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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá vlivem metody přípravy oxidu zinečnatého na 

fotokatalytický rozklad amoniaku, přičemţ jako modelová reakční směs byl pouţit hydroxid 

amonný. Fotokatalytickým rozkladem vznikal vodík a dusík. 

 Fotokatalytický rozklad amoniaku byl realizován ve vsádkovém anulárním míchaném 

reaktoru se suspendovaným fotokatalyzátorem. Ve středu symetrie reaktoru byla umístěna UV 

lampa poskytující záření s vlnovou délkou 254 nm. Fotokatalyzátor oxid zinečnatý byl 

připraven třemi různými způsoby a to: tepelným ţíháním octanu zinečnatého (ZnO(1)), 

sráţecí reakcí octanu zinečnatého a hydroxidu sodného s následným tepelným ţíháním 

(ZnO(2)) a sráţecí reakcí octanu zinečnatého hydroxidem sodným při UV záření a 

s následným tepelným ţíháním (ZnO(3)). Připravené nanočástice byly charakterizovány 

termogravimetrií, rentgenovou difrakční analýzou, UV-Vis spektroskopií, fotoluminiscenční 

spektroskopií, fyzisorpcí dusíku a transmisní elektronovou mikroskopií. 

Při fotokatalytickém i fotochemickém rozkladu modelové reakční směsi docházelo 

k produkci vodíku. Produkce vodíku v přítomnosti ZnO fotokatalyzátorů byla srovnávána 

s produkcí H2 v přítomnosti komerčně vyráběného fotokatalyzátoru TiO2 Evonik P25. 

Aktivita testovaných katalyzátorů klesala v pořadí:ZnO(1) > ZnO(3) = Evonik P25 > ZnO(2). 

Experimentální data fotokatalytického rozkladu amoniaku byla vyhodnocena integrální 

metodou, byly určeny kinetické konstanty a byl potvrzen předpoklad, ţe reakci lze popsat 

rovnicí 1. řádu.  

Korelací fotokatalytické aktivity a fyzikálně-chemických charakteristik připravených 

fotokatalyzátorů bylo zjištěno, ţe klíčovými parametry ovlivňující fotokatalytický rozklad 

amoniaku jsou odlišné defekty v krystalové mříţce ZnO (kyslíkové vakance (VO) nebo kyslík 

intersticiální (Oi) a kyslík v místě Zn (OZn)), které vznikají v důsledku různé přípravy 

fotokatalyzátorů. Nejaktivnější fotokatalyzátor ZnO(1), který byl připraven tepelným ţíháním, 

měl nejmenší specifický povrch, ale současně nejmenší mnoţství kyslíkových vakancí. 

Nejmenší aktivitu fotokatalyzátoru ZnO(2) připraveného sráţecí reakcí lze přisoudit 

nejvyššímu mnoţství kyslíkových vakancí. Tyto vakance zachytávají excitované elektrony, 

které pak nejsou k dispozici pro fotokatalytickou reakci. 
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Abstract 

This thesis examines the influence of the preparation method of zinc oxide on the 

photocatalytic decomposition of ammonia, where as ammonium hydroxide was used as a 

model reaction mixture. Hydrogen and nitrogen were generated by photocatalytic 

decomposition of ammonia. 

The photocatalytic decomposition of ammonia was carried out in a batch annular 

stirred reactor with suspended photocatalyst. In the axis of symmetry of the reactor the UV 

lamp providing a radiation having a wavelength of 254 nm was placed. Zinc oxide 

photocatalyst was prepared by three different ways, namely: thermal annealing of zinc acetate 

(ZnO(1)), precipitation reaction of zinc acetate and sodium hydroxide followed by thermal 

annealing (ZnO(2)) and a precipitation reaction of zinc acetate with sodium hydroxide under 

the UV radiation and followed by thermal annealing (ZnO(3)). Prepared nanoparticles were 

characterized by thermogravimetry, X-ray diffraction analysis, UV-Vis spectroscopy, 

photoluminescence spectroscopy, nitrogen physisorption and transmission electron 

microscopy. 

The hydrogen production was observed in both, photocatalytic and photochemical 

decomposition of model reaction mixture. The hydrogen productionin the presence of a ZnO 

photocatalysts was compared to the production of H2 in the presence of a commercially 

manufactured photocatalyst TiO2 Evonik P25. The activity of tested photocatalysts was 

decreasing in this order: ZnO(1) > ZnO(3) = Evonik P25 > ZnO(2). Experimental data of the 

photocatalytic decomposition of ammonia were evaluated by integral method, kinetic 

constants were calculated and the assumption the reaction can be described by the equation of 

1st order was confirmed. 

Based on the correlation between the photocatalytic activity and physico-chemical 

characteristics of prepared photocatalysts. It was found out the key parameters influencing 

photocatalytic decomposition of ammonia are different defects in the crystal lattice of the 

ZnO oxygen vacancies(VO) or interstitial oxygen (Oi) and the oxygen in the place of Zn (OZn) 

which originate from different preparation way of photocatalysts. The most active 

photocatalyst ZnO(1), which was prepared by thermal annealing, had the lowestspecific 

surface area, but also the lowest amount of oxygen vacancies. The lowest activity of ZnO(2) 

photocatalyst, prepared by precipitation reaction, can be attributed to the highest amount of 

oxygen vacancies. These vacancies capture excited electrons, which arenot available for the 

photocatalytic reaction itself. 

Keywords: photocatalysis, ammonia hydroxide, ZnO, production of hydrogen  
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1. ÚVOD 

 

Biogenní fotokatalytické jevy, které se vyskytují v duchu přirozené fotosyntézy, jsou 

známé jiţ od pravěku. Při fotosyntéze rostlinné fotosyntetické organismy účinně změní 

uspořádání elektronů v H2O i CO2 a ukládají sluneční energii ve formě sacharidů. Pochopení 

přírodní fotosyntézy na molekulární úrovni bylo inspirací pro vytvoření umělých 

fotosyntetických modelových systémů (solárních článků), které vyuţívají obdobný 

mechanismus vyuţití sluneční energie a přeměňují ji na energii elektrickou. Umělá 

fotosyntéza zaloţená na polovodičových nanostrukturách kopíruje fotosyntézu v mnoha 

ohledech [1]. Fotokatalyzátor v procesu fotokatalýzy odpovídá chlorofylu v procesu 

fotosyntézy. Obrázek 1 ukazuje podobnosti a rozdíly mezi „umělou“ fotokatalýzou a 

„přírodní“ fotosyntézou. 

 

Obrázek 1: Podobnosti a rozdíly mezi „umělou“ fotokatalýzou a „přirozenou“ fotosyntézou 

[2]. 

Tyto fakty motivovaly rozsáhlé výzkumné činnosti v oblastech chemie, biologie, 

fyziky a materiálových věd pochopit a dokonce napodobit tyto biologické procesy přenosů 

energie s vyuţitím umělých materiálů a technologií. V dnešní době se tyto činnosti zaměřují 

hlavně v boji proti změně klimatu, která nastává v důsledku uvolňování skleníkových plynů. 

Sníţením emisí můţe být dosaţeno zavedením vodíkového hospodářství, protoţe vodík 

nezpůsobuje znečištění ovzduší a ani nevede k emisi skleníkových plynů, ale největším 

problémem a úkolem vědců z celého světa je jeho skladování. Vodík můţe být také skladován 
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nepřímo, a to v chemických látkách, v kterých je obsaţen (např. amoniak, metanol nebo 

metan) [1]. 

 Fotokatalytický rozklad amoniaku představuje jednu z moţných metod, jak získat 

vodík a ještě přitom odstranit látku kontaminující vody. Zejména solárně vygenerovaný 

molekulární vodík přitahuje velkou pozornost, protoţe můţe být povaţován za obnovitelný 

zdroj energie a jeho spalování produkuje jako vedlejší produkt pouze vodu – nedochází k 

emisi skleníkových plynů. Amoniak běţně znečišťuje vody a významně ovlivňuje ţivotní 

prostředí a zdraví člověka, ale také bývá zdrojem ţivin, čímţ urychluje eutrofizaci a růst řas. 

Odstraňováním amoniaku z vody se zabývali vědci nejprve za pomocí konvenčních metod 

(např. proces aktivovaného kalu, mikrofiltrace, reverzní osmóza). Nicméně, hledají se 

spolehlivé metody, které by měly vyšší účinnost, niţší finanční náklady a menší časovou 

náročnost pro dezinfekci a dekontaminaci vody. Mezi tyto alternativní způsoby odstranění 

znečištění vod patří fotokatalytické čistění [3]. 

 Práce se zabývá moţností fotokatalytického rozkladu amoniaku v přítomnosti 

fotokatalyzátoru ZnO. Byl sledován vliv různých metod přípravy nanočástic ZnO na generaci 

vodíku při fotokatalytickém rozkladu amoniaku. Aktivita testovaných fotokatalyzátorů ZnO 

byla porovnána s komerčním fotokatalyzátorem TiO2 Evonik P25. 
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Předloţená diplomová práce byla řešena za finanční podpory projektu EU  

č. CZ.1.05/2.1.00 /03,0069 ENET, projektu LO1208 TEWEP Ministerstva školství, mládeţe a 
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SP 2015/125. Cílem této diplomové práce bylo: 

 Experimentální zjištění aktivity ZnO katalyzátorů připravených různými 

metodami.  

 Identifikace produktů fotokatalytického rozkladu amoniaku v plynné fázi. 

 Posouzení vlivu přípravy ZnO fotokatalyzátoru na výtěţky produktů 

fotokatalytického rozkladu amoniaku. 

 Korelace fotokatalytické aktivity a fyzikálně-chemických vlastností 

fotokatalyzátorů. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Katalytické procesy 

3.1.1 Katalýza 

Katalyzované reakce byly známy a vyuţívány uţ od dob starověku (fermentační 

procesy), ale objev katalýzy můţeme spojovat aţ s pracemi Davyho, Döbereinera, Berzelia a 

dalších autorů z počátku 19. století. Označení katalyzátor zavedl roku 1835 Berzelius. 

Domníval se, ţe působení katalyzátoru souvisí s elektrickými vlastnostmi látek - vysvětlení 

působení katalyzátorů se nehledalo v chemických faktorech, ale ve fyzikálních účincích 

(elektrické fluidum, krystalická stavba látek, adsorpční jevy). Nový pohled na katalyzované 

reakce přinesla Liebigova teorie (1839), jako první vzala v úvahu změnu vlastností reaktantů 

vlivem katalyzátoru a nevyloučila účast katalyzátoru v reakci. V průběhu 19. století bylo 

popsáno mnoho příkladů katalyzovaných reakcí bez poznání jejich mechanismů. V roce 1875 

byla katalýza poprvé uplatněna i v průmyslové výrobě (při výrobě kyseliny sírové kontaktní 

metodou, za pouţití platiny jako katalyzátoru). Nový pohled na katalýzu přinesly práce 

chemiků koncem 19. století v souvislosti s aplikací termodynamiky na chemické 

reakce. Ostwald zjistil, ţe katalyzátor neovlivňuje velikost energetické změny chemické 

reakce a nemůţe tedy ovlivnit rovnováhu vratných reakcí. Dokázal, ţe katalyzátor můţe 

změnit reakční mechanismus tvorbou meziproduktů s reaktanty, čímţ sníţí aktivační energii a 

tím urychlí reakci. Tato teorie je pouţívána dodnes [3].     

 Katalýza je tedy jev, který mění reakční rychlost chemické reakce přítomností určité 

látky (katalyzátoru), která je aktivní jiţ v malém mnoţství a danou reakcí se nespotřebovává 

[4]. IUPAC definoval katalyzátor jako látku, která zvyšuje rychlost reakce beze změny 

celkové standardní Gibbsovy energie při reakci [5]. I kdyţ katalyzátor ve stejném poměru 

mění rychlost přímé i zpětné reakce, nepodléhá ţádným chemickým změnám a nenarušuje 

konečné rovnováţné sloţení soustavy. Katalyzátor sniţuje aktivační energii dané reakce 

změnou reakční cesty a účastní se tvorby meziproduktů, které pak dále reagují. Katalyzátory 

mohou reakci urychlit (pozitivní katalýza) anebo zpomalit (negativní katalýza). Na obrázku 2 

je ukázán energetický diagram nekatalyzované a katalyzované reakce [4]. 

http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/nobceny/ostwald.html
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Obrázek 2: Reakční koordináta nekatalyzované (a) a katalyzované (b) reakce. 

 A jsou výchozí látky, AK je meziprodukt, P je produkt, Ea je aktivační energie 

nekatalyzované reakce, Eaʹ je aktivační energie katalyzované reakce [4]. 

Katalytickou aktivitu katalyzátorů mohou ovlivňovat jiné látky a to: 

1) Zvýšením aktivity  

 koaktivátory s vlastní aktivitou, 

 aktivátory bez vlastní aktivity, 

 promotory s malou vlastní aktivitou. 

2) Sníţením aktivity 

 inhibitory, které zmenšují tuto aktivitu částečně, 

 jedy rušící aktivitu katalyzátoru úplně (dočasně – vratné jedy, trvale – nevratné 

jedy) [6]. 

Katalýzu lze klasifikovat z mnoha hledisek: 

1) Na základě chemické podstaty katalyzátoru: 

 acidobazická katalýza – katalyzátorem je Brönstedova kyselina nebo báze, 

 enzymová katalýza – katalyzátorem je enzym, 

 koordinační katalýza – katalyzátorem je koordinační sloučenina (komplex 

kovu),  

 redoxní katalýza – katalyzátorem je redukčně-oxidační systém. 

2) Zda je katalyzátorem výchozí látka nebo produkt: 

 katalýza substrátem – katalytický efekt klesá s rostoucí konverzí, 
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 autokatalýza – katalyzátorem je produkt reakce, katalytický efekt roste 

s rostoucí konverzí. 

3) Podle schopnosti katalyzátoru rozlišit výchozí látku nebo produkt: 

 selektivní katalyzátor – přednostně katalyzuje přeměnu jedné výchozí látky 

(substrátová selektivita) nebo přeměnu dané výchozí látky na jeden z moţných 

produktů (produktová selektivita), 

 specifický katalyzátor – katalyzuje přeměnu jediné přítomné výchozí látky 

(substrátová specificita) nebo přeměnu dané výchozí látky na jeden moţný 

produkt (produktová specificita). 

4) Podle toho, zda je katalyzátor přítomen ve stejné fázi jako reaktanty či nikoliv: 

 homogenní katalýza – katalyzátor je přítomný ve stejné fázi jako reagující 

látky a dochází k úplnému promísení s reagujícími látkami, 

 heterogenní katalýza – katalyzátor je v jiném skupenství neţ reagující látky 

(většinou v pevné fázi) a vystupuje jako oddělená fáze [7]. 

3.1.2 Heterogenní katalýza 

Pouţitím heterogenních katalyzátorů působících selektivně lze dosáhnout 

kvantitativních výtěţků, protoţe katalyzátor usměrní reakci výhradně k funkční skupině, jejíţ 

přeměny se chce dosáhnout [6]. 

U heterogenní katalýzy je katalyzátor přítomen nejčastěji v pevné fázi a reaktanty 

jsou v roztoku nebo ve fázi plynné. K vlastní reakci dochází na rozhraní těchto dvou fází. 

Z tohoto důvodu je snaha dosáhnout co největšího povrchu katalyzátorů a tím co nejvíce 

aktivních míst pro průběh reakce [8].  

Přítomnost rozmanitých povrchových defektů významně ovlivňuje katalytické 

vlastnosti oxidů kovů a mnoha dalších materiálů. V místech defektů se nachází jiná 

elektronová struktura neţ na rovném povrchu, protoţe atomy tvořící hrany poruch mají 

odlišnou koordinaci. Díky tomu je vykazována rozdílná reaktivita atomů v různých polohách. 

U krystalických katalyzátorů se značně liší struktura povrchová od vnitřní struktury krystalu. 

Atomy na povrchu jsou koordinačně nenasycené, protoţe je neobklopuje stejný počet 

sousedních částic jako atomy uvnitř krystalu. Atomy na povrchu a v jeho blízkosti opouští své 

rovnováţné polohy, aby sníţily povrchovou energii.  

Heterogenní katalýza se obvykle dělí do pěti kroků, které probíhají následně: 

1) difuze výchozích látek k povrchu katalyzátoru, 

2) adsorpce výchozích látek na povrch katalyzátoru, 
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3) vlastní chemická reakce mezi reaktanty sorbovanými ve vzájemné blízkosti, 

4) desorpce produktů z povrchu katalyzátoru, 

5) difuze produktů z povrchu katalyzátoru [4]. 

Výsledná rychlost závisí na jednotlivých rychlostech dílčích kroků. Tyto kroky mohou být 

rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří děje látkového transportu (obě difuze), které 

mají výraznou fyzikální povahu a druhou skupinu tvoří děje látkových přeměn (adsorpce, 

povrchová reakce a desorpce) s povahou výrazně chemickou [6]. 

3.1.3 Fotokatalýza 

Hmota sama o sobě je velmi komplikovaný systém sloţený z elektricky nabitých částic 

schopných nejrůznějších oscilací a periodických pohybů. Při vzájemném působení záření a 

hmoty nastávají změny nejrůznějšího druhu. Pohlcování a vyzařování zářivé energie není 

spojité a nemůţe probíhat v libovolných energetických mnoţstvích. Výměna energie můţe 

probíhat pouze v mnoţstvích, která jsou násobky základního „světelného kvanta“ a jeho 

velikost závisí na vlnové délce. Malá mnoţství energie (energetická kvanta) jsou povaţována 

za částice a tato světelná (zářivá) kvanta nazýváme fotony [9].  

Zářivá energie se povaţuje za elektromagnetické vlnění, ale zároveň její absorpce nebo 

předávání probíhá v kvantech. Většinu fotochemických reakcí bylo vysvětleno aţ po zavedení 

kvantové představy. 

Při působení hmoty a světelné energie probíhají dvě skupiny reakcí: 

 1) chemická luminiscence - volná energie je přeměněna ve světelnou energii, 

 2) vlastní fotochemická reakce – po absorpci světelné energie hmotou dojde 

k chemické změně. 

Běţné fotochemické změny bývají vyvolány převáţně ultrafialovým a viditelným 

zářením (200-800 nm). Absorbovaná energie těchto vlnových délek způsobuje tři druhy 

změn: 

 1) molekulárně kinetické změny – zvýšení teploty tělesa, termická absorpce, 

 2) elektronické změny – absorbovaná energie můţe být opět vyzářena jako 

monochromatické rezonanční záření anebo jako záření fotoluminiscencí, 

 3) chemické změny a fotochemická reakce [9]. 

V roce 1930 byl představen termín fotokatalýza jako nová odnoţ katalýzy. Fotokatalýza 

je definována jako změna rychlosti chemické reakce za působení světla v přítomnosti 

fotokatalyzátorů (polovodičů), které pohlcují světelná kvanta a jsou zapojeny do chemických 

transformací reakčních účastníků [5]. 
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Energetické hladiny polovodičů jsou seskupeny do energetických pásů. Nejvyšší 

zaplněný pás je valenční pás a nejniţší prázdný je vodivostní pás. Rozdíl mezi těmito oběma 

pásy udává šířku zakázaného pásu (Ebg). Pokud je šířka zakázaného pásu niţší neţ 3,5 eV, 

jedná se o polovodič, izolátory mají tuto šířku naopak vyšší neţ 3,5 eV. Při absorpci fotonu, 

který má energii vyšší neţ Ebg, dojde k vytvoření páru elektron-díra. Při nepřítomnosti 

vhodného akceptoru pak dochází k rekombinaci nosičů náboje během několika nanosekund. 

Ale v jeho přítomnosti anebo v přítomnosti povrchového defektu rekombinace nenastane a 

můţe proběhnout redoxní reakce [10]. 

 

Obrázek 3: Zobrazení zakázaného pásma v (a) izolantu, (b) polovodiči a (c) vodiči. 

Světlo dopadající na polovodičový katalyzátor způsobuje přesun elektronu 

z energeticky niţší (valenční) hladiny na hladinu vyšší (vodivostní), tím jsou vytvořena 

elektricky nabitá centra (rovnice 1): 

foton + polovodič → h
+
 + e

-
        (1) 

kde e
-
 je pohyblivý elektron, h

+
 je kladně nabité centrum (elektronová díra). Pokud se podaří 

tato elektronová centra odděleně vyuţít, uvolní se elektrická energie nebo proběhne chemická 

reakce. Elektron působí redukci, na kladně nabitém centru dochází k oxidaci. Avšak hlavní a 

nejpravděpodobnější reakcí je opětné sloučení obou center a degradace světelné energie na 

teplo. O úspěšném výsledku fotokatalýzy rozhoduje kinetika vyvolaných chemických reakcí 

[11].  
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Obrázek 4: Diagram zobrazující heterogenní fotokatalytický proces zprostředkovaný 

polovodičem [12]. 

Kladná centra jsou i sama o sobě silná oxidační činidla. Pokud je přítomna voda, 

dochází ke vzniku radikálů OH·, které jsou nejsilnějšími známými oxidačními činidly (kromě 

elementárního fluoru): 

h
+
 + H2O → OH· + H

+
         (2) 

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

uhličitý, vodu a anorganické oxidační produkty.  

organická molekula + O2

  𝑝𝑜𝑙𝑜𝑣𝑜𝑑𝑖 č,   ℎ𝑣  
             minerální kyselina + CO2 +H2O  (3) 

Elektron z fotoexcitace působí redukčně a můţe být vyuţit k redukci kovových iontů na 

elementární kovy, které takto mohou být získávány nebo odstraňovány jako polutanty. 

V přírodě jsou v řetězci fotosyntézy elektrony účinně vyuţity k redukci oxidu uhličitého a na 

výstavbu organických látek [11]. 

 Podle nejniţší polohy vodivostního pásma lze změřit redukční síla elektronu 

v polovodiči, podle nejvyšší polohy valenčního pásma se dá určit oxidační potenciál. Obrázek 

5 znázorňuje pozici okrajů pásem různých polovodičů [13]. 
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Obrázek 5: Energetický diagram vybraných polovodičů [12]. 

3.2. Oxid zinečnatý 

3.2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti ZnO 

Oxid zinečnatý je anorganická sloučenina se vzorcem ZnO, nerozpustná ve vodě, 

poměrně měkká, s vysokou tepelnou kapacitou a tepelnou vodivostí, nízkou tepelnou 

roztaţností a vysokou teplotou tání. Přirozeně se vyskytuje jako minerál zinkit, ale většina 

oxidu zinečnatého se vyrábí synteticky. ZnO má relativně velké zakázané pásmo ~ 3,2 eV, 

které způsobuje schopnost udrţovat velké elektrické pole, niţší elektronický šum a pouţití při 

vysokých teplotách [14]. Tento polovodič má ještě několik dalších vlastností kromě širokého 

zakázaného pásma, dobrou transparentnost, vysokou pohyblivost elektronůa silnou 

luminiscenci (při pokojové teplotě) [15]. 

ZnO se vyskytuje ve formě bílého prášku. Krystaluje ve třech formách, hexagonální 

wurtzit, kubický zincblende a kubický rocksalt (viz obrázek 6). Wurtzitová struktura je velmi 

stabilní za běţných podmínek a také i nejběţnější. Zincblende můţe být stabilizován nárůstem 

molekul ZnO na substrátech s kubickou mříţkou. Třetí krystalová forma, ve které se 

vyskytuje ZnO je tzv. rocksalt a můţe být získána při relativně vysokých tlacích [15]. 

Oxid zinečnatý má nejvyšší piezoelektrický tensor mezi tetraedricky vázanými 

polovodiči. Tato vlastnost jej činí technologicky důleţitým materiálem pro mnoho 

piezoelektrických aplikací, které vyţadují velký elektromechanické propojení. Dále je 
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vyuţíván jako přísada do mnoha materiálů a výrobků, např. keramiky, pigmentů (zinková 

běloba), barev, plastů, gumárenských směsí, tmelů, lepidel, skla, cementu atd. [15]. 

 

 

Obrázek 6: Krystalové formy ZnO: (a) kubický rocksalt, (b) kubický zincblende a  

(c) hexagonální wurtzit (šedé atomy = Zn a černé = O) [15]. 

3.2.2 Fotokatalyzátor ZnO - rešerše 

Některé polovodiče oxidů kovů, jako je oxid titaničitý (TiO2), oxid zinečnatý (ZnO), 

oxid wolframový (WO3), oxid strontnato-titaničitý (SrTiO3) a hematit (α-Fe2O3), se ukázaly 

jako vhodné fotokatalyzátory. Nejběţněji pouţívané fotokatalyzátory (TiO2 a ZnO) mají 

velikost zakázaného pásu přibliţně 3,2 eV, z čehoţ vyplývá, ţe generace páru elektron- díra je 

moţná pouze UV zářením (λ=387 nm). Ale sluneční spektrum se skládá pouze z 5-7 % UV 

záření, zatímco 46 % a 47 % zaujímají spektra viditelného záření a infračerveného záření. 

Tento minimální rozsah UV záření ve slunečním spektru vylučuje vyuţití přirozeného zdroje 

světla pro fotokatalýzu v masovém měřítku. Specifický povrch fotokatalyzátoru a povrchové 

defekty hrají také důleţitou roli ve fotokatalytické aktivitě oxidů kovu. Dopování oxidu kovu 

vzácnými nebo přechodovými kovy zvyšuje povrchové defekty a ovlivňuje optické i 

elektrické vlastnosti fotokatalyzátoru, popř. posune optickou absorpci k viditelné oblasti. To 

můţe následně aktivovat tyto modifikované fotokatalyzátory působením viditelného záření. 

Rychlost rekombinace elektronů a děr je další překáţkou, která brání tomu, aby byla 

fotokatalýza rozšířenou metodou čištění [16]. 

 Oxid zinečnatý se ukázal jako účinný fotokatalyzátor, pokud jde o vodní detoxikace, 

protoţe efektivně vytváří H2O2, má vysokou rychlost mineralizace a reaktivitu. Některé studie 
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ukazují, ţe se ZnO ukázal jako lepší fotokatalyzátor ve srovnání s komerčním TiO2, díky 

větších počátečních rychlostí a jeho absorpční účinnosti solárního záření [16].  

Dorneanu a kol. [17] prezentovali způsob přípravy nanovláken NiO, ZnO a NiO-ZnO 

z různých roztoků obsahujících polysulfon (PSU), Ni a Zn acetáty. Výsledky XRD potvrdily, 

ţe získané produkty představují čistou hexagonální strukturu wurtzitu pro ZnO nanovlákna a 

krystalické struktury s kubickou fází pro NiO nanovlákna. Emisní spektra ukázala, ţe emise 

jak ZnO, tak i NiO-ZnO byla posunuta do oblasti infračerveného záření 353-404 nm a  

353-414 nm. Tvar viskózních křivek ukázal, ţe se ZnO a NiO-ZnO nanovlákna chovají jako 

newtonské kapaliny. Kombinace elektrostatického zvlákňování a kalcinačních technik můţe 

být také pouţita pro přípravu dalších kombinací nanostrukrur kov-oxid pro pouţití v oblasti 

fotokatalýzy a fotovoltaniky. 

Hart a kol. [18] zjistili, ţe ZnO a ZnS patří mezi účinné fotokatalyzátory, ale jejich 

zakázaná pásma jsou příliš široká pro efektivní pouţití přímého slunečního záření. Byly 

vytvořeny pevné roztoky vytvořené přidáním malého mnoţství (tzv.dopováním) AlN nebo 

GaN na ZnO a AlP nebo GaP na ZnS. Ukázalo se, ţe dopováním malého mnoţství rozpuštěné 

látky lze výrazně sníţit šířku zakázaného pásma. Proto mohou dopované fotokatalyzátory 

ZnO a ZnS vyuţívat k aktivaci sluneční záření. Všechny pouţité sloučeniny galia i hliníku 

(AlN, GaN, AlP a GaP) velmi podobně sniţují zakázaný pás po přidání do ZnO nebo ZnS. 

Hliník je levnější neţ galium, z tohoto důvodu můţe být dopování sloučenin hliníku do ZnO a 

ZnS slibným způsobem k redukci zakázaného pásma těchto fotokatalytických materiálů. 

SangDuck a kol. [19] úspěšně syntetizovali nanočástice ZnO metodou rozprašovací 

pyrolýzy za pouţití prekurzoru -dihydrátu octanu zinečnatého jako výchozího materiálu při 

teplotě 900 °C s různými koncentracemi (0,01 M, 0,1 M, 1,0 M). Fyzikálně-chemické 

vlastnosti syntetizovaných nanočástic ZnO byly charakterizovány XRD, SEM, FTIR a  

UV-Vis spektroskopií. Se zvyšující se koncentrací prekurzorů narůstala velikost nejen 

primárních nanočástic ZnO(z 0,8 μm na 1,5 μm), ale také částic sekundárních (z 15 nm 

 na 35 nm). Fotokatalytická aktivita ZnO syntetizovaného v různých koncentracích 

prekurzoru byla hodnocena rychlostí odstranění methylenové modři (MB) pod UV světlem 

(365 nm) při pokojové teplotě. Výsledky ukázaly, ţe fotokatalytická účinnost nanočástic ZnO 

byla zvýšena zvýšením koncentrace prekurzoru. 

Benhebal a kol. [20] pouţili sol-gel proces, který po kroku kalcinace umoţnil produkci 

čistého krystalického ZnO prášku. Tento kalcinovaný ZnO prášek byl pod UV zářením velmi 

aktivní a degradoval fenol a kyselinu benzoovou. Fotokatalytický proces byl ovlivněn 

několika provozními proměnnými, jako je pH roztoku, mnoţství ZnO a počáteční koncentrace 
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fenolu a kyseliny benzoové. Bylo zjištěno, ţe nejvyšší degradace fenolu (60 %)  

po 120 minutách bylo dosaţeno s počáteční koncentrací fenolu 0,2 g/l a koncentrací ZnO  

1,5 g/l při pH 2,5. Při fotokatalytické degradaci kyseliny benzoové došlo ke vzniku vedlejších 

produktů, jako je například katechol a hydrochinon. 

Habib a kol. [21] zjistili, ţe azobarvivo BGY (brilliant golden yellow) se snadno 

odbarví v přítomnosti fotokatalyzátoru TiO2 a ZnO ve vodné disperzi při ozařování UV 

světlem s vlnovou délkou 320 nm. Barvivo BGY nepodléhá přímé fotolýze. Adsorpce BGY 

na obou polovodičích oxidu kovu odpovídá Langmuirovu modelu. Adsorpce je maximální  

při pH 5,5 pro TiO2 a pH 7,5 pro ZnO. Pro optimální odbarvení byla vhodná počáteční 

koncentrace 20 mg/l roztoku BGY na 1,0 g/l fotokatalyzátoru při teplotě 29 °C. Na základě 

Langmiur-Hinshelwoodového kinetického modelu byl potvrzen závěr, ţe ZnO působí jako 

účinný fotokatalyzátor pro degradaci barviva (BGY). 

3.3. Fotokatalytický rozklad amoniaku 

3.3.1 Amoniak 

Amoniak (čpavek) je snadno zkapalnitelný plyn s bodem varu -33°C, v čistém stavu za 

normálních podmínek bezbarvý plyn, snadno rozpustný v kyselinách a ve vodě za vzniku 

NH4
+
 iontů. Je zásaditý, dráţdivý, ţíravý, zhruba o polovinu lehčí neţ vzduch a má silné 

korozivní účinky vůči kovům (hlavně měď, zinek, cín a jejich slitiny, vlhký napadá ocel i 

hliník). Jeho typický čpící štiplavý zápach se projevuje jiţ při koncentracích 17 ppm. 

V přírodě tento zápach vzniká z anaerobně se rozkládající močoviny, která pochází z lidských 

a zvířecích odpadů (savci vylučují dusík ve formě močoviny, která vlivem následné činnosti 

mikroorganismů uvolňuje amoniak). Tyto odpady představují asi tři čtvrtinu celkových emisí 

amoniaku v ovzduší. Hlavním zdrojem amoniaku je intenzivní chov hospodářských zvířat a 

skladování biomasy [22, 23]. 

Únik většího mnoţství kapalného nebo plynného amoniaku způsobuje nebezpečí 

výbuchu (pokud je jeho koncentrace ve vzduchu v oblasti výbušnosti 15-27 %). Rozptýlení 

zředěného amoniaku do ovzduší není do jistého mnoţství závadné(přípustná úroveň emise 

amoniaku po dobu 8 hodin je cca 14 mg/m³; krátkodobá úroveň emise amoniaku nesmí 

přesáhnout cca 36 mg/m³), protoţe amoniak neutralizuje kyselé deště a vytváří s nimi ţiviny 

dostupné pro rostliny. Ale dusíkaté sloučeniny včetně amoniaku, podléhají pozvolné oxidaci 

na NOx a to nezávisle na tom, jestli jsou organickými nebo průmyslovými produkty [22 - 24]. 
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Menším zdrojem emisí amoniaku jsou zemědělské a průmyslové závody, např. 

průmyslové chlazení, výroba ledu, rozklad rostlinných odpadu, splaškové odpadní vody, 

pouţívání a výroba hnojiv, výroba výbušnin, výroba farmaceutických a petrochemických 

produktů [22, 23].  

Amoniak nebo čpavková voda (jeho roztok) jsou účinná dusíkatá hnojiva, která sniţují 

kyselost půdy.  Amoniak je pouţíván i jako redukční činidlo pro likvidaci NOx. Ale hlavní 

vyuţití amoniaku je v dalších syntézách, protoţe v současné době je téměř výhradním 

zdrojem dusíku. Z amoniaku se vyrábí dusíkatá hnojiva (ze 75 % produkce NH3), kyselina 

dusičná (nitrace, louţení hornin), dusičnan amonný (trhaviny), močovina (hnojiva, krmiva, 

polymery), amonné soli atd. [22, 23]. 

3.3.2 Vliv na ţivotní prostředí 

Amoniak znepokojuje zejména svým negativním účinkem na ţivotní prostředí. Je zde 

přítomen v disociované formě jako amonný ion (NH4
+
), ale i v nedisociované - molekulární 

formě (NH3) jako důsledek přírodních procesů a průmyslové činnosti [25]. 

Toxicita roztoků amoniaku většinou nezpůsobuje člověku ani jiným savcům problémy, 

protoţe jejich organismy mají specifický mechanismus, který amoniak eliminuje. Tato 

eliminace spočívá v konverzi na karbamoylfosfát, který vstupuje do močovinového cyklu a 

následně se přemění na aminokyseliny nebo se vyloučí ve formě moči. Avšak tento 

mechanismus v těle postrádají ryby a obojţivelníci, obvykle amoniak pouze přímo vylučují, 

proto je pro vodní ţivočichy i při nízkých koncentracích velmi toxický [26]. Člověk přijme 

z potravin asi 18 mg/den amoniaku a amonných solí [27]. 

Pokud nastane přímý kontakt s větším mnoţstvím amoniaku (vdechování po dobu  

1 minuty při koncentraci 500 mg/m
3
), můţe dojít k akutním účinkům na zdraví vlivem 

dráţdivých účinků plynného amoniaku a extrémně chladícího účinku, který nastane při 

kontaktu s kapalným amoniakem. Amoniak se snadno vstřebává přes sliznici horních cest 

dýchacích a trávicí trakt. Takto vstřebaný amoniak se rychle rozšíří do celého těla. Závaţné 

akutní expozice (koncentrace amoniaku vyšší neţ 0,5 % obj. – 3,5 g/m
3
) mohou způsobit smrt 

během několika minut nebo zhoršit funkci plic [27 - 29]. 

Znečištění povrchových a podzemních vod, které je způsobeno odpadními vodami 

obsahujícími dusíkaté sloučeniny (močovina, aminy, NH3/NH4
+
, NO2

-
 a NO3

-
), je stále 

problematičtější. Hlavním zdrojem znečištění těchto vod způsobuje rozsáhlý chov 

hospodářských zvířat a distribuce minerálních hnojiv. V přírodních vodách dochází zejména 

k obohacování vod o ţiviny, zejména dusíku a fosforu tzv. eutrofizace. NH3/NH4
+
, močovina 
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a aminy také zvyšují biochemickou spotřebu kyslíku. Výskyt NH3/NH4
+
 v pitných vodách 

vede k růstu řas i populace bakterií a sniţuje hladinu volného chloru (Cl2 nebo OCl
-
) 

přidaného za účelem dezinfekce tvorbou chloraminů [30].  

3.3.3 Fotokatalytický rozklad amoniaku – rešerše 

Vypouštění chemických odpadů z průmyslových závodů do ţivotního prostředí je 

hlavním faktorem znečištění vodních zdrojů. Mezi tyto odpady patří rozpouštědla a toxické 

látky. Amoniak je běţná látka kontaminující vody, která má významný vliv na ţivotní 

prostředí a zdraví člověka. Amoniak je nejen znečisťující látka, ale také zdroj ţivin, můţe 

urychlit eutrofizaci a růst řas. Odstraňováním amoniaku z vody se zabývali vědci nejprve za 

pomocí konvenčních metod (např. proces aktivovaného kalu, mikrofiltrace, reverzní osmóza). 

Nicméně, hledají se spolehlivé metody, které by měly vyšší účinnost, niţší finanční náklady a 

menší spotřebu času pro dezinfekci a dekontaminaci vody [31, 32]. 

Novým alternativním způsobem pro odstranění znečištění vod je její fotokatalytické 

čištění. Tato metoda je jednou z atraktivních technologií pro odstranění anorganických a 

organických toxických sloučenin, buď v kapalné, nebo plynné fázi [31].  

Obata a kol. [33] připravili fotokatalyzátor TiO2 dopovaný kovy (Pt/M-TiO2, M je 

dopující kov) a zjistili, ţe připravené fotokatalyzátory jsou schopny účinně rozloţit vodný 

amoniak na H2 a N2 s pouţitím UV záření při pokojové teplotě. TiO2 fotokatalyzátor 

dopovaný platinou a modifikovaný ţelezem (Pt/Fe-TiO2) vykazoval vyšší aktivitu, neţ 

chromem-dopovaný (Pt/Cr-TiO2) nebo nedopovaný TiO2 fotokatalyzátor (Pt/TiO2). Bylo 

zjištěno, ţe nahrazením Ti
4+

 za Fe
3+

, můţe výsledný Fe-TiO2 katalyzátor umoţnit efektivnější 

vyuţití světelného záření a vést k vyšší aktivitě. 

Bonsen a kol. [30] navrhli laboratorní aparaturu pro fotokatalytickou degradaci 

NH3/NH4
+
. Součástí byl trubkový reaktor (objem 12,3 ml) a xenonová lampa (s vlnovou 

délkou 300 nm). Jako fotokatalyzátor byl pouţit suspendovaný TiO2 prášek. Při pH 9,9 bylo 

po 6 hodinách ozáření dosaţeno 44% degradace. Méně neţ 11,3 % z původně přítomného 

NH3/NH4
+
 bylo transformováno do neţádoucích produktů NO2

-
 a NO3

-
.  

Shavisi a kol. [31] zjistili, ţe jedním z nejúčinnějších způsobů, jak odstranit amoniak z 

průmyslových odpadních vod, je při pouţití TiO2 jako fotokatalyzátoru. Byl zkoumán vliv 

slunečního záření na degradaci amoniaku (975 mg/l) z odpadních vod petrochemického 

průmyslu za pouţití fotokatalyzátoru TiO2/LECA (TiO2 nanočástice imobilizovány na 

keramzitu). LECA granule měli vysokou pórovitost a nízkou hustotu, coţ bylo vhodné pro 

pouţití při fotokatalytických procesech. Získané výsledky ukazují, ţe účinnost odstraňování 
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amoniaku se zvyšuje s růstem hodnoty pH. Optimální účinnost fotokatalytického rozkladného 

procesu byla dosaţena při hodnotě pH = 11 a to 96,5 %, po třech dnech ozáření. Optimální 

dávkování katalyzátoru bylo 25 g/l, kdy bylo dosaţeno maximální účinnosti. Fotodegradace 

amoniaku se porovnávala ve dvou typechprovzdušňovaných míchaných reaktorových 

systémech.Toto srovnání ukázalo, ţe obě uspořádání mají téměř stejnou účinnost rozkladu 

amoniaku. 

 Kominami a kol. [34] zkoumali fotokatalytickou tvorbu vodíku z amoniaku a 

methylaminu ve vodných suspenzích za přítomnosti TiO2. Amoniak se rozloţil na vodík a 

dusík ve stechiometrickém poměru 3 : 1 (2NH3 → 3H2 + N2). Rychlost tvorby vodíku se 

výrazně měnila v závislosti na typu ko-katalyzátoru. Platina projevila jako ko-katalyzátor 

největší účinnost. Nejvíce výtěţků vodíku bylo získáno, kdyţ byla fotokatalytická reakce 

provedena při pH 10,7 a k suspenzi byla přidána kyselina nebo báze (sníţení rychlosti 

reakce). Fotokatalytická reakce methylaminu ve vodné suspenzi vyprodukovala vodík, ale 

netvořila dusík. Methylová skupina methyl-aminu byla mineralizovaná a aminoskupina 

zůstala jako amonný ion, aniţ by byl rozloţen na vodík a dusík, coţ vedlo k ukládání uhlíku 

v suspenzi jako hydrogenuhličitanu (HCO3
-
). Fotokatalytická reakce metylaminu byla 

vyjádřena jako: CH3NH2 + 3H2O → 3H2 + NH4
+
 + HCO3

-
. 

 Shavisi a kol. [35] studovali odstranění amoniaku ze syntetické odpadní vody 

fotokatalytickým procesem pod UV zářením. Jako fotokatalyzátor byl pouţit imobilizovaný 

TiO2 na perlitu ve formě granulí. Tento katalyzátor měl mezoporézní strukturu a rovnoměrný 

povlak TiO2. Optimální účinnost fotokatalytické degradace amoniaku byla získána při pH 11 

při ozáření 125 W rtuťovou lampou. Po 180 minutách ozařování bylo dosaţeno asi 68% 

rozkladu amoniaku. Při pouţití 250 W lampy jako zdroje UV záření, bylo dosaţeno 80% 

výtěţku. Výsledky ukázaly ţe TiO2/perlit fotokatalyzátor má vhodnou schopnost odstranit 

amoniak z odpadních vod a tím, ţe byl fotokatalyzátor ve formě granulí, se vyřešil problém 

odstranění jeho částic po fotokatalytickém procesu. 

3.3.4 Vyuţití tvorby vodíku z rozkladu amoniaku - rešerše 

V poslední době globálně roste zájem o ochranu ţivotního prostředí a zvyšuje se i 

poptávka po vývoji alternativních zdrojů energie – vedou se výzkumy ve hledání nových a 

udrţitelných zdrojů. Zejména solárně vygenerovaný molekulární vodík přitahuje velkou 

pozornost, protoţe můţe být povaţován za obnovitelný zdroj energie. Navíc nejsou jeho 

spalováním produkovány emise skleníkových plynů. Plynný vodík se v současné době vyrábí 

z různých primárních zdrojů, jako je zemní plyn, nafta, těţký topný olej, metanol, biomasa, 
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apod. V současné době poutá pozornost fotokatalytická výroba vodíku ze štěpné reakce vody 

s pouţitím polovodičových fotokatalyzátorů [36]. 

 Fotokatalytický rozklad amoniaku je jednou z moţností, jak získat vodík. Navíc je 

termodynamicky výhodnější neţ štěpná reakce vody. Fotokatalytický proces probíhá při 

pokojové teplotě, za atmosférického tlaku a s vyuţitím světelné energie. Kromě toho má 

amoniak řadu výhod jako nosič vodíku: 

 1) při rozkladu amoniaku nevzniká oxid uhličitý (neobsahuje uhlík), 

 2) amoniak lze jednoduše skladovat a přepravovat (na rozdíl od vodíku; lze jej 

snadno zkapalnit), 

 3) amoniak má v jedné molekule procentuální obsah vodíku 17,6 %, coţ je 

vysoké procento v porovnání s ostatními nosiči vodíku [37]. 

Choudhary a kol. [38] prokázali, ţe fotokatalytický rozklad amoniaku je ţivotaschopná 

cesta pro výrobu vodíku pro palivové články. Výzkum prokázal, ţe aktivita rozkladu 

amoniaku v průběhu studovaných fotokatalyzátorů Al2O3, H-ZSM-5, SiO2 dopovaných Ni, Ir 

a Ru klesá v pořadí:Ru > Ir > Ni. Mezi aktivitou Ni fotokatalyzátorů a Ir fotokatalyzátorů 

nebyl aţ tak významný rozdíl, coţ znamená, ţe Ni fotokatalyzátor je z hlediska 

ekonomického více přijatelný pro rozklad amoniaku. Aktivační energie pro proces rozkladu 

amoniaku se pohybovala 17-22 kcal/mol v závislosti na pouţitém katalyzátoru. 

Zhu a kol. [39] zkoumali fotokatalytický rozklad vodného roztoku amoniaku 

s katalyzátorem TiO2 v přítomnosti povrchově aktivních látek a monosacharidů při pH 10,1. 

Počáteční rychlosti fotokatalytické degradace NH4
+
/NH3 v přítomnosti aniontových, 

kationtových a neiontových povrchově aktivních látek a monosacharidů se sníţil přibliţně o 

50 aţ 90 %. Prostřednictvím korelační analýzy dospěli k závěru, ţe zachytávání 

hydroxylových radikálů (∙OH) povrchově aktivními látkami, by mohlo vysvětlit přibliţně  

80% rozdíl v počátečních rychlostech NH4
+
/NH3. Přidání doplňkového zdroje ∙OH (H2O2) 

došlo ke zvýšení rychlosti degradace NH4
+
/NH3. I přes zpomalení počátečních rychlostí byly 

fotokatalýzou v přítomnosti TiO2 NH4
+
/NH3odstraněny, coţ dokázalo, ţe tento proces můţe 

být pouţit pro čištění průmyslově znečištěné vody. 

Reli a kol. [40] testovali vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na produkci vodíku 

při fotokatalytickém rozkladu vodného roztoku amoniaku. Byly testovány katalyzátory 

s obsahem ceru 0,4 hm. % Ce/TiO2, 0,8 hm. % Ce/TiO2 a 1 hm. % Ce/TiO2. Produkce vodíku 

z fotokatalytického rozkladu amoniaku byla porovnávána s výtěţky dosaţenými v přítomnosti 

komerčního katalyzátoru TiO2 Evonik P25. Všechny dopované katalyzátory vykazovaly vyšší 
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účinnost neţ komerční katalyzátor. Nejvyšších výtěţků vodíku bylo dosaţeno v přítomnosti 

0,8 hm. % Ce/TiO2. 

3.4. Analytické metody 

3.4.1 Plynová chromatografie 

Chromatografie je separační metoda, při které se oddělují sloţky obsaţeny ve vzorku. 

Vzorek je vloţen mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Mezi stacionární (nepohyblivou) a 

mobilní (pohyblivou) fázi. U plynové chromatografie (GC) je mobilní fází nosný plyn. 

Vzorek po vloţení na začátek stacionární fáze je přes tuto fázi unášen pohybem mobilní fáze. 

Stacionární fáze zachycuje sloţky vzorku postupně a sloţky se takto odseparují na stacionární 

fázi. Na konci stacionární fáze se nachází sloţky, které jsou méně poutány touto fází. Sloţky 

opouštějící kolonu indikuje detektor, z časového průběhu intenzity signálu se určuje druh 

zastoupené sloţky a z plochy píku mnoţství dané sloţky [41]. 

U plynové chromatografie je vzorek dávkován do proudu plynu. Pro správný transport 

se musí vzorek rychle přeměnit na plyn, proto se mohou separovat pouze látky mající 

dostatečný tlak syté páry, relativní molekulovou hmotnost niţší neţ 1000 a tepelně stálé látky. 

Plynová chromatografie se pouţívá pro separaci plynů, nedisociovatelných kapalin, pevných 

organických molekul a mnoha organokovových látek [41]. 

Důleţitou součástí plynového chromatografu je detektor, který signalizuje přítomnost 

látky v nosném plynu v závislosti na čase. Tento signál je závislý na druhu a koncentraci 

sloţek plynu vycházejících z kolony. Detektor by měl mít nízký detekční limit (dostatečnou 

citlivost), jeho odezva by měla být lineární funkcí obsahu analytu a měl by být vysoce 

selektivní pro stanovované látky. Nejvíce se pouţívají detektory tepelně - vodivostní, 

plamenové ionizační a elektronového záchytu [41]. 

Tepelně – vodivostní detektor (TCD) je povaţován za univerzální detektor, má menší 

citlivost a detekční limity v mikrogramech analytu. Nosný plyn svým prouděním ochlazuje na 

určitou teplotu vlákno, které je ţhavené stálým elektrickým proudem. Přítomnost sloţky 

vyvolá změnu tepelné vodivosti prostředí kolem ţhaveného vlákna, a tím i změnu jeho teploty 

a elektrického odporu. Často se pouţívají dvě ţhavené vlákna, přes první vlákno proudí čistý 

nosný plyn a přes druhé proudí plyn z kolony. Elektrické odpory obou vláken se porovnávají 

ve Wheatsonově můstku, přítomnost sloţky způsobí jeho rozladění. Nosný plyn se volí tak, 

aby se jeho tepelná vodivost co nejvíce odlišovala od tepelné vodivosti analyzovaných sloţek. 
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TCD se nejvíce vyuţívá při analýzách anorganických plynů a nízkomolekulárních 

organických látek [41].  

Plamenový ionizační detektor (FID) je velmi vhodný pro analýzu uhlovodíků (např. 

metan, etan, acetylen), ale také pro organické látky obsahující uhlovodíky a pro těkavé 

organické sloučeniny. Ve FID se vzorek nejdříve spaluje plamenem, který vznikl hořením 

vodíku v syntetickém vzduchu. V plameni se vytváří ionty a volné elektrony. Nabité částice v 

nosném plynu vytvářejí měřitelný tok proudu v prostoru mezi dvěma elektrodami detektoru. 

Výsledný tok proudu má větší intenzitu neţ tok proudu vzniklého při průtoku pouze čistého 

nosného plynu a vodíku. Rozdíl změřeného signálu podává přesnou informaci o vzorku, 

protoţe proud je přímo úměrný ionizaci, která závisí na sloţení vzorku [42]. 

V detektoru s elektronovým záchytem (ECD) se nosný plyn ionizuje beta zářičem 

(tritium nebo 
63

Ni). Rychlé beta částice generované radioaktivním zdrojem se sráţejí s 

molekulami nosného plynu nebo stanovované látky. Vlivem těchto ionizačních nárazů 

vznikají volné pomalé elektrony, které vytvářejí rovnoměrný měřitelný proud. Jestliţe 

analyzovaný plyn odcházející z chromatografické kolony obsahuje organické molekuly s 

elektronegativními funkčními skupinami (např. halogenové skupiny, skupiny fosforu nebo 

dusíku), elektrony zářiče jsou zachyceny a měřený ionizační proud se sníţí. Pokud se porovná 

tento signál se signálem nosného plynu bez vzorku stanovované látky, je sníţení 

elektronového toku přímo úměrné mnoţství elektronegativní sloţky stanovované látky ve 

vzorku [43]. 

3.4.2 Termogravimetrie 

Pomocí termogravimetrické analýzy (TGA) se měří změny hmotnosti vzorku 

v závislosti na teplotě. Při neměnném sloţení je závislost vodorovná přímka. S úbytkem 

hmotnosti dochází ke změnám sloţení, které se projeví na křivce jako sestupný schod. Úbytek 

hmotnosti souvisí se změnou sloţení, které probíhají při změnách teplot. Měřící zařízení 

obsahuje kelímek, do kterého se vkládá vzorek, a kelímek je napojený na citlivé termováhy. 

Atmosféra kolem vzorku je inertní. Unikající plyny při tepelném rozkladu lze analyzovat 

infračervenou spektrometrií nebo hmotnostní spektrometrií [41]. 

3.4.3 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) patří mezi základní metody určování struktur 

pevných látek a je zaloţena na interakci rentgenového záření a elektronů v bezfotonovém 

rozptylu. Díky pravidelnému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a 
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následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim. Kaţdá látka má 

jedinečný difraktogram, podle kterého je pak identifikována. Poloha, intenzita a tvar maxim 

závisí na druhu atomu a uspořádání v 3D prostoru. XRD je technologicky vyspělá a 

nedestruktivní technika pro analýzu široké škály materiálů: tekutiny, kovy, minerály, 

polymery, katalyzátory, plasty, polovodiče, solární články, keramické materiály, farmaceutika 

a tenké vrstvy [41]. 

3.4.4 UV-Vis spektroskopie 

Ultrafialová a viditelná spektroskopie spočívá v absorpci ultrafialového a viditelného 

záření (200-800nm) zředěnými roztoky molekul. Při absorpci nastává excitace valenčních 

elektronů, které jsou součástí molekulových orbitalů. Takţe molekulová absorpční spektra 

v UV-Vis spektroskopii jsou v podstatě elektronová spektra a je to závislost absorbance na 

vlnové délce. UV-Vis spektra se vyuţívají k identifikacím organických látek a k určení 

koncentrace sloučenin s chromofory. UV-Vis spektrometrie je vyuţívána v průtočných celách 

detektorů separačních metod (kapalinová chromatografie nebo kapilární elektroforéza) [41]. 

3.4.5 Fotoluminiscenční spektroskopie 

Fotoluminiscence je zářivá rekombinace excitovaných nosičů náboje a v principu jde o 

děj opačný k absorpci fotonu. Jedná se o nerovnováţný proces a foton (světlo) dodává energii 

nutnou pro přechod do excitovaného stavu. Fotoluminiscenční spektroskopie slouţí uţ od 

svého počátku k charakterizaci polovodičových materiálů, hlavně k vysvětlení fyzikálních 

procesů doprovázejících zářivou rekombinaci excitovaných nosičů náboje. Fotoluminiscenční 

metoda významným způsobem doplňuje další základní metody charakterizace polovodičů, 

jako jsou optická adsorpce, rentgenová difrakce, transmisní elektronová mikroskopie, 

rastrovací elektronová mikroskopie a měření Hallova jevu [41, 44]. 

3.4.6 Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) dokáţe zobrazit mikrostrukturu uvnitř 

materiálu řádově od několika mikrometrů aţ po atomové rozlišení. TEM je obdobou 

světelného mikroskopu. Světelný zdroj optického mikroskopu je nahrazen zdrojem elektronů 

(elektronovým dělem), skleněné čočky jsou nahrazeny čočkami elektromagnetickými a místo 

okuláru je fluorescenční stínítko. Elektromagnetické čočky jsou oproti skleněným nastavitelné 

(změnou proudu lze měnit ohniskovou vzdálenost). Dráha elektronů od elektronového děla aţ 

po stínítko je ve vakuu, protoţe by byl elektron ve vzduchu absorbován a molekuly vzduchu 
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by způsobily kontaminaci tubusu i vzorku. Výsledný obraz je pak pozorován na 

fluorescenčním stínítku.  TEM patří mezi hlavní metody analýzy v řadě vědeckých oborů, 

uplatňuje se ve výzkumu rakoviny, virologie, materiálů, polutantů, nanotechnologií a 

polovodičů [41]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1. Příprava a charakterizace pouţitých katalyzátorů 

Fotokatalyzátory oxidu zinečnatého byly připraveny třemi odlišnými metodami. 

Fotokatalyzátor označen jako ZnO(1) byl připraven tepelným ţíháním octanu zinečnatého, 

ZnO(2) byl vysráţen reakcí octanu zinečnatého a hydroxidu sodného s následným 

tepelným ţíháním a ZnO(3) byl nejprve vysráţen reakcí octanu zinečnatého hydroxidem 

sodným při UV záření (o vlnové délce 254 nm) a poté následně tepelně ţíhán. 

Ţíhání ZnO(1) 2 g práškového dihydrátu octanu zinečnatého probíhalo 2 hodiny při 

350 °C. Po ţíhání byly vzorky rozdrceny v třecí misce. Fotokatalyzátor ZnO(2) se připravil 

přidáním (po kapkách, o rychlosti 0,67 ml/min) 40 ml hydroxidu sodného o koncentraci  

15 mmol/l do míchaného 60 ml roztoku octanu zinečnatého (o koncentraci 3,3 mmol/l). 

Roztok byl poté přefiltrován a následně byl filtrační koláč ţíhán po dobu 2 hodin při  

350 °C. ZnO(3) byl připraven stejnou metodou jako ZnO(2), ale s tím rozdílem, ţe roztok 

byl nepřetrţitě  vystaven UV záření. Fotokatalyzátory byly připraveny na Katedře chemie 

VŠB-TUO. 

Termogravimetrická analýza byla provedena na Katedře fyzikální chemie a teorie 

technologických pochodů VŠB-TUO termálním analyzátorem SETSYS-1750 (SETARAM 

Instrumentation, Francie) v inertní atmosféře argonu a při rychlosti ohřevu  

10 K/min. 

Rentgenovou difrakční analýzou byla zaznamenána difrakční struktura vzorků pomocí 

CoKα ozáření (λ= 0,1789 nm) a za pouţití Bruker D8 Advance difraktometru (Bruker 

AXS) vybaveným citlivým detektorem VǺNTEC 1. Měření byla prováděna při reflexním 

reţimu, práškové vzorky byly stlačeny v rotačním drţáku a byl pouţit goniometr s Bragg-

Brentano geometrií v rozsahu 2θ od 5 do 80° (s krokem o velikosti 0,03°). Vyhodnocení 

fázového sloţení bylo provedeno Centrem nanotechnologií VŠB-TUO za pouţití databáze 

PDF 2 Release 2004 (ICCD – Mezinárodní centrum pro data difrakce). 

UV-Vis spektra difúzní reflektance připravených fotokatalyzátorů byla měřena GBS 

CINTRA 303 (GBC Scientific Equipment, Austrálie) spektrometrem vybaveným 

integrační koulí pokrytou vrstvou Spectralonu (standard) na Katedře fyzikální chemie 

Univerzity Pardubice. Spektra byla zaznamenána v rozsahu vlnových délek 200-800 nm. 

Reflektance byla přepočítána pouţitím Schuster-Kubelka-Munk rovnice: 
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𝐹 𝑅∞ =  
 1−𝑅∞  2

2𝑅∞
 ,       (4) 

kde R∞ je difúzní reflektance téměř nekonečné vrstvy. Získána spektra byla 

transformována do závislosti (F(R∞)·hʋ)
2
 na hʋ za účelem získání hodnoty energie 

absorpční hrany. 

Fotoluminescenční spektra byla změřena na Katedře chemie VŠB-TUO 

spektrometrem FLS920 (Edingburgh Instrument Ltd., Velká Británie). Spektrometr byl 

opatřen 450 W xenonovou lampou (Xe 900) s vlnovou délkou 365 nm. Šířka excitačních a 

emisních štěrbin byla 3 nm. 

Pomocí transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením obrazu byla 

provedena analýza vzorků ZnO JEM 220FS mikroskopem (Jeol, Japonsko) pracujícím při 

200 kV. Vzorky byly rozptýleny v ethanolu a ultrazvukovým rozprašovačem byly 

naneseny na TEM mříţce s uhlíkovým filmem. Měření bylo provedeno a vyhodnoceno 

v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů v Olomouci. 

Specifický měrný povrch vzorků ZnO byl stanoven z fyzisorpce dusíku přístrojem 

Sorptomatic 1990 (Thermo Electron Corporation, USA). Vyhodnocení bylo provedeno na 

základě BET (Brunauer-Emmett-Teller) izotermy v rozsahu relativních tlaků p/p0 = 0 aţ 

0,6 při 77,31 K na Katedře chemie VŠB-TUO. 

Obsah uhlíku (jako zbytku octanu zinečnatého v ZnO) byl určen pomocí 

elementárního analyzátoru ELTRA CS 2000 (Eltra, Německo) Centrem nanotechnologií 

VŠB-TUO. 

Obsaţená mnoţství dusitanů a dusičnanů po provedení fotokatalytických experimentů 

byly analyzovány iontovou chromatografickou metodou na přístroji Dionex ICS-5000 

Centrem nanotechnologií VŠB-TUO. 

Srovnávacím fotokatalyzátorem byl komerční, běţně dostupný TiO2 Evonik P25. 

Jedná se o směs dvou krystalických forem anatasu a rutilu v poměru 3:1.  

 

4.2. Experimentální zařízení pro fotokatalytický rozklad amoniaku 

Fotokatalytický rozklad amoniaku byl prováděn ve fotochemickém reaktoru, který byl 

navrţen a sestaven laboratoří Heterogenní fotokatalýzy Katedry fyzikální chemie a teorie 

technologických pochodů VŠB-TU Ostrava. Experimentální zařízení se skládalo ze tří dílčích 

částí: dávkování plynu, reakční zóny a analytické jednotky.  
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Nerezový anulární reaktor, v jehoţ středu byla umístěna křemenná trubice s 8 W Hg 

lampa poskytující záření o vlnové délce 254 nm (Ultra-Violet Products Inc.), měl objem  

663 ml. K míchání reakční směsi se suspendovaným katalyzátorem bylo pouţito magnetické 

míchadlo (IKA-Werkw GmbH & Co.). V horní části byla umístěna tlaková sonda (Greisinger, 

GMSD 3,5 BAE), tlak byl měřen digitálním tlakoměrem (Greisinger, GMH 3110). Spoje byly 

realizovány spojkami (Swagelok), všechny závity byly zatěsněny teflonovou páskou. Přívod a 

odvod plynu byl zajištěn teflonovou hadičkou. Reaktor byl přichycen ke speciální konstrukci 

(obr.7). 

Reaktor byl naplněn 100 ml hydroxidu amonného o koncentraci 0,883 g/l a 0,1 g 

fotokatalyzátoru. Skrz suspenzi probublával argon (o čistotě 99,999 %), aby byla vytvořena 

inertní atmosféra nad roztokem a byl odstraněn rozpuštěný kyslík a dusík v roztoku. Po 

probublání argonem koncentrace amoniaku klesla na 0,8274 g/l.  

Obrázek 7: Blokové schéma pouţité aparatury pro fotokatalytický rozklad amoniaku [45]. 

 

Plynné vzorky byly odebírány diskontinuálně přes septum plynotěsnou stříkačkou 

(Hamilton Co.,Reno,USA) a vodík byl bezprostředně analyzován plynovým chromatografem, 

který byl vybaven detektory TCD a FID (Agilent 5890) a kapilární kolonou ShinCarbon ST 

Micropacked. Pro stanovení oxidu dusného, který je moţným produktem oxidace amoniaku, 

byl pouţit plynový chromatograf Agilent 7890 s kolonou MolSieve. Koncentrace amoniaku 

byla měřena UV-Vis spektrometrem (Specord 250 PLUS) při vlnové délce 405 nm podle 



4. Experimentální část 4.3Pracovní postup při fotokatalytickém rozkladu amoniaku 

25 

Nesslerovy metody. Přesnost měření byla ověřena sérií opakovaných experimentů s relativní 

chybou měření niţší neţ 10 %. 

 

4.3. Pracovní postup při fotokatalytickém rozkladu amoniaku 

 Po vyčištění reaktoru a křemenné trubice se k reaktoru připojila pH elektroda a 

tlaková sonda. 

 Poté bylo do reaktoru přidáno 100 ml roztoku hydroxidu amonného o 

koncentraci 0,883 g/l (pH bylo 9,5). 

 Do reaktoru bylo vloţeno míchadlo a zapnuto míchání s rychlostí 1000 ot/min. 

 Do míchaného roztoku bylo přidáno 0,1 g testovaného fotokatalyzátoru. 

 Reaktor byl připevněn ke stojanu a uzavřen přírubou, v jejímţ středu byla 

křemenná trubice. 

 Do křemenné trubice byla vloţena UV lampa, která se nedotýkala stěn ani dna 

křemenné trubice. 

 Do uzavřeného reaktoru při otevřených škrtících a uzavíracích ventilech začal 

proudit argon, který probublával suspenzi přes fritu. 

 Po deseti minutách byl přivřen škrtící ventil a tlak v reaktoru nastaven  

na 110 kPa. Při tomto tlaku byla suspenze argonem probublávána dalších  

20 minut. 

 Poté byl reaktor uzavřen při tlaku 125 kPa. 

 Zapnutím UV lampy byla odstartována fotokatalytická reakce v reaktoru. 

 Plynné vzorky byly odebírány plynotěsnou stříkačkou (o objemu 10 ml) 

v předem zvolených intervalech v rozsahu 0 – 8 hodin. Odebraný vzorek byl 

okamţitě analyzován na plynovém chromatografu. 

 Fotokatalytická reakce byla ukončena vypnutím UV lampy. Pak bylo vypnuto 

míchadlo a reaktor byl rozebrán. 

 Křemenná trubice byla opláchnuta vodou, vyčištěna kartáčkem a vloţena do 

ultrazvukové lázně. Reaktor byl vypláchnut vodou, profouknut vzduchem a 

vyčištěn. Poté byly reaktor i křemenná trubice vysušeny a připraveny pro 

pouţití k další fotokatalytické reakci. 

 Stejný postup byl i v případě fotochemického rozkladu amoniaku, pouze s tím 

rozdílem, ţe reakční směs neobsahovala ţádný fotokatalyzátor. 
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5. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A DISKUSE 

 

5.1. Charakterizace pouţitých katalyzátorů 

Připravené fotokatalyzátory oxidu zinečnatého byly charakterizovány několika 

analytickými technikami za účelem zjištění jejich fyzikálně-chemických, optických a 

elektronických vlastností, které by mohly přispět k vysvětlení jejich fotoaktivity pro 

fotokatalytický rozklad amoniaku. 

Teplota ţíhání pro přípravu fotokatalyzátorů (350 °C), byla vybrána na základě 

termogravimetrického měření. Vzorek dihydrátu octanu zinečnatého byl analyzován 

při rychlosti ohřevu 10 °C/min v atmosféře argonu. Měření byla provedena v teplotním 

intervalu 0 - 500 °C. Výsledná TGA křivka je znázorněna na obrázku 8. Počáteční ztráta 

hmotnosti 5,4 mg (asi 20 % z celkové hmotnosti), při teplotě 150 °C byla způsobena 

dehydratací, čímţ se získal bezvodý octan zinečnatý. Následně byl způsoben úbytek 

hmotnosti v důsledku tvorby oxidu zinečnatého. Celková ztráta hmotnosti 26,8 mg (80 %) 

byla dokončena při teplotě 350 °C, při vyšších teplotách nebyl pozorován ţádný další úbytek 

hmotnosti. Proto byla pro tepelné ţíhání připravených vzorků ZnO zvolena teplota 350 °C. 

 

Obrázek 8: Termogravimetrická křivka ţíhání dihydrátu octanu zinečnatého. 

 

XRD spektra ZnO(1), ZnO(2) a ZnO(3) jsou vyobrazeny na obrázku 9. Průměrná 

velikost krystalitů ZnO (LC) pro všechny vzorky (tabulka 1) byly vypočteny podle (101) ZnO 

difrakčních píků (2θ = 42,36 °) s pouţitím Scherrerova vzorce, hexaborid lanthanu (LaB6) byl 
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pouţit jako standard. Nebyly pozorovány ţádné charakteristické píky nečistot, coţ potvrzuje 

vysokou fázovou čistotu všech připravených vzorků. Vzhledem k tomu, ţe u vzorků ZnO 

nebyl pozorován ţádný výrazný posun difrakčních píků, je moţné zanedbat zvětšení či 

zmenšení mříţky. Nejmenší velikost krystalů 15 nm byla získána sráţením pod UV zářením. 

Tento efekt je stále nejasný a bude dále studován. 

 

Obrázek 9: XRD spektra připravených fotokatalyzátorů oxidu zinečnatého. 

 

Hodnoty specifického povrchu SBET  jsou uvedeny v tabulce 1. Bylo zjištěno, ţe 

fotokatalyzátor ZnO(2) má specifický povrch 3-krát vyšší neţ fotokatalyzátor ZnO(1). Vzorky 

ZnO(2) a ZnO(3) připravené sráţecí metodou vykazovaly podobné hodnoty specifického 

povrchu a lze usuzovat, ţe UV záření pouţité při sráţení nemá významný vliv na specifický 

povrch. Specifický povrch TiO2 Evonik P25 udávaný výrobcem je 50 m
2
/g. 

Velikosti nanočástic ZnO byly určeny z jejich TEM snímků (obr. 10) a statisticky 

vyhodnoceny. Tyto výsledky potvrdily výsledky analýzy XRD a ukázaly, ţe pouze tepelným 

ţíháním vytvořený fotokatalyzátor ZnO(1) má podstatně větší velikost částice ZnO ve 

srovnání s částicemi ve vzorku ZnO(3), který byl připraven sráţecí reakcí v přítomnosti UV 

záření. Průměrná velikost krystalitů ZnO(1) nanočástic byla asi 40 nm a distribuce částic od 

velikosti 20 nm do 120 nm byla velmi velká. Střední velikost ZnO(3) nanočástic byla 15 nm, 

s niţší distribucí takto velikých částic. Obrázek č. 11 zobrazuje velmi malé ZnO nanočástice, 

které jsou aglomerovány do částic větších. Tyto malé nanočástice byly pozorovány pouze u 
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fotokotalyzátoru ZnO(3) připraveného sráţením s UV lampou a tyto částice (jejich defekty) 

by mohly být zodpovědné za zvýšenou oranţovo-červenou fotoluminiscenci. 

 

 

Obrázek 10: TEM snímky ZnO a) připraveného tepelným ţíháním (ZnO(1)), b) připraveného 

sráţecí reakcí pod UV světlem (ZnO(3)). Do TEM snímků byly vloţeny histogramy 

distribuce velikosti částic ZnO. 

 

Obrázek 11: TEM snímek ZnO připraveného sráţecí reakcí pod UV světlem (ZnO (3)). 

 

Obrázek 12 ukazuje fotoluminiscenční spektra připravených ZnO nanočástic, která 

byla naměřena při pokojové teplotě za pouţití xenonové lampy (jako excitačního zdroje). 

Schéma navrhovaných nejpravděpodobnějších elektronových přechodů odpovědných za 

naměřené fotoluminiscenční maxima je zobrazeno obrázkem 13. Intenzita spekter ZnO(1) 

nanočástic byla nízká a maximální emise byla dosaţena kolem 520 nm (zelená emise). Je 

zřejmé, ţe způsob přípravy posunul maximální emise k delším vlnovým délkám, asi 650 nm 

(oranţově-červená emise). Nanočástice připravené sráţecí reakcí pod UV světlem ZnO(3) 

vykazovaly mnohem větší intenzitu neţ ZnO(2). Tyto široké viditelné emise jsou způsobeny 
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defekty v ZnO. Z fotoluminiscenčních spekter je zřejmé, ţe ve srovnání se vzorky ZnO(2) a 

ZnO(3), luminiscenci vzorku ZnO(1) způsobují odlišné defekty. Maximum kratší zelené 

emise ZnO(1) můţe být způsobeno přechodem z vodivostního pásma do hlubokých hladin 

akceptoru, které jsou způsobeny kyslíkem, jako je kyslík v místě Zn (OZn) nebo kyslík 

intersticiální (Oi) (obrázek 12). Kombinací neobsazeného Zn (VZn) (hlubokoúrovňový 

akceptor) s intersticiálním Zn (Zni) (mělkoúrovňový donor) je přechod energie v zelené části 

spektra méně pravděpodobný, protoţe tyto defekty by doprovázela i emise v modré oblasti 

(400 - 450 nm), která v ZnO(1) spektru chybí. Červená aţ oranţová luminiscence vzorků 

ZnO(2) a ZnO(3) je pravděpodobně způsobena kyslíkovými vakancemi (VO), viz obr. 13. 

Kyslíkové vakance se pravděpodobněji vyskytují na povrchu částic a hranici zrn, proto lze 

pozorovat větší koncentraci těchto defektů u vzorků ZnO(2) a ZnO(3), které mají menší 

velikosti částic a vyšší specifický povrch. 

 

 

Obrázek 12: Fotoluminiscenční spektra fotokatalyzátorů ZnO. 
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Obrázek 13: Schéma navrhovaných nejpravděpodobnějších elektronových přechodů 

odpovědných za naměřená fotoluminiscenční maxima. 

 

 

Obrázek 14 ukazuje UV-Vis spektra ZnO(1), ZnO(2) a ZnO(3) nanočástic. Absorpční 

píky ZnO jsou posunuty k niţší energii (red shift = červený posun) v tomto pořadí: ZnO(3), 

ZnO(2) a ZnO(1). Získaná spektra byla transformována v závislosti (F(R∞) hν)
2
 na hν (obr. 10 

– vloţený graf), za účelem získání hodnoty energie absorpční hrany. Zakázaný energetický 

pás ZnO nanočástic nabýval hodnot 3,26 eV pro ZnO(1), 3,24 eV pro ZnO(2) a 3,24 eV pro 

ZnO(3). Je zřejmé, ţe velikost zakázaného pásu koreluje s velikostí krystalitů ZnO(1), ZnO(2) 

a ZnO(3) nanočástic, i kdyţ velikost nanočástic ZnO je vyšší neţ je velikost kvantového 

efektu. Energie zakázaného pásu je posunuta k niţším energiím se zvýšenou koncentrací 

defektů v nanočásticích ZnO, jak bylo stanoveno z LP spekter. Niţší hodnoty energie 

absorpční hrany byly změřeny u vzorků ZnO(3) a ZnO(2), kde byla na základě výsledků PL 

prokázána vyšší koncentrace hlubokých defektů. V souladu s výsledky PL, nejvyšší hodnotu 

energie absorpční hrany vykazuje vzorek ZnO(1) s nejniţší koncentrací těchto defektů, 

způsobené nejniţší velikostí částic vedoucích k nejniţšímu specifickému povrchu  

(viz tabulka 1). 
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Obrázek 14: UV-Vis difúzní reflektance spekter s odhadem přechodových energií; vloţený 

graf zobrazuje stanovení absorpčních hran sledovaných fotokatalyzátorů. 

 

 

Tabulka 1: Fyzikálně-chemické a optické vlastnosti připravených fotokatalyzátorů a 

komerčního fotokatalyzátoru Evonik P25. 

Fotokatalyzátor Metoda přípravy 
LC 

(nm) 

SBET 

(m
2
/g) 

Energie zakázaného 

pásma (eV) 

ZnO(1) Tepelné ţíhání 36 15 3,26 

ZnO(2) 
Sráţecí reakce  

+ tepelné ţíhání 
27 49 3,24 

ZnO(3) 

Sráţecí reakce 

+ UV ozáření 

+ tepelné ţíhání 

15 43 3,23 

TiO2 Evonik P25 
komerční 

fotokatalyzátor 
26 50 3,39 
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5.2. Fotokatalytický rozklad amoniaku 

Fotokatalytický a fotochemický rozklad amoniaku byl hodnocen na základě mnoţství 

vzniklého vodíku v časovém intervalu 0 – 8 hodin. V daných časových intervalech byl 

proveden odběr plynného vzorku a sledována koncentrace H2. První odběr byl proveden vţdy 

v čase 0 hodin (před reakcí). Odebrané plynné vzorky byly analyzovány na plynovém 

chromatografu. 

Nejprve byly provedeny dva slepé pokusy pro ověření, ţe vodík vzniká pouze 

fotokatalytickým nebo fotochemickým rozkladem amoniaku v přítomnosti UV záření. V 

prvním případě byl v reakční směsi (vodný roztok hydroxidu amonného) přítomen 

katalyzátor, ale směs nebyla ozařována. Druhý pokus byl proveden tak, ţe v reaktoru nebyl 

roztok hydroxidu amonného ale pouze voda s katalyzátorem a směs byla ozařována UV 

lampou. V obou případech nebylţádný vodík detekován. 

 Byly testovány celkem čtyři fotokatalyzátory, tři rozdílně připravené katalyzátory ZnO 

(obrázek 15-17) a komerčně vyráběný katalyzátor TiO2 Evonik P25 (obrázek 18). Pro 

srovnání byl také proveden fotochemický rozklad amoniaku (vodný roztok hydroxidu 

amonného bez přítomnosti fotokatalyzátoru ozařovaný UV světlem). Výtěţky vodíku tohoto 

rozkladu jsou zobrazeny na obrázku 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Závislost výtěţků vodíku na  Obrázek 16: Závislost výtěţků vodíku na 

čase ozařování UV světlem pro    čase ozařování UV světlem pro 

fotokatalyzátor ZnO(1).    fotokatalyzátor ZnO(2). 
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Obrázek 17: Závislost výtěţků vodíku na  Obrázek 18: Závislost výtěţků vodíku na 

čase ozařování UV světlem pro    čase ozařování UV světlem pro 

fotokatalyzátor ZnO(3).    fotokatalyzátor TiO2 Evonik P25. 

 

 

Obrázek 19: Závislost výtěţků vodíku na 

čase ozařování UV světlem v případě 

fotochemického rozkladu amoniaku. 

 

 Srovnání výtěţků vodíku pro všechny zkoumané fotokatalyzátory v případě 

fotokatalytického rozkladu amoniaku a v případě fotochemického rozkladu jsou uvedeny na 

obrázku 20. Nejaktivnějším fotokatalyzátorem byl ZnO(1). Tento výsledek potvrdil zjištění z 

fotoluminiscenční analýzy. ZnO(1) fotokatalyzátor měl významně niţší fotoluminiscenční 
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intenzitu neţ ZnO(3) a také niţší rychlost rekombinace nosičů náboje, a proto vyšší 

fotokatalytickou aktivitu.Výtěţky vodíku klesaly v následujícím pořadí: ZnO(1) > ZnO(3) ≈ 

TiO2 Evonik P25 > ZnO(2) ≈ fotolýza. 

 

 

Obrázek 20: Souhrnný graf závislosti výtěţků vodíku na čase působení UV záření všech 

pouţitých fotokatalyzátorů a fotolýzy. 

 

Výtěţky vodíku získané fotokatalytickým rozkladem vodného roztoku amoniaku po 8 hod 

ozáření jsou uvedeny v Tabulce 2. Bylo zjištěno, ţe v přítomnosti fotokatalyzátoru ZnO(1) 

bylo získáno 1060 µmol vodíku na gkat.Toto mnoţství je vyšší neţ generace H2 pozorované s 

komerčním fotokatalyzátorem TiO2 Evonik P25 (800 µmol vodíku na gkat). Fotokatalytická 

produkce vodíku z rozkladu vodného roztoku hydroxidu amonného je vyšší neţ v případě 

fotochemického rozkladu. 
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Tabulka 2: Výtěţky vodíku z fotokatalytického rozkladu vodného roztoku hydroxidu 

amonného v přítomnosti různě připravených fotokatalyzátorů ZnO a komerčního katalyzátoru 

TiO2 Evonik P25 po 8 hodinách ozařování. 

Fotokatalyzátor Výtěţky H2 

(µmol/g) 

ZnO(1) 1060 

ZnO(2) 670 

ZnO(3) 860 

TiO2 Evonik P25 800 

 

 Pro srovnání fotokatalytické aktivity testovaných fotokatalyzátorů byly pouţity 

kinetické konstanty. Vzhledem k tomu, ţe nebyly zjištěny jiné moţné reakční produkty z 

rozkladu amoniaku (jako jsou NO3
-
, NO2

-
 a N2O), fotokatalytický rozklad amoniaku generuje 

pouze dusík a vodík podle rovnice 5. Za předpokladu, ţe fotokatalytické a fotochemické 

rozklady amoniaku probíhají paralelně, celková míra rozkladu amoniaku se rovná součtu 

sníţení amoniaku fotokatalytických a fotochemických drah a je popsána 1. řádem rychlosti 

reakce. Nebylo moţné změřit pokles koncentrace amoniaku, protoţe se amoniak adsorboval 

do pórů katalyzátorů (vlivem difuze amonných iontů) [40]. Z tohoto důvodu, nebyla 

vyhodnocena konverze z koncentrací amonných iontů, ale z vytvořeného vodíku. Konverze 

amoniaku (7) byla odvozena z látkové bilance vodíku (6) následovně (7): 

2 NH3

ℎ𝜈
  N2 + 3 H2          (5) 

 

𝑛H2
= 𝑛H2

0 +
3

2
𝑛NH 3

0 ∙ 𝑋NH 3
         (6) 

 

𝑋NH 3
=

2

3
 𝑛H 2−𝑛H 2

0  

𝑛NH 3
0           (7) 

 

 kde 𝑛𝐻2

0 ,𝑛𝐻2
 je počet molů vodíku na začátku reakce (t = 0) a v různých časech v 

průběhu fotokatalytické reakce, 𝑛𝑁𝐻3

0  je počet molů amoniaku na počátku reakce (t = 0) a 

𝑋𝑁𝐻3
 je konverze amoniaku. 

 Pro zpracování dat byla pouţita integrální forma rovnice (rovnice 8) z materiálové 

bilance vsádkového reaktoru s ideálním mícháním pracujícím v izotermickém izobarickém 

reţimu: 
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ln
1

1−𝑋NH 3
= 𝑘 ∙ 𝑡          (8) 

 kde k je kinetická konstanta (h
-1

) a t je reakční čas (h). 

Vyhodnocení kinetických dat (obr. 21) potvrdilo, ţe kinetika reakce můţe být popsána reakcí 

1. řádu. Hodnoty kinetických konstant k, jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Kinetické konstanty se statistickými chybami všech zkoumaných katalyzátorů a 

fotolýzy. 

Katalyzátor 
Kinetická konstanta k 

(10
3
 h

-1
) 

Kinetická konsta k* 

(10
8
 m ∙ h

-1
) 

ZnO(1) 1,66 ± 0,06 11,1 ± 0,4 

ZnO(2) 1,13 ± 0,03 2,3 ± 0,1 

ZnO(3) 1,30 ± 0,07 3,0 ± 0,2 

Evonik P25 1,26 ± 0,04 2,5 ± 0,1 

Fotolýza 1,12 ± 0,04 - 

 

 Pořadí kinetických konstant k (h
-1

) bylo následující: ZnO(1) > ZnO(3) = Evonik P25 > 

Fotolýza = ZnO(2). Byly pouţity kinetické konstanty k* (m/hod), které vyjadřují vztah 

rychlostní konstanty k 1 m
2
 povrchu katalyzátoru ze vztahu: 

k* = k ∙ V / S           (9) 

 kde S je plocha povrchu katalyzátoru a V je objem reakční směsi. Řád k* je stejný jako 

řád k, nejvyšší konstanta k* byla získána pro ZnO(1), takţe specifický povrch není hlavním 

rozhodujícím parametrem při fotokatalytickém rozkladu amoniaku. 
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Obrázek 21: Souhrnné vyhodnocení kinetických konstant (podle prvního řádu rychlosti 

reakce) podle integrální metody při fotokatalytickém a fotochemickém rozkladu amoniaku. 

 

Fotokatalytické reakce jsou velmi sloţité procesy a fotokatalytická aktivita 

fotokatalyzátorů můţe být ovlivněna několika aspekty, jako je například hodnota zakázaného 

energetického pásu, velikost krystalitů, specifický povrch a povrchové defekty (kyslíkové 

vakance, zinkové vakance, intersticiální kyslík) nebo elektronové vlastnosti (hladiny 

valenčních a vodivostních pásů, rychlost rekombinace elektronů a děr). Ačkoliv rychlost 

fotokatalytického rozkladu amoniaku a generace vodíku v přítomnosti nanočástic ZnO 

připravených různými metodami je kombinace jednotlivých faktorů uvedených výše, v tomto 

případě nejvýraznější roli hrají právě defekty v ZnO.  

Niţší fotokatalytická účinnost byla pozorována u vzorků ZnO(2) a ZnO(3) obsahující 

kyslíkové vakance (VO) doloţené PL emisním maximem při 650 nm. Niţší fotokatalytická 

aktivita ZnO(2) v porovnání s ZnO(3) byla pravděpodobně způsobena vyšší koncentrací 

kyslíkových vakancí (VO), jak bylo potvrzeno PL a UV-Vis DRS. 

Kyslíkové vakance reprezentují hluboké donorové hladiny v zakázaném pásu ZnO. 

Elektrony jsou účinně zachytávány v těchto vakancích, a proto nemohou být k dispozici pro 

fotokatalytické reakce. Koncentrace těchto hlubokých defektů jsou spojeny se specifickým 

povrchem [47, 48], který byl nejvyšší pro vzorek ZnO(2). Tento fenomén můţe vysvětlit 
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překvapující výsledek zanedbatelného výtěţku vodíku u vzorku s nejvyšším specifickým 

povrchem a nejvyšší fotokatalytickou účinnost vzorku ZnO(1), který má nejniţší specifický 

povrch. Vzorek ZnO(1) obsahoval nejméně kyslíkových vakancí (VO). Jako dominantní vady 

u tohoto vzorku byly identifikovány intersticiální kyslík a kyslíku na místech Zn (Oi a OZn). 

Akceptorové hladiny těchto defektů nezachytávají elektrony a ty jsou pak dostupné pro 

fotokatalytickou reakci. 
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6. ZÁVĚR 

Amoniak negativně působí na ţivotní prostředí a je běţným kontaminantem 

podzemních i povrchových vod. Proto se hledají vhodné technologické postupy jak znečištění 

odstranit, jedním z těchto způsobů je fotokatalytická degradace. Fotokatalýzou nenastane 

pouze odstranění amoniaku, ale můţeme ji vyuţít i jako zdroj alternativního paliva – vodíku. 

Tímto způsobem (nepřímé skladování H2 v látkách, ve kterých je obsaţen) je také moţno 

vyřešit problém skladování vodíku.  

Tato diplomová práce zkoumá vliv metody přípravy na fotokatalytický rozklad 

hydroxidu amonného. Fotokatalyzátory ZnO byly vytvořeny třemi různými způsoby a to: 

tepelným ţíháním octanu zinečnatého (ZnO(1)), sráţecí reakcí octanu zinečnatého a 

hydroxidu sodného s následným tepelným ţíháním (ZnO(2)) a sráţecí reakcí octanu 

zinečnatého hydroxidem sodným při UV záření a s následným tepelným ţíháním (ZnO(3)). 

K charakterizaci připravených fotokatalyzátorů byla pouţita termogravimetrická 

analýza, rentgenová difrakční analýza, UV-vis spektrometrie, měření specifického povrchu, 

fotoluminiscenční spektroskopie, fyzisorpce dusíku a transmisní elektronová mikroskopie. 

Výsledky charakterizace fotokatalyzátorů provedené v této práci jsou stručně shrnuty 

v následujících bodech: 

 Na základě termogravimetrického měření byla vybrána teplota ţíhání pro 

přípravu fotokatalyzátorů (350 °C). 

 Z difrakčních píků XRD analýzy byla vypočtena průměrná velikost krystalitů 

ZnO (LC). Nejvyšší velikost krystalitů měl vzorek ZnO(1) připravený ţíháním 

a to 36 nm, naopak nejmenší krystality měl vzorek ZnO(3) připravený 

sráţením s UV zářením (15 nm). 

 Zakázané pásmo bylo vyhodnoceno na základě měření UV-vis reflektance. 

Všechny tři ZnO fotokatalyzátory měly přibliţně stejnou energii zakázaného 

pásma (asi 3,23 – 3,26 eV). 

 Zjištěné specifické povrchy připravených katalyzátorů nebyly příliš vysoké a 

pohybovaly se v rozmezí 15 – 49 m
2
 g

-1
. Specifický měrný povrch se zvětšoval 

se sniţující se velikostí krystalitů. 

 Fotoluminiscenční spektra ukázala přítomnost různých druhů defektů. Jednalo 

se zejména o kyslíkové vakance (VO) u vzorků připravených sráţením (ZnO(2) 

a ZnO(3)) a defekty způsobené kyslíkem, jako je kyslík v místě Zn (OZn) nebo 

kyslík intersticiální (Oi) u vzorku ZnO(1) připraveného ţíháním. 
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Fotokatalytický rozklad amoniaku byl prováděn ve vsádkovém anulárním reaktoru se 

suspendovaným katalyzátorem s pouţitím 8 W UV lampy (λ = 254 nm). Výsledky 

fotokatalytického rozkladu lze shrnout následovně: 

 Bylo zjištěno, ţe fotokatalytickým rozkladem amoniaku kromě vodíku a dusíku 

nevznikaly ţádné další moţné produkty (jako jsou NO3
-
, NO2

-
 a N2O). 

 Po 8 hodinách působení UV záření při fotokatalytickém rozkladu amoniaku měly 

vyšší výtěţky vodíku neţ komerčně vyráběný Evonik P25 (80 μmol) pouze dva 

fotokatalyzátory, ZnO(1) (106 μmol) a ZnO(3) (86 μmol).  

 Za předpokladu, ţe fotokatalytický rozklad amoniaku je popsán kinetickou rovnicí  

1. řádu, byla vyhodnocena experimentální data integrální metodou a určeny příslušné 

kinetické konstanty. Vyhodnocení kinetických dat potvrdilo daný předpoklad. 

Velikost získaných kinetických konstant k (h
-1

) klesala v pořadí: ZnO(1) > ZnO(3) = 

Evonik P25 > ZnO(2) = fotolýza. 

 Klíčovou roli v aktivitě fotokatalyzátorů ZnO připravených různými metodami hrají 

rozdílné typy defektů (kyslíkové vakance (VO) a defekty způsobené kyslíkem, jako je 

kyslík v místě Zn (OZn) nebo kyslík intersticiální (Oi). 

Předloţená práce představuje první kroky při hledání a vývoji vhodného 

fotokatalytického systému pro fotokatalytickou generaci vodíku z vodného roztoku amoniaku. 

K uvedení metody do praxe je ještě dlouhá cesta zahrnující zejména nalezení optimálního 

fotokatalyzátoru, který by nejen zvýšil účinnost metody, ale zejména umoţnil fotokatalytický 

rozklad amoniaku v oblasti viditelného světla, a tím sníţil finanční náklady na minimum. 
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c  (mol/l)   konečná koncentrace kontaminantu 

c0  (mol/l)   počáteční koncentrace kontaminantu 

Ea  (eV)   aktivační energie nekatalyzované reakce 

Eaʹ  (eV)   aktivační energie katalyzované reakce 

Ebg  (eV)   energie zakázaného pásu 

e
-
  (-)   pohyblivý elektron 

h  (J∙s)   Planckova konstanta 

h
+
  (-)   elektronová díra (kladně nabité centrum) 

k  (hod
-1

)   kinetická konstanta 

k*  (m
2
/hod)  kinetická konstanta vztaţená na m

2
 katalyzátoru 

LC  (nm)   průměrná velikost krystalů 

𝑛𝐻2
  (mol)   počet molů H2 v určitém čase 

𝑛𝐻2

0   (mol)   počet molů H2 na počátku reakce 

𝑛𝑁𝐻3

0   (mol)   počet molů NH3 na počátku reakce 

OH∙  (-)   hydroxylový radikál 

Oi  (-)   intersticiální kyslík 

OZn  (-)   kyslík v místě Zn 

R∞  (-)   difúzní reflektance 

S  (m
2
)   plocha povrchu katalyzátoru 

SBET  (m
2
/g)   specifický povrch katalyzátorů 

t  (hod)   reakční čas 

V  (m
3
)   objem reakční směsi 

VO  (-)   kyslíková vakance 

VZn  (-)   zinková vakance 

𝑋𝑁𝐻3   (-)   stupeň konverze amoniaku 

λ  (nm)   vlnová délka 

ν  (Hz)   frekvence záření  
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Zkratky 

BET  Brunauer-Emett-Teller izoterma 

BGY  azobarvivo briliant golden yellow 

ECD  detektor s elektronovým záchytem 

Evonik P25 komerčně vyráběný TiO2 fotokatalyzátor 

FID  plamenový ionizační detektor 

FTIR  infračervený detektor s Fourierovou transformací  

(Fourier Transform Infrared) 

GC  plynová chromatografie 

  (Gas Chromatogramy) 

H-ZSM-5 fotokatalyzátor Degussa 

ICCD  Mezinárodní centrum pro data difrakce 

(International Centre for Diffraction Data) 

IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a uţitou chemii 

  (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

LECA  TiO2 nanočástice imobilizovány na keramzitu 

MB  methylénová modř 

pH  vodíkový exponent 

  (Potential of Hydrogen) 

ppm  jedna miliontina 

  (parts per million) 

PSU  polysulfon 

SEM  rastrovací elektronový mikroskop 

  (Scanning Electron Microscope) 

TCD  tepelně-vodivostní detektor 

  (Thermal Conductivity Detector) 

TEM  transmisní elektronová mikroskopie 

  (Transmission Electron Microscopy) 

TGA  termogravimetrickáanlýza 

  (Thermogravimetric analysis) 

UV  ultrafialové záření 

UV-Vis ultrafialová a viditelná spektroskopie 

  (Ultraviolet–visible spectroscopy) 
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XRD  rentgenová difrakční analýza 

(X-ray Diffraction) 
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