
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Univerzitní studijní programy 

 

 

 

 

 

Příprava kompozitů kaolín/ZnO kalcinačním procesem. 

Preparation of composites kaoline/ZnO using calcination 

method. 

 

 

 

 

 

Autor:                                                        Barbora Janíková 

Vedoucí bakalářské práce:                    Doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. 

 

Ostrava, 2013 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místopřísežné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

 

V Ostravě: 15. 5. 2013 

                                                            …………………………. 

podpis studenta   



5 
 

Prohlášení 

• byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní 

dílo.  

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB - TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít ($35 

odst. 3).  

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB - TUO.  

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona.  

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB -TUO 

na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše).  

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 

obhajoby.  

 

 

 

 

V Ostravě: 15. 5. 2013   

 ……………………… 

podpis studenta  

 

 



6 
 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Janíková, B. Příprava kompozitů kaolín/ZnO kalcinačním procesem: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní programy, 2013, 

61s. Vedoucí práce: Matějka, V. 

 

Bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací fotoaktivních kompozitů 

kaolín/ZnO. Kompozity kaolín/ZnO mohou být využívány pro různé aplikace, například 

jako aditiva do barev, cementu a dalších výrobků ve stavebnictví, ve kterých by, s ohledem 

na jejich fotodegradační schopnosti, mohly pozitivně působit na ochranu životního 

prostředí ve smyslu čistění vzduchu či vody. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou 

kompozitů kaolín/ZnO kalcinačním procesem. Jako matrice uvedeného kompozitu slouží 

kaolín a jako aktivní složka oxid zinečnatý, který byl připraven termickým rozkladem 

prekurzorů získaných reakcí chloridu zinečnatého s uhličitanem sodným anebo uhličitanem 

amonným. V závislosti na použitém uhličitanu vznikají dva typy výchozích prekurzorů, 

které při následné kalcinaci poskytují oxid zinečnatý. Prvním je bis(uhličitan) 

hexakis(hydroxid) zinečnatý, který byl syntetizován z chloridu zinečnatého a uhličitanu 

amonného, a druhým je trihydrát uhličitanu disodno-trizinečnatého, který byl připraven 

reakcí chloridu zinečnatého a uhličitanu sodného. Výsledné kompozity byly 

charakterizovány vybranými metodami chemické a fázové analýzy, a morfologie částic 

tohoto kompozitu byla studována skenovací elektronovou mikroskopií. U všech 

připravených materiálů byla stanovena jejich fotodegradační aktivita. 

 

Klíčová slova: fotokatalyzátor, oxid zinečnatý, kaolín, fotoaktivní kompozity, kalcinační 

metoda 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

Janíková, B. Preparation of composites kaolin/ZnO using calcination metod: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, University Study Programmes, 

2013, 61s. Thesis supervisor: Matějka, V. 

 

The bachelor thesis is focused on the preparation and characterization of the 

photocatalytically active composites kaoline/ZnO. Composites kaoline/ZnO can be used 

in different applications, for example as an additive to paints, cement and other products 
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in building  industry, where as photocatalysts can positively affect pollution of living 

environment by the means of photodegradation of hazardous compounds occurring 

in water and air. At this kind of composites kaoline was used as a matrix and zinc oxide is 

photoactive component which was obtained after the heat treatment of precursor obtained 

after the reaction of zinc chloride with sodium carbonate and/or ammonium carbonate. 

Depending on the used carbonate two different initial precursors originate which 

decompose during the calcination and form zinc oxide. The first was hydrozincite, which 

was synthesized from zinc chloride and ammonium carbonate, and the second one was 

sodium-zinc carbonate trihydrate, which was prepared by reaction of zinc chloride and 

sodium carbonate. The final products were characterized using the method of chemical and 

phase analysis, and the morphology of the samples was studied using scanning electron 

microscopy. The prepared materials were examined by the test of photodegradation 

acivity.  

 

Keywords: photocatalyst, zinc oxide, kaolin, photocatalytic composites, calcination 

method 
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Seznam zkratek 

AO7 = acid oranž 7 

CTMCl = cetyl trimethyl ammonium chlorid 

MS = hmotnostní 

PVC = polyvinylchlorid 

RTG = rentgenová 

SE = sekundární elektrony 

SEM = skenovací elektronová mikroskopie 

TG = termogravimetrické 

TG-MS = termogravimetrické a hmotnostní 

UV = ultrafialové 

XRD = rentgenová difrakční analýza 

XRFS = rengenová fluorescenční spektroskopie 
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1 Úvod 

 

Předložená práce se zaměřuje na přípravu fotoaktivních kompozitů kaolín/ZnO 

kalcinačním procesem. Příprava těchto kompozitů spočívá v optimalizaci podmínek 

přípravy a volbě výchozích látek, a to za účelem návrhu efektivního a zároveň ekonomicky 

přijatelného postupu přípravy kompozitu kaolín/ZnO, který vykazuje fotokatalytické 

vlastnosti.  

 

Vzhledem ke stále narůstajícímu znečištění životního prostředí je, v současné době, 

velmi žádoucí se zabývat postupy příprav materiálů, které mají schopnost rozkládat 

organické polutanty na méně škodlivé látky, v nejlepším případě až na vodu a oxid 

uhličitý. Tuto schopnost má spousta fotoaktivních látek. V současné době se k tomuto 

účelu nejhojněji využívá oxid titaničitý. Výroba oxidu zinečnatého, se srovnatelným 

fotokatalytickým účinkem jako má oxid titaničitý, je ovšem mnohem levnější a představuje 

tedy vhodnou alternativu. Kaolín se, kvůli jeho bíle barvě, využívá při výrobě barev, 

papíru, keramiky apod. Kaolíny kalcinované při teplotách nad 500 °C, kdy se jejich hlavní 

složka kaolinit mění v metakaolinit, jsou využívány při výrobě stavebních hmot na bázi 

cementu jako tzv. latentně hydraulické přísady. Metakaolinit pozitivně ovlivňuje 

zpracovatelnost betonu, jeho výsledné mechanické vlastnosti i jeho odolnost vůči korozi. 

Přípravou kalcinovaných kompozitů typu kaolín/ZnO pak získáváme latentně hydraulický 

fotokatalyticky aktivní kompozit. Takovýto kompozit by tedy mohl nalézt uplatnění jako 

aditivum do cementu, ale i do barev, nebo dalších materiálů, které se ve stavebnictví 

využívají. 
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2 Teoretická část 

 

 

2.1 ZnO 

 

Oxid zinečnatý je anorganická sloučenina, nejčastěji bílé barvy, složená ze zinku a 

kyslíku. V přírodě se nejčastěji vyskytuje jako minerál s názvem zinkit. U přírodního 

zinkitu jsou běžné substituce zinku železem a manganem, odtud obecnější zápis jeho 

chemického vzorce (Zn,Mn2+,Fe2+)O, které způsobují jeho zabarvení do žluta či oranžova. 

Významná ložiska zinkitu lze nalézt v Evropě, Severní Americe, Číně, Jižní Africe a 

Austrálii. Čistý, syntetický ZnO lze rovněž připravit jako bezbarvý. Roční produkce ZnO 

je přibližně 1 500 000 tun. Využívá se například jako aditivum do betonu nebo pneumatik, 

dále se také může využívat ve farmaceutickém průmyslu, při výrobě různých senzorů, 

může se také přidávat do potravin či krmiv pro zvířata [1]. 

 

 

2.1.1 Struktura a vlastnosti ZnO 

 

Oxid zinečnatý se vyskytuje ve dvou krystalografických modifikacích i) hexagonální a 

ii) kubické, přičemž hexagonální modifikace se vyskytuje v přírodě. Krystalická struktura 

ZnO je tetraedricky koordinovaná. Každý kationt zinku má čtyři sousedící ionty kyslíku 

v tetraedrické koordinaci a naopak. Vazby mezi atomy zinku a kyslíku jsou kovalentní, ale 

mají značný stupeň polarity. Sousedící tetraedry jsou složeny ze dvou vrstev, kde jedna 

vrstva je sestavená z atomů zinku a druhá z atomů kyslíku. Vzájemné uspořádání tertraedrů 

může pak vyústit právě ve zformování kubické nebo hexagonální struktury a závisí 

na sekvenci skládání těchto vrstev. 

 

Na obrázku 1 je znázorněna hexagonální struktura ZnO se zvýrazněnými tetraedry, 

na obrázku 2 je pak zřetelněji vidět vzájemné uspořádání zinku a kyslíku v hexagonální 

struktuře. Sekvence pozitivně nabitých Zn2+ iontů a negativně nabitých O2- iontů, 

v rovinách kolmých k ose c v hexagonu, znamená dvě plochy opačné polarity pro krystal 

ZnO: 1. Zinkem ukončená plocha (0001) na jedné straně a 2. kyslíkem ukončená plocha 

(0001) na straně druhé. Nepolární charakter nastane pro plochy se stejným množstvím 

kyslíkových i zinkových iontů, například rovina (1120) a (1010). Opačná polarita rovin 



 

(0001) a (000 ) se odráž

vazby je schopnost siln

piezoelektrické vlastnosti
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Obrázek 2: Hexagonální struktura ZnO. 
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Vzhledem k elektronegativitě kyslíku, která odpovídá 3,5 v Paulingovu měřítku a 

elektronegativitě zinku, která odpovídá 0,91 v Paulingovu měřítku, je vazba ZnO značně 

polární. I přes to, že kyslík a zinek jsou v ZnO značně ionizovány a tvoří ionty Zn2+ a O2-, 

je vazba klasifikována jako kovalentní. Vazebná energie ZnO je -7,692 eV pro hexagonální 

a -7,679 eV pro kubickou strukturu. Vysoká hodnota vazebné energie způsobuje vysokou 

tepelnou stabilitu ZnO, teplota tání ZnO je 2 242K, pro srovnání teplota tání ZnS, další 

velmi rozšířené sloučeniny zinku, je značně nižší a odpovídá 1 185K [1]. 

 

V tabulce 1 je přehled základních vlastností ZnO a srovnání parametrů hexagonální a 

kubické mříže ZnO. Pro ilustraci jsou v této tabulce uvedeny i odpovídající hodnoty 

pro anatas, jedné z modifikací oxidu titaničitého, který je v současnosti nejpoužívanějším 

fotokatalyzátorem. 

 

Tabulka 1: Vlastnosti ZnO a anatasu [1, 2]. 

 ZnO TiO2 (anatas) 

Krystalografická soustava Kubická Hexagonální Tetragonální 

Mřížkové parametry a(nm) 0,4614 0,32496 0,3776 

b(nm) 0,4614 0,32496 0,3776 

c(nm) 0,4614 0,52042 0,9486 

Energie zakázaného pásu (eV)  3,37 3,2 

Vazba  Kovalentní Kovalentní 

Rozpustnost ve vodě při 20 °C (g/100ml) 0,00016 - 

Hustota (g.cm-3)  5,675 3,9 

Teplota tání (°C)  1975 1853 

Tvrdost  4 5,5 – 6,0 

 

Čistý ZnO je bílý ve vodě téměř nerozpustný prášek, ale rozpustný v kyselinách. Oxid 

zinečnatý vykazuje polovodivé vlastnosti, přičemž energie zakázaného pásu ZnO je 

3,436 eV při teplotě 0 K a 3,37 eV při pokojové teplotě. V polovodičích je nejčastěji 

využíván jako polovodič typu N [3]. Energie zakázaného pásu oxidu zinečnatého 

při pokojové teplotě (3,37 eV) odpovídá po přepočtu vlnové délce záření 367,9 nm. Oxid 

titaničitý má energii zakázaného pásu 3,2 eV, která koresponduje se 384,4 nm vlnové 

délky záření. Oxid zinečnatý má ve srovnání s anatasem vyšší energii zakázaného pásu 
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o 0,17 eV, tudíž vlnová délka záření potřebná pro přechod jeho elektronu z valenčního 

do vodivostního pásu musí být o 16,5 nm nižší. 

 

Kromě polovodivých vlastností se u ZnO projevuje výrazný piezzoelektrický efekt, 

což znamená, že vlivem mechanického namáhání se mohou měnit jeho elektrické 

vlastnosti, anebo právě naopak, je možné změnit jeho mřížkové parametry vlivem vnějšího 

elektrického pole. Piezzoelektrický efekt ZnO je mezi tetraedricky koordinovanými 

polovodiči nejvýraznější. Po mnoho let se proto ZnO využívá pro elektromechanické 

aplikace [1]. 

 

  

Fotokatalytický efekt  

 

Fotokatalytické vlastnosti ZnO způsobují, že při osvitu zářením vhodné vlnové délky 

dochází k přechodu jeho valenčních elektronů do vodivostního pásu, čímž vzniká pár díra a 

volný elektron. Vzniklý elektron a díra se mohou následně účastnit reakcí, které 

označujeme jako fotokatalytické (jev, kdy tyto chemické reakce probíhají označujeme jako 

fotokatalýza). Fotokatalýza je obecně rozklad látek působením světla za přítomnosti 

fotokatalyzátoru. Existují dva druhy fotokatalýzy. Homogenní fotokatalýza nastává tehdy, 

jestliže reaktant i fotokatalyzátor jsou ve stejné fázi, o heterogenní fotokatalýze hovoříme 

tehdy, jestliže je reaktant a fotokatalyzátor v odlišné fázi [4]. Nejběžnějšími 

fotokatalyzátory heterogenní fotokatalýzy jsou polovodiče, mezi něž například patří ZnO, 

TiO2, CdS, SnSe atd.  

 

 

Princip fotokatalytického efektu 

 

Principem fotokatalýzy je osvit polovodiče zářením o energii vyšší než je energie jeho 

zakázaného pásu, kdy následně dojde k excitaci elektronu za vzniku páru elektron – díra. 

Vybuzené elektrony a díry mohou zanikat rekombinačními procesy, nebo se podílí 

na oxidačních a redukčních reakcích.  

 

Princip fotokatalýzy a reakce, které při fotokatalýze probíhají, jsou znázorněny 

na obrázku 3 [5,6]. 
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Obrázek 3: Schéma fotokatalýzy a možných reakcí, které mohou probíhat (h+ je díra 

z páru elektron – díra, R je organická látka. 

 

K oxidaci organických polutantů dochází buď přímo, tento proces popisuje 

reakce 1 (1) nebo nepřímo, tuto variantu popisuje reakce 2 (2,3): 

reakce 1 h+ + R→R•  (1)  

reakce 2 h+ + H2O→ •OH + H+  (2) 

 •OH + R-H → H2O + R•, (3) 

kde h+ je díra, ze vzniklého páru elektron-díra a R je organická látka. 

 

Zakázaný pás je interval energie, ve kterém se nemůže nacházet žádný ze stavů 

elektronů v krystalové mříži. Energie zakázaného pásu je tedy energie, kterou potřebuje 

elektron, aby se dostal z valenčního do vodivostního pásu. Vodiče nemají žádný zakázaný 

pás, tudíž jejich valenční pás splývá s vodivostním a proto jsou vodivé. Polovodiče mají 
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šířku zakázaného pásu zhruba do 5 eV a izolanty mají vyšší energii zakázaného pásu než 

5 eV. V tabulce 2 je srovnání energie zakázaného pásu různých fotokatalyzátorů [7].  

 

Tabulka 2: Srovnání energií zákázaného pásu fotokatalyzátorů s korespondujícími  

vlnovými délkami záření [7]. 

Fotokatalyzátor Eg (eV) λ (nm) 

CdS 2,42 512,33 

ZnSe 2,70 459,20 

TiO2 3,20 387,45 

ZnO 3,37 367,91 

ZnS 3,60 344,40 

 

Při srovnání energií zakázaného pásu foto polovodičů uvedených v tabulce 7, má ZnO 

jednu z nejvyšších, tedy vlnová délka dopadajícího záření potřebného k excitaci je jedna 

z nejnižších. Pro TiO2, ZnO i ZnS musí být vlnová délka záření v oblasti UV spektra. 

Tabelovaná hodnota energie zakázaného pásu ZnO je 3,37 eV při pokojové teplotě, což 

odpovídá vlnové délce záření 368 nm [7]. Nicméně dopací dusíkem, vanadem, tantalem 

nebo hořčíkem lze snížit energii zakázaného pásu a korespondující vlnová délka záření se, 

v ideálním případě, posune do viditelné oblasti spektra [9,10]. 

 

 

Využití fotokatalytického efektu 

 

Velkým problémem mnoha zemí jsou organické kontaminanty obsažené ve znečištěné 

vodě. Hlavním problémem je jejich obrovské množství, chemická stabilita a nízká bio 

odbouratelnost v životním prostředí. Důležité je, aby se kontaminanty odbouraly dříve, než 

se do životního prostředí dostanou. Průmyslové podniky používají pro takové odbourávání 

výhodné oxidační procesy, které rozkládají toxické molekuly na méně škodlivé, případně 

je oxidují až na CO2 a H2O. Fotokatalýza je vhodným procesem k odbourávání 

organických kontaminantů. Nejčastěji využívaným nanomateriálem pro procesy čištění 

vody a ovzduší je TiO2. ZnO je také fotokatalyzátor, je ovšem levnější a má srovnatelnou 

energii zakázaného pásu s TiO2. ZnO tedy představuje alternativu k odbourávání 

škodlivých látek a někdy může vykazovat i větší aktivitu než TiO2. Přípravou ZnO 

na neorganickém podloží se využití ZnO jako katalyzátoru, resp. fotokatalyzátoru, může 

dále rozšířit. Kompozity jíl/ZnO jsou výhodné, jelikož jílové minerály mají vysokou 
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schopnost adsorpce různých chemických látek, tedy i polutantů, jejich adsorpční schopnost 

pak zvyšuje účinek heterogenní fotokatalýzy [10]. 

 

 

2.1.2 Metody přípravy ZnO 

 

Oxid zinečnatý má velké průmyslové využití například při výrobě pneumatik. Uvádí 

se, že jedna pneumatika obsahuje až 100 g ZnO. Vzhledem k velkému množství ZnO, 

které se ročně vyrábí, se mohou maloobjemové laboratorní techniky přípravy ZnO lišit 

od jeho průmyslové výroby.  

 

 

Průmyslová výroba ZnO 

 

Průmyslově se ZnO vyrábí pyrometalurgickými a hydrometalurgickými postupy [11]. 

 

 

Pyrometalurgické procesy 

 

Jsou založené na oxidaci par zinku při vysokých teplotách. Dělí se na nepřímý a přímý 

postup. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že u nepřímého způsobu je v prvé fázi nutné 

vyrobit kovový zinek, kdežto u přímého způsobu je vstupní surovina s obsahem zinku 

umístěna do kelímku společně s redukčním činidlem, přičemž při redukci v zahřátém 

kelímku vzniká zinek, který je odpařen a následně oxidován. Pyrometalurgickými procesy 

je možno získat ZnO s velikostí specifického povrchu řádově v jednotkách, maximálně 

desítkách m2/g. 

 

 

Nepřímý způsob 

 

Nepřímý způsob je založen na oxidaci par zinku. Výchozím materiálem je kovový 

zinek, který je umístěn do tavícího kelímku. Tento kelímek je zahříván na teploty okolo 

1250 °C, kdy dochází k vypařování roztaveného zinku. Páry zinku jsou následně vedeny 

do proudu vzduchu, kde dochází k jejich prudké oxidaci za vzniku ZnO, který je chlazen a 
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sbírán ve vacích. Čistota ZnO produkovaného tímto způsobem závisí na čistotě použitého 

kovového zinku. 

 

 

Přímý způsob 

 

Při tomto procesu se zahřívá sloučenina s obsahem zinku nad teploty 1000 °C 

v přítomnosti redukčního činidla, nejčastěji některé z forem uhlíku. Ohřevem dochází 

nejprve ke vzniku par kovového zinku, který je následně reoxidován podobným způsobem 

jako v případě nepřímého způsobu. Jako vstupní materiály se používají oxidické či 

sulfidické rudy zinku nebo odpadní materiály s obsahem zinku vznikající například 

při elektrolytickém pozinkování. ZnO vyrobený přímým způsobem je převážně využíván 

v průmyslu barev, či keramickém průmyslu. 

 

 

Hydrometalurgické procesy 

 

Hydrometalurgickými procesy je v dnešní době získáván převážně kovový zinek. 

Využití hydrometalurgických procesů pro výrobu ZnO je výrazně nižší než výroba 

pyrometalurgickými postupy, jelikož výsledný ZnO je většinou nižší čistoty a obsahuje 

vyšší podíl vody. Výhodou těchto procesů je, že lze získat aktivní ZnO, tedy oxid 

zinečnatý s mnohem vyšším specifickým povrchem, který je vysoce reaktivní. 

 

ZnO může vznikat jako vedlejší produkt například při výrobě dithioničitanu sodného, 

který se využívá v textilním a papírenském průmyslu. Sumární rovnice této výroby je: 

2NaHSO3 + Zn → Na2S2O4 + ZnO + H2O. (4) 

 

Další možností je tepelný rozklad hydrozinkitu, jehož stechiometrický vzorec je 

Zn5(CO3)2(OH)6 a vzniká reakcí zinečnatých solí s uhličitany v kapalné fázi. Rovnice 

přípravy hydrozinkitu a následný tepelný rozklad je [11]: 

5ZnSO4.7H2O + Na2CO3 → Zn5(CO3)2(OH)6 + 5Na2SO4 + 3CO2 + 32H2O (5) 

Zn5(CO3)2(OH)6 
°

 5ZnO + 2CO2 + 3H2O (6) 

  



20 
 

Laboratorní příprava ZnO 

 

Povrchové vlastnosti ZnO jsou velmi rozdílné pro rozdílnou orientaci krystalu, 

chemickou reaktivitu a velikost částic. ZnO v rozměrech nanometrů může v závislosti 

na použité technice přípravy nabývat rozličných tvarů od kulovitých částic až k nano 

spirálám, výsledný ZnO není však většinou tvarově jednodruhový, ale je směsí částic ZnO 

různých tvarů.  

 

Mezi významné chemické metody přípravy nanočástic ZnO patří metoda sol-gel a 

precipitační metoda. 

 

 

Metoda Sol-gel 

 

Sol-gel metody jsou založeny na přípravě koloidní suspenze požadované látky, která je 

převedena na viskózní gel a následně na pevný materiál. Pro sol gel postupy nejsou potřeba 

extrémní reakční podmínky, což je jejich výhodou. Reakce probíhají při pokojové teplotě a 

vyžadují jen mírné teploty k odstranění vody či alkoholu z gelu. 

 

Hlavní vliv na vlastnosti ZnO nanočástic připravených metodou sol-gel mají teplota 

sušení, doba kalcinace a teplota kalcinace. Hayata a spol. [12] připravovali nanočástice 

ZnO z hexahydrátu dusičnanu zinečnatého a polyvinyl alkoholu. Nejprve navážili příslušné 

stechiometrické množství těchto látek a ty následně rozmíchali každou zvlášť 

v deionizované vodě. Tyto dva roztoky smíchali a v kádince míchali magnetickým 

míchadlem 3 hodiny. Poté směs zahřívali na teplotu 80 °C po dobu 60 hodin 

za účelem získání gelu. Gel poté sušili 24 hodin a následně jej rozemleli na prášek. Tento 

prášek kalcinovali při teplotách 400, 500, 550, 600 a 700 °C. Autoři zjistili, že výsledná 

morfologie a velikost částic ZnO závisela na teplotě kalcinace, a potvrdili obecně známý 

trend, že s rostoucí teplotou roste i velikost částic výsledného ZnO. Ze snímků pořízených 

skenovacím elektronovým mikroskopem dále zjistili, že ZnO připravené touto metodou je 

homogenní.  
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Metoda Precipitační 

 

Precipitace, neboli srážení, je proces, při kterém se z roztoku vylučuje pevná látka, 

neboli sraženina, přídavkem činidla. 

 

Hayata a spol. [12] připravovali ZnO z roztoku hexahydrátu dusičnanu zinečnatého 

([Zn (NO3)2]·6H2O) a uhličitanu amonného ((NH4)2CO3) v deionizované vodě. Roztok 

[Zn (NO3)2]·6H2O po kapkách přidávali do roztoku ((NH4)2CO3). Výslednou směs míchali 

2 hodiny a sraženinu, která vznikla reakcí roztoků Zn(NO3)2 a (NH4)2CO3, zfiltrovali a 

několikrát promyli deionizovanou vodou a ethanolem. Po vysušení sraženiny při 100 °C a 

její následnou kalcinací při 500 °C po dobu 7 hodin získali nanokrystalický ZnO.  

 

Na obrázku 4 je ukázána morfologie precipitací připraveného nanokrystalického ZnO, 

výsledné částice jsou homogenní stejně jako při přípravě metodou sol-gel [12]. 

 

.  

Obrázek 4: Snímek pořízený SEM: Morfologie vyprecipitovaného nano ZnO [12]. 

 

Mezi další významné metody přípravy ZnO patří mechanochemické, sonochemické a 

mikrovlnné metody. Velmi rozšířenými maloobjemovými metodami přípravy ZnO jsou 

metody fyzikálního napařování z plynné fáze (PVD) a metody chemického napařování 

z plynné fáze (CVD), těmito postupy se připravují zejména tenké vrstvy ZnO [13].  
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2.1.3 Příklady použití ZnO  

 

Oxid zinečnatý má největší využití v gumárenství  při výrobě pneumatik, kde slouží 

jako aktivátor vulkanizace. Ovlivňuje jednak cenu vulkanizace, ale také výsledné vlastnosti 

gumy. Částice ZnO mohou zefektivnit vulkanizaci síry o více než 60 % [14]. 

 

Ve velkém množství se ZnO také používá jako aditivum do cementu nebo betonu, 

protože prodlužuje dobu tuhnutí cementu a zlepšuje hydraulické vlastnosti. ZnO má bílé 

zbarvení, proto se také používá jako pigment při výrobě barev. 

 

Používá se také jako katalyzátor, například pro výrobu metanolu z oxidu 

uhelnatého nebo oxidu uhličitého a vodíku. Oxid zinečnatý se, kvůli jeho vysoké absorpci 

UV záření v celém rozsahu a světelné stabilitě, využívá jako sluneční blokátor v kosmetice 

a farmacii. V kosmetice především v krémech, mastích a tkaninách, protože navíc 

vykazuje protizánětlivé a antibakteriální účinky.  

 

V elektronice se používá při přípravě varistorů, Scottkyho diod, tenkovrstvých 

tranzistorů. Přes půl století se využívá jako senzor plynu, jelikož jeho povrchová vodivost 

se mění  v závislosti na okolním plynu. Transparentní vodivé oxidy jsou polovodiče, které 

obsahují ZnO dopované galiem nebo hliníkem a mají široký rozsah energií zakázaných 

pásů. Používají se v solárních článcích, v displejích v kapalných krystalech, či jako 

povrchové vrstvy na okenních sklech, kde zajišťují jejich tepelnou ochranu a úsporu 

energií, kdy tyto vrstvy propouští pouze viditelné světlo, ale infračervené odrážejí. [1] 

 

 

2.2 Kaolín 

 

Kaolín je bílá hornina, která je z největšího podílu tvořena kaolinitem. Chemický 

vzorec kaolinitu je Al2Si2O5(OH)4 a teoretické chemické složení je 39,8 % hliníku, 

46,3 % křemíku a 13,9 % vody, ale většinou se v tomto ideálním složení nevyskytuje. 
Vzhledem k jeho bílému zbarvení se používá při výrobě porcelánu, papíru, keramiky, 

obkladaček, ale využívá se také k izolaci drátů či v gumárenství a pro žáruvzdorné 

materiály. 

 

 



 

2.2.1 Vlastnosti a struktura 

 

Kaolinit patří mezi 

serpentinu-kaolinu. Jedna vrstva fylosilikát

čtyřmi anionty kyslíku

to mohou být kationty Al

kyslíku, ale mohou to být také anionty OH

Fe2+, Mg2+, Mn2+, Ca2+ a Li

1:1 vrstevnaté jílové minerály. 

jsou propojeny jednou 

spojenou se sítí oktaedr

Kaolinit je 1:1 vrstevnatý jílový minerál a jeho stru

[15]. 

 

 

Žlutou barvou jsou 

Rovina aniontů oktaedrické sít

Hydroxylový povrch s 

tetraedrů jsou společné se

siloxanový povrch. Mezi hydroxylovým a siloxanovým povrchem jsou vodíkové m

které spojují jednotlivé vrstvy k

truktura kaolinitu 

mezi fylosilikáty (vrstevnaté jílové minerály), konkrétn

Jedna vrstva fylosilikátů je tvořena sítí tetraedrů

u a centrálním atomem, kterým nejčastěji bývá Si

mohou být kationty Al3+, Fe3+, Ge4+ , a sítí oktaedrů, která je složena z

kyslíku, ale mohou to být také anionty OH- a F-, a centrálního kationtu

a Li2+ ). Podle uspořádání sítí tetraedrů a oktaedr

1:1 vrstevnaté jílové minerály. Vrstva fylosilikátů 2:1 obsahuje dvě

 sítí oktaedrů, a vrstva fylosilikátů 1:1 je tvo

spojenou se sítí oktaedrů. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě vázány vodíkovými m

e 1:1 vrstevnatý jílový minerál a jeho struktura je znázorně

Obrázek 5: Struktura kaolinitu. 

Žlutou barvou jsou v obrázku 5 znázorněny tetraedry a růžovou barvou oktaedry. 

 oktaedrické sítě obsahuje skupiny OH a ty tvoří hydroxylový povrch

 kationty hliníku se nazývá Gibbsova vrstva. 

čné se sítí oktaedrů. Bazální atomy kyslíku v

Mezi hydroxylovým a siloxanovým povrchem jsou vodíkové m

které spojují jednotlivé vrstvy k sobě.  
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Siloxanový povrch je hydrofobní kv

Substitucemi za kationt 

hydrofilním. Čím více 

Hydrofilní povrch může také vzniknout p

strukturní poruchy.  

 

Bazální povrchy vrstev kaolinitu nesou velmi malý negativní permanentní náboj, který 

je připisován velmi malé izomorfní substituci Al

kaolinitu závisí na pH a na charakteristikách struktury jako je protonace a deprotonace 
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jednoznačně neurčuje polohu a orientaci dalších stavebních jednotek.

polytypní struktury jsou všechny možné alternativy klad

Při krystalizaci pak mů
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Obrázek 6: Struktura kaolinitu. 
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hydrofilní siloxanový povrch bude. 

OH skupin nebo jej mohou zapříčinit 

Bazální povrchy vrstev kaolinitu nesou velmi malý negativní permanentní náboj, který 

tetraedrech. Náboj na povrchu 

H a na charakteristikách struktury jako je protonace a deprotonace 
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že ze stejných stavebních jednotek vznikat celá řada jak 
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Kaolín může mít různé polytypy a to kaolinit, dickit, nakrit a halloysit. Chemické 

složení kaolinů je stabilní a lze ho vyjádřit takovýmto poměrem oxidů: 46,54 hm.% SiO2 , 

39,5 hm.% Al2O3 a 13,96 hm.% H2O. Přírodní kaolíny obvykle obsahují malá množství 

oxidů Fe, Ti, K a Mg. V tabulce 3 jsou vypsány příklady obsahů oxidů v různých vzorcích 

kaolinů [15]. 

 

Tabulka 3: Obsah oxidů v různých vzorcích kaolinů: Kaolinit 1 Keokuk, Iowa, USA 

(Keller et al.,1966); Kaolinit 2 Sedlec, Česká republika (Šindelář, 1979); Dickit 3 Barkley 

East, J.Afrika (Schmidt a Heckrodt, 1959); Dickit 4 Kamiensk, Polsko (Szpila, 1982); 

Nakrit 5 Hirvivaara, Finsko (Knorring et at., 1952) [15]. 

Oxid Kaolinit 1 Kaolinit 2 Dickit 3 Dickit 4 Nakrit 5 

SiO2 46,40 46,57 46,43 46,52 46,32 

TiO2 - 0,14 - - - 

Al2O3 39,52 37,68 39,54 38,62 39,65 

Fe2O3 0,09 0,70 0,15 0,50 0,05 

FeO - 0,27  0,07  

MgO 0,15 0,21 0,17 - 0,08 

CaO 0,23 0,11 - - - 

K2O 0,01 0,95 0,02 - - 

Na2O 0,09 0,05 0,03 - - 

H2O 13,90 13,43 14,20 14,10 14,21 

Celkem 100,23 100,12 100,54 99,88 100,31 

 

Při zahřívání kaolinitu se mění jeho struktura. Voda vázaná na vnějším povrchu se 

uvolňuje při teplotě okolo 60 °C. K dehydroxylaci obecně dochází při teplotách okolo 

600 °C, kdy reagují dvě OH skupiny za vzniku vody, která se uvolní. Takto přeměněný 

kaolinit se nazývá metakaolinit. Při teplotách okolo 950 °C se metakaolinit 

přeměňuje na Si-Al spinel a v rozmezí teplot 1200-1250 °C dochází k další přeměně 

za vzniku mullitu a krystobalitu. Teplota dehydroxylace závisí na uspořádání struktury a 

výskytu strukturních poruch. Kaolinity, které mají dobře uspořádanou strukturu podléhají 

dehydroxylaci při vyšších teplotách než kaolinity s neuspořádanou strukturou. 

 

Kaolín je žáruvzdorný a také chemicky inertní v celém rozsahu pH. Ve vodném 

prostředí je plastický a po vysušení či vyžíhání ztvrdne. Plasticita je důležitou 
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technologickou vlastností keramických surovin a představuje schopnost materiálu vytvářet 

s vodou tvárné těsto. Závisí na velikosti zrna a přítomnosti koloidních látek, které ovlivňují 

schopnost kaolínu přijmout a vázat vodu. Uměle je možno plasticitu zvýšit odležením 

na vzduchu, jako nechávali kaolín v Číně i přes sto let. Vlastnosti kaolínu jsou ve velké 

míře ovlivněny tvarem, velikostí částic a přítomností adsorbovaných látek na povrchu 

vrstev, což záleží na ložisku, kde se kaolín těží. 

 

 

2.2.2 Úprava kaolinitu 

 

Modifikace kaolinitu může být chemická, mechanická nebo jejich kombinace, která se 

používá nejčastěji.  

 

 

Chemická modifikace 

 

Kaolinit se může chemicky upravovat interkalací, roubováním, exfoliací a delaminací, 

nebo se může aktivovat kyselinami.  

 

Interkalace se provádí za účelem přemístit atomy, molekuly či ionty do mezivrství 

jílového minerálu a tím získat nový materiál s danými vlastnostmi, ve kterém existují 

kovalentní vazby a slabé vazebné síly mezi hostitelskou buňkou a hostem. Nejčastěji se 

provádí interkalace organických molekul jako močoviny, octanu amonného či hydrazínu. 

Příkladem využití je interkalace komplexních kationtů, kde se ve struktuře jílu vytvoří 

pilíře, které mohou sorbovat organické látky nebo se může interkalovat lék, který se bude 

pozvolna v organismu uvolňovat. Roubování se vyznačuje vznikem kovalentních vazeb 

mezi reaktivními hydroxylovými skupinami a funkčními organickými skupinami. Vzniklé 

organicko – anorganické hybridní sloučeniny vykazují mechanickou stabilitu anorganické 

struktury s reaktivitou organofunkčních skupin. Kaolinity mohou adsorbovat různé typy 

neutrálních organických sloučenin. Většina adsorbovaných sloučenin podléhá desorpci 

po promývání vodou nebo po zahřátí. Organické sloučeniny schopné interkalace lze 

rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří sloučeniny, které tvoří vodíkové vazby, mezi ně 

patří například hydrazin, močovina nebo formamid. Molekuly hosta musí obsahovat 

skupiny donor a akceptor, aby došlo k přerušení vazby 1:1 vrstev. Druhou skupinou jsou 

sloučeniny s vysokým dipólmomentem a třetí soli s krátkými řetězci mastných kyselin. 
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Interkalace kaolinitu vyžaduje mnoho času, například interkalace močovinou se provádí 

při 60-110 °C po dobu až 8 dní. Rychlost interkalace závisí jednak na typu hosta, teplotě, 

koncentraci, ale také na typu a velikosti částic kaolinitu.  

 

Exfoliace je proces separace vrstev silikátu. Exfoliací je narušena orientace mezi 

vrstvami a vazebné síly jsou přerušeny. Nejčastěji se provádí interkalací organických 

molekul močoviny, kdy se nakonec močovina z jílu vymyje, a zůstanou menší agregované 

částice tvořené jen několika vrstvami. Ztenčení destičkových částic exfoliací, neboli 

delaminací, kdy je uložení vrstev zachováno, je obtížný proces, jelikož je potřeba překonat 

vazebnou energii mezi 1:1 vrstvami, což je v celém objemu prakticky nemožné.  

 

Při aktivaci kaolinitu kyselinami nebo selektivním loužením, nahrazují protony 

kyseliny kationty v oktaedrech, čímž se naruší oktaedrické vrstvy, jelikož dochází 

k postupnému rozpadání oktaedrů. Výsledný jíl bude porézní hydratovaný amorfní křemen. 

Cílem loužení v kyselinách je zvětšit specifický povrch, avšak příliš intenzivní loužení 

vede k rozpuštění oktaedrů a zbylé tetraedry vytvoří silikagel. 

 

 

Mechanické a tepelné zpracování 

 

Tyto postupy úpravy kaolinitu zahrnují zejména mletí, zpracování ultrazvukem a 

tepelný šok.  

 

Mletí je mechanický proces zmenšování tuhých částic vedoucí k zvětšení specifického 

povrchu materiálu. K mlecímu účinku dochází v mlýnech vlivem tlaku, nárazu a tření. 

Podle prostředí, ve kterém mletí probíhá, jej dělíme na dva základní typy: 1) mletí za sucha 

a 2) mletí za mokra, dalšími typy mletí mohou být mletí s povrchově aktivní tekutinou, 

nebo kryogenní mletí. Mlecí zařízení můžeme rozdělit podle velikosti částic, kterých 

chceme mletím dosáhnout, na drtiče, řezací stroje, mlýny a ultra jemné mlýny. Mlýny 

mohou být vibrační, kulové, tryskové, tyčové a kryomlýny. Mechanické zpracování 

ovlivňuje jak fyzikální, tak i chemické vlastnosti kaolinitu. I přesto, že je mletí používáno 

zejména za účelem zvýšení specifického povrchu mletého materiálu, při dlouhodobém 

mletí malé částice agregují a výsledný specifický povrch se může po mletí zmenšit.  
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Úprava ultrazvukem je další metodou mechanické modifikace kaolinitu vedoucí 

ke zmenšení velikosti částic. Působením ultrazvuku na kaolinit dochází 

k exfoliaci/delaminaci jeho vrstev a výsledkem jsou zmenšené částice, vznik translačních 

poruch mezi vrstvami 1:1 a zvětšení specifického povrchu. Velikost výsledných částic 

po působení ultrazvukem závisí na době, výkonu a podílu vzorku a vody, přičemž je 

výhodnější kratší doba působení s vyšším výkonem ultrazvuku. 

 

Další možností mechanické úpravy kaolinitu je tepelný šok. Tepelný šok je prudký 

ohřev, při kterém dojde k explozivnímu úniku vody z mezivrství, čímž se kaolinit 

exfoliuje. Touto metodou vznikne lehký, inertní, nehořlavý a izolační materiál. 

 

Příkladem využití kombinace chemické a mechanické úpravy může být mletí 

v kyselinách, buď v kulovém či vibračním mlýně v kyselině chlorovodíkové [16]. 

 

 

2.2.3 Použití kaolínu 

 

Kaolín, bílá kaolinitem bohatá hornina, se buď v surovém stavu nebo po úpravě 

plavením, tříděním v proudu vzduchu, mletím, flotací, chemickým bělením či 

elektromagnetickou separací využívá k výrobě porcelánu, obkladaček, papíru, 

žáruvzdorného materiálu, jako plnivo v PVC, izolaci drátů aj. Využití vychází z jeho bílé 

barvy, snadné dispergovatelnosti, jemného zrna, chemické inertnosti, nízké abrazi a 

především z jeho nízké ceny.  

 

Bělost kaolínu je hlavním faktorem pro jeho použití bez tepelných úprav například 

na výrobu papíru. Papírenský kaolín jako plnidlo papíru má bělost minimálně 67 %. 

Nátěrový kaolín musí mít zrnitost z 64 % pod 0,004 mm, bělost minimálně 84 % a musí 

obsahovat co nejméně křemene. Kaolín, který je určen ke zpracování žíháním, by měl 

obsahovat co nejvíce Al2O3 a co nejméně taviv.  

 

Plasticita kaolínu závisí na jeho krystalinitě. Hrubozrnný kaolín, s velikostí krystalu 

nad 0,005 mm, a dobře uspořádaný má nízkou plasticitu a není tedy vhodný pro keramické 

výrobky. Naopak jemně krystalický kaolinit, s velikostí krystalů pod 0,001 mm, a střední 

uspořádaností je vysoce plastický a má dobré licí vlastnosti.  
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Plavený kaolín, jako plnivo gumy, může být časem nahrazen sráženým SiO2, jelikož 

dodává výrobku větší pružnost, pevnost a odolnost vůči abrazi. Ovšem nevýhodou vůči 

kaolínu je jeho dvojnásobná cena [15]. 

 

 

2.3 Příklady přípravy kompozitů jíl/ZnO 

 

Materiály s obsahem ZnO se často používají pro výrobu solárních článků a jako 

fotokatalyzátory. Protože ZnO je vysoce fotoreaktivní, tepelně stabilní, není toxický a lze 

jej připravit poměrně levně, je komerčně zajímavý pro výrobu keramických obkladů, 

fotoaktivních cementů, barev a dalších výrobků ve stavebnictví, které by mohly být 

potenciálním „čističem“ vzduchu či vody. Kompozity typu jíl/ZnO se také mohou využívat 

jako katalyzátory při dehydratační reakci methanolu za vzniku dimethyletheru, jenž je 

vhodná alternativa dieselového paliva, jelikož neobsahuje sloučeniny síry a dusíku [17]. 

ZnO má antibakteriální účinky a na jíl je možné intekalovat různé léky, takže se spojení 

jíl/ZnO využívá ve zdravotnictví či veterinářství, například jako krmný doplněk pro selata, 

které trpí průjmy [18]. 

 

Kompozity jíl/ZnO se nejčastěji připravují sol gel metodou, in situ syntézou či mletím.  

 

 

2.3.1 Kompozity jíl/ZnO sol-gel metodou 

 

Obecně jsou sol-gel metody založeny na přípravě koloidní suspenze, která se převádí 

na viskózní gel a poté na pevný materiál.  

 

Fatimah a kol. [10] využili metodu sol-gel pro přípravu kompozitu 

montmorillonit/ZnO. K přípravě použili montmorillonit, ZnCl2·2H2O, NaOH, H2SO4 a 

cetyl trimethyl amonium chlorid (CTMACl). Vzorek montmorillonitu nejprve po dobu 

6 hodin aktivovali 0,5 mol·dm-3 roztokem H2SO4. Následovala jeho filtrace a promytí 

destilovanou vodou až do neutrálního pH filtrátu. Dále připravili vodnou suspenzi 5 hm. % 

montmorillonitu v destilované vodě. Do této suspenze následně přidávali CTMACl po 

kapkách do obsahu látkového množství 2,5 mmol CTMACl na gram montmorillonitu a 

tuto směs míchali přes noc při pokojové teplotě. Prekurzor Zn2+ byl připraven v 50 % 
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směsi vody a isopropanolu čtyřhodinovým mícháním ZnCl2 s NaOH v poměru 1:1. Takto 

připravený prekurzor následně přidávali po kapkách do suspenze monmorillonitu až bylo 

dosaženo 0,5 hm. % Zn2+. Tuto směs míchali přes noc, poté promývali deionizovanou 

vodou, dokud nebylo pH filtrátu neutrální a neobsahoval ionty Cl-. Směs vysušili a 

kalcinovali 4 h při teplotě 500 °C. Fotodegradačním experimentem potvrdili, že zvýšená 

adsorpční schopnost připraveného kompozitu ZnO/montmorillonit pomáhá urychlení 

fotooxidační reakce rozkladu methylenové modři. 

 

Další způsob přípravy montmorillonit/ZnO sol-gel metodou zkoušeli Fatimah a 

Huda [17]. Před vlastní syntézou montmorillonit aktivovali v kyselém roztoku. Prekurzor 

ZnO si připravili 1h mícháním Zn(CH3COO)2.2H2O ve směsi vody s isopropanolem. 

Přípravu disperze ZnO s montmorillonitem provedli přídavkem ZnO prekurzoru 

do suspenze aktivovaného montmorillonitu tak, aby obsahoval 5 hm.% zinku. V dalším 

kroku tuto směs míchali přes noc, následně zfiltrovali a kalcinovali při 500 °C. Při studiu 

připraveného kompozitu pomocí skenovací elektronové mikroskopie pozorovali ZnO 

ve formě agregovaných částic deponovaných na povrchu montmorillonitu (obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7: Srovnání montmorillonitu (a) s kompozitem montmorillonit/ZnO (b) [17]. 

 

Hu a kol. [18] připravili kompozit ZnO-monmorillonit metodou sol-gel interkalace. 

Před samotnou syntézou montmorillonit upravili sušením při 80 °C po dobu 24 h, mletím a 

jeho následným dispergováním ve vodě připravili 10 % suspenzi. Částice ze suspenze 

separovali sedimentací a poté je opět vysušili při 80 °C a pomleli. Pro syntézu ZnO-

montmorillonit nejprve smíchali roztok chloridu zinečnatého s roztokem hydroxidu 

sodného v molárním poměru 1:15. Tuto směs nechali míchat 24 h při 70 °C. ZnO-

montmorillonit získali přidáním směsi chloridu zinečnatého s hydroxidem sodným 
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do suspenze exfoliovaného montmorillonitu a 24 h mícháním při 70 °C. Výsledný 

kompozit odstředili, 3x promyli destilovanou vodou a sušili 3 dny při 50 °C. 

 

 

2.3.2 Kompozity jíl/ZnO mlecími metodami 

 

Mletí se obvykle provádí za účelem snížení velikosti částic a zvýšení specifického 

povrchu materiálu, ale využívá se i k syntézám.  

 

Ananthakumar a kol. [19,20] před přípravou kompozitu kaolín/ZnO připravili samotné 

klastry ZnO mikrovlnnou syntézou z reakční směsi Zn(NO3)2.4H2O a kyseliny citrónové. 

Reaktanty nechali nejprve míchat 2 h ve 250 ml destilované vody a poté vložili 

do mikrovlnné  jednotky na dobu 30 min. s výkonem 300 W. Následně směs vysušili a 

vložili opět do mikrovlnné pece na 120 s při výkonu 500 W. Poté směs natavili, kdy 

se během 15minut vytvořily póry a kalcinovali 30 min v mikrovlnné jednotce při výkonu 

950W. Povrch kaolínu aktivovali kyselinou dusičnou a kompozit kaolín/ZnO připravili 2 h 

mletím kyselé suspenze kaolínu s předem syntetizovanými klastry ZnO. Výsledný produkt 

odstředili a vysušili. 

 

Další možností může být mletí vodní směsi v kulovém mlýně. Kaimin a kol. [21] 

připravili směs ZnO, kaolinitu a vody, v molárním poměru Zn:Al 1:2, tuto směs následně 

mleli po dobu 18 h a po mletí ji vysušili při 105 °C. Výsledný kompozit kaolin/ZnO 

homogenizovali v třecí misce. Jiný postup publikovaný Segnitem a kol. [22] vychází 

ze směsi kaolínu a ZnO, kterou pomleli ve vibračním mlýně. Mletou směs následně 

zpracovali lisováním do pelet, které žíhali při 700-1100 °C. Tímto postupem získali 

kompozit typu metakaolinit/ZnO. 

 

 

2.3.3 Kompozity jíl/ZnO in situ metodou 

 

Kompozit typu jíl/ZnO lze také připravit in situ metodou, tento postup publikoval např. 

Németh a kol. [23]. Při syntéze autoři použili jako nosič montmorillonit a kaolinit. Kaolinit 

(resp. montmorillonit) homogenizovali dvoudenním mícháním s 200 ml dimethyl sulfoxidu 

při 65 °C. Získanou směs poté promyli v methanolu, odstředili a vysušili při 60 °C. 

V dalším kroku připravili roztok dihydrátu cyklohexanmáselnanu zinečnatého v dimethyl 
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sulfoxidu. Za stálého míchání k tomuto roztoku přidali 0.1 ml 0.1 mol·dm-3 vodného 

roztoku NaOH, tak aby byl výsledný poměr Zn2+:OH- 1:1. Připravený roztok Zn 

prekurzoru následně smíchali se suspenzí jílu, vzniklou směs míchali přes noc. Dalším 

přídavkem roztoku NaOH dosáhli vzniku výsledného kompozitu kaolín (resp. 

montmorillonit)/ZnO, který z reakční směsi separovali odstředěním, získaný materiál 

následně vysušili při 200 °C po dobu 3 h. 

 

 

2.4 Metody charakterizace kompozitu kaolín/ZnO 

 

K charakterizaci kompozitů kaolín/ZnO mohou být využity například skenovací 

elektronová mikroskopie pro mapování morfologie, rentgenová fluorescenční analýza, 

která slouží ke zjištění chemického složení vzorků či rentgenová difrakční analýza 

pro studium struktury a fázového složení připraveného materiálu. Pro ověření 

fotokatalytické aktivity, se nejčastěji využívají testy založené na odbourávání barviva, 

které je fotodegradováno v závislosti na čase osvitu. 

 

 

2.4.1 Rentgenová fluorescenční analýza 

 

Často používanou metodou analýzy chemického složení je rentgenová fluorescenční 

analýza (XRFS), která se provádí s využitím rentgenových fluorescenčních spektrometrů. 

Oproti ostatním metodám analýzy chemického složení, má tu výhodu, že není nutný 

převod vzorku do roztoku.  

 

XRFS je založena na měření sekundárního rentgenového záření emitovaného vzorkem. 

Podstatou analýzy je excitace elektronu v atomech vzorku primárním rentgenovým 

svazkem emitovaným rentgenkou a následná relaxace, kdy elektrony z orbitalů o vyšší 

energii zaplní volné místa v nižších orbitalech, přičemž se přebytečná energie těchto 

elektronů vyzáří ve formě rentgenového záření, které je detekováno. Intenzita 

sekundárního rentgenového záření je přímo úměrná koncentraci prvku ve vzorku. 

 

Analyzovaný vzorek se nejčastěji lisuje do tablety nebo taví do perly. Touto metodou 

mohou být charakterizovány jak kovové či nekovové, tak sypké či kompaktní materiály, 

mohou být dokonce analyzovány i kapalné vzorky. Spektrofotometry mohou být buď 
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vlnově či energiově disperzní, podle detektoru, který je využit pro detekci vzorkem 

emitovaného sekundárního záření. Princip XRFS je znázorněn na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Schéma RTG fluorescenčního spektrometru. 

 

 

2.4.2 Rentgenová difrakční analýza 

 

Pro studium struktury materiálu se využívá rentgenová difrakční analýza (XRD), která 

se provádí s využitím rentgenových difraktometrů. Principem této analýzy je detekce 

difraktovaného rentgenového záření, kdy primární svazek rentgenového záření dopadá 

na vzorek a je rozptýlen (difraktován) na elektronech atomového obalu. Aby došlo 

ke konstruktivní interferenci rozptýleného záření, musí platit Braggova podmínka, tedy 

dráhový rozdíl dvou paprsků odražených od sousedních rovin krystalové mříže musí být 

roven celočíselnému násobku vlnové délky, neboli 

2   , (7) 

kde d je vzdálenost rovnoběžných rovin v krystalu, θ je úhel dopadu rovnoběžných 

paprsků záření, λ je vlnová délka záření a n je řád difrakce.  
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Na obrázku 9 je zjednodušené schéma RTG difraktometru.  

 

 

Obrázek 9: Schéma RTG difraktometru. 

 

 

2.4.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

 

Skenovací elektronová mikroskopie je založena na interakci svazku urychlených 

elektronů se vzorkem. Elektrony emitované katodou a urychlované kladným napětím 

na anodě vytváří primární svazek, který je elektromagnetickými čočkami ostře fokusován 

na povrch vzorku. Vychylovací cívky řádkovacího systému umožňují, aby tento svazek 

bod po bodu a řádek po řádku systematicky přejížděl (řádkoval) vymezenou oblast.  

 

Elektrony primárního elektronového svazku dopadají na povrch pevného vzorku 

s vysokou energií. Pronikají do určité hloubky pod povrch a jsou látkou rozptylovány a 

absorbovány. Při dopadu elektronů dochází současně k několika procesům: část elektronů 

je absorbována, část odražena (pružné elektronové srážky), dochází k emisi sekundárních 

elektronů (nepružné srážky) a k emisi rentgenového záření. Sekundární elektrony lze 

emitovat pouze z povrchové vrstvy, proto jejich detekování přináší informaci pouze 

o povrchu vzorku. K emisi rentgenového záření dochází při emisi sekundárních elektronů. 

Při vyražení elektronu se díra zaplní elektronem z vyššího orbitalu, tudíž elektronem 

o vyšší energii a přebytečná energie se vyzáří ve formě rentgenového záření. Detekováním 

tohoto rentgenového záření můžeme zjistit chemické složení vzorku. Na obrázku 10 je 

znázorněno schéma skenovacího elektronového mikroskopu [24].  
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Obrázek 10: Schéma skenovacího elektronového mikroskopu. 

 

 

2.4.4 Testování fotodegradační aktivity 

 

Pro účely posouzení fotodegradační aktivity fotokatalyzátorů byla navržena řada 

postupů zahrnující jejich testování v kapalné a plynné fázi. I přes velké množství různých 

metod testování zůstává metoda odbourávání modelového barviva v kapalné fázi 

nejrozšířenějším testem fotodegradační aktivity jak práškových fotokatalyzátorů, tak i 

fotokatalyticky aktivních tenkých filmů. Princip této metody je založen na měření úbytku 

množství barviva, které bylo po zvolenou dobu v kontaktu s testovaným fotokatalyzátorem 

za současného působení záření s vhodným rozsahem vlnových délek. Prakticky se tento 

úbytek množství barviva hodnotí na základě měření změny absorbance jeho vodného 

roztoku před osvitem a po zvolenou dobu osvitu. Vlastní měření lze tedy rozdělit do dvou 

kroků: v první kroku je po zvolenou dobu suspenze barviva a fotokatalyzátoru ponechána 

v kontaktu bez osvitu z důvodu dosažení adsorpční rovnováhy, ve druhém kroku je zapnut 

osvit a probíhá fotodegradace neadsorbovaného barviva. Schematicky jsou oba kroky 

znázorněny na obrázku 11.  
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Obrázek 11: Schéma uspořádání testu fotokatalýzy. 

 

Měření je prováděno v nádobách, do kterých se naváží dané množství vzorku a 

odpipetuje dané množství vodného roztoku barviva o známé koncentraci. V tomto systému 

se nejprve musí ustanovit rovnováha, což znamená, že se vzorek s vodou a barvivem míchá 

určitou dobu v temnu. Poté se odebere vzorek, přefiltruje a pomocí UV-VIS 

spektrofotometru se změří absorbance získaného filtrátu. Následuje osvit systému UV 

zářením, kdy se v pravidelných intervalech odebírá vzorek a opět se měří absorbance 

filtrátu. Z absorbancí se pomocí předem nachystané kalibrační křivky vypočte koncentrace 

barviva.  

 

Nejčastější detekční technikou u tohoto testu je, jak již bylo zmíněno, UV-VIS 

spektrofotometrie. Vlastní vyhodnocení dat získaných během měření (tedy absorbance 

roztoku barviva při určité vlnové délce) vychází z Lambertova – Beerova zákona, který 

vyjadřuje vztah mezi koncentrací látky v roztoku a její absorbancí. Absorbance je 

schopnost látky pohlcovat elektromagnetické záření dané vlnové délky. Při průchodu 

světelného toku vzorkem dochází k zeslabení intenzity, jelikož částice vzorku část 

elektromagnetického záření pohlcují. Záření, které vzorkem projde je detekováno. 

Transmitance neboli propustnost je dána vztahem 

, (8) 

kde I je intenzita záření po průchodu vzorkem a I0 je intenzita vstupujícího záření.  

 

Transmitance nabývá hodnot 0 až 1. Nulovou hodnotu absorbance má vzorek 

tehdy, když je veškeré záření pohlceno a hodnotu 1 vzorek, kterým veškeré záření projde. 

Množství absorbovaného záření lze vypočítat z hodnoty transmitance podle rovnice (9). 
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  (9) 

 

Na obrázku 12 je znázorněno zjednodušené blokové schéma jednopaprskového UV-

VIS spektrofotometru.  

 

Obrázek 12: Schéma jednopaprskového UV-VIS spektrofotometru. 
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3 Praktická část 

 

Praktická část je zaměřena na přípravu kompozitů kaolín/ZnO kalcinačním procesem, 

následnou charakterizaci tohoto kompozitu RTG difrakční analýzou, RTG fluorescenční 

analýzou a skenovací elektronovou mikroskopií, a stanovení fotodegradační aktivity těchto 

kompozitů.  

 

Experimentální část je rozdělena do tří částí: 

 

I. Příprava kompozitů kaolín/ZnO s využitím chloridu zinečnatého. 

 

II. Charakterizace připravených kompozitů vybranými metodami. 

 

III. Stanovení fotodegradační aktivity vybraných vzorků. 

 

 

3.1 Příprava kompozitů kaolín/ZnO 

 

Kompozity kaolín/ZnO byly připraveny kalcinačním procesem, který je založen na 

termickém rozkladu produktů reakce chloridu zinečnatého a uhličitanů, při němž vzniká 

oxid zinečnatý. Jako výchozí látky byly použity kaolín, chlorid zinečnatý, uhličitan sodný 

a uhličitan amonný. Množství výchozích látek bylo voleno tak, aby směs kaolínu 

s chloridem zinečnatým obsahovala 10, 25 a 50 hm.% chloridu zinečnatého, pak by tedy 

výsledné kompozity, při 100 % výtěžnosti, obsahovaly 6, 15 a 30 hm.% ZnO. 

 

Průběh přípravy lze vyjádřit třemi hlavními kroky:  

 

i. Smísení chloridu zinečnatého s kaolínem. 

ii. Reakce směsi ZnCl2 s kaolínem s uhličitanem sodným resp. amonným 

za vzniku trihydrátu uhličitanu disodno-trizinečnatého resp. bis(uhličitanu) 

hexakis(hydroxid) zinečnatého fixovaných na povrchu kaolinitu. 

iii. Termický rozklad trihydrátu uhličitanu disodno-trizinečnatého resp. 

bis(uhličitanu) hexakis(hydroxid) zinečnatého fixovaných na povrchu kaolinitu 

za vzniku kompozitu kaolín/ZnO. 
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Postup přípravy kompozitů kaolín/ZnO je schématicky znázorněn na obrázku 13. 

 

 

Obrázek 13: Schématické znázornění postupu přípravy kompozitů kaolín/ZnO. 

 

Z předchozího výčtu kroků prováděných v průběhu přípravy kompozitů a z obrázku 13 

jsou patrné kritické parametry ovlivňující výtěžnost a fotodegradační aktivitu výsledného 

ZnO. Výtěžnost bude ovlivněna dobou kontaktu ZnCl2 a kaolínu, dále přichází i v úvahu 

typ a množství uhličitanu, a doba reakce ZnCl2 s daným uhličitanem, výslednou 

fotodegradační aktivitu pak bude ovlivňovat zejména teplota kalcinace.  

 

V prvé fázi experimentální části byl testován vliv doby kontaktu ZnCl2 a kaolínu, jako 

rozhodčí parametr pro výběr optimální doby kontaktu byl vybrán obsah zinku 

ve výsledných kalcinovaných kompozitech a jejich fotodegradační aktivita. Ve druhé fázi 

byl testován vliv typu uhličitanu, přičemž rozhodčí parametr pro výběr optimálního typu 

uhličitanu byla fotodegradační aktivita kalcinovaných kompozitů.  
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Připravené kompozity kaolín/ZnO byly pojmenovány XZinkaYZ, kde X značí způsob 

přípravy, Y značí procentuální zastoupení ZnCl2 ve směsi s kaolínem 

(10 hm.% ~ XZinka1Z, 25 hm.% ~ XZinka2Z, 50  hm.% ~ XZnika5Z) a Z značí teplotu 

kalcinace (100 °C ~ XZinkaY1 (vysušený vzorek), 200 °C ~ XZinkaY2, 300 °C ~ 

XZinkaY3, 400 °C ~ XZinkaY4, 500 °C ~ XZinkaY5, 600 °C ~ XZinkaY6). Například 

1Zinka25 znamená, že kompozit byl připraven postupem prvním, směs kaolínu se ZnCl2 

obsahovala 25 % ZnCl2 a byl kalcinován při 500 °C. 

 

 

3.1.1 Optimalizace doby kontaktu kaolínu a ZnCl2 

 

V rámci této optimalizace byl testován vliv doby kontaktu kaolínu a ZnCl2, uvedené 

složky byly ponechány v kontaktu po dobu 24 hodin a 1 hodiny. Vzorek připravený 

s dobou kontaktu 24 h byl označen 1ZinkaYZ, vzorek připravený s dobou kontaktu 1 h byl 

označen 2ZinkaYZ. U obou postupů byla nejprve připravena směs kaolínu a ZnCl2 

homogenizací těchto složek v třecí misce s tloučkem. Navážky kaolínu a ZnCl2 byly 

voleny tak, aby tato směs obsahovala 10, 25 a 50 hm.% ZnCl2 (při 100 % výtěžnosti 

odpovídá 6, 15 a 30 hm.% ZnO). Po 24h kontaktu kaolínu s chloridem zinečnatým byl 

k připraveným směsím přidán nasycený roztok uhličitanu sodného s 50 % přebytkem a 

destilovaná voda v množství zajišťující míchatelnost vzniklé směsi. Směs byla následně 

míchána po dobu 3h, poté filtrována, získaný filtrační koláč byl vysušen a homogenizován 

v třecí misce s tloučkem. Vysušený a rozetřený kompozit byl následně kalcinován 1 h 

při teplotách 300, 400 a 500 °C.   

 

 

3.1.2 Testování vlivu typu použitého uhličitanu 

 

Postup přípravy kompozitů je, až na drobné změny, analogií předchozího postupu.  

Doba kontaktu kaolínu a ZnCl2 byla jedna hodina, k této směsi byl následně přidán 

nasycený vodný roztok uhličitanu amonného anebo uhličitanu sodného s 50 % přebytkem. 

Po 3 h míchání vzniklých suspenzí byly vzniklé kompozity zfiltrovány, promyty tak, aby 

vodivost filtrátů dosáhla hodnoty 1 mS.cm-1, promyté filtrační koláče byly vysušeny a 

homogenizovány rozetřením v třecí misce s tloučkem. Připravené kompozity byly 

kalcinovány 1 h při 200, 300, 400, 500 a 600 °C.  
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V tabulce 4 je uvedeno množství použitých navážek kaolínu, chloridu zinečnatého, 

uhličitanů a 1. množství destilované vody zajišťující míchatelnost směsí (v tabulce 

označeno m ) a 2. množství vody potřebné k promytí vzorků (v tabulce 

označeno m ). 

 

Tabulka 4: Navážky výchozích látek a destilované vody. 

 

 

 

3.2 Charakterizace připravených kompozitů 

 

Připravené kompozity byly charakterizovány pomocí rentgenové fluorescenční 

spektroskopie, rentgenové difrakční analýzy, skenovací elektronové mikroskopie a 

termickou analýzou. 

 

 

3.2.1 Rentgenová fluorescenční spektroskopie 

 

Rentgenová fluorescenční analýza byla provedena s využitím přístroje SPECTRO 

XEPOS (Obrázek 14). 

Vzorek mkaolín 

(g) 

m  

(g) 

m  

(g) 

m

(g) 

m  

(g) 

m  

(g) 

1Zinka1Z 45 5 5,8 - 100 - 

1Zinka2Z 37,5 12,5 14,5 - 71 - 

1Zinka5Z 25 25 29,1 - 25 - 

2Zinka1Z 45 5 5,8 - 250 - 

2Zinka2Z 37,5 12,5 14,5 - 100 - 

2Zinka5Z 25 25 29,1 - 80 - 

3Zinka1Z 45 5 5,8 - 150 1000 

3Zinka2Z 37,5 12,5 14,5 - 60 1000 

3Zinka5Z 25 25 29,1 - 30 1200 

4Zinka1Z 45 5 - 5,3 200 1000 

4Zinka2Z 37,5 12,5 - 13,2 60 800 

4Zinka5Z 25 25 - 26,4 0 2000 
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Obrázek 14: Přístroj SPETRO XEPOS. 

 

Vzorky byly připraveny ve formě lisovaných tablet, pojivem byl vosk. Rentgenová 

fluorescenční spektroskopie byla provedena pro všechny nekalcinované vzorky. Ztráta 

žíháním byla určena na základě změny hmotnosti vzorků kompozitů po 1 h kalcinaci 

při 1000 °C. Obsah ZnO v kompozitech připravených v rámci části „Optimalizace doby 

kontaktu“, tedy kompozitech 1Zinka11, 1Zinka21, 1Zinka51, 2Zinka11, 2Zinka21 a 

2Zinka51 je uvedeno v tabulce 5. Chemické složení kompozitů připravených v rámci části 

„Testování vlivu typu použitého uhličitanu“, tedy kompozitů 3Zinka11, 3Zinka21, 

3Zinka51, 4Zinka11, 4Zinka21 a 4Zinka51  je uvedeno v tabulce 6. 

 

Tabulka 5: Obsah ZnO ve vzorcích 1ZinkaYZ a 2ZinkaYZ. 

Oxidy 1Zinka11 
(hm.%) 

1Zinka21 
(hm.%) 

1Zinka51 
(hm.%) 

2Zinka11 
(hm.%) 

2Zinka21 
(hm.%) 

2Zinka51 
(hm.%) 

ZnO 5,7 12,2 28,1 6,6 16,6 27,8 

ZŽ 13,5 21,7 29,3 13,1 16,8 25,1 

 

Porovnáním obsahů ZnO ve vzorcích připravených 24 h a 1 h kontaktem je zřejmé, že 

doba kontaktu neovlivňuje výtěžnost ZnO v připravených kompozitech. 

  



43 
 

Tabulka 6: Chemické složení vzorků 3ZinkaYZ a 4 ZinkaYZ. 

Oxidy 3Zinka11 
(hm.%) 

3Zinka21 
(hm.%) 

3Zinka51 
(hm.%) 

4Zinka11 
(hm.%) 

4Zinka21 
(hm.%) 

4Zinka51 
(hm.%) 

Na2O <0,020 2,23 7,54 <0,020 0,538 1,21 
MgO 0,224 0,193 0,177 0,243 0,192 0,133 
Al2O3 33,0 27,3 16,5 33,4 29,0 16,0 

SiO2 43,2 35,8 21,5 43,8 37,9 21,0 

P2O5 0,043 0,035 0,021 0,054 0,043 0,018 

SO3 0,010 <0,001 0,003 0,002 <0,001 0,002 

K2O 1,17 0,902 0,538 1,10 0,948 0,538 
CaO 0,065 0,056 0,052 0,046 0,059 0,04 
TiO2 0,821 0,646 0,389 0,793 0,676 0,397 
ZnO 6,44 14,7 25,8 5,98 14,2 24,2 
MnO 0,006 0,010 0,017 0,006 0,017 0,017 
Fe2O3 0,536 0,398 0,239 0,505 0,418 0,236 

ZŽ 13,5 16,8 26,2 13,1 15,0 35,0 

 

 

Porovnáním obsahů ZnO ve vzorcích připravených s uhličitanem sodným a 

uhličitanem amonným je patrné, že typ použitého uhličitanu neovlivňuje obsah ZnO 

v připravených kompozitech. 

 

Porovnáním obsahů ZnO ve všech připravených kompozitech je zřejmé, že výtěžnost 

přípravy ZnO dosahuje průměrně 97%. 

 

 

3.2.2 Rentgenová difrakční analýza 

 

Rentgenová prášková difrakční analýza byla provedena pro vzorky 

3Zinka5Z a 4Zinka5Z sušené a po tepelném zpracovaní při teplotách 200, 300, 400, 500 a 

600 °C. K měření byl použit RTG difraktometr Bruker D8 Advance vybavený pozičně 

citlivým detektorem VANTEC. Na obrázku 15 je zachycen pohled na kobaltovou lampu a 

pozičně citlivý detektor VANTEC během měření. Jako zdroj rentgenového záření byla 

použita kobaltová lampa s vlnovou délkou λ = 1,78897 Å.  
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Obrázek 15: Pohled na umístění lampy, vzorku a detektoru u difraktometru Bruker D8 

Advance. 

 

K určení poloh difrakcí na registrovaných rentgenových práškových difrakčních 

záznamech byl použit software DIFFRACplus BASIC (Bruker AXS). Pro identifikaci 

přítomných fází byla použita databáze PDF 2 Release 2004. 

 

Změřené RTG difrakční záznamy pro vzorky 3Zinka5Z jsou uvedeny na obrázku 16, 

RTG difrakční záznamy pro vzorky 4Zinka5Z jsou uvedeny na obrázku 17. 

 

V případě vzorků 3Zinka51 (kompozit sušený při 100 °C) a 3Zinka52 (kompozit 

sušený při 200 °C) byla RTG difrakční analýzou (Obrázek 16) prokázána přítomnost 

kaolinitu, křemene, slídy (tyto složky pocházejí z kaolínu) a trihydrátu uhličitanu disodno-

trizinečnatého (Na2Zn3(CO3)4·(H2O)3), který je produktem reakce chloridu zinečnatého a 

uhličitanu sodného. Tepelné zpracování kompozitů při teplotách 300 °C (vzorek 

3Zinka53), 400° C (3Zinka54) a 500 °C (3Zinka55) vedlo k vymizení difrakčních linií fáze 

Na2Zn3(CO3)4·(H2O)3, což nasvědčuje rozklad této fáze za vzniku ZnO, což jasně dokazují 

difrakční linie této nově vzniklé fáze. V případě kompozitu kalcinovaného při teplotě 

600°C (vzorek 3Zinka56) dochází k vymizení difrakčních linií kaolinitu, což signalizuje 

dehydroxylaci kaolinitu, která vede ke vzniku metakaolinitu. 
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Obrázek 16: RTG difrakční záznamy kompozitů 3ZinkaYZ: 1 … kaolinit, 2 … křemen, 

3 … slída, 4 … Na2Zn3(CO3)4·(H2O)3, 5 … ZnO. 

 

Difrakční záznamy vzorku 4Zinka5Z po 1 h ohřevu na 200, 300, 400, 500 a 600 °C 

jsou uvedeny na obrázku 17. V případě vzorků 4Zinka51 (kompozit sušený při 100 °C) 

byla RTG difrakční analýzou (Obrázek 17) prokázána přítomnost kaolinitu, křemene, slídy 

(tyto složky pocházejí z kaolínu) a hydrozinkitu (Zn5(CO3)2·(OH)6), který je produktem 

reakce chloridu zinečnatého a uhličitanu amonného. V průběhu tepelného zpracování 

kompozitu při teplotách 200 °C (vzorek 4Zinka52), 300 °C (vzorek 4Zinka53), 400° C 

(4Zinka54) a 500 °C (4Zinka55) došlo k vymizení difrakčních linií hydrozinkitu, což 

prokazuje, že v průběhu ohřevu již na 200 °C dochází k rozkladu této fáze za vzniku ZnO, 

což jasně dokazují difrakční linie této nově vzniklé fáze. V případě kompozitu 

kalcinovaného při teplotě 600°C (vzorek 4Zinka56) dochází k vymizení difrakčních linií 

kaolinitu, což signalizuje dehydroxylaci kaolinitu, která vede ke vzniku metakaolinitu. 
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Obrázek 17: RTG difrakční záznamy kompozitů 4Zinka: 1 … kaolinit, 2 … křemen, 

3 … slída, 4 … Zn5(CO3)2·(OH)6, 5 … ZnO. 

 

 

3.2.3 Termická analýza 

 

Termická analýza pro vzorky 3Zinka21 a 4Zinka21 byla provedena s využitím 

přístroje STA 449 C (Netzsch-Gerätebau GmbH), který je vybaven hmotnostním 

detektorem. Vzorky byly umístěny v korundovém kelímku, analýza probíhala v atmosféře 

argonu do teploty 700 °C, rychlost nárůstu ohřevu byla 10 °C/min. Registrované TG a MS 

křivky pro vzorek 3Zinka21 jsou uvedeny na obrázku 18, TG a MS křivky pro vzorek 

4Zinka21 jsou uvedeny na obrázku 19.  
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Obrázek 18: TG-MS křivky pro vzorek 3Zinka21. 

 

Z registrované TG křivky vzorku 3Zinka21 (Obrázek 18) je patrné, že v rozsahu teplot 

25 – 700 °C dochází k celkovému úbytku hmotnosti 15,9 %, zároveň je zřejmé, že se 

na celkovém poklesu hmotnosti podílí čtyři individuální rozkladné procesy. Pokles 

při teplotách nad 400°C lze přisoudit zejména dehydroxylaci kaolinitu (v literatuře se 

teplota počátku dehydroxylace kaolinitu udává vyšší cca 480 °C, zároveň je však známo, 

že silně závisí na typu kaolinitu a přítomností příměsí) a tedy nesouvisí přímo s tvorbou 

ZnO, pokles hmotnosti v této oblasti činí cca 8 %. Pokles hmotnosti vzorku v oblasti teplot 

25 – 400 °C souvisí s tepelným rozkladem trihydrátu uhličitanu disodno-trizinečnatého 

za současného vzniku oxidu zinečnatého. V této teplotní oblasti dochází k uvolňování 

oxidu uhličitého a vody jak prokazuje MS křivka registrovaná pro CO2 a H2O. 

 

Z registrované TG křivky vzorku 4Zinka21 (Obrázek 19) je patrné, že v rozsahu teplot 

25 – 700 °C dochází k celkovému úbytku hmotnosti 14,3 %, zároveň je zřejmé, že se 

na celkovém poklesu hmotnosti podílí pouze dva individuální rozkladné procesy. Pokles 

hmotnosti při teplotách nad 400°C lze opět přisoudit zejména dehydroxylaci kaolinitu, 

kterou potvrzuje i registrovaný signál v MS spektru H2O, dehydroxylace kaolinitu opět 

nesouvisí přímo s tvorbou ZnO, pokles hmotnosti v této oblasti činí cca 9 %. Pokles 

hmotnosti vzorku v oblasti teplot 25 – 400 °C souvisí s tepelným rozkladem hydrozinkitu 
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za současného vzniku oxidu zinečnatého. V této teplotní oblasti dochází zejména 

k uvolňování oxidu uhličitého a menšího množství vody jak prokazuje MS křivka 

registrovaná pro CO2 a H2O. 

 

Obrázek 19: TG-MS křivky pro vzorek 4Zinka21. 

 

 

 

3.2.4 Skenovací elektronová mikroskopie 

 

Pro pozorování morfologie částic připravených kompozitů byl použit skenovací 

elektronový mikroskop Philips XL30, který je vybaven EDX analyzátorem (Obrázek 20).  
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Obrázek 20: Skenovací elektronový mikroskop Philips XL30. 

 

Před vlastní analýzou byly vzorky pokryty vrstvou Pd/Au. Pozorování vzorku bylo 

realizováno v módu sekundárních elektronů (SE). Analýza morfologie pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie byla provedena pro kompozity 3ZinkaYZ a 4ZinkaYZ s 10 a 

50 % obsahem ZnCl2 při přípravě, tedy s 6 a 30 % obsahem ZnO, a tepelně zpracovaných 

při 200 °C a 600°C.  

 

Na obrázku 21 lze vidět rozdíl mezi morfologií částic kompozitu 3ZinkaYZ. 

Z výsledků je zřejmé, že částice kompozitu 3Zinka1Z jsou tvořeny destičkovitými a 

jehlicovitými útvary. Destičkovité útvary patří částicím kaolinitu, jehlicovité pak částicím 

Na2Zn3(CO3)4·(H2O)3 a ZnO. V případě vzorku kompozitu 3Zinka5Z jehlicovité útvary 

nejsou patrné a lze se domnívat, že částice Na2Zn3(CO3)4·(H2O)3 u vzorku sušeného 

při 200 °C a kalcinovaného při 600 °C obalují částice kaolinitu, respektive metakaolinitu. 
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Obrázek 21: Obrázky částic kompozitů 3ZinkaYZ pozorované pomocí SEM: a) 3Zinka12, 
b) 3Zinka16, c) 3Zinka52, d) 3Zinka56. 

 

Na obrázku 22 jsou uvedeny snímky částic kompozitu 4ZinkaYZ. Porovnáním snímků 

je patrné, že částice kaolinitu jsou v případě vzorku tepelně upraveného při 200 °C obaleny 

vrstvou hydrozinkitu, v případě kompozitu kalcinovaného při 600 °C jsou částice 

metakaolinitu pokryty vrstvou ZnO. 
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Obrázek 28: Obrázky částic kompozitů 3Zinka pozorované pomocí SEM: a) 4Zinka12, 
b) 4Zinka16, c) 4Zinka52, d) 4Zinka56. 

 

  

 

3.3 Test fotokatalytické aktivity 

 

Fotokatalytická aktivita připravených kompozitů byla zjišťována měřením rozdílu 

absorbance vodného roztoku barviva bez osvitu UV zářením a absorbance vodného 

roztoku barviva po osvitu UV zářením. Jako barvivo byla použita acid oranž 7 (AO 7). 

V krystalizačních miskách byla nejprve míchána na elektromagnetických míchačkách směs 

testovaného kompozitu XZinkaYZ a vodného roztoku modelového barviva acid oranž 7 

(c = 5.10-3 mol.dm-3), krystalizační misky byly v prvé fázi zakryty pro zamezení přístupu 

světla, promíchávání v temnu probíhalo po dobu 24 h. Následně byla zapnuta UV zářivka 

(36 W Black Light Tube od firmy Osram), která emituje UV záření s maximem při 

370 nm. V časových intervalech 1 a 3 h byly odebírány vzorky suspenze, které byly 

filtrovány přes stříkačkový filtr 0,45 µm. Absorbční spektra získaného filtrátu byla 

registrována s využitím UV-VIS spektrometru USB 4000.  Pro hodnocení míry 

fotodegradace byla použita absorbance při vlnové délce 480,14 nm. Na obrázku 22a) je 

zobrazena fotografie zobrazující uspořádání vzorků při fázi osvitu (pozn. foto je pořízeno 

s oddělanou lampou), na obrázku 22b) je pak zobrazeno zapojení sestavy pro měření 
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absorbčních spekter (zdroj světla DT-MINI 2 GS, optická vlákna průměru 600 a 400 µm, 

detektorem je UV-VIS spektrometr USB 4000, sběr dat pomocí software SpectraSuite). 

Fotodegradované množství barviva acid oranž 7 po osvitu bylo vyjádřeno jako úbytek 

látkového množství použitého barviva. Látkové množství barviva po zvolené době osvitu 

bylo vypočteno z vyhodnocené kalibrační křivky, která byla zkonstruována na základě 

měření absorbance kalibračních roztoků barviva acid oranž 7. 

 

 

Obrázek 22: Fotografie a) uspořádání vzorků a lampy, b) uspořádání UV-VIS 

spektrometru. 

 

 

3.3.1 1 h Osvit UV zářením 

 

Na obrázku 23 je graficky znázorněn vypočtený úbytek látkového množství barviva 

AO7 (Δn) získaný pro suspenzi vzorku 1Zinka13, 1Zinka23 a 1Zinka25 po 1 h osvitu 

UV zářením. Fotodegradační aktivitu kompozitů 1ZinkaYZ, které byly kalcinovány 

při 400 °C a 500 °C, nebylo možno změřit, protože se zcela nepodařilo filtrací 

přes stříkačkový filtr oddělit roztok degradovaného barviva a daný kompozit (filtrát 

získaný průchodem přes stříkačkový filtr vykazoval mléčné zabarvení).  
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Obrázek 23: Fotokatalytická aktivita 1ZinkaY3. 

 

Látkové množství AO7 degradované v průběhu 1 h UV osvitu kalcinovaných 

kompozitů 2ZinkaYZ je zobrazeno na obrázku 24.  

 

 

Obrázek 24: Fotokatalytická aktivita 2ZinkaYZ. 

 

Výsledky prezentované na obrázcích 23 a 24 ukazují, že všechny kompozity jsou 

fotoaktivní a účinek fotodegradace roste s rostoucím obsahem ZnO a zároveň i s rostoucí 

teplotou kalcinace. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu vykazuje 

kompozit s 30 % obsahem oxidu zinečnatého kalcinovaný při 500 °C (2Zinka55). 

Kompozity 2ZinkaYZ, které byly připraveny s 1 h kontaktem ZnCl2 s kaolínem, vykazují 

podobnou fotodegradační aktivitu jako kompozity 1ZinkaYZ připraveny s 24 h kontaktem 

ZnCl2 a kaolinu a představují tedy ekonomicky výhodnější alternativu postupu. Výsledky 
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XRFS rovněž potvrdily, že doba kontaktu ZnCl2 a kaolinu nemá vliv na výsledný obsah 

ZnO. Pro přípravu dalších kompozitů byla vybrána doba kontaktu 1 h. 

 

Na obrázku 25 a 26 jsou výsledky testů fotokatalytické aktivity kompozitů 3ZinkaYZ a 

4ZinkaYZ vyjádřené látkovým množstvím degradovaného barviva po 1 h osvitu UV 

zářením.  

 

 

Obrázek 25: Fotokatalytická aktivita 3ZinkaYZ. 

 

 

Obrázek 26: Fotokatalytická aktivita 4ZinkaYZ. 
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Z uvedených obrázků je patrné, že vzorky tepelně upravené při 200 °C nevykazují 

žádnou fotokatalytickou aktivitu. Důvodem je, že k termickému rozkladu trihydrátu 

uhličitanu disodno-trizinečnatého v případě kompozitů 3ZinkaYZ a hydrozinkitu v případě 

kompozitu 4ZinkaYZ provázeného vznikem ZnO dochází až při teplotách kolem 250 °C a 

tyto kompozity tedy neobsahují ZnO. Kompozity kalcinované při vyšších teplotách 

vykazují fotodegradační aktivitu, která se zvyšuje s rostoucím obsahem ZnO. V případě 

série kompozitů 3ZinkaYZ byl nejvyšší úbytek látkového množství AO7 zaznamenán pro 

kompozit 3Zinka54, v případě série kompozitů 4ZinkaYZ byl nejvyšší úbytek látkového 

množství AO7 zaznamenán pro kompozit 4Zinka56. 

 

Při srovnání fotodegradační aktivity kompozitů 4ZinkaYZ a 3ZinkaYZ je zřejmé, že 

kompozity připravené s reakčním činidlem uhličitanem sodným vykazují vyšší 

fotodegradační schopnost při 1 h osvitu UV zářením.  

 

 

3.3.2 3 h osvit UV zářením 

 

Testy 3 h fotogedradace byly provedeny pro vzorky 3ZinkaYZ a 4ZinkaYZ se všemi 

obsahy ZnO, které byly zpracované při teplotách 200, 300, 400, 500 a 600 °C.  

 

Výsledky testů 3 h fotodegradace jsou uvedeny na obrázku 27 pro kompozit 3ZinkaYZ 

a na obrázku 28 pro kompozit 4ZinkaYZ.  

 

 

Obrázek 27: Fotokatalytická aktivita kompozitu 3ZinkaYZ po 3 h osvitu. 



56 
 

 

 

 

Obrázek 28: 3h test fotoaktivity kompozitů 4ZinkaYZ. 

 

Výsledky po 3 h osvitu odpovídají výsledkům po 1 h osvitu. Stejně jako v případě 1 h 

osvitu, vzorky s 6 % ZnO nevykazovaly téměř žádný fotokatalytický účinek a nejvíc 

fotoaktivní byly kompozity s obsahem 30 hm. % ZnO kalcinované při 600 °C.  

 

Při srovnání výsledků fotokatalytické aktivity kompozitů 3ZinkaYZ a 4ZinkaYZ 

po 1 h (obrázky 25 a 26) a 3 h osvitu (obrázky 27 a 28) je zřejmé, že delší doba osvitu 

způsobila výraznější úbytek barviva. Dále je z tohoto srovnání evidentní, že vzorky 

3ZinkaYZ vykazují vyšší fotodegradační aktivitu než vzorky 4ZinkaYZ. Obecně lze říci, 

že s rostoucím obsahem ZnO roste fotokatalytická degradace AO7, fotodegradační aktivita 

je rovněž ovlivněna strukturou kompozitu a ta  závisí na teplotě kalcinace. Struktura 

kompozitu je ovlivněna dvěma hlavními faktory. Prvním je kaolinit a jeho dehydroxylace, 

druhým je termický rozklad buď bis(uhličitanu) hexakis(hydroxidu) 

zinečnatého (hydrozinkitu) nebo trihydrátu uhličitanu disondo-trizinečnatého. 
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4 Závěr 

 

Kompozity kaolín/ZnO byly úspěšně připraveny kalcinací prekurzorů vzniklých reakcí 

chloridu zinečnatého s uhličitanem sodným a uhličitanem amonným. V prvé fázi byl 

navržen postup syntézy a byl testován vliv doby vzájemného kontaktu kaolínu a chloridu 

zinečnatého. Byly testovány celkem dvě doby kontaktu: 24 h a 1 h kontakt. Analýza 

chemického složení prokázala, že doba kontaktu nemá vliv na výsledný obsah ZnO 

v kompozitech. Chemická analýza zároveň prokázala, že výtěžek přípravy kompozitů 

navrženým postupem dosahuje průměrně 97 %. Kratší doba kontaktu vstupních surovin je 

přitom výhodná z pohledu možné průmyslové výroby těchto kompozitů. 

 

V další fázi byl studován vliv typu použitého uhličitanu na výtěžnost přípravy a 

zejména pak na fotodegradační schopnost připravených kompozitů. Byly testovány 

uhličitan sodný a uhličitan amonný. Bylo zjištěno, že volba použitého uhličitanu 

neovlivňuje výtěžnost ZnO ve výsledném kompozitu a RTG fluorescenční analýza ukázala 

průměrnou výtěžnost 94 %. Dále bylo zjištěno, že volba výchozího uhličitanu má zásadní 

vliv na tvorbu prekurzoru ZnO, v případě uhličitanu sodného vzniká trihydrát uhličitanu 

disodno-trizinečnatého, v případě uhličitanu amonného vzniká bis(uhličitan) 

hexakis(hydroxid) zinečnatý (hydrozinkit). Pomocí TG-MS analýzy bylo zjištěno, že 

k rozkladu obou prekurzorů dochází při teplotách nad 200 °C. Zároveň bylo zjištěno, že 

kompozity připravené s využitím uhličitanu sodného vykazují vyšší fotodegradační 

aktivitu než kompozity připravené s využitím uhličitanu amonného. Porovnáním 

fotodegradační aktivity kompozitů s různým obsahem ZnO bylo zjištěno, že zvyšující 

se obsah ZnO pozitivně působí na fotodegradační aktivitu kompozitů. Dále byl potvrzen 

výrazný vliv tepelného zpracování na fotodegradační aktivitu přičemž nejvyšší 

fotodegradační aktivitu vykazují kompozity kalcinované při 600 °C. 

 

Pomocí kalcinačního postupu se podařilo připravit velice fotoaktivní kompozit 

3Zinka56 obsahující 26 hm.% ZnO, zbytek kompozitu je tvořen metakaolinitem. Tento 

kompozit by mohl s ohledem na své vlastnosti představovat cennou příměs do stavebních 

materiálů na bázi anorganických pojiv jako je cement a vápno. 
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