab. 4.2. 

U práškových vzorků core-shell nanočástic byl zaznamenán nárůst doby dohasínání oproti 

samotnému CdS, zatímco u roztoků byl zaznamenán pokles doby dohasínání. Pokles doby 

dohasínání značí sníţenou odolnost vůči rekombinacím mezi excitovaným elektronem 
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a vakanci, tento pokles můţe být způsoben právě vytvořením obalové vrstvy z neaktivního 

ZnS kolem jádra. Tato obalová vrstva tvoří barieru, která brání nositelům náboje snadno 

prodifundovat aţ na povrch částice. Velikost a tedy i účinnost bariery je dána rozdílem 

potenciálů mezi okraji vodivostních, resp. valenčních pásů jádra a slupky. Koncentrováním 

nositelů náboje uvnitř jádra z CdS se tak zvyšuje pravděpodobnost jejich zpětné rekombinace. 

Čím více slupek se kolem jádra vytvoří, tím je menší pravděpodobnost, ţe by se mohli 

nositelé náboje dostat z jádra aţ na povrch nanočástice. 

 

Tab. 4.2  Tabulka časů zhášení pro jednotlivé vzorky 

vzorek čas zhášení fluorescence [ns]
 

prášky 

CdS - SWy2 3,21±0,08 

CdS/1 vrstva ZnS - SWy2 3,39±0,08 

CdS/2 vrstvy ZnS - SWy2 3,98±0,12 

CdS/3 vrstvy ZnS - SWy2 4,70±0,15 

roztoky 

CdS + CTAB, 2 mM 7,11±0,16 

CdS/1 vrstva ZnS, CTAB, 2 mM 6,83±0,17 

CdS/2 vrstvy ZnS, CTAB, 2 mM 6,08±0,14 

CdS/3 vrstvy ZnS, CTAB, 2 mM 6,77±0,15 

 

 

Rozdíl v časech zhášení mezi prášky a vodnými roztoky by mohl souviset s dalšími 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi roztoků, ve kterých se nanočástice nacházely, stejně tak 

i s distribucí a velikosti nanočástic, které byly deponované na MMT. 

Z naměřených emisních spekter prášků byl zaznamenán nárůst intenzity 

fotoluminiscence a také mírný bathochromní posun emisních maxim vůči čistému CdS, tento 

bathochromní posun je typickým znakem pro core-shell nanočástice I. typu [47]. Pozorovaný 

bathochromní posun zřejmě souvisí s růstem velikosti core-shell nanočástic. K hlavním 

faktorům, které zvyšují intenzitu fotoluminiscence core-shell, patří právě lokalizace elektronů 

a děr v jádře, kde dochází k jejich rekombinacím. 
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 Obr. 4.6  Emisní spektra práškových vzorků, kde CdS/ZnS(1), CdS/ZnS(2), 

 CdS/ZnS(3) jsou core-shell nanočástice s jednou, se dvěma a se třemi vrstvami ZnS 

 

 

4.3 TEM 

Na TEM snímcích lze pozorovat distribuci připravených nanočástic. Na obr. 4.7 

je ukázka distribuce nanočástic CdS a core-shell CdS-ZnS s jednou, se dvěma a se třemi 

slupkami ZnS stabilizovanými pomoci surfaktantu CTAB. Ze snímků je patrné, ţe samotné 

nanočástice CdS jsou rovnoměrně distribuované po celé ploše a tvoří menší agregáty 

o rozdílné velikosti, zatímco core-shell nanočástice se shlukují do větších aglomerátů, kterých 

je méně. Měřením zeta-potenciálu byla potvrzena dobrá stabilita všech připravených 

nanočástic, hodnoty zeta-potenciálu se pohybovaly kolem +35,5 mV pro samotné CdS 

nanočástice a +35,6 mV pro core-shell nanočástice se 3 vrstvami ZnS. Distribuční rozdělení 

zeta-potenciálu jsou v příloze č. 5. K aglomeraci core-shell nanočástic tedy mohlo dojít 

během samotné přípravy nanočástic.  
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 Obr. 4.7  TEM snímky vzorků, a) nanočástice CdS v přítomnosti CTAB, b) core-shell 

 nanočástice CdS-ZnS s jednou vrstvou ZnS, c) se dvěma vrstvami ZnS, d) se třemi 

 vrstvami ZnS v přítomnosti CTAB  

 

4.4 Fotokatalytická degradace methylenové modře 

4.4.1 Kalibrační křivka 

Pomocí UV-VIS spektrometru byla změřena spektra v rozsahu vlnových délek 200 

aţ 800 nm pro 5 roztoků o různé koncentraci. Z naměřených UV-VIS spekter byla zjištěna 

maximální hodnota absorbance při 665 nm. Hodnoty absorbance při této vlnové délce byly 

vyneseny do grafu v závislosti na koncentraci A=f(c). Jednotlivé body byly proloţeny lineární 

regresí a zjištěná rovnice regresní přímky byla 031,081,70  xy , kde y je hodnota 

absorbance závislá na koncentraci methylenové modře (x). 
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 Obr. 4.8  Absorpční spektra methylenové modře pro různé koncentrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.9  Graf kalibrační křivky methylenové modře při vlnové délce 665 nm 

 

4.4.2 Kinetika degradace methylenové modře 

Zbytková koncentrace methylenové modře v roztoku byla stanovena z UV-VIS 

spekter. Jednotlivá spektra jsou v příloze č. 6. 

Z naměřených spekter je patrný pokles fotokatalytické účinnosti se zvyšujícím 

se počtem vrstev ZnS kolem jádra z CdS.  
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Dále byla zkoumána účinnost samotného UV záření na degradaci methylenové modře 

bez přítomnosti nanočástic a sníţení koncentrace methylenové modře, které bylo způsobeno 

adsorpci barviva na povrch katalyzátoru. Z naměřených spekter slepých pokusů 

byl zaznamenán jen velmi malý pokles koncentrace methylenové modře. 

Slepé pokusy tedy potvrdily, ţe zjištěný pokles koncentrace methylenové modře 

při fotodegradaci je způsoben přítomností nanočástic, které byly aktivované UV zářením.  

Fotokatalytická účinnost byla hodnocena srovnáním rychlostních konstant pseudo-

prvního řádu fotokatalytické degradace methylenové modře z rovnice (4.6) odvozené 

z Langmuirova-Hinshelwoodova kinetického modelu (2.10). Za předpokladu, ţe MBOH cc   

a  iicK , lze rovnici (2.10) zjednodušit na tvar  

MBMB

MBMB

cK

cK
kr



1
´         (4.1) 

kde r je rychlost reakce, k´ je rychlostní konstanta, která je závislá na intenzitě záření, 

mnoţství a druhu pouţitého fotokatalyzátoru a na koncentraci hydroxylových radikálů. KMB je 

adsorpční koeficient methylenové modře a cMB je koncentrace methylenové modře. Implicitní 

řešení je dáno rovnici 1. řádu 

 tKkccK
c

c
MBMBMBMB

MB

MB ´)(ln ,0

,0















     (4.2) 

Model vyjádřený rovnici (4.2) udává přesné řešení pro degradaci methylenové modře.  

Pro velmi nízké koncentrace methylenové modře lze předpokládat 1MBMBcK , 

pak jmenovatel v rovnici (4.1) můţeme vyjádřit jako 

 11  MBMBcK         (4.3) 

a rovnice (3.19) nabývá tvaru pro reakce pseudo-prvního řádu  

 MBMBMB ckcKkr ´´´         (4.4) 

kde k´´ je pozorována rychlostní konstanta degradace methylenové modře. Následnou 

integraci získáme rovnice 

 
tKk

MBMB
MBecc

´
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         (4.5) 

 tktKk
c

c
MB

MB

MB ´´´ln
,0















       (4.6) 

Předpoklad modelu pseudo-prvního řádu byl pouţit v několika studiích k vyjádření vlivu 

různých experimentálních podmínek na rychlost degradace [64,65]. 
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Účinnost připravených fotokatalyzátorů byla vypočítána podle rovnice 

 stupeň degradace [%] 100
0

0 



c

cc
     (4.7) 

Vypočtená data jsou v tab. 4.3 a byla pouţitá pro sestrojení grafu závislosti stupně 

degradace methylenové modře na době reakce a typu pouţitého katalyzátoru (obr. 4.10). 

Po 90 minutách od začátku reakce klesla koncentrace methylenové modře za přítomnosti 

samotných nanočástic CdS a UV záření o 54,25 %. Z připravených core-shell nanočástic byl 

nejúčinnější vzorek, který obsahoval částice CdS s jednou vrstvou ZnS.  

 

Tab. 4.3  Vypočtené hodnoty degradace methylenové modře vyjádřeno v [%] v závislosti 

na době degradace a typu pouţitého katalyzátoru 

Doba 

degradace 

[min] 

CdS+UV 

záření 

Core-shell 

1 vrstva 

ZnS+UV 

záření 

Core-shell 

2 vrstvy 

ZnS+UV 

záření 

Core-shell 

3 vrstvy 

ZnS+UV 

záření 

CdS ve 

tmě 

Pouze UV 

záření 

30 18,86 7,16 6,22 5,47 0,73 1,39 

60 38,97 16,47 9,17 7,49 2,09 2,19 

90 54,25 25,02 16,24 12,03 4,23 2,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.10  Stupeň degradace methylenové modře v závislosti na době reakce a typu 

 pouţitého katalyzátoru 
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Nejrychleji tedy probíhala degradace methylenové modře za přítomností samotných 

nanočástic CdS, které byly ozařovány UV lampou po celou dobu degradace. Výrazný pokles 

fotokatalytické aktivity u core-shell nanočástic mohl být zapříčiněn sníţením toku elektronů 

a děr pronikajících přes vrstvy ZnS na povrch nanočástice. Sníţení toku elektronů a děr lze 

popsat Lambert-Beerovým vztahem: 

)exp(0 xII           (4.8) 

kde I je zeslabený tok elektronů (děr), I0 je původní intenzita toku elektronů (děr), x je 

tloušťka absorbující vrstvy ZnS a μ je absorpční koeficient, který je závislý na chemickém 

a fyzikálním stavu absorbující látky. 

Sníţení tohoto toku mohlo být způsobeno zachycením nositelů náboje v povrchových 

nebo podpovrchových pastích nebo elektron a díra mohly zpětně rekombinovat za vzniku 

tepla nebo záření ještě dříve neţ se dostaly na povrch nanočástice, kde by mohly zreagovat 

s naadsorbovanou methylenovou modři, popřípadě s molekulami vody či hydroxidovými 

ionty za vzniku hydroxylových radikálů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.11  Stanovení rychlostních konstant pro reakce pseudo-prvního řádu 

 

Tab. 4.4  Přehled zjištěných rychlostních konstant při degradaci methylenové modře 

Vzorek k´´ [min
-1

] 

CdS-CTAB 0,00843 

CdS-ZnS (1 vrstva) 0,00309 

CdS-ZnS (1 vrstva) 0,00188 

CdS-ZnS (1 vrstva) 0,00142 

Pouze CdS 0,00043 

Pouze UV 0,00031 
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Na obr. 4.12 je znázorněna nábojová výměna uvnitř core-shell nanočástice s jednou 

vrstvou ZnS za předpokladu, ţe bylo pouţito záření o energii niţší neţ je potřebné k excitaci 

elektronu ve slupkách ZnS, avšak dostatečně velké, aby se aktivovalo jádro z CdS. Vzhledem 

ke zjištěným časům zhášení a sníţení fotokatalytické aktivity je mnohem pravděpodobnější, 

ţe elektron a díry z větší části zůstávají uvnitř jádra, kde dochází k jejich zářivým 

rekombinacím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.12  Schematický diagram znázorňující nábojovou výměnu uvnitř core-shell 

nanočástice CdS s jednou vrstvou ZnS (Převzato a upraveno z [74].) 
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5 Závěr 
 

Cílem této práce bylo připravit polovodičové core-shell nanočástice CdS-ZnS 

s jednou, se dvěma a se třemi vrstvami ZnS a určit fotokatalytickou aktivitu při fotodegradaci 

methylenové modře. V diplomové práci bylo dosaţeno těchto cílů: 

 Pomocí molekulárního modelování bylo zjištěno potřebné mnoţství 

prekurzorů. 

  Nanočástice byly připraveny sráţecími reakcemi v přebytku sulfidových 

aniontů a byly stabilizovány pomocí surfaktantu CTAB. 

 Byla změřena UV-VIS absorpční spektra připravených core-shell nanočástic, 

ze kterých byly vypočteny šířky zakázaného pásu a byla zjištěna velikost 

nanočástic. S přibývajícím počtem vrstev ZnS klesala velikost zakázaného 

pásu a rostla velikost nanočástic. 

 Byla studována fotokatalytická aktivita vodných disperzí nanočástic. 

 Největší fotokatalytickou aktivitu měly samotné nanočástice CdS 

za přítomnosti UV záření. S přibývajícím počtem ZnS vrstev klesala 

fotokatalytická účinnost. 

 Připravené vodné disperze nanočástic byly charakterizovány pomocí měření 

zeta-potenciálu a distribuce nanočástic byla studována pomocí snímků z TEM.  

 Pomocí luminiscenční spektrometrie se zkoumaly časy zhášení a také emisní 

spektra nanočástic, které byly deponovány na jílový nosič montmorillonit. 

 

Tato práce představuje první krok při hledání vhodného fotokatalyzátoru pro různé 

fotooxidační, případně fotoredukční reakce. Nanočástice, které byly deponovány na jílový 

nosič montmorillonit, budou zkoumány pomocí HRTEM. Dále budou připravené core-shell 

nanočástice, které se budou skládat z jádra ZnS, které bude obaleno jednou, dvěma a třemi 

vrstvami CdS a stejnou metodou bude sledována jejich fotokatalytická aktivita. Budou 

studovány různé faktory, které mají významný vliv na fotodegradaci organických látek jako 

např. mnoţství pouţitého katalyzátoru, intenzita a vlnová délka záření pouţitého zdroje, 

počáteční pH, intenzita míchání, teplota reakční směsi, atd. 

 

 

 



  50 

6 Seznam použité literatury 
 

[1] LI, Yao; HE, Xiaoyan; CAO, Minhua. Micro-emulsion-assisted synthesis of ZnS 

 nanospheres and their photocatalytic activity. Materials Research Bulletin, 2008, 

 43.11: 3100-3110. ISSN: 0025-5408. 

 

[2] POURETEDAL, Hamid Reza, et al. Nanoparticles of zinc sulfide doped with 

 manganese, nickel and copper as nanophotocatalyst in the degradation of organic dyes. 

 Journal of Hazardous Materials, 2009, 162.2: 674-681. ISSN: 0304-3894. 

 

[3] HODES, Gary, et al. Three-dimensional quantum-size effect in chemically deposited 

 cadmium selenide films. Physical Review B, 1987, 36.8: 4215. ISSN:0163-1829. 

 

[4] FISCHER, Oldřich. Fyzikální chemie : termodynamika, elektrochemie, kinetika, 

 koloidní soustavy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 333 s. :  

 il,SPN: 14-517-84. 

 

[5] VOJUCKIJ, Sergej Sergejevič. Kurs koloidní chemie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1984, 

 396 s. : il. 

 

[6] KVÍTEK, L. PANÁČEK, A. Základy koloidní chemie [online]. 2007. [cit. 2.1.2013]. 

 Dostupné z: http://fch.upol.cz/skripta/kol/koch.pdf 

 

[7] Bartovská, L. Šišková, M.  Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 

 [online]. 2005. [cit. 1.2.2013]. Dostupné z: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/ 

 bartovska/N403015.html 

 

[8] Robb Glenny, H. Thomas Robertson. Distribution of Perfusion. Compr Physiol. 2011, 

 1: 245-262. 

 

[9] VERMA, Sudhir; GOKHALE, Rajeev; BURGESS, Diane J. A comparative study of 

 top-down and bottom-up approaches for the preparation of micro/nanosuspensions. 

 International Journal of Pharmaceutics, 2009, 380.1: 216-222. ISSN: 0378-5173. 

 

[10] SHENHAR, Roy; ROTELLO, Vincent M. Nanoparticles: scaffolds and building 

 blocks. Accounts of Chemical Research, 2003, 36.7: 549-561. ISSN:0001-4842. 

 

[11] VAVRUCH, Ivan. Koloidní chemie. 1. vyd. Praha : SNTL, 1959, 221 s. : il. 

 

[12] Czech and Slovak Crystallographic Association. Zeta potenciál [online].  

 [cit. 2.1.2013]. Dostupné z: http://www.xray.cz/kfkl-osa/eng/zetasizer/zeta.htm 

  

[13] Malvern Instruments. Nanoparticles [online]. [cit. 5.1.2013].  

 Dostupné z :  http://www.malvern.com/labeng/industry/nanotechnology/ 

 nanoparticles_definition.htm 

 

[14] JÜRGEN, Thomas. Micromechanics of ultrafine particle adhesion-contact models 

 [online]. [cit. 5.1.2013]. Dostupné z: http://www.mvt.ovgu.de/mvt_media/ 

 Vortr%C3%A4ge/Tomas_103.pdf 

 



  51 

[15] HAKIM, Luis F., et al. Aggregation behavior of nanoparticles in fluidized beds. 

 Powder Technology, 2005, 160.3: 149-160. ISSN: 0032-5910. 

 

[16] PEUKERT, Wolfgang; SCHWARZER, Hans-Christoph; STENGER, Frank. Control 

 of aggregation in production and handling of nanoparticles. Chemical Engineering and 

 Processing: Process Intensification, 2005, 44.2: 245-252. ISSN: 0255-2701. 

 

[17] OHNO, Teruhisa, et al. Morphology of a TiO< sub> 2</sub> Photocatalyst (Degussa, 

 P-25) Consisting of Anatase and Rutile Crystalline Phases. Journal of Catalysis, 2001, 

 203.1: 82-86. ISSN: 0021-9517. 

 

[18] KOZÁK, Ondřej; PRAUS, Petr; DVORSKÝ, Richard. Optical properties of ZnS 

 nanoparticles precipitated at various molar ratios of sulphide and zinc ions and 

 stabilized by CTAB. Chalcogenide Letters, 2012, 9.10: 413-419. ISSN 1584-8663. 

 

[19] WU, Szu-Han; CHEN, Dong-Hwang. Synthesis of high-concentration Cu 

 nanoparticles in aqueous CTAB solutions. Journal of Colloid and Interface Science, 

 2004, 273.1: 165-169. ISSN: 0021-9797. 

 

[20] PRAUS, Petr, et al. Precipitation, stabilization and molecular modeling of ZnS 

 nanoparticles in the presence of cetyltrimethylammonium bromide. Journal of Colloid 

 and Interface Science, 2012. ISSN: 0021-9797. 

 

[21] MEHTA, S. K., et al. Evolution of ZnS nanoparticles via facile CTAB aqueous 

 micellar solution route: a study on controlling parameters. Nanoscale Research 

 Letters, 2009, 4.1: 17-28. ISSN: 1931-7573. 

 

[22]  LOUKANOV, Alexandre R., et al. Photoluminescence depending on the ZnS shell 

 thickness of CdS/ZnS core-shell semiconductor nanoparticles. Colloids and Surfaces 

 A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2004, 245.1: 9-14. ISSN: 0927-7757. 

 

[23] ZHANG, Wanzhong, et al. Preparation of silver nanoparticles in water-in-oil AOT 

 reverse micelles. Journal of Colloid and Interface Science, 2006, 302.1: 370-373. 

 ISSN: 0021-9797. 

 

[24] WANG, Ying, et al. Biological assembly of nanocircuit prototypes from protein-

 modified CdTe nanowires. Nano Letters, 2005, 5.2: 243-248. ISSN: 1530-6984. 

 

[25] KOZÁK, Ondřej, et al. Preparation and characterization of ZnS nanoparticles 

 deposited on montmorillonite. Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 352.2: 

 244-251. ISSN: 0021-9797. 

 

[26] KURODA, Kyoko; ISHIDA, Tamao; HARUTA, Masatake. Reduction of 4-

 nitrophenol to 4-aminophenol over Au nanoparticles deposited on PMMA. Journal of 

 Molecular Catalysis A: Chemical, 2009, 298.1: 7-11. ISSN: 1381-1169. 

 

[27] AKITA, T., et al. TEM observation of gold nanoparticles deposited on cerium oxide. 

 Journal of Materials Science, 2005, 40.12: 3101-3106. ISSN: 0022-2461. 

 



  52 

[28] HARUTA, Masatake. Catalysis of gold nanoparticles deposited on metal oxides. 

 Cattech, 2002, 6.3: 102-115. ISSN: 1384-6566. 

 

[29] MEHTA, S. K.; KUMAR, Sanjay; GRADZIELSKI, Michael. Growth, stability, 

 optical and photoluminescent properties of aqueous colloidal ZnS nanoparticles in 

 relation to surfactant molecular structure. Journal of Colloid and Interface Science, 

 2011, 360.2: 497-507. ISSN: 0021-9797. 

 

[30] Tiginyanu, I, et al. Porous III-V Semiconductors [online]. 2009. [cit. 2.1.2013]. 

 Dostupné z: http://www.porous-35.com/electrochemistry-semiconductors-3.html  

 

[31] Invocom. Fundamentals of optical fiber technology and systems [online]. 2006.  

 [cit. 2.1.2013]. Dostupné z: http://www.invocom.et.put.poznan.pl/~invocom/C/P1-

 9/swiatlowody_en/p1-1_6_3.htm 

 

[32] HUANG, Diqiu, et al. Influence of process parameters on band gap of Al-doped ZnO 

 film. Frontiers of Optoelectronics, 2013, 6.1: 114-121. ISSN: 2095-2759. 

 

[33] NOBBS, James H. Kubelka—Munk Theory and the Prediction of Reflectance. Review 

 of Progress in Coloration and Related Topics, 1985, 15.1: 66-75. ISSN: 1478-4408. 

 

[34] LÓPEZ, Rosendo; GÓMEZ, Ricardo. Band-gap energy estimation from diffuse 

 reflectance measurements on sol–gel and commercial TiO2: a comparative study. 

 Journal of Sol-gel Science and Technology, 2012, 61.1: 1-7. ISSN: 0928-0707. 

 

[35] AYDIN, C., et al. Nanopowder synthesis of aluminum doped cadmium oxide via sol–

 gel calcination processing. Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509.3: 854-858. 

 ISSN: 0925-8388. 

 

[36] BRUS, Louis E. Electron–electron and electron‐hole interactions in small 

 semiconductor crystallites: The size dependence of the lowest excited electronic state. 

 The Journal of Chemical Physics, 1984, 80: 4403.ISSN 0021-9606. 

 

[37] UNNI, C., et al. Aqueous synthesis and characterization of CdS, CdS: Zn< sup> 

 2+</sup> and CdS: Cu< sup> 2+</sup> quantum dots. Spectrochimica Acta Part A: 

 Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2009, 72.4: 827-832. ISSN: 1386-1425. 

 

[38] DUTTA, Kousik; MANNA, Sujit; DE, S. K. Optical and electrical characterizations of 

 ZnS nanoparticles embedded in conducting polymer. Synthetic Metals, 2009, 159.3: 

 315-319. ISSN: 0379-6779. 

 

[39] BUCHHOLZ, D. Bruce, et al. Control and Characterization of the Structural, 

 Electrical, and Optical Properties of Amorphous Zinc− Indium− Tin Oxide Thin 

 Films. ACS Applied Materials & Interfaces, 2009, 1.10: 2147-2153. ISSN: 1944-8244. 

 

[40] TAUC, J.; GRIGOROVICI, R.; VANCU, A. Optical properties and electronic 

 structure of amorphous germanium. Physica Status Solidi (b), 1966, 15.2: 627-637. 

 ISSN: 1521-3951 



  53 

[41] Přispěvatelé Wikipedie. List of semiconductor materials [online], Wikipedie: Otevřená 

 encyklopedie,  c2013, Datum poslední revize 25. 02. 2013, 07:19 UTC, [citováno 19. 

 03. 2013]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of 

 _semiconductor_materials&oldid=552914071 

 

[42] SCHLAMP, M. C.; PENG, Xiaogang; ALIVISATOS, A. P. Improved efficiencies in 

 light emitting diodes made with CdSe (CdS) core/shell type nanocrystals and a 

 semiconducting polymer. Journal of Applied Physics, 1997, 82.11: 5837-5842.  

 ISSN: 0021-8979 

 

[43] ASLAN, Kadir, et al. Fluorescent core-shell Ag@ SiO2 nanocomposites for metal-

 enhanced fluorescence and single nanoparticle sensing platforms. Journal of the 

 American Chemical Society, 2007, 129.6: 1524-1525. ISSN: 0002-7863. 

 

[44] TALAPIN, Dmitri V., et al. CdSe/CdS/ZnS and CdSe/ZnSe/ZnS core-shell-shell 

 nanocrystals. The Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108.49: 18826-18831. 

 ISSN: 1520-6106. 

 

[45] STECKEL, Jonathan S., et al. Blue luminescence from (CdS) ZnS core–shell 

 nanocrystals. Angewandte Chemie International Edition, 2004, 43.16: 2154-2158. 

 ISSN: 1521-3773. 

 

[46] ETHAYARAJA, Mani, et al. CdS-ZnS core-shell nanoparticle formation: experiment, 

 mechanism, and simulation. The Journal of Physical Chemistry C, 2007, 111.8: 3246-

 3252. ISSN: 1932-7447. 

 

[47] Přispěvatelé wikipedie. Core/shell semiconductor nanocrystals [online], Wikipedie: 

 Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 9. 02. 2013, 10:49 UTC, 

 [citováno 11. 02. 2013]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title= 

 Core%E2%80%93shell_semiconductor_nanocrystal&oldid=551566880  

  

[48] REISS, Peter; PROTIÈRE, Myriam; LI, Liang. Core/shell semiconductor 

 nanocrystals. Small, 2009, 5.2: 154-168. ISSN: 1613-6829. 

 

[49] RADTCHENKO, Igor L., et al. Core-shell structures formed by the solvent-controlled 

 precipitation of luminescent CdTe nanocrystals on latex spheres. Advanced Materials, 

 2001, 13.22: 1684. ISSN: 1521-4095. 

  

[50] TAO, Nannan, et al. Preparation and characteristics of core-shell rutile 

 titania/wollastonite at room temperature. Materials Chemistry and Physics, 2004, 

 84.1:58-62. ISSN: 0254-0584. 

 

[51] YU, M.; LIN, J.; FANG, J. Silica spheres coated with YVO4: Eu3+ layers via sol-gel 

 process: A simple method to obtain spherical core-shell phosphors. Chemistry of 

 Materials, 2005, 17.7: 1783-1791. ISSN: 0897-4756. 

 

[52] AGUIAR, A., et al. Core-shell polymers with improved mechanical properties 

 prepared by microemulsion polymerization. Macromolecules, 1999, 32.20: 6767-6771. 

 ISSN: 0024-9297. 

 



  54 

[53] MA, D. I. N. G., et al. Fabrication of Protein/Silica Core–Shell Nanoparticles by 

 Microemulsion‐Based Molecular Wrapping. Advanced Materials, 2004, 16.20: 1838-

 1841. ISSN: 1521-4095. 

 

[54] WHITTAKER, Michael R.; URBANI, Carl N.; MONTEIRO, Michael J. Formation of 

 tethered polyacrylic acid loops in core-shell micelles. Langmuir, 2007, 23.15: 7887-

 7890. ISSN: 0743-7463. 

 

[55] LI, Z. Y., et al. Direct imaging of core-shell structure in silver-gold bimetallic 

 nanoparticles. Applied Physics Letters, 2005, 87.24: 243103-243103-3.  

 ISSN: 0003-6951. 

 

[56] SHUKLA, Diwakar; MEHRA, Anurag. Modeling shell formation in core-shell 

 nanocrystals in reverse micelle systems. Langmuir, 2006, 22.23: 9500-9506. ISSN: 

 0743-7463. 

 

[57] MANDAL, P., et al. CdS/ZnS core–shell nanoparticles in arachidic acid LB films. 

 Applied Surface Science, 2008, 254.16: 5028-5033. ISSN: 0169-4332. 

 

[58] GUO, QIJIE; TENG, XIAOWEI; YANG, Hong. Fabrication of Magnetic FePt 

 Patterns from Langmuir–Blodgett Films of Platinum–Iron Oxide Core–Shell 

 Nanoparticles. Advanced Materials, 2004, 16.15: 1337-1341. ISSN: 1521-4095. 

 

[59] PETERSON, I. R. Langmuir-blodgett films. Journal of Physics D: Applied Physics, 

 1990, 23.4: 379. ISSN: 0022-3727. 

 

[60] ZASADZINSKI, J. A., et al. Langmuir-Blodgett films. Science-AAAS-Weekly Paper 

 Edition-including Guide to Scientific Information, 1994, 263.5154: 1726-1738. 

  ISSN: 0036-8075. 

 

[61] MEKIS, Ivo, et al. One-pot synthesis of highly luminescent CdSe/CdS core-shell 

 nanocrystals via organometallic and ―greener‖ chemical approaches. The Journal of 

 Physical Chemistry B, 2003, 107.30: 7454-7462. ISSN: 1520-6106. 

 

[62] IVANOV, Sergei A., et al. Light amplification using inverted core/shell nanocrystals: 

 Towards lasing in the single-exciton regime. The Journal of Physical Chemistry B, 

 2004, 108.30: 10625-10630. ISSN: 1520-6106. 

 

[63] LUND, R. F. Carl. Kinetics and reaction engineering toolkit for exceptional 

 teaching [online]. 2012. [cit. 18.3.2013].   Dostupné z: http://www.eng.buffalo.edu/ 

 Research/karetext/unit_18/18_Info.pdf. 

 

[64] PRAUS, Petr; MATYS, Jakub; KOZÁK, Ondřej. Photocatalytic decomposition of 

 phenol by nanocomposite of ZnS nanoparticles and montmorillonite. Journal of The 

 Brazilian Chemical Society, 2012, 23.10: 1900-1906. ISSN: 0103-5053. 

 

[65] LAKSHMI, S.; RENGANATHAN, R.; FUJITA, S. Study on TiO< sub> 2</sub>-

 mediated photocatalytic degradation of methylene blue. Journal of Photochemistry 

 and Photobiology A: Chemistry, 1995, 88.2: 163-167. ISSN: 1010-6030. 

 



  55 

[66] CANLE L, M.; SANTABALLA, J. A.; VULLIET, E. On the mechanism of TiO< 

 sub> 2</sub>-photocatalyzed degradation of aniline derivatives. Journal of 

 Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2005, 175.2: 192-200. ISSN: 1010-

 6030. 

 

[67] NAVARRO, R. M., et al. Photocatalytic water splitting under visible light: Concept 

 and catalysts development. Advances in Chemical Engineering, 2009, 36: 111-143. 

 ISBN: 978-0-12-374763-1. 

 

[68] DUŠEK, LIBOR. Čištění odpadních vod chemickou oxidací hydroxylovými radikály. 

 Chemické Listy, 2010, 104: 846-854. ISSN: 0009-2770. 

 

[69] EL-KEMARY, Maged; EL-SHAMY, Hany. Fluorescence modulation and 

 photodegradation characteristics of safranin O dye in the presence of ZnS 

 nanoparticles. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2009, 

 205.2: 151-155. ISSN: 1010-6030. 

 

[70] HU, Jin‐Song, et al. Mass production and high photocatalytic activity of ZnS 

 nanoporous nanoparticles. Angewandte Chemie, 2005, 117.8: 1295-1299. ISSN: 1521-

 3757. 

 

[71] SVOBODA, L. Fotokatalytická degradace vybraných látek ve vodách. Ostrava, 2011. 

 Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství. 

 Vedoucí práce Petr PRAUS. 

 

[72] FANG, Xiaosheng, et al. ZnS nanostructures: From synthesis to applications. Progress 

 in Materials Science, 2011, 56.2: 175-287. ISSN: 0079-6425. 

 

[73] SOLTANI, Nayereh, et al. Visible Light-Induced Degradation of Methylene Blue in 

 the Presence of Photocatalytic ZnS and CdS Nanoparticles. International Journal of 

 Molecular Sciences, 2012, 13.10: 12242-12258. ISSN 1422-0067. 

 

[74] SANG, Huan Xin, et al. Enhanced photocatalytic H< sub> 2</sub> production from 

 glycerol solution over ZnO/ZnS core/shell nanorods prepared by a low temperature 

 route. International Journal of Hydrogen Energy, 2012, 37.2: 1348-1355. ISSN: 0360-

 3199. 

 

[75] NANDA, J.; KURUVILLA, Beena Annie; SARMA, D. D. Photoelectron 

 spectroscopic study of CdS nanocrystallites. Physical Review B, 1999, 59.11: 7473. 

 ISSN: 1098-0121. 

 

[76] HORÍNKOVÁ, P. Nepublikované výsledky, 2012. 

 

[77] FIŠAR, Zdeněk. Fluorescenční spektroskopie v neurovědách:Principy fluorescenční 

 spektroskopie [online]. 2009. [cit. 26.3.2013]. Dostupné z: http://psych.lf1.cuni.cz/ 

 fluorescence/Default.html. ISSN: 1803-6619. 

 

 

 

 



  56 

7 Seznam použitých značek a symbolů 
 

Symbol  Jednotka   Název 

A0   (-)    absorbance na počátku 

A   (-)    absorbance v daném čase 

c0   (mol cm
−3

)   molární koncentrace na počátku 

c   (mol cm
-3

)   molární koncentrace v daném čase 

cs    (m s
−1

)    rychlost světla 

E   (eV)    energie fotonů 

E0   (V)    standardní oxidačně-redukční potenciál 

Ebg   (eV)    energie zakázaného pásu 

EC   (eV)    energetická hladina vodivostního pásu 

EV   (eV)    energetická hladina valenčního pásu 

e
-
   (-)    excitovaný elektron 

f    (s
-1

)    frekvence 

h
+
   (-)     pozitivní díra (vakance) 

I0    (-)    počet absorbovaných světelných kvant 

l   (cm)    tloušťka absorbující vrstvy 

nm   (10
-9

 m)   nanometr 

nz   (-)    počet zaniklých molekul 

t   (min)    čas  

   (dm
3
 mol

-1
 cm

-1
)  molární absorpční koeficient  

λ    (nm)    vlnová délka 

Φz    (-)    kvantový výtěţek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  57 

Zkratky 

CB      vodivostní pás 

      (conduction band) 

CTAB      cetyltrimethylamonium bromid 

HRTEM     transmisní elektronová mikroskopie s vysokým 

      rozlišením 

LED      dioda emitující světlo 

      (light-emitting diode) 

MMT      montmorilonit 

      (montmorillonite) 

MS      hmotnostní spektrometrie 

      (mass spektrometry) 

NHE      normální vodíková elektroda 

      (normal hydrogen electrode) 

      (E≈0,000 V) koncentrace H
+
=1 

PAL      povrchově aktivní látka 

SHE       standardní vodíková elektroda 

      (standard hydrogen electrode) 

      (E=0,000 V) aktivita H
+
=1 

TEM      transmisní elektronová mikroskopie 

UV      ultrafialová oblast záření 

VB      valenční pás 

      (valence band) 

VIS      oblast viditelného záření 
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8 Přílohy  
 

Příloha č. 1  Charakteristika vybraných polovodičů [41] 

Skupina Počet prvků Ebg [eV] Vzorec Typ zakázaného pásu 

IV 1 5,47 C nepřímý 

IV 1 1,11 Si nepřímý 

IV 1 0,67 Ge nepřímý 

III-V 2 0,36 InAs přímý 

III-V 2 0,17 InSb přímý 

III-V 2 1,43-2,26 GaAsP přímý/nepřímý 

II-VI 2 2,42 CdS přímý 

II-VI 2 1,74 CdSe přímý 

II-VI 2 3,37 ZnO přímý 

II-VI 2 3,54/3,91 ZnS přímý 

IV-VI 2 0,37 PbSe přímý 

IV-VI 2 1,0 SnS nepřímý 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Modely polovodičových core-shell nanočástic CdS-ZnS, a) jádro CdS, 

 b) core-shell nanočástice s jednou vrstvou ZnS, c) core-shell nanočástice se dvěma vrstvami 

ZnS 
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Příloha č. 3  Fotografie fotokatalytického reaktoru 

 

  
 

 

 

 

Příloha č. 4: Spektrum Hg lampy 11SC-1L Pen-Ray Lamp (90-0019-01) s emisním 

maximem 365 nm 
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Příloha č. 5: Distribuce zeta-potenciálu pro core-shell nanočástice CdS se třemi vrstvami ZnS 

stabilizované pomocí CTAB a nanočástice CdS-CTAB 

 

DLS Zeta CdS(3xZnS)-CTAB  35,6 mV (100%) 

 
 

 

 

 

DLS Zeta CdS-CTAB  35,5 mV (100%) 
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Příloha č. 6: Naměřená UV-VIS absorpční spektra fotodegradace methylenové modře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorpční spektra methylenové modře s nanočásticemi CdS-CTAB pro různé časy ozařování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorpční spektra methylenové modře s core-shell nanočásticemi CdS-ZnS 

(1 vrstva)-CTAB pro různé časy ozařování 
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Absorpční spektra methylenové modře s core-shell nanočásticemi CdS-ZnS 

(2 vrstvy)-CTAB pro různé časy ozařování 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorpční spektra methylenové modře s core-shell nanočásticemi CdS-ZnS 

(3 vrstvy)-CTAB pro různé časy ozařování 
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Absorpční spektra methylenové modře pro různé časy ozařování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorpční spektra methylenové modře s nanočásticemi CdS ve tmě pro různé časy 
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Příloha č. 7: Tabulka naměřených a vypočtených hodnot při degradaci methylenové modře 

CdS+UV 

Absorbance 0,5161 0,4129 0,3029 0,2193 

c *10
-6

 

[mol.dm
-3

] 
7,726 6,269 4,715 3,535 

t  [min] 0 30 60 90 

CdS 

Absorbance 0,5201 0,5161 0,5086 0,4968 

c *10
-6

 

[mol.dm
-3

] 
7,778 7,726 7,62 7,454 

t  [min] 0 30 60 90 

Pouze UV 

Absorbance 0,5451 0,5371 0,5325 0,5312 

c *10
-6

 

[mol.dm
-3

] 
8,136 8,023 7,958 7,940 

t  [min] 0 30 60 90 

Core-shell s 1 

vrstvou ZnS 

Absorbance 0,5458 0,5045 0,4508 0,4015 

c *10
-6

 

[mol.dm
-3

] 
8,146 7,562 6,804 6,108 

t  [min] 0 30 60 90 

Core-shell se 2 

vrstvami ZnS 

Absorbance 0,5546 0,5182 0,5009 0,4595 

c *10
-6

 

[mol.dm
-3

] 
8,270 7,756 7,512 6,927 

t  [min] 0 30 60 90 

Core-shell se 3 

vrstvami ZnS 

Absorbance 0,5135 0,4837 0,4727 0,448 

c *10
-6

 

[mol.dm
-3

] 
7,690 7,269 7,113 7,765 

t  [min] 0 30 60 90 

λ=665 nm 

 


