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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývala studiem fotokatalytického rozkladu oxidu dusného          

v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého. Celkem bylo zkoumáno 5 sérií 

fotokatalyzátorů. První sérií tvořily fotokatalyzátory modifikované cerem, přičemž obsah 

ceru byl 5 mol.% a 30 mol.%. Dále byly testovány fotokatalyzátory s malými obsahy ceru 

(0,3 – 0,8 mol.%). Třetí studovanou sérií byly fotokatalyzátory modifikované dusíkem, kde 

čistý oxid titaničitý byl připraven různými metodami. Rovněž byly studovány 

fotokatalyzátory modifikované grafitizovaným nitridem uhlíku a jako čistý TiO2 byl použit 

komerční Evonik P25. Fotokatalyzátory TiO2/g-C3N4 byly připraveny v poměru  

0,3:1 – 2:1. V poslední zkoumané sérii byl opět použit grafitizovaný C3N4, ale oxid titaničitý 

byl připraven sol-gel metodou a poměry TiO2 a g-C3N4 byly 1:2 – 1:6.  

K charakterizaci připravených fotokatalyzátorů byly použity spektroskopické 

metody (rentgenová fotoelektronová spektroskopie, rentgenová fluorescenční 

spektroskopie, UV-Vis, Ramanova a infračervená spektroskopie, fotoluminiscenční 

spektroskopie), rentgenová difrakční analýza, metoda transmisní a skenovací elektronové 

mikroskopie a specifický povrch a distribuce velikosti pórů byly stanoveny prostřednictvím 

fyzisorpce dusíku při 77 K. Fotolektrochemické vlastnosti byly charakterizovány měřením 

fotoproudu. Na základě charakterizací byly zjištěné fyzikálně-chemické vlastnosti 

fotokatalyzátorů korelovány s jejich aktivitou pro fotokatalytický rozklad N2O. 

Fotokatalytický rozklad oxidu dusného byl prováděn v míchaných vsádkových 

fotoreaktorech a jako reaktant byl používán oxid dusný v heliu nebo dusíku. Zdrojem záření 

byla 8 W Hg lampa s vlnovou délkou 254 nm a 365 nm.  

Nejvyšší aktivitu v sérii fotokatalyzátorů s vysokým obsahem ceru vykazoval 

fotokatalyzátor Ce0,05Ti0,95O2. Nízká aktivita u připraveného fotokatalyzátoru s obsahem  

30 mol.% (nižší než Evonik P25) byla vysvětlena přítomností amorfních podílů, jako 

například CeTi2O6. V sérii Ce/TiO2 fotokatalyzátorů s malými obsahy ceru bylo nejvyšší 

konverze N2O dosaženo v přítomnosti fotokatalyzátoru s 0,3 mol.% ceru. Vyšší 

fotokatalytická účinnost byla způsobena optimálním poměrem Ce3+/Ce4+ iontů, Ce3+ ionty 

mohly interagovat se vzniklými dírami, čímž došlo k potlačení rekombinace generovaných 

elektronů a děr a důsledkem byl nárůst fotoaktivity. U fotokatalyzátorů modifikovaných 

dusíkem došlo ke zvýšení fotokatalytické aktivity ve srovnání s čistým TiO2 připraveným 

sol-gel metodou s následnou kalcinací či extrakcí. Klíčovou roli zde pravděpodobně hrála 

vakantní místa ve struktuře materiálu. Modifikování komerčního TiO2 Evoniku P25 



  

 

 

grafitizovaným C3N4 vedlo ke zvýšení fotokatalytické aktivity připravených nanokompozitů 

ve srovnání s čistým TiO2 či g-C3N4. Zvýšení fotokatalytické aktivity souvisí nejen 

s velikostí krystalitu rutilu a energií zakázaného pásu polovodičů, ale především se separací 

nosičů náboje. Optimální poměr TiO2 a g-C3N4 v závislosti na fotokatalytické aktivitě byl 

stanoven na 0,3:1. V případě modifikování TiO2 připraveného sol-gel metodou byla aktivita 

studována v přítomnosti UVC a UVA záření. Zatímco v přítomnosti UVC záření je aktivita 

všech připravených fotokatalyzátorů téměř stejná, v případě UVA záření vykazoval nejvyšší 

fotokatalytickou aktivitu fotokatalyzátor TiO2/g-C3N4 (1:2). Fotokatalytické experimenty 

byly rovněž potvrzeny měřením fotoelektrochemických proudů. U fotokatalyzátorů došlo 

k vytvoření heteropřechodu mezi TiO2 a g-C3N4, který vedl ke snížení rekombinace 

elektronů a děr a následně k vyšší fotokatalytické aktivitě.  

Vybrané nejaktivnější fotokatalyzátory každé sady byly srovnány mezi sebou 

a porovnány s komerčním TiO2 Evonikem P25. Všechny studované fotokatalyzátory 

vykazovaly při fotokatalytickém rozkladu N2O vyšší aktivitu než Evonik P25. 
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ABSTRACT 

This doctoral thesis deals with photocatalytic decomposition of nitrous oxide, with 

the use of titanium dioxide based photocatalysts. Five series of photocatalysts were used 

altogether. The first set contained cerium modified photocatalysts, cerium content being 

5 mol.% and 30 mol.%. The next set contained photocatalysts with low cerium contents 

(0.3 – 0.8 mol.%). In the third series, there were nitrogen modified photocatalysts, in which 

titanium dioxide was prepared by different methods. different methods. Another set that was 

investigated included photocatalysts modified by graphitic carbon nitride. Commonly 

available Evonik P25 was used as pure TiO2. TiO2/g-C3N4 photocatalysts were prepared in 

the ratio 0.3:1 – 2:1. For the last set that was investigated, graphitic C3N4 was used again, 

but titanium dioxide was prepared by the sol-gel method, and the TiO2 to g-C3N4 ratios were 

1:2 – 1:6. 

The photocatalysts were characterised by means of different spectroscopic methods 

(X-ray, photoelectron spectroscopy, X-ray fluorescence spectroscopy, UV-Vis, Raman, 

infrared and photo luminescent spectroscopy), as well as X-ray diffraction analysis and 

transmission and scanning electron microscopy. Specific surface areas and pore size 

distribution were determined by means of nitrogen physisorption at 77 K. Photo-

electrochemical properties were characterised by means of photometric measurement. 

Physico-chemical properties of the photocatalysts which were determined by the above 

mentioned characterisations were correlated with their activity in photocatalytic 

decomposition of N2O. Photocatalytic decomposition of nitrous oxide was performed in 

stirred batch photoreactors, while nitrous oxide in helium or nitrogen was used as a reactor. 

The source of irradiation was a 8 W Hg lamp, with wavelengths of 254 nm a 365 nm. 

The highest activity in the series of photocatalysts with a high cerium content was 

displayed by the photocatalyst Ce0,05Ti0,95O2. The low activity of the photocatalyst whose 

content was less than 30 mol.% (less than Evonik P25) was explained by the presence of 

amorphous fractions, such as CeTi2O6. In the series of Ce/TiO2 photocatalysts with low 

cerium contents, the highest levels of N2O conversion were reached with the photocatalyst 

with 0,3 mol.% cerium content. The higher photocatalytic efficiency was the result of an 

ideal ratio of Ce3+/Ce4+ ions. Ce3+ ions were able to interact with the originating holes, which 

led to a decrease of recombination rates of the generated electrons and holes, which in turn 

resulted in an increase in photoactivity. In nitrogen modified photocatalysts, there was an 

increase in photocatalytic activity, in comparison with pure TiO2 prepared by means of the 



  

 

 

sol-gel method, followed by calcination or extraction. This is probably mainly due to the 

occurrence of vacancies in material structure. Modifying the commonly available TiO2, i. e. 

Evonik P25, with the use of graphitic C3N4 led to an increase in photocatalytic activity of 

the prepared nanocomposites, in comparison with pure TiO2 or g-C3N4. The increase in 

photocatalytic activity is related not only to the size of rutile crystallite and semiconductor 

band gap energy, but especially to charge carrier separation. Optimum TiO2 and g-C3N4 ratio 

in terms of photocatalytic activity was determined to be 0.3:1. In the case of modifying TiO2 

prepared by the sol-gel method, the activity was studied in UVC and UVA radiation. When 

UVC radiation is used, activity of all the prepared photocatalysts is almost identical. while 

in the case of UVA, the highest photocatalytic activity was displayed by TiO2/g-C3N4 (1:2). 

Photocatalytic experiments were confirmed by measurement of photo-electro-chemical 

currents. In photocatalysts, a heterojunction was created between the TiO2 and g-C3N4, 

leading to a decrease in recombination rates of electrons and holes, which in turn resulted in 

higher photocatalytic activity. 

Some of the most active photocatalysts from each set were compared with each other, 

as well as with the commonly available TiO2 Evonik P25. All the investigated photocatalysts 

displayed higher activity in photocatalytic decomposition of N2O than Evonik P25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Photocatalysis, nitrous oxide, titanium dioxide, doped photocatalysts



  

 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ........................................................................................................................ 1 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE .................................................................................... 3 

3 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... 4 

3.1 Skleníkové plyny ........................................................................................................ 4 

3.2 Oxid dusný N2O .......................................................................................................... 6 

3.3 Oxid titaničitý ............................................................................................................. 8 

3.3.1 Fyzikální a chemické vlastnosti .......................................................................... 8 

3.3.2 Využití TiO2 jako fotokatalyzátoru ................................................................... 11 

3.4 Katalytické procesy ................................................................................................... 12 

3.4.1 Katalýza............................................................................................................. 12 

3.4.2 Heterogenní katalýza ......................................................................................... 13 

3.5 Fotochemické procesy .............................................................................................. 15 

3.5.1 Fotochemické reakce ......................................................................................... 15 

3.5.2 Fotokatalýza ...................................................................................................... 17 

3.5.3 Modifikace povrchu polovodičů ....................................................................... 22 

3.6 Fyzikální pochody ve fotokatalýze ........................................................................... 23 

3.6.1 Fotoelektrický jev.............................................................................................. 23 

3.6.2 Fermiho hladina ................................................................................................ 27 

3.6.3 Schottkyho bariéra ............................................................................................ 29 

3.6.4 Elektrické přechody .......................................................................................... 30 

3.7 Laboratorní fotoreaktory pro reakce v plynné fázi ................................................... 30 

3.7.1 Vsádkové reaktory ............................................................................................ 31 

3.7.2 Vsádkový fotoreaktor s vnitřním ozařováním .................................................. 33 

3.7.3 Vsádkový fotoreaktor s vnějším ozařováním .................................................... 34 

3.7.4 Zdroje záření pro fotoreaktor ............................................................................ 34 

3.8 Metody charakterizace fotokatalyzátorů ................................................................... 36 

3.8.1 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku (BET) ................................................... 38 

3.8.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) .................................................... 39 

3.8.3 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) ..................................................... 39 

3.8.4 Ramanova spektroskopie .................................................................................. 40 

3.8.5 Ultrafialová a viditelná spektroskopie (UV – Vis) ........................................... 40 

3.8.6 Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF) .............................................. 41 

3.8.7 Rentgenová difrakční analýza (RTG) ............................................................... 41 

3.8.8 Fotoelektrochemické měření proudu (PCS) ...................................................... 42 

3.8.9 Infračervená spektroskopie (IČ) ........................................................................ 42 

3.8.10 Fotoluminiscenční spektroskopie (PL) ........................................................... 42 

3.8.11 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) ......................................... 43 



  

 

 

3.9 Rešerše ...................................................................................................................... 43 

3.9.1 Fotokatalytický rozklad N2O............................................................................. 43 

3.9.2 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované cerem ..................................................... 47 

3.9.3 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované dusíkem ................................................. 48 

3.9.4 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované g-C3N4 ................................................... 49 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ................................................................................... 52 

4.1 Příprava fotokatalyzátorů .......................................................................................... 52 

4.1.1 TiO2 modifikované vysokým obsahem ceru ..................................................... 52 

4.1.2 TiO2 modifikované malým obsahem ceru......................................................... 53 

4.1.3 TiO2 modifikované dusíkem ............................................................................. 53 

4.1.4 Komerční TiO2 modifikované g-C3N4 .............................................................. 54 

4.1.5 Syntetizované TiO2 modifikované g-C3N4........................................................ 54 

4.2 Charakterizace fotokatalyzátorů ............................................................................... 55 

4.2.1 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku (BET) ................................................... 55 

4.2.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) .................................................... 55 

4.2.3 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) ..................................................... 55 

4.2.4 Ramanova spektroskopie (Raman) ................................................................... 55 

4.2.5 Ultrafialová a viditelná spektroskopie (UV-Vis) .............................................. 56 

4.2.6 Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF) .............................................. 56 

4.2.7 Rentgenová difrakční analýza (RTG) ............................................................... 56 

4.2.8 Fotoelektrochemické měření proudu (PCS) ...................................................... 57 

4.2.9 Infračervená spektroskopie (IČ) ........................................................................ 57 

4.2.10 Fotoluminiscenční analýza (PL) ..................................................................... 58 

4.2.11 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) ......................................... 58 

4.2.12 Stanovení výstupní práce elektronů ................................................................ 58 

4.3 Popis experimentálních zařízení pro fotokatalytický rozklad N2O .......................... 59 

4.4 Pracovní postup při fotokatalytickém rozkladu N2O ................................................ 60 

5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH DISKUZE ............... 62 

5.1 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované vysokým obsahem ceru................................. 62 

5.1.1 Charakterizace TiO2 modifikovaných vysokým obsahem ceru ........................ 62 

5.1.2 Aktivita fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných vysokým obsahem ceru pro 

fotokatalytický rozklad N2O ............................................................................. 65 

5.1.3 Diskuze .............................................................................................................. 65 

5.2 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované malými obsahy ceru ...................................... 68 

5.2.1 Charakterizace fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných malými obsahy ceru .. 68 

5.2.2 Aktivita fotokatalyzátorů modifikovaných malými obsahy ceru získané pro 

fotokatalytický rozklad N2O ............................................................................. 70 

5.2.3 Diskuze .............................................................................................................. 71 

5.3 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované dusíkem ......................................................... 73 

5.3.1 Charakterizace fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných dusíkem ..................... 73 



ÚVOD  

 

 

5.3.2 Aktivita fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných dusíkem pro fotokatalytický 

rozklad N2O ...................................................................................................... 78 

5.3.3 Diskuze .............................................................................................................. 79 

5.4 Komerční TiO2 modifikované g-C3N4 ...................................................................... 81 

5.4.1 Charakterizace komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 ... 81 

5.4.2 Aktivita kalcinovaných komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-

C3N4 pro fotokatalytický rozklad N2O ............................................................. 89 

5.4.3 Diskuze .............................................................................................................. 90 

5.5 Syntetizované TiO2 modifikované g-C3N4 ............................................................... 92 

5.5.1 Charakterizace syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných  g-

C3N4 .................................................................................................................. 92 

5.5.2 Aktivita syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 pro 

fotokatalytický rozklad N2O ........................................................................... 103 

5.5.3 Diskuze ............................................................................................................ 104 

5.6 Vzájemné porovnání nejaktivnějších fotokatalyzátorů jednotlivých sérií .............. 106 

5.6.1 Charakterizace nejaktivnějších fotokatalyzátorů jednotlivých sérií ............... 107 

5.6.2 Aktivita nejaktivnějších fotokatalyzátorů ....................................................... 110 

5.6.3 Diskuze ............................................................................................................ 111 

6 ZÁVĚRY ............................................................................................................... 115 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................... 118 

8 SEZNAM VLASTNÍCH PUBLIKACÍ ................................................................. 141 

9 SEZNAM OBRÁZKŮ........................................................................................... 146 

10 SEZNAM TABULEK ........................................................................................... 150 

11 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................................... 151 

12 PŘÍLOHY .............................................................................................................. 156 
 



ÚVOD  

1 

 

1 ÚVOD 

Atmosféra naší planety je neustále znečišťována vnášením znečišťujících látek jak 

z přírodních, tak z antropogenních procesů. I přesto, že člověk dnes disponuje velkými 

znalostmi i energetickým potenciálem, není schopen do velké míry ovlivnit, natož změnit, 

přírodní zdroje znečištění. Člověk je schopen pouze působit na znečištění atmosféry 

snižováním množství znečišťujících látek, které vznikají antropogenními procesy. 

Zajímavou skutečností je také původ látek z lidské činnosti, jež vykazují větší toxické účinky 

pro život na Zemi, než znečišťující látky pocházející z přírodních procesů. Dalším důležitým 

faktorem je, že antropogenní činnosti jsou vždy soustředěny na malém území. Tudíž je 

překročena vlastní asimilační schopnost přírody a vznikají nevratná poškození [1].  

Pod pojmem znečištění ovzduší si lze představit vypouštění škodlivých látek 

v plynném, kapalném a tuhém skupenství z daného zdroje do okolního ovzduší. Tyto látky 

pak přímo nebo chemickými pochody v atmosféře (vlastní změnou, či interakcí s jinou 

látkou) negativně ovlivňují ovzduší, což má nepříznivý vliv na lidi, živou a neživou přírodu 

a ekosystém. Koncentrace znečišťujících látek vycházejícího přímo ze zdroje nazýváme 

emise (mg·hod-1, mg·měsíc-1, mg·rok-1). Koncentrace znečišťujících látek v atmosféře 

nazýváme imise (koncentrace nižší než u emisí, jsou ředěny okolní atmosférou) [2]. 

Ochranou ovzduší rozumíme soubor administrativních a technických opatření, jež směřují 

přímo i nepřímo ke snížení znečišťování ovzduší se stále se zvětšujícím rozvojem průmyslu 

[1]. Toto je legislativně ošetřeno zákonem 201/2012 Sb. (novelizace 64/2014 Sb., 87/2014 

Sb., 382/2015 Sb. a 369/2016 Sb.) [3] s platností od 1. září 2012, jenž je v souladu 

s Evropskou legislativou, a tím tedy nahrazuje všechny předešlé zákony včetně nařízení.  

Moravskoslezský kraj se z historického hlediska řadí mezi území s velmi špatnou 

a dlouhodobě znečištěnou kvalitou ovzduší. Tato skutečnost se začala velmi razantně měnit 

po roce 1989, kdy byly zavedeny přísné emisní limity pro vypouštění polutantů do životního 

prostředí. Velkým pokrokem ve směru kvality prostředí byla i rozsáhlá plynofikace na konci 

90. let 20. století a též zavedení ekologických technologií na úrovni středních a velkých 

zdrojů znečištění. Tento trend začal postupem času stagnovat. Opětovný nárůst znečištění je 

způsoben masivním rozvojem v dopravě či spalováním nekvalitních paliv v lokálních 

zdrojích (domácnostech). V posledních letech je snaha navázat na snižování emisí 

z poloviny 90. let 20. století. A to snižováním znečištění z lokálních topenišť 

prostřednictvím dotačních výzev pod názvem „Zelená úsporám“ nebo „Kotlíková dotace“. 

Finanční prostředky na tyto zmíněné dotační programy jsou z prodeje emisních kreditů 
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Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Díky těmto dotačním 

příležitostem je snaha snížit znečištění ovzduší snížením emisí CO2 o 1,1 mil. tun, tedy 1 % 

všech českých emisí, zvýšit úsporu tepla na vytápění (6,3 PJ) a snížit znečištění prachovými 

částicemi o 2,2 mil. kg. A to pomocí emisních norem pro lokální topeniště zavedením 5. 

emisní třídy (prach 29 mg·m-3, celkový organický uhlík 15 mg·m-3, oxid uhelnatý                 

364 mg·m-3 to vše při spalování s 10 % O2) u samočinných kotlů [4] a zároveň snížení 

energetické náročnosti budov pomocí tepelné izolace. 

I přes velké úsilí vlády a vědecké obce patří mezi největší znečišťovatele ovzduší 

chemický i hutnický průmysl a také těžba uhlí s ropou. V současné době existuje řada 

možností, jak znečišťování ovzduší omezit nebo potlačit na minimum. Patří mezi ně 

zavedení „zelených“ technologií, úprava vstupních surovin či optimalizace řízení aj. [5].  

Mezi plyny znečišťující ovzduší patří kromě velmi známého oxidu uhličitého také 

oxid dusný, který vzniká při mnoha lidských činnostech, mezi které patří například 

zemědělství, chemický průmysl a doprava. Nejvhodnějším způsobem likvidace oxidu 

dusného je jeho rozklad na dusík a kyslík v přítomnosti vhodného katalyzátoru. Katalytický 

rozklad nabízí jednoduché řešení kontroly emisí oxidu dusného v odpadních plynech 

vzniklých z chemického průmyslu a ze spalovacích procesů [6]. 

Ekologickou alternativou katalytických metod jsou fotokatalytické procesy, při nichž 

dochází k rozkladu znečišťující látky pouze za účasti fotokatalyzátoru a světla. Klíčovou 

otázkou problematiky fotokatalytických procesů je nalezení vhodného fotokatalytického 

systému jak z hlediska aktivity, tak z hlediska stability. Rovněž by tento systém měl být 

málo citlivý na působení inhibujících složek, které se společně s N2O vyskytují v odpadních 

plynech (nejčastěji O2 a H2O). Při použití solární energie by bylo navíc možné snížit spotřebu 

vstupní energie. 

Snížení emisí oxidu dusného je v současnosti značně aktuální. Z toho důvodu je 

vývoji fotokatalytických reaktorů a fotokatalyzátorů pro rozklad oxidu dusného věnována 

značná pozornost a řešení této problematiky představuje velkou výzvu pro vědu.  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem předložené disertační práce bylo studium fotokatalytického rozkladu oxidu 

dusného v přítomnosti polovodičových fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého 

modifikovaných cerem, dusíkem a grafitizovaným nitridem uhlíku. Byly zkoumány jejich 

fyzikálně-chemické vlastnosti a vliv těchto vlastností na fotokatalytickou aktivitu 

při fotokatalytickém rozkladu N2O. Fotokatalyzátory byly studovány v práškové podobě. 

V rámci práce byly řešeny následující úkoly: 

 Charakterizace modifikovaných fotokatalyzátorů TiO2 zvolenými dostupnými 

metodami. 

 Objasnění vzájemných vztahů mezi vlastnostmi modifikovaných TiO2 

fotokatalyzátorů, které byly určeny fyzikálními, fyzikálně-chemickými 

a spektrochemickými technikami, a jejich aktivitou při fotokatalytickém rozkladu 

N2O. 

 Porovnání účinnosti připravených fotokatalyzátorů s komerčně dostupným 

katalyzátorem TiO2 (Evonik P25). 

 

  



TEORETICKÁ ČÁST  

4 

 

3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Skleníkové plyny 

Sluneční záření dopadající na zemský povrch má největší intenzitu v krátkých 

vlnových délkách. Část krátkovlnného záření (desetiny mikrometru) je pohlcována 

atmosférou, část se odráží zpět do vesmíru a další segment dopadá až na zemský povrch. 

Energie dopadající na zemský povrch je absorbovaná a vyzařována zpět ve formě 

dlouhovlnného záření (jednotky až desítky mikrometru – tepelné záření). Tato skutečnost 

vychází ze spektrální sálavosti Slunce a Země [7]. Díky atmosférickým plynům, například 

vodní páře, oxidu uhličitému, oxidu dusnému či ozónu, je toto záření odraženo zpět k Zemi 

a zanechá za sebou teplejší atmosféru [8]. Energie vznikající rozdílem mezi přijatou 

a vydanou energií je přeměněna na teplo, které ohřívá spodní vrstvu atmosféry. Tento jev je 

znám jako skleníkový efekt a plyny, jež se na něm podílejí, se nazývají skleníkové plyny. 

Bez přirozeného skleníkového efektu by byla teplota na Zemi o 30 – 40 °C nižší. 

Nicméně od roku 1900 se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře zvýšila přibližně  

o 38 % vlivem zvýšeného spalování fosilních paliv, zvyšování dopravy a odlesňováním 

krajiny. Porovnáni koncentrace skleníkových plynů před industrializací a v současné době 

je znázorněna v tabulce 1 společně s jejich přibližným nárůstem. 

Tabulka 1: Současná a historická koncentrace skleníkových plynů [9, 10]. 

 CO2 CH4 N2O CFC-11 HCFC CF4 

Předindustriální 

koncentrace 
~280 ppm ~ 700 ppb ~ 270 ppb 0 0 0 

Současná 

koncentrace 
404 ppm 1851 ppb 328 ppb 370 ppt 112 ppt 72 ppt 

Přibližná nárůst 44 % 164 % 21 %    

Doba setrvaní 

v atmosféře 

(roky) 

50-200 12 120 50 12 50 000 

Mnoho vědců zastává názor, že zvyšování koncentrace oxidu dusného a jiných 

skleníkových plynů ve vzduchu začíná ovlivňovat tepelnou rovnováhu Země, zesiluje 

skleníkový efekt a zvyšuje celkovou průměrnou teplotu na Zemi. [11]. 
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Zesilující se skleníkový efekt není závislý jen na koncentraci skleníkových plynů 

v atmosféře, ale také na účinnosti pohlcovat a vyzařovat dlouhovlnné záření a době setrvaní 

v atmosféře. Schopnost ovlivňovat klima závisí u jednotlivých plynů na příslušných 

radiačních vlastnostech, jež se vyjadřují pomocí tzv. potenciálu globálního ohřevu (GVP). 

Tento potenciál je definován jako radiační účinek daného plynu za danou dobu, nejčastěji 

za 100 let. Radiační účinnost je nyní odhadovaná u CO2 na 1,68 W·m-2, CH4        

na 0,48 W·m-2, N2O na 0,17 W·m-2 a F-plynu na 0,34 W·m-2. Detailní zastoupení je vidět 

na Obrázek 1 [9]. Potenciál globálního ohřevu je u CO2 1, CH4 25 a N2O 298 [12]. 

Za posledních 650 tisíc let nebyla koncentrace skleníkových plynů v atmosféře nikdy 

tak vysoká jako je dnes. Současná koncentrace N2O nebyla překročena minimálně 

za posledních 1000 let. Odhaduje se, že zvýšení koncentrace oxidu dusného na dvojnásobek 

by způsobilo pokles celkové koncentrace stratosférického ozónu o 11 až 16 % [13]. 

 

Obrázek 1: Radiační působení skleníkových plynů [9]. 

Na Obrázek 2 je patrný vývoj koncentrací hlavních polutantů, jimž je nejvíce 

připisován vliv na globální oteplování naší planety. Vývoj ukazuje neustálý nárůst všech 

třech nejvíce sledovaných plynů. Růst koncentrace CO2 od roku 1975 odpovídá 17 %, což 
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je přibližně 0,42 % za rok. Nárůst u metanu je 12% a koncentrace N2O narostla z 304 ppb 

na 328 ppb za 40 let, a to odpovídá 8% nárůstu [10]. 

   

 

Obrázek 2: Vývoj koncentrace CO2, N2O a CH4 v letech 1975 – 2015 [10]. 

3.2 Oxid dusný N2O 

Oxid dusný je za normálních podmínek bezbarvý a nehořlavý plyn s mírně nasládlou 

vůní a hmotností srovnatelnou se vzduchem. Je kineticky stabilní, ale termodynamicky 

nestabilní plyn, jehož životnost v atmosféře je velmi dlouhá (asi 120 – 150 let). Běžně je 

znám pod názvem "rajský plyn", jelikož jeho inhalace vede k radostné náladě a spontánnímu 

smíchu [14]. Delší expozice má na lidské zdraví negativní dopad, způsobuje snížení 

imunitního systému a ovlivňuje funkci plic. I přesto se dříve používal v medicíně jako 

krátkodobá anesteziologie [15].  

Dnes je používán jako hnací plyn v bombičkách na přípravu šlehačky (E942), nebo 

jako oxidační činidlo v raketových a automobilových motorech. Dále je využíván 

při atomové absorpční spektrometrii jako oxidační plyn. Jeho nové využití je v gastronomii 

pro přípravu es puma (vysoce porézní jedlá pěna). 
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Je zařazen do skupiny skleníkových plynů a k zesílení skleníkového efektu přispívá 

4 – 6 %. V zemské atmosféře se vyskytuje pouze okolo 320 ppb, ale i tak se řadí na třetí 

místo ve škodlivosti skleníkových plynů, jelikož jeho potenciál je 310 krát větší než stále 

diskutovaný CO2 [12].  

Jeden ze dvou hlavních dopadů oxidu dusného na životní prostředí je jeho schopnost 

absorbovat infračervené záření odražené od zemského povrchu a přispívá tak ke globálnímu 

oteplování Země. Druhým dopadem je ve stratosféře jeho napomáhání k rozkladu ozonové 

vrstvy planety Země dle rovnic (1)-(3). 

 N2O + O → 2 NO      (1) 

 NO + O3 → NO2 + O2     (2) 

 NO2 + O → NO + O2      (3) 

Do ovzduší se ročně uvolní 20 Mt N2O a to z 35 % antropogenními procesy a z 65 % 

přírodními procesy. Roční přírůstek emisí N2O v atmosféře vlivem lidské činnosti 

se odhaduje na 0,5-1,1 ppb [16]. Mezi největší antropogenní zdroje patří zemědělská činnost 

(zejména používání hnojiv na bázi dusíku), spalování biomasy a spalování fosilních paliv 

[12]. Mezi další zdroje emisí N2O patří některé technologie chemického průmyslu 

a průmyslu zpracovávající odpady. Vybrané hodnoty množství emisí vypouštěných 

z různých průmyslových zdrojů jsou uvedeny v tabulce 2. 

Přijatelným řešením likvidace oxidu dusného, především ze spalovacích procesů 

a chemických výrob, je jeho přímý rozklad na kyslík a dusík pomocí fotokatalytických 

procesů, jak je uvedeno v rovnici (4).  

𝑁2𝑂
ℎ𝑣,𝑘𝑎𝑡.
→    𝑁2 +

1

2
𝑂2      (4) 

Největší přínos a novum navrhované fotokatalytické metody spočívá v tom, 

že proces nevyžaduje žádné redukční činidlo a je nízkoenergetický. Velkou výhodou také je 

produkce přirozených složek ovzduší, čímž spadá do oblasti bezodpadových technologií. 

Navrhovanou metodu přímé fotokatalytické likvidace N2O lze aplikovat na stávající 

technologie bez nutnosti velkých technologických zásahů, nebo změn v technologických 

postupech, což je výhodné z ekonomického hlediska [17, 18]. 
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Tabulka 2: Koncentrace N2O v odpadních plynech některých procesů [19]. 

Zdroj 
Koncentrace N2O v 

emisích 

Emise N2O celosvětově 

(ktrok-1) 

Výroba kyseliny adipové 30−50 mol.% <100 

Výroba kyseliny dusičné 300−3000 ppm 400 

Výroba glyoxalu - 100 

Výroba kyseliny šťavelové 500−1500 ppm - 

Mobilní spalovací procesy 0−1000 ppm 400-900 

Spalování fosilních paliv 5−12 ppm 190-520 

Spalování ve fluidním loži 50−500 ppm - 

Spalování odpadů 0−600 ppm 500-1000 

Spalování biomasy 0−600 ppm 1000 

Hnojení umělými hnojivy − 3500 

 

3.3 Oxid titaničitý 

3.3.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Oxid titaničitý je bílý prášek, který je využíván jako bílý pigment – titanová běloba 

(velmi vysoký index lomu nlom = 2,7). Vykazuje vysokou opacitu, tudíž je použitelný jak 

ve farmaceutickém tak v kosmetickém průmyslu a to především pro udržitelnost bělosti 

a neprůhlednosti (potravinové barvivo označené jako E171). Další z vlastností TiO2 je jeho 

superhydrofobie (odpuzuje vodu). Tato vlastnost je využívána v automobilovém (rychlý 

odvod vody ze skel) a optickém průmyslu (dielektrické zrcadla). 

V přírodě se vyskytuje ve třech krystalových formách jako rutil, anatas a brookit 

(Tabulka 3). Přičemž nejběžnější z nich, a to jak v přírodě, tak i jako produkt průmyslové 

výroby, je rutil. Rutil a anatas krystalují v tetragonální krystalové struktuře a brookit 

v kosočtverečné. V každé z těchto forem vykazuje titan koordinační číslo 6 [20]. Jednotlivé 

krystalové modifikace podléhají při zahřívání vratným polymorfním přeměnám podle 

rovnice (5): 

𝑎𝑛𝑎𝑡𝑎𝑠 
860°𝐶 
↔   𝑏𝑟𝑜𝑜𝑘𝑖𝑡 

1040°𝐶 
↔     𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙      (5) 
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V čisté podobě se v přírodě nevyskytuje. Jeho výskyt je doprovázen ionty jiných 

kovů, jako je třeba železo. V přírodě se nalézá např. v podobě Ilmenitu (FeTiO3) či v píscích 

obsahující rutil. 

Vysušený TiO2 je velice obtížně rozpustitelný v kyselinách, ale hydratovaná forma 

se rozpouští v HF, HCl a H2SO4 za vzniku fluoro, chloro a sulfátových komplexů. 

Fyzikálně – chemické vlastnosti oxidu titaničitého:  

 Chemický vzorec     TiO2      

 Molekulová hmotnost    79,886 g·mol-1  

 Teplota tání (anatas)     1560 °C  

 Teplota tání (rutil)     1855 °C  

 Teplota tání (brookit)    1825 °C  

 Teplota varu (při tlaku 101,235 kPa)  2972 °C  

 Hustota      4,23 g·cm-3  

 Rozpustnost ve vodě     nerozpustný  

Odhaduje se, že celosvětová produkce TiO2 ročně přesahuje 5,5·1012 tun. Hlavním 

důvodem je jeho poměrně nízká cena.  

Tabulka 3: Základní rozdělení TiO2 minerálů [21, 22]. 

 Anatas Rutil Brookit 

Barva Černošedá Červenohnědá Světle hnědá 

Lesk Polokovový Kovový až diamantový Polokovový 

Hustota (g·cm-3) 3,8 – 4 4,2 4,1 

Tvrdost * 5,5 – 6 6 – 6,5 5,5 – 6 

Soustava Čtverečná Čtverečná Kosočtverečná 

*Tvrdost dle Mohsovy stupnice 

S ohledem na praxi se nyní převážně využívají modifikace rutilu a anatasu [23]. Oxid 

titaničitý v modifikaci brookitu nyní nachází své místo v oblasti základního výzkumu 

v oblasti fotokatalytických procesů [24-26] a to i přes jeho vysoké náklady na přípravu.  
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Strukturu anatasu i rutilu lze popsat prostřednictvím termínu řetězců oktaedrů TiO6. 

Obě krystalové struktury se od sebe liší deformací každého oktaedru a také způsobem, 

kterým jsou oktaedrické řetězce složené. Každý Ti4+ ion je obklopen oktaedrem O2- iontů. 

Oktaedr rutilu nevykazuje pravidelnost, nýbrž vykazuje mírné kosočtverečné deformace 

(Obrázek 3) [21]. 

  

 

Obrázek 3: TiO2 struktura modifikace rutil, reálná podoba krystalu rutilu [27, 28]. 

Naopak oktaedr anatasu je od rutilu podstatně více deformován, takže symetrie již 

nepřipomíná kosočtverec. Vzdálenosti atomů Ti – Ti jsou větší, kdežto vzdálenosti atomů 

Ti – O jsou kratší (Obrázek 4). Zatímco ve struktuře rutilu je každý oktaedr v kontaktu s 10 

sousedními oktaedry (2 sdílejí krajní kyslíkové páry a 8 sdílí rohové kyslíkové atomy), tak 

ve struktuře anatasu je každý oktaedr v kontaktu s 8 sousedícími oktaedry (4 sdílejí kraje a 4 

sdílejí rohy) [21].  

 

 

 

Obrázek 4: Struktura TiO2 modifikace anatas, reálná podoba krystalu anatas [28, 29]. 
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Ortorombický brookit (Obrázek 5) je stabilní jen do teploty 750 °C, nad tuto teplotní 

hranici dochází k transformaci na rutilovou podobu. Z toho hlediska není moc vhodný 

pro různé vysokoteplotní aplikace. Tyto rozdíly v krystalové mřížce způsobují různé hustoty 

a struktury elektronových pásem ve všech modifikacích TiO2 [30]. 

   

 

Obrázek 5: Struktura TiO2 modifikace brookit, reálná podoba krystalu brookit [28, 29]. 

3.3.2 Využití TiO2 jako fotokatalyzátoru 

Oxid titaničitý se dostal do povědomí vědecké obce, když se v roce 1972 povedlo 

výzkumnému týmu pod vedením Akira Fujishimy a Kenichi Hondy provést štěpení vody 

právě na TiO2 elektrodách [31]. Tento úspěch zahájil počátek nové éry heterogenní 

fotokatalýzy. TiO2 stal jedním ze standardních fotokatalyzátorů, a to hned díky několika 

vlastnostem: 

 Netoxicita 

 Chemická stabilita 

 Nízké ekonomické náklady 

 Energie zakázaného pásma v roztoku o hodnotě pH = 1 byla stanovena 

na 3,2 eV pro anatas, 3,0 eV pro rutil a 3,3 eV pro brookit [32]. 

Anatas, brookit i rutil vykazují rozdílné chemické vlastnosti a tedy i schopnost 

fungovat jako fotokatalyzátor. V posledních letech bylo sepsáno několik studií, které ukazují 

nárůst separace elektron – díra a snížení rychlosti jejich rekombinace u směsné fáze TiO2. 

Byly potvrzeny synergické účinky mezi různými fázemi a tato skutečnost vedla 

k pozitivnímu vlivu na fotokatalytické procesy [33-35]. Pozitivní vliv byl prokázán jak mezi 
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binárními směsi, například směs brookit/rutil [36, 37] nebo brookit/anatas [38-40], tak 

i u směsi ternární anatas/rutil/brookit [41, 42]. Jak binární tak i ternární směsi TiO2 vykazují 

díky společné synergii lepší fotokatalytické vlastnosti, než jednofázové fotokatalyzátory.  

Jako standard u fotokatalytických experimentů se nejčastěji používá komerčně 

vyráběný TiO2 Evonik P25, jenž je tvořen ze 70 % anatasem a z 30 % rutilem [43]. Vykazuje 

aktivní povrch o velikosti asi 50 ± 15 m2g-1. Částice mají průměr 21 nm, často však tvoří 

agregáty o průměru asi 0,1 μm [2, 43, 44].  

Oxid titaničitý našel široké využití v heterogenní fotokatalýze při technologiích 

čištění životního prostředí. Například při odstraňování polutantů z vod, půd a vzduchu  

[45-49], v nekonvenčních organických syntézách [50, 51] a v neposlední řadě při přípravě 

samočistících povrchů [52-56].  

3.4 Katalytické procesy 

3.4.1 Katalýza 

Katalýzou nazýváme chemickou reakci, při které dochází ke změně chemické 

rychlosti za přítomnosti katalyzátorů (Obrázek 6), jak v kladném, tak v záporném slova 

smyslu. Katalýzou pojmenováváme působení katalyzátoru, jež je nezbytné pro velkou část 

chemických reakcí. Přítomnost katalyzátoru však neovlivňuje termodynamickou rovnováhu 

reakce. Gibbsová energie (ΔG) je stavová veličina, tudíž není závislá na průběhu děje, ale 

pouze na počátečním a konečném stavu. 

Již nepatrné množství katalyzátoru může značně ovlivnit rychlost chemické reakce. 

Katalyzátory mohou reakci nejen urychlit, ale i vyvolat ty reakce, které by bez katalyzátoru 

vůbec neprobíhaly. Vhodná volba katalyzátoru často dovoluje aktivovat pouze jednu z více 

možných reakcí v systému [57]. 

 

Obrázek 6: Změna aktivační energie v průběhu reakce bez katalyzátoru a s katalyzátorem.  
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Katalyzátor (K) se během reakce nespotřebovává, je součástí nestálých komplexů 

(ABK), které se dále rozpadají na konečný produkt (AC, B) a uvolňují katalyzátor 

v nezměněné podobě (K). Do chemické rovnice celkové chemické přeměny proto 

katalyzátor většinou nezahrnujeme. Jelikož katalyzátor zůstává po dokončení reakce 

nezměněn, nedodává systému žádnou energii a podle termodynamických zákonů nemůže 

ovlivnit polohu rovnováhy. Dělení katalyzátorů: 

 homogenní – reagující látka a katalyzátor jsou v téže fázi, tím dochází 

k přímému kontaktu katalyzátoru a reagující látky, 

 heterogenní – reagující látky a katalyzátor jsou rozdělené ostrým fázovým 

rozhraním. 

Jsou známy rovněž látky, jež naopak brzdí rychlost reakce, která by jinak probíhala 

bez problémů. Těmto látkám říkáme negativní katalyzátory nebo také inhibitory. 

Přítomnost některých látek ve směsi značně snižuje účinnost katalyzátoru a často 

vede k jeho znehodnocení. Takové látky označujeme jako katalytické jedy [13, 14]. 

3.4.2 Heterogenní katalýza 

U heterogenní katalýzy vystupuje katalyzátor jako oddělená fáze. Výhodou je 

selektivní působení katalyzátoru. V praxi je nejběžnější případ, kdy katalyzátor je pevná 

látka, a reagující látky jsou plynné. K vlastní reakci dochází na rozhraní těchto dvou fází. 

Celkový průběh reakce plynu s pevným katalyzátorem probíhá jako sled dílčích dějů. 

Výsledná rychlost závisí na rychlosti nejpomalejšího kroku reakce. Tyto děje se dělí do dvou 

skupin. Na děje látkového transportu, neboli makrokinetické jevy, které jsou převážně 

fyzikální povahy a děje látkových přeměn, jež se řadí mezi chemické děje, jenž lze popsat 

v sedmi krocích znázorněných na Obrázek 7: 

 Vnější difuze reaktantů na povrch katalyzátoru (1) 

 Vnitřní difuze (2) 

 Adsorpce reaktantů na fázové rozhraní (3) 

 Chemické nebo elektrochemické reakce na fázové hranici (4) 

 Desorpce produktů chemické reakce (5) 

 Vnitřní difuze produktů chemické reakce (6) 
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 Difuze produktů do objemu fáze (7) 

 

Obrázek 7: Schéma katalytické reakce v plynné fázi na porézním katalyzátoru [58]. 

Vedle těchto dějů dochází také k uvolnění nebo spotřebování tepla, zejména 

u chemických procesů. Výsledný pochod je tedy komplikován přenosem tepla mezi 

katalyzátorem a hlavním proudem plynu.  

Látkový transport značně ovlivňuje katalytické děje. V případě, že některý děj 

látkového transportu je řídícím krokem katalýzy, pak charakter katalytického děje není 

určován chemickou reakcí, ale je závislý na konstrukci experimentálního zařízení a takto 

získané výsledky není možné přenést na jiná zařízení. Tyto makrokinetické vlivy se snažíme 

eliminovat tak, aby nebyly řídícím krokem reakce. U kapalin eliminujeme vnější difúzi 

zvýšením intenzity míchání a u plynů zvýšením jejich průtoku. V obou případech se usnadní 

látkový přenos a vnější difúze již nebude řídícím krokem. Rychlost vnitřní difúze závisí 

na rozměrech, velikosti částic a struktuře pórů katalyzátoru. Oba děje, vnější i vnitřní difúze, 

vykazují nízkou závislost na teplotě.  

Za předpokladu, že jsou makrokinetické jevy eliminovány, určuje rychlost katalýzy 

nejpomalejší krok látkových přeměn. Řídícím krokem může být adsorpce, desorpce nebo 

povrchová reakce. Ve všech případech jsou však naměřená data přenositelná na jiné zařízení 

[57, 59].  

Bylo zjištěno, že katalytický účinek mají pouze tuhé látky s velkou soudružností. 

Není znám žádný kapalný heterogenní katalyzátor. Většina tuhých katalyzátorů jsou kovy, 

jejich podvojné sloučeniny (oxidy, sulfidy) nebo soli (sírany, křemičitany, fosforečnany) 

[60]. 
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3.5 Fotochemické procesy 

3.5.1 Fotochemické reakce 

Fotochemické reakce vyžadují absorpci elektromagnetického záření vhodné vlnové 

délky molekulou. Po absorpci záření dochází k excitaci elektronu, jenž může vést k chemické 

transformaci na stabilní produkt, respektive na reaktivní radikály. Alternativně muže dojít 

k opětovnému navrácení do původní energetické hladiny bez chemické reakce, tento proces 

se nazývá fotofyzikální desorpce. 

Záření, které je hmotou absorbováno, přestává existovat, jeho energie se přemění 

na jiný druh a to na teplo (kinetická energie molekul) nebo na energii využívanou 

pro excitaci (rotační a oscilační energie atomu). Molekula, jež takto absorbovala foton, může 

získanou energii využít například ke zrychlení svého translačního pohybu nebo může 

reagovat s jinou molekulou.  

Při vzájemném působení světelné energie a hmoty probíhají z chemického hlediska 

děje, které lze rozdělit na dvě skupiny reakcí (Obrázek 8): 

 Chemiluminiscenční reakce jsou takové, u nichž se volná energie mění 

v energii světelnou, přičemž tepelný efekt není buď žádný, nebo jen nepatrný. 

Rychlost těchto reakcí ovlivňují různé faktory (např.: rozpouštědlo, 

katalyzátor, koncentrace a teplota), jež mají vliv na normální chemickou 

reakci. Celkové množství uvolněného světla je úměrné množství reagujících 

látek. 

 Fotoluminiscence je pojem, jímž se označují dva podobné procesy, které 

se od sebe liší délkou dozařování po excitaci-fluorescence a fosforescence. 

Systém, jenž pohltil světlo, může vysílat nové záření. Pohlcením 

dopadajícího světla přejdou elektrony v atomech na nové dráhy. Jednoduchý 

přechod ze vzbuzeného stavu do původního má za následek emisi téže vlnové 

délky jako záření budící a nazývá se rezonanční fluorescencí. Probíhá-li však 

zpětný návrat elektronů přes několik mezidrah, přičemž dochází k různým 

stavům degradace energie, vzniknou fotony menšího energetického záření. 

Tento jev se nazývá fluorescence. Její emise je velmi krátká, u některých látek 

jen 10-9 s. Druhý jev fosforescence je pozorován u některých pevných látek. 

Na rozdíl od fluorescence látky emitují záření o větší vlnové délce než má 
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budící záření a emitované záření je dlouhodobého charakteru. Proto 

se fosforescenci také říká dlouhodobé dozařování. 

 

Obrázek 8: Jablonského diagram [61]. 

Fotochemické děje se spustí po absorpci fotonu, kvanta elektromagnetického záření 

o vhodné vlnové délce. Energie fotonu je vypočítaná dle Planckovy rovnice (6): 

𝐸 = ℎ𝑣 =
ℎ𝑐


        (6) 

kde h = Planckova konstanta (6.626·10–34 J·s; 4,135·10-15 eV·s), c = rychlost světla 

(2,998.108 m·s-1); 𝜆= vlnová délka záření (nm); ν = frekvence záření (Hz). 

Do excitovaného stavu se molekula dostává po absorpci fotonu tím, že elektron 

některého z atomů, kroužících kolem jádra, je zdvižen do vyšší kvantové dráhy. Atomy, 

jejichž všechny elektrony krouží v normálních drahách, jsou v základním stavu. Absorpce 

může vést i k oddělení elektronu [62, 63]. 

Interakce fotonu s molekulou může mít za následek absorpci fotonu v molekule, tím 

dochází k excitaci elektronů. Excitační energie se obvykle vyjadřuje v kJEinstain-1. 

Dodáním této energie dochází k primárnímu stupni fotochemické reakce, což vede 

k uvolnění vnitřních vazeb. Aby došlo k uvolnění těchto vazeb, musíme dodat energii 

s určitou frekvencí (7). Tato frekvence je omezena minimálním frekvenčním prahem. 

𝜆𝑚𝑖𝑛 =
4,136∙10−15𝑒𝑉.𝑠 ∙ 3∙108𝑚.𝑠

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑧á𝑛éℎ𝑜 𝑝á𝑠𝑢 𝑒𝑉
=
1240

3,2
= 387,5 𝑛𝑚 𝑝𝑟𝑜 𝐸𝑣𝑜𝑛𝑖𝑘 𝑃25      (7) 

Někdy se prahová frekvence definuje také jako náhlý pokles kvantového výtěžku 

na nulu při určité vlnové délce. Kvantový výtěžek je mírou účinnosti použitého světla 

při fotochemické reakci (8).  
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𝛷𝑡 =
𝑛𝑝

𝐼0
      (8) 

kde 𝛷𝑡 je kvantový výtěžek, 𝑛𝑝 je počet vzniklých molekul a 𝐼0 počet absorbovaných 

světelných kvant za jednotku času [64]. 

3.5.2 Fotokatalýza 

Fotokatalýza je děj, jenž byl poprvé pozorován a popsán roku 1967 Fujishimou. 

Při svém výzkumu umístil do vodného roztoku titanovou a platinovou elektrodu, přičemž 

následně tuto soustavu osvítil silným světlem. Poté pozoroval vývin bublinek na obou 

elektrodách, které byly později určeny jako vznikající kyslík na titanové a vodík na platinové 

elektrodě. Tento jev byl nazván Honda-Fujishimův jev [31]. Vzhledem k velmi nízké 

účinnosti energetické konverze (asi 0,3 %) byl tento jev opomíjen do chvíle, kdy bylo 

pro tento jev nalezeno jiné využití - např. rozklad nečistot, antibakteriální účinky [65-67]. 

Fotokatalýzu lze jednoduše definovat jako fotochemický rozklad látek 

v důsledku přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Jako fotokatalyzátory jsou 

používány materiály na bázi polovodičů. 

Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejich vodivostní vlastnosti jdou 

ovlivnit například změnou teploty, dopováním příměsemi nebo výše zmíněným fotonem 

ze světelného toku. Polovodič se při vysokých teplotách chová jako kov (vede elektricky 

proud) a při nízkých teplotách jako izolant (nevede elektricky proud). Těchto vlastnosti 

se využívá v elektrotechnice (tepelné čidla, procesory, …).  

Polovodiče se nadále děli na (Obrázek 9): 

 vlastní – v jejich krystalové mřížce jsou pouze atomy jednoho prvku, 

vodivost je za normálních podmínek velice malá ale po zahřátí nebo ozáření 

se prudce zvyšuje, 

 nevlastní – v jejich krystalové mřížce se vyskytují příměsi jiných atomů, tyto 

„příměsové“ polovodiče dělíme na: 

o polovodič typu N (negativní) - obsahuje pětivazné příměsi, přebývá 

jeden valenční elektron, 

o polovodič tylu P (pozitivní) – obsahuje sedmivazné příměsi, 

v krystalové mřížce se vyskytuje více kladných center. 
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Obrázek 9: Schéma znázorňující všechny tři typy polovodičů na bázi křemíku [68]. 

Polovodičové materiály mají vodivostní a valenční elektronové pásmo oddělené tzv. 

pásmem zakázaným. Právě tímto se odlišují od kovů, které mají elektronové stavy spojité. 

Fotokatalýzu můžeme taky popsat dle definice International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC) jako změnu v rychlosti chemické reakce nebo její iniciace pod IČ, Vis 

nebo UV zářením v přítomnosti fotokatalyzátoru, jenž absorbuje světlo a zapojuje 

se do chemické změny reakčních parametrů [69].  

   

Obrázek 10: Schéma zobrazení principu fotokatalýzy. 

Valenční pás v polovodičovém materiálu leží na energetické hladině Ev (eV), která je 

zcela zaplněna elektrony (Obrázek 10). Naopak vodivostní pás leží na energetické hladině 

Ec (eV) a bývá obvykle prázdný. U vodivých materiálů tato dvě pásma na sebe přímo 

navazují, v některých případech dochází dokonce k prolnutí. Z těchto důvodů pak dochází 

ke snadnému přenosu elektronů z valenčního pásu do pásu vodivostního. Šíře zakázaného 

pásu Eg (eV) je definována rovnicí (9) a na základě její hodnoty dělíme materiály na kovy, 

izolanty a polovodiče.  

𝐸𝑔 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑣      (9) 

h



Valenční pás (Ev)   

h+ 

Vodivostní pás (Ec)      

e- 

Zakázané 

pásmo 

(Eg) 
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Šířka zakázaného pásma může byt také zjištěna pomocí Kubelka –Munk funkce, 

která je definována dle rovnice (10) 

𝛼𝑎𝑏

𝑠
=
(1−𝑅𝑑)

2

2𝑅𝑑
       (10) 

kde αab je absorpční koeficient, s je koeficient rozptylu a Rd je difuzní reflektance. Většinou 

je hodnota zakázaného pásma vyjadřována dle vztahu (11) pro konstantní koeficient rozptylu 

pro všechny vlnové délky dopadajícího záření [44].  

𝛼 =
(ℎ𝜈−𝐸𝑔)

𝑛

ℎ𝜈
      (11) 

kde h je Planckova konstanta (6.626·10–34 J·s), ν je frekvence elektromagnetického záření 

(Hz), Eg je energie zakázaného pásma a n je konstanta popisující typ přechodu. Konstanta n 

nabývá hodnot ½ pro přímý přechod nebo 2 pro přechod nepřímý [70, 71].  

Polovodiče, které vykazují stejnou hybnost v maximu valenčního pásu a minimu 

vodivostního pasu, nazýváme materiály s přímým zakázaným pásem. Naopak polovodiče 

s nepřímým zakázaným pásmem tuhle podmínku nesplňují [72].  

U přímého přechodu dochází k přesunu elektronu z maxima energetického stavu 

valenčního pásu do nejnižšího energetického stavu vodivostního pásu, bez změny hybnosti 

(Obrázek 11a). V tomto případě dochází po absorpci fotonu ke generaci páru volný elektron 

díra. Obrázek 11b znázorňuje šíři zakázaného pásu u materiálu s přímým zakázaným pásem.  

 

 

Obrázek 11: a) schéma přímého přechodu, b) polovodič s přímým zakázaným pásem. 

U nepřímého přechodu nemůže elektron po excitaci přejít z nejvyšší hladiny 

valenčního pásu do nejnižšího energetického stavu pasu vodivostního, bez změny hybnosti 

(Obrázek 12a). V případě nepřímého přechodu je proces složitější (Obrázek 12b), 
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po absorpci fotonu materiálem dojde ke vzniku tří částic a to volný elektron, kladná díra a 

fonon. Energie fononu h vykazuje mnohonásobně menší hodnoty, než je energie 

zakázaného pásu. Ale i přesto fonon s velmi malou energie, je snadným zdrojem hybnosti. 

Absorpce u nepřímého přechodu nastává dle rovnice (12), 

ℎ𝜈 = 𝐸𝑔 + ℎΩ      (12) 

kde h je Planckova konstanta (6.626·10–34 J·s), ν je frekvence elektromagnetického záření 

(Hz), Eg je energie zakázaného pásma a  je frekvence emitovaného fononu s vlnovým 

vektorem [70, 71]. 

Materiály se šířkou zakázaného pásu větší než 4 eV jsou již brány jako izolanty, 

materiály s hodnotou zakázaného pásu nižší než 4 eV jsou brány jako polovodiče [73] . 

U polovodičů dojde k přenosu elektronů z valenčního do vodivostního pásu pouze 

při dodání energie větší nebo rovné hodnotě šířky zakázaného pásu. U fotokatalýzy je tato 

potřebná energie dodávána absorpcí fotonu v podobě kvanta světelné energie. 

Dodáme-li tuto energii polovodiči, dojde k uvolnění některého z elektronů vázaného 

v krystalové mřížce a stává se z něj tzv. volný elektron (e-). V krystalové mřížce se tak uvolní 

místo, jež vykazuje kladný náboj. Toto kladně nabité místo se nazývá „díra“ (h+). Tento 

proces vzniku volného elektronu a díry se jmenuje generace páru volný elektron – díra [74]. 

Generace páru volný elektron – díra [18] je popsána dle rovnice (13): 

𝑓𝑜𝑡𝑜𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑧á𝑡𝑜𝑟 
ℎ𝑣
→  𝑒− + ℎ+    (13) 

 

 

Obrázek 12: a) schéma nepřímého přechodu, b) polovodič s nepřímým zakázaným pásem. 
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kde h je Planckova konstanta (J·s), ν je frekvence elektromagnetického záření (Hz),                  

e- představuje volný elektron a h+ představuje kladně nabitou „díru“. 

Generací páru volný elektron – díra se fotokatalyzátor po ozáření chová k okolním 

molekulám jako elektronový donor nebo akceptor. Po ozáření fotokatalyzátoru může 

docházet k rekombinaci páru volný elektron – díra. Při tomto jevu dochází k zaplnění některé 

kladně nabité díry elektronem, který byl uvolněn z jiného místa krystalové mřížky. Životnost 

generovaného páru volný elektron – díra je velmi krátká, její hodnota je řádově 10-9 s. 

Rekombinace je nežádoucí jev a je popsán rovnicí (14): 

𝑒− + ℎ+ → 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜     (14) 

kde e- představuje volný elektron a h+ představuje kladně nabitou „díru“. 

Na schématu (Obrázek 13) je znázorněno schéma jednotlivých procesů, kterých 

se může díra a volný elektron zúčastnit po absorpci fotonu o vhodné energii. Polovodič může 

darovat elektron akceptoru na povrchu (cesta A). Pozitivní „díra“ může migrovat k povrchu, 

kde dojde ke kombinaci s elektronem z donorových skupin (cesta B). V některých případech 

může dojít k situaci, kdy dojde k rekombinaci samotných elektronů a děr v objemu 

polovodiče (cesta C) nebo na jejich povrchu (cesta D). Rychlost přenosu náboje závisí 

na poloze hranice zakázaného pásu a na redoxním potenciálu adsorbovaných skupin. 

Vzhledem k velmi rychlé rekombinaci elektronů a děr je důležité, aby se na povrchu 

katalyzátoru vyskytovaly naadsorbované skupiny donorů pro generované díry a akceptory 

pro elektrony. Pro účinné zachycení nosičů náboje je proto nezbytná přítomnost 

předadsorbovaných donorů a akceptorů, což úzce souvisí s adsorpční a desorpční 

rovnováhou. Dále je na obrázku znázorněna excitace elektronů z valenčního pásu do pásu 

vodivostního, která je inicializována světelnou absorpcí [75-77].  

 

Obrázek 13: Schéma procesů probíhajících na povrchu a uvnitř polovodičové částice 

při fotochemické reakci.  
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Při fotokatalýze platí několik pravidel: 

 absorbováno může být pouze záření se stejnou nebo větší energií než je hodnota 

energie zakázaného pásu, 

 k redukci dojde jen tehdy, bude-li potenciál na spodním okraji vodivostního pásu 

menší než redukční potenciál redukovaných částic (A/A-), 

 k oxidaci dojde jen tehdy, bude-li potenciál horního okraje valenčního pásu vyšší, 

než je oxidační potenciál oxidovaných částic (D/D+), 

 dodatečnou podmínkou pro fotokatalyzátor je jeho stabilita v prostředí, ve kterém 

chceme reakci uskutečnit [12, 14]. 

Fotokatalytické procesy můžeme ovlivnit několika faktory, a to: 

 energií záření použitého k aktivaci fotokatalyzátoru, 

 strukturou a povrchem fotokatalyzátoru, 

 typem fotokatalyzátoru, 

 tokem fotonů – přebytek fotonů urychluje rekombinaci [76]. 

3.5.3 Modifikace povrchu polovodičů 

Jedním s hlavních cílů výzkumu heterogenní fotokatalýzy je vývoj polovodičových 

fotokatalyzátorů, které by vykazovaly fotokatalytickou aktivitu již při absorpci viditelného 

záření ze slunečního záření. V polovodičovém systému je celková fotokatalytická aktivita 

ovlivňována několika faktory, mezi které patří: 

 účinnost fotokatalytického procesu, 

 stabilita polovodiče v přítomnosti záření, 

 selektivita produktů,  

 odezva rozsahu vlnové délky [30]. 

Fotokatalyzátory na bázi sulfidů jsou velice nestabilní. Konkrétní zástupce CdS 

vykazuje úzký zakázaný pás (2,4 eV). Má dobrou excitaci elektronu v oblasti viditelného 

světla (516 nm), ale bohužel je velice časově nestabilní. To vede k jeho rozpadu a ztrátě 

aktivity, po rozpadu vzniká velice toxické kadmium. Podobně vysoce nestabilní jsou 

fotokatalyzátory na bázi Ag3PO4. V případě TiO2 je šířka zakázaného pásu o 0,8 eV širší, 

tudíž pro excitace elektronu je potřeba záření o vyšší energii [30]. Jedná se o záření v oblasti 

UV spektra (388 nm). Tato oblast je ve slunečním záření obsažena pouze z 5 % [78].  
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Chceme-li eliminovat výše uvedené faktory, dobrou volbou je modifikace povrchu 

daného polovodiče (dopovaní kovem). Díky těmto změnám lze překonat některá omezení 

nemodifikovaných polovodičů. Polovodič s modifikovaným povrchem má několik výhod, 

mezi které patří:  

 zvýšení náboje separace. Tímto dochází k inhibici rekombinace páru volný 

elektron – díra a tedy ke zvýšení efektivity fotokatalytického procesu;  

 posunutí intervalu efektivní vlnové délky směrem k viditelné oblasti (možná 

excitace pro polovodiče se širokým zakázaným pásmem pod viditelným 

světlem);  

 změna selektivity nebo výtěžku pro daný produkt.  

Chceme-li změnit fotokatalytické procesy na povrchu, zvýšit účinnost daného 

katalyzátoru, posunout aktivitu do oblasti viditelného spektra, urychlit fotokatalytické 

reakce nebo ovlivnit selektivitu, je možné modifikovat čistý polovodič například přídavkem 

vzácných kovů. 

Takto modifikovaný polovodičový materiál vykazuje jiné chování, co se týče 

vlastních fotochemických pochodů. Excitovaný elektron je přitahován k tomuto kovu 

vlivem rozdílných potenciálů. Tímto se potlačí rekombinace páru elektor – díra. Jelikož je 

migrující elektron zachycen částici kovu, kladná díra volně difunduje po povrchu 

polovodiče, kde dochází k oxidaci [79]. 

3.6 Fyzikální pochody ve fotokatalýze 

Na fotokatalýzu můžeme nahlížet z několika pohledů, jelikož se nejedná o čistě 

chemický proces. Podstatnou část tohoto procesu lze vysvětlit pomocí fyzikálních 

zákonitostí. Fyzikální zákonitosti lze aplikovat na pochody spojené s přechody elektronů 

z valenčních do vodivostních pásů. 

3.6.1 Fotoelektrický jev 

Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Hertz zjistil, 

že záporně nabitá zinková destička, která je ozařována UV zářením svůj záporný náboj 

ztrácí. Za to na kladně nabité destičce po ozáření nedokázalo k žádné nábojové změně. 

Podstata těchto záporných částic byla neznámá až do roku 1897, kdy byl objeven elektron. 

Ani po tomto objevu nešel tento jev díky klasické fyzice vysvětlit [80]. 



TEORETICKÁ ČÁST  

24 

 

Roku 1900 německý fyzik Max Planck vyslovil myšlenku, že světlo má vlastnosti 

částice, z nichž každá vykazuje určitou energii. Tato myšlenka byla základním kamenem 

pro kvantovou optiku a moderní fyziku [81].  

Podstatou správnosti této myšlenky je tzv. fotoemise neboli uvolnění elektronu 

z materiálů při jeho ozařováním světlem. Fotoelektrický jev můžeme rozdělit na vnější 

a vnitřní. K vnějšímu fotoelektrickému jevu dochází při ozařování kovového materiálu 

světlem, tohoto se hojně využívalo v konstrukci fotonek. Fotonky byly v minulosti často 

využívané k přeměně světelné energie na energii elektrickou. Pří hlubším studiu tohoto jevu 

bylo zjištěno, že počet emitovaných elektronů a jejich kinetická energie je přímo úměrná 

frekvencí dopadajícího záření. Emise elektronů z povrchu kovových materiálu probíhá jen 

tehdy, dopadá-li na ně zářené o vlnové délce menší, než je mezní hodnota závislá 

na materiálu [82]. 

V moderní době se zastaralé fotonky vyměnily za moderní polovodičové materiály, 

u nichž po ozáření dochází k vytvoření nosiče náboje. Ale na rozdíl od kovových materiálů 

nedochází k uvolnění elektronu mimo povrch materiálu, ale pouze dojde k excitaci elektronu 

z valenčního do vodivostního pásu. U polovodičů mluvíme o tzv. vnitřním fotoelektrickém 

jevu [80]. 

Energie elektromagnetického (EM) záření o frekvenci 𝜈 muže nabývat pouze 

hodnoty 0, ℎ𝜈, 2ℎ𝜈, atd.. Z čehož plyne, že EM záření je soustava 0, 1, 2, ... částic z nichž 

každá má energii ℎ𝜈. Tyto částice se nazývají fotony. Pokud atom či molekula ztratí energii 

ΔE, muže vzniknout foton o energii ℎ𝜈 = ∆𝐸 [83]. Výsledkem je nespojité spektrum atomů 

či molekul. Počet fotonů z daného zdroje lze vypočítat dle rovnice (15): 

𝑁 =
𝜆𝑃∆𝑡

ℎ𝑐
         (15) 

kde N je počet fotonů, P výkon zdroje (W; J·s), Δt časový interval zapnutého zdroje (s), h je 

Planckova konstanta (6.626·10–34 J·s), c rychlost světla (2,998.108 m·s-1) a λ je vlnová délka 

elektromagnetického záření (nm). 

V případě fotoelektrického jevu nelze charakterizovat světelné záření na základě jeho 

vlnových vlastností (rovnice 16), ale vychází se z předpokladů, že světelná částice 

se pohybuje rychlostí světla a vykazuje kvantovou energii.  

𝜈 =
𝑐

𝜆
      (16) 
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kde ν je frekvence elektromagnetického záření (Hz), c je rychlost světla (m·s-1) a λ je vlnová 

délka elektromagnetického záření (nm). Energie nesena jednotlivým fotonem lze vyjádřit 

dle rovnice (6). 

Na základě klasické fyziky nebylo možné vysvětlit fotoelektrický jev, jelikož 

klasická fyzika nedokázala popsat tyto děje [80, 83]: 

 Elektrony jsou emitovány pouze, když je frekvence záření vyšší než jistá 

limitní hodnota a nezaleží při tom na intenzitě dopadajícího záření.  

Dle klasické fyziky je předpoklad, že by mělo docházet k excitaci elektronů 

s nárůstem intenzity a teda i nárůstem dodávané energie. 

 Maximální kinetická energie excitovaných elektronů lineárně stoupá 

s frekvencí dopadajícího záření, ale není závislá na jeho intenzitě. 

Ze znalostí klasické fyziky plyne, že má docházet k nárůstu kinetické energie 

jednotlivých elektronů v závislosti na intenzitě záření s jakoukoliv frekvencí. 

 Fotoelektrony jsou excitovány ihned po dopadu záření na materiál. 

Klasická fyzika předpokládá, že dochází k absorpci fotonu v časovém úseku, protože 

světlo svítí neustále a po nějaké době získají dostatek energie k vystoupení z materiálu.  

Za teorii fotoelektrického jevu obdržel roku 1921 Albert Einstein Nobelovou cenu 

za fyziku. Dle jeho teorie může dojít k pohlcení jednoho fotonu pouze jedním atomem, 

a tudíž dochází k navýšení kinetické energie elektronů. Energie absorbovaného fotonu však 

musí byt rovna nebo větší, než je práce spojena s uvolněním elektronů. Tato práce se nazývá 

výstupní práce elektronů Φ a je závislá na vlastnostech ozařovaného materiálu. Právě číselná 

hodnota výstupní práce elektronů, udávána v jednotkách eV, je minimální hodnota energie, 

jakou musí foton nést a předat elektronu, aby došlo k překonání potenciálové bariéry 

(Obrázek 14a nedostatek energie pro excitaci, Obrázek 14b dostatek energie pro excitaci 

elektronu). Jinak řečeno, výstupní práce je potenciál, který musí elektron ve Fermiho hladině 

překonat, aby dosáhl hladiny nulové kinetické energie ve vakuu [81, 84]. 
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Obrázek 14: Fotoelektrický jev [83]. 

V některých případech dochází k uvolnění volných elektronů k hranici krystalové 

mřížky, v některých případech se mohou dostat i mimo ni. Tyto elektrony jsou však 

působením přitažlivých sil opět vtáhnuty k rozhraní. Elektrony jsou vtahovány zpět díky 

přitažlivým silám vznikajícím mezi nimi a poslední vrstvou iontu na rozhraní. Tímto 

procesem vzniká na rozhraní elektronová dvouvrstva, jež brání výstupu dalších elektronů 

nad rozhraní. I přesto může dojít u elektronu s velkou kinetickou energií k vyražení nad tuto 

elektronovou dvouvrstvou. Tím však dojde k narušení elektronové neutrality materiálu. 

V této hmotě bude převažovat kladný náboj a vypuzený elektron bude vtahován zpět 

do krystalové struktury daného materiálu pomocí Coulombovskych sil [82]. 

Dle Einsteinovy rovnice pro fotoelektrický jev platí zákon zachovaní energie, jenž je 

popsán v rovnici (17): 

ℎ ∙ 𝜈 = 𝛷 +
1

2
𝑚𝑒𝜈𝑒

2         (17) 

kde h je Planckova konstanta (eV); ν je frekvence elektromagnetického záření (Hz); Φ je 

výstupní práce elektronu (eV); me je hmotnost elektronu (kg) a ve je rychlost elektronu 

po opuštění materiálu (m·s-1). 

Z Einsteinovy rovnice pro fotoelektrický jev lze vyčíst, že energie dodaná fotonem 

se z části spotřebuje na výstupní práci elektronu z krystalové struktury a zbytek je kinetická 

práce elektronu. K tomu, aby k fotoemisi došlo, stačí, aby foton předal energii pouze 

na přestup elektronu na povrch materiálu s nulovou kinetickou rychlostí. To je znázorněno 

pomocí rovnice (18): 
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ℎ ∙ 𝜈 ≥ 𝛷      (18) 

Rovnice (18) popisuje stav, kdy kinetická energie emitovaného elektronu by měla 

růst s frekvencí lineárně. Pokud dojde ke srážce elektronu s fotonem, ztrácí foton veškerou 

svou energii. Z čehož plyne, že k emisi elektronů začne docházet, jakmile dojde ke srážce 

s fotonem s dostatečnou energií [83]. Ve schématu (Obrázek 14a) je patrný fakt, kdy energie 

fotonu je příliš malá k vyražení elektronu z kovu.  

Mezi materiály s malou výstupní prací elektronů řadíme kovy, jelikož jejich atomy 

jsou vázané slabými silami. Mezi kovy s velmi nízkou výstupní prací, kdy elektrony excitují 

již v oblasti vlnové délky okolo 700 nm (červené oblast Vis spektra), řadíme cesium. Zato 

u titanu dochází k emitaci elektronu až v oblastech UV oblasti spektra [81, 83]. 

3.6.2 Fermiho hladina 

Fermiho hladinou (označovaná EF) označujeme souhrnný elektrochemický potenciál 

u elektronů, jehož hodnota je pro daný pevný materiál konstantní. Tento elektrochemický 

potenciál je značně důležitý pro pochopení struktury elektronových pásů, jež se využívá 

pro charakterizaci fotovoltaických a fotoelektrochemických zařízení [85]. 

Fermiho hladina je domnělá energetická hladina elektronu, jež v termodynamické 

rovnováze má 50% šanci na obsazení v jakémkoli okamžiku. Jedná se tak o striktně 

definovanou termodynamickou hodnotu. Tato hodnota nemusí souhlasit s hodnotou aktuální 

energetické hladiny. Stručně řečeno, Fermiho hladina u kovů je popsána, jako nejvyšší 

obsazený molekulový orbital ve valenčním pásu při teplotě 0 K. Rozdíl mezi energie vakua 

a Fermiho energie je roven výstupní práci kovu. V případě polovodičů leží tato hladina 

v oblasti zakázaného pásma, a proto s rostoucí teplotou vzrůstá i pravděpodobnost, 

že elektrony budou vykazovat větší energii než je hodnota energie Fermiho hladiny 

pro danou látku.  

Fermiho hladina se dá využít k zjištění pravděpodobnosti obsazení dané energetické 

hladiny a to díky Fermiho-Diracova rozdělovací funkci (19): 

 

𝑓(𝐸) =
1

1+𝑒

𝐸−𝐸𝐹
𝑘𝐵𝑇

        (19) 

kde f (E) je Fermiho funkce, E je energie obsazeného stavu (J), EF je konstanta (Fermiho 

hladina) (J), kB je Boltzmannova konstanta (1,38·10-23 J·K-1) a T je termodynamická teplota 

(K) [72]. 
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Z výše uvedené Fermiho – Diracovy rozdělovací funkce (rovnice 19) jde vypočítat 

pravděpodobnost obsazení energetické hladiny. Hladina je s pravděpodobnosti obsazena dle 

funkce f(E), nebo neobsazena dle funkce [1-f(E)]. Při T = 0 K je f(E) = 0 pro E > EF 

(Obrázek 15a) a f(E) = 1 pro E < EF, (Obrázek 15b) z čehož plyne, že výskyt Fermiho 

hladiny od sebe oddělí stavy, jež jsou obsazené a neobsazené elektrony při 0 K. Z výše 

uvedeného vyplývají dvě definice Fermiho hladiny: 

 T = 0 K - Fermiho energie odděluje obsazené stavy od neobsazených. 

 T > 0 K - Fermiho energie je definována jako hladina, která má 50% 

pravděpodobnost obsazení. 

  

Obrázek 15: Energetická závislost Fermi – Diracovy funkce pro intersticiální polovodič  

a) T = 0 K, b) T > 0 K. 

Výše uvedený případ (Obrázek 15) platí pouze v případě intersticiálních polovodičů. 

U intersticiálních polovodičů je při každé teplotě splněna podmínka, při které polovodič typu 

N se rovná polovodiči typu P. Z čehož plyne, že u většiny intersticiálních polovodičů je 

Fermiho hladina umístěna přibližně ve středu zakázaného pásu. 

V případě neintersticiálních polovodičů typu N dochází k posunu nadbytečných 

elektronových donorů do hladiny, jež leží v těsné blízkosti dna vodivostního pásu. Proto 

jejich přechod do vodivostního pásu není příliš energeticky náročný. V závislosti 

na přerozdělení elektronů dojde k posunu Fermiho hladiny nad střed zakázaného pásma 

[72].  

Přesný opak vykazují polovodiče typu P, kdy dochází k posunu akceptorů (volných 

děr) do hladiny těsně nad vrcholem valenčního pásu. Tímto dojde k posunu Fermiho hladiny 

pod střed zakázaného pásu. 
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3.6.3 Schottkyho bariéra 

Jedná se o fyzikální jev, k němuž dochází v případě přímého kontaktu kovu 

a polovodiče s rozdílnou polohou Fermiho hladiny. Vlivem vyrovnání hranic Fermiho 

hladiny vzniká deformace vodivostních a valenčních pásů. Následný proces vede 

k vytvoření „ochuzené“ zóny o šíři W a vnitřního napětí Vbi znázorněno na schématu pásové 

struktury (Obrázek 16). Z tohoto důvodu lze Schottkyho bariéru vnímat jako jednu 

alternativu ke klasickému polovodičovému p-n přechodu, aniž by byla nutná dotace 

odlišnými dopovanými prvky. Tento přechod je možno popsat šířkou Schottkyho bariéry FB, 

která je matematicky vyjádřena rovnicí (20). Pro polovodič typu N se dá stanovit dle rovnice 

(21) a pro polovodič typu P dle rovnice (22) [68]. 

𝐹𝐵 = 𝑒 ∙ ø𝐵       (20) 

kde e vyjadřuje náboj elektronů a øB potenciální energii Schottkyho bariéry. 

𝐹𝐵,𝑁 = 𝑊𝑚 − 𝑐     (21) 

𝐹𝐵,𝑃 = 𝐸𝑔 − (𝑊𝑚 − 𝑐)     (22) 

kde Wm je výstupní práce kovu (jedná se o rozdíl mezi energií vakua Evak a energií Fermiho 

hladiny EF), x je elektronová afinita (jedná se o rozdíl Evak a vodivostním pasem) 

a Eg vyjadřuje energii zakázaného pásu. 

 

Obrázek 16: Schéma pásové struktury kov-polovodič N a) odděleně b) v kontaktu. 

Na základě velikosti Schottkyho bariéry FB lze rozdělit kontakt kov-polovodič na dva 

typy a to na kontakt ohmický a Schottkyho. Za ohmický kontakt považujeme, když hodnota 

FB ≤ 0 nebo je hodnota FB natolik malá, že elektrony mohou tedy přecházet přes bariéru. 
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V případě Schottkyho kontaktu musí být splněna podmínka FB > 0. Dalším rozdílem 

pro jednotlivý typ kontaktů je možnost pohybu elektronů. U ohmického kontaktu dochází 

k pohybu náboje oběma směry, zato u Schottkyho kontaktu pouze jedním směrem. Hodnotu 

FB pro jednotlivé polovodiče jde určit z definice elektronové afinity x. Některé hodnoty 

pro valenční a vodivostní pásmo jsou znázorněny v grafickém schématu (Obrázek 17) [86, 

87].  

 

Obrázek 17: Vodivostní a valenční pásmo některých polovodičů v závislosti k Evak [86]. 

3.6.4 Elektrické přechody 

Homopřechody – jedná se o přechody mezi různými energetickými oblastmi téhož 

dotovaného polovodiče.  

Heteropřechody – jedná se o změny mezi různými polovodičovými materiály. 

Při přechodu mezi dvěma polovodiči s různou velikostí zakázaného pásma dochází 

ke genezi lokalizovaných skoků v energetickém pásovém schématu. Bariéra vytvořená 

nespojitostí v průběhu potenciální energie znemožní přestup elektronů nebo děr do daných 

vymezených oblastí. Využívají se pro „pomyslné“ snížení velikosti zakázaného pásu. 

Polovodič s vyšší hladinou Ev poskytne elektrony ze svého vodivostního pásma polovodiči 

nižší hladinou Ev. Takto lze docílit vyššího elektrického potenciálu [88]. 

3.7 Laboratorní fotoreaktory pro reakce v plynné fázi 

Fotokatalytické procesy jsou prováděny v reaktorech, které patří do skupiny 

fotoreaktorů. Fotoreaktory jsou většinou konstrukčně složitější než běžné chemické 

reaktory, protože musí obsahovat zdroj záření nebo alespoň průzor z materiálu propouštějící 

fotony daného záření (UV – křemenné sklo, Vis – sodno-vápenaté sklo) ze zdroje záření 

Energie (eV) 
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z vnějšku. V případě reakcí v plynné fázi musí obsahovat zařízení pro směšování a přívod 

plynů do reaktoru. Některé fotoreaktory obsahují rovněž cirkulační zařízení pro dokonalé 

promíchávání směsi [89]. 

Z hlediska pohybu reakční směsi v reaktoru se reaktory dělí do tří základních skupin: 

 Vsádkový reaktor – na začátku je reaktor napuštěn testovanou plynnou směsí 

a po skončení reakce vypuštěn. Koncentrace, teplota a reakční rychlost se mění 

s časem v závislosti na průběhu reakce. Za předpokladu ideálního míchání je 

v daném čase teplota, koncentrace i reakční rychlost v celém objemu stejná. 

 Průtočný reaktor s pístovým tokem – je obvykle dlouhý trubicový reaktor. 

V případě pístového toku se vlastnosti plynné směsi mění po směru toku 

(v axiálním směru) a zároveň dochází k promíchání reakční směsi v radiálním 

směru, tj. v jakémkoli místě daného průřezu jsou vlastnosti konstantní. 

 Míchaný průtočný reaktor – má kontinuální přívod a odvod reakční směsi, 

která je v reaktoru mechanicky promíchávána. V případě ideálního míchání 

a ustáleného stavu je složení a teplota reakční směsi v jakémkoli místě reaktoru 

konstantní.   

Na základě polohy zdroje záření vzhledem k reakční nádobě se reaktory dají rozdělit 

do dvou základních skupin a to s vnitřním nebo vnějším ozařováním. Mezi reaktory 

s interním zdrojem záření patří tzv. imerzní typ reaktoru. Příkladem může být reaktor 

s ponorným prstem, jenž může pracovat jak v průtočném, tak ve vsádkovém režimu [75]. 

3.7.1 Vsádkové reaktory  

Vsádkový reaktor tvořený nádobou s mechanickým míchadlem je nejběžnějším 

zařízením, v němž se uskutečňují homogenní i heterogenní reakce ve spojité kapalné fázi. 

Tento typ reaktorů se používá od výrob s malou kapacitou (čisté chemikálie, barviva, léčiva 

apod.) až po výroby velkotonážní (polymerace, fermentace apod.). Velikost nádob se podle 

účelu pohybuje v rozmezí od desítek dm3 až po stovky m3. 

Vsádkové reaktory se volí jednak u malých zařízení, u nichž by kontinualizace nebyla 

provozně rentabilní a která jsou víceúčelová, jednak u velkých zařízení, u nichž nejsou 

pro kontinualizaci vhodné podmínky. Tento druhý případ se vyskytuje např.  

u některých polymerací, u kterých jakost produktu ovlivňuje distribuce dob prodlení 

v reaktoru, nebo u nichž je nutno uvažovat o častějším čistění v důsledku tvorby úsad, zvláště 

na teplosměnných plochách [90]. 
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Základním požadavkem, který musí být v reaktorech tohoto typu splněn, je téměř 

vždy dokonalé smísení výchozích složek a zajištění homogennosti vsádky v celém průběhu 

reakce. U reakcí s výraznějším tepelným zabarvením se ještě uplatňuje požadavek teplotní 

homogennosti vsádky současně s intenzivním přestupem tepla na teplosměnných plochách. 

Toto pak platí pro homogenní i heterogenní vsádky. 

Soustavy tvořící reaktorovou vsádku lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny: 

homogenní a heterogenní. Přitom je nutno brát v úvahu nejen reagující komponenty, nýbrž 

i případné kontaktní médium (např. rozpouštědlo) a katalyzátor. 

Homogenní soustavy odpovídají případům, kdy všechny složky tvořící vsádku 

představují navzájem dokonale mísitelné kapaliny nebo roztoky. Všechny ostatní soustavy 

jsou bud' v celém časovém průběhu reakce, nebo v některém jeho úseku heterogenní. 

Heterogenní soustavy jsou tvořeny nemísitelnými kapalinami, plynem a kapalinou, tuhými 

částicemi a kapalinou nebo současně tuhými částicemi (popř. kapkami nemísitelné 

kapaliny), plynem a kapalinou. Heterogenní soustavy mohou být tedy v podstatě dvoufázové 

nebo třífázové [91]. 

Charakteristickým znakem vsádkových reakcí je časová změna vlastností vsádky 

v důsledku probíhajících chemických přeměn. V jednodušších případech nedojde ke změně 

počtu fází, změní se pouze hustota a viskozita. Ve složitějších případech dojde během reakce 

také ke změně počtu fází. Tehdy se např. produkt vyloučí jako tuhé částice v původně 

homogenní kapalné fázi. Zároveň může přejít systém newtonský na nenewtonský. 

Reologické chování vsádky, zvláště při vzniku další fáze, je z hlediska promíchávání vsádky 

velmi důležité pro koncepci řešení a vyžaduje znalost vlastností vsádky v celém průběhu 

reakce. Zpravidla je možno totiž nalézt jistý stav, jenž je pro řešení souboru požadavků 

kladených na míchání kritický a na nějž je nutno se především zaměřit. Z hlediska míchání 

se mnohdy uplatňuje ještě faktor proměnného objemu vsádky. Jde především o případy, 

kdy se během reakce do základní vsádky postupně dávkuje jedna složka nebo více složek, 

a kdy se i velmi výrazně mění stupeň plnění reaktoru. Konečně posledním časově 

proměnným faktorem u všech reakcí s formálním řádem různým od nuly je časový průběh 

vývinu nebo spotřeby reakčního tepla. S postupujícím stupněm chemické přeměny produkce 

reakčního tepla obvykle klesá. Požadavky na chlazení vsádky při exotermních reakcích nebo 

na ohřívání při reakcích endotermních se s časem mění, ke konci jsou obvykle nároky 

na výměnu tepla nižší. Tato okolnost by byla sama o sobě příznivá. Dochází-li však současně 

k růstu viskozity, zhoršuje se přestup tepla a tím se tedy podmínky pro výměnu tepla 
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zhoršují. Existují případy, kdy kritický stav pro výměnu tepla nastává uvnitř intervalu 

celkové reakční doby [89]. 

3.7.2 Vsádkový fotoreaktor s vnitřním ozařováním 

Vsádkový anulární fotoreaktor s ponorným „prstem“ (sleeve) je používán především 

pro reakce s delší reakční dobou. Tento fotoreaktor je konstruován tak, aby byl do reakční 

nádoby vložen „prst“ z materiálu, jenž má vhodné optické vlastnosti (propouští fotony 

ze zdroje záření do něj vloženého). Výhodou tohoto uspořádání je poměrně konstrukční 

jednoduchost a vysoká fotonická účinnost. Nejvyšší důraz musí být kladen na zatěsnění 

celého systému. V tomto uspořádání je plocha ozařování 360° horizontálně a 360° 

vertikálně. Konstrukce s vloženým „prstem“ je vhodná pro vysoké reakční nádoby (Obrázek 

18). Tento typ reaktoru je vhodný pro fotokatalyzátory nanesené v podobě tenkých vrstev 

na matrici (válec, kuličky, sítko atd.) nebo na plošný nosič na dně reakční nádoby v podobě 

inertního, UV stálého, protiskluzového materiálu pro lepší rozvrstvení fotokatalyzátorů. 

Výhodou tohoto reaktoru je možnost zvolit způsob promíchávání směsi. Reaktor je 

přizpůsoben jak pro míchání pomocí magnetického míchadla v případě suspenze nebo volně 

vsypaného fotokatalyzátoru, tak pro cirkulační míchaní v případě vložené matrice 

s naneseným tenkým filmem. 

 

Obrázek 18: Schéma vsádkového reaktoru s ponorným „prstem“. 
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3.7.3 Vsádkový fotoreaktor s vnějším ozařováním 

Vsádkový fotoreaktor s plochým průzorem je především používán pro reakce s kratší 

reakční dobou. Tento fotoreaktor je konstruován tak, že do víka (stěny) reakční nádoby je 

vlepený průzor z materiálu, který má vhodné optické vlastnosti (propouští fotony ze zdroje 

záření). Výhodou tohoto uspořádáni je konstrukční jednoduchost a vysoká fotonická 

účinnost. Tato konstrukce je především vhodná pro zdroje s vysokým výkonem, jelikož 

dochází k lepšímu ochlazování zdroje, než u zdroje umístěného v „prstu“. Tento typ 

uspořádání je vhodný pro nižší reakční nádoby s velkou plochou (Obrázek 19). Konstrukce 

je vhodná pro fotokatalyzátory nanesené na plochém nosiči pro umístění na dně reakční 

nádoby.  

 

Obrázek 19: Schéma vsádkového reaktoru s plochým průzorem. 

Výhodou pro oba reaktory je eventualita zvolit způsob míchaní směsi. Tyto reaktory jsou 

přizpůsobeny, jak pro míchání pomocí magnetického míchadla, tak pro cirkulační míchání.  

3.7.4 Zdroje záření pro fotoreaktor 

Pro excitaci elektronu z valenčního do vodivostního pásu je potřeba dodat danému 

materiálu energii. V oboru fotochemie se tak děje prostřednictvím zdroje záření. Mezi 

nejvyužívanější oblast záření pro excitaci elektronu je oblast viditelného a ultrafialového 

spektra. Pro fotokatalytické pochody patří mezi nejpoužívanější spektrum v rozmezí  

200 – 400 nm, tedy oblast UV spektra. V praxi se jako zdroje záření nejčastěji používají tyto 

typy zdrojů – žárovky, zářivky, lasery a výbojky [86]. 

Žárovka – je založena na principu vyzařování záření teplým tělesem. Jeho spektrum 

je přímo závislé na teplotě tělesa.  
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Zářivka – je založena na principu luminiscence pevných látek. V praxi se jeda 

o kombinaci zdroje UV a fotochemické reakce (luminiscence), kdy UV záření, jež je 

vyvolané elektrickým výbojem v prostředí Hg par je zachyceno na luminoforu. Ten je 

na vnější straně zářivky. Tímto dojde k přechodu neviditelného UV záření na záření 

viditelné (změna vlnové délky). Zářivka je tudíž zdroj, jehož spektrum je výsledkem 

superpozice čar rtuti a emisního spektra luminoforu. 

Laser – je založen na principu stimulované emise v prostředí, v němž byla vyvolána 

inverze stavů. Inverzi stavů, tedy prostředí, ve kterém je vyšší populace excitovaného stavu 

než stavu základního, lze vytvořit dodáním dostatečné energie, přičemž její forma může být 

různá. 

Výbojka – je založena na principu spontánní emise záření vyvolaného volnými 

termicky vybuzeními atomy. Vysoko intenzivní záření vzniká průchodem elektrické energie 

kovem nebo jinou sloučeninou umístěnou nejčastěji v křemenné výbojové komoře. 

Nejčastější dělení výbojek je dle použité atmosféry a to na rtuťové, xenonové, 

metalohalogenidové a sodíkové. 

Ve fotochemii a fotokatalýze se nejčastěji používají výbojky s parami rtuti, 

v elektrickém oblouku mezi dvěma elektrodami, kde volné elektrony Hg+ jsou hlavními 

nositeli elektrického oblouku. Srážkami mezi částicemi dochází k excitaci (23): 

 Hg → Hg*                 (23) 

a k emisi záření (24): 

  Hg* → Hg + hv     (24) 

Výsledkem je čárové spektrum rtuti. Ve slupce Hg se vyskytují dva volné elektrony, 

které mohou excitovat do výší energetické hladiny. Tak vznikají dvouelektronová spektra, 

ve kterých je vždy jeden atom v základním stavu a druhý atom ve stavu excitovaném. 

Rtuťové výbojky následně můžeme dělit dle pracovního tlaku na nízkotlaké, středotlaké 

a vysokotlaké. 

Nízkotlaké rtuťové výbojky pracují při tlaku Hg par okolo 10-1 Pa a teplotě okolí 

a emitují především čáry 185 a 254 nm, jelikož čára 185 nm je velmi dobře absorbovatelná 

ovzduším. V praxi je nízkotlaká Hg výbojka považovaná za monochromatický zdroj 

s vlnovou délku 254 nm.  

Středotlaké rtuťové výbojky pracují při tlaku par rtuti okolo 105 Pa, tzn. za vyšších 

teplot. Emisní spektrum je čárové, ale čáry jsou všeobecně rozšířeny. Nejintenzivnější čáry 
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jsou při 254, 313, 366, 436, 546 a 578 nm. Tento druh výbojek je ve fotochemii 

nejpoužívanější, protože poskytuje čáry ve viditelné i ultrafialové oblasti spektra. Jelikož 

teplota lampy je několik set stupňů Celsia, je lampu potřeba chladit. Chladit je potřeba 

i reakční prostředí, protože lampa emituje také infračervené záření, i když jeho podíl není 

vysoký. 

Vysokotlaké rtuťové výbojky pracují při tlaku par rtuti 107 Pa, kdy teplota stěny je 

cca 1200 ºC. Vedle rtuti jsou také naplněny inertem, který v důsledku vyšší 

pravděpodobnosti srážek usnadňuje zápal. Spektrum vysokotlakých Hg výbojek má 

tu vlastnost, že se vedle čar objevuje ještě spojité kontinuum, jehož podíl na celkové 

intenzitě je tím větší, čím je větší tlak par. Výbojku je potřeba intenzivně chladit. 

S výjimkou laserů, sodíkových a nízkotlakých rtuťových výbojek produkují zdroje 

polychromatické záření. Ve fotochemické praxi je obvykle požadavek záření pouze 

o určitých vlnových délkách (pro excitaci A → A*), přičemž ostatní záření (o jiných 

vlnových délkách) je v lepším případě neúčinné, v horším případě může způsobovat 

nežádoucí vedlejší nebo následné reakce a snižovat tak výtěžek reakce. 

3.8 Metody charakterizace fotokatalyzátorů 

Vývoj v oblasti katalytických pochodů se posouvá kupředu díky neustálému vývoji 

nových charakterizačních metod, které jsou nutné ke stále specifičtějšímu a citlivějšímu 

stanovení vlastností vyvíjených katalyzátorů moderní doby. K tomuto rozvoji přispívá 

několik faktorů:  

 při splnění daných požadavků optimalizace pro dané procesy je zapotřebí stále 

větší a citlivější kontrola vlastností vyrobených katalyzátorů; 

 objev nových tříd pevných katalyzátorů se specifickými charakteristikami, 

které patří například zeolity a jim podobné materiály, oxidy s řízenou porozitou 

a strukturálním rozvržením, materiály s velmi vysokým objemem pórů, dále 

například tzv. metal organic frameworks (MOF), kde do struktury jsou vázány 

kovy, a další;  

 vývoj metod charakterizace katalyzátorů i rozvoj moderních technologií 

a výpočetní techniky, a s tím spojených matematických softwarů. Na trh byly 

uvedeny uživatelsky přístupnější, citlivější a kompaktnější verze dlouho 

využívaných charakterizačních technik, mezi které patří FT-IR, Ramanova, 

UV-Vis spektroskopie, a mnoho dalších. V dnešní době jsou již hojně 

využívané i moderní techniky (XPS, SEM, TEM, atd.), které jsou vhodné kvůli 
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svým dobrým vypovídajícím výsledkům a stále se zvyšující potřebě detailní 

znalosti charakterizovaných materiálů [92].  

Díky fyzikálním a fyzikálně-chemickým metodám lze získat informace o: 

 chemickém složení a struktuře povrchu tuhých katalyzátorů,  

 distribuci aktivních center na povrchu katalyzátoru,  

 druhu a množství aktivních skupin/center, 

 velikosti mezifázového rozhraní,  

 texturních vlastnostech tuhých katalyzátorů,  

 krystalitě, fázovém složení a velikosti krystalitů tuhých katalyzátorů,  

 mechanických vlastnostech (mechanická pevnost, odolnost proti namáhaní 

teplem či otěrem), 

 elektronové struktuře katalyzátorů, 

 morfologii primárních a sekundárních částic. 

Většina heterogenních katalyzátorů jsou porézní pevné látky. Úroveň porozity silně 

závisí na metodě přípravy katalyzátoru [93]. Tyto materiály se dělí podle velikostí pórů dle 

IUPAC na mikroporézní (< 2 nm), mezoporézní (2-50 nm) a makroporézní (> 50 nm) [94]. 

Výhodou porézní struktury je, že se podstatně zvyšuje specifický povrch daného materiálu. 

Znalost specifického povrchu je pro úplnou charakterizaci katalyzátoru naprosto nezbytná. 

Mezi hlavní charakteristiky morfologie katalyzátoru patří tedy specifický povrch, objem 

pórů, velikost a distribuce pórů. Mezi metody využívané ke zjištění velikostí a distribuce 

pórů a také specifického povrchu, patří například fyzikální adsorpce/desorpce dusíku 

při 77 K. Další techniky používané ke sledování morfologie katalyzátorů jsou skenovací 

elektronová mikroskopie (SEM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM). 

Mikroskopické metody na rozdíl od adsorpce podávají informace ve formě obrazu [92].  

Informace o struktuře katalyzátorů však nejlépe poskytují spektroskopické metody. 

Mezi nejběžněji používané spektroskopické metody patří infračervená (IČ), Ramanova, 

UV-Vis, rentgenová fluorescenční (XRF), rentgenová difrakční analýza (RTG) a rentgenová 

fotoelektronová spektroskopie (XPS). Spektroskopie studuje a využívá jevy, ke kterým 

dochází při interakci atomů a molekul s elektromagnetickým zářením.  

Pro detekci prvků bývá vyřešena podstatná část kvalitativní analýzy anorganických 

materiálů. Pro analýzu různých anorganických prvků ve vzorku není vždy potřeba provádět 

dělení. Naopak v organických molekulách je omezený počet prvků (C, H, O, N, S, halogeny 

a jen výjimečně i některé jiné). Navíc jsou tyto atomy prvků vzájemně různě propojeny přes 
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vazby. Přítomnost a také množství těchto prvků se stanovuje organickou elementární 

analýzou a hmotnostní spektrometrií [95]. 

3.8.1 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku (BET) 

Fyzikální adsorpce je jednou z nejvyužívanějších charakterizačních metod dnešní 

doby. Tato charakterizační metoda podává informace o morfologii katalyzátorů (velikost 

povrchu, tvar a velikost a zastoupení pórů). Principem metody je adsorpce inertního plynu, 

nejčastěji dusíku, do pórů porézního materiálu při zvýšeném tlaku plynu v uzavřené nádobě 

o známém objemu. Jako výstup této charakterizační metody jsou adsorpční izotermy 

(závislost adsorbovaného objemu plynu na relativním tlaku daného plynu). O fyzikální 

adsorpci se jedná, dojde-li k navázání adsorbované molekuly plynu na adsorbent 

(katalyzátor) pomocí van der Waalsových sil [92, 96, 97]. K měření morfologie se nejčastěji 

používá jako adsorbát dusík. Jako další možnost, je použití též argonu a kryptonu. V tabulce 

4 je podrobněji popsáno použití daných plynů. 

Tabulka 4: Využití jednotlivých plynu pro fyzikální adsorpci – desorpci. 

Plyn 

Plocha 

obsazeného 

místa (nm2) 

Použití 

N2 0,162 

Použitelný pro většinu materiálů. Nevhodný pro velmi 

nízké specifické povrchy a některé mikroporézní 

materiály. 

Ar 0,142 
Speciálně používaný pro některé mikroporézní zeolity, 

které nelze měřit pomocí dusíku. 

Kr 0,202 
Používaný pro extrémně nízké specifické povrchy. Složitá 

analýza kvůli odlišné saturaci. 

 

Z adsorpčně-desorpčních izoterem lze získat informace o:  

 celkovém povrchu katalyzátoru (pomocí metody BET) [98];  

 celkovém povrchu bez mikropórů (t-plot nebo αs plot metoda) [99];  

 distribuci mezopórů v závislosti na jejich velikosti (BJH metoda) [99];  
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 objemu mezopórů a distribuce jejich objemu v závislosti na jejich velikosti 

(Gurvitschova a BJH metoda) [100].  

Detailní popis adsorpčních isoterem, klasifikace velikosti pórů, porozity a vyhodnocení 

specifického povrchu je uvedeno v práci [101]. 

3.8.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Principem je usměrnění paprsku elektronů pomocí elektrického nebo magnetického 

pole. Takto usměrněný paprsek elektronů prochází přes ultratenkou vrstvu vzorku, se kterou 

interaguje a následně jí prochází. Obraz je tvořen zachycením elektronů prošlých přes 

vzorek. Když urychlený elektron prochází elektronových oblakem atomu vzorku, je 

vychýlen pod určitým úhlem (v určitých případech může být dokonce odražen zpět). Přitom 

se předpokládá, že se energie primárních elektronů nemění. Mění se však intenzita elektronů, 

protože příliš vychýlené elektrony se zachytávají na cloně a nejsou tak součásti obrazu [80]. 

Tato technika podává informace o morfologii částic na povrchu materiálu, jejich velikosti 

a distribuci. 

3.8.3 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Princip metody spočívá v tom, že primární elektronový paprsek skenuje vzorek řádek 

po řádku. Tenký paprsek elektronů postupně dopadá na všechna místa vzorku a emitované 

paprsky se převádějí na monochromatický viditelný obraz, který zachycuje povrchovou 

strukturu vzorku. Výhodou této metody je, že dochází k emitování dalšího typu záření 

například RTG, Augerovy elektrony nebo katodoluminiscenci [102]. Toto emitované záření 

je nositele dalších informací jako například prvkové složení v dané oblasti, které díky 

standardu lze i kvantifikovat. Doprovodná metoda založena na detekování RTG záření 

se nazývá energetická disperzní rentgenová analýza (EDX). Tato metoda slouží 

pro charakterizaci prvkového složení skenovaného vzorku, a to díky různým vlnovým 

délkám spektrálních čar, jenž jsou charakteristické po jednotlivé prvky. 

Primární elektrony jsou urychlené díky potenciálovému rozdílu mezi katodou 

a anodou, kdy je použito urychlovací napětí do 30 kV. Následně dochází 

v elektromagnetické čočce ke koncentraci primárního paprsku na malou plochu vzorku. 

Synchronně s primárním paprskem, který skenuje vzorek řádek po řádku, dochází 

k rastrovaní obrazu na obrazovce. 
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SEM podává informace především o morfologii katalyzátorů (tj. tvaru sekundárních 

částic – primárních agregátů); při dobrém rozlišení i o distribuci a velikosti aktivních 

nanočástic vzácných kovů [103]. 

3.8.4 Ramanova spektroskopie  

Principiálně se jedná o rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického 

záření z oblasti viditelné až infračervené oblasti světla s molekulami vzorku. Reakcí molekul 

na tuto interakci je změna vibračně-rotačního stavu (nejedná se však o luminiscenci ani 

o rozptyl na mezifázi). Jedna z podmínek použitého monochromatického záření je, že nesmí 

být vzorkem absorbováno. Tato metoda využívá dva rozdílné druhy rozptýleného záření a to 

Rayleighův a Ramanův rozptyl.  

 Rayleighův rozptyl – emitované záření vykazuje stejnou frekvenci, vzniká 

pružnou srážkou molekuly a fotonu. 

 Ramanův rozptyl – dochází ke změně vibračně-rotačního stavu molekuly, 

vzniká nepružnou srážkou fotonu s molekulou, molekuly si ponechají část 

fotonem předané energie. 

V Ramanových spektrech se projevují pásy, u kterých došlo během vibrace ke změně 

polarizovatelnosti molekul (změna rozložení náboje v molekulách). Nejintenzivnější pásy 

v Ramanových spektrech přísluší vibracím nepolárních vazeb se symetrickým rozdělením 

náboje [104, 105]. 

Jedná se o metodu vhodnou pro identifikaci látek, při určování jejich složení 

a struktury. Tato metoda je důležitá i při analýze pevných látek (krystalické i amorfní 

materiály, kovy, polovodiče, polymery atp.), kapalin (čisté látky, roztoky vodné i nevodné), 

plynů, dále též při analýze povrchů (např. sorbenty, elektrody, senzory), či při analýze 

biologických systémů (od biomolekul až po organismy) [105].  

3.8.5 Ultrafialová a viditelná spektroskopie (UV – Vis) 

Principem je absorpce UV a Vis záření (200 – 800 nm) testovaným materiálem, kterým 

může být plyn (plynová kyveta), kapalina (kyveta) či pevná látka (DRS technika – difúzní 

reflektanční spektroskopie). Při absorbování záření dochází k vybuzení valenčních elektronů 

v testovaném materiálu, které jsou součástí molekulových orbitalů. Z těchto důvodů 

molekulová absorpční spektra v UV-Vis oblasti jsou svou podstatou spektra elektronová. 
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UV-Vis spektroskopie se používá jak pro kvalitativní, tak pro kvantitativní stanovení v celé 

řadě chemických aplikací a patří k základním metodám [104, 106].  

Základním vztahem pro kvantitativní stanovení pomoci UV-Vis spektroskopie 

je Lambert-Beerův zákon (25) v oblasti záření s maximální absorpcí: 

𝐴 = 𝜀𝜆. 𝑐0. 𝑙      (25) 

kde A je absorbance, ελ je molární absorpční koeficient (dm-3·mol-1·cm-1) , konstanta 

pro danou látku za daných podmínek při dané vlnové délce); c0 je látková koncentrace 

(mol·dm-3) a l je tloušťka absorbující vrstvy (kyvety) (cm). 

3.8.6 Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF) 

Principem rentgenové fluorescenční spektroskopie je interakce rentgenového záření 

(záření s vlnovou délkou od 0,01 do 100 nm) se vzorkem. Konkrétně se sleduje sekundární 

emise (fluorescence) rentgenového záření vyzářeného vzorkem. Primární rentgenové záření 

dopadající na povrch vzorku má dostatečnou energii, aby y z vnitřní vrstvy elektronového 

obalu vypudilo elektron. Takto se stává nestabilní a Dochází k rychlému přechodu elektronů 

z vyšších energetických hladin na místa původně vyražených elektronů. Tyto přechody 

vyzáří charakteristické sekundární záření, které se analyzuje.  

Této techniky se využívá v kvalitativní, ale převážně v kvantitativní elementární 

a chemické analýze prvků (každý prvek emituje charakteristické záření) od protonového 

čísla 11. Jedná se o multiprvkovou nedestruktivní analýzu [106]. 

3.8.7 Rentgenová difrakční analýza (RTG) 

Principem metody je pružný rozptyl (difrakce) procházejícího rentgenového záření 

vzorkem. Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází 

po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim. Jejich 

poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. 

Studium tohoto difrakčního obrazce pak umožňuje zpětně studovat krystalické složení 

vzorku a jeho mikrostrukturu [56]. Velkou výhodou této metody je poměrně jednoduché 

experimentální provedení a dobré informace o analyzovaném vzorku.  

Rentgenová prášková difrakční analýza se používá v celé řadě analytických metod, 

například pro fázovou analýzu, strukturní analýzu, studium tenkých vrstev, studium 

vakantních míst a analýzu textur a výzkum nanomateriálů [107]. 
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3.8.8 Fotoelektrochemické měření proudu (PCS) 

Principem metody je měření fotoproudu produkovaného materiálem v závislosti 

na vlnové délce dopadajícího záření. Podává informace o zakázaném pásu – band gap 

(umístění hran vodivostního a valenčního pásu), transportu fotonosičů a charakteru 

elektronového přechodu [108]. Účinnost je určena především kinetickým přechodem kladné 

díry k elektrolytu a transportem elektronu nanokrystalické vrstvy materiálu na ITO folii 

(elektricky vodivá transparentní folie). Aby nedocházelo ke ztrátám, ozařuje se ze zadní 

strany tak, aby dráha fotoexcitováných elektronů k ITO folii byla co nejkratší [109].  

3.8.9 Infračervená spektroskopie (IČ) 

IČ spektroskopie je jedna z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších metod pro studium 

pevných látek. Umožňuje identifikovat povahu adsorbovaných látek i za podmínek reakce, 

popřípadě i strukturní změny vlastních povrchových center. IČ je vhodná jak pro statické 

měření vzorků, tak i pro dynamické měření použitím FTIR (IČ s Fourierovou transformací). 

Je vhodná i z pohledu pořizovacích nákladů. Patří mezi nejdůležitější metodu 

pro dynamickou analýzu povrchových procesů na oxidických katalyzátorech za podmínek 

reálné katalytické reakce. Popřípadě též informuje o kvantitativní analýze kyselých, 

bazických a redoxních center na površích zeolitů.  

Principem IČ spektroskopie je absorpce IČ záření při průchodu vzorkem. Při průchodu 

tohoto záření dojde ke změně rotačně-vibračních energetických stavů molekul v závislosti 

na změně dipólmomentu molekul [110].  

Nejčastěji se provádí měření v oblasti 4000 – 400 cm-1, kde se vyskytují rezonance 

s vibračními frekvencemi molekul. Sledují se polohy a tvary absorpčních pásů, jejich počet 

a intenzita. Touto metodou lze měřit veškerá skupenství. Vzorek je ale vždy nutno podrobit 

úpravě odpovídající měřené látce. 

3.8.10 Fotoluminiscenční spektroskopie (PL) 

Principem této metody je interakce monochromatického záření o zvolené vlnové délce 

se vzorkem. Po této interakci dojde k vyvolání fluorescenční emise.  

Tato metoda je vhodná na charakterizaci strukturních defektů s rychlou rekombinací 

elektronů a upřesnění charakteru a dominanci přechodu (zářivý, nezářivý). Rovněž podává 

informace o separaci náboje, umožňuje sledovat změnu hodnoty zakázaného pásu a dobu 

životnosti elektronu a díry [111]. 
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3.8.11 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) 

XPS je laboratorní metoda patřící mezi metody povrchové a tenkovrstvé prvkové 

analýzy. Umožňuje velice dobrou detekci všech prvků s výjimkou He a H. Je založena 

na fotoemisi elektronů iniciovaných rentgenovým zářením. Celé kvantum energie záření 

se předá elektronu a předaná energie se rozdělí na energii spotřebovanou na nutné oddělení 

elektronu z elektronového obalu atomu. Tato energie jde přiřadit k vazebné energii 

elektronu, na výstupní práci elektronu spotřebovanou při opuštění povrchu materiálu 

a kinetickou energii elektronu, se kterou se elektron pohybuje už mimo studovaný materiál. 

XPS poskytuje několik informací o elementární analýze povrchu (prvek je charakterizován 

spektrální linií o určitých vazebných energiích). A také o chemické vazbě přítomných prvků, 

koncentračním hloubkovém profilu (destruktivní stanovení), změně závislosti koncentrace 

různých prvků na jejich hloubce, kdy se k odprašování povrchu používá argonové dělo 

a k analýze funkčních skupin z kvantitativního i kvalitativního hlediska [112, 113]. 

3.9 Rešerše  

3.9.1 Fotokatalytický rozklad N2O  

Ve srovnání s termickým katalytickým rozkladem N2O je výrazně méně prací 

zabývajících se fotokatalytickým rozkladem N2O. Práce se zabývají hodnocením vhodného 

fotokatalytické systému, optimalizací katalyzátorů včetně typu, struktury či dopování 

promotory. 

Sano a kol. studovali fotokatalytický rozklad N2O za účasti par metanolu. 

K ozařování byla použita Hg lampa o výkonu 200 W. Jako fotokatalyzátor byl použit 

různými metodami připravený Ag/TiO2. Použitými postupy byly fotodepozice, precipitace 

a impregnace. Způsoby přípravy ovlivňovaly fotokatalytické vlastnosti připravených 

materiálů. Nejaktivnější byly fotokatalyzátory, které byly připraveny metodou fotodepozice. 

Dále byl testován vliv množství stříbra na vlastní aktivitu. Nejvyšší aktivity bylo dosaženo 

v přítomnosti fotokatalyzátoru s 0,16 hm.% Ag. Zvýšení aktivity u stříbrem dopovaných 

fotokatalyzátorů byla vysvětlena tím, že vzácné kovy dopované v krystalové struktuře nebo 

naneseny na povrchu poskytují vysokou Schottkyho bariéru a tím působí jako elektronová 

past. Tato past usnadňuje oddělení e- a h+ a podporuje tak mezifázové přenosy elektronů. 

Výsledným produktem byl dusík a kyslík, který reagoval s metanolem za vzniku CO a CO2 

[114]. 
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Kudo a jeho výzkumný tým studoval fotokatalytický rozklad N2O na N2 a O2 

při pokojové teplotě za účasti práškového fotokatalyzátoru Pt/TiO2 (1,5 hm.% Pt). Sledovali 

také vliv vlhkosti a tlaku na rychlost rozkladu. Reakce byla prováděna v plynotěsném 

cirkulačním systému, který byl tvořen reakční baňkou s plochým dnem a ozařován 

vysokotlakou rtuťovou výbojkou o výkonu 450 W. Kudova skupina potvrdila zvyšování 

fotokatalytické aktivity za přítomnosti vodní páry při zvyšujícím se tlaku (2,6 – 16,8 kPa). 

Kudo navrhl následující mechanizmus reakce (26- 31) [115]: 

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑒
− + ℎ+     (26) 

𝐻+ + 𝑒− → 𝐻                  (27) 

𝑁2𝑂 + 2𝐻 → 𝑁2 + 𝐻2𝑂 (28) 

𝑁2𝑂 + 𝑒
− → 𝑁2𝑂

−  (29) 

𝑁2𝑂
− + 𝐻 → 𝑁2 + 𝑂𝐻

−  (30) 

4𝑂𝐻− + 4ℎ+ → 𝑂2 + 2𝐻2𝑂  (31) 

Obalová a kol. pozorovala fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti tenkých vrstev 

TiO2 dopovaných Ag (0,05; 0,25 a 1 hm.% Ag). Tenké filmy byly připraveny metodou 

sol-gel. Fotokatalytický rozklad byl prováděn ve vsádkovém uspořádání s 8 W zdrojem 

záření. Skupina zkoumala vliv složení vstupní směsi obohacené o kyslík a vzdušnou vlhkost. 

Výsledky ukázaly vzrůstání konverze N2O s rostoucím obsahem stříbra až do 0,25 hm.% 

Ag. Další nárůst obsahu stříbra již konverzi N2O nezvýšil. Rovněž zjistili, že v případě 

tenkých vrstev Ag/TiO2 přítomnost kyslíku a vlhkosti působila příznivě na rozklad N2O 

[116]. 

Kočí a kol. zkoumala rozklad oxidu dusného v přítomnosti TiO2 obohaceného o Ag+ 

ionty v podobě prášku. Fotokatalyzátor byl připraven sol-gel metodou a testován 

ve vsádkovém reaktoru s 8 W zdrojem UV záření o vlnové délce 254 nm. Testy prokázaly, 

že fotokatalytický rozklad N2O odpovídá reakci prvního řádu s konverzí 77 % po 24 

hodinách v přítomnosti fotokatalyzátoru s 3,4 hm.% Ag [117]. 

Obalová a kolektiv testovala rozklad N2O v přítomnosti fotokatalyzátoru na bázi ZnS 

ukotveného na montmorillonitu. Rovněž byl studován vliv vodní páry na výslednou konverzi 

N2O při fotokatalytickém rozkladu. Reakce probíhala ve válcovém vsádkovém reaktoru. 

K iniciaci reakce byla použita 8 W Hg (254 nm). Tým dosáhl po 24 hodinách testování 
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maximální konverzi 79 %. Přítomnost vodní páry působila negativně na fotokatalytický 

rozklad N2O [118].  

Ebitani se zabýval se svým týmem rozkladem N2O za pomocí fotokatalyzátoru 

na bázi zeolitu ZSM-5 dopovaného Cu2+ ionty. Rozklad probíhal při teplotě 278 K za vzniku 

produktů N2 a O2. Kolektiv dokázal, že fotokatalytický rozklad N2O významně závisí 

na vlnové délce použitého světla. Optimální vlnovou délkou pro použité fotokatalyzátory 

byla vlnová délka < 300 nm. Zároveň popsali rychlost tohoto rozkladu kinetickou rovnicí 

(32) [119-122]. 

𝑟 =
𝑎[𝑁2𝑂]

[𝑁2𝑂]+𝑏[𝑂2]
1
2

        (32) 

kde a a b jsou konstanty, konstanta a (-) je úměrná intenzitě světla. 

Anpo s kolegy studovali fotokatalytický rozklad N2O na N2 a O2 v přítomnosti iontů 

Cu, Ag, Pb a oxidů kovů (Ti, V, Mo, Cr) vázaných na zeolitech. Vědecký tým potvrdil, že 

oxidy kovů (Ti, V, Mo, Cr) a ionty přechodných kovů (Cu, Ag) na povrchu zeolitů vykazují 

vysokou fotokatalytickou aktivitu při rozkladu N2O [123-125]. 

Matsuoka a okruh vědců soustředěných v jeho blízkosti porovnávali pro rozklad N2O 

dva typy fotokatalyzátorů připravených na zcela rozdílné bázi. Jako fotokatalyzátory byly 

použity ZSM-5 zeolit a Y-zeolit. Oba fotokatalyzátory byly obohaceny o ionty Ag nebo Cu. 

Tyto fotokatalyzátory byly připraveny pomocí metody iontové výměny. Reakce probíhala 

při iniciaci světlem o vlnové délce 254 nm procházející přes vodní filtr. Kolektiv došel 

k závěru, že fotokatalyzátor na bázi ZSM-5 vykazuje vyšší účinnost než fotokatalyzátor 

na bázi Y-zeolitu. Dále bylo zjištěno, že při rozkladu N2O na fotokatalyzátorech 

obohacených ionty Ag docházelo ke vzniku komplexu Ag+ -N2O, který inhiboval 

fotokatalytický rozklad N2O [126-128].  

Ju s kolektivem testovali rozklad N2O za účasti fotokatalyzátoru na bázi  

Pb2+/ZSM-5 připravovaného ionexovou metodou. Reakce probíhala při ozařování 8 W Hg 

výbojkou s vlnovou délkou 254 nm, jejíž záření procházelo vodním filtrem. Testy prokázaly, 

že ionty Pb jsou rozptýleny v pórech matrice a způsobily vyšší konverzi N2O při jeho 

rozkladu na N2 a O2 [129, 130].  

Chen spolu s týmem porovnávali fotokatalyzátor na bázi MCM-41 s kovalentně 

ukotveným derivátem bipyridinu a fotokatalyzátorem bez pyridinového komplexu. Tyto 
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fotokatalyzátory byly dopovány ionty Ag, které s bipyridinem tvořily komplex  

(Ag-bpy-MCM-41). Reakce probíhala pod UV zářením s výkonem 500 W a vlnovou délkou 

pod 200 nm s vodním filtrem. Fotokatalyzátor obsahující komplex Ag-bpy-MCM-41 

vykazoval výrazně lepší výsledky při rozkladu N2O [131]. 

Higashimoto a jeho kolegové se zabývali přípravou a charakterizací Fe oxidů 

nanesených na zeolitu ZSM-5 a jeho roli při rozkladu N2O při 298 K. Zjistili, že 

při ozařováním UV docházelo k rozkladu N2O na N2 a O2. Rovněž porovnávali poměry 

Si/Al. Zjistili, že nižší poměr Si/Al v zeolitu vede ke zvýšení reakční aktivity. Také sledovali 

vliv množství H2O obsažené ve fotokatalyzátoru. Zvýšení obsahu vody vedlo ke snížení 

fotokatalytické účinnosti [132]. 

Matsuoka se svým vědeckým týmem pozorovali účinnost fotokatalytického rozkladu 

N2O v přítomnosti oxidů Al2O3, SiO2 a SiO2.Al2O3 dopovaných Cu ionty při teplotě 298 K. 

Fotokatalyzátory byly připraveny pomocí kombinace ionexové a termovakuové metody. 

Nejúčinnějším fotokatalyzátorem byla směs SiO2.Al2O3 dopovaná Cu ionty [133]. 

Henderson a jeho vědecko-výzkumná skupina, posuzoval interakce TiO2 (110) 

s N2O, ve chvíli, kdy při kalcinaci TiO2 (110) ve vakuu byly při teplotách cca 800 K 

vytvořena místa s volnými kyslíkovými vazbami. V přítomnosti těchto fotokatalyzátorů 

se N2O rozkládá dvěma typy mechanismů, přičemž oba jsou mediovány vakancemi. Během 

prvního mechanismu (90 K) dochází k uvolnění N2 z povrchu a následně k oxidaci 

vakantních míst. Při druhém mechanismu (170 K) dojde k adsorbování N2O na povrch 

a následném uvolnění dusíku. Molekuly kyslíku zůstanou vázané na nedefektních iontech 

Ti4+ [134].  

Kolektiv kolem doktorky Valaškové provedl fotokatalytický rozklad N2O 

ve vsádkovém uspořádání za použití 8 W Hg lampy s intenzitou při maximu 254 nm. Tento 

rozklad probíhal při laboratorní teplotě za účasti fotokatalyzátorů na bázi 

korderit/steatit/CeO2 s různým poměrem CeO2 (3-10 hm.%). Po 20 hodinách výzkumný tým 

dosáhl u nejaktivnějšího fotokatalyzátoru 91% konverze N2O [135]. 

Anpo se spolupracovníky charakterizovali fotokatalyzátory na bázi Y-zeolitu 

dopované mědnatými ionty. Zjistili, že Cu2+ ionty mohou existovat v nanopórech zeolitu jak 

ve formě izolovaného monomeru Cu(I), tak i v podobě dimeru Cu(I)-Cu(I). Fotokatalytický 

rozklad N2O probíhal za účasti vysokotlaké Hg výbojky jako zdroj UV záření (100 W, λ > 
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280 nm). Testy ukázaly vyšší aktivitu v případě fotokatalyzátorů Y-zeolitu dopovanými Cu+ 

ionty ve formě monomeru Cu(I) [136]. 

Tým kolem Ju se zabýval testováním fotokatalyzátoru Ag+/ZSM-5, jenž byl 

připraven ionexovou metodou. Kolektiv zjistil, že takto upravený zeolit vykazuje UV 

absorpční pás asi při 190 nm, což mohlo být důsledkem izolovaných stříbrných iontů. 

Rovněž byl zjištěn posun absorpčního pásu v přítomnosti N2O do oblasti 220 nm, což bylo 

způsobeno vlivem adsorpce N2O na ionty stříbra. Při ozařování UV zářením docházelo 

k rozkladu N2O na N2 a O2. Také potvrdili, že UV záření v oblasti 200 až 250 nm je velmi 

účinné pro tuto reakci [129]. 

Kolektiv Matsuoka dosáhl výtěžku 25 μmol·gkat
-1 N2 po 200 min expozice 

u fotokatalyzátorů na bázi zeolitů (ZSM-5) dopovaných stříbrnými ionty. U zeolitů 

dopovaných Fe poklesla výtěžnost na 5,5 μmol·gkat
-1 N2 po 200 min, jak prezentoval 

výzkumný tým prof. Anpa. Nižších výsledků a to 15 μmol·gkat
-1 N2 po 200 min expozici 

dosáhl kolektiv okolo profesora Ju za účasti fotokatalyzátoru na bázi Pb2+/ZSM-5. V dalších 

testech na fotokatalyzátoru Ag+/ZSM-5 dosáhli výtěžku 29 μmol.gkat
-1 N2 po 200 min, což 

odpovídá výsledkům naměřených profesorem Matsuokou [137]. 

3.9.2 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované cerem 

Jelikož Ce patří do skupiny lanthanoidů, napomáhá snižování rekombinace páru 

elektron díra. Zároveň umožňuje aktivaci fotokatalytických materiálů v oblasti viditelného 

světla. Stane se tak v důsledku přechodu elektronu z d na f orbital a přechodu defektních 

míst Ce3+/Ce4+. Tyto skutečnosti již byly rozsáhle popsány a publikovány [138, 139]. 

Li s kolektivem se zabývali teplotně stabilními cerem dopovanými fotokatalyzátory 

na bázi TiO2 připravenými samoshlukováním a následnou kalcinací při 500 °C. Použitím 

této metody došlo k dopaci CeO2 do mezoporů TiO2. Posun absorpce záření do oblasti 

viditelného světla byla potvrzena na fotokatalytické degradaci metylenové modři [140]. 

Ali a jeho vědecký tým se zabýval testováním fotokatalyzátorů na bázi TiO2 

dopovaných cerem. Tyto fotokatalyzátory s obsahem Ce v rozmezí 0 – 2 hm.% byly 

připraveny sol-gel technikou a kalcinovány při teplotě 500 °C po dobu 4 hodin. 

Fotokatalytická aktivita připravených fotokatalyzátorů byla testována na fotokatalytické 

redukci CO2 ve vsádkovém míchaném reaktoru o objemu 500 ml ozařovaného 15W zdrojem 

v oblasti viditelného světla podobu 6 hodin. Hlavními produkty redukce byly CH3OH, CH4 
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a CO [141]. Výzkumný tým zjistil, že přidáním Ce se navýší absorpční schopnost a posune 

aktivitu fotokatalyzátoru do oblasti červeného spektra záření. 

Kolektiv kolem Nasira připravoval Ce dopovaný fotokatalyzátor hydrotermální 

metodou z dusičnanu ceričitého a tetrabutylortotitaničitanu. Fotokatalyzátory byly dopovány 

nízkými obsahy Ce 0,02 – 0,2 g. Fotokatalytická aktivita byla sledována při rozkladu AO7. 

Bylo potvrzeno, že s rostoucím množstvím dopantu, klesá velikost krystalů a zvyšuje 

se specifický povrch fotokatalyzátorů. Nejaktivnějším fotokatalyzátorem byl materiál 

s 0,05 g Ce. To bylo potvrzeno i fotoluminiscenčními charakterizacemi. Vědecká skupina 

pozorovala také posun absorpční schopnosti do oblasti viditelného světla [142]. 

Park se s výzkumnou skupinou zabýval měřením fotokatalytické aktivity na tenkých 

filmech TiO2 nanesených namáčením pozinkovaných plechů do připraveného sólu. Tým 

zjistil zvýšení fotokatalytické aktivity nanesením tenké vrstvy ceru mezi pozinkovaný plech 

a vrstvu TiO2. Testy dále potvrdily, že energie zakázaného pásma po nanesení vrstvy Ce 

poklesla o 0,4 eV na hodnotu 2,8 eV. Fotokatalytická aktivita byla testována pomocí 

rozkladu metyloranže za přítomnosti 200W Hg-Xe lampy po dobu 4 hodin. Fotokatalytická 

aktivita cerem dopovaného TiO2 narostla o 20 % [143].  

Vlivem cerem dopovaného TiO2 se zabýval tým Matějové, jenž testoval 

fotokatalytickou aktivitu připravených fotokatalyzátorů připravených sol-gel technikou 

v reverzně micelárním prostředí s rozsahem dopovaného ceru 0,28 – 10 mol.% pro 

fotokatalytickou redukci CO2. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu vykazoval fotokatalyzátor 

s 0,28 mol.% Ce. Testy prokázaly, že také došlo k posunu energie zakázaného pásma, jak již 

bylo výše zmíněno [143]. Tým se shodl, že posun do oblasti viditelného spektra není 

primární pro fotokatalytickou aktivitu. Klíčovou roli hrála energie elektronů a děr 

v elektronové struktuře připravených fotokatalyzátorů [144].  

3.9.3 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované dusíkem 

Zheng s vědeckým týmem připravoval fotoaktivní materiály TiO2 dopované dusíkem 

hydrotermální metodou. Absorpční spektra prokázala pokles energie zakázaného pásu TiO2 

vlivem dopováním z 3,03 eV na 2,74 eV. Tento stav posouvá absorpční oblast záření 

do oblasti viditelného světla. Takto obohacené TiO2 vykazovalo rychlejší elektronový 

přenos než u nedopované varianty [145]. 



TEORETICKÁ ČÁST  

49 

 

Skupina kolem Bakara připravovala dusíkem dopované TiO2 prostřednictvím 

metody peroxidové oxidace a krystalizace za hydrotermálních podmínek. Dopace proběhla 

do intersticiálních míst krystalové struktury TiO2. Fotokatalytické testy byly prováděny 

na fotokatalytické degradaci metyl oranže za ozařování ve viditelné a UV oblasti. Výzkumná 

skupina potvrdila snížení energie zakázaného pásu u dusíkem dopovaného TiO2, což vedlo 

k vyšší fotokatalytické aktivitě v oblasti VIS záření [146]. Tato skutečnost byla potvrzena 

i výzkumným týmem okolo výzkumníka Hu, který připravoval fotokatalyzátor dopovaný 

dusíkem pomocí sol-gel metody. Fotokatalytickou aktivitu testovali rovněž 

na fotokatalytickém rozkladu MO v závislosti na různé teplotě kalcinace. Nejvyšší 

fotokatalytické aktivity dosáhli u vzorku kalcinovaného na teplotu 300 °C [147]. Naopak Li 

se svým vědeckým týmem publikoval, že nejvyšší fotokatalytickou aktivitu vykazovaly 

fotokatalyzátory připravené sol gel metodou při teplotě kalcinace 650 °C v O2/N2 atmosféře 

v poměru 1:15 O2:N2 [148]. 

Výzkumný tým okolo Liu zkoumal vliv přípravy dusíkem dopovaného TiO2 

na fotokatalytickou aktivitu rozkladu organického barviva Red-Violet. Skupina porovnávala 

tři přípravy a to metodu sol gel, metodu modifikace peroxidem vodíku a metodu 

tetrabutyltitanátové hydrolýzy (TNH). Fotokatalytické testy prokázaly nejvyšší aktivitu 

fotokatalyzátorů připravených metodou TNH a nejnižší aktivitu u fotokatalyzátorů 

připravených metodou sol gel [149]. Vyšší fotokatalytickou aktivitu prokázal i Wang, který 

uveřejnil přípravu pomoci ultrazvuku [150].  

3.9.4 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované g-C3N4 

Grafitizovaný C3N4 hraje v posledních letech významnou roli. Jedním ze základních 

využití tohoto materiálu [151] jsou i fotokatalytické procesy. Jelikož jeho energie 

zakázaného pásma je okolo 2,7 eV, umožňuje jeho aktivaci v oblasti viditelného světla, čímž 

se stává atraktivním pro mnoho fotokatalytických aplikací. Jeho využití je jak publikovali 

Li [152], Low [153] a Zheng [154] v oblasti přeměny energií a jejího skladování, 

tak v oblasti environmentální výroby energie z obnovitelných zdrojů, jak zmínil Ye [155]. 

Jedním z nejdůležitějších využití g-C3N4 je odbourávání škodlivin z prostředí [156-162]. 

To bylo potvrzeno i rozsáhlým review sepsaným týmem Wen [163] včetně přehledu [164] 

na toto téma. 

Problematikou a vlastnostmi materiálu g-C3N4 i jeho vlivem na fotokatalytickou 

aktivitu se zabývali vědecké skupiny okolo Huanga [165], Lu [166], Dong [167, 168]. Huang 
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[165] studoval teoretickou matematickou modelaci pro heterogenní katalýzu, u které navrhl 

reakční mechanizmus, respektive difuzní mechanizmus. Lu a kol. [166] přišel s tvrzením, že 

na kompozitech g-C3N4/Ti3+-TiO2 se na degradaci Rhodaminu B podílejí reaktivní díry (h+) 

a superoxidové anionty (O2-). Zároveň se přikláněl k faktu zvýšení účinku fotokatalytické 

aktivity zapříčiněným širokou absorpcí světla, stejně jako dobrou separací a transportem 

generovaných párů elektron - díra mezi nanovrstvami g-C3N4 a TiO2 [167].  

Problematikou odstranění stále diskutovaného CO2 se v přítomnosti g-C3N4 zabýval 

Wang s kolektivem [169]. Výzkumným týmem bylo zjištěno vykazování vyšší fotoaktivity 

u g-C3N4 připravených z thiomočoviny, než připravených z močoviny při záření v oblasti  

200 – 420 nm. Prokázali také, že g-C3N4 připravený z thiomočoviny vykazuje hodnotu 

zakázaného pásmu 2,58 eV oproti 2,85 eV, jenž vykazuje připravený g-C3N4 z močoviny. 

Fotokatalytickou redukcí CO2 v přítomnosti g-C3N4 se zabývala též čínská vědecká 

komunita okolo výzkumníka Ye [155]. 

Vlastnosti g-C3N4 jsou využívány i při odbourávaní polutantů ze skupiny NOx. Touto 

problematikou se zabývali výzkumné týmy okolo vědeckých pracovníků Songse [170], Ma 

[171], Giannakopoulu [172] a mnoho jiných [173, 174]. Songs a kol. zjistil čtyřnásobný 

nárůst fotokatalytické aktivity u kompozitu g-C3N4/TiO2 oproti čistému  

g-C3N4 v oblasti UV záření a dokonce pětinásobek nárůstu fotokatalytické aktivity v oblasti 

viditelného světla při odstraňování NOx. Při jejich metodě přípravy byly zachovány struktury 

faset i při kalcinaci [170]. Papailias a kol. se zabývali fotokatalytickým rozkladem NOx 

za pomoci TiO2 fotokatalyzátoru obohaceného o g-C3N4. Tým připravoval nanokompozit 

žíháním při 550 °C z uhličitanu vápenatého, melaminu a komerčního TiO2 (P25). 

Fotokatalytická aktivita byla testována dle ISO normy 22197-1 [175].  

Výzkumná skupina okolo výzkumníka Ma se zabývala přípravou nanokompozitu  

g-C3N4/TiO2 metodou jednostupňové kalcinace s komerčním prekurzorem P25, při které 

došlo k dispergaci TiO2 nanočástic na lamelární strukturu g-C3N4. Tato metoda byla použita 

i pro přípravu vzorků, jež byly použity pro přípravy jedné sady fotokatalyzátorů v této práci. 

U takto připravených nanokompozitů bylo sledováno snížení rekombinace elektronů a děr 

na povrchu ve srovnání s čistým g-C3N4, což vedlo k zvýšené fotokatalytické aktivitě 

při oxidaci NO. Stejný postup přípravy byl použit rovněž výzkumným týmem okolo Yu 

[176], jenž se zabývá rozkladem formaldehydu, jakožto vysoce škodlivé látky působící 

na lidský organizmus.  



TEORETICKÁ ČÁST  

51 

 

Přípravou nanokompozitu z taveniny za vyšších teplot se zabýval výzkumný tým 

okolo Chena [177], který dosáhl lepší kondenzace g-C3N4 do mezoporů TiO2. Tímto 

způsobem přípravy se zvýšila účinnost oddělování fotogenerovaných elektronů a děr a tím 

navýšení fotokatalytické aktivity při degradaci Rhodaminu B jak v oblasti UV, tak UV-Vis. 

Zvýšená fotokatalytická aktivita g-C3N4 byla sledována i u nanomateriálů připravených 

exfoliací, jak potvrdil Yin [178], který studoval rozklad Rhodaminu B a rozklad vody. Touto 

přípravou byl vytvořen g-C3N4 nános, jenž má velký specifický povrch pro exponování 

aktivních míst.   

Tento polovodičový materiál má také široké uplatnění v oblastech v souvislosti 

s elektřinou, jako jsou solární články [179-181], světlo emitující zdroje [182], palivové 

články [183-186], baterie [187-189] a světelné snímače [190-192]. 

Všechny výzkumné skupiny se shodly, že použití g-C3N4 jako dopantu zvyšuje 

účinnost připravených fotokatalyzátorů a to díky snížení rekombinace elektronů a děr. 

U takto připravených nanokompozitů dochází k posunu absorpce světla do oblasti 

viditelného spektra, což je velice žádoucí. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava fotokatalyzátorů  

4.1.1 TiO2 modifikované vysokým obsahem ceru  

Fotokatalyzátory TiO2 a TiO2 dopované vysokým obsahem ceru (Ce0,05Ti0,95O2 

a Ce0,30Ti0,70O2) byly připraveny sol-gel metodou v reverzně micelárním prostředí 

neionogenní povrchově aktivní látky Triton X-114 [(1,1,3,3-tetrametyl-butyl) 

fenyl-polyetylenglykol, C29H52O85, Aldrich] v cyklohexanu. Jako prekurzory byly použity 

isopropoxid titaničitý (Ti(OCH(CH3)2)4, 99,999 %, Aldrich) a hexahydrát dusičnanu 

ceritého (Ce(NO3)3.6H2O, Aldrich), cyklohexan a demineralizovaná voda. Jako médium 

pro přípravu byl použit metanol (HPLC kvalita) a demineralizovaná voda (elektrická 

vodivost ~ 0,06-0,08 μScm-1) [193]. 

Cerem dopované fotokatalyzátory byly připraveny v molárním poměru Ce0,05Ti0,95O2 

a Ce0,30Ti0,70O2 rozpuštěním dusičnanu ceritého v bezvodém etanolu za intenzivního 

promíchávání [194]. Dále byla připravena směs cyklohexanu, demineralizované vody 

a Tritonu X-114 a takto připravená směs byla míchána po dobu 20 minut. Do této směsi byl 

za intenzivního míchání přidán rozpuštěný dusičnan ceru v etanolu a míchán po dobu 20 

minut, následně byl přidán isopropoxid titaničitý a opět míchán 20 minut. Pro syntézu cerem 

dopovaného TiO2 solu byl molární poměr cyklohexan : Triton X-114 : H2O : 

Ti(OCH(CH3)2)4 + Ce(NO3)3.6H2O udržován na 16,5 : 3 : 3 : 1. Poté byl transparentní sol 

přelit do Petriho misek v tenké vrstvě (~ 4 mm), kde za laboratorní teploty na vzduchu 

zgelovatěl.  

Zpracování takto připravených gelových prekursorů vysokotlakou extrakcí  

(v podkritické vodě a podkritickém metanolu) bylo provedeno na laboratorní vysokotlaké 

aparatuře sestávající z nerezové extrakční patrony (Applied Separations Inc.), z pece 

s rychlým ohřevem v rozmezí teplot 25-400 °C (Labio a.s., ČR), gradientního HPLC 

čerpadla BETA 10 (Ecom s.r.o., ČR), kapilárního chlazení a restriktoru operujícího 

za pokojové teploty. Podmínky byly nastaveny následovně: 200 °C, 10 MPa, 3,4-4,8 mlmin-

1, 1,05 l vody, 0,25 l metanolu [195]. Vzniklý práškový materiál byl zgranulován na velikost 

zrna < 0,16 mm. Fotokatalyzátory byly připraveny na Institutu environmentálních 

technologií VŠB-TU Ostrava. 



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

53 

 

4.1.2 TiO2 modifikované malým obsahem ceru  

Fotokatalyzátory TiO2 a TiO2 dopované malým obsahem ceru (0,3 - 0,8 mol.% Ce) 

byly připraveny sol-gel metodou v reverzně micelárním prostředí neionogenní povrchově 

aktivní látky Triton X-114 v cyklohexanu. Postup přípravy solu čistého TiO2 byl shodný 

se syntézou v kapitole 4.1.1 [193]. Pro syntézu cerem dopovaného TiO2 byl molární poměr 

cyklohexan : Triton X-114 : H2O : Ce(NO3)3·6 H2O + Ti(OCH(CH3)2)4 11 : 1 : 1 : 1. 

Příslušné množství dusičnanu ceritého bylo rozpuštěno v 3,5 ml bezvodého etanolu [194]. 

Vzniklý sol byl přelit do Petriho misek v tenké vrstvy (~ 4 mm), kde za laboratorní teploty 

na vzduchu zgelovatěl. 

Po zgelovatění byly gely v kalcinačních miskách kalcinovány po dobu 4 hodin 

při 350 °C a poté další 2 hodiny při 500 °C s teplotním gradientem 3 °Cmin-1. Vzniklý 

práškový materiál byl zgranulován na velikost zrna < 0,16 mm. Fotokatalyzátory byly 

připraveny na Institutu environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava. 

4.1.3 TiO2 modifikované dusíkem  

Fotokatalyzátory TiO2 a TiO2 dopované dusíkem byly připraveny třemi způsoby: (i) 

sol-gel metodou s následnou kalcinací (SG-C), (ii) hydrotermální metodou s následnou 

kalcinací (HT-C) a (iii) sol-gel metodou s následnou vysokotlakou extrakcí (SG-PFE).  

V případě přípravy solu TiO2 s následnou kalcinací (SG-C) byl postup shodný 

se syntézou TiO2 v kapitole 4.1.2 [193]. Pro hydrotermální přípravu čistého TiO2 (HT-C) 

byl použit roztok titanylsulfatu (160 ml, koncentrace 100 g TiO2 / l TiOSO4), který byl 

smíchán s kyselinou sírovou (840 ml, 0,5 moll-1 H2SO4) při zahřívání na teplotu 80 °C. 

Po dosažení této teploty byl přikapáván roztok NaOH do zneutralizování směsi. Vychladlá 

suspenze byla filtrována a filtrační koláč byl pročištěn 5 l deionizované vody, aby došlo 

k odstranění všech síranů (test BaCl2). Poté byl filtrační koláč sušen při teplotě 40 °C 

po dobu 12 hodin a následně kalcinován při teplotě 400 °C po dobu 1 hodiny s teplotní 

rampou 10°Cmin-1. Příprava solu TiO2 s následnou extrakcí (SG-PFE) byla shodná 

se syntézou TiO2 v kapitole 4.1.1 [195]. Podmínky byly nastaveny následovně: 200 °C, 

10MPa, 3,5-4,5 ml/min, 1,05 l vody, 0,25 l metanolu a 0,1 l vody. 

Připravené čisté TiO2 fotokatalyzátory byl modifikovány dusíkem pomocí komerční 

močoviny. Mechanicky smíchaná směs byla sušena při teplotě 100 °C po dobu 2 hodin 

a následně kalcinována při teplotě 400 °C po dobu 2 hodin s teplotní rampou  
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2 °Cmin-1. Všechny práškové materiály byly zgranulovány na velikost zrna < 0,16 mm. 

Fotokatalyzátory byly připraveny na Institutu environmentálních technologií VŠB-TU 

Ostrava. 

4.1.4 Komerční TiO2 modifikované g-C3N4  

g-C3N4 byl připraven prostým zahříváním melaminu (C3H6N6, > 99%, Carl ROTH) 

v muflové peci. Čistý práškový melamin byl kalcinován na 550 °C při teplotním gradientu 

10 °Cmin-1 v keramickém kelímku, poté byla teplota 550 °C udržována po dobu 2 hodin. 

Takto připravený g-C3N4 (grafitizovaný C3N4) samovolně chladl na laboratorní teplotu.  

Komerční fotokatalyzátor TiO2 Evonik P25 byl modifikován připraveným g-C3N4 

mechanickým smísením a následnou kalcinací v muflové peci při teplotě 450 °C po dobu 

2 hodin s teplotním gradientem 10 °Cmin-1. Takto byly připraveny fotokatalyzátory 

v různých hmotnostních poměrech TiO2/g-C3N4 (0,3:1; 0,5:1; 1:1 a 2:1). Fotokatalyzátory 

byly připraveny na Institutu environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava. 

4.1.5 Syntetizované TiO2 modifikované g-C3N4  

Čistý TiO2 byl připraven z titanylsulfátu hydrotermální metodou shodnou 

se syntézou čistého TiO2 popsanou v kapitole 4.1.3. Čistý g-C3N4 byl připraven prostým 

zahříváním melaminu (C3H6N6, >99%, Carl ROTH) v muflové peci. Čistý práškový 

melamin byl kalcinován na 620 °C při teplotním gradientu 15 °Cmin-1 v keramickém 

kelímku, poté byla teplota 620 °C udržována po dobu 1 hodin. Připravený g-C3N4 

(grafitizovaný C3N4) samovolně chladl na laboratorní teplotu.  

Nanokompozity byly připraveny smísením připraveného TiO2 a g-C3N4 v daných 

poměrech v destilované vodě s následným sušením při teplotě 60 °C po dobu 16 hodin. 

Po vysušení byly nanokompozity kalcinovány v muflové peci při teplotě 450 °C 

při teplotním gradientu 15 °Cmin-1 po dobu 1 hodiny v keramickém kelímku. Takto byly 

připraveny nanokompozity TiO2/g-C3N4 v poměru (1/2), (1/4) a (1/6). Fotokatalyzátory byly 

připraveny na Institutu environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava.  
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4.2 Charakterizace fotokatalyzátorů  

4.2.1 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku (BET)  

Měření fyzikální adsorpce – desorpce dusíku fotokatalyzátorů dopovaných cerem 

a dusíkem bylo provedeno na přístroji NOVA2000e (Quantachrome Instruments, USA) 

při teplotě 77 K. Před analýzou byly všechny vzorky vysušeny ve vakuu (< 1 Torr) 

při 105 °C po dobu 24 hodin. Specifický povrch byl vypočítán dle teorie Brunauer-Emmett-

Teller (BET) pro p/p0 = 0,05-0,30 [194]. Charakterizace byly provedeny na pracovišti 

RMTVC, VŠB-TUO.  

V případě fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 byla fyzikální adsorpce – 

desorpce dusíku provedena na přístroji 3Flex (Micromeritics Instruments, USA) při teplotě 

77 K. Před analýzou byly všechny vzorky vysušeny ve vakuu (< 1 Torr) při 200 °C po dobu 

48 hodin. Charakterizace byly provedeny na pracovišti IET VŠB-TUO. 

4.2.2 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)  

Morfologie fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 byla pozorována 

na transmisním elektronovém mikroskopu JEOL 2010 HC (JEOL Ltd., Japonsko). Částice 

byly rozptýleny v etanolu pomoci ultrazvukového rozprašování. Charakterizace byly 

provedeny na Katedře chemie Univerzity Palackého, Olomouc. 

4.2.3 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM)  

Fotografie povrchu syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 

byly pořízeny na skenovacím mikroskopu FEI QUANTA FEG 450. Charakterizace byly 

provedeny na Katedře materiálového inženýrství VŠB-TUO. 

4.2.4 Ramanova spektroskopie (Raman)  

Ramanova spektra fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 byla měřena 

na disperzním spektrometru Raman DXR SmartRaman (ThermoScientific, USA) s CCD 

detektorem. Měření probíhalo ve spektrální oblasti 1800 – 50 cm-1 a vlnové délce 780 nm 

za použití mřížky 400 čar na mm, clonou 50 μm a dobou expozice 1 sekunda. Charakterizace 

byly provedeny na Katedře chemie VŠB-TUO. 
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4.2.5 Ultrafialová a viditelná spektroskopie (UV-Vis)  

DRS UV-Vis spektra fotokatalyzátorů dopovaných cerem a dusíkem byla měřena 

v křemenné kyvetě (5 mm) na přístroji GBC CINTRA 303 opatřeném integrální koulí (vrstva 

BaSO4). Spektra byla snímána oproti referenčnímu materiálu (Spectralon) v rozmezí        

200–900 nm. Rychlost skenování byla 100 nmmin-1 s krokem 1 nm a šířkou štěrbiny 2 nm. 

Naměřená data byla přepočítána dle Kubelka-Munk funkce [196]. Charakterizace byly 

provedeny na Katedře fyzikální chemie Univerzity Pardubice. 

Velikost zakázaného pásu fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 byla měřena 

na zařízení UV-2600 (IRS-2600Plus, Shimadzu Scientific Co., Japonsko) v rozmezí 220 – 

1400 nm pro komerční TiO2 a v rozmezí 200–800 nm pro syntetizované TiO2 při pokojové 

teplotě. Energie zakázaného pásu byly vypočítány pomocí Kubelka-Munk funkce 

z odrazivosti. Charakterizace byly provedeny na pracovišti Katedry chemie VŠB-TUO. 

4.2.6 Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF)  

K určení chemického složení fotokatalyzátorů byl použit sekvenční WD-XRF 

spektrometr ARL9400 XP. Všechna měření proběhla na peletách o průměru 25 mm 

a tloušťky 0,6 mm bez pojiva ve vakuu. Vyhodnocení proběhlo pomocí programu WinXRF. 

Analýza byla provedena v Laboratoři rentgenové difraktometrie, VŠCHT Praha. 

4.2.7 Rentgenová difrakční analýza (RTG)  

Fázové složení a mikrostrukturální vlastnosti fotokatalyzátorů dopovaných cerem 

byly měřeny pomocí RTG difrakce na aparatuře PANalytical MPD v konvekčním nastavení 

Bragg-Brentato s detektorem PIXcel a zdrojem záření CuK. Jako referenční materiál byl 

použit NIST LaB (660A). Analýza RTG spekter na stanovení fázového složení, velikosti 

krystalitu a mikropnutí byla provedena pomocí Rietveld/EPPM [197] funkce zabudované 

v softwaru MSTRUCT [198]. Pro tuto metodu byl použit model popsaný v literatuře [199]. 

Charakterizace byly provedeny na pracovišti CNT, VŠB-TUO. 

V případě fotokatalyzátorů dopovaných dusíkem byla rentgenová prášková difrakční 

analýza provedena na přístroji Bruker D8 Advance difraktometru s LYNXEYE detektorem 

v konvenční zaostřovací Bragg-Brentanové geometrii za použití CuK radiace s Ni-filtrem. 

Analýza byla provedena na Katedře fyziky kondenzovaných látek, Karlova Univerzita. 
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Rentgenová prášková difrakční analýza komerčních fotokatalyzátorů TiO2 

modifikovaných g-C3N4 byla provedena na přístroji Bruker D8 (Bruker AXS) s vysoce 

citlivým detektorem (VÅNTEC 1). CoK lampa byla použita jako zdroj záření o vlnové 

délce λ = 0,178897 nm. Měření bylo prováděno v konvenčním Bragg-Brentaně nastavení. 

Charakterizace byly provedeny na pracovišti IET VŠB-TUO. 

V případě syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 bylo 

fázové složení měřeno za pomocí RTG práškové difrakce na přístroji Ultima IV firmy 

Rigaku (Rigaku, Japonsko) s použitím CuK záření v režimu Bragg-Brentano. RTG záznam 

byl měřen v rozsahu 2-70° 2 s rychlostí 3°min-1. Vyhodnocení bylo provedeno dle 

databáze PDF-2 z roku 2011. Charakterizace byly provedeny na pracovišti CNT VŠB-TUO. 

4.2.8 Fotoelektrochemické měření proudu (PCS)  

Fotoelektrochemické měření fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 bylo 

provedeno s využitím fotoelektrického spektrometru vybaveného 150 W xenonovou lampou 

a potenciostatem (P-IF 1.6, Instytut Fotonowy, Polsko). Pro zjištění odezvy fotoproudu byl 

použit klasický tříelektrodový systém. Ag/AgCl byla použita jako referenční elektroda, 

platinový drátek jako pomocná elektroda. Pracovní elektroda byla připravena následujícím 

způsobem: práškový fotokatalyzátor byl nanesen na ITO (oxid inditý dotovaný oxidem 

cíničitým - většinou v poměru 90 % In2O3 : 10 % SnO2) folii potaženou 

polyetylenteraftalátem. Jako elektrolyt sloužil 0,1 M roztok KNO3. Fotoproudá spektra byla 

zaznamenávána v rozmezí 240 – 500 nm (s krokem 10 nm) pro komerční TiO2 a v rozmezí 

250 – 400 nm (s krokem 10 nm) pro syntetizované TiO2 s potenciálovým rozmezím -0,2 až 

0,7 V (s krokem 0,1 V). Fotoelektrochemické měření bylo provedeno na Institutu 

environmentálních technologií, VŠB-TUO. 

4.2.9 Infračervená spektroskopie (IČ)  

IČ spektra fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 byla měřena pomocí metody 

bromid-draselných tablet. IČ spektra byla stanovena na FT-IR spektrometru Nexus 470 

(ThermoScientific, USA) s detektorem DTGS. Měření probíhalo ve spektrální oblasti    

4000–400 cm-1 a spektrálním rozlišení 4 cm-1. Charakterizace byly provedeny na Katedře 

chemie VŠB-TUO. 
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4.2.10 Fotoluminiscenční analýza (PL)  

Fotoluminiscenční spektra fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 byla měřena 

na přístroji FLS920 (Edinburgh Instrument Ltd, UK) s xenonovým zdrojem o výkonu 

450 W. Excitační vlnová délka byla 325 nm. Šířka excitační a emisní štěrbiny byla v případě 

komerčního TiO2 0,5 nm, v případě syntetizovaného TiO2 1 nm. Charakterizace byly 

provedeny na Katedře chemie VŠB-TUO. 

4.2.11 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS)  

XPS spektra fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných dusíkem a g-C3N4 byla pořízena 

na fotoelektronovém spektrometru (Prevac) vybaveném půlkulatým analyzátorem VG 

SCIENTA R3000. Spektra byla měřena s použitím monochromatického zdroje s AlK 

zdrojem (E = 1486,6 eV) a nízko energetickým elektronovým zdrojem (FS40A-PS) 

pro kompenzaci náboje na povrchu nevodivých vzorků. Analýza probíhala v hlubokém 

vakuu (5 ∙ 10-9 mbar). Spektra byla vyhodnocena pomoci softwaru Casa XPS. Analýza byla 

provedena na Katedře chemické technologie Jagelonského univerzity v Krakově. 

4.2.12 Stanovení výstupní práce elektronů  

Rozdíl kontaktního potenciálu (VCPD) fotokatalyzátorů dopovaných malým obsahem 

ceru byl měřen pomocí Kelvinovy metody dynamického kondenzátoru na komerčním 

zařízení KP6500 (McAllister Technical Services). Referenční elektroda byla vyrobena 

z nerezové oceli o průměru 3 mm. Výstupní práce referenční sondy byla 𝛷𝑟𝑒𝑓 = 4,3 eV. 

V průběhu měření byl gradient dvojité amplitudy proti zpětnému napětí nastaven na 0,2. 

Vibrační frekvence a amplituda byla nastavena na 120 Hz a 40 a.u. Výsledná hodnota VCPD 

byla získaná zprůměrováním 60 nezávislých hodnot. Před měřením výstupní práce byly 

všechny katalyzátory vylisovány do pelety o průměru 10 mm pod tlakem nepřesahujícím 

8 MPa. Vlastní měření výstupní práce bylo provedeno při pokojové teplotě a atmosférickém 

tlaku. Hodnoty VCPD byly přepočteny na výstupní práci pomocí vzorce (33): 

𝑉𝐶𝑃𝐷 = 𝛷𝑟𝑒𝑓 − 𝛷𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘     (33) 

Charakterizace byly provedeny na Katedře fyzikální chemie Jagelonské univerzity 

Krakov, Polsko. 
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4.3 Popis experimentálních zařízení pro fotokatalytický rozklad N2O 

Pro testování rozkladu N2O byly použity dva typy vsádkových reaktorů s rozdílnou 

geometrií. Oba reaktory byly součástí aparatury skládající se ze tří sekcí:  

 dávkování plynu, které se skládá z tlakové láhve s redukčním ventilem, 

rotametrem a jehlovým ventilem; 

 reakční zóny, která je tvořena vlastním fotochemickým reaktorem a zdrojem 

záření; 

 analytické jednotky, která je tvořena plynovým chromatografem. 

Jako reaktant v případě fotokatalyzátorů dopovaných dusíkem a vysokým obsahem 

ceru a komerčního fotokatalyzátoru modifikovaného g-C3N4 byl použit N2O o koncentraci 

968 ppm v N2. V případě fotokatalyzátorů dopovaných malými obsahy ceru se jednalo 

o N2O s koncentrací 968 ppm v He. N2O o koncentraci 1020 ppm v He sloužil jako reduktant 

v případě syntetizovaných fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4. 

K fotokatalytickému rozkladu N2O v přítomnosti fotokatalyzátorů dopovaných 

vysokým obsahem ceru a dusíkem a komerčního fotokatalyzátoru TiO2 modifikovaného 

g-C3N4 byl použit anulární vsádkový reaktor vyrobený z nerezové oceli. Průměr reaktoru 

byl 75 mm a výška byla 146 mm. V ose symetrie reaktoru byla umístěna trubice 

z křemenného skla, která byla vlepena do nerezové kruhové příruby. Nerezová příruba byla 

k reaktoru přišroubována za pomocí šesti šroubů, přičemž spoj byl utěsněn gumovým 

těsněním. Do křemenné trubice byla vložena 8 W Hg lampa (Pen-Ray® Lamp, Ultra-Violet 

Products Inc., USA, 11SC-1) poskytující záření o vlnové délce 254 nm (Příloha 1). 

Fotokatalyzátor byl na adhezním nosiči na dně reaktoru.  

V případě fotokatalyzátorů dopovaných malými obsahy ceru a syntetizovaného 

fotokatalyzátoru TiO2 modifikovaného g-C3N4 byl použit reaktor s vnějším osvitem, který 

byl vyroben z nerezové oceli. Průměr reaktoru byl 76 mm a výška 41 mm. V kovovém víku 

byl vlepený průzor z křemenného skla o průměru 8 cm. Nerezová příruba byla k reaktoru 

přišroubována šesti šrouby, přičemž spoj byl utěsněn gumovým těsněním. Tento reaktor byl 

vybaven cirkulačním mícháním plynu pomocí peristaltického čerpadla. Na průzor 

z křemenného skla byla položena 8 W Hg lampa (Pen-Ray® Lamp Ultra-Violet Products 

Inc., USA) poskytující záření o vlnové délce 254 nm (Příloha 1), v případě fotokatalyzátoru 

TiO2 modifikovaného g-C3N4 také lampa poskytující záření o vlnové délce 365 nm (Příloha 

2).  



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

60 

 

Tlak v reaktoru byl měřen digitálním tlakoměrem pomocí tlakové sondy umístěné 

v horní části fotoreaktoru. Veškeré spoje obou typů reaktorů byly realizovány spojkami 

Swagelok, všechny závity byly zatěsněny teflonovou páskou, plyn byl přiváděn teflonovou 

hadicí a uzavírací a škrtící ventily byly rovněž typu Swagelok. Schéma experimentálního 

zařízení (Obrázek 20), fotografie v příloze (Příloha 3, Příloha 4). 

Plynný vzorek byl odebírán z reaktoru plynotěsnou stříkačkou (Hamilton 10 cm3) 

ve stanovených časech a následně byl v případě fotokatalyzátorů dopovaných cerem 

analyzován na plynovém chromatografu (YL 6100 GC) vybaveném tepelně vodivostním 

detektorem (TCD), ostatní série fotokatalyzátorů byly analyzovány na plynovém 

chromatografu (Shimadzu Tracera 2010+) vybaveném barier ionizačním detektorem (BID). 

V plynných vzorcích byla sledována koncentrace N2O.  

 

Obrázek 20: Schéma experimentální aparatury. 

4.4 Pracovní postup při fotokatalytickém rozkladu N2O 

 Na dno zcela čistého a vysušeného reaktoru byl umístěn nosič s naneseným 

fotokatalyzátorem o hmotnosti 0,1 g. 

 Reaktor byl uzavřen příslušnou přírubou s gumovým těsněním a plynotěsně 

uzavřen za pomoci šroubů. 

 K reaktoru bylo připojené tlakové čidlo. 

 Reaktor byl proplachován reakční směsí obsahující N2O, konstantní průtok  

(150 mlmin-1) byl udržován pomocí rotametru po dobu 10 min. 

 Po 10 min byl tlak v reaktoru navýšen na 160 kPa pomocí jehlového ventilu. 
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Peristaltické čerpadlo 
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 Po natlakování a uzavření reaktoru byl odebrán plynný vzorek v čase 0 hod 

pro zjištění přesné koncentrace N2O před započetím reakce. 

 Fotokatalytická reakce byla spuštěna zapnutím zdroje UV záření. 

 Odběry plynných vzorků probíhaly v předem určených časových intervalech. 

Plynné vzorky byly ihned analyzovány na plynovém chromatografu. 

 Po ukončení reakce byl reaktor otevřen, dokonale umyt a vysušen. 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUZE 

5.1 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované vysokým obsahem ceru 

5.1.1 Charakterizace TiO2 modifikovaných vysokým obsahem ceru 

Adsorpčně desorpční izotermy dusíku a vyhodnocení distribuce velikosti pórů 

pro připravené fotokatalyzátory jsou znázorněny na Obrázek 21 a, b. Tvar adsorpčně 

desorpčních isoterem u všech testovaných fotokatalyzátorů odpovídá I a IV typu isoterem 

dle klasifikace IUPAC. Tyto typy odpovídají mezoporézním materiálům s minimálním 

příspěvkem mikroporů. Objem mikroporů (Vmikro) pro připravené TiO2 a komerční Evonik 

P25 vykazují hodnotu přibližně 4 mlg-1 a pro oba kompozity CexTi1-xO2 v intervalu 

49-56 mlg-1. I přes odlišnosti, jež vykazuje adsorpčně - desorpční křivka dusíku pro 

komerční Evonik P25 (Obrázek 21a), při p/p0 < 0,03 je adsorbované množství dusíku shodné 

pro oba fotokatalyzátory. Tato skutečnost odpovídá stejnému mikroporéznímu objemu.  

Specifický povrch (SBET) a celkový objem pórů (Vcelkový) pro všechny připravené 

fotokatalyzátory společně s komerčním Evonik P25 jsou shrnuty v tabulce 5. Z výsledků 

plyne, že připravené fotokatalyzátory nabývají 3 - 5 krát vyšších hodnot specifického 

povrchu a celkového objemu pórů, než je tomu u komerčního fotokatalyzátoru Evonik P25. 

Z výsledků také plyne, že přítomnost ceru zvyšuje specifický povrch kompozitů 

Ce0,05Ti0,95O2 a Ce0,30Ti0,70O2 oproti připravenému čistému TiO2. Tento jev lze vysvětlit 

strukturálními a mikrostrukturálními vlastnostmi, jako je bifázové složení, velikostí 

 

Obrázek 21: a) Adsorpčně-desorpční isotermy dusíku při 77K b) vyhodnocení distribuce 

pórů připravených TiO2 fotokatalyzátoru modifikovaných vysokým obsahem 

ceru. 
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krystalitu či velikostí polymorfů. Tyto hodnoty jsou u připravených fotokatalyzátorů 

výrazně větší než u komerčního Evonik P25. Z texturních vlastností připravených 

fotokatalyzátorů vyplývá, že tato metoda vysokotlaké extrakce příznivě ovlivňuje pórovitost 

materiálu - zvětšuje specifický povrch či celkový objem pórů v porovnání s kalcinovanými 

analogy [144, 194]. Kalcinovaný analog Ce0,05Ti0,95O2 vykazuje specifický povrch 

113 m2g-1 a celkový objem pórů 241 mlg-1 [144], zatímco Ce0,05Ti0,95O2 připravený 

vysokotlakou extrakcí vykazuje specifický povrch 239 m2g-1 a celkový objem pórů 

481 mlg-1.  

Kontaminace zbytkového uhlíku v připraveném čistém TiO2 pochází z povrchově 

aktivní látky, která byla použita během syntézy, a nebyla zcela odstraněna při vysokotlaké 

extrakci [194, 200]. Tato kontaminace zbytkového uhlíku mohla ovlivnit celkový specifický 

povrch fotokatalyzátoru [195], ale neovlivnila reakční kinetiku fotokatalytického rozkladu 

N2O. 

Tabulka 5: Texturní a optické vlastnosti a čistota TiO2 fotokatalyzátorů modifikovaných 

vysokým obsahem ceru. 

Fotokatalyzátor 

SBET Vcelkový 

Kontaminace 

C 

Energie 

zakázaného pásu 

(m2g-1) (mlg-1) (hm. %) (eV) 

Evonik P25 50 211 - 3,40 

TiO2 159 516 1,5 3,24 

Ce0,05Ti0,95O2 239 481 < 0,1 2,82 

Ce0,30Ti0,70O2 210 545 < 0,1 2,69 

Hodnoty energie zakázaného pásu (Tabulka 5) fotokatalyzátorů byly vyhodnoceny 

z UV-Vis DRS spekter (Obrázek 22). Získaná spektra byla transformována do závislosti 

(F(R)·hv)2 proti hv, za předpokladu Taucova zákona [201], což lze vyjádřit dle rovnice (34).  

(F(R)·hv)2 ~ (hv - Eg)     (34) 

kde Eg je hodnota energie zakázaného pásu, h je Planckova konstanta (6,626·10–34 J·s) a v je 

frekvence elektromagnetického záření (Hz). Rozdíl hodnot zakázaných pásů u čistého TiO2 

(3,24 eV) a komerčního Evonik P25 (3,4 eV) lze vysvětlit jejích různým fázovým složením. 

Přídavek ceru posouvá hodnotu zakázaného pásu ve směru k viditelné oblasti.  
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Obrázek 22: a) Kubelka-Munk závislosti TiO2 modifikovaných vysokým obsahem ceru 

získané z DRS spekter, b) stanovení hodnoty zakázaného pásu testovaných 

fotokatalyzátorů. 

Tabulka 6: Fázové složení a mikrostrukturální vlastnosti fotokatalyzátorů TiO2 

modifikovaných vysokým obsahem ceru. 

Fotokatalyzátor Fázové složení 

Velikost 

anatasových 

krystalitů 

Velikost 

minoritních 

krystalitů 

Mikro napětí 

v anatasových 

krystalitech 

(nm) (nm) (%) 

Evonik P25 
80 hm. % A 

20 hm. % R 
25 54 - 

TiO2 
74 hm. % A 

26 hm. % B 
4,5 3,8 - 

Ce0,05Ti0,95O2 
83 hm. % A 

17 hm. % B 
6,2 2,9 2,7 

Ce0,30Ti0,70O2 100 hm. % A 7,4 - 1,0 

A – anatas, B – brookit, R - rutil 

Rentgenovou práškovou difrakcí byla studována mikrostruktura a fázové složení 

připravených fotokatalyzátorů. Z výsledků plyne, že dopovaný cer hraje klíčovou roli 

v krystalizaci CexTi1-xO2 materiálů. Připravené fotokatalyzátory TiO2 a Ce0,05Ti0,95 patří 
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do skupiny bifazových materiálů (směs anatasu a brookitu) a připravený Ce0,30Ti0,70O2 

obsahuje pouze anatasovou fázi (Tabulka 6). Dále bylo vyhodnoceno mikronapětí, které je 

definované jako neuniformní variace v interplanárních mezerách, způsobených lokální 

distorzí mřížkových rovin, když se objeví plastické deformace polykrystalického materiálů 

[202]. Nejvyšší mikronapětí bylo z RTG naměřeno pro fotokatalyzátor Ce0,05Ti0,95. Také je 

patrné, že při zvyšování obsahu ceru dochází ke snížení mikronapětí (Tabulka 6). 

5.1.2 Aktivita fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných vysokým obsahem ceru pro 

fotokatalytický rozklad N2O 

Aktivita připravených fotokatalyzátorů byla porovnávána s komerčně dodávaným 

fotokatalyzátorem TiO2 Evonik P25. Měření probíhalo v oblasti UVC záření v intervalu 0 až 

20 hodin s periodou odběru vzorku 2 hodiny. Sledován byl pokles koncentrace N2O 

v závislosti na době osvitu. Aktivita fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných vysokým 

obsahem ceru vyjádřena pomocí konverze N2O klesala v tomto pořadí: Ce0,05Ti0,95O2 > TiO2 

> Evonik P25 > Ce0,30Ti0,70O2 > fotolýza (Obrázek 23).  

 

Obrázek 23: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti fotokatalyzátorů TiO2 

modifikovaných vysokým obsahem ceru při fotokatalytickém rozkladu N2O.  

5.1.3 Diskuze 

Porovnání aktivit testovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných vysokým 

obsahem ceru pro fotokatalytický rozklad N2O po 20 hodinách ozařování je znázorněno 

na Obrázek 24. Nejvyšší konverze N2O bylo dosaženo v přítomnosti fotokatalyzátoru 
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Ce0,05Ti0,95O2 a to 77 %. V přítomnosti všech testovaných fotokatalyzátorů bylo ve srovnání 

s fotolýzou dosaženo vyšší konverze N2O. 

 

Obrázek 24: Konverze N2O pro jednotlivé testované fotokatalyzátory TiO2 modifikované 

vysokým obsahem ceru při fotokatalytickém rozkladu N2O a fotolýze 

po 20 hodinách ozařování. 

Fotokatalytická aktivita je funkcí mnoha proměnných fyzikálně chemických 

parametrů jako je specifický povrch, fázové složení, velikost krystalitu, hodnota energie 

zakázaného pásu, povrchových vlastností jako je přítomnost hydroxylových radikálů nebo 

defektů (kyslíková místa, Ti3+ defekty, poměr Ce3+/Ce4+) nebo elektrických vlastností jako 

je dostatečná energie elektronů a děr. Nicméně, některé z těchto parametrů můžeme označit 

jako sekundární. Ve fotokatalytické aktivitě hraje zásadní roli fázové složení a různá 

krystalografická orientace stejného materiálu, jelikož tyto dvě vlastnosti mají zásadní vliv 

na přenos a rekombinaci nosičů náboje [203]. Povrchové vlastnosti nemusí být jen 

polymorfně závislé. Je známo, že různé poměry mezi Ce3+/Ce4+ ionty ve struktuře TiO2 

vedou k mnoha povrchovým a strukturálním účinkům, mezi které patří povrchové defekty 

(vlivem Ce3+/Ce4+ páru), zmenšením velikosti krystalů anatasu nebo zmenšením krystalitu 

což má za následek zvětšení specifického povrchu [144]. Všechny tyto faktory jsou přímo 

korelovány s fotokatalytickou aktivitou, primárně by však mělo docházet ke korelaci 

na úrovni fázového složení a mikrostruktur (strukturálních defektů), které přímo ovlivňují 

přenos nosičů náboje a jejich rekombinaci v rámci nově vytvořených elektrických stavů 

(efekt cerových iontů) nebo strukturální rozhraní (heteropřechod mezi krystalickými 

polymorfy).  
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Při porovnání čistého TiO2 a komerčního Evonik P25, bylo zjištěno, že oba 

fotokatalyzátory vykazují bifázové složení s podobným hmotnostním poměrem (Tabulka 6). 

Oba dva materiály vykazovaly majoritní podíl anatasu (Evonik P25 80 hm. %, TiO2 74 hm. 

%). V případě Evonik P25 byla minoritní složka zastoupena 20 hm. % rutilu a připravený 

TiO2 obsahoval 26 hm. % brookitu. Rozdíl byl sledován i u jiných vlastností, jako je 

specifický povrch, kdy připravené TiO2 vyhazuje 3 krát větší specifický povrch a 2,5 krát 

větší celkový objem pórů než komerční Evonik P25. Zvětšení specifického povrchu lze 

vysvětlit podstatně menšími krystality (Tabulka 6). Tyto dva fotokatalyzátory vykazují 

velice podobnou fotokatalytickou aktivitu (Obrázek 23). Fázové složení a kyslíkové defekty 

(kyslíkové vakance jako aktivní místa [134]) a s nimi spojený přenos a rekombinace 

elektronů a děr dobře korelují s fotokatalytickým rozkladem N2O na N2 a O2 [134]. 

Na druhou stranu práškový fotokatalyzátor s velkým specifickým povrchem může 

vykazovat velké množství defektů, což podporuje rekombinaci fotogenerovaných nosičů 

náboje. Tato skutečnost však vede ke špatné fotoaktivitě fotokatalyzátorů [204, 205]. 

Vzhledem k tomu, že fotokatalytický rozklad oxidu dusného probíhá na obou dvou 

zkoumaných čistých TiO2 podobně, lze to vysvětlit podobným přenosem a rekombinací 

náboje přes rozhraní anatas/rutil stejně tak anatas/brookit.  

Při porovnání dvojice dopovaných fotokatalyzátorů bylo zjištěno, že Ce0,05Ti0,95O2 

obsahuje bifázové složení (83 hm. % anatas, 17 hm. % rutil) zatímco Ce0,30Ti0,70O2 obsahuje 

pouze anatasovou fázi. I přes tuto skutečnost, vykazují oba podobný specifický povrch 

(Tabulka 5). Nanokompozit Ce0,30Ti0,70O2 však vykazuje, nižší hodnotu mikronapětí než 

Ce0,05Ti0,95, což naznačuje nižší úroveň anatasové krystalické struktury. Toto je v souladu 

s trendem z XPS [144]. Pří zvýšení koncentrace ceru se sníží množství defektů (kyslíkové 

vakance) v krystalové struktuře TiO2 a to díky klesajícímu poměru Ce3+/Ce4+. Z čehož plyne, 

že fotokatalyzátor Ce0,05Ti0,95O2 vykazuje více defektů vzhledem k anatasové krystalové 

struktuře. Tato skutečnost koresponduje s nižším množstvím kyslíkových vakancí 

u Ce0,30Ti0,70O2. V literární práci [134] bylo prokázáno, že rozklad N2O je přímo ovlivněn 

defekty v krystalové struktuře. 

Srovnání fotokatalytické aktivity připraveného čistého TiO2 (159 m2g-1) a dopované 

podoby Ce0,30Ti0,70O2 (210 m2g-1) jen potvrzuje, že velikost specifického povrchu není 

klíčovou vlastností pro fotokatalytické pochody. Strukturální a morfologické vlastnosti 

připravených nanokompozitů byly shrnuty v tabulce 5. Z uvedených výsledků je patrné, že 

rostoucí poměr ceru v kompozitu CexTi1-xO2 napomáhá růstu anatasových krystalitů. 
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A právě fázové složení hraje primární roli ve fotokatalytické aktivitě, jelikož zásadně 

ovlivňuje transport a rychlost rekombinace nosičů náboje [203].  

Nižší fotokatalytická aktivita Ce0,30Ti0,70O2 v porovnání s Ce0,05Ti0,95O2 mohla být 

způsobena možnou přítomností některých amorfních fází (např. amorfní CeO2 nebo CeTi2O6 

– nejsou viditelné na XRD [206]), které částečně blokují aktivní povrch anatasové struktury, 

nebo snížením množství defektů (volného kyslíku) vlivem nárůstu dopovaného Ce 

v krystalové mřížce, v závislosti na snížení poměru Ce3+/Ce4+. Je možné konstatovat, že 

vyšší fotokatalytická účinnost je zapříčiněna vyšším počtem defektů v nanokompozitu 

Ce0,05Ti0,95O2. 

5.2 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované malými obsahy ceru  

5.2.1 Charakterizace fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných malými obsahy ceru 

Výsledky charakterizací fotokatalyzátorů jsou shrnuty v tabulce 7 a 8. Specifický 

povrch fotokatalyzátorů Ce/TiO2 roste s rostoucím obsahem ceru v TiO2 z 32 m2g-1 

na 99 m2g-1. Tato skutečnost může být přičítána klesající velikosti krystalitů anatasu 

v důsledku začlenění cerových iontů do krystalové mřížky anatasu, jak je patrné z tabulky 8. 

Tento pozorovaný inhibiční účinek ceru na růst krystalu anatasu je v souladu s předchozími 

pracemi [144, 207], kdy docházelo k zvětšení mřížkových parametrů anatasu s následným 

nárůstem objemu anatasové buňky (Tabulka 8). Je prokázaný i účinek ceru na optické 

vlastnosti fotokatalyzátoru, kdy s rostoucím množstvím ceru klesala hodnota energie 

zakázaného pásu (Tabulka 7, Obrázek 25).  

Tabulka 7: Souhrn specifických povrchů, množství Ce a energie zakázaného pásu 

pro fotokatalyzátory modifikovanými malými obsahy ceru. 

Fotokatalyzátor 

Specifický povrch XRF 
Energie zakázaného 

pásu 

(m2g-1) (mol. % Ce) (eV) 

TiO2 32 0 3,19 

0,3 mol.% Ce/TiO2 76 0,32 3,14 

0,5 mol.% Ce/TiO2 81 0,51 3,12 

0,8 mol.% Ce/TiO2 99 0,79 2,97 
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Tabulka 8: Strukturní a mikrostrukturální vlastnosti fotokatalyzátorů modifikovaných 

malými obsahy ceru vyhodnocené z RTG. 

Fotokatalyzátor 

M σ <D>V <D>A 
Mřížkové parametry a 

objem buňky 

(nm) (-) (nm) (nm) 

a  c  Vbuňky  

(Å) (Å) (Å3) 

TiO2 9,85 0,413 17,9 15,1 3,78613 9,51447 136,388 

0,3 mol.% Ce/TiO2 7,97 0,349 12,2 10,8 3,78689 9,51254 136,415 

0,5 mol.% Ce/TiO2 7,73 0,335 11,4 10,2 3,78688 9,51252 136,414 

0,8 mol.% Ce/TiO2 6,83 0,323 9,8 8,9 3,78733 9,51185 136,437 

M – medián rozdělení velikosti krystalitů, <D>V – velikost objemu anatasového krystalu 

σ – standardní odchylka distribuce velikosti krystalitu anatasu, <D>A – velikost plochy 

anatasového krystalu 

Závislost energie zakázaného pásu a specifického povrchu na molárním množství 

dopovaného ceru jsou vyneseny v grafické závislosti (Obrázek 26). Bylo prokázáno, že malé 

množství dopovaného ceru (~0,8 mol.%) vede k prudkému takřka lineárnímu poklesu 

zakázaného pásu z 3,19 eV pro TiO2 na 2,97 eV pro 0,8 mol.% Ce/TiO2. Tento lineární 

 
Obrázek 25: Kubelka-Munk závislosti fotokatalyzátorů modifikovaných malými obsahy 

ceru získané z UV-Vis DRS spekter. 
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pokles zakázaného pásu pokračuje až do 3 mol.% Ce/TiO2, při dalším zvyšování obsahu ceru 

se hodnota zakázaného pásu stabilizuje přibližně na 2,64 eV pro 10 mol.% Ce/TiO2 [144]. 

Specifický povrch prudce narůstá s malým množstvím Ce a dosahuje maxima pro 3 mol.% 

Ce/TiO2. Další navýšení množství ceru způsobí pozvolný pokles specifického povrchu 

(Obrázek 26) [144].  

 

Obrázek 26: Korelace mezi množstvím ceru a (1) energií zakázaného pásu a (2) 

specifickým povrchem fotokatalyzátorů modifikovaných malými obsahy 

ceru. Zelené symboly nynější studie, černé symboly předchozí studie. 

5.2.2 Aktivita fotokatalyzátorů modifikovaných malými obsahy ceru získané pro 

fotokatalytický rozklad N2O 

Aktivita připravených kalcinovaných fotokatalyzátorů byla testována v intervalu 

0 až 18 hodin s periodou odběru vzorku 2 hodiny a byl sledován pokles koncentrace N2O 

v závislosti na době osvitu. Aktivita studované sady fotokatalyzátorů klesala v tomto pořadí: 

0,3 mol.% Ce/TiO2 > 0,5 mol.% Ce/TiO2 > TiO2 > 0,8 mol.% Ce/TiO2 > Fotolýza 

(Obrázek 27). 
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Obrázek 27: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti fotokatalyzátorů 

modifikovaných malými obsahy ceru získané při fotokatalytickém rozkladu 

N2O. 

5.2.3 Diskuze 

Porovnání aktivit testovaných kalcinovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných 

malým obsahem ceru pro fotokatalytický rozklad N2O je znázorněno ve sloupcovém grafu 

(Obrázek 28). Nejvyšší konverze N2O bylo dosaženo v přítomnosti fotokatalyzátoru 

0,3 mol.% Ce/TiO2 a to 82 % po 18 hod ozařování. Výsledky ukazují, že množství 

dopovaného Ce hraje významnou roli ve fotokatalytických experimentech. Bylo prokázáno, 

že dopování TiO2 0,3 mol.% Ce je pro fotokatalytický rozklad N2O nejúčinnější 

(Obrázek 28).  

Z výsledků charakterizací je zjevné, že dopování Ce vede k výrazným změnám 

ve velikost specifického povrchu, velikosti krystalitů a rovněž dochází ke změnám 

mřížkových parametrů (Tabulka 7, 8). Z výše uvedeného plyne, že došlo ke změně 

struktury, morfologie, koncentrace defektů, změně pohyblivosti nosičů náboje a dalších 

parametrů u připravených kompozitů. Jak je evidentní z tabulky 7, již malé množství 

dopovaného Ce (0,8 mol.%) vede k výraznému snížení energie zakázaného pásu o 0,22 eV 

a nárůstu specifického povrchu o 67 m2g-1 oproti nedopovanému TiO2 (3,19 eV, 32 m2g-1). 

Zvýšení specifického povrchu je připisováno zmenšující se velikosti anatasových krystalitů 

(Tabulka 7, 8).  
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Obrázek 28: Konverze N2O pro jednotlivé testované fotokatalyzátory modifikované 

malými obsahy ceru získané a fotolýze po 18 hodinách ozařování. 

Na základě naměřených údajů (Obrázek 29) lze odhadnout, že energie na okraji 

vodivostního pásma je -3,256 eV, zatímco energie elektronů na okraji valenčního pásu 

je -6,446 eV pro čisté TiO2. V případě fotokatalyzátoru 0,3 mol.% Ce/TiO2 se hodnota 

vodivostního pásu zvýšila na hodnotu -3,241 eV, zatímco okraj valenčního pásu se posunul 

o 65 meV na hodnotu – 6,381 eV. Lze tedy konstatovat, že oba nosiče vykazují dostatečný 

potenciál pro fotokatalytickou reakci, jelikož redoxní potenciál N2O/N2 je 1,35 V [208]. 

Úzká spojitost mezi fotokatalytickou aktivitou a výstupní prací jasně naznačuje, že 

elektro-donorové vlastnosti povrchu fotokatalyzátoru, měřené pomocí pozice Fermiho 

hladiny, jsou hlavním faktorem ovlivňujícím reakční rychlost fotokatalytické reakce. 

Parametr výstupní práce může být rovněž použitý pro vyhodnocení fotokatalytické aktivity, 

kde dostupnost povrchových elektronů hraje významnou roli v redoxních dějích 

probíhajících na povrchu [209, 210]. Z těchto informací lze říct, že nejlepší fotokatalytickou 

aktivitu by měl vykazovat kompozit 0,3 mol.% Ce/TiO2, což bylo potvrzeno i korelací 

výstupní práce a konverze N2O. Nejnižší naměřená výstupní práce elektronu odpovídala 

nejvyšší hodnotě konverze N2O (Obrázek 29) [211]. 
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S různým množstvím dopovaného Ce dochází k ovlivnění povrchových vlastností 

kompozitu Ce/TiO2. Poměru Ce3+/Ce4+, stejně jako přítomnost povrchového kyslíku, může 

výrazně ovlivnit fotokatalytickou aktivitu daného fotokatalyzátoru. Povrchový kyslík 

na kompozitech Ce/TiO2 může snadno zachytit elektrony a s Ce3+ ionty pak reagovat 

s kladnými dírami. Díky tomu dochází ke zpomalení rekombinace fotogenerovaných 

elektronů a děr, což vede ke zvýšení fotokatalytické aktivity [212]. Již bylo prokázáno, že 

poměr Ce3+/Ce4+ klesá s rostoucím množstvím Ce [213]. Tendence poklesu aktivity 

připravených fotokatalyzátorů v pořadí 0,3 mol.% Ce/TiO2 > 0,5 mol.% Ce/TiO2 > TiO2 > 

0,8 mol.% Ce/TiO2 naznačuje existenci optimálního množství dopovaného Ce. Pokud je 

obsah Ce větší než 0,3 mol.%, dochází k obsazování aktivních míst, což vede ke snížení 

konverze N2O, a to odpovídá i experimentálním výsledkům [211]. Předchozí výsledky studie 

[211] s vysokými obsahy ceru naznačily (kapitola 5.1.3), že nižší množství dopovaného Ce 

má pozitivní vliv na fotokatalytickou aktivitu při rozkladu oxidu dusného.   

5.3 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované dusíkem  

5.3.1 Charakterizace fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných dusíkem 

Připravené materiály byly charakterizovány pomocí několika metod za účelem 

objasnění fyzikálně-chemických a optických vlastností, které napomáhají vysvětlit jejich 

fotokatalytickou aktivitu. 

Fyzikální adsorpce dusíku prokázala, že všechny připravené fotokatalyzátory mají 

mezoporézní strukturu a malé množství mikropórů (Obrázek 30). S ohledem na různé druhy 

 

Obrázek 29: Korelace mezi výstupní prací a fotokatalytickou aktivitou. 
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přípravy vykazuje větší specifický povrch pouze fotokatalyzátor připravený pomocí 

vysokotlaké extrakce (SG-PFE) na rozdíl od kalcinovaných, což je patrné v souhrnné tabulce 

9. Je tedy zřejmé, že u fotokatalyzátoru N/TiO2-SG-C, který byl rekalcinován po dopování 

dusíkem, nedochází k výraznému začlenění dusíku do struktury TiO2 (SBET TiO2-SG-C = 

105 m2g-1 a N/TiO2-SG-C = 103 m2g-1. Tento efekt, byl výraznější u sad připravených 

hydrotermální metodou (HT-C) a vysokotlakou extrakcí (SG-PFE). Z výsledků také plyne, 

že při kalcinaci nedochází k výraznému zmenšení povrchu u dopovaných fotokatalyzátorů. 

Povrchové chemické složení N/TiO2 fotokatalyzátorů je evidentní ze souhrnné 

tabulky 9. Všechny testované fotokatalyzátory vykazovaly emise Ti 2p1/2 (464,1-464,3 eV) 

a Ti 2p3/2 (458,3-458,5 eV), jenž jsou charakteristické pro Ti4+. Rozdělení píku 

při 5,8 eV na Ti 2p1/2 a Ti 2p3/2 signály odpovídá hodnotám publikovaných pro TiO2 (NIST, 

2012). Ve vzorcích byl přítomen i povrchový kyslík a to v podobě mřížkových iontů O2
- 

(Eb = 529,6 – 529,8 eV), hydroxylových iontů (Eb = 530,8 – 531,2 eV) a silně adsorbované 

vodě (Eb = 535,0 eV). U připravených fotokatalyzátorů N/TiO2 – SG-C a N/TiO2 – SG-PFE 

bylo analyzováno stopové množství dusíku v podobě N 1s při maximu přibližně kolem 

400 eV. Tato skutečnost koresponduje s hodnotami v literatuře v podobě O-Ti-N [214]. 

Z toho plyne, že vysoká hodnota Eb naznačuje pokles elektronové hustoty v atomech dusíku 

jejich implementací do krystalové mřížky TiO2 společně s vysoce elektronegativním 

atomem kyslíku. 

Tabulka 9: Povrchové a texturní vlastnosti fotokatalyzátorů modifikovaných dusíkem. 

Fotokatalyzátor 

Specifický 

povrch 
Smezo. Vmikro. Vcelkový 

XPS 

Ti N 

(m2g-1) (m2g-1) (ml.g-1) (ml.g-1) (at.%) (at.%) 

TiO2–SG-C 105 88 26 140 / / 

N/TiO2–SG-C 103 65 23 159 24,97 0,76 

TiO2–HT-C 115 71 26 190 / / 

N/TiO2–HT-C 101 60 24 208 20,48 0,00 

TiO2–SG-PFE 180 133 31 301 / / 

N/TiO2–SG-PFE 120 88 21 288 23,37 0,49 
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Obrázek 30: Absorpčně-desorpční izotermy dusíku a vyhodnocení distribuce pórů 

pro fotokatalyzátory modifikované dusíkem. 

Z RTG spekter (Obrázek 31) a tabulky 12 je potvrzena majoritní přítomnost anatasu 

a je zde identifikována i brookitová fáze, což je patrné z vložených grafických závislostí 

(Obrázek 31b, c). Kvantitativní analýza udává hodnotu brookitové fáze přibližně 25 hm.% a 

to u TiO2–SG-PFE a jeho modifikované podobě N/TiO2–SG-PFE (Tabulka 12). Tyto 

hodnoty zastoupení anatasové a brookitové fáze jsou potvrzeny i jinými studiemi [215, 216]. 

Zvýšené pozadí mezi prvníma dvěma anatasovými pásy TiO2–HT-C a N/TiO2–HT-C 

naznačuje určité množství brookitové fáze v amorfní formě (Tabulka 10, Obrázek 31). Malé 

množství amorfní brookitové fáze je pozorováno také u TiO2–SG-C a N/TiO2–SG-C 

(Tabulka 10, 11 a Obrázek 31). Všechny dusíkem modifikované materiály vykazují vyšší 
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intenzity pásů ve srovnání s jejich nemodifikovanými podobami. Toto naznačuje skutečnost, 

že dusíkem dopované materiály vykazují větší velikost krystalitu anatasu přibližně o 1 nm, 

oproti čistým variantám TiO2. Mřížkové parametry a objem buněk anatasu se nemění, a jsou 

velice podobné s jinou studii [217]. Z výsledků je také patrno, že objemy anatasových buněk 

N/TiO2–SG-PFE a N/TiO2–SG-C jsou téměř srovnatelné s jejími nedopovanými podobami. 

Tato skutečnost naznačuje fakt, že nízký doping dusíku neovlivňuje mikrostrukturu čistého 

TiO2, ale velikost anatasových krystalitů v dusíkem dopovaných podobách fotokatalyzátorů 

narůstá vlivem reakcí během přípravy.  

 

Obrázek 31: a) RTG difraktogram fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných dusíkem, 

b) pozadí TiO2-HT-C s amorfním brookitem a c) malé brookitové píky 

v TiO2-SG-PFE. Tři plné černé čáry ve spodní části obrázku a) představují 

simulaci difraktogramů pro anatas, amorfní brookit a nanokrystalický 

brookit. 
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Tabulka 10: Strukturální a mikrostrukturální vlastnosti původních TiO2 a N/TiO2. 

Fotokatalyzátor 

Fázové složení 

Fázové složení 

brookitu 

Velikost 

anatasových 

krystalitů 
Anatas Brookit 

(hm.%) (hm.%) (nm) 

TiO2–SG-C 83 17 Amorfní 9,2 

N/TiO2–SG-C 94 6 Amorfní 10,1 

TiO2–HT-C 51 49 Amorfní 10,7 

N/TiO2–HT-C 53 47 Amorfní 11,5 

TiO2–SG-PFE 75 25 
Nanokrystalit 

(2,5 nm) 
8,8 

N/TiO2 –SG-PFE 77 23 
Nanokrystalit 

(2,5 nm) 
10,3 

Tabulka 11: Mřížkové parametry anatasové fáze a optické vlastnosti pro fotokatalyzátory 

modifikované dusíkem. 

Fotokatalyzátor 

a c Vbuňky 

Energie 

zakázaného 

pásu 

(Å) (Å) (Å3) (eV) 

TiO2–SG-C 3,787 9,503 136,30 3,21 

N/TiO2–SG-C 3,786 9,506 136,27 3,20 

TiO2–HT-C 3,789 9,502 136,41 3,36 

N/TiO2–HT-C 3,789 9,503 136,41 3,35 

TiO2–SG-PFE 3,791 9,489 136,38 3,24 

N/TiO2 –SG-PFE 3,790 9,492 136,34 3,22 

K výpočtu energie zakázaného pásu byla použita DRS UV-Vis, a následně byl 

proveden přepočet dle Kubelka-Munk funkce. Grafické vyhodnocení energie zakázaných 

pásů jsou znázorněny v grafické závislosti (Obrázek 32) a odečtené hodnoty jsou uvedeny 
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v souhrnné tabulce 11. Z výsledků plyne, že odlišné hladiny zakázaného pásu pro čisté TiO2 

jsou dány odlišným fázovým složením (poměr anatas – brookit) a krystalinitou (velikost 

krystalitu). Je patrné, že dopování dusíkem nevede ke značným změnám energie zakázaného 

pásu, mírný pokles lze vysvětlit stopovým množství dusíku implementovaného 

do krystalové mřížky TiO2. 

 

Obrázek 32: Kubelka-Munk závislosti fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných dusíkem 

získané z UV-Vis DRS spekter. 

5.3.2 Aktivita fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných dusíkem pro fotokatalytický 

rozklad N2O 

Aktivita připravených fotokatalyzátorů TiO2 a dusíkem dopovaných TiO2 byla 

studována v intervalu 0 až 18 hodin s periodou odběru vzorku 2 hodiny, přičemž byl 

sledován pokles koncentrace N2O v závislosti na době osvitu. Nejvyšší konverze N2O bylo 

dosaženo u nedopovaného kompozitu TiO2–HT-C a to 65 % po 18 hodinách osvitu 

(Obrázek 33a). Aktivita u čistých fotokatalyzátorů klesala v tomto pořadí: TiO2–HT-C > 

TiO2–SG-PFE > TiO2–SG-C. V případě dopovaných kompozitů byla nejvyšší konverze N2O 

a to 64 % po stejném časovém intervalu dosažena v přítomnosti N/TiO2–SG-C 

(Obrázek 33b). 
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Obrázek 33: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti fotokatalyzátorů a) TiO2 a 

b) N/TiO2. 

5.3.3 Diskuze 

V této studované sérii bylo TiO2 připraveno třemi různými metodami, a to metodou 

sol-gel s následnou kalcinací (SG-C), metodou hydrotermální s následnou kalcinací (HT-C) 

a metodou sol-gel s následnou vysokotlakou extrakcí (SG-PFE). Výsledky poukázaly 

na fakt, že největší specifický povrch TiO2 byl u materiálů připravených vysokotlakou 

extrakcí, což jen potvrzuje předchozí výsledky. Specifické povrchy pro materiály připravené 

hydrotermálně a také pomocí metody sol-gel s následnou kalcinací byly takřka totožné 

(105 a 115 m2g-1), pouze u metody vysokotlaké extrakce došlo k navýšení specifického 

povrchu na 180 m2g-1. Tento trend byl pozorován i v případě celkového objemu pórů, kdy 

byl nárůst pouze u extrahovaného TiO2 (Tabulka 10). Tyto čisté fotokatalyzátory byly dále 

modifikovány dusíkem. U všech modifikovaných kompozitů došlo k poklesu specifického 

povrchu. Nejrazantnější pokles byl pozorován u TiO2 připraveného vysokotlakou extrakcí 

a to o 60 m2g-1. Fotokatalyzátory modifikované dusíkem nevykazovaly očekávaný pokles 

energie zakázaného pásu, pokles byl pouze v řádu setin eV, což lze vysvětlit začleněním 

malého množství dusíku do krystalové mřížky připraveného TiO2 [218]. Všechny zkoumané 

materiály patřily do skupiny bifázových (anatas, brookit) a z výsledků je zřejmé, že tato 

skutečnost hraje primární roli ve fotokatalytické aktivitě. Jak již bylo publikováno, směs 

anatas – brookit pozitivně ovlivňuje fotokatalytickou aktivitu materiálu oproti čistě 

monofázovým podobám (anatas, rutil) nebo směsi anatas – rutil [217, 219, 220]. 
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Fotokatalytická aktivita fotokatalyzátorů pro rozklad N2O souvisí s poměrem mezi 

anatasovou a brookitovou fází. Tato skutečnost se dá vysvětlit třemi důvody:  

1. Pomocí mezifázového heteropřechodu, kdy dochází k přenosu excitovaného 

elektronu z vodivostního pásu brookitu do vodivostního pásu anatasu. K přenosu 

dojde díky mírně vyššímu potenciálu vodivostního pásu brookitu o 0,14 eV oproti 

anatasu [220, 221]. Tato skutečnost zapříčiňuje zvýšení separace náboje. 

2. Tvorbou vnitřních defektních míst, na nichž dochází ke zlepšení záchytu 

elektronů [221, 222]. 

3. Poslední možností je deformované rozhraní mezi anatasovými a brookitovými 

krystaly, jenž může usnadnit transport mezifázových elektronů a zabránit tak 

rekombinaci páru volný elektron - díra. 

Povrchové stavy hrají primární roli při fotokatalytických procesech. Kyslíkové 

vakance na povrchu fotokatalyzátoru mohou sloužit pro záchyt fotoexcitováných elektronů, 

což má za následek zpomalení rekombinace elektron díra, což je pozitivní 

pro fotokatalytické pochody. Právě modifikace dusíkem má za následek navýšení množství 

kyslíkových vakancí na povrchu fotokatalyzátoru [223, 224]. Na druhou stranu velké 

množství kyslíkových vakancí, může působit jako rekombinační centrum, a tudíž zkrátit 

životnost fotoexcitováných elektronu a děr. Mřížkové parametry anatasu (Tabulka 11), které 

jsou velice podobné pro všechny čisté i modifikované podoby TiO2, nejsou výrazně 

ovlivněny modifikací dusíkem, tudíž nedochází k výrazné změně krystalové struktury 

anatasu. Lze však předpokládat, že vlivem různých atomárních poměru dusíku a kyslíku 

dochází k výskytu defektních míst v materiálu. 

Bylo prokázáno, že většina fotokatalyzátorů dopovaných dusíkem vykazovala větší 

fotokatalytickou aktivitu než jejich čisté původní formy (Obrázek 34 a, b). Výjimka je pouze 

v případě fotokatalyzátoru připraveného hydrotermální metodou s následnou kalcinací, kde 

nedošlo vlivem modifikace k navýšení fotokatalytické aktivity [225]. Lze předpokládat, že 

nedošlo k vytvoření více deformací ve struktuře. Toto lze vysvětlit tím, že vlastní 

hydrotermální syntéza pro přípravu TiO2 vede k vytvoření velkého množství deformací, 

tudíž dopovaný dusík již nehraje velkou roli při tvorbě nových deformací jako u jiných 

příprav.  
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Obrázek 34: Konverze N2O pro jednotlivé testované fotokatalyzátory a) TiO2 připravené 

třemi metodami b) dusíkem modifikované TiO2 připravené třemi metodami 

a fotolýze po 18 hodinách ozařování. 

5.4 Komerční TiO2 modifikované g-C3N4 

5.4.1 Charakterizace komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 

Výsledky charakterizací z fyzisorpce dusíku, UV-Vis DRS a RTG jsou uvedeny 

v Tabulce 12. Specifický povrch směsných nanokompozitů se významně zvýšil ve srovnání 

s čistým g-C3N4. Díky velice organizovanému uspořádaní krystalové mřížky vykazuje 

g-C3N4 velice malý specifický povrch (přibližně 10 m2g-1) [226, 227]. S výjimkou čistého 

g-C3N4 vykazovaly všechny připravené fotokatalyzátory společně s komerčním Evonik P25 

velice podobný specifický povrch s hodnotou blížící se 50 m2g-1.  

Jedním z klíčových aspektů pro fotokatalytické pochody je energie zakázaného pásu 

daného fotokatalyzátoru, proto g-C3N4 přitahuje velkou pozornost. Hodnota jeho 

zakázaného pásu je totiž relativně nízká. Energie zakázaného pasu komerčního 

fotokatalyzátoru Evonik P25 je naopak poměrně vysoká (3,26 eV) a přidáním g-C3N4 dojde 

k mírnému poklesu (Tabulka 12), což má pozitivní vliv na fotokatalytické pochody. 

K výpočtu energie zakázaného pásu byla použita DRS UV-Vis a Kubelka-Munk funkce. 

Grafické vyhodnocení energie zakázaných pásů je znázorněno níže (Obrázek 35b) 

a odečtené hodnoty jsou uvedeny v souhrnné tabulce 12. Na základě DRS UV-Vis lze 

sledovat hypsochromní (modrý) posun po přidání TiO2 k čistému g-C3N4 (Obrázek 35a). 
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Všechny hodnoty energií zakázaného pásu pro směsné nanokompozity jsou v rámci 

experimentální chyby stejné, ale odlišné od čistého TiO2 a g-C3N4. 

  

Obrázek 35: a) UV-Vis spektra připravených fotokatalyzátorů TiO2/g-C3N4, b) Kubelka-

Munk závislosti komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 

získané z DRS UV-Vis spekter. 

Tabulka 12: Souhrn výsledků specifických povrchů, energie zakázaného pásu a velikosti 

krystalitů připravených fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 

Specifický povrch 
Energie 

zakázaného pásu 

Velikost krystalitů 

Anatas Rutil 

(m2g-1) (eV) (nm) (nm) 

TiO2 (Evonik P25) 50 3,26 20 29 

TiO2/g-C3N4 (2:1) 43 3,13 23 42 

TiO2/g-C3N4 (1:1) 48 3,16 24 41 

TiO2/g-C3N4 (0,5:1) 49 3,16 23 43 

TiO2/g-C3N4 (0,3:1) 53 3,13 23 28 

g-C3N4 11 2,78 ----- ----- 

Komerční Evonik P25 patří do skupiny bifázových materiálu a skládá se z anatasové 

a rutilové fáze. Obě tyto fáze byly potvrzené Ramanovou spektroskopií (Obrázek 36a). Ti-O 
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vibrační pásy anatasu jsou soustředěny okolo 395, 515 a 640 cm-1, byly potvrzeny i vibrační 

pásy Ti-Ti v blízkosti 140 a 195 cm-1 [228]. Vibrační Ti-O pásy rutilu jsou lokalizovány 

do oblasti kolem 445, 610 a 825 cm-1 a vibrační Ti-Ti pásy rutilu kolem 140 cm-1 [228]. 

Z důvodu minoritního podílu rutilu jsou veškeré píky překryty majoritním anatasem, jediné 

potvrzení rutilové fáze bylo pomoci pásů v oblasti 445 a 791 cm-1. 

Interpretace Ramanova spektra pro čistý g-C3N4 je oproti TiO2 složitější. Protože 

vibrační pásy a jejich intenzita je úzce závislá na teplotě kalcinace a teplotním programu 

(Obrázek 36b). Charakteristické pásy pro čisté g-C3N4, které bylo kalcinované na teplotu 

550 °C lze nalézt v oblasti 472, 712, 751, 980, 1152 a 1226 cm-1 [229, 230]. 

  

Obrázek 36: Ramanova spektra a) komerční TiO2 Evonik P25 a b) čisté g-C3N4. 

Z Ramanových spekter (Obrázek 37a) je patrný pokles intenzity charakteristických 

pásů TiO2 při vlnočtu 638 cm-1 a zvětšující se intenzity charakteristických pásů g-C3N4 

při vlnočtu 706 cm-1 s klesajícím poměrem TiO2/g-C3N4. Dále nebyly pozorovány žádné 

posuny u jednotlivých maxim, z čehož plyne, že nedochází k žádné strukturální změně 

během přípravy směsných fotokatalyzátorů. Z důvodu lepší porovnatelnosti byl proveden 

výřez oblasti 143 cm-1, kde se nachází typický vibrační pás TiO2 (Obrázek 37b). 
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Obrázek 37: a) Ramanova spektra komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných 

g-C3N4 a b) výřez oblasti při 143 cm-1. 

FT-IR spektra pro všechny komerční fotokatalyzátory TiO2 modifikované  

g-C3N4 a pro čistý TiO2 a g-C3N4 jsou shrnuta v Obrázek 38. FT-IR spektra pro čistý  

g-C3N4 potvrdila existenci oblasti s četným výskytem pásů (1200 až 1650 cm-1) 

(Obrázek 38). Pás při 1640 cm-1 je přiřazován C-N, zatímco ostatní tři vibrační pásy 1555, 

1461 a 1405 cm-1 jsou typické pro heterocyklickou vazbu C-N [231, 232]. Bylo potvrzeno, 

že všechny charakteristické vibrační pásy patřící g-C3N4 jsou rovněž přítomné ve směsích 

TiO2/g-C3N4 s klesající intenzitou v závislosti na nárůstu poměru TiO2/g-C3N4. Poslední dva 

pásy v oblasti 1319 a 1243 cm-1 patří k vazbě C-NH-C, jenž je taky potvrzena širokým 

pásmem od 2900 do 3500 cm-1. Široký pás pod 900 cm-1 patří k Ti-O vibracím [233].  

 

Obrázek 38: FT-IR spektra komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4. 
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Fotoluminiscenční spektra zkoumaných fotokatalyzátorů (Obrázek 39) vykazují 

velmi podobné profily v širokém emisním pásu od 435 do 600 nm. Excitační vlnová délka 

325 nm byla použita pro všechny vzorky. Tato PL spektra (Obrázek 39) naznačují, že 

fotoluminiscenční intenzity připravených nanokompozitů jsou závislé na rekombinacích 

nosičů náboje zejména v g-C3N4. Čisté g-C3N4 má silný emisní pás v intervalu vlnových 

délek 440 – 500 nm, což je zapříčiněno rychlou rekombinací elektronů a děr v rovinné 

struktuře g-C3N4. Tvar a vlnová délka emisního pásu s maximální intenzitou g-C3N4 je silně 

závislá na typu přípravy [234]. Z výsledků je možné též usuzovat, že nižší intenzita PL 

emisního pásu je způsobená transferem elektronů a děr mezi g-C3N4 a TiO2 [235, 236]. 

Se zvyšujícím se obsahem TiO2 je pravděpodobnost rekombinace mezi elektronem a dírou 

připravených nanokompozitů výrazně snížena, avšak vlnová délka odpovídající maximu 

intenzity PL emisního pásu se nezměnila. Shodných výsledků bylo dosaženo i v jiných 

vědeckých publikacích [157, 171, 237].  

 

Obrázek 39: Fotoluminiscenční spektra komerčních fotokatalyzátorů TiO2 

modifikovaných g-C3N4. 

Z rentgenové difrakce (Obrázek 40) bylo zjištěno zastoupení jednotlivých typů fází 

a velikost krystalitů (Tabulka 12). Tyto hodnoty byly stanoveny z pološířky pásu za použití 

Scherrerovy rovnice (k = 0,89) na anatas (101) a rutil (110). Identifikace dvou hlavních pásů 

g-C3N4 byly pozorovány okolo 14,89° (100) a 31,95° (002). Tyto dvě difrakční maxima jsou 

ve shodě s literaturou [171]. Oxid titaničitý je identifikován jako bifázový materiál složený 

z anatasové (JCPDS č. 084-1285) a rutilové (JCPDS č. 079-6029) fáze. Je také patrné, že 

přítomnost g-C3N4 nemá významný vliv na fázovou strukturu TiO2. 
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Obrázek 40: RTG difraktogram kalcinovaných komerčních fotokatalyzátorů TiO2 

modifikovaných g-C3N4. 

XPS spektra prvků na povrchu kompozitu TiO2/g-C3N4 s nejmenším obsahem TiO2 

(0,3:1) a čistého TiO2 a g-C3N4 jsou uvedena na Obrázek 41. XPS spektrum C1s 

pro TiO2/g-C3N4 (0,3:1) může být dekonvoluvováno do dvou píků, při 284,6 eV (C1) 

přiřazenému C-C (kontaminace uhlíkem) a 288,1 eV (C2) přiřazenému N=C-N (sp2-vázaný 

uhlík v nitridu uhlíku) [238, 239]. Nadále bylo na stejném vzorku měřeno XPS spektrum 

N1s, ve kterém jsou viditelné tři oblasti se třemi maximy. Maximum při  398,5 eV odpovídá 

atomu dusíku ve skupině C=N-C (N1), maximum při 399,8 eV (N2) odpovídá sp2 

hybridizovanému atomu N a maximum při 401,1 eV (N3) odpovídá sp3 hybridizovanému 

koncovému atomu N v heptazinovém kruhu (-NH2) [238, 239]. Po přídavku TiO2 k g-C3N4 

byl pozorován mírný posun (0,2-0,3 eV) směrem k nižší vazebné energii pro C2, N1 a N2 

pásy, které náleží k N=C-N. Toto zjištění naznačuje změny v hustotě elektronového mraku 

v atomech N a C, což může být důsledkem interakce  

g-C3N4 a TiO2. Na druhou stranu Ti 2p spektra komerčního TiO2 P25 před a po smísení 

s g-C3N4 vykazují pouze dva fotoelektronové pásy, při 458,2 - 458,3 eV a 464,0 - 464,1 eV, 

s rozdílem mezi sebou 5,7 - 5,8 eV, což odpovídá Ti4+ 2p3/2 a Ti4+ 2p1/2 [240]. V XPS 

spektrech O1s pro čisté TiO2 a TiO2/g-C3N4 byly detekovány změny v pozicích pásů. 

V čistém TiO2 byly detekovány dvě hlavní O1s složky, které lze přiřadit k O2- v krystalové 

mřížce (529,5 eV) a O2- iontům nebo hydroxylovým skupinám (530,6 eV) [241]. V případě 

TiO2/g-C3N4 (0,3:1) se pás O2- iontů nebo hydroxylových skupin posunul z 530,6  

na 530,9 eV, což potvrzuje interakci mezi TiO2 a g-C3N4.  
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Obrázek 41: XPS spektra C 1s, O 1s, N 1s a Ti 2p měřených na TiO2, (0,3/1)TiO2/g-C3N4 

a g-C3N4. 

Morfologie zkoumaných fotokatalyzátorů je patrná na snímcích z TEM 

(Obrázek 42). Jak lze vidět ze snímku g-C3N4 (Obrázek 42a), částice g-C3N4 vykazují 2D 

laminární strukturu, zatímco čisté TiO2 vykazuje kulovitou strukturu (Obrázek 42b). 

Na dalších dvou snímcích (Obrázek 42 c, d) je vidět, že částice TiO2 jsou uloženy 

v laminární struktuře g-C3N4. Tato skutečnost naznačuje, že dochází k tvorbě 

heteropřechodu mezi TiO2 a g-C3N4, což by mohlo vést ke zlepšení separace volného 

elektronu a díry na povrchu polovodiče.  
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Obrázek 42: TEM snímky fotokatalyzátorů g-C3N4 (a), TiO2 (b) a TiO2/g-C3N4 (0,3:1) 

(c), (d). 

Měření fotoproudu na připravených fotokatalyzátorech bylo provedeno k predikci 

jejich aktivity (Obrázek 43). Všechny připravené fotokatalyzátory s výjimkou čistého  

g-C3N4 vykazovaly značnou generaci fotoproudu po zapnutí zdroje světla. Z výsledků 

rovněž plyne, že čistý g-C3N4 má nejvyšší míru rekombinace nosičů náboje, které jsou 

ve shodě s experimentálními daty. Na druhou stranu lze konstatovat, že kompozit 

TiO2/g-C3N4 (0,3:1) a čistý TiO2 vykazuje nejefektivnější separaci elektronů a děr. Mezní 

interval vlnových délek byl zaznamenán při 0,8 V oproti Ag/AgCl v 0,1 M roztoku KNO3 

probublávaným Ar. 

A B 

C D 
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Obrázek 43: Fotoproud generovaný na komerčních fotokatalyzátorech TiO2 

modifikovaných g-C3N4. 

5.4.2 Aktivita kalcinovaných komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných 

g-C3N4 pro fotokatalytický rozklad N2O 

Aktivita připravených fotokatalyzátorů v podobě čistého g-C3N4 a kompozitů 

TiO2/g-C3N4 byla porovnávaná s komerčně dostupným TiO2 P25 (Evonik). Testy probíhaly 

v intervalu 0 až 16 hodin s periodou odběru vzorku 2 hodiny. Sledován byl pokles 

koncentrace N2O v závislosti na době osvitu. Nejvyšší konverze N2O bylo dosaženo 

u kompozitu TiO2/g-C3N4 (0,3:1) a to 57 % po 16 hodinách osvitu. Aktivita fotokatalyzátorů 

klesala v tomto pořadí: TiO2/g-C3N4 (0,3:1) > TiO2/g-C3N4 (1:1) > TiO2/g-C3N4 (2:1) > 

TiO2/g-C3N4 (0,5:1) > g-C3N4 > TiO2 P25 (Obrázek 44). 
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Obrázek 44: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti komerčních fotokatalyzátorů TiO2 

modifikovaných g-C3N4. 

5.4.3 Diskuze 

Fotokatalytické testy ukázaly, že poměr TiO2 a g-C3N4 hraje významnou roli 

při fotokatalytických experimentech. Rovněž bylo prokázáno, že čistý g-C3N4 není příliš 

fotokatalyticky aktivní, a to díky vysoké rychlosti rekombinace nosičů náboje, jenž byla 

potvrzena i měřením fotoproudu (kapitola 5.4.1 Obrázek 43) a také měřením 

fotoluminiscenčního spektra, kdy čistý g-C3N4 má u fotoluminiscenčního PL emisního 

spektra mnohonásobně vyšší intenzitu než ostatní fotokatalyzátory (Obrázek 39). 

V případě diskutované problematiky fotokatalytického rozkladu N2O je potřeba, aby 

redoxní potenciál N2O/N2 zapadal mezi valenční a vodivostní pás polovodičového materiálu. 

V případě rozkladu N2O je redoxní potenciál roven 1,35 V [208], což splňuje výše uvedenou 

podmínku, i přesto fotokatalytická aktivita čistého TiO2 a čistého g-C3N4 je jen mírně vyšší 

než fotolýza (Obrázek 45). Jak je patrno z grafické závislosti (Obrázek 44), ke zvýšení 

fotokatalytické aktivity o více než 10 % dochází až v přítomnosti kompozitů TiO2/g-C3N4. 

V případě TiO2/g-C3N4 kompozitů byla fotokatalytická aktivita ovlivněna: (i) 

velikostí specifického povrchu, (ii) energie zakázaného pásu, (iii) velikostí krystalitů a (iv) 

účinnou separací nosičů náboje.  
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Obrázek 45: Konverze N2O pro jednotlivé testované komerční fotokatalyzátory TiO2 

modifikované g-C3N4 a fotolýzu po 16 hodinách ozařování. 

Pro (i), specifický povrch kompozitů TiO2/g-C3N4 se s rostoucím množstvím TiO2 

snižoval. Snížení specifického povrchu TiO2/g-C3N4 lze vysvětlit vložením kulovitých částic 

TiO2 do 2D laminárních vrstev g-C3N4 (Obrázek 42). Mletí kompozitu vede k exfoliaci 

g-C3N4, jenž vede ke zvyšování plochy povrchu [171]. Kompozit TiO2/g-C3N4 (0,3:1) 

vykazoval nejvyšší specifický povrch (SBET = 53 m2g-1) ve srovnání s čistým  

g-C3N4 (SBET = 11 m2g-1), a vykazoval i největší fotokatalytickou aktivitu. Naopak pokles 

specifického povrchu kompozitu s rostoucím množstvím TiO2 lze vysvětlit aglomerací TiO2, 

jenž je patrné na snímku z TEM (Obrázek 42 c, d). 

Pro (ii), energie zakázaného pásu TiO2/g-C3N4, je evidentně nižší ve srovnání 

s čistým TiO2, což je patrné ze souhrnné tabulky 12. Pokles energie zakázaného pásu vede 

ke zvýšení generace páru elektron-díra kvůli absorpci fotonů s nižší energií.  

Pro (iii), velikost krystalitu rutilu může rovněž ovlivnit fotokatalytickou aktivitu 

vlivem tvorby vad ve struktuře. Tvorba defektů v krystalové mřížce poté může zvýšit 

rekombinaci páru elektron-díra, což má za následek snížení fotokatalytické aktivity [44]. 

Kompozit TiO2/g-C3N4 vykazuje nejmenší velikost krystalitu (Tabulka 12) a to zřejmě 

přispělo k jeho vyšší fotokatalytické aktivitě. 

Pro (iv), elektronová struktura u fotokatalyzátorů určuje, zda bude aktivní vůči 

specifické reakci nebo ne. Potenciál vodivostního pásu pro g-C3N4 je -1,15 V a pro TiO2 

je -0,30 V. Potenciál valenčního pásu pro g-C3N4 je 1,5 V a pro TiO2 je 3,0 V. Právě velký 

potenciálový rozdíl mezi potenciály elektronových pásů je velice zajímavý. Elektrony, které 
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jsou fotogenerovány na povrchu vodivostního pásu g-C3N4, migrují na energeticky nižší 

hladinu vodivostního pásu TiO2, přičemž fotogenerované díry z nižší energetické hladiny 

valenčního pásu TiO2 jsou transportovány na vyšší energetickou hladinu valenčního pásu 

g-C3N4 [242]. Tyto pochody vedou k hromadění záporného náboje na TiO2 polovodiči 

a následně k redukčním reakcím a akumulaci děr na g-C3N4 polovodiči a následně oxidačním 

reakcím, z čehož plyne, že elektrony a díry jsou prostorově odděleny, čímž se potlačuje 

nábojová rekombinace.  

Zvýšení fotokatalytické aktivity připravených kompozitů lze přičíst spolupráci všech 

efektů jako je velikost specifického povrchu, velikost krystalitu rutilu, energie zakázaného 

pásu polovodičů a hlavně oddělení nosičů náboje, které je potvrzeno vyšší fotokatalytickou 

aktivitou připravených nanokompozitů TiO2/g-C3N4. Optimální poměr komerčního TiO2 

a g-C3N4 v závislosti na fotokatalytické aktivitě byl stanoven na 0,3:1. Podobné výsledky již 

byly zjištěny v publikaci [243].  

5.5 Syntetizované TiO2 modifikované g-C3N4 

5.5.1 Charakterizace syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných  

g-C3N4 

Připravené nanokompozity byly charakterizovány různými technikami, mezi které 

patří fyzisorpce N2. RTG, UV-Vis DRS, FT-IR, Ramanova spektrometrie a měření 

fotoelektrochemického potenciálu. 

Nanoporézní charakter fotokatalyzátorů byl potvrzen technikou fyzisorpce dusíku za 

použití metody BET. Specifické povrchy pro TiO2, TiO2/g-C3N4 (1:2), TiO2/g- C3N4 (1:4), 

TiO2/g-C3N4 (1:6) a g-C3N4 byly stanoveny na 59, 56, 51, 31 a 27 m2g-1. Tyto výsledky 

ukazují, že největším specifickým povrchem disponuje čisté syntetizované TiO2 

(Tabulka 13). Je taky prokázáno, že specifický povrch připravených nanokompozitů 

postupně klesal se stoupajícím objemem g-C3N4. Z grafické závislosti distribuce pórů 

je patrno rozvrstvení všech pórů dle jejich velikosti (Obrázek 46). Čisté TiO2 

a nanokompozit s poměre 1:2 mají hojně zastoupené mezopóry s maximem v 15 nm. 

S rostoucím množstvím g-C3N4 zastoupení těchto mezopórů v této oblasti 15 nm prudce 

klesá až na úroveň čistého g-C3N4. 
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Obrázek 46: Hodnoty distribuce velikosti pórů kalcinovaných syntetizovaných 

fotokatalyzátorů g-C3N4 a TiO2 a nanokompozitů TiO2/g-C3N4. 

Z rentgenové difrakce (Obrázek 47) bylo zjištěno, že u čistého g-C3N4 se vyskytují 

obvyklé píky při 2 = 12,75° (d(100) = 0,695 nm) a 27,71° (d(002) = 0,321 nm). Méně 

intenzivní pík v oblasti 2 = 13° je připisován tris-triazinové jednotce, která tvoří jeden 

rozměr 1D. Naopak vysoce intenzivní pík v oblasti 2 = 28° je přičítán aromatickým 

systémům v g-C3N4 jenž odpovídá publikovaným informacím [244-246] . 

Z difrakčního záznamu pro čisté TiO2 byly identifikovány píky při 2 = 25.29° 

(d(101) = 0,352 nm), 37,84° (d(004) = 0,238 nm), 47,97° (d(200) = 0189 nm), 53,99° 

(d(105) = 0,169 nm), 55,01° (d(211) = 0,166 nm) a 62,83° (d(204) = 0,148 nm) jenž byly 

přiřazeny anatasové fázi (PDF card No. 01-070-7348). U difrakčního záznamu připravených 

kompozitů je patrný nárůst intenzity difrakčního píku při 2 = 27,71° (002) jenž odpovídá 

g-C3N4. Tento nárůst koreluje se zvyšujícím se poměrem g-C3N4 v kompozitu (Obrázek 47). 

A naopak klesá intenzita při 2 = 25.29°, 37,84°, 47,97°, 53,99°, 55,01° a 62,83°, což 

odpovídá úbytku množství anatasové fáze. 

Pro stanovení velikosti krystalitu byl použit Sherrerův vzorec, pro výpočet byl použit 

difrakční pík TiO2 (101) a g-C3N4 (002). Velikost nanočástic TiO2 v čisté podobě byla 

vypočítána na 11,9 nm a u kompozitu TiO2/g-C3N4 (1:2) na 13,1 nm. Z difraktogramu není 

patrný posun polohy píku, tudíž TiO2 nanočástice byly uloženy na povrchu g-C3N4. 
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Obrázek 47: RTG difraktogram syntetizovaných fotokatalyzátorů g-C3N4 a TiO2 

a nanokompozitů TiO2/g-C3N4 

Hodnoty energií zakázaných pásu (Tabulka 13) pro syntetizované fotokatalyzátory 

byly vypočítány pomocí funkce 𝐹(𝑅∞) =
(1−𝑅∞)

2

2𝑅∞
 oproti energii (Obrázek 48b) a byly 

odečteny z DRS spekter (Obrázek 48a). Pozice okrajů polovodičového materiálu jde 

odhadnout podle empirických rovnic (35, 36) 

 𝐸𝑉𝐵 = 𝑥 − 𝐸0 + 0,5𝐸𝑔     (35) 

𝐸𝐶𝐵 = 𝐸𝑉𝐵 − 𝐸𝑔           (36) 

kde EVB je potenciál okraje valenčního pásu, x je elektronegativita polovodiče, která může 

být získána z geometrického průměru elektronegativity zastoupených atomů (5,81 eV 

pro TiO2 a 4,64 eV pro g-C3N4 [247, 248]), E0 je energie volných elektronů (4,5 eV oproti 

NHE), Eg je energie zakázaného pásu polovodiče a ECB je potenciál okraje vodivostního 

pásu. Potenciál EVB pro TiO2 byl vypočítán na hodnotu +3,01 eV a pro g-C3N4 na hodnotu 

+1,68 eV. Potenciál okraje vodivostního pásu byl odhadnut pro TiO2 na hodnotu -0,39 eV 

a pro g-C3N4 na hodnotu -1,4 eV. Po vytvoření nanokompozitu TiO2/g-C3N4 došlo 

ke snížení energie zakázaného pásu ve srovnání s čistým TiO2, což vede k posunu absorpce 

fotonu do oblasti viditelného spektra [156, 248].  
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Tabulka 13: Specifický povrch a energie zakázaného pásu syntetizovaných 

fotokatalyzátorů g-C3N4 a TiO2 a nanokompozitů TiO2/g-C3N4. 

Fotokatalyzátor 

Specifický povrch Energie zakázaného pásu 

(m2g-1) (eV) 

TiO2 59 3,36 

TiO2/g-C3N4 (1:2) 56 3,03 

TiO2/g-C3N4 (1:4) 51 3,06 

TiO2/g-C3N4 (1:6) 31 3,08 

g-C3N4 27 3,08 

 

 

 

Obrázek 48: a) UV-Vis spektra připravených fotokatalyzátorů TiO2/g-C3N4, b) Kubelka-

Munk závislosti komerčních fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 

získané z DRS UV-Vis spekter. 

Z infračervených spekter (Obrázek 49) je u čistého TiO2 patrno pouze spektrální 

pásmo při vlnočtu 498 cm-1, které odpovídá anatasové fázi oxidu titaničitého, což 

koresponduje i s RTG difraktogramem (Obrázek 47). Spektrum g-C3N4 obsahuje slabé 

a překrývající se pásy v oblasti nad 3000 cm-1, které lze přiřadit vibracím vazeb N-H. 
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Charakteristické pásy pro g-C3N4 se nacházejí v oblasti pod 2000 cm-1. Pro g-C3N4 jsou 

typické silné pásy při vibracích v intervalu 1800 – 1200 cm-1, střední pás při 816 cm-1 a slabý 

pás při 891 cm-1, což je v souladu s literaturou [249, 250]. Intenzivní pásy v rozmezí 

1637 cm-1 až 1207 cm-1 jsou typické pro heterocyklickou vazbu C-N a C=N. Spektra 

připravených nanokompozitů vykazují charakteristické pásy jak pro TiO2 tak pro g-C3N4. 

Tato metoda potvrdila výsledky z RTG difraktogramů (Obrázek 47) připravených 

nanokompozitů, a to že při zvyšování poměru g-C3N4 se zvyšují intenzity píků v daných 

vibracích. Toto je nejvíce patrno při sledování pásu při vlnočtu 816 cm-1. Zároveň 

je sledován pokles intenzity pásu u sledované anatasové formy TiO2 (Obrázek 49). 

 

Obrázek 49: Infračervené spektrum kalcinovaných syntetizovaných fotokatalyzátorů 

g-C3N4 a TiO2 a nanokompozitů TiO2/g-C3N4. 

Ramanova spektra (Obrázek 50) potvrzují infračervenou spektrometrii a RTG 

difrakci. Z Ramanova záznamu je patrno, že čisté TiO2 vykazuje silný pás v oblasti  

145 cm-1 a slabé pásy při 640 cm-1, 516 cm-1, 398 cm-1 a 198 cm-1. Všechny tyto pásy jsou 

charakteristické pro anatasovou formou TiO2. Pro g-C3N4 jsou přiřazeny pásy patřící 

do střední oblasti a to s vlnočtem 312 cm-1, 1233 cm-1, 1215 cm-1, 1152 cm-1, 1115 cm-1,  

770 cm-1, 709 cm-1, 589 cm-1,487 cm-1, 472 cm-1, 456 cm -1, 360 cm-1 a 213 cm-1. Přesné 

rozložení pásu pro g-C3N4 dosud nebylo publikováno, některé vlnočty pro g-C3N4 lze však 

nalézt v literatuře [229, 251]. V Ramanových spektrech pro připravené nanokompozity jsou 

patrny pásy jak pro TiO2 tak pro g-C3N4. Lze vidět i pokles intenzity pásů s vlnočtem 

145 cm-1 a 640 cm-1, jenž jsou přiřazeny anatasové formě TiO2, se vzrůstajícím objemovým 

množstvím přidaného g-C3N4. Na druhou stranu lze pozorovat klesající intenzitu u vlnočtů 

1233 cm-1 a 709 cm-1, jenž koresponduje s trendem vzrůstajícího množství TiO2. 
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Obrázek 50: Ramanova spektra syntetizovaných fotokatalyzátorů g-C3N4 a TiO2 

a nanokompozitů TiO2/g-C3N4. 

Fotoluminiscenční spektra (Obrázek 51) syntetizovaných fotokatalyzátorů byla 

měřena při 325 nm (3,82 eV). Čisté TiO2 vykazuje nízké maximum při vlnové délce 395 nm, 

které odpovídá 3,14 eV a druhé široké intenzivní maximum v oblasti vlnové délky 450 nm. 

První maximum (395 nm) odpovídá rekombinaci elektron-díra a druhé maximum (450 nm) 

je přiřazováno rekombinaci elektron-díra za pomoci kyslíkových vakancí v krystalové 

struktuře TiO2 [251], které se považují za druh vnitřních defektů. Čisté g-C3N4 vykazuje 

stejně jako TiO2 dva fotoluminiscenční pásy, slabé v oblasti 400 nm (3,10 eV) a intenzivní 

při 468 nm (2,64 eV). První pás lze vysvětlit přechodem fotoindukovaných elektronů mezi 

antivazebným a volným elektronovým stavem atomu dusíku. Druhý lze vysvětlit jako 

přechod elektronu mezi antivazebnými * a vazebnými  stavy [252]. V případě 

připravených nanokompozitů klesá intenzita v pořadí g-C3N4 > TiO2/g-C3N4 (1:6) > 

TiO2/g-C3N4 (1:4) > TiO2/g-C3N4 (1:2) > TiO2 (Obrázek 51), což odpovídá publikovaným 

výsledkům [157, 253, 254]. Tento jev lze vysvětlit rozdělením fotoindukovaných elektronů 

mezi strukturami TiO2 a g-C3N4 pomocí heteropřechodu. Rovněž lze pozorovat posun 

maxima z 455 nm < 458 nm < 464 nm s rostoucím podílem g-C3N4 v nanokompozitu. 

Možným důvodem je to, že rozdíly mezi *   a *  LP stavy se snížily v důsledku 

dipol-dipol interakcí mezi * a  elektronovými stavy. Nicméně, i když byly publikovány 

shodné výsledky posunu PL maxim, nebyl tento jev nikým vysvětlen [253, 254]. 
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Obrázek 51: Fotoluminiscenční spektra syntetizovaných fotokatalyzátorů g-C3N4 a TiO2 

a nanokompozitů TiO2/g-C3N4. 

Povrchové složení prvků nanokompozitů a čistého TiO2 a g-C3N4 bylo studováno 

pomocí metody XPS (Obrázek 52). V tabulce 14 jsou uvedeny hodnoty Ti, O, N a C, jenž 

se vyskytovaly na povrchu charakterizovaných fotokatalyzátorů. Ti 2p spektrum TiO2 před 

a po dopingu g-C3N4 ukazuje pouze dva vrcholy a to při 458,3 ± 0,1 eV (Ti 2p3/2) 

a 464,1 eV (Ti 2p1/2). Tyto polohy s vrcholovou separací 5,7 – 5,9 eV jasně potvrzují, že Ti 

je přítomen výlučně ve svém čtyřmocném stavu (TiO2) ve všech připravených materiálech 

[240]. Na druhou stranu se pro nedopovaný TiO2 rozlišují dvě složky O 1s 529,5 eV 

(mřížkové O2-) a při 530,5 eV (ionty O2- nebo hydroxylové skupiny) [241]. Po smísení  

s g-C3N4 dochází k nárůstu této druhé kyslíkové formy, jenž se projevuje posunem směrem 

k vyšší vazebné energii (až na 531,2 eV pro vzorek s nejvyšším poměrem g-C3N4). Proto lze 

usuzovat, že g-C3N4 silně reaguje s kyslíky podél povrchu TiO2. Tento efekt je také potvrzen 

XPS spektry pro N 1s a C 1s. V případě N 1s pro g-C3N4 jsou evidentní dvě hlavní složky 

a to při 398,6 eV, což odpovídá sp2 hybridizovaným atomům dusíku v heptazinových 

kruzích a při 400,3 eV, jenž je charakteristický pro koncové atomy dusíku vázané na atomy 

uhlíku a to ve formě N-(C)3 nebo H-N-(C)2 [238, 255, 256]. Pík vztahující se pro N v N-H 

je natolik slabý, že je obtížně rozlišitelný. Dále spektra pro C 1s u čistého g-C3N4 vykazují 

dva oddělené píky a to první při 284,6 eV (kontaminace uhlíkem) a druhý při 288,1 eV (sp2 

vazebný uhlík v C3N4) [238, 255, 256]. Přítomnost TiO2 vede k nepatrnému posunu vazebné 

energie na nižší hodnotu, což nepochybně dokládá interakci mezi skupinami N-C=N a TiO2. 
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Obrázek 52: XPS spektra Ti 2p, C 1s, N 1s a O 1s měřená pro TiO2, TiO2/g-C3N4 (1: 2) 

a g-C3N4. 

Tabulka 14: Koncentrace a vazebná energie (eV) hlavních prvků na povrchu 

syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2, TiO2/g-C3N4 a g-C3N4. 

Vzorek Ti 2p O 1s N 1s C 1s 

TiO2 
30,00  

(458,4; 464,1) 

58,86  

(529,5) 

11,14  

(530,5) 
- - - - 

TiO2/g-C3N4 

(1:2) 

9,81  

(458,4; 464,1) 

17,91  

(529,5) 

3,80 

(530,7) 

30,69 

(398,2) 

5,8 

(400,3) 

3,15 

(286,3) 

26,95 

(287,9) 

TiO2/g-C3N4 

(1:4) 

3,50  

(458,2; 464,1) 

7,04  

(529,5) 

2,48 

(530,7) 

25,66  

(398,3) 

22,66 

(400,2) 

25,52 

(285,9) 

8,45 

(288,0) 

TiO2/g-C3N4 

(1:6) 

2,97  

(458,2; 464,1) 

5,24 

(529,6) 

1,74 

(531,2) 

29,91 

(398,2) 

20,85 

(400,1) 

30,34 

(285,6) 

4,55 

(287,9) 

g-C3N4 - - - 
40,02 

(398,6) 

17,44 

(400,3) 
- 

37,56 

(288,1) 
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Morfologie připravených nanokompozitů byla zkoumaná pomocí SEM (Obrázek 53) 

a TEM (Obrázek 54) analýzy. Fotografie ze skenovacího elektronového mikroskopu 

(Obrázek 53a) ukazuje velké agregáty s hladkým povrchem u čistého g-C3N4, což vysvětluje 

jeho nízký specifický povrch. Ne zcela oddělené nanokrystaly TiO2 s velkým počtem 

velkých agregovaných krystalů jsou patrny ze snímku čistého TiO2 (Obrázek 53b). Snímek 

c a d (Obrázek 53) potvrzuje u připraveného nanokompozitu TiO2/g-C3N4 (1:2), že 

nanočástice TiO2 jsou rozptýleny na povrchu agregátů g-C3N4.  

  

  

Obrázek 53: Snímky SEM a) čisté g-C3N4, b), čisté TiO2 a c,d) nanokompozit TiO2/g-C3N4 

(1:2). 

Snímek z transmisní elektronové mikroskopie (Obrázek 54a) ukazuje typickou 

morfologii čistého g-C3N4 s velkou velikostí, laminární strukturou a relativně hladkým 

a rovným povrchem [247, 257]. U čistého TiO2 (Obrázek 54b) jde vidět velké množství ne 

a) b) 

c) d) 
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zcela oddělených nanokrystalů, což bylo potvrzeno již pomoci SEM snímku (Obrázek 53b). 

Z TEM snímků (Obrázek 54 c, d) pro TiO2/g-C3N4 (1:2) je patrno, že na povrchu g-C3N4 

se dispergují nanočástice TiO2, což potvrzuje přípravu nanokompozitu  

g-C3N4/TiO2. Tento nanokompozit s dobře distribuovanými částicemi TiO2 na g-C3N4 může 

vést k lepší separaci elektronů a děr ve struktuře než u čistého g-C3N4. Průměrná velikost 

krystalů TiO2 a TiO2/g-C3N4 naměřena pomoci TEM metody byla vložena v podobě 

velikostních histogramů (Obrázek 54 b, c). V čistém TiO2 byly nejvíce zastoupeny krystaly 

o velikostí 10 nm a v nanokopozitu TiO2/g-C3N4 (1:2) o velikosti 10 - 15 nm. Rovněž byla 

provedena EDX analýza fotokatalyzátoru TiO2/g-C3N4 (1:2) (Obrázek 54e), která potvrdila 

přítomnost Ti, O, C a N prvků v kompozitu. 

  

  

  

a) b) 

c) d) 
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Obrázek 54: Snímky TEM a) čisté g-C3N4, b), čisté TiO2 a c,d) nanokopozit TiO2/g-C3N4 

(1:2), vložené b, c) histogram velikostí částic, e) EDX analýza TiO2/g-C3N4 

(1:2). 

Všechny připravené fotokatalyzátory vykazovaly energii zakázaného pásma 

v rozmezí 3,0 až 3,4 eV. Proto bylo provedeno měření fotoproudu k predikci jejich 

fotokatalytické aktivity. Absorpce fotonů generujících pár volný elektron-díra je v rozmezí 

300 – 400 nm měřena u celé sady připravených fotokatalyzátorů. Tato skutečnost odpovídá 

hodnotě zakázaného pásma stanoveného u připravených fotokatalyzátorů, což je potvrzeno 

i na UV-Vis DRS spektru (Obrázek 48). Přesto je zaznamenán výrazný pokles generovaného 

proudu čistého TiO2 při vyšších vlnových délkách (Obrázek 55). Energie zakázaného pásu 

čistého TiO2 je přibližně 3,4 eV, což znamená, že při vyšších vlnových délkách se vytváří 

menší množství nosičů náboje. 

e) 
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Obrázek 55: Fotoelektrický proud generovaný na syntetizovaných fotokatalyzátorech 

g-C3N4 a TiO2 a nanokompozitech TiO2/g-C3N4. 

Na 3D mapě (Obrázek 56) je uveden fotoproud pro TiO2/g-C3N4 (1:2) a je patrné, že 

nejvyšší absorpce fotonů byla naměřena v oblasti okolo 330 nm. Tato skutečnost 

koresponduje s experimentálními výsledky. Fotokatalyzátor TiO2/g-C3N4 (1:2) je aktivnější 

se světelným zdrojem UVA záření na rozdíl od oblasti UVC záření.  

 

  

Obrázek 56: 3D mapa fotoproudu a) TiO2/g-C3N4 (1:2) a b) TiO2. potenciál měřený proti 

Ag/AgCl elektrodě. 

5.5.2 Aktivita syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 pro 

fotokatalytický rozklad N2O 

Aktivity připravených fotokatalyzátorů v podobě čistého TiO2, g-C3N4 a kompozitů 

TiO2/g-C3N4 byly porovnávaný při fotokatalytickém rozkladu N2O v intervalu 0 až 18 hodin 
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pro oblast záření UVA a 0 až 14 hodin pro UVC. Sledován byl pokles koncentrace N2O 

v závislosti na době osvitu. Nejvyšší konverze N2O bylo v přítomnosti UVA dosaženo 

u kompozitu TiO2/g-C3N4 (1:2) a to 68 % po 18 hodinách osvitu a v přítomnosti UVC 68 % 

po 14 hodinách osvitu. Aktivita fotokatalyzátorů pro oblast záření UVA klesala v tomto 

pořadí: TiO2/g-C3N4 (1:2) > TiO2/g-C3N4 (1:4) > TiO2 > g-C3N4 > TiO2/g-C3N4 (1:6) 

(Obrázek 57a) a pro oblast UVC: TiO2 > TiO2/g-C3N4 (1:6) > TiO2/g-C3N4 (1:2) > 

TiO2/g-C3N4 (1:4) > g-C3N4 (Obrázek 57b). 

  

Obrázek 57: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti kalcinovaných 

syntetizovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných g-C3N4 a) UVA b) 

UVC. 

5.5.3 Diskuze 

Konverze N2O byly vyšší ve všech případech při ozařování UVC než při použitém 

záření UVA. V případě ozařování UVC zdrojem, čisté TiO2 vykazovalo mírně vyšší 

fotokatalytickou aktivitu, než syntetizované nanokompozity. V případě použití UVA zdroje 

byla situace jiná. Nejaktivnějším fotokatalyzátorem byl nanokompozit TiO2/g-C3N4 (1:2), 

v jehož přítomnosti bylo po 18 hod dosaženo konverze N2O 68 %. Všechny testované 

syntetizované fotokatalyzátory byly porovnány s komerčním Evonik P25 a vykazovaly vyšší 

fotokatalytickou aktivitu.  
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Je známo, že g-C3N4 má velice vysokou rychlost rekombinace generovaných nosičů 

náboje a proto je jeho fotokatalytická aktivita nízká [238]. Na druhou stranu TiO2 se řadí 

mezi nejrozšířenější fotokatalyzátory s relativně vysokou účinnosti. Heteropřechod mezi 

oběma materiály by měl vést ke zlepšení fotokatalytické aktivity syntetizovaných 

nanokompozitů. Nicméně v oblasti UVC záření syntetizované kompozity TiO2/g-C3N4 

vykazovaly při rozkladu N2O nižší fotoaktivitu ve srovnání s čistým TiO2. Jiná situace 

nastala při ozařování UVA zdrojem, kde díky heteropřechodu docházelo k excitaci 

a následného využití více elektronů než u čistého TiO2, jehož energie zakázaného pásu je 

hraniční a pouze malé množství elektronů je excitováno do vodivostního pásu.  

Na základě vyhodnocení konverzí N2O při obou typech UV záření lze konstatovat, 

že fotokatalytická aktivita připravených nanokompozitů klesá se zvyšujícím se množstvím 

g-C3N4. Syntetizovaný nanokompozit TiO2/g-C3N4 (1:2) vykazoval nejvyšší fotoaktivitu 

při ozařování UVA zdrojem, což naznačuje, že fotokatalytická aktivita nanokompozitu 

TiO2/g-C3N4 je silně závislá na poměru TiO2 a g-C3N4. Naměřené konverze N2O byly 

v souladu s výsledky generovaného fotoproudu (Obrázek 55). U nanokompozitu 

TiO2/g-C3N4 (1:2) byl stanoven nejvyšší fotoproud při delší vlnové délce. Lze teda očekávat, 

že nárůst fotokatalytické aktivity je spojen se snížením rychlosti rekombinace vlivem 

prostorové separace elektronů a děr přes vytvořený heteropřechod mezi TiO2 a g-C3N4. 

Na základě charakteristik struktury, vlastností a fotokatalytické aktivity byl navržen 

synergický mechanizmus mezi TiO2 a g-C3N4 pro fotokatalytický rozklad N2O. Zvýšení 

fotokatalytické aktivity při UVA ozařování je vysvětleno na základě zvýšené separační 

  

Obrázek 58: Závislost konverze N2O pro jednotlivé testované fotokatalyzátory 

při fotokatalytickém rozkladu N2O a) UVA po 18 hod b) UVC po 14 hod. 
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účinnosti fotoindukovaných páru elektron – díra v syntetizovaném nanokompozitu 

a rozšířeným rozsahem vlnových délek. Po ozáření v oblasti UVA záření dochází 

ke generaci páru volný elektron – díra, a tyto volné elektrony následně mohou migrovat 

z vodivostního pásma a g-C3N4 (CB) do vodivostního pásma TiO2 (CB) prostřednictvím 

interakce na mezifázovém rozhraní (Obrázek 59). A následně mohou reagovat 

s adsorbovaným N2O (rovnice 38). Zatímco generované díry ve valenčním pásu TiO2 (VB) 

migrují do valenčního pásu g-C3N4 (VB), kde mohou přímo reagovat s •O- radikály (rovnice 

39). Množství generovaných páru elektron – díra v TiO2 bude při ozařování v UVA oblasti 

mnohem menší a to z důvodu vyšší energie jeho zakázaného pásu. Fotogenerované páry 

elektron – díra v polovodičovém materiálu mohou reagovat s N2O dle rovnic (38 – 40). 

N2O + e- → N2 + •O-      (38) 

2 •O- + 2 h+ → O2      (39) 

•O- + N2O → N2 + O2 + e-         (40) 

 

 

Obrázek 59: Navrhovaný reakční mechanizmus za účasti nanokompozitu TiO2/g-C3N4, 

při fotokatalytickém rozkladu N2O.   

5.6 Vzájemné porovnání nejaktivnějších fotokatalyzátorů jednotlivých 

sérií 

Ze všech připravených sad fotokatalyzátorů byly vybrány ty nejaktivnější (Tabulka 

15) a vzájemně byly korelovány jejich vlastnosti závisející na druhu dopingu a metodách 

přípravy a jejich fotokatalytická aktivita v oblasti UVC záření. Fotokatalytická aktivita 

jednotlivých fotokatalyzátorů byla porovnávána se komerčním TiO2 Evonikem P25. 

Fotokatalytické experimenty s vybranými fotokatalyzátory probíhaly ve vsádkovém 

fotoreaktoru s vnějším osvitem (Příloha 4) v rozsahu 14 - 20 hodin s periodou odběru 

2 hodiny. 

N2O + e-  e-  e- e-  

 

 

 

h+  h+ h+  
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Tabulka 15: Nejaktivnější fotokatalyzátory ze studovaných sad. 

5.6.1 Charakterizace nejaktivnějších fotokatalyzátorů jednotlivých sérií 

Základní charakterizace všech nejaktivnějších fotokatalyzátorů jsou shrnuty 

v Tabulka 16. Specifický povrch je ve velice širokém intervalu hodnot od 50 (Evonik P25) 

do 239 m2g-1 (Ce0,05Ti0,95O2). Tato skutečnost je závislá na metodách přípravy. Bylo 

prokázáno, že metodou vysokotlaké extrakce dochází k několikanásobnému nárůstu 

specifického povrchu (Ce0,05Ti0,95O2 – 239 m2·g-1) než při použití kalcinačních metod 

(Kapitola 5.1). Při použití této metody přípravy dochází k lepší krystalizaci a k potlačení 

agregace.  

Různé metody přípravy rovněž ovlivňují fázové složení jednotlivých 

fotokatalyzátorů. Nejaktivnější fotokatalyzátory z výše uvedených sad vykazují monofázové 

a bifázové složení TiO2. Část fotokatalyzátorů krystalizuje do monofázové anatasové formy 

(0,3 mol.% Ce/TiO2 a TiO2/g-C3N4 (1:2)), ostatní krystalizují do bifázové podoby 

s majoritním zastoupením anatasu a minoritním podílem brookitu. Pouze fotokatalyzátor 

TiO2/g-C3N4 (0,3:1), vykazuje 30 hm. % rutilu, jelikož je připraven ze standardu Evonik P25 

[43], jehož složení je 80 hm.% anatasu a 20 hm.% rutilu. 

 

 

 

Sada Kapitola Fotokatalyzátor 

Dopované Ce 

5.1 Ce0,05Ti0,95O2 

5.2 0,3 mol.% Ce/TiO2 

Dopované N 5.3 N/TiO2-SG-C 

Dopované g-C3N4 

5.4 TiO2/g-C3N4 (0,3:1) 

5.5 TiO2/g-C3N4 (1:2) 
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Tabulka 16: Charakteristika nejaktivnějších fotokatalyzátorů a standardu Evonik P25. 

Fotokatalyzátor 

Specifický 

povrch 

Energie 

zakázaného 

pásu  

Velikost 

anatasových 

krystalitů 

Fázové 

složení 

(m2g-1) (eV) (nm) (hm. %) 

Evonik P25 50 3,26 25,0 
80 A 

20 R 

Ce0,05Ti0,95O2 239 2,82 6,2 
83 A 

17 B 

0,3 mol.% Ce/TiO2 76 3,14 12,2 100 A 

N/TiO2 – SG-C 103 3,20 10,1 
94 A 

6 B 

TiO2/g-C3N4 (0,3:1) 53 3,13 23,0 
70 A  

30 R 

TiO2/g-C3N4 (1:2) 56 3,03 13,1 100 A 

A – anatas, B – brookit, R - rutil 

Měření fotoproudu na fotokatalyzátorech bylo provedeno z důvodu predikce jejich 

fotoaktivity (Obrázek 60). Všechny fotokatalyzátory s výjimkou Ce0,05Ti0,95O2 vykazovaly 

značnou generaci fotoelektrického proudu po zapnutí zdroje světla. Hodnota fotoproudu 

při 330 nm postupně klesala v pořadí: TiO2/g-C3N4 (0,3:1) > N/TiO2–SG-C > 0,3 mol.% 

Ce/TiO2 > TiO2/g-C3N4 (1:2) > Ce0,05Ti0,95O2. Z naměřených dat je patrné, že každý 

testovaný vzorek vykazuje jiný průběh generace a rekombinace elektronů.  

Fotokatalyzátory TiO2/g-C3N4 (0,3:1), N/TiO2–SG-C a 0,3 mol.% Ce/TiO2 vykazují 

silný nárůst po sepnutí zdroje s následným pomalým nárůstem fotoproudu, což naznačuje 

krátkou životnost fotoexcitováných stavů (Obrázek 60a) a také pravděpodobnost relaxace 

krystalové mřížky na jejich povrchu, kde dochází k tvorbě defektů nazývaných „hluboká 

neznámá centra“, kdy dojde k přechodu mělkých donorů na hluboké donory [258, 259]. 

Pouze fotokatalyzátor TiO2/g-C3N4 (1:2), vykazuje „špičatý“ průběh (Obrázek 60b). 

Tento průběh se dá vysvětlit intenzivní rekombinací v důsledku akumulace 
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fotogenerovaných děr v elektrolytu, což zvyšuje pravděpodobnost rekombinace 

s elektronem. Po sepnutí zdroje záření, dochází k prudkému nárůstu fotoproudu 

s markantním rychlým úpadkem fotoproudu a s následným katodickým překmitem 

po vypnutí zdroje záření. Tento katodický překmit naznačuje, že některé fotogenerované 

díry se stále rekombinují ve vodivostním pásu TiO2. Potenciál ITO fólie se stává 

negativnějším, proto dochází ke snížení hnací síly pro přenos elektronů z nanokrystalické 

vrstvy vzorku do vrstvy ITO [109]. 

  

Obrázek 60: Fotoelektrický proud generovaný na nejaktivnějších fotokatalyzátorech 

a) pomalý nástup, b) prudký pokles - „špičatý“ průběh. 

Fotoluminiscenční emisní spektra (Obrázek 61) naznačují pravděpodobnost 

rekombinace mezi elektronem a dírou. Dané fotokatalyzátory byly měřeny s fixní excitační 

hodnotou 325 nm. Nejpomalejší rekombinace probíhá u fotokatalyzátoru dopovaného  

g-C3N4, což je potvrzeno násobným hyperchromickým efektem (Obrázek 61). 

Tato skutečnost je potvrzena v kapitole 5.4.1 (Obrázek 39) a v kapitole 5.5.1 (Obrázek 51). 

Z literatury je emisní maximum pro standard Evonik P25 při 410 nm (fixní hodnota excitace 

325 nm) [260]. Všechna naměřena emisní spektra vykazují bathochromní (červený) posun 

oproti tomuto standardu. Nejmarkantnější bathochromní posun vykazuje fotokatalyzátor 

TiO2/g-C3N4 (0,3:1), kdy dochází k posunu o 55 nm. Tento posun může být zapříčiněn 

vyšším počtem konjugovaných dvojných vazeb, nebo pozůstatky auxochromů na povrchu 

materiálu, jenž jsou pozůstatky z přípravy. 
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Obrázek 61: Fotoluminiscenční emisní spektra nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

jednotlivých. 

5.6.2 Aktivita nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

Fotokatalytická aktivita vybraných fotokatalyzátorů při fotokatalytickém rozkladu 

N2O v oblasti UVC záření klesala v pořadí: Ce0,05Ti0,95O2 > TiO2/g-C3N4 (0,3:1) > 

TiO2/g-C3N4 (1:2) > 0,3 mol.% Ce/TiO2 > N/TiO2 –SG-C > Evonik P25 (Obrázek 62).  

 

Obrázek 62: Porovnání fotokatalytické aktivity nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

jednotlivých sad při fotokatalytickém rozkladu N2O v přítomnosti UVC 

záření. 
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5.6.3 Diskuze 

Porovnání nejaktivnějších fotokatalyzátorů jednotlivých sérií je poměrně složité, 

jelikož jsou připraveny různými metodami a také jsou modifikovány různými materiály. 

U jednotlivých vzorků dochází k rozdílným typům pochodů na elektronové úrovni. 

V případě fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 a fotokatalyzátorů s vysokým obsahem 

ceru jde o vznik heteropřechodů, u vzorků modifikovaných cerem dochází k ovlivnění 

fotokatalytické aktivity vlivem Schottkyho bariéry a v případě dusíkem dopovaného 

materiálu dochází k tvorbě vakancí.  

Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu při fotokatalytického rozkladu N2O (Obrázek 63) 

vykazoval nanokompozit Ce0,05Ti0,95O2, kde konverze N2O dosahovala 78 % po 20 hodin 

osvitu. U ostatních fotokatalyzátorů klesala konverze N2O v následujícím pořadí 

TiO2/g-C3N4 (0,3:1) > TiO2/g-C3N4 (1:2) > 0,3 mol.% Ce/TiO2 > N/TiO2 –SG-C > Evonik 

P25 > Fotolýza. 

Jedním z důvodů může být elektronová afinita ceru, jelikož vykazuje vyšší hodnotu 

oproti afinitě oxidu titaničitého. Po spojení polokovu a kovu dojde k navýšení počtu 

elektronů a zakřivení elektronových pásů na rozhraní kov-polovodič – dochází ke vzniku 

Schottkyho bariéry. V závislosti tohoto jevu dochází k transportu excitovaných elektronů 

z vodivostního pásu TiO2 (polovodič typu N) do kovu (Obrázek 16).  

Vysoká účinnost je také způsobena zpomalením vzájemné rekombinace elektronů 

a děr vlivem kationtů Ce3+ a Ce4+. Toto zpomalení je připisováno oxidačně-redukčním 

 

 

Obrázek 63: Konverze N2O v přítomnosti nejaktivnější fotokatalyzátorů 

při fotokatalytickém rozkladu N2O po 20 hod ozařovaní UVC zářením. 
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pochodům na Ce4+ a Ce3+ kationtech [211]. Potenciál potřebný pro redukování Ce4+ na nižší 

oxidační stav ceru je roven +1,61 V měřený proti standardní vodíkové elektrodě [261]. 

V případě oxidace Ce3+ na Ce4+ nabývá tato hodnota záporné hodnoty. Potenciál 

vodivostního pásu naměřený u oxidu titaničitého má hodnotu -0,29 V, tudíž jeho valenční 

pás nabývá zápornějších hodnot než je hodnota +1,61 V potřebná pro redukci Ce4+ na Ce3+. 

Měření fotoproudu naznačuje (Obrázek 60), že fotokatalyzátory dopované cerem 

vykazovaly nižší fotoproudy v oblasti 330 nm s pomalou změnou. Tento fakt může být 

zapříčiněn zachycením fotoexcitovaných elektronů intersticialními místy Ce4+ [262]. 

Ke zpomalení rekombinace u nejaktivnějšího fotokatalyzátoru přispívá také heteropřechod, 

který je mezi anatasovou a brookitovou fází. Porovnáním fotokatalyzátorů 0,3 mol.% 

Ce/TiO2 a Ce0,05Ti0,95O2 mezi sebou bylo zjištěno, že bifázový fotokatalyzátor Ce0,05Ti0,95O2 

vykazuje vyšší fotokatalytickou aktivitu, což je způsobeno přítomností heteropřechodu mezi 

anatasovou a brookitovou fází, který vede k lepší separaci nábojů. Z rozdílů dosažených 

konverzí v přítomnosti jednotlivých cerem dopovaných fotokatalyzátorů je zřejmé, že 

přítomnost heteropřechodu významně ovlivňuje fotokatalytickou aktivitu materiálů. 

 

Obrázek 64: Schéma heteropřechodu mezi TiO2 a g-C3N4. 

Vysoká fotokatalytická účinnost u fotokatalyzátorů modifikovaných g-C3N4 je 

způsobena pochody na elektronové úrovni. Na tomto nanokompozitu s bifázovým složením 

docházelo mezi jednotlivými fázemi (anatas, rutil) k heteropřechodu, při kterém dochází 

k transportu elektronu z výše energeticky postaveného vodivostního pásu rutilu 

do vodivostního pásu anatasu a zároveň k transportu kladných děr z anatasového valenčního 

pásu do valenčního pásu rutilu (Obrázek 65) [263, 264]. Současně s tímto heteropřechodem 

dochází mezi částicí TiO2 a částicí g-C3N4 k přenosu elektronů pomoci sekundárního 
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heteropřechodu (Obrázek 64), jak lze také odhadnout z TEM snímků (Obrázek 42). 

Na diskutovaném fotokatalyzátoru probíhá tento pochod dvojnásobně, jelikož dochází 

k migraci anatas-g-C3N4 a rutil-g-C3N4.  

 

Obrázek 65: Schéma heteropřechodu mezi fází rutilu a anatasu. 

Při porovnání fotokatalyzátorů TiO2/g-C3N4 (0,3:1) a TiO2/g-C3N4 (1:2) mezí sebou 

je patrna nižší konverze u nanokompozitu s vyšším množstvím g-C3N4, což odpovídá 

výsledkům popisovaným v kapitole 5.5.3. Podobně jako tomu bylo u cerem modifikovaných 

fotokatalyzátorů i zde zpomalení rekombinace nábojů díky heteropřechodu mezi bifázovým 

oxidem titaničitým (anatas, rutil) vedle k mírnému zvýšení fotokatalytické aktivity 

v porovnání s fotokatalyzátorem TiO2/g-C3N4 tvořeným jen jedním heteropřechodem mezi 

anatasem a g-C3N4.  

Jako nejméně fotokatalyticky aktivní fotokatalyzátory byly vyhodnoceny 

nanokompozity obohacené dusíkem. Jak již bylo diskutováno v kapitole 5.3 a 5.4 u dusíkem 

modifikovaného TiO2 docházelo pouze k mírnému posunu energie zakázaného pásu. Tato 

skutečnost se dá vysvětlit začleněním malého množství dusíku do krystalové mřížky 

připraveného TiO2. Nízká aktivita fotokatalyzátoru rovněž souvisí s nedostatečným 

zpomalením rekombinace elektron – díra, jak to bylo u předchozích dvou typů modifikace. 

Dopace dusíkem neumožňuje vytvoření heteropřechodu, jeho vliv je pouze v tvorbě 

vakantních míst v krystalové struktuře oxidu titaničitého. Tyto vakance však neumožnují 

záchyt velkého množství volných elektronů, proto nedochází k tak výraznému snížení 

rekombinace jako v případě heteropřechodu u kompozitů obohacených g-C3N4 nebo 
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výraznému zpomalení vlivu oxidačně – redukčních pochodů ve fotokatalyzátorech 

modifikovaných cerem. 

Z výsledů porovnání nejaktivnějších fotokatalyzátoru studovaných sérií plyne, že 

všechny modifikující látky (cer, dusík a grafitizovaným C3N4) snižují energii zakázaného 

pásu oproti standardu Evonik P25. Je možné také konstatovat, že bifázové složení materiálu 

vykazuje vždy lepší fotokatalytické vlastnosti, a to díky zpomalení rekombinace 

na heteropřechodech probíhajících mezi jednotlivými fázemi, než jejich monofázové 

podoby. Předložené výsledky ukazují, že primární roli ve fotokatalytickém rozkladu N2O 

hraje snížení rychlosti rekombinace vlivem prostorové separace elektronů a děr přes 

vytvořený heteropřechod.  
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6 ZÁVĚRY 

Disertační práce je zaměřena na studium fotokatalytického rozkladu oxidu dusného 

v přítomnosti polovodičových fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého modifikovaných 

cerem, dusíkem a grafitizovaným nitridem uhlíku. Celkem bylo připraveno pět sérií 

fotokatalyzátorů. Fotokatalyzátory byly charakterizovány řadou technik a následně byla 

testována jejich aktivita pro fotokatalytický rozklad N2O. Nejaktivnější fotokatalyzátory 

každé série byly porovnány s komerčním fotokatalyzátorem TiO2 Evonikem P25. 

První skupina fotokatalyzátorů dopovaná velkými obsahy ceru byla připravena 

pomocí sol-gel metody s následnou vysokotlakou extrakcí. V této skupině byly připraveny 

tři fotokatalyzátory, a to čistý TiO2, Ce0,30Ti0,70O2 a Ce0,05Ti0,95O2. Připravené materiály měly 

velký specifický povrch a velký objem pórů. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu vykazoval 

bifázový fotokatalyzátor Ce0,05Ti0,95O2 obsahující anatas a brookit. Nízká fotokatalytická 

aktivita u připraveného jednofázového fotokatalyzátoru s obsahem  

30 mol.% Ce (Ce0,30Ti0,70O2), která byla nižší než Evonik P25, souvisela s přítomností 

amorfních podílů, jako například CeTi2O6 a malým množstvím poruch v krystalové struktuře 

anatasu.  

Druhá sada fotokatalyzátorů dopovaná malými obsahy ceru byla připravena pomocí 

sol-gel metody s následnou kalcinací. V této skupině byly připraveny čtyři fotokatalyzátory, 

a to čisté TiO2, 0,3 mol.% Ce/TiO2, 0,5 mol.% Ce/TiO2 a  0,8 mol.% Ce/TiO2. Ve srovnání 

s čistým TiO2 vykazovaly dopované fotokatalyzátory větší specifický povrch a nižší energii 

zakázaného pásma. Nejvyšší fotokatalytickou aktivitu vykazoval fotokatalyzátor 0,3 mol.% 

Ce/TiO2, u kterého byla naměřena nejnižší výstupní práce elektronu. Aktivita připravených 

fotokatalyzátorů klesala v pořadí 0,3 mol.% Ce/TiO2 > 0,5 mol.% Ce/TiO2  > 

TiO2 > 0,8 mol.% Ce/TiO2. Pokud byl obsah Ce větší než 0,3 mol.%, docházelo 

k obsazování „aktivních míst“, což vedlo ke snížení konverze N2O. Z výsledků je patrné, že 

při modifikaci dochází k výrazným změnám povrchových vlastností Ce/TiO2 oproti čistému 

TiO2. Velkou roli hraje jak poměr Ce3+/Ce4+, tak i přítomnost povrchového kyslíku. Vyšší 

fotokatalytická aktivita u cerem dopovaných fotokatalyzátorů je připisována snížení 

rekombinace elektronů a děr díky možné reakci mezi ionty Ce3+ s volnými kladnými dírami. 

Ve třetí sérii, kdy byl jako modifikující látka zvolen dusík, byly TiO2 a N/TiO2 

připraveny třemi způsoby: (i) sol-gel metodou s následnou kalcinací (SG-C),  

(ii) hydrotermální metodou s následnou kalcinací (HT-C) a (iii) sol-gel metodou s následnou 

vysokotlakou extrakcí (SG-PFE). Připravené fotokatalyzátory vykazovaly odlišné texturní 
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vlastnosti (specifický povrch) a fázové složení (rozdílný podíl anatasu k brookitu a odlišný 

charakter brookitu). Dusíkem dopované fotokatalyzátory připravené sol-gel metodou 

s následnou kalcinací nebo s následnou vysokotlakou extrakcí vykazují vyšší fotokatalytické 

účinky než TiO2. Vyšší fotokatalytická aktivita souvisí s poměrem mezi anatasovou 

a brookitovou fází a se vznikem vakantních míst ve struktuře materiálu po dopaci dusíkem.  

Čtvrtou studovanou sadu tvořily fotokatalyzátory modifikované grafitizovaným 

nitridem uhlíku (g-C3N4), kde TiO2 byl komerční Evonik P25 a sada obsahovala 

nanokompozity s různými hmotnostními poměry TiO2 a g-C3N4: (0,3:1), (0,5:1), (1:1) 

a (2:1). Nejvyšší fotokatalytická aktivita byla pozorována u fotokatalyzátoru TiO2/g-C3N4 

(0,3:1). Aktivita fotokatalyzátorů klesala v pořadí: TiO2/g-C3N4 (0,3:1) > TiO2/g-C3N4 (1:1) 

> TiO2/g-C3N4 (2:1) > TiO2/g-C3N4 (0,5:1) > g-C3N4 > TiO2 P25. Vysokou fotokatalytickou 

aktivitu u těchto materiálu lze vysvětlit kombinací několika aspektů: specifickým povrchem, 

velikostí krystalitů a zejména efektivní separací nosičů náboje. Hlavní roli u těchto materiálů 

hraje jeho bifázové složení, kde probíhá heteropřechod mezi anatasovou a rutilovou fází, 

spojené s transportem elektronů sekundárním heteropřechodem mezi g-C3N4 a TiO2. 

Posledními testovanými fotokatalyzátory byly syntetizovaný TiO2 modifikovaný  

g-C3N4. Čistý TiO2 byl připraven hydrotermální metodou a g-C3N4 byl připraven termálním 

žíháním. Fotokatalytická aktivita TiO2/g-C3N4 fotokatalyzátorů v UVA oblasti klesala 

v pořadí: TiO2/g-C3N4 (1:2) > TiO2/g-C3N4 (1:4) > TiO2 > g-C3N4 > TiO2/g-C3N4 (1:6) 

a v UVC oblasti: TiO2 > TiO2/g-C3N4 (1:6) > TiO2/g-C3N4 (1:2) > TiO2/g-C3N4 (1:4) > 

g-C3N4. Všechny fotokatalyzátory vykazovaly vyšší fotokatalytickou aktivitu ve srovnání 

s TiO2 Evonik P25. Zvýšená fotokatalytická účinnost při ozařovaní v oblasti UVA je 

přičítána lepšímu oddělení generovaných nosičů náboje v nanokompozitu a nižší absorpční 

energii v porovnání s čistým TiO2. Také měření fotoproudu odhalilo relativně stabilní 

generaci proudu v široké oblasti vlnových délek pro TiO2/g-C3N4 (1:2), což vedlo 

ke zpomalení rekombinace nábojů.  

Nejaktivnější fotokatalyzátory každé série byly porovnány mezi sebou a jejich 

aktivita byla srovnána s komerčním TiO2 Evonikem P25. Fotokatalytický rozklad N2O 

probíhal v přítomnosti vybraných fotokatalyzátorů ve vsádkovém fotoreaktoru s vnějším 

osvitem v UVC oblasti. Fotokatalytická aktivita jednotlivých fotokatalyzátorů v oblasti 

UVC záření klesala v pořadí Ce0,05Ti0,95O2 > TiO2/g-C3N4 (0,3:1) > TiO2/g-C3N4 (1:2) > 

0,3 mol.% Ce/TiO2 > N/TiO2 –SG-C > Evonik P25 > Fotolýza. Zvýšení fotokatalytické 

aktivity je přisuzováno lepší separaci generovaných elektronů a děr v připravených 
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materiálech, které bylo dosaženo vznikem heteropřechodu mezi jednotlivými fázemi oxidu 

titaničitého či heteropřechodu mezi TiO2 a g-C3N4. 
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<D>A  (nm) velikost plochy anatasového krystalu 

<D>V  (nm) velikost objemu anatasového krystalu 

A (-) absorbance 

c (2,998.108 m  s-1) rychlost světla 

c0 (mol·l-1) molární koncentrace 

E (J) energie obsazeného stavu 

E0 (eV) energie volných elektronů 

EA (kJmol-1) aktivační energie 

Ebg (balk) (eV) velikost zakázaného pásu balků 

Ebg (nano) (eV) velikost zakázaného pásu nanočástic 

Ec (eV) energie hladiny vodivostního pásu 

ECB (eV) potenciál okraje vodivostního pásu 

EF (Ev) energie Fermiho hladiny 

Eg (eV) energie zakázaného pásu 

Ev (eV) energie hladiny valenčního pásu 

Evak (eV) energie vakua 

EVB (eV) potenciál okraje valenčního pásu 

F(E) (-) Fermiho funkce  

FB (m) šířka Schottkyho bariéry 

h (6,626·10–34 J  s) Planckova konstanta 

k (cm3h-1g-1) kinetické konstanta 1.stupně 

kB (1,38·10-23 J·K-1) Boltzmannova konstanta  

l (m) tloušťka absorpční vrstva 

l0 (-) počet absorbovaných světelných kvant 

(fotonu) 

me (kg) hmotnost elektronu 

n (-) konstanta popisující typ polovodičového 

přechodu  

N (-) počet fotonů 

NA (6,022·10-23 mol-1) Avogadrova konstanta 

nlom (-) index lomu 

np (-) počet vzniklých molekul 
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p (Pa) tlak 

P (W) výkon zdroje 

Rd (Kubelka – Munk) difuzní reflektance 

s (-) koeficient rozptylu 

SBET (m2·g-1) specifický povrch dle metody BET 

Smezo (m2·g-1) povrch mezoporů 

T (K) termodynamická teplota 

Uref (eV) referenční napětí 

v (-) vrstva 

Vbuňky (Å3) objem buňky 

Vcelkový (mlg-1) celkový objem pórů 

ve (m·s-1) rychlost elektronu po opouštění materiálu 

Vmikro  (mlg-1) objem mikroporů 

W (eV) výstupní práce kovu 

W (-) šíře ochuzené oblasti  

Wbi () vnitřní napětí 

x (-) elektronegativita polovodiče  

ΔE (J) ztráta energie 

ΔG (-) změna Gibbsovy energie 

Δt (s) časový interval zapnutí zdroje 

 

Speciální symboly 

e- excitovaný (volný) elektron 

h+ pozitivní díra 

 

Řecká písmena 

  (Hz) frekvence emitovaného fononu  

øB (-) potenciální energii Schottkyho bariéry 

ελ (dm-3·mol-1·cm-1) molární absorpční koeficient 

𝛷𝑡 (-) kvantový výtěžek 

𝛼𝑎𝑏 (-) absorpční koeficient  

𝜆𝑚𝑖𝑛 (nm) minimální vlnová délka 

elektromagnetického záření 
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x  (eV) elektronová afinita 

ν (Hz) frekvence elektromagnetického záření 

σ  (-) standardní odchylka distribuce velikosti 

krystalitu anatasu 

ϕB (J) potenciální energie Schottkyho bariéry 

Φref (eV) výstupní práce referenční elektrody  

𝛷 (eV) výstupní práce elektronů 

𝛼 (m) velikost póru 

𝜆 (nm) vlnová délka elektromagnetického záření

   

Zkratky 

A anatas 

AO7      acid orange 7 

B brookit 

BET metoda pro určení specifického povrchu dle 

Brunauera, Emmeta a Tellera 

BID barier ionizační detektor 

BJH metoda výpočtů distribuce pórů dle Barreta, 

Joynera a Halenda 

CB vodivostní pás 

CFC-11     trichlorfluormetan  

CNT centrum nanotechnologií 

CPD contact potential difference  

DRS difrakčně reflektanční spektrum 

EDX energetická disperzní rentgenová analýzu 

EM      elektromagnetická záření  

FT-IR infračervená spektroskopie s Fourierovou 

transformací 

FT-Raman Ramanova spektroskopie s Fourierovou 

transformací 

GVP potenciál globálního ohřevu 

HCFC      hydrochlorofluorouhlovodíky  

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
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HT metoda hydrotermální přípravy 

HT-C hydrotermální příprava s následnou kalcinací 

IČ infračervené záření 

IET institut environmentálních technologií 

ISO mezinárodní organizace pro normalizaci 

(norma) 

ITO vodivostní folie 

IUPAC International Union of Pure and Applied 

Chemistry 

kat katalyzátor 

M  medián rozdělení velikosti krystalitu  

MCM-41 Mobil Composition of Matter 

MO metyl oranž 

MOF metal organic frameworks  

NHE normální vodíková elektroda 

P25 komerční označení katalyzátorů TiO2 

PCS Fotoelektrochemické měření proudu 

PFE metoda přípravy vysokotlakou extrakcí 

PL Fotoluminiscenční spektroskopie 

R rutil 

RMTVC  regionální materiálově technologické 

výzkumné centrum 

RTG rentgenová difrakční analýza 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

SG metoda přípravy sol-gel 

SG-C sol-gel metoda s následnou kalcinací 

SG-PFE sol-gel metoda s následnou vysokotlakou 

extrakcí 

TCD tepelně vodivostní detektor 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TNH tetrabutyltitanátová hydrolýza 

UV ultrafialové záření 

UVA ultrafialové záření v oblasti 315 – 400 nm 

UVC ultrafialové záření v oblasti < 280 nm 
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UV-Vis ultrafialová a viditelná spektroskopie 

VB valenční pás 

Vis záření ve viditelné oblasti 

XPS rentgenová fotoelektronová spektroskopie 

XRF rentgenová fluorescenční spektroskopie 

ZSM zeolite socony mobil   
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12 PŘÍLOHY 

 

Příloha 2: Pen-Ray® Light Source, Ultra-Violet Products Inc., USA, 90-0019-01, 365 nm. 

Příloha 1: Pen-Ray® Lamp, Ultra-Violet Products Inc., USA, 90-0012-01, 254 nm. 
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Příloha 3: Fotografie vsádkového reaktoru bez cirkulačního míchání. 

 

 

 

 

 

Příloha 4: Fotografie vsádkového reaktoru s cirkulačním mícháním. 

 


