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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 Kjótského protokolu o snižování emisí 
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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 a snížit znečištění prachovými částicemi o 2,2 milionů 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 

fotokatalyzátorem TiO2 (Evonik P25). 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Fotochemické procesy 

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.  

Fotochemické děje se spustí po absorpci fotonu, kvanta elektromagnetického záření o 

vhodné vlnové délce. Energie fotonu je vypočítaná dle Planckovy rovnice (1): 

𝐸 = ℎ𝑣 =
ℎ𝑐


        (1) 

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

(2,998.108 m·s-1); 𝜆 je vlnová délka záření (nm); ν je 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 [7, 8]. 

Průběh každé fotochemické reakce závisí na povaze částic, jež vznikají primární reakcí, 

a na sekundárních reakcích, které mezi nimi probíhají. Světlo dodává aktivační energii 

primárnímu stupni fotochemické reakce. Ten spočívá často v uvolňování nejrůznějších 

chemických vazeb, a proto je třeba k iniciaci reakce použít vždy záření určité frekvence. 

Frekvence, pod kterou reakce nemůže probíhat, se nazývá fotochemický práh. 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. Kvantový 

výtěžek pro tvorbu produktu (t) je definován jako poměr počtu vzniklých molekul produktu 

(np) k počtu absorbovaných světelných kvant (I0) za jednotku času podle reakce (2).  
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𝛷𝑡 =
𝑛𝑝

𝐼0
      (2) 

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

světelných kvant za jednotku času [9]. 

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 [10]. 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 [11-13]. 

Fotokatalýzu lze jednoduše definovat jako fotochemický rozklad látek  

v důsledku přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Jako fotokatalyzátory jsou 

používány materiály na bázi polovodičů. 

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 [14].  

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

zcela zaplněna elektrony. 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 (3) a na základě její hodnoty dělíme materiály na kovy, izolanty a polovodiče.  

𝐸𝑔 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑣      (3) 

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 [15]. U 

polovodičů dojde k přenosu elektronů z valenčního do vodivostního pásu pouze při dodání 
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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 [16]. Generace 

páru volný elektron – díra [17] je popsána dle rovnice (4): 

𝑓𝑜𝑡𝑜𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑧á𝑡𝑜𝑟 
ℎ𝑣
→  𝑒− + ℎ+    (4) 

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 (5): 

𝑒− + ℎ+ → 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜     (5) 

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

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, jako stabilita polovodiče v přítomnosti záření, selektivita 

produktů a odezva rozsahu vlnové délky [18]. 

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

fotokatalyzátoru, 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 
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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 [19]. 

3.2 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. 

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 [20]. 

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.  

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 [21]. 
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3.3 Literární rešerše řešené problematiky – 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 fotokatalyzátorů včetně typu, struktury či dopování 

promotory. 

Obalová a kol. pozorovala fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti tenkých vrstev 

TiO2 dopovaných Ag (0,05; 0,25 a 1 hm.% Ag). 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 [22]. 

Kočí a kol. zkoumala rozklad oxidu dusného v přítomnosti TiO2 obohaceného o Ag+ 

ionty v podobě prášku. Fotokatalyzátory byly připraven sol-gel metodou a testovány  

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 

ozařování v přítomnosti fotokatalyzátoru s 3,4 hm.% Ag [23]. 

Obalová a kolektiv testovala rozklad N2O v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi ZnS 

ukotveného na montmorillonitu. Rovněž byl studován vliv vodní páry na výslednou konverzi 

N2O při fotokatalytickém rozkladu. Tým dosáhl po 24 hodinách testování maximální konverzi 

79 %. Přítomnost vodní páry působila negativně na fotokatalytický rozklad N2O [24].   

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 [25]. 

Chen spolu s týmem porovnávali fotokatalyzátory na bázi MCM-41 s kovalentně 

ukotveným derivátem bipyridinu a fotokatalyzátory bez pyridinového komplexu. Tyto 

fotokatalyzátory byly dopovány ionty Ag, které s bipyridinem tvořily komplex  

(Ag-bpy-MCM-41). Fotokatalyzátor obsahující komplex Ag-bpy-MCM-41 vykazoval výrazně 

lepší výsledky při rozkladu N2O [26]. 

Higashimoto a jeho kolegové se zabývali přípravou a charakterizací Fe oxidů 

nanesených na zeolitu ZSM-5. 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 [27]. 
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Henderson a jeho vědecko-výzkumná skupina posuzoval interakce TiO2 (110) s N2O. 

Při kalcinaci TiO2 (110) ve vakuu byla 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+ [28].  

Kolektiv kolem doktorky Valaškové provedl fotokatalytický rozklad N2O  

ve vsádkovém reaktoru při laboratorní teplotě za účasti fotokatalyzátorů na bázi 

korderit/steatit/CeO2 s různým poměrem CeO2 (3-10 hm.%). Po 20 hodinách ozařování 

výzkumný tým dosáhl u nejaktivnějšího fotokatalyzátoru 91% konverze N2O [29]. 

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 [30, 31].  

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 [32-35]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Popis experimentálních zařízení pro fotokatalytický rozklad N2O 

Pro testování rozkladu N2O byly použity dva typy vsádkových reaktorů s rozdílnou 

geometrií.  

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. Fotokatalyzátor byl na adhezním 

nosiči na dně reaktoru.  

V případě fotokatalyzátorů dopovaných malými obsahy ceru, syntetizovaného 

fotokatalyzátoru TiO2 modifikovaného g-C3N4 a vzájemného porovnání nejaktivnějších 

nanokompozitů 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, 

v případě fotokatalyzátoru TiO2 modifikovaného g-C3N4 také lampa poskytující záření o vlnové 

délce 365 nm. Schéma experimentálního zařízení (Obrázek 1). 

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.  

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 a v případě syntetizovaných fotokatalyzátorů modifikovaných g-

C3N4 o N2O o koncentraci 1020 ppm v He. 
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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 bariérovým ionizačním detektorem 

(BID). V plynných vzorcích byla sledována koncentrace N2O.  

 

Obrázek 1: Schéma experimentální aparatury. 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUZE 

5.1 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované vysokým obsahem ceru 

5.1.1 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 2).  

 

Obrázek 2: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti fotokatalyzátorů TiO2 

modifikovaných vysokým obsahem ceru při fotokatalytickém rozkladu N2O.  

5.1.2 Diskuze 

Porovnání aktivit testovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných vysokým 

obsahem ceru pro fotokatalytický rozklad N2O po 20 hodinách ozařování je znázorněno  

na obrázku 2. Nejvyšší konverze N2O bylo dosaženo v přítomnosti fotokatalyzátoru 

Ce0,05Ti0,95O2 a to 77 % po 20 hod. V přítomnosti všech testovaných fotokatalyzátorů bylo  

ve srovnání s fotolýzou dosaženo vyšší konverze N2O. 

Fotokatalytická aktivita je funkcí mnoha proměnných fyzikálně chemických parametrů 

jako je specifický povrch, fázové složení, velikost krystalitu, hodnota energie zakázaného pásu, 
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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 [36]. 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) či zmenšením velikosti krystalitů, což má za následek zvětšení specifického povrchu [37].  

Při porovnání čistého TiO2 a komerčního Evonik P25, bylo zjištěno, že oba 

fotokatalyzátory vykazují bifázové složení s podobným hmotnostním poměrem. Oba dva 

materiály vykazovaly majoritní podíl anatasu (Evonik P25 80 hm. %, TiO2 74 hm. %). 

V případě Evoniku 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. Tyto dva fotokatalyzátory vykazují velice podobnou fotokatalytickou 

aktivitu (Obrázek 2). Fázové složení a kyslíkové defekty (kyslíkové vakance jako aktivní místa 

[28]) a s nimi spojený přenos a rekombinace elektronů a děr dobře korelují s fotokatalytickým 

rozkladem N2O na N2 a O2 [28]. 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 [38, 39]. 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. 

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 [37]. 

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 [28] bylo prokázáno, že rozklad N2O je přímo ovlivněn defekty v krystalové struktuře. 
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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. Z výsledků je patrné, že rostoucí poměr ceru 

v kompozitu CexTi1-xO2 napomáhá růstu anatasových krystalitů. A právě fázové složení hraje 

primární roli ve fotokatalytické aktivitě, jelikož zásadně ovlivňuje transport a rychlost 

rekombinace nosičů náboje [36].  

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 [40]), 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 Aktivita fotokatalyzátorů modifikovaných malými obsahy ceru  

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 3). 

 
Obrázek 3: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti fotokatalyzátorů 

modifikovaných malými obsahy ceru získané při fotokatalytickém rozkladu 

N2O. 
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5.2.2 Diskuze 

Porovnání aktivit testovaných kalcinovaných fotokatalyzátorů TiO2 modifikovaných 

malým obsahem ceru pro fotokatalytický rozklad N2O je znázorněno na obrázku 3. 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.  

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. Z výše uvedeného plyne, že došlo ke změně struktury, morfologie, koncentrace 

defektů, změně pohyblivosti nosičů náboje a dalších parametrů u připravených kompozitů. Je 

evidentní, že 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.  

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 [41, 42]. 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 4) [43]. 
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S různým množstvím dopovaného Ce dochází k ovlivnění povrchových vlastností 

kompozitů 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 [44]. Již bylo prokázáno, že poměr Ce3+/Ce4+ klesá 

s rostoucím množstvím Ce [45]. Tendence poklesu aktivity připravených fotokatalyzátorů 

v pořad 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 [43]. Předchozí výsledky studie [43] s vysokými obsahy ceru 

naznačily (kapitola 5.1.2), že nižší množství dopovaného Ce má pozitivní vliv na 

fotokatalytickou aktivitu při rozkladu oxidu dusného. 

5.3 Fotokatalyzátory TiO2 modifikované dusíkem  

5.3.1 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 

byl 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 5a). Aktivita 

 

Obrázek 4: Korelace mezi výstupní prací a fotokatalytickou aktivitou fotokatalyzátorů 

TiO2 modifikovaných malými obsahy ceru. 
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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 5b). 

  

Obrázek 5: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti fotokatalyzátorů a) TiO2 a b) 

N/TiO2. 

5.3.2 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 ukázaly, že největší 

specifický povrch TiO2 byl u materiálů připravených vysokotlakou extrakcí. 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. 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 (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 [46]. 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 
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anatas – brookit pozitivně ovlivňuje fotokatalytickou aktivitu materiálu oproti čistě 

monofázovým podobám (anatas, rutil) nebo směsi anatas – rutil [47-49]. 

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 [49, 50]. Tato skutečnost zapříčiňuje zvýšení separace náboje. 

2. Tvorbou vnitřních defektních míst, na nichž dochází ke zlepšení záchytu elektronů 

[50, 51]. 

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. 

Modifikace dusíkem navýší množství kyslíkových vakancí na povrchu fotokatalyzátoru [52, 

53]. Na druhou stranu velké množství kyslíkových vakancí, může působit jako rekombinační 

centrum, a tudíž zkrátit životnost fotoexcitováných elektronu a děr. Mřížkové parametry 

anatasu, 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. Výjimka je pouze v případě 

fotokatalyzátoru připraveného hydrotermální metodou s následnou kalcinací, kde nedošlo 

vlivem modifikace k navýšení fotokatalytické aktivity [54]. 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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5.4 Komerční TiO2 modifikované g-C3N4 

5.4.1 Aktivita komerčního fotokatalyzátoru TiO2 modifikovaného 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 (Evonik) P25. 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 6). 

 

Obrázek 6: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti komerčního fotokatalyzátoru TiO2 

modifikovaného g-C3N4. 

5.4.2 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 a také měřením fotoluminiscenčního spektra, kdy čistý  

g-C3N4 má u fotoluminiscenčního PL emisního spektra mnohonásobně vyšší intenzitu než 

ostatní fotokatalyzátory. 

V případě diskutované problematiky fotokatalytického rozkladu N2O je potřeba, aby 

redoxní potenciál N2O/N2 zapadal mezi valenční a vodivostní pás polovodičového materiálu. 
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V případě rozkladu N2O je redoxní potenciál roven 1,35 V [55], což splňuje výše uvedenou 

podmínku, i přesto fotokatalytická aktivita čistého TiO2 a čistého g-C3N4 je jen mírně vyšší než 

fotolýza. Jak je patrno z grafické závislosti (Obrázek 6), ke zvýšení fotokatalytické aktivity 

dochází 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.  

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. Mletí kompozitu vede k exfoliaci g-C3N4, jenž vede ke 

zvyšování plochy povrchu [56]. 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.  

Pro (ii), energie zakázaného pásu TiO2/g-C3N4, je evidentně nižší ve srovnání s čistým 

TiO2. 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 [57]. Kompozit TiO2/g-C3N4 

vykazuje nejmenší velikost krystalitu 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 

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 [58]. 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 
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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 byly 

zjištěny v publikaci Li a kol. [59].  

5.5 Syntetizované TiO2 modifikované g-C3N4 

5.5.1 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 

pro oblast záření UVA a 0 až 14 hodin pro UVC. Sledován byl pokles koncentrace N2O 

v závislosti na době osvitu. Nejvyšší konverze N2O v přítomnosti UVA záření bylo 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 7a) a pro 

oblast UVC: TiO2 > TiO2/g-C3N4 (1:6) > TiO2/g-C3N4 (1:2) > TiO2/g-C3N4 (1:4) > g-C3N4 

(Obrázek 7b). 

  

Obrázek 7: Závislost konverze N2O na čase v přítomnosti syntetizovaných fotokatalyzátorů 

TiO2 modifikovaných g-C3N4 v přítomnosti UVA záření (a) a v přítomnosti 

UVC zážení (b). 

5.5.2 Diskuze 

Konverze N2O byly vyšší ve všech případech při ozařování UVC než při použitém 

záření UVA. V případě ozařování UVC zdrojem vykazoval čistý TiO2 mírně vyšší 
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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.  

Je známo, že g-C3N4 má velice vysokou rychlost rekombinace generovaných nosičů 

náboje a proto je jeho fotokatalytická aktivita nízká [60]. 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. 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 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 g-C3N4 (CB) do vodivostního pásma TiO2 (CB) 

prostřednictvím interakce na mezifázovém rozhraní. Následně pak mohou reagovat 

s adsorbovaným N2O (rovnice 7). 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 
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mnohem menší a to z důvodu vyšší energie jeho zakázaného pásu. Fotogenerované páry 

elektron – díra v polovodičovém materiálu mohou reagovat s N2O dle rovnic (6 – 8). 

N2O + e- → N2 + •O-      (6) 

2 •O- + 2 h+ → O2      (7) 

•O- + N2O → N2 + O2 + e-         (8) 

5.6 Vzájemné porovnání nejaktivnějších fotokatalyzátorů jednotlivých 

sérií 

Ze všech připravených sad fotokatalyzátorů byly vybrány nejaktivnější fotokatalyzátory 

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 rovněž porovnávána s komerčním TiO2 Evonikem P25. Fotokatalytické 

experimenty s vybranými fotokatalyzátory probíhaly ve vsádkovém fotoreaktoru s vnějším 

osvitem v intervalu 14 - 20 hodin s periodou odběru vzorku 2 hodiny. 

5.6.1 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. Konverze N2O se 

pohybovala od 67 do 78 % po 20 hodinách ozařování (Obrázek 8).  

 

Obrázek 8: Porovnání fotokatalytické aktivity nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

jednotlivých sad při fotokatalytickém rozkladu N2O v přítomnosti UVC 

záření. 
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5.6.2 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 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, díky které dochází k transportu excitovaných elektronů z vodivostního pásu TiO2 

(polovodič typu N) do kovu.  

Vysoká účinnost je také způsobena zpomalením vzájemné rekombinace elektronů a děr 

vlivem kationtů Ce3+ a Ce4+. Toto zpomalení je připisováno oxidačně-redukčním pochodům na 

Ce4+ a Ce3+ kationtech [43]. Potenciál potřebný pro redukování Ce4+ na nižší oxidační stav ceru 

je roven +1,61 V měřený proti standardní vodíkové elektrodě [61]. 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, že 

fotokatalyzátory dopované cerem vykazovaly nižší fotoproudy v oblasti 330 nm s pomalou 

změnou. Tento fakt může být zapříčiněn zachycením fotoexcitovaných 

elektronů intersticialními Ce4+ [62]. 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. 
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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 [63, 64]. Současně s tímto heteropřechodem dochází mezi TiO2 a  

g-C3N4 k přenosu elektronů pomocí sekundárního heteropřechodu. Na diskutovaném 

fotokatalyzátoru probíhá tento pochod dvojnásobně, jelikož dochází k migraci anatas-g-C3N4 a 

rutil-g-C3N4.  

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. Podobně jako tomu bylo 

u cerem modifikovaných fotokatalyzátorů i zde zpomalení rekombinace nábojů díky 

heteropřechodu mezi bifázovým oxidem titaničitým (anatas, rutil) vedlo 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. 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 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 grafitizovaný 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.  



 

26 

 

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 sol-gel 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 rutil. Nízká fotokatalytická aktivita 

u připraveného jednofázového fotokatalyzátoru s obsahem 30 mol.% (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 vlastnosti 

(specifický povrch) a fázové složení (rozdílný podíl anatasu k brookitu a odlišný charakter 



 

27 

 

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 Evonikem 

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 materiálech, které 

bylo dosaženo vznikem heteropřechodu mezi jednotlivými fázemi oxidu titaničitého či 

heteropřechodu mezi TiO2 a g-C3N4. 
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