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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací karbon-silikátových 

nanosorbentů s vysokým specifickým povrchem a možností jejich fotokatalytické 

regenerace se současnou degradaci sorbátu. Úvodem je shrnuta základní teorie, 

související s řešenou problematikou. Jedná se o strukturu pevných látek a vazeb, které se 

v nich vyskytují. Podstatná část je věnována van der Waalsovým interakcím, které se 

uplatňují ve fyzikální sorpci, a dále pak struktuře povrchu, která má velký význam pro 

sorpční kapacity a distribuci adsorpčních pozic. Dále je diskutována problematika 

adsorpce a matematických modelů používaných pro popis adsorpčních procesů. Jsou zde 

analyzovány hlavní výhody a nevýhody jednotlivých modelů. Následně je popsán proces 

fotokatalytických reakcí, jejich environmentální aplikace a jejich využití v odstraňování 

látek z nasyceného sorbentu. V sekci regeneračních procesů jsou rozebrány mechanismy 

a činidla jednotlivých metod. 

Pro měření sorpčních a fotokatalytických vlastností byl použit experimentální reaktor 

pro kontinuální měření fotokatalytických procesů vyvíjený v Laboratoři 

nanopartikulárních materiálů centra nanotechnologií. Výhodou reaktoru je měření in situ, 

takže není potřeba zasahovat do systému a narušovat proces. Metoda vakuového 

vymrazování byla použita pro převod vzorků z vodní disperze na práškovou formu 

z důvodu lepší manipulace a zachování vysokého specifického povrchu. 

Proces vývoje sorpčního materiálu se schopností fotokatalytické regenerace se skládal 

z několika kroků. Nejdříve byly připraveny a charakterizovány fotokatalytické materiály 

s vysokým specifickým povrchem na bázi síťové silikátové struktury obsahující zinek 

a grafen. Struktura byla deponována na sorpční vláknitou strukturu z důvodu lepší 

manipulace. Materiál vykazoval relativně vysoký specifický povrch s hodnotou 410 m2/g 

a o mnoho lepší výsledky v testech fotokatalytické aktivity než standard P25. Další 

testovaný materiál, modifikovaný grafitický nitrid uhlíku g-C3N4, už vykazoval 

schopnost fotokatalytické regenerace. Protože není komerčně dostupný žádný standard 

sorbentů s fotokatalytickými účinky byl pro srovnání použit oxid titaničitý. 

Nanokompozit vykazoval vyšší sorbované množství methylenové modři, specifický 

povrch a rychlostní konstanty sorpčního procesu. Podařilo se u něj provést úspěšně 

regeneraci sorpčního povrchu pomocí UV záření, ale následující cykly výrazně snižovaly 
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sorpční kapacitu sorbentu. Při prvních pokusech fotokatalytické regenerace byl proces 

nedokonalý, protože docházelo k velkým ztrátám materiálu kvůli lyofilizaci. Díky 

vynechání procesu lyofilizace došlo ke snížení ztrát, ovšem došlo ke ztrátě možnosti 

kontrolovat množství použitého sorbentu. Dalším krokem bylo zvětšení sorpčních kapacit 

a vylepšení regeneračních vlastností vzorku úpravou metodiky přípravy. Byl připraven 

sorbent s vysokým specifickým povrchem a schopností opakované fotokatalytické 

regenerace ve dvou variantách, a to silikátová struktura s obsahem 10 hm.% g-C3N4 

a 20 hm.% g-C3N4. Materiál byl testován na sorpci methylenové modři. Fotokatalytický 

rozklad probíhal působením LED zdrojem UV záření a přirozeným difúzním slunečním 

zářením. Efektivita regenerace u obou vzorků přesahovala 84 % po třetím cyklu 

regenerace UV zářením a 94 % po třetím cyklu regenerace přirozeným slunečním 

zářením. Regenerace přirozeným slunečním zářením dopadla lépe, díky zapojení 

grafitizovaného nitridu uhlíku do procesu fotokatalytického rozkladu. Při použití LED 

zdroje vyzařujícím v oblasti viditelného spektra byly výsledky fotokatalýzy a regenerace 

nereprodukovatelné. 
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Abstract 

Thesis studied preparation and characterization of carbon-silicate nanosorbents with 

high specific surface area and with the possibility of photocatalytic regeneration of 

saturated sorbent. Theoretical part begins with the structure of solids state and the bonds 

that occur in them. An important part is devoted to the van der Waals interactions that are 

present in physical sorption and the surface structure which is of great importance for the 

sorption capacities and the distribution of adsorption positions. The work deals with 

adsorption and mathematical models used for the description of adsorption processes. The 

main advantages and disadvantages of each model are highlighted. The process of 

photocatalytic reactions, their environmental applications and their use in removal of 

saturated sorbent materials are described next. In the regeneration process section, the 

mechanisms and reagents of the individual methods are analyzed. 

For the measurement of sorption and photocatalytic properties, an experimental 

reactor for the continuous measurement of photocatalytic processes developed in the 

Laboratory of Nanoparticulate Matter of nanotechnology center was used. The advantage 

of the reactor is in-situ measurement, so there is no need to change measurement 

conditions by extraction of samples. The vacuum freeze-drying method was used to 

convert samples from a water dispersion to a powder form for better handling and 

preservation of a high specific surface area. 

The developing process of sorption material with possibility of photocatalytic 

regeneration consisted of several steps. First, photocatalytic materials with a high specific 

surface based on a porous silicate structure containing zinc and graphene were prepared 

and characterized. The structure was deposited on the fiber structure for better handling. 

The material exhibited a relatively high specific surface area of 410 m2/g and much better 

results in photocatalytic activity than the P25 standard. Next prepared material, modified 

with g-C3N4, exhibited the capability of photocatalytic regeneration. Since no sorbent 

standard with photocatalytic regeneration effect is commercially available, titanium 

dioxide was used for comparison. The nanocomposite exhibited higher sorption 

capacities, the specific surface and rate constants of the sorption process. The sorption 

surface was successfully regenerated by UV irradiation, but the following cycles 

significantly reduced sorption capacity of the sorbent. In the first attempts at 

photocatalytic regeneration, the process was imperfect because there was a large loss of 
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material during cycles due to lyophilization. During lyophilization, material losses occur 

due to taking away of the sample by sublimed water molecules. By omitting the 

lyophilization process, the loss of samples was. However, the possibility of controlling 

the amount of used sorbent was lost. The next step was to increase the sorption capacities 

and to improve the regeneration properties of the sample by adjusting the preparation 

methodology. By mixing of precursors in the intense ultrasonic field and constant stirring 

the sorbent was prepared. It exhibited a high specific surface and ability of repetitive 

photocatalytic regeneration. Two variants were prepared, namely silicate structure 

containing 10 wt.% g-C3N4 and 20 wt.% g-C3N4. The material was tested for sorption of 

methylene blue at a concentration of 1 mg/L, because of technical restrictions of the 

photocatalytic reactor for the continuous measurement it was not possible to use higher 

concentrations. Photocatalytic decomposition was performed by irradiating the saturated 

sample with a LED source of UV radiation and natural diffuse sunlight. The regeneration 

efficiency for both samples exceeded 84% after the third cycle of UV regeneration and 

94% after the third regeneration cycle with natural sunlight. When using a LED source 

emitting in the visible spectrum, the results of photocatalysis and regeneration were 

unproducible. 
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Motivace disertační práce 

Sorpční materiály jsou využívány k separaci a akumulaci látek z média, ve kterém 

jsou rozpuštěny, nebo rozptýleny. Sorbent je ovšem po nasycení nutno vyměnit 

a nasycený materiál zlikvidovat. Ekonomičtější variantou se jeví obnovení sorpčních 

vlastností materiálu odstraněním sorbátu z jeho povrchu. Zde ovšem vyvstává problém 

s opětovně uvolněnými, často toxickými, látkami zpět do životního prostředí. Využití 

fotokatalytické regenerace sorpčního materiálu nabízí možnost dekompozice polutantů 

na netoxické složky už v průběhu uvolňování sorbátu při regeneraci. Pokud by regenerace 

probíhala ozářením slunečním světlem, jednalo by se o ekonomicky velmi výhodný 

proces, protože náklady by se ideálně omezovaly pouze na přesuny a separaci sorpčního 

materiálu. 

Cíle disertační práce 

Cílem práce je příprava a charakterizace karbon-silikátových sorpčních nanostruktur 

s vysokým specifickým povrchem a schopností fotokatalytické regenerace použitím 

slunečního záření. 
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1. Úvod 

V dnešní době, kdy se lidé obracejí k ekologickým řešením problémů a ze strany 

společnosti je vyvíjen tlak na průmysl, aby produkoval menší množství zplodin nebo se 

o už napáchanou škodu postaral, je potřeba nabídnout ekonomicky výhodné a zároveň 

ekologické řešení. Efektivní, „ecofriendly“ odstraňování a likvidace polutantů je proto 

cílem mnoha studií [1]–[6]. Jako nejlepší cesta pro odstraňování polutantů, z hlediska 

zátěže na životní prostředí, se jeví fotokatalytické a sorpční procesy. Studie [7], [8] 

ukazují výhody fotokatalytického procesu. V ideálním případě by se jednalo o proces 

využívající sluneční energie, tím by se stal energeticky nenáročným a umožňujícím 

dekompozici zplodin na látky, se kterými se lépe zachází. Využití nachází fotokatalýzy 

při produkci vodíku štěpením vody [9], v samočistících materiálech [10], antibakteriální 

účinky jsou využívány v desinfekci vody [11], redukci CO2 [12] a oxidů dusíku [7], [13] 

a rozklad organických polutantů [14]–[16]. 

Další možností odstraňování polutantů jsou sorpční procesy [17], [18]. Ty jsou 

založeny na vázání látek na svůj povrch, čímž snižují jejich koncentraci v jejich okolí. 

Sorbent se po nasycení musí zlikvidovat nebo podrobit procesu regenerace, který obnoví 

jeho sorpční kapacitu. Likvidace sorbentů nasycených odpadními látkami je ekonomicky 

nákladná záležitost, například se uvádí jako nejnákladnější a časově nejnáročnější 

položka při likvidování úniků ropy [19]. Sorpční procesy se využívají při, už zmíněných, 

únicích ropy [19], odstraňování těžkých kovů [20] z pitných i odpadních vod, 

odstraňování organických polutantů [21], zachycování a uchovávání oxidu uhličitého 

[22] nebo uchovávání jiných látek, jako například vodíku [23]. 

Regenerace nasyceného sorbentu se provádí většinou termicky a chemicky [17], [24]–

[26]. Termické procesy jsou energeticky velmi náročné, a tedy z ekonomického hlediska 

nevhodné, procesy. Pro účely chemické regenerace jsou požívány mnohdy toxické nebo 

jinak nebezpečné látky. Proto existuje snaha o vývoj a vylepšení „eco-friendly“ metod, 

jako jsou biologická či fotokatalytická regenerace [27]–[31]. 

V Laboratoři nanopartikulárních materiálů Centra Nanotechnologií se problematikou 

funkční kombinace sorpčních a fotokatalytických procesů a příslušných hybridních 

nanomateriálů zabýváme už od počátku vývoje fotokatalytického reaktoru pro 

kontinuální měření fotokatalytické degradace organických barviv [32]–[34]. Ten velmi 
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významně zvýšil rychlost charakterizace a dovoluje svou rychlostí reálně aplikovat 

metody plánování experimentů. Sorpční materiály se schopností fotokatalytické 

regenerace by bylo možné využít v prostorách bez přístupu slunečního záření, a tak 

i v místech, kde jsou konvenční fotokatalytické materiály nepoužitelné. Myšlenka 

spočívá v sorbování zplodin a vystavení nasyceného sorbentu slunečnímu svitu nebo 

působení jiného spektrálně účinného světelného zdroje. Náklady by se ideálně omezovaly 

pouze na přesuny a separaci sorpčního materiálu. Zpočátku se výzkum omezoval na 

fotokatalytické struktury s vysokým specifickým povrchem [32], ale s vývojem přístroje 

pro kontinuální měření, a s ním související přihláškou vynálezu [34], jsme začali studovat 

i proces fotokatalytické regenerace. Nejdříve byl proces vyzkoušen na fotokatalytickém 

standardu TiO2 [35]. Úspěšnost experimentu zahájila vývoj fotokatalytického sorpčního 

materiálu se schopností fotokatalytické regenerace na slunci. Metoda přípravy 

přikapáváním octanu zinečnatého do směsi grafitizovaného C3N4 a vodního skla 

poskytovala dobré výsledky a reprodukovatelnost, ale byla velice neefektivní vzhledem 

k malé výtěžnosti. Nanokompozit má specifický povrch roven 238 m2/g a úplná 

dekompozice methylenové modři o koncentraci 1 mg/L trvala 75 minut při osvětlování 

LED zdrojem s maximem vyzařování o vlnové délce 365 nm. Po této charakterizaci 

následoval úspěšný experiment fotokatalytické regenerace. Vylepšená metoda přípravy 

poskytla vzorek s vyšším specifickým povrchem (až 366 m2/g), jenž byl podroben testu 

opakované fotokatalytické regenerace za působení záření LED zdroje s maximem 

vyzařování o vlnové délce 365 nm a za působení difúzního slunečního záření. V obou 

případech netrvala dekompozice sorbátu déle než dvě hodiny a sorpční kapacita po třech 

až čtyřech cyklech klesala minimálně. V rámci této disertační práce byl i zkonstruován 

přístroj umožňující kontinuální měření fotokatalytické dekompozice a sorpčních procesů, 

který byl využíván v pozdějších měřeních a jehož vývoj vyústil v patentovou přihlášku. 
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1.1. Pevné látky 

Fotokatalyzátory používané pro fotokatalytickou regeneraci jsou často polovodivé 

krystaly. Pásová struktura, a s ní spojená šířka zakázaného pásu, určuje vlastnosti 

fotokatalyzátoru a jeho použití v konkrétním procesu. Pro regeneraci slunečním zářením 

je nutno zvolit fotokatalyzátor s dostatečně úzkým zakázaným pásem, aby byla energie 

paprsků viditelného světla dostatečná k vybuzení nabitého páru elektron-díra. Pro 

excitaci elektronu je také nutné, aby byla splněna příslušná výběrová pravidla absorpce 

fotonu, a proto samotné zvyšování frekvence absorbovaného světla není dostatečnou 

podmínkou vysoké účinnosti procesu. Důležitou roli v adsorpci hraje struktura povrchu, 

protože ovlivňuje velikost dostupné plochy pro adsorpci a rozložení adsorpčních pozic. 

Na toto mají vliv i poruchy krystalové mříže a povrchové vlastnosti polovodiče, které 

ovlivňují i aktivitu fotokatalyzátoru. Struktura a složení materiálu dále ovlivňuje šíření 

světla v sorbentu. U našeho hybridního nanokompozitu je je potřeba zajistit, aby se fotony 

dostaly k fotokatalyticky aktivním centrům a došlo k degradaci adsorbátu vázaného 

sorbátu. 

Pevné látky patří mezi tři základní skupenství. Charakteristické pro ně jsou malé 

vzdálenosti mezi částicemi (atomy, ionty nebo molekulami), které bývají rozmístěny 

v pevných pozicích, kolem nichž tyto částice kmitají. Uspořádání částic není obvykle 

náhodné. Síly mezi částicemi vytvářejí určitý řád v dané struktuře. Vzhledem ke struktuře 

můžeme pevné látky rozdělit na krystalické, jež mají periodické uspořádání na dlouhé 

vzdálenosti, a látky amorfní, kde se objevuje uspořádání pouze na krátké vzdálenosti. Pro 

charakterizaci jsou důležité typy vazeb mezi jednotlivými částicemi [36], [37]. 

1.1.1. Krystalické látky 

V krystalu každý atom zaujímá přesně definovanou pozici. To znamená, že krystaly 

tvořené molekulami vykazují uspořádanost na dlouhé vzdálenosti nejenom pozicí těžišť, 

ale i orientací molekul vzhledem ke krystalografickým osám. Částice může držet spolu 

několik základních vazeb, které dále určují vlastnosti krystalu (Obr. 1) [36]. 
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Obr. 1: Základní typy vazeb v krystalech. (a) Soudržnost je zajištěna elektrostatickými interakcemi iontů. 

(b) Neutrální atomy jsou vázány překryvem orbitalů (sdílí elektronový pár). (c) Valenční elektrony tvoří 

tzv. elektronový plyn a pohybují se volně mezi kladnými ionty kovu. (d) Neutrální atomy drží pohromadě 

pomocí slabých van der Waalsových interakcí (typické pro krystaly inertních plynů). 

Krystaly inertních plynů jsou izolátory se slabým propojením atomů a nízkou teplotou 

tání. Iontové krystaly jsou tvořeny kladnými a zápornými ionty navzájem se přitahujících 

elektrostatickými silami. Interakce jsou silné, a proto jsou iontové krystaly tvrdé a mají 

vysokou teplotu tání a varu. Dobře se rozpouští v polárních rozpouštědlech. Atomy 

kovalentních krystalů sdílí elektronový pár. Čistě kovalentní krystaly tvoří například 

uhlík, křemík a germanium. Kovové krystaly jsou tvořeny kladnými ionty kovů 

uspořádanými v krystalové mřížce, obklopenými plynem volných elektronů. Oproti 

kovalentním a iontovým krystalům jsou méně pevné a snadněji deformovatelné [36]. 

1.1.2. Poruchy krystalové mřížky 

Reálné látky nejsou ideální a při výrobě nebo následným zacházením u nich dochází 

k tvorbě poruch, jež mohou mít z hlediska adsorpce za následek zvětšení povrchu, tvorbu 

pórů a reakčních pozic pro chemisorpci, změnu v distribuci adsorpčních pozic nebo 

celkově změnu povrchových vlastností. U fotokatalyzátorů mohou poruchy v krystalové 

mřížce sloužit jako rekombinační centra pro excitovaný pár elektron-díra, a tím snižovat 
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jejich fotokatalytickou účinnost. Základní rozdělení krystalografických poruch je na 

bodové, čárové, plošné a objemové poruchy [37], [38]. 

Mezi bodové poruchy patří vakance (chybějící částice na pozici krystalové mříže), 

interstice (vměstnaná částice mezi částice okupující pozice krystalové mříže) a substituce 

(částice na pozici krystalové mříže je nahrazena částicí jiného typu) způsobující napětí 

v krystalu. Mezi bodové poruchy se řadí i párové bodové poruchy: Schottkyho porucha 

(přesun částice z původní pozice na povrch krystalu) a Frenkelova porucha (přesun 

částice z uzlového bodu mříže do intersticiální pozice) [37], [38]. 

Atomy krystalu mohou být nepravidelně uspořádány podél celé osy. Pokud je materiál 

ohýbán nebo kroucen, vrstvy atomů po sobě mohou sklouznout a vytvořit šroubovou nebo 

hranovou dislokaci. Jelikož je narušeno mnoho vazeb podél čáry, energie této dislokace 

je mnohem vyšší, než je tomu u bodových poruch. Charakterizovány jsou Burgersovým 

vektorem, jehož velikost a orientace vůči hraně dislokace určuje míru a druh dislokace 

[37], [38]. 

Mezi plošné poruchy patří hranice zrn a poruchy kladu vrstev a v případě, že se 

nashromáždí dislokace ve větším objemu, jedná se o objemovou poruchu (například 

nakupení vakancí za vytvoření dutiny) [37], [38]. 

1.1.3. Amorfní látky 

Amorfní látky mají atomy nebo molekuly „zamrzlé“ v náhodných pozicích, které se 

s časem mění minimálně (tím se liší od kapalin). Lokálně, na vzdálenost několika prvních 

sousedů (vzdálenosti v řádech srovnatelných s rozměry atomů), je pozorováno 

uspořádání podobné pevným krystalickým látkám. Rozdíly ve směrech a délkách vazeb 

se mohou ve větších vzdálenostech stát tak velké, že se ztratí uspořádanost atomových 

pozic. V takovém případě se hovoří o uspořádání na krátkou vzdálenost. Takové struktury 

lze dosáhnout například rychlým ochlazením kapaliny, kdy není dostatek času pro 

nukleaci a růst krystalu. Ukázkovým příkladem je křemičité sklo, proto jsou pevné látky 

s neuspořádanou strukturou často nazývány skly (například kovová nebo chalkogenidová 

skla). Pro popis se používá radiální distribuční funkce, která udává průměrný počet částic 

v určité vzdálenosti od zvolené částice [37]. 
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Amorfní struktury vznikají vysušováním disperzí metodou vakuové sublimace 

(kapitola 2.1.3). Nanočástice mají vysoký specifický povrch, ale ten je z větší části 

zastíněn agregací při klasickém vysušování. Touto metodou lze částečně zachovat 

nepravidelné uspořádání částic a navýšit specifický povrch finální práškové formy, se 

kterou se lépe manipuluje. 

1.2. Povrch pevných látek 

Rozklad kyseliny stearové třemi komerčními fotokatalytickými standardy (oxid titaničitý - 

P25, P90 a PC500) ukázal, že na celkovou fotokatalytickou aktivitu má větší vliv velikost 

specifického povrchu než efektivita generace nosičů náboje [39]. Vzorek P25 má nejmenší 

množství defektů a rekombinačních center a nejnižší specifický povrch s hodnotou 59 m2/g, 

kdežto PC500 má nejvyšší specifický povrch SBET = 352 m2/g. Efektivita generace nosičů náboje 

standardu P25 je nejvyšší, přesto je v testech fotokatalytické aktivity plynných polutantů 

překonán vzorkem PC500 s vysokým specifickým povrchem, a vykazuje nejnižší aktivitu [40]. 

V kapalném médiu je situace obrácena, kde je fotokatalytická aktivita P25 nejvyšší. Během 

fotokatalýzy v plynné fázi mohou malé molekuly polutantu snadněji přistupovat k celému 

povrchu, zatímco polutanty ve vodné fázi jsou více omezeny rychlostí difúze v kapalině, 

která je výrazně pomalejší než v plynu. Velký povrch PC500, který se skládá z malých 

pórů, je proto výhodou jenom při degradaci plynných polutantů. 

Struktura povrchu je velmi důležitá i pro adsorpci, protože ovlivňuje velikost povrchu 

a rozložení adsorpčních pozic. Navíc se může lišit od krystalické struktury v objemu 

krystalu. Kvůli absenci sousedních atomů z jedné strany, jsou síly, působící na povrchové 

atomy, pozměněné. Proto se rovnovážná struktura povrchové vrstvy atomů liší od 

odpovídajících vrstev bulku. Pro zdůraznění charakteristické struktury jedné nebo 

několika vrchních atomových vrstev se používá termín superstruktura [38]. Rozeznáváme 

dva základní druhy přeskupení atomů na povrchu: relaxace a rekonstrukce. 

1.2.1. Relaxace 

Normální relaxace (Obr. 2a) odpovídá případu změny vzdáleností mezi prvními 

vrstvami za zachování atomové struktury (pozorováno u kovů). U dalších vrstev jsou 
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většinou odchylky od bulkových mezivrstevných vzdáleností méně výrazné a jsou 

tlumeny s hloubkou. 

 

Obr. 2: Schematické znázornění normální relaxace (a) s různými vzdálenostmi mezi první a druhou d12 

a druhou a třetí vrstvou d23 vzhledem k bulkové dbulk a paralelní relaxace (b) s paralelním posunem první 

vrstvy Δa12. 

Kromě normální relaxace může dojít k přemístění vrchní vrstvy paralelně k povrchu 

(Obr. 2b). Tento případ se nazývá paralelní nebo tangenciální relaxace a vyskytuje se 

především u povrchů s nízkou hustotou. 

1.2.2. Rekonstrukce 

Vyznačuje se rozdílnou symetrií a periodicitou oproti bulku. Vzhledem k tomu, jestli se 

zachovává počet atomů ve vrchní vrstvě (nebo vrstvách), rozlišujeme rekonstrukce konzervativní 

(Obr. 3a) a nekonzervativní (Obr. 3b).  

 

Obr. 3: Schematicky znázorněný příklad jednovrstevné konzervativní (a) a nekonzervativní (b) 

rekonstrukce. 

U konzervativní rekonstrukce se zachovává počet atomů, které se pouze přeuspořádají. 

Nekonzervativní rekonstrukce zahrnují změnu počtu atomů ve vrstvě. Zatímco se rekonstrukce 

vyskytují u omezeného počtu kovů, jsou běžné pro polovodičové materiály a tedy fotokatalytické 

materiály [38]. 
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1.3. Vazba atomů, iontů a molekul v pevných látkách 

Pro mechanismus sorpce a regenerace nasyceného sorbentu jsou důležité vlastnosti 

vznikající vazby mezi sorbátem a sorbentem. Síla a charakter vazby určují nejvhodnější 

regenerační mechanismus a činidlo. 

Přitažlivé elektrostatické interakce mezi záporným nábojem elektronů a kladným 

nábojem jader jsou z velké části zodpovědné za soudržnost pevných látek. Rozdíly mezi 

typy látek v kondenzovaném stavu jsou dány distribucí a interakcemi především 

valenčních elektronů a jader atomů. Částice mohou pohromadě držet pomocí silných 

vazeb (kovalentní, koordinačně-kovalentní, iontové a kovové vazby) nebo pomocí 

slabých nevazebných interakcí (van der Waalsovy síly, vodíkové můstky, π-π interakce 

a jiné elektrostatické interakce) [36], [37]. 

1.3.1. Van der Waalsovy síly 

Z hlediska fyzikální adsorpce jsou nejdůležitější tzv. van der Waalsovy interakce 

mezi adsorbujícími se částicemi a povrchem sorbentu [38]. Důsledkem těchto interakcí 

je přichytávání molekul sorbátu na sorbent bez změny jejich chemické povahy. Van der 

Waalsovy síly jsou také zodpovědné za koagulaci koloidů a koalescenci kapek a bublin. 

Jedná se o interakce dipól-dipól, indukovaný dipól-dipól a Londonovy disperzní síly 

(Obr. 5) [41]. V podstatě se jedná o interakci dvou elektricky polarizovaných entit  

(Obr. 4). 

 

Obr. 4: Přitažlivá interakce dvou polarizovaných atomů. Vlivem oscilací atomů dochází ke generaci 

indukovaných dipólů, které spolu interagují elektrostatickými silami. 

Disperzní síly zahrnují interakce neutrálních částic, u nichž dochází vlivem oscilací 

ke generaci indukovaných dipólů. Z těchto tří sil, přispívajících k celkové van der 

Waalsově interakci, je pravděpodobně nejdůležitější disperzní složka, která je vždy 

přítomná. Přítomnost zbylých dvou sil je podmíněna vlastnostmi molekul. Disperzní síly 
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hrají důležitou roli v adhezi, adsorpci, smáčení, fyzikálních vlastnostech plynů, kapalin 

a tenkých filmů, koagulaci, koalescenci a v mnoha dalších jevech a vlastnostech. Van der 

Waalsovy síly jsou slabší než kovalentní vazby a vodíkové můstky, nesměrové a se 

vzdáleností rychle slábnou. Jsou také důležité pro tvorbu krystalů inertních plynů 

a organických molekul, kde představují atraktivní složku. Pro popis je používán Lennard-

Jonesův potenciál (1) (zahrnující atraktivní i repulsivní síly Obr. 6) [36], [42], [43]. 

 

Obr. 5: (a) Keesomova síla – interakce mezi permanentními dipóly. Existují pouze mezi polárními 

molekulami a jsou silnější než Londonovy disperzní síly (pokud uvažujeme molekuly o podobné velikosti). 

(b) Debyeova síla – interakce permanentního dipólu s indukovaným. Polární molekula dočasně mění 

rozložení náboje neutrální molekuly. (c) Londonovy disperzní síly – interakce mezi indukovanými dipóly. 

 

Obr. 6: Lennard-Jonesův potenciál (plná čára) složený z repulsivní a atraktivní složky (čárkovaně), kde 

A=4ϵσ12 a B=4 ϵσ6 [43]. 

(1)  𝑉(𝑟) = 4𝜖 [(
𝜎

𝑟
)

12

− (
𝜎

𝑟
)

6

] 
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Kde σ je vzdálenost r, pro niž je V(r)=0, a ϵ je hloubka potenciálového minima. 

Přitažlivá složka je způsobena disperzními interakcemi a krátkodosahová odpudivá 

složka zase překryvem molekulárních orbitalů. Hlavní vlastnosti disperzních sil mohou 

být shrnuty následovně: 

• V závislosti na situaci (míra polarizace částic, přitažlivé síly v okolním prostředí) 

mohou být účinné až do velkých vzdáleností (> 10 nm). 

• Na částice mohou působit atraktivní i repulsivní silou, a navíc je vzájemně 

orientují, ačkoli tento orientační efekt je obvykle slabý. 

• Jsou ovlivněny přítomností blízkých těles. Známo jako neaditivnost interakce, 

tedy bere v úvahu vliv nejbližších sousedů na interakci mezi každou dvojící částic, 

ne každou dvojici nezávisle. 

Van der Waalsovy interakce v sorpčních procesech dovolují navázat částice sorbátu 

(často škodlivé nebo jinak nežádoucí látky) na sorbent bez změny chemické povahy obou 

látek. Z tohoto důvodu není pro desorpci potřeba chemické reakce, a tak se sorbát 

jednodušeji uvolňuje ze sorpčních center, což může být v některých případech nežádoucí. 

Hamakerova teorie 

Po popsání van der Waalsových interakcí F. Londonem byly uskutečněny pokusy 

o rozšíření teorie z interakcí dvou molekul s indukovanými dipóly do makroměřítka 

sumováním všech sil mezi molekulami v každém interagujícím tělese. Teorie je 

pojmenována po H. C Hamakerovi, který odvodil interakci dvou koulí, koule a stěnou 

[44]. Jako příklad je uvedena celková energie interakce dvou sfér s hladkým povrchem 

odvozena H. Hamakerem (2). 

(2) 

kde A je Hamakerova konstanta závisející na vlastnostech materiálu, C je vzdálenost 

středů sféra a R1 a R2 jsou poloměry jednotlivých sfér [44] (Obr. 7). 

𝐸 = −
𝐴

6
{

2𝑅1𝑅2

𝐶2 − (𝑅1 + 𝑅2)2
+

2𝑅1𝑅2

𝐶2 − (𝑅1 − 𝑅2)2
+ ln

𝐶2 − (𝑅1 + 𝑅2)2

𝐶2 − (𝑅1 − 𝑅2)2
}, 
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Obr. 7: Schematické znázornění případu interakce dvou sfér. 

Teorie je pouze aproximace, která předpokládá, že interakce jsou nezávislé na sobě. 

Nicméně umožňuje popis interakcí mezi mikroobjekty, jenž výrazně přesahují velikosti 

atomů [45]. Aproximace je využívána v matematickém modelování interakcí částic při 

procesu vakuového vymrazování (kapitola 2.1.3) s cílem lépe pochopit a řídit tento proces 

[45]. 

1.4. Adsorpce 

Adsorpce je děj, při kterém se atomy, molekuly nebo částice (adsorbát) z plynné nebo 

kapalné fáze přichytávají na povrchu pevné látky (adsorbentu) vlivem přitažlivých sil. 

Dochází k ní v podstatě při jakékoliv teplotě a tlaku, a u všech zatím známých 

chemických látek [46]. Uvolňování adsorbátu z povrchu se nazývá desorpce. Po určitém 

čase můžeme sledovat dynamickou rovnováhu mezi počtem adsorbovaných částic a těmi 

desorbovanými. Takový stav se nazývá adsorpční rovnováha. Adsorpce může mít 

charakter fyzikální, kdy je adsorbát přichycen na povrchu slabými interakcemi a jedná se 

o tzv. fyzisorpci, nebo chemický. V případě chemické sorpce (chemisorpce) se mezi 

adsorbátem a adsorbentem vytváří chemická vazba a mění se chemické vlastnosti. 

Můžeme se také setkat s označením fyzikálně-chemická adsorpce, kde dochází 

k navázání adsorbátů slabými interakcemi, a poté mezi nimi dochází k chemické reakci 

nebo chemické transformaci [46]. Využití adsorpce se dá rozdělit na dvě hlavní části: 

separace a čištění. Z hlediska environmentálního je důležité například čištění vod 

a ovzduší od průmyslových polutantů, dále pak sorpční procesy nachází uplatnění 
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v katalytických reakcích, chromatografii, kryovývěvách apod. (více o aplikacích 

v kapitole 1.4.9). 

Nejdůležitější komponentou těchto procesů bývají materiály s velkým specifickým 

povrchem (plocha povrchu vztažena na jednotku hmotnosti) jako jsou zeolity, aktivní 

uhlí, silikagel a jiné vysoce porézní materiály poskytující vysokou adsorpční kapacitu. 

Porézní média bývají spojována s velmi malými póry a částice adsorbátu si musí „najít“ 

cestu k povrchu, a proto hrají významnou roli sterické vlastnosti jak adsorbátu, tak 

adsorbentu. Porozumění adsorpčním kapacitám je v oblasti zájmu adsorpčních rovnováh. 

Ty určují množství látky adsorbovatelné na povrch za daných podmínek, kdežto rychlost 

děje a difúzní transport spadá do oblasti adsorpční kinetiky [46]–[48]. 

Míra adsorbovaného množství na povrchu adsorbentu se uvádí jako stupeň pokrytí 

θ (3). Bývá také vyjádřen pomocí látkového množství jako poměr adsorbovaného 

množství nads ku množství odpovídajícímu jedné monovrstvě adsorbátu nads,m (3). 

Rychlost adsorpce/desorpce potom odpovídá časové změně stupně pokrytí dθ/dt. 

(3) 

Důležitým krokem k úspěšným adsorpčním procesům je volba adsorbentu a jeho 

vlastnosti v oblasti rovnováh i kinetiky. S dobrou kapacitou, ale pomalou sorpční 

kinetikou, bude trvat dlouhou dobu, než se částice dostane k vnitřnímu povrchu. 

V opačném případě by bylo k sorpci třeba velké množství materiálu. 

1.4.1. Fyzisorpce 

Slabými silami, kterými se během fyzikální adsorpce vážou částice adsorbátu 

k adsorbentu, jsou van der Waalsovy interakce (kapitola 1.3.1). Energie uvolněná během 

fyzisorpce částice je stejného řádu jako kondenzační teplo. Tak malé energie mohou být 

absorbovány jako vibrace mřížky a rozptýleny jako tepelný pohyb. Částice několikrát 

odražená od povrchu postupně ztrácí energii, a nakonec je adsorbována – tento proces se 

nazývá akomodace (nepružnými srážkami dochází k přizpůsobování vlastnostem 

povrchu – ochladí se). Entalpie fyzisorpce může být měřena sledováním zvyšování 

teploty vzorku o známé tepelné kapacitě (adsorpční entalpie molekul dusíku a vodíku jsou 

𝜃 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑎𝑧𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝č𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑐

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚𝑜ž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝č𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑐
 , 𝜃 =

𝑛𝑎𝑑𝑠

𝑛𝑎𝑑𝑠,𝑚
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-21 kJ mol-1 respektive -84 kJ mol-1 [47]). Tyto malé změny entalpie jsou nedostatečné 

pro vznik nových vazeb, a proto si adsorbát zachovává svou chemickou povahu, nicméně 

je stále ovlivněn blízkostí povrchu. Částice mohou být z povrchu odstraněny například 

zvýšením teploty nebo snížením tlaku sorpčního plynu. Na rozdíl od chemisorpce 

vykazuje nízkou selektivitu vůči adsorbátu, rychlejší kinetiku procesů a je reverzibilní 

[38], [46]–[48]. 

1.4.2. Chemisorpce 

Během chemisorpce dochází k formování chemických (obvykle kovalentních) vazeb 

mezi adsorbátem a substrátem. Entalpie chemisorpce je mnohem vyšší, než je tomu 

u fyzisorpce a pohybuje se obvykle okolo 200 kJ mol-1 (entalpie chemisorpce molekul 

vodíku na substrát tvořený chromem nebo železem je -188 kJ mol-1 respektive -134 kJ 

mol-1 [47]). Typická vzdálenost mezi adsorbátem a povrchem sorbentu je menší, kvůli 

vytváření vazeb má vyšší selektivitu a pomalejší kinetiku reakce [38], [46]–[48]. 

Až na speciální případy je chemisorpce exotermická [49]. Spontánní procesy 

vyžadují, aby byla změna Gibbsovy energie ΔG záporná. Jelikož se adsorpcí sníží 

translační volnost molekul adsorbátu, změna entropie ΔS je záporná. Aby ΔG byla 

záporná a proces tak byl exotermní, změna entalpie ΔH musí být podle (4) záporná. 

(4) 

Výjimky mohou nastat, pokud adsorbát disociuje a má vysokou povrchovou mobilitu. 

Příkladem je endotermická adsorpce H2 na sklo. Dochází zde k velkému navýšení 

translační entropie doprovázející disociaci molekuly na atomy, které se po povrchu 

pohybují téměř volně. V tomto případě je změna entropie dostatečná k překonání malé 

kladné změny entalpie. Entalpie adsorpce závisí na míře pokrytí povrchu, v důsledku 

vzájemných interakcí mezi částicemi adsorbentu. Pokud se částice odpuzují, adsorpce se 

stává méně exotermickou (entalpie adsorpce méně záporná) s rostoucím pokrytím. 

Takové látky se na povrchu usazují neuspořádaně, dokud není potřeba těsnějšího 

uspořádání. Pokud se částice adsorbentu navzájem přitahují, vytváří na povrchu klastry a 

k laterálnímu růstu sorpční vrstvy dochází na jejich okrajích [38], [46]–[48]. 

 ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 
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1.4.3. Adsorpční izotermy 

Povrch materiálů můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější povrch je geometrický 

povrch vnějšího habitu částice. Například u ideálně kulaté částice by se rovnal povrchu 

koule. Vnitřní povrch zahrnuje plochu všech lomů, otevřených pórů a jiných 

nepravidelností. Stupeň pokrytí, neboli závislost adsorbovaného množství na 

rovnovážném tlaku, můžeme za konstantní teploty vyjádřit křivkou označovanou jako 

izoterma. Reálné pevné látky málokdy vyhovují fundamentálnímu popisu jako je 

Langmuirova teorie (kapitola 1.4.4), kvůli komplexnosti pórů, struktury povrchu 

a zjednodušujícím předpokladům. Proto bylo navrženo několik semi-empirických 

přístupů, které jsou úspěšně aplikovány na popis dat rovnovážného stavu.  

První empirickou izotermou byla Freundlichova rovnice (5). 

(5) 

Kde kf a ff jsou empirické konstanty a nads,m je adsorbovaného množství odpovídajícímu 

jedné monovrstvě adsorbátu. Ta byla upravena na Sipsovu izotermu (6) (kombinace 

Freundlichovy a Langmuirovy izozotermy) tak, že existuje limit adsorbovaného 

materiálu při dostatečně vysokých tlacích. 

(6) 

ns zde odpovídá míře energetické heterogenity adsorpčních center a b je adsorpční 

(Langmuirův) koeficient. Užívá se při popisu adsorbentů s energeticky nehomogenními 

adsorpčními centry. Pro n=1 přechází na Langmuirovu izotermu, proto parametr 

ns můžeme chápat jako míru energetické heterogenity adsorpčních center. Další 

odvozenou izotermou od Langmuirovy je Těmkinova (7) sestavená za předpokladu 

lineárně klesajícího adsorpčního tepla s rostoucím pokrytím adsorbentu a využívaná 

v chemisorpcích. 

(7) 

Parametry AT a BT jsou empirické konstanty. Izoterma Tothova (8) opět modifikuje 

Langmuirovu a vykazuje oproti Těmkinově a Freundlichově tvorbu plata. 

 𝜃 =
𝑘𝑓

𝑛𝑎𝑑𝑠,𝑚
∙ 𝑝 

1
𝑓𝑓 

 𝜃 =
(𝑏𝑝)

1
𝑛𝑠

1 + (𝑏𝑝)
1

𝑛𝑠

 

 𝜃 = 𝐴𝑇𝑙𝑛(𝐵𝑇𝑝) 
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(8) 

Parametr b je adsorpční (Langmuirův) koeficient a t má podobný význam jako 

ns u Sipsovy izotermy. Jednoduchost a dobrá shoda s experimentálními daty v oblasti 

vysokých i nízkých tlaků přispívají k využitelnosti při popisu adsorpce různých 

adsorbentů (H2S, CO2, uhlovodíky aj.) na zeolity nebo aktivní uhlí [46]–[48], [50], [51]. 

Podle klasifikace IUPAC z roku 1985, lze rozdělit adsorpční izotermy do šesti 

základních skupin podle jejich typických průběhů (Obr. 8). Rozdělení je založeno na 

klasifikaci BDDT (Brunauer, Deming, Deming, Teller) obsahující prvních pět typů. 

 

Obr. 8: Schematicky znázorněna závislost adsorbovaného množství adsorbátu na p/p0 základních typů 

izoterem (I-VI) podle klasifikace IUPAC z roku 1985. 

Typ I odpovídá adsorpci kyslíku na uhlí za teploty -183°C, jedná se o Langmuirovský 

typ a je příznačný pro mikroporézní materiály s malou plochou vnějšího povrchu (zeolity, 

aktivní uhlí nebo například některé porézní oxidy). Mikropóry se naplňují rychle při 

nižších tlacích a pro vyšší tlaky vzniká tzv. plato. Vznik plata je způsoben konečnou 

velikostí mikropórů, a čím je plošší, tím se předpokládá nižší vnější plocha. Tato podoba 

je také typická pro chemisorpční izotermy. Typ II představuje adsorpci dusíku na železný 

katalyzátor za teploty -195 °C. Je typický pro makroporézní nebo neporézní materiály 

a také pro neporézní partikulární hmoty. Typizuje BET adsorpční mechanismus 

nekonečně mnoha vrstev. Typ III odpovídá adsorpci bromu na silikagel při 79 °C, vody 

na sklo nebo také dusíku na polyetylen. Adsorpce není preferována při nízkých tlacích 

kvůli nesmáčivým vlastnostem povrchu, a indikuje slabou interakci molekul adsorbentu 

s adsorbátem. Typ IV je podobný typu II, jelikož vykazuje hysterezi, jež souvisí 

 𝜃 =
𝑏𝑝

[1 + (𝑏𝑝)𝑡]
1

𝑡⁄
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s plněním prázdných pórů a nasycený stav, který je způsoben konečným objemem pórů. 

Typický je pro neporézní partikulární hmoty s kapilární kondenzací v „mezičásticovém“ 

prostoru. Typ V představuje adsorpci vody na uhlí při 100 °C. Je podobný typu III. 

Vykazuje hysterezi, nasycený stav a také indikuje slabou interakci adsorbent-adsorbát. 

Typ VI není běžná izoterma. Za nízkých tlaků vykazuje podobnost s typem I, a tak může 

přimpomínat vytváření monovrstvy. Následuje vytváření vícevrstevného systému, jehož 

vrstvy tvoří schody. Výška schodu indikuje množství potřebné na vytvoření jedné vrstvy. 

Příkladem může být adsorpce argonu na grafitický uhlík [46]–[48], [50], [51]. 

1.4.4. Langmuirova izoterma 

Langmuir byl první, kdo vytvořil promyšlenou teorii adsorpce na rovný povrch 

vycházející z kinetiky procesu, tj. z kontinuálního bombardování povrchu molekulami, 

jejich přichytávání a odpovídajícímu uvolňování. Předpoklady Langmuirova modelu 

jsou: 

• všechna adsorpční místa jsou ekvivalentní a pravděpodobnost adsorpce je na 

všech místech povrchu stejná, 

• vytváří se pouze monovrstva, 

• pravděpodobnost adsorpce na danou pozici není ovlivněna obsazením 

sousedních pozic (žádná interakce mezi částicemi adsorbátu). 

Míra bombardování povrchu, vycházející z kinetické teorie plynů, je RS (9), kde p je 

tlak, R univerzální plynová konstanta, T termodynamická teplota a M molární hmotnost. 

Což odpovídá obrovskému množství srážek mezi molekulami plynu a povrchem 

adsorbentu už při normálním tlaku (3 x 1023 srážek cm-2 s-1). Část molekul kondenzuje 

a udrží se určitou dobu na povrchu než opět desorbují. 

(9) 

Ne každá srážka vede k ulpění molekuly na povrchu, proto je zaveden koeficient 

účinnosti zachycení částice na povrchu α. Je třeba vzít v úvahu již obsazené pozice, které 

odráží dopadající molekuly. Rychlost adsorpce Ra, vyjádřená rovnicí (10), odpovídá 

 𝑅𝑆 =
𝑝

√2𝜋𝑀𝑅𝑇
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počtu molů adsorbovaných na jednotku plochy za jednotku času, kde ka a kd jsou 

rychlostní konstanty adsorpce, respektive desorpce. 

(10) 

Rychlost desorpce je úměrná počtu adsorbovaných molekul (11). Ta dále závisí na 

adsorpčním teple Qads a rychlostní konstantě kd∞ pro desorpci odpovídající teplotě jdoucí 

do nekonečna. 

(11) 

V rovnováze se rychlosti adsorpce (10) a desorpce (11) rovnají a lze vyjádřit 

Langmuirovu izotermu (12), kde b je adsorpční (Langmuirův) koeficient, jenž je mírou 

toho, jak moc je molekula adsorbátu přitahována k povrchu. Častěji se využívá závislosti 

adsorbovaného množství nads za rovnovážného tlaku p, která obsahuje množství látky 

potřebné na vytvoření jedné vrstvy nads,m. Obr. 9 ukazuje typický průběh Langmuirovy 

izotermy [46]–[48], [50], [51]. 

(12) 

(13) 

 

Obr. 9: Schematicky znázorněný typický průběh Langmuirovy izotermy. Závislost adsorbovaného 

množství plynu nads v závislosti na tlaku p s vyznačeným saturovaným množstvím nads,m (množství na 

vytvoření monovrstvy). 

Langmuirova adsorpční izoterma se často používá pro popis chemisorpce. Přestože 

se jedná o poměrně jednoduchý model, stále nachází uplatnění při studiu adsorpcí na nové 

materiály a je základem dnes asi nejvýznamnějšího modelu adsorpce – BET teorie. 

Fyzisorpce mikroporézních adsorbentů vykazují stejný tvar adsorpční izotermy, ovšem 

 𝑅𝑎 =
𝛼𝑝

√2𝜋𝑀𝑅𝑇
(1 − 𝜃) = 𝑘𝑎𝑝(1 − 𝜃) 

 𝑅𝑑 = 𝑘𝑑𝜃 = 𝑘𝑑∞𝑒−
𝑄𝑎𝑑𝑠

𝑅𝑇 𝜃 

 𝜃 =
bp

1 + bp
 

 𝑛𝑎𝑑𝑠 = 𝑛𝑎𝑑𝑠,𝑚

pb

1 + pb
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to neznamená, že probíhá Langmuirovský mechanismus adsorpce [50]. Studie prokázaly 

dobrou shodu například při adsorpci CO2 na jíly a pískovec [52], adsorpci mastných 

kyselin na montmorillonit [53] nebo Cu+2 iontů na TiO2 nanotrubičky modifikované  

β-cyklodextriny [54]. 

1.4.5. BET izoterma 

Většina zmíněných izoterem se potýká pouze s monovrstevným pokrytím 

(s výjimkou Freundlichovy, která nemá nasycený stav). Molekuly se nejdříve na povrchu 

usazují jako vrstva. Když relativní tlak dosáhne dostatečné velikosti (~0,1), začnou se 

tvořit vícevrstevné struktury. Brunauer, Emmett a Teller byli první, kteří sepsali teorii, 

jež s tímto počítá. Adsorbovaná molekula se může stát novou adsorpční pozicí ve vyšších 

vrstvách. Linearizovaný tvar BET izotermy (14) představuje asi nejpoužívanější podobu 

této teorie. 

(14) 

Konstanta C je závislá na adsorpčním a kondenzačním teple a na termodynamické teplotě. 

po představuje tlak nasycených par, nads je množství adsorbovaných molekul a nads,m je 

maximální možné adsorbované množství v jedné vrstvě. 

Rovnice vychází z Langmuirova modelu, což přináší problém s energeticky 

homogenním rovinným povrchem (idealizovaný stav). Dalšími problémy jsou 

neomezený počet vrstev, které se mohou na povrchu vytvořit, a představa identických 

vrstev (se stejnými vlastnostmi). Z těchto důvodů nemůžeme proložit tímto modelem 

celou reálnou adsorpční izotermu (rozsah platnosti je p/p0 = 0,05-0,35). Pro vyšší tlaky 

se projevuje kapilární kondenzace (Obr. 10), což není přívětivý jev pro multivrstevnou 

analýzu [46]–[48], [50], [51]. 

 
𝑝

𝑛𝑎𝑑𝑠(𝑝0 − 𝑝)
=

1

𝑛𝑎𝑑𝑠,𝑚𝐶
+

C − 1

𝑛𝑎𝑑𝑠,𝑚𝐶
∙

𝑝

𝑝0
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Obr. 10: Schematicky znázorněná jednovrstevná a vícevrstevná kondenzace a kapilární kondenzace. 

BET izoterma je extenzivně využívána při měření specifického povrchu, který může 

být vypočítán z pokrytí monovrstvy nads,m (lze získat ze sklonu linearizované formy) 

a plochy obsazené jednou molekulou. Různé modifikace se snažily vyřešit problémy. 

Příkladem je model N-BET, kde je počet adsorbovaných vrstev omezen, nebo 

Andersonova rovnice, kde byl rovnovážný tlak p nahrazen výrazem kp, kde k je 

numerický parametr, jehož dosazením bylo docíleno použitelnosti rovnice ve větším 

rozsahu tlaků [50]. 

1.4.6. Adsorpce v pórech 

Velkou část celkového povrchu adsorbentu tvoří vnitřní povrch, do kterého spadají 

póry materiálu. Podle doporučeni IUPAC póry rozdělujeme podle průměru na: 

• makropóry  d > 50 nm, 

• mezopóry   50 nm > d >2 nm, 

• mikropóry  2 nm > d. 

Na stěnách makropórů a mezopórů dochází k vícevrstevné adsorpci až po naplnění pórů 

a kapilární kondenzaci. U mikropórů dochází k objemovému zaplňování a netvoří se 

vrstvy. Důvodem je překryv potenciálů protilehlých stěn, a tím navýšení adsorpčního 

potenciálu. Menší póry znamenají větší překryv a vyšší adsorpční potenciál, proto 

dochází k naplňování při nízkých tlacích. Tento silný potenciál je způsoben disperzními 

silami. Teorie založené na těchto silách zahrnují Polanyiho a hlavně Dubininovu. Dubinin 

zavedl termín objemového zaplňování a jeho teorie je základem pro mnoho rovnic, které 

se v současnosti používají pro popis rovnováh v mikroporézních pevných látkách. 

Příkladem je Dubininova–Radushkevichova (D-R) rovnice vhodná pro popis 
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mikroporézních materiálů. Charakteristickou formou izotermy mikroporézních látek je 

typ I, to ovšem neznamená, že dochází k jednovrstevné adsorpci. Maximální adsorbované 

množství tedy neodpovídá monovrstvě [46]–[48], [50], [51]. 

Základem teorie objemového plnění je závislost θ (15) na adsorpční afinitě, neboli 

Polanyiho adsorpčním potenciálu A (16),  

(15) 

(16) 

charakteristické energii daného systému E (míra adsorpční síly mezi adsorbátem 

a adsorbentem) a parametru n souvisejícím s distribuční funkcí. Dubinin a jeho 

spolupracovníci zvolili Weibullovu distribuční funkci a parametr n=2 byl nejdříve 

navržen ve spolupráci s Radushkevichem. Vzhledem k objemovému zaplňování je 

θ vyjádřen objemově jako poměr objemu adsorbátu v mikropórech Vmikro a maximálnímu 

objemu, který může adsorbát zaujmout V0. Sestavením předešlých poznatků získáme  

D-R izotermu (17), ze které můžeme získat údaje o množství adsorbátu potřebného 

k zaplnění mikropórů [46]–[48], [50], [51]. 

(17) 

D-R izoterma popisuje dobře mnoho uhlíkatých látek s poměrně úzkou distribucí 

velikostí pórů. U vzorků s vyšší mírou heterogenity, způsobenou širší distribucí, 

nepopisuje D-R rovnice experimentální data moc dobře. Dubinin s Ashtakovem navrhli 

další formu (18), 

(18) 

kde zahrnuli míru heterogenity v parametru n (empirická konstanta) [46]–[48], [50], [51]. 

1.4.7. Difuze a adsorpce v porézním médiu 

Znalosti adsorpčních rovnováh jsou nejdůležitější částí porozumění adsorpčním 

systémům. Nicméně k správnému návrhu a výrobě adsorbéru je nutné znát i kinetiku 

procesu, protože materiály s velkým specifickým povrchem, a tedy vysokým potenciálem 

stát se dobrým adsorbentem, mohou být limitovány schopností molekul difundovat 

k vnitřnímu povrchu. Při adsorpci na porézní média je třeba vzít v úvahu všechny kroky 

 𝜃 = 𝑓(𝐴/𝐸, 𝑛) 

 𝐴 = −𝑅𝑇𝑙𝑛 (
𝑝

𝑝0
) 

 𝑉𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 = 𝑉0exp [− (
𝑅𝑇

𝐸
)

2

𝑙𝑛2 (
𝑝

𝑝0
)] 

 𝑉𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 = 𝑉0exp [− (
𝑅𝑇

𝐸
)

𝑛

𝑙𝑛𝑛 (
𝑝

𝑝0
)], 
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procesu předcházející samotné adsorpci. Mezi tyto děje patří difuze k vnějšímu povrchu 

adsorbentu a difuze k vlastnímu povrchu adsorbentu. Nejpomalejší proces určuje rychlost 

adsorpce. U fyzisorpce to bývá difuze póry a u chemisorpce aktivovaná adsorpce [48]. 

Porézní struktura reálné pevné látky bývá tak složitá, že je potřeba přistupovat 

k zjednodušenému modelování, aby bylo možné vytvořit matematickou reprezentaci. 

Jednou z nejjednodušších možností je představa porézní struktury jako soustavy 

paralelních kapilár. Pokud bude uvažována jejich délka jako Lk, délka media jako L, která 

není stejná vlivem náhodné orientace kapilár, pak může být definován parametr zakřivení 

τ =Lk / L [48]. 

Existuje několik základních módů transportu uvnitř porézního media: 

Molekulární difuze: Tlak plynu je natolik nízký, že je pravděpodobnější srážka molekuly 

se stěnou než s jinou molekulou adsorbátu (Obr. 11). Tento stav nastává, pokud je střední 

volná dráha větší než průměr póru. Závisí na hmotnosti molekul a to tak, že molekuly 

s nižší hmotností se pohybují rychleji než ty těžší, pokud jsou vystaveny stejnému 

koncentračnímu gradientu. Hnací silou jsou srážky molekul se stěnou a koncentrační 

gradient, takže molekuly různého typu se pohybují nezávisle na sobě a tímto 

mechanismem je umožněna separace. Parametr definující tento transport je Knudsenovo 

číslo Kn (19). Pokud má hodnotu menší než 0,1, tak se jedná o viskózní tok, pokud vyšší 

než 0,5, tak o molekulární proudění. Mezi 0,1 a 0,5 se jedná o přechodové proudění. 

 

(19) 

 

Obr. 11: Molekulární difuze. 

Viskózní tok: Je poháněn gradientem tlaku a nedochází k separaci složek (Obr. 12). 

Všechny molekuly se pohybují kontinuálně stejnou rychlostí. Charakterizujícím 

parametrem je viskozita směsi. 

 𝐾𝑛 =
𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑣𝑜𝑙𝑛á 𝑑𝑟áℎ𝑎

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙á𝑟𝑦
=

𝜆

𝑑
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Obr. 12: Viskózní tok. 

Difuze: Jedná se o výsledek vzájemných srážek molekul (Obr. 13), které jsou dominantní. 

Charakteristikou je difuzní koeficient D. 

 

Obr. 13: Schéma difuzního pohybu. 

Povrchová difuze: Různé částice mají různou pohyblivost na povrchu díky rozdílné 

interakci. Částici musí být dodána dostatečná energii k přeskoku na jinou adsorpční 

pozici (Obr. 14). Tento jev se dá využít například při separaci binární směsi. V kontrastu 

s molekulární difuzí, vliv povrchové difuze stoupá s hmotností a velikostí adsorbované 

molekuly, jež se snadněji kondenzují a adsorbují vlivem vyšší hustoty [48]. 

 

Obr. 14: Povrchová difuze. 

Při nízkých koncentracích adsorbátu jsou částice často izolované, ale přeskakují 

z jedné adsorpční pozice na druhou. Jako je tomu u adsorbovaných atomů mědi, jež se 

sorbují v podobě monomerů nebo dimerů při teplotě 7 K na povrchu krystalu stříbra. 

Monomery vykonávají náhodné přesuny a dimery se „pouze“ otáčí na místě [55]. 
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1.4.8. Role aktivace a povrchových úprav adsorbentu 

Velkou roli v adsorpčních procesech hraje specifický povrch materiálu, distribuce 

a objem pórů. Pojem aktivace bývá nejčastěji spojován s generací porézní struktury 

uhlíkatých materiálů. Ať už chemickou nebo fyzikální aktivací se snažíme dosáhnout 

dobře definované porézní struktury. Důležitými parametry pro aktivační proces jsou 

teplota a doba aktivace. Chemická aktivace uhlíkatých materiálů zahrnuje 

impregnaci aktivačním činidlem (například KOH, NaOH, ZnCl2 nebo H3PO4) v kapalné 

formě a tepelné zpracování. Poté musí být materiál důkladně promyt, aby byl zbaven 

zbytkového činidla a jiných produktů vytvořených během reakce, což je velkou 

nevýhodou těchto metod, protože se jedná o zdlouhavý proces a nemusí být odstraněny 

všechny znečišťující látky. Přesto se jedná o preferovanější metodu díky nižším 

procesním teplotám a kratší době aktivace. Během tepelného zpracování je za fyzikální 

aktivace materiál vystaven vodní páře, CO2 nebo jejich kombinaci. Oxidace aktivačním 

plynem značně zvyšuje mikroporozitu finálního produktu [56], [57]. 

Povrchovými modifikacemi lze upravit povrchové a fyzikální vlastnosti nebo 

selektivitu adsorbátu. Přestože má aktivní uhlí vysokou CO2 adsorpční kapacitu, vykazuje 

malou selektivitu vůči tomuto plynu, což jej omezuje v aplikacích. Chemickými 

modifikacemi můžeme problém zmírnit. Vzhledem k tomu, že CO2 je slabá Lewisova 

kyselina, po zakomponování Lewisovy báze lze očekávat zvýšení zachycování CO2. 

Dusíkaté funkční skupiny mají obecně zásaditý charakter poskytující elektron-donorové 

vlastnosti. Problémem u amino skupin bývá uvolňování amoniaku během tepelné 

regenerace materiálu. Dopování kovy může také zlepšit sorpční vlastnosti CO2 jako je 

tomu u aktivního uhlí obsahující 3-10 hmotnostních procent Mg. Vyšší obsah hořčíku 

sice snížil specifický povrch (z 760 m2/g na 615 m2/g), ale zvýšil CO2 adsorpční kapacitu 

[56], [57]. 

1.4.9. Praktické aplikace sorpčních procesů 

Proces separace pomocí sorpčních procesů může probíhat na základě třech různých 

mechanismů: sterického, rovnovážného nebo kinetického. U sterického separačního 

mechanismu má porézní materiál takové dimenze pórů, že dovolují malým molekulám 

nebo částicím vstup, zatímco větší jsou odděleny. Rovnovážný mechanismus je založen 
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na rozdílné schopnosti pevné látky adsorbovat různé látky. Látky s vyšší adsorpční 

afinitou jsou selektivně odstraňovány adsorbentem z media. Kinetický mechanismus 

využívá rozdílných difúzních rychlostí látek do pórů. Kontrolou doby expozice můžeme 

odstranit rychleji difundující látky. 

V lékařství se využívá především sorpčních vlastností aktivního uhlí při otravě, kdy 

navázáním toxické látky zabraňuje jejímu postupu z trávicí soustavy dále do těla 

postiženého. Separační vlastnosti se také uplatňují při odstraňování těkavých produktů 

nebo těžkých kovů [6], [20], výrobě pitné vody nebo jsou například součástí ochranných 

dýchacích masek. Důležitou aplikací je separace v chromatografii [58], kde je mobilní 

fáze rozdělena na základě různých afinit (založeno na specifických nekovalentních 

interakcích molekul analytu s molekulami stacionární fáze) nebo pomocí molekulárních 

sít (menší molekuly jsou schopné průniku do stacionární fáze, tím jsou odstraněny z toku 

mobilní fáze, průměrná doba pobytu tedy závisí na efektivní velikosti molekul analytu). 

Skladování plynů je další velkou aplikací adsorpčních procesů. S blížícím se 

problémem nedostatku fosilních paliv, se hledají vhodné alternativy. Mezi kandidáty se 

řadí mimo jiné vodík a přírodní plyny jako je metan. Velkou výzvou je ovšem jejich 

skladování, které je možné prostřednictvím adsorpce na vhodné materiály [23], [59]. 

V oblasti vakuové techniky se využívá kryovývěv, jež zachytávají molekuly plynů 

a výparů na chladném povrchu. Aplikovatelné jsou na různé plyny v závislosti na 

dosažitelné teplotě (účinnost také závisí na bodu tuhnutí a varu plynů). Někdy jsou 

využívány k zamezení návratu kontaminantu (například umístění před difuzní pumpu 

zabraňuje zpětnému proudění oleje). 

V případě charakterizace materiálů se využívá tzv. BET analýza pro zjišťování 

specifického povrchu látek. Dvě základní techniky jsou statická a dynamická adsorpce 

plynu (nejčastěji N2). U statické metody je do komory s analytem napumpováno určité 

množství plynu a ze změny tlaku plynu se vypočítá jeho adsorbované množství. Ze 

znalosti velikosti molekuly můžeme vypočítat specifický povrch. Dynamická metoda 

zahrnuje proudění směsi plynu komorou se vzorkem. Detektor snímá změny složení 

plynu během adsorpce (snížení/zvýšení koncentrace adsorbovaných molekul), ze kterých 

lze vypočítat adsorbované množství plynu a následně specifický povrch [50]. 
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1.5. Fotokatalýza 

Atomové uspořádání polovodivých fotokatalyzátorů dává vzniknout energetickým 

pásům. Z pásové teorie krystalických látek vyplývá formace vodivostních a valenčních 

pásů, které jsou odděleny pásem zakázaných energií. U vodičů existuje překryv těchto 

dvou energetických pásů. Polovodiče, jako třetí ze základních typů pevných látek, se od 

izolantů liší pouze šířkou zakázaného pásu. Jako přibližný předěl mezi polovodičem 

a izolantem se často uvádí šířka zakázaného pásu 3 eV, ale tato hranice není pevná, což 

dokazují jedny z nejpoužívanějších polovodivých materiálů v oblasti fotokatalýzy TiO2  

[8] a ZnO [60] se šířkou zakázaného pásu 3,2 eV (anatasová forma), respektive 3,3 eV. 

U katalytických reakcí se nemění chemická identita katalyzátoru, stejně je tomu 

u fotokatalýzy, kdy se nemění struktura ani chemické složení polovodiče. Prvním krokem 

je absorbce fotonu s energií ε = (hv) dostatečnou k produkci excitonového páru elektron-

díra. Základní princip fotokatalytické reakce uskutečňující se na polovodivém materiálu 

je znázorněn na Obr. 15. 

 

Obr. 15: Zjednodušené schéma fotokatalytického procesu. hv je označení fotonu, A a D označení 

akceptoru, respektive donoru, h+ a e- představují vodivostní částice díru a elektron. 

Pokud je energie dopadajícího záření větší než šířka zakázaného pásu, generují se po 

absorpci dostatečně energetického fotonu elektrony a díry ve vodivostním, respektive 

valenčním, pásu. Elektrony a díry se účastní redoxních reakcí s látkami adsorbovanými 

na povrchu polovodiče. V případě rekombinace páru nosičů dochází k produkci tepla 

a fotokatalytická reakce neprobíhá. Proto je třeba modifikovat materiály tak, abychom 

zvýšili dobu života vodivých částic, které difúzí pronikly na povrch nanočástic [61]–[63]. 
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Fotokatalytická aktivita závisí na několika důležitých parametrech, a to: 

• absorpční a adsorpční vlastnosti fotokatalyzátoru, 

• rychlost rekombinace nosičů náboje. 

• pozice vodivostního a valenčního pásu 

• typ a vlastnosti poruch ve struktuře materiálu 

• velikost a morfologie povrchu fotokatalyzátoru 

Struktura materiálu je důležitá z hlediska absorpce záření a adsorpce katalyzovaného 

materiálu. Difúzní a reflexní vlastnosti lze upravit změnou rozměrů struktur nebo 

morfologií povrchu. Úpravou velikosti částic můžeme ovlivnit velikost specifického 

povrchu, energii zakázaného pásů nebo přístup molekul reaktantů k povrchu 

fotokatalyzátoru. Velikostí specifického povrchu můžeme zvýšit reakční povrch, a tím 

výrazně zvýšit efektivitu fotokatalýzy [62]. 

Význam specifického povrchu pro efektivitu fotokatalytické reakce 

Fotokatalýza je povrchová reakce, proto úpravou velikosti specifického povrchu 

můžeme ovlivnit fotoaktivitu materiálu. Zvětšováním dostupného povrchu zvětšujeme 

reakční plochu, tím se zvětší objem reagujících látek a urychlí proces fotokatalýzy. 

Vzhledem ke komplexnosti děje musíme uvažovat i další okolnosti, jako je rekombinace 

nosičů náboje na defektech povrchu působící negativně na celý proces. Se zvětšujícím se 

specifickým povrchem roste i počet defektů a pravděpodobnost rekombinace 

s výsledným snížením fotoaktivity. Obecně platí, že zvýšením specifického povrchu 

dochází ke zlepšení fotokatalytických vlastností materiálu [62], [64]. 

Difúze nosičů k povrchu 

Fotony, dopadající na fotokatalyzátor, nemusí být absorbovány hned na rozhraní, ale 

mohou proniknout hlouběji a excitovat elektrony uvnitř materiálu. Pokud bychom 

uvažovali rutil (jedna z forem TiO2), jenž má pro vlnovou délku světla 360 nm optický 

absorpční koeficient 9∙104 cm-1, pak intenzita světla klesne na hodnotu 1/e ve vzdálenosti 

110 nm od vniku, takže u nanočástic dochází ke generaci vodivostních párů i ve středu, 

které difundují směrem k povrchu nanočástice. Během této difuze dochází i k jejich 

zpětné rekombinaci a tím ke snížení efektivity fotokatalytického procesu zmenšením 

počtu elektronů a děr účastnících se reakce [62]. 
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1.5.1. Redoxní potenciál a poloha zakázaného pásu 

Důležitým faktorem v polovodičové fotokatalýze je šířka zakázaného pásu a úrovně 

vodivostního a valenčního pásu. Redoxní potenciál potřebný k oxidaci je dán polohou 

valenčního pásu a redoxního potenciálu oxidované molekuly (Obr. 16) vůči normální 

vodíkové elektrodě [65]. 

 

Obr. 16: Polohy zakázaných pásů a redoxních potenciálů vůči NHE. 

Dekompozice organických sloučenin může probíhat přímo oxidací či redukcí látek 

nebo fotogenerovanými radikály. 

1.5.2. Praktické aplikace fotokatalytických procesů 

Nejčastěji používaným materiálem je anatasová forma TiO2, jenž nachází uplatnění 

v samočistících povlacích [66] a tkaninách [67]. Fotokatalytické povlaky umožňují 

rozklad většiny organického materiálu aktivací UV zářením. Takové povrchy bývají 

navíc perfektně smáčeny vodou (superhydrofilní), což umocňuje samočistící vlastnosti. 

Další výhodou je antibakteriální působení [68] a odolnost proti kondenzaci par (zamlžení) 

[69] při ošetřování venkovních skel. K rozšíření aplikovatelnosti je ovšem potřeba zlepšit 

generaci nosičů náboje e- a h+ při osvětlení slunečním zářením, například dopování [60]. 

V oblasti energetiky se svět snaží vypořádat s blížící se hrozbou nedostatku fosilních 

paliv. V popředí zájmu je využití vodíku jako čistého zdroje energie. Nicméně vyvstávají 

problémy s produkcí a uskladňováním. Ekologicky šetrnou odpovědí by mohlo být 

fotokatalytické štěpení vody [70], [71], ke kterému je teoreticky potřeba pouze sluneční 

záření, vody a fotokatalyzátoru. Tak je tomu například u produkce H2 pomocí nanodrátů 

Ta2O5  [72]. Nanostruktura zlepšuje produkci H2 oproti bulkovému Ta2O5 až 

desetinásobně. Nebo využití „odpadního“ karbidu křemíku z produkce solárních článků 
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[3]. Molekuly vody jsou redukovány elektrony za vzniku molekuly H2 a oxidovány 

dírami na O2. 

Zvýšené obavy ze znečišťování životního prostředí dávají vzniku novým metodám 

odstraňování polutantů ze vzduchu [1], [8] i vody [2], [73]. Mezi ně se řadí  

i fotokatalytická dekompozice kvůli jejímu potenciálu rozkládat široké spektrum 

organických i anorganických látek [74] bez nutnosti dodávat značné množství energie 

(fotodegradace probíhá za pokojových teplot a tlaků a navíc většinou rozkládá organické 

polutanty na vodu a oxid uhličitý). Nejvíce studií se zaměřuje na polovodiče jako jsou 

oxid titaničitý, sulfid kademnatý nebo oxid zinečnatý, protože vykazují vysokou 

efektivitu při rozkladu těkavých organických sloučenin, oxidu uhličitého [75] oxidů 

dusíku (NOx) [7] a síry (SOx) a látek znečišťujících vodu [1], [8]. 

1.6. Regenerace sorbentu 

Sorbenty na sebe váží látky ze svého okolí, ale mají své limity. Po určité době dojde 

k nasycení a sorbent již dále neplní svou funkci. Z tohoto důvodu je nutno materiál po 

nasycení sorpční kapacity vyměnit nebo vyčistit jeho sorpční povrch, tedy „regenerovat“, 

fyzikálními či chemickými procesy. Výměna materiálu je dále spojena s likvidací 

použitého sorbentu, na kterém jsou navázány mnohdy toxické, jedovaté nebo jinak 

nebezpečné látky, a finančními náklady na pořízení nového materiálu. V tomto ohledu se 

zdají být lepší sorbenty s možností regenerace. Každý způsob regenerace přináší jiné 

problémy a výhody, ale mnoho z nich trpí nedokonalostí obnovy sorpční kapacity, kdy je 

potřeba materiál po určitém počtu cyklů vyměnit. Například v praxi se pro regeneraci 

aktivního uhlí nejčastěji používá metoda regenerace s horkými plyny, která ovšem 

neregeneruje aktivní uhlí kompletně [76]. Z tohoto důvodu jsou hledány efektivnější 

a méně ekologicky zatěžující metody a neustále optimalizovány ty již zaběhnuté. 

Pro klasifikaci regeneračních metod jsou důležitá dvě kritéria: mechanismus 

regenerace a regenerační činidlo. Mechanismus regenerace může probíhat různými 

cestami. Některé posunují adsorpční rovnováhu ve prospěch desorpce (zahřívání, změna 

tlaku, změna pH) a další využívají vlastností okolního média schopného extrakce 

adsorbátu [25]. Adsorbát může také být chemicky převeden na látky, jež lze lépe 

odstranit. Regenerační činidla zahrnují inertní látky (inertní plyny, páru), reakční činidla 

(oidická atmosféra…), rozpouštědla (organická, superkritická), elektrické pole, 
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elektromagnetické vlnění nebo také mikroorganismy [25]. Základním způsobem čištění 

sorbentů je tepelná regenerace. Dále pak lze využít například oxidačně redukční reakce, 

„proplachu“, surfaktantů, sníženého tlaku nebo například katalytické reakce. Vzhledem 

k popularitě aktivovaného uhlí se mnoho studií zabývá regenerací právě tohoto sorbentu. 

Cyklicky prováděné oxidační a redukční procesy, proplach vzduchem a vodní párou 

byly využity při testování regenerace Ca-Al-O sorbentu využívaného pro sorpci H2S [77]. 

Nasycený poměr síry a vápníku byl mezi 0,82 a 0,88 v závislosti na obsahu vápníku. Sírou 

nasycený sorbent nešlo kompletně regenerovat proplachem vzduchem, ale cyklické 

vystavování oxidační a redukční atmosféře (čtyřikrát během jednoho regeneračního 

cyklu, kde oxidační atmosféra obsahovala 3 % O2 a redukční 10 % H2) obnovilo sorpční 

vlastnosti sorbentu, který vykazoval stabilní výsledky po pět regeneračních cyklů. 

Sorbent dále vykazoval vysokou stabilitu při regeneraci vodní párou. Regenerace 

probíhala při 850 °C a materiál vydržel šest cyklů [77]. 

Montmorillonit je efektivním sorbentem pro odstraňování některých iontových 

sloučenin [78]. Katalytická regenerace byla využita při odstraňování 1-butyl, 2,3-

dimethyl imidazolium chloridu s kapacitou 25 mg/g. Bylo využito Fentonovy reakce 

(chemická reakce, kdy v přítomnosti tranzitních kovů - Fe2+, Cu+ - se H2O2 redukuje 

a vzniká vysoce aktivní a toxický hydroxylový radikál [79]) využitím katalytických 

vlastností železa přirozeně se vyskytujícího v jílech. Bylo dosaženo téměř původní 

kapacity regenerovaného materiálu [78]. 

S dnešní pokročilou výpočetní technologií dochází k rozmachu matematického 

modelování různých procesů. Výjimkou není ani regenerace sorbentu. V potaz se musí 

vzít i složitá změna morfologie během cyklů, slinování sorbentu a jak sorpčních procesů, 

tak případných reakcí. Jeden z příkladů je matematický model opakované 

sorpce/regenerace sorbentu založeném na CaO, kde se autorům povedlo napsat program 

poskytující data v dobré shodě s reálnými experimentálními výsledky [4]. Vytvořením 

obecného modelu by bylo možné ušetřit nemalé prostředky vydané na provádění 

experimentů vybráním vhodných podmínek pro regeneraci [4], [80]. 

Účinnost procesu se hodnotí pomocí regenerační účinnosti (RE (20)).  

(20)  𝑅𝐸 =
𝑞𝑟𝑒𝑔

𝑞𝑜𝑟𝑖𝑔
∙ 100% 
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Ta je definována jako podíl adsorpční kapacity po regeneraci (qreg) a před ní (qorig) [25]. 

1.6.1. Tepelná regenerace 

Termální regenerace je v podstatě zahřívání nasyceného sorbentu tak, aby byla 

dodána systému potřebná energie k narušení vazeb adsorbent-adsorbát, aniž by došlo 

k poškození sorbentu. Tyto metody se v průmyslu často využívají k odstranění 

sorbovaných těkavých organických rozpouštědel [25]. 

Druhou možností je termální degradace sorbátu před samotnou desorpcí. Provádí se 

v proudu horkého inertního plynu (N2, He nebo Ar) i přes zmíněný nedostatek, týkající 

se neúplné regenerace sorpční kapacity, je díky své jednoduchosti tato metoda v průmyslu 

velice populární [25], [76]. Dekompozice vyžaduje vyšší teploty, a proto také dochází 

k narušování porézní struktury sorbentu a může docházet k jeho vypařování, což musí být 

započítáno do analýz produktů regenerace [24]. 

Kvůli rozšíření předešlých metod existují snahy pro vylepšení efektivity. Jednou ze 

zajímavých modifikací je termální katalytická regenerace, kdy je sorbent naimpregnován 

katalyzátorem (Cu, Fe, Ni, Cr). V přítomnosti katalyzátoru narůstá počet pozic pro 

polutanty vázané slabými interakcemi, usnadňujících dekompozici i desorpci. Nedochází 

ale ke snížení regeneračních teplot a dochází k mírnému poklesu specifického povrchu 

[81], [82]. 

Pro sorpci H2S byla v jedné ze studií použita plátová struktura oxidů zinku a hliníku. 

Regenerace proběhla za ideálních podmínek s efektivitou 99.8% a regenerovaný sorbent 

pořád vykazuje vysokou kapacitu pro sorpci síry, což znamená, že má velký aplikační 

potenciál pro průmyslové odsíření horkého uhelného plynu [5]. 

1.6.2. Chemická regenerace 

Pod tuto kategorii spadá mnoho různých metod díky rozmanitosti chemických činidel. 

Aktivní uhlí lze regenerovat za atmosférického tlaku a laboratorní teplotě pomocí čisté 

vody. Tato metoda funguje na principu vyrovnávání koncentrací slabě vázaného sorbátu. 

Ovšem vykazuje slabou účinnost vůči organickým sorbentům (nízká rozpustnost) 
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a regenerační účinnost je často velmi malá a snižuje se s počtem regeneračních cyklů 

[83], [84]. Extrakcí ale znečišťujeme čistou vodu. Přidáním soli (NaCl nebo NaNO3) 

můžeme dosáhnout nárůstu efektivity extrakce u aktivního uhlí z 10 % až na 100 % [18]. 

Superkritická kapalina má vhodné vlastnosti pro extrakci sorbátu, protože mají nízkou 

viskozitu, vysokou difuzivitu a CO2 a voda nepředstavují takovou ekologickou zátěž jako 

organická rozpouštědla. Představují tedy dobrá rozpouštědla organických sloučenin [85]. 

Regenerace superkritickou vodou při 260 barech a mezi 400 – 500 °C poskytuje v čase 

okolo deseti minut až 100 % účinnost [86]. Pro experimenty je mnohem méně náročné 

použití CO2, které má nižší nároky pro přechod do superkritického stavu [84]. 

Regenerace za oxidačních podmínek, mimo regenerace povrchu, také rozkládá 

sorbovaný polutant [84], [87]. Používanými oxidačními činidly při regeneraci aktivního 

uhlí jsou O2 nebo H2O2. 

1.6.3. Jiné metody regenerace 

Elektrometody 

Elektrochemická a elektrotermální regenerace sdílí elektrický proud jako činidlo, ale 

liší se mechanismem. Jedná se v podstatě o chemickou, respektive tepelnou, regeneraci, 

ale kvůli dalším nárokům na sorbent (elektrická vodivost a stabilita) a specifickým 

výzvám jsou zařazeny ve své vlastní kategorii. Dobře vodivé vzorky, vhodné pro tento 

typ regenerace, mívají často málo porézní strukturu, což je omezuje v použití a větším 

nasazení [26], [84], [88], [89]. 

Během elektrotermální regenerace je nasycený sorbent zahříván procházejícím 

proudem. Zvýšením teploty dochází k desorpci jako u tepelné regenerace. Metoda je při 

zvolení vhodného materiálu a cílového sorbátu velice rychlá a účinná (> 99%) [80], [89]. 

Elektrochemická regenerace se provádí v elektrochemickém aparátu sestávajícího se 

z nádržky napuštěné elektrolytickým roztokem s ponořenými elektrodami. Nasycený 

sorbent je připojen k jedné z elektrod a podroben katodické nebo anodické regeneraci. 

Někdy je vzorek v celém prostoru mezi elektrodami[26], [88]. 

Biologická regenerace 
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Regenerace může proběhnout i pomocí metabolických procesů mikroorganismů 

degradujících sorbované polutanty. Jedná se o jednoduchou „eco-friendly“ metodu, 

přinášející jiné problémy a výzvy, a to zdlouhavost procesu [90], problém s odstraněním 

mikroorganismů a nízkou účinnost procesu [84], [91]. Existují dvě různé teorie procesu 

regenerace. První říká, že mikroorganismy jsou velké na průnik do některých porézních 

struktur a degradace/desorpce probíhá skrze jimi produkované enzymy. Ve vědeckých 

kruzích více přijímanou hypotézou je degradace polutantu mikroorganismy až po jeho 

desorpci a difuzi do objemu média [84], [90]. 

1.6.4. Fotokatalytická regenerace 

V nedávné době se začala společnost více zabývat otázkou ochrany životního 

prostředí a je vyvíjen tlak na průmysl a vývoj, aby jej nové technologie, co nejméně 

zatěžovaly, a pokud možno, i čistily. S rozmachem fotokatalýzy a hledáním ideálního 

fotokatalyzátoru jsou vyvíjený i další procesy spojené s fotokatalytickým procesem, jako 

jsou produkce vodíku [92], redukce CO2 [12] nebo antibakteriální účinky [93]. Popularita 

především způsobena tím, že v ideálním případě není nutné do systému dodávat velké 

množství energie a celá reakce probíhá pouze za vystavení systému slunečnímu záření. 

Jednou z aplikací je právě regenerace sorbentu. Pokud vykazuje sorbent 

i fotokatalytickou aktivitu, je ho možné regenerovat i působením elektromagnetického 

záření. Fotokatalytickou reakcí dojde k rozložení sorbátu na jiné látky, ideálně s menší 

afinitou vůči sorbentu, a ty jsou následně odplavovány. Fotokatalytický proces (viz 

kapitola 1.5) lze využít při regeneraci sorpčních materiálů ve dvou režimech. Prvním je 

klasická regenerace sorbentu po nasycení jeho sorpční kapacity a odstranění ze sorpčního 

prostředí. Druhou variantou, které by měl být fotokatalyticky aktivní sorbent schopen, je 

fotokatalytická dekompozice sorbátu během sorpce a odplavování meziproduktů („self-

regeneration“) [29], [94]. 

Pardo a kolektiv [94] připravili hydrogel (polymerní 3D strukturovaný materiál 

schopný zadržovat relativně velké množství vody, přičemž se ve vodě nerozpouští [95]) 

obsahující TiO2 poskytující materiálu fotokatalytické vlastnosti. Materiál byl testován na 

sorpci a fotokatalytickou regeneraci pod UV zářením. Materiál byl připraven 

polymerizací kyseliny akrylové za přítomnosti nanočástic TiO2 s průměrem 21 nm. 
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Obr. 17: (a) a (b) Houbovitá struktura hydrogelu s nanočásticemi TiO2 zachycená skenovacím 

elektronovým mikroskopem a (c) agregáty nanočástic TiO2 použité při výrobě [94]. 

Materiál (Obr. 17) byl testován na sorpci methylenové modři (Obr. 18) a antibiotik. 

Sorpční kapacita hydrogelu je 96 mg/g při počáteční koncentraci methylenové modři 

100 mg/L. Při sorpci testovacích antibiotik vykazoval materiál nižší sorpční kapacity 

(84 mg/g pro ofloxacin a 63 mg/g pro ciprofloacin). 

 

Obr. 18: Závislost sorpční kapacity na počáteční koncentraci methylenové modři hydrogelu obsahujícího 

nanočástice TiO2 [94]. 

Z lineární závislosti sorpční kapacity a poskytnutých hodnot lze pouze pro srovnání 

se silikátovým nanokompozitem obsahujícím grafitizovaný g-C3N4 předpokládat, že při 

počáteční koncentraci methylenové modři 1 mg/L by sorpční kapacita byla 1 mg/g 

(kapitola 3.2.2). Dekompozice methylenové modři byla provedena ozářením UV zářením 

a proběhlo 10 úspěšných cyklů, kde si materiál zachoval sorpční kapacitu. Nevýhodou 

materiálu je nutnost ozáření externím zdrojem UV záření [94]. 

Tým pana Liu připravil zeolit potažený TiO2 a testoval jej na sorpci organických 

zbytků rostlinného, živočišného a mikrobiálního původu [29]. Většinu organického 
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materiálu odstranil kompozitní sorbent s adsorpční kapacitou téměř 6 mg/g do pěti minut 

a fotokatalytické vlastnosti TiO2 byly využity pro pět cyklů regenerace sorbentu. Materiál 

se ukázal jako dobrý kandidát pro rychlé odstraňování huminových kyselin. Regenerace 

opět probíhala pod UV zářením a výsledky jsou ukázaný na Obr. 19. 

 

Obr. 19: Procentuální odstranění organických sloučenin z vodného roztoku modifikovaným zeolitem 

v průběhu cyklů [29]. 

Jeong a spol. [14] připravili obal z oxidu zinečnatého na mezoporézních částicích 

oxidu křemičitém s poloměrem 250 – 500 μm (ZnO/SiO2) a úspěšně provedli 

fotokatalytickou regeneraci vystavením nasyceného sorbentu UV záření. Kompozit 

vykazoval vyšší sorpční kapacitu oproti čistému oxidu křemičitému, přestože má nižší 

specifický povrch (312 oproti 261 m2/g). Nicméně průměrný průměr pórů zůstal téměř 

stejný (průměr stoupl z 16,5 nm na 16,9 nm). Byla provedena pouze jedna regenerace UV 

zářením a autoři uvádějí, že sorpční kapacita byla úspěšně obnovena. 

Fotokatalytická regenerace byla také testována na hydroxylovými skupinami 

modifikovaných nanotrubičkách oxidu titaničitého [96]. Studie se primárně zaměřuje na 

selektivitu sorbentu vůči methylenové modři a rhodaminu B, ale poskytuje data 

i k jeho fotokatalytické regeneraci. Povrch nanotrubiček obsahující hydroxylové skupiny 

vykazuje větší afinitu k methylenové modři z důvodu jejich negativního náboje, který 

lépe interaguje s kationickou povahou methylenové modři. Materiál byl podroben třem 

cyklům fotokatalytické regenerace, kdy si zachovává sorpční kapacitu. Při počáteční 

koncentraci 10 mg/L methylenové modři byla sorpční kapacita modifikovaných TiO2 

nanotrubiček 16 mg/g. 
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Velmi výhodné je modifikovat sorbenty tak, aby byly lépe separovatelné z pracovního 

prostředí. Hydrotermální metodou byl připraven sorbent Fe3O4/Bi2S3 s magnetickými 

vlastnostmi používanými právě pro jednodušší separaci nasyceného sorbentu [30]. 

Regenerace probíhala pod simulovaným slunečním zářením (300 W xenonová lampa). 

U sorbentu je nicméně velice znatelné snížení sorpční kapacity už po prvních pár cyklech. 

Účinnost odstraňování klesla z 92 % na 40 % po prvním cyklu a klesla až na 25 % po pěti 

cyklech (Obr. 20 a), což si autoři vysvětlují úbytkem aktivních sorpčních center. Pokles 

nebyl tak výrazný, když i sorpce probíhala pod osvětlením (Obr. 20 b). 

 

Obr. 20: Pět regeneračních cyklů magnetického sorbentu. Na grafu lze vidět výrazný pokles účinnosti 

odstranění barviva, když sorpce probíhala ve tmě (a) a mírný pokles, pokud probíhala při osvícení 

simulovaným slunečním zářením (b) [30]. 

Do metod fotokatalytické regenerace lze také zařadit „nepřímou“ regeneraci přidáním 

fotokatalytického materiálu po úspěšné sorpci a následné regeneraci pomocí ozáření 

světlem příslušných vlnových délek. Biomasa pekařského droždí byla použita pro sorpci 

methylenové modři a rhodaminu B a nepřímo fotokatalyticky regenerována pomocí TiO2 

[31]. Autoři se snažili ještě více zmírnit ekologickou zátěž použitím biomasy. Protože 

sorbent nebyl schopný odstranit barviva byl přidán hydrosol TiO2, připravený sol-gel 

metodou, který po sto, respektive padesáti, minutách degradoval barviva působením UV 

zářením. Sorpční kapacita v průběhu šesti cyklů sorpce-regenerace methylenové modři 

mírně klesala z počáteční hodnoty 51,5 mg/g na 46,7 mg/g. Nevýhodou je hodně nízké 
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pH potřebné pro regeneraci, a to pH = 2. Nízké pH bylo použito pro úplnou desorpci 

barviv [31]. Autoři neuvádějí srovnání experimentu s a bez ozařování. 

Nepřímá regenerace byla také testována na polymerním sorbentu Jalshakti přídavkem 

standardního fotokatalyzátoru P25 (TiO2) [27]. Sorpci a následnou regeneraci testovali 

na několika barvivech, a to methylenová modř, malachitová zeleň a krystalová violeť 

(Obr. 21). 

 

Obr. 21: Závislost účinnosti odstranění barviva z roztoku na hmotnosti použitého sorbentu pro sorpci 

různých barviv (MB – methylenová modř, MG – malachitová zeleň, CV – krystalová violeť) [27]. 

Fotokatalytická regenerace probíhala pod 400 W rtuťovou lampou po dobu osmi hodin, 

ale byly vyzkoušeny i jiné metody regenerace: působení kyseliny (HCl), organické báze 

(dipropyl amin) a komplexotvornou sloučeninu (kyselinu ethylendiamintetraoctovou). 

Autoři uvádí pokles sorpční kapacity po fotokatalytické regeneraci (90 % původní 

hodnoty) a vysvětlují si jej obsazením adsorpčních pozic oxidem titaničitým. Ostatní 

metody obnovily pouze 65 % (působení kyseliny) 62 % (působení báze) a 53 % (působení 

komplexotvorné sloučeniny) z původní sorpční kapacity methylenové modři. Navíc 

fotokatalytický proces sorbovaná barviva degradoval na rozdíl od dalších použitých 

metod, které pouze sorbované látky desorbovali z povrchu a nebyly tak neutralizovány 

[27]. 

Pravděpodobně nejrozšířenější sorbent, aktivní uhlí, lze také regenerovat 

elektromagnetickým zářením [97]. Aktivní uhlí bylo impregnováno dusíkem dopovaným 

oxidem titaničitým, čímž získalo fotokatalytické vlastnosti. Jako cílové polutanty pro 

sorpci byly použity bisfenol-A a sulfadimidin. Regenerace probíhala pod xenonovou 
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lampou o výkonu 1500 W. Specifický povrch sorbentu se pohyboval mezi 678 m2/g 

u nejméně impregnovaného vzorku (20 hm.% dopovaného TiO2) a 434 m2/g u nejvíce 

impregnovaného vzorku (50 hm.% dopovaného TiO2). 
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2. Instrumentace a metody 

2.1. Kontinuální měření adsorpce organického barviva 

Nový způsob kontinuálního měření adsorpce barviv využívá pro vyhodnocení optické 

absorpce rozpuštěného barviva přímo v kapalinové disperzi novou formuli. Ta byla 

odvozena na základě bilance šíření světla v částicových nanodisperzích [98]. Metoda 

aplikuje princip měření koncentrace barviv z patentové přihlášky „Způsob kontinuálního 

měření fotokatalýzy barvivových simulantů“ [34]. Výhoda této metody spočívá ve velmi 

rychlém měření in situ, u kterého nedochází také k narušování systému opakovaným 

odběrem vzorku, určeného k měření koncentrace barviva. 

Pro poměr optické intenzity I(c) rozptýleného paprsku disperzí s koncentrací barviva 

c a optické intenzity I(0) rozptýleného paprsku světla disperzí s nulovou koncentrací 

barviva byl na základě fyzikálního modelu odvozen a experimentálně ověřen vzorec (21). 

(21) 

Před aplikací na vyhodnocení konkrétní disperzní kapaliny obsahující barvivo a sorpční 

nebo fotokatalytické částice je třeba provést kalibraci, která poskytne konkrétní 

numerické hodnoty empirických parametrů α a β. To je provedeno vyhodnocením poměru 

intenzit pro počáteční maximální koncentraci barviva (co) a doplňkovým měřením pro 

poloviční koncentraci téhož barviva co/2 [33], [34]. 

Po vstupu do objemu kapalinové disperze je světlo: 

a) rozptylováno na částicích fotokatalyzátoru.............. parametr β, 

b) absorbováno rozpuštěným barvivem....................... parametr α. 

Po mnohonásobném rozptylu je pak část detekována UV-VIS spektrometrem. 

Pro měření množství adsorbovaného barviva byl použit reaktor [33] založený na 

měření intenzity světla v reálném čase (Obr. 22) teoreticky popsaný výše. 

 
𝐼(𝑐)

𝐼(0)
=

𝑒−𝛼∙𝑐 − 𝛽

1 − 𝛽
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Obr. 22: Vlevo se nachází fotografie měřícího aparátu: (1) Spektrometr (2) Optický kabel spojující reaktor 

se spektrometrem (3) Reakční nádoba (4) Termostat (5) Zdroj pro napájení LED (6) PC pro záznam dat. 

Vpravo se nachází schematicky znázorněný vnitřek reakční nádoby: (1) Měřící nádoba (2) Hladina 

analyzované disperze (3) Termostat (4) Magnetická míchačka (5) Magnetické míchadlo (6) vrchní kryt 

reaktoru s otvory pro přídavná zařízení (7) LED zdroj záření (8) Chlazení LED zdroje a jeho napájení (9) 

Měřící laser (10) Detektor (11) Teploměr [33], [34] 

Pracovní částí reaktoru je nádoba, kde se disperze práškového sorbentu a organického 

barviva intenzivně míchá. Teplota disperze v nádobě je udržována na konstantní teplotě 

20 °C termostatem. Změna koncentrace organického barviva, ke které dojde 

fotokatalýzou nebo adsorpcí, je sledována měřením rozptýleného a odraženého záření 

z laseru. Laser je umístěn shora na krytu měřící nádoby a záření prochází nakloněnou 

hladinou, aby nedocházelo ke zpětnému odrazu z hladiny. Vlnová délka použitého laseru 

závisí na použitém barvivu. Náklon je způsoben intenzivním mícháním disperze. Zpětně 

odražené světlo, odražené od zrcadla umístěného pod měřící nádobou, je zaznamenáváno 

UV-VIS detektorem Ocean Optics USB4000-UV-VIS umístěného taktéž shora na krytu 

měřící nádoby vedle laseru. Spektrum je následně zpracováno v programu Spectrum Suite 

software. Měřená intenzita závisí na koncentraci barviva a s kalibračním měřením jsme 

schopni vypočítat jeho aktuální koncentraci. Použitá formule obsahuje dva parametry, 

proto je před měřením potřeba změřit odezvu vzorku s poloviční koncentrací barviva 

vzhledem k počátečnímu maximu při vlastním měření. Celé měření sorpčních procesů 

probíhá ve tmě [33], [34]. 
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2.1.1. Kontinuální měření fotokatalýzy organického barviva a fotokatalytická 

regenerace 

Fotokatalytické reakce probíhá ve stejném reaktoru jako sorpční proces s tím 

rozdílem, že je shora umístěn vyměnitelný LED zdroj světla o výkonu 10 W pro aktivaci 

fotokatalytického procesu. K dispozici jsou LED zdroje s vlnovými délkami  

415 a 365 nm. Vlnová délka elektromagnetického záření je volena podle typu 

fotokatalyzátoru. 

Neadsorbované barvivo je v centrifuze odseparováno od nasyceného sorbentu. 

Fotokatalytickou regenerací je odstraněn sorbát z povrchu fotokatalytického sorbentu. 

Pro fotokatalytickou regeneraci je nutno v centrifuze opět odseparovat sorbent od 

meziproduktů fotokatalýzy, materiál je poté převeden na práškovou formu (vysušen) 

metodou vakuového vymrazování (kapitola 2.1.3) a opět podroben sorpčnímu testu. 

Regenerace je opakována, z důvodu zjištění životnosti materiálu, tedy kolik cyklů 

fotokatalytické regenerace materiál vydrží. 

2.1.2. Měření specifického povrchu 

V případě charakterizace materiálů se využívá tzv. BET analýza pro zjišťování 

specifického povrchu látek. Dvě základní techniky jsou statická a dynamická adsorpce 

plynu, kde nejčastěji používaným plynem je dusík N2. U statické metody je do komory 

s analytem přivedeno určité množství plynu a ze změny tlaku plynu se vypočítá 

adsorbované množství plynu. Ze znalosti velikosti molekuly můžeme vypočítat 

specifický povrch. Dynamická metoda zahrnuje proudění směsi plynu komorou se 

vzorkem chlazenou na teplotu kapalného dusíku. Detektor snímá změny složení plynu 

během adsorpce (snížení/zvýšení koncentrace adsorbovaných molekul), ze kterých lze 

vypočítat adsorbované množství plynu a následně specifický povrch. Měření probíhá 

v lineární části BET izotermy, kde je zvoleno několik koncentrací a body kvůli výpočtu 

proloženy křivkou. 

Specifický povrch byl měřen na přístroji Qsurf HORIBA SA9601 pracujícím 

v dynamickém režimu. Pokud není uvedeno jinak, tak byl vzorek odplyňován po dobu 

pěti hodin při 150 °C a analýza byla provedena šesti bodovou metodou. 
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2.1.3. Metoda vakuového vymrazování 

Pro lepší manipulaci a použití je nutné převést disperzi částic na práškovou formu. 

Klasickým vysušením by došlo ke slinutí částic na fázovém rozhraní kapalina-plyn a tím 

ke snížení specifického povrchu, a proto je pro převedení použita metoda řízeného 

vakuového vymrazování (schéma je na Obr. 23). Odstranění kapalné fáze probíhá 

v několika základních krocích. První je rychlé zmražení disperze pro zachování 

chaotického uspořádání částic a zabránění jejich aglomeraci. Dále je za definovaného 

tlaku a teploty v lyofilizátor z povrchu sublimováno kapalné medium a vytváří se 

struktury s vysokým specifickým povrchem. Tlakem a teplotou je řízena rychlost 

sublimace ovlivňující strukturu výsledného materiálu. 

 

Obr. 23: Schéma řízené vakuové sublimace disperze Šipkami je naznačena sublimace disperzního prostředí 

(šedě) a formování struktury na sestupujícím fázovém rozhraní (černě) [99]. 

2.1.4. Aerosolová metoda přípravy nanočástic 

Při zvyšování specifického povrchu je výhodné připravovat struktury ve formě mikro 

nebo nanočástic. Metodou aerosolové disperze (schéma je na Obr. 24) lze připravit 

kapalnou disperzi částic a princip spočívá v omezení rozsahu reakce limitováním 

prostoru, ve kterém reakce probíhá. První reaktant je ve formě aerosolové disperze 

dávkován na povrch prudce míchaného roztoku druhého reaktantu, jež je v přebytku. 

Kapka obsahuje omezené množství reaktantu, který se spotřebuje na vznik částice. Pokud 

známe koncentraci reaktantu v kapce, velikost kapek a uvažujeme vznik jenom jednoho 

zárodku na kapku, můžeme predikovat velikost vznikajících částic. Na Obr. 25 lze vidět 

snímek z TEM projektovaných ZnS částic s průměrem cca 50 nm. Metoda umožnuje 
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projektovat i core-shell nanočástice a kontrolováním koncentrace prekurzorů lze 

předpovědět tloušťku shellu [100]. 

 

Obr. 24: Schéma přivádění mikrokapek na povrch míchaného roztoku [100]. 

 

Obr. 25: TEM snímek ZnS částice připravené aerosolovou metodou. 

Univerzálnost metody lze ukázat následujícím příkladu přípravy SiO2-ZnS core-shell 

nanočástic. Metoda binární aerosolové disperze se dá rozdělit do několika dílčích kroků. 

Prvním je vytvoření nanodisperzních kapek obsahujících nanočástice, jež nám budou 

tvořit jádro core-shell struktury (SiO2), v roztoku octanu zinečnatého a vody. Octan 

zinečnatý má funkci prekurzoru pro výrobu skořápky (shellu) na nosných částicích. 

Dispergace směsi byla provedena v nebulizéru OMRON Ultrasonic Nebuliser NE-U17 

(Obr. 26), kde střední průměr aerosolových kapek činí D=3,5μm. 
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Obr. 26: Nebulizér OMRON Ultrasonic Nebuliser NE-U17. V dispergační komoře (1) dochází vlivem 

ultrazvukového pole k vytváření aerosolových kapek z přítomné kapaliny. Kapky o střední velikosti 3,5μm 

jsou ventilátorem vháněny trubicí (2) do reakční komory. Intenzita dispergace je nastavována na ovládacím 

panelu (3). 

V dalším kroku necháváme dopadat aerosolové kapičky na povrch intenzivně 

míchaného vodného roztoku sulfidu sodného ve výrazném koncentračním přebytku  

(Obr. 24). Po dopadu kapička slouží jako mikroreaktor, takže pouze omezené množství 

octanu zinečnatého reaguje se sulfidem sodným ve srážecí reakci a vytvoří na povrchu 

částic SiO2 ZnS-shell. Reakce probíhá přednostně na povrchu přítomných nanočásticích 

oxidu křemičitého, protože heterogenní nukleace nerozpustné fáze ZnS jsou energeticky 

výhodnější než homogenní. Proces končí vytvořením core-shell nanočástic SiO2-ZnS. 
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Obr. 27: Distribuce velikostí provedena metodou DLS. Čárkovaně zaznačeny nanočástice SiO2 (maximum 

d1 = 25 nm) a plnou čarou core-shell struktura SiO2-ZnS (maximum d2 = 31 nm). 

Na Obr. 27 lze vidět distribuci částic před a po vytvoření shellu. Pro experiment byl 

použit sulfid zinečnatý o koncentraci 𝑐𝑁𝑎2𝑆 = 0,47𝑔/𝑙, octan zinečnatý o koncentraci 

𝑐(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2𝑍𝑛 = 3,2𝑔/𝑙 (koncentrace odpovídající požadovanému nárůstu shellu 

o tloušťce ℎ = 5 𝑛𝑚,[100]) a roztok nanočástic SiO2 o koncentraci 𝑐𝑆𝑖𝑂2
= 1,5 𝑔/𝑙. 
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3. Experimentální výsledky a jejich diskuse 

Důležitým parametrem sorpčních struktur je specifický povrch, jehož navyšování 

a měření je věnován podstatný díl experimentální části. Jako základ jsou voleny materiály 

s fotokatalytickými vlastnostmi, s cílem připravit „samočistící“ sorpční struktury 

(schopné fotokatalytické regenerace), které ideálně nebudou trpět problémy všech 

sorpčních materiálů, a to postupnému snižování adsorpční kapacity a nutnosti regenerace 

před znovupoužitím. 

3.1. Sorpční struktury 

3.1.1. Fotokatalytické core-shell lamelární struktury ZnO-(Si)-ZnO s vysokým 

specifickým povrchem 

Lamelární core-shell struktury byly připraveny pomocí vakuového vymrazování, kdy 

vodný roztok křemíkových částic (d ≈ 109 nm) s octanem zinečnatým byl rychle zmrazen 

a podroben vakuové sublimaci. Molekuly octanu se během sublimace přichytily na 

křemíkových částicích. Vzniklé core-shell částice Zn(OAc)2-Si-Zn(OAc)2 (Obr. 28) byly 

dále vysušeny při nižší teplotě (102 °C), aby během odstraňování vody nedošlo k porušení 

lamelární struktury, a následně byl vzorek žíhán v oxidické atmosféře při teplotě 300 °C 

po dobu jedné hodiny.  

 

Obr. 28: TEM snímek core-shell struktury Zn(OAc)2-Si-Zn(OAc)2 [32]. 
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Obr. 29: SEM (vlevo) a TEM (vpravo) snímky lamelární struktury ZnO-Si-ZnO [32]. 

Vzniklá lamelární struktura ZnO-Si-ZnO (Obr. 29 vlevo) byla analyzována metodou 

TEM (Obr. 29 vpravo) a specifický povrch byl určen BET analýzou na 134 m2/g [32], 

[100]. 

3.1.2. Sorpční fotokatalytické struktury deponované na vláknité struktury 

Průměr vláken sorpčních čistě textilních materiálů nelze donekonečna zmenšovat, 

a proto je těžké dosáhnout měrného povrchu v řádech stovek m2/g. Zvyšování 

specifického povrchu se často řeší depozicí sorpčních struktur na jeho vlákna. Zmíněná 

sublimační metoda byla použita při depozici karbon-silikátových sorpčních 

fotokatalytických nanostruktur na nosná vlákna a podařilo se připravit vysoce porézní 

silikátovou strukturu obsahující zinek a grafen (Obr. 30 a Obr. 31). Specifický povrch byl 

analyzován BET metodou a jeho hodnota stanovena na 410 m2/g, což je, oproti čisté 

nosné vláknité struktuře (NnF MBRANE®- PUR5gsm) s měrným povrchem 51,75 m2/g, 

téměř osminásobné navýšení [99]. 

V mikrodisperzi dezintegrovaných grafenových částic (5 hm.%) ve vodném roztoku 

Na2SiO3 (100 g/L) byla za působení ultrazvuku (50 W/L) po dobu pěti minut smáčena 

textilie NnF MBRANE®- PUR5gsm. Nasáknutý materiál byl rychle zmrazen a podroben 

vakuovému vymrazování v lyofilizéru při teplotě -28 °C. Struktura byla následně vložena 

do nádoby s vodným roztokem (CH3COO)2Zn, kde probíhala srážecí reakce při teplotě 

55 °C po dobu dvou hodin. Octan zinečnatý byl v mírném stechiometrické přebytku. Po 

promytí materiálu demineralizovanou vodou a zmražení byla provedena standardní 

lyofilizace [99]. 
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Obr. 30: SEM snímky fotokatalytického sorbentu deponovaného na nanovláknech NnF 

MBRANE®- PUR5gsm. Snímek struktury z režimu sekundárních elektronů (vlevo) a detail fixace zrn 

v režimu zpětně odražených elektronech (vpravo) [99]. 

 

Obr. 31: Mikrograf zrn materiálu z optického mikroskopu Olympus BX 51 v režimu prosvícení s patrnou 

disperzí grafenových částic [99]. 

Materiál byl následně podroben testu fotokatalytické aktivity a výsledky byly 

srovnány se standardem TiO2 P25 Degussa. Grafenové částice mají za úkol delokalizovat 

excitovaný elektron, vytvořený fotoexcitací, tím zvýšit životnost páru elektron – díra. 

Výsledkem je zvýšení fotokatalytické účinnosti původního materiálu [101]. 
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Obr. 32: Srovnání fotokatalytické účinnosti připraveného materiálu se standardem TiO2 [99]. 

Na Obr. 32 lze vidět vyšší fotokatalytickou aktivitu u připraveného materiálu oproti 

standardu TiO2. Poločas rozkladu činil u vláknité struktury 35 min a v případě oxidu 

titaničitého přes 183 min. Velký vliv na měrnou fotokatalytickou aktivitu materiálu má 

relativně vysoký specifický povrch, který je u kompozitu osmkrát vyšší. Výhodou 

materiálu je odolnost proti uvolňování fotokatalytické struktury, z důvodu dobré fixace 

zrn ve vlákenné struktuře tkaniny. 

3.1.3. ZnO-SiO2 nanočástice 

Aerosolovou metodou byly připraveny kompozitní částice ZnO·mSiO2 reakcí 

sodného vodního skla s modulem 3 (molární poměr SiO2 a Na2O) a octanu zinečnatého. 

Použité koncentrace byly zvoleny tak, aby byly splněny podmínky Weimarnova zákona 

pro vznik co nejmenších částic (průměrná velikost vznikajících krystalů se snižuje se 

zvyšujícím se relativním přesycením [102] Obr. 33). 
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Obr. 33: Schematické znázornění Weimarnova srážecího zákona zachycuje vliv koncentrace výchozích 

látek na vlastnosti vznikající disperze. Při nízkých, nebo naopak velmi vysokých, koncentracích prekurzorů 

dochází k tvorbě koloidní disperze. Ve střední oblasti vzniká hrubá disperze [103]. 

Polydisperzní směs částic byla několikrát centrifugována a homogenizována 

v demineralizované vodě pro odstranění octanu zinečnatého, který byl během reakce ve 

velkém přebytku. Vzorek byl poté podroben vakuovému vymrazování. Podařilo se 

připravit strukturu s měrným povrchem 418 m2/g. 

3.1.4. Grafitický nitrid uhlíku g-C3N4 

V naší laboratoři momentálně studujeme možnosti zlepšení fotokatalytických 

a sorpčních vlastností C3N4, proto byl zvolen jako první z uhlíkatých materiálů pro 

přípravu kompozitu s výše zmiňovanými silikátovými strukturami. C3N4 je připravován 

z melaminu a následně je bulkový materiál termicky exfoliován. Měrný povrch C3N4 byl 

dynamickou BET analýzou stanoven na 146 m2/g. Na exfoliovaném C3N4 byla za pomoci 

aerosolové metody a vakuového vymrazování připravena struktura ZnO·mSiO2 

z vodního skla a octanu zinečnatého a podařilo se navýšit specifický povrch na 336 m2/g. 
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3.2. Fotokatalytická regenerace 

3.2.1. Testy fotokatalytické regenerace oxidu titaničitého TiO2 a modifikovaného 

grafitického nitridu uhlíku g-C3N4 

Fotokatalytická regenerace byla nejdříve vyzkoušena na TiO2 a nanokompozitu ZnO-

m·SiO2/g-C3N4. TiO2 není dobrý sorbent, ale byl použit pro srovnávání z důvodu 

standardních fotokatalytických vlastností a chemické stabilitě. 

Chemikálie použité při experimentu jsou octan zinečnatý o čistotě 99 % koupený od 

PENTA s.r.o., sodné vodní sklo 38-40 °Bé (Na2SiO3) s modulem 3 koupený ze 

společnosti Vodní sklo, a.s., TiO2 (Evonik Degussa P25) a melamin o čistotě 99 % 

koupený od společnosti Sigma Aldrich apol. s.r.o. 

Příprava g-C3N4 a jeho exfoliace. Bulkový g-C3N4 byl připraven zahřátím melaminu 

v laboratorní peci na 550 °C za přístupu vzduchu po dobu čtyřech hodin. Teplota byla 

zvyšována z laboratorní teploty na finální s krokem 2 °C za minutu. Materiál byl následně 

rozdrcen v achátové třecí misce a exfoliován zahřátím na teplotu 500 °C s krokem 2 °C 

za minutu [104]. 

Příprava modifikovaného exfoliovaného g-C3N4 nanočásticemi ZnO-m·SiO2. 

1 g octanu zinečnatého a 0,4 g exfoliovaného g-C3N4 bylo smícháno v 300 ml 

demineralizované vody, sonifikováno v ultrazvukovém reaktoru o výkonu 50 W/L 

a intenzivně mícháno (1500 RPM) po dobu jedné hodiny. Během míchání bylo 

přikapáváno 200ml sodného vodního skla (zředěno s demineralizovanou vodou v poměru 

1:340 kvůli aplikaci weimarnova zákona – kapitola 3.1.3) peristaltickou pumpou skrz 

inzulinovou jehlu kvůli zajištění kapání jednotlivých oddělených kapek. Materiál byl 

následně čtyřikrát centrifugován při 9000 RPM a pokaždé promyt demineralizovanou 

vodou. Prášková forma byla připravena metodou vakuového vymrazování (kapitola 

2.1.3) [35]. 

Charakterizace. Specifický povrch (SSA – specific surface area) připraveného 

materiálu ZnO-m·SiO2/g-C3N4 byl stanoven na 238 m2/g, jenž je vyšší než u čistého 

exfoliovaného g-C3N4 (157 m2/g), což je způsobeno především silikátovou strukturou. 

SSA TiO2 a g-C3N4 je 68 m2/g respektive 23 m2/g. TEM snímek kompozitu ZnO-
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m·SiO2/g-C3N4 z mikroskopu Jeol JEM 1230 s urychlovacím napětím 80 kV (Obr. 34) 

ukazuje pokrytí exfoliovaného g-C3N4 silikátovými nanočásticemi. Složení bylo 

potvrzeno EDX analýzou na přístroji SEM FEI Quanta 650 FEG (Obr. 35). 

 

Obr. 34: TEM snímek nanokompozitu ZnO-m·SiO2/g-C3N4 [35]. 

 

Obr. 35: Prvková analýza EDX nanokompozitu ZnO-m·SiO2/g-C3N4 [35]. 

Opakovaná sorpce i fotokatalýza byla prováděna podle kapitoly 2 a 2.1.1 ve dvou 

cyklech. V objemu 50 ml demineralizované vody bylo rozpuštěno 

0,05 g fotokatalytického sorpčního materiálu. Jako sorbát byla použita methylenová 
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modř (MB – metylene blue). Počáteční koncentrace MB byla 2 mg/L. Maximum 

vyzařovaného spektra LED zdroje elektromagnetického záření bylo 415 nm v případě 

kompozitu g-C3N4 a v případě TiO2 365 nm. Měřící laser měl maximum vyzařovaného 

spektra na 637 nm a měřená intenzita byla součtem intenzit v rozmezí 634 až 640 nm 

[35]. 

Fotokatalytická aktivita a sorpce. Úplná dekompozice MB trvala 50 minut v případě  

g-C3N4 a 75 minut v případě ZnO-m·SiO2/g-C3N4. Silikátový kompozit ale vykazuje 

lepší sorpční vlastnosti a umožňuje modifikaci díky silikátové struktuře. Kinetika 

sorpčních procesů TiO2 a ZnO-m·SiO2/g-C3N4 jsou na Obr. 36 a Obr. 37. Sorpční 

kapacita TiO2 zůstala téměř stejná i po fotokatalytické regeneraci [35]. 

 

Obr. 36: Kinetika sorpčního procesu MB na TiO2 (modře) a sorpce na stejný materiál po fotokatalytické 

regeneraci (červeně). Přerušovaná čára je lineární regrese v lineární oblasti použita pro výpočet rychlostní 

konstanty. 

Nanokompozit ZnO-m·SiO2/g-C3N4 vykazoval lepší sorpční vlastnosti v jehož 

případě činil poločas sorpčního procesu pouze 30 s ve srovnání s 10 minutami v případě 

TiO2. Z regrese lineární části (přerušovaná čára Obr. 36 a Obr. 37) byly vypočítány 

rychlostní konstanty sorpčních procesů odpovídající 0,004 s-1 pro ZnO-m·SiO2/g-C3N4 

nanokompozit a 0,0001 s-1 pro TiO2 [35]. 
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Obr. 37: Kinetika sorpčního procesu MB na nanokompozit ZnO-m·SiO2/g-C3N4 (modře) a sorpce na stejný 

materiál po fotokatalytické regeneraci (červeně). Přerušovaná čára je lineární regrese v lineární oblasti 

použita pro výpočet rychlostní konstanty [35]. 

Tyto prvotní experimenty potvrdily reprodukovatelnost a funkčnost metody, ale 

nanokompozit nebyl schopen více cyklů fotokatalytické regenerace, přestože se podařilo 

obnovit jeho sorpční vlastnosti téměř na původní hodnoty. Tento jev je nejspíše způsoben 

zeslabením fotokatalytických vlastností po prvním regeneračním cyklu narušením 

povrchové struktury a deaktivací fotokatalytických center nanokompozitu. Další výzkum 

byl soustředěn na vylepšení metody fotokatalytické regenerace [35]. 

3.2.2. Modifikovaný grafitický nitrid uhlíku g-C3N4 se zdokonalenou schopností 

cyklické fotokatalytické regenerace 

Po otestování funkčnosti fotokatalytické regenerace a její reprodukovatelnosti byla 

testována opakovaná regenerace materiálu. Pro tyto účely byla modifikována i metoda 

přípravy sorbentu. Nová metoda se vyznačuje lepší výtěžností a jednodušší metodikou. 

Postupně byla, za účelem zvýšení efektivity, upravena i metodika regenerace. 

Chemikálie použité při experimentu jsou octan zinečnatý o čistotě 99 % koupený od 

PENTA s.r.o., sodné vodní sklo 38-40 °Bé (Na2SiO3) s modulem 3 koupený ze 

společnosti Vodní sklo, a.s. a melamin o čistotě 99 % koupený od společnosti Sigma 

Aldrich apol. s.r.o. 
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Příprava g-C3N4 a jeho exfoliace proběhla stejně, jako při přípravě prvního 

funkčního materiálu (postup popsán v kapitole 3.2.1). 

Příprava silikátové struktury byla modifikována, tak aby poskytovala větší množství 

vzorku pro analýzy a experimenty. V 75 ml demineralizované vody bylo rozpuštěno 

a homogenizováno v ultrazvukovém poli 27 g octanu zinečnatého (přebytek) a 0,295 g 

a 0,131 g g-C3N4 pro přípravu sorbentu s obsahem 20 hm% (ECN20), respektive 10 hm% 

(ECN10), g-C3N4. Poté bylo smícháno 225 ml demineralizované vody s 2,57 g vodního 

skla (obsah sušiny bal stanoven na 39,67 hm%). Směs byla homogenizována 

v ultrazvukovém poli o výkonu 1 kW/L za neustálého míchání při otáčkách 500 RPM. Po 

pěti minutách byla najednou přidána směs g-C3N4 a octanu zinečnatého. Směs byla dále 

při otáčkách 500 RPM míchána v ultrazvukovém poli o výkonu 1 kW/L po dobu patnácti 

minut. Poté bylo potřeba odstranit nezreagovanou část octanu zinečnatého, což bylo 

provedeno promýváním. Směs byla převedena do vysokého válce o objem 2 L a doplněna 

do maximálního množství demineralizovanou vodou. Po dvou hodinové sedimentaci byla 

čirá kapalina nad sedimentem opatrně slita a válec opět doplněn do maxima 

demineralizovanou vodou. Promývání bylo opakováno pětkrát. Po posledním promytí už 

válec doplněn nebyl a vzorek byl rychle zmrazen a podroben vakuové sublimaci. Tabulka 

1 shrnuje základní parametry obou připravených kompozitů a na Obr. 38 lze vidět jejich 

makroskopickou strukturu. 

Tabulka 1: Základní parametry a označení vzorků hybridních materiálů. 

Vzorek ECN10 ECN20 

obsah g-C3N4 [hm.%] 10 20 

Specifický povrch [m2/g] 320 366 

Specifický povrch (SSA) připraveného materiálu ZnO-m·SiO2/g-C3N4 byl stanoven 

BET analýzou na 366 m2/g u ECN20 a 320 m2/g u ECN10, jenž je vyšší než u čistého 

exfoliovaného g-C3N4 (157 m2/g). Množství g-C3N4 má zřejmě vliv na porézní strukturu 

silikátu, a tak i na velikost specifického povrchu. 

Tabulka 2: Hmotnostní a atomová procenta zastoupených prvků ve vzorcích ECN20 a ECN10 naměřené 

pomocí EDX analýzy. 

Prvek 
ECN20 ECN10 

[hm.%] [at.%] [hm.%] [at.%] 

N 11,88 18,29 5,18 8,51 

O 46,23 62,29 47,22 67,98 

Si 12,80 9,83 14,41 11,82 



62 

Zn 29,08 9,59 33,19 11,69 

Tabulka 2 ukazuje prvkové složení vzorků měřené EDX analýzou. To proběhlo na 

uhlíkové pásce, proto tabulka neukazuje obsah uhlíku. Už na první pohled je patrné, že 

vzorek ECN20 má téměř dvojnásobné zastoupení dusíku, což ukazuje na úspěšnost 

procesu. Přepočet z atomových procent, kdy bylo počítáno s obsahem uhlíku 

odpovídajícímu třem čtvrtinám obsahu dusíku (C3N4), bylo získán obsah g-C3N4 

18,14 hm%, respektive 8,23 hm%, což je v dobré shodě s teoretickými hodnotami. 

Odchylka je způsobena neúplným zreagováním a vypláchnutím. 

  

Obr. 38: Snímky pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem. Na snímku lze vidět makroskopickou 

strukturu nanokompozitů ECN20 (vlevo) a ECN10 (vpravo), jenž se podle očekávání od sebe výrazně 

neliší. 

Skenovací elektronová mikroskopie odhalila i velice jemnou strukturu silikátové 

struktury (Obr. 39) pokrývající velké částice a primárně zodpovědnou za velký nárůst 

specifického povrchu. 
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Obr. 39: Členitá struktura povrchu vzorku ECN20. Snímek pochází z elektronového mikroskopu, který 

pracoval v režimu sekundárních elektronů za sníženého vakua (LFD). 

  

Obr. 40: Snímek SEM v režimu zpětně odražených elektronů vzorků ECN20 (vlevo) a ECN10 (vpravo). 

Na Obr. 40 můžeme vidět snímky SEM v režimu zpětně odražených elektronů 

a rozložení těžších prvků a na Obr. 41 snímek v režimu sekundárních elektronů 

zobrazující morfologii. Obr. 41 ukazuje vrstevnatou strukturu g-C3N4 i s jemnou 

strukturou silikátové struktury. 
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Obr. 41: Snímek SEM v režimu sekundárních elektronů vzorků ECN20 (vlevo) a ECN10 (vpravo). 

Struktura kompozitu je velmi členitá. Na snímcích (Obr. 38 - Obr. 41) lze vidět, že 

povrch částic je plný defektů, jenž se negativně podepisují na fotokatalytické účinnosti, 

ale naopak přispívá k většímu povrchu. 

Sorpce, saturace a sorpční křivky fotokatalytické regenerace ZnO-m·SiO2/g-C3N4 

byly studovány ve fotokatalytickém reaktoru (kapitola 2) ve dvou režimech, které byly 

nazvány režim s lyofilizací a režim bez lyofilizace. Metoda použita v minulé kapitole 

(režim s lyofilizaci) vykazovala příliš velké ztráty při vakuovém vymrazování, a proto 

musela být nahrazena. Pro srovnání, po pěti cyklech starou metodou bylo z 50 mg vzorku 

ztraceno manipulací 30 % (15 mg), kdežto v režimech s a bez lyofilizace pouze 8 % 

(4 mg) (Tabulka 3). Po pátém cyklu bez lyofilizaci bylo nutné materiál převézt na 

práškovou formu a zvážit. Z hodnot pro režim s lyofilizaci vyplývá, že k největším 

ztrátám došlo právě v tomto kroku a lze říci, že jsou ztráty v tomto režimu minimální. 

Ovšem nebylo dosud možné bez rizika ztrát kontrolovat hmotnost použitého sorbentu 

mezi jednotlivými cykly. 

Tabulka 3: Ztráty vzorku v průběhu regeneračních cyklů. 

cyklus 
Hmotnost vzorku před sorpcí v daném cyklu [mg] 

Režim s lyofilizaci Režim bez lyofilizace 

1 50 50 

2 47 - 

3 42 - 

4 39 - 

5 35 46 
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Režim fotokatalytické regenerace s lyofilizací zahrnuje homogenizaci 50 mg 

vzorku v 50 ml demineralizované vody, naměření sorpční křivky po přidání MB 

o koncentraci 1 mg/L, separaci přebytečné methylenové modři a následného vystavení 

záření LED zdroje s danou vlnovou délkou po dobu dvou hodin. Poté byl materiál 

z disperze separován centrifugací, podroben lyofilizaci a připraven pro další cyklus 

regenerace. 

Režim fotokatalytické regenerace bez lyofilizace zahrnuje homogenizaci 50 mg 

vzorku v 50 ml demineralizované vody, naměření sorpční křivky po přidání MB 

o koncentraci 1 mg/L a následné centrifugaci, za účelem odstranění nesorbované části 

MB. Vzorek byl vystaven záření LED zdroje s danou vlnovou délkou po dobu dvou hodin 

a poté separován z disperze centrifugací. Neproběhl krok s lyofilizaci a docházelo 

k menším ztrátám vzorku (Tabulka 3) 

Data z měření sorpční kinetiky byla proložena křivkou (23) odvozenou z rychlostní 

rovnice prvního řádu (22). 

(22) 

(23) 

Vzorky ECN10 a ECN20 byly opakovaně čtyřikrát vystaveny procesu fotokatalytické 

regenerace bez lyofilizace za působení UV LED zdroje záření. Materiál byl v každém 

cyklu vystaven absorpci methylenové modři z roztoku o koncentraci 1 mg/L, přičemž se 

sorpční kapacity pohybovaly v rozmezí 0,16 mg/g až 0,21 mg/g. Sorpční proces probíhal 

bez přístupu záření až do nasycení sorbentu. Výsledky měření jsou zobrazeny na grafech 

Obr. 42-Obr. 43. 

 
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑐𝑠 − 𝑐) 

 𝑐(𝑡) = 𝑐𝑠 − (𝑐𝑠 − 𝑐(0))𝑒−𝑘𝑡 
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Obr. 42: Kinetické křivky čtyřech cyklů sorpcí methylenové modři na vzorek ECN10 v režimu bez 

lyofilizace. 

Na Obr. 42 lze vidět naměřená data a kinetické křivky čtyřech cyklů sorpčního 

procesu na sorbent ECN10. Z dat je vidět, že sorpční kapacita klesá s pořadím cyklu, ale 

v posledním cyklu byla sorpční kapacita vyšší než u předešlého, což ukazuje na 

nedokonalost fotokatalytického procesu. Druhou alternativou je ustalování sorpční 

kapacity po určitém počtu cyklů. Je možné, že dochází k částečné chemisorpci, zanášení 

nebo dochází k úbytku materiálu při manipulaci mezi kroky jednotlivých cyklů. 

V případě, kdy jsou chemisorpční pozice nasyceny, pak může docházet k úplné obnově 

sorpční kapacity. Zanášení povrchu je také možnou alternativou, jelikož u čtvrtého cyklu 

došlo k navýšení sorpční kapacity, a tedy mohlo dojít k uvolnění zplodin. 

Nejpravděpodobněji se jeví nedokonalé převody vzorku během manipulace s ním. Jisté 

ztráty mohly vzniknout během přelévání disperze do kapsle na centrifugaci a z ní. 

Úbytkem vzorku, mohlo dojít k nejvýraznějšímu snížení sorpční kapacity. Vzorek byl 

převeden na práškovou formu až po posledním cyklu, a tak nebylo možné měřit úbytek 

jednotlivých cyklů. 
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Tabulka 4: Rychlostní konstanty k, zbytková koncentrace MB po sorpci (nesorbovaná část MB) 

cs a sorpční kapacita uvedena v miligramech MB na gram sorbentu qs. Fotokatalytická regenerace proběhla 

působením UV záření na sorbent ECN10. 

cyklus 1 2 3 4 

k [s-1] 0,0150 0,0160 0,0170 0,0178 

cs [mg/L] 0,8170 0,8250 0,8450 0,8350 

qs [mg/g] 0,1830 0,1750 0,1550 0,1650 

RE [%] - 95,63 84,70 90,16 

Tabulka 4 shrnuje rychlostní konstanty jednotlivých cyklů, zbytkové koncentrace 

methylenové modři po sorpci a sorpční kapacity daného cyklu (qs). Sorpční kapacity jsou 

nižší oproti fotokatalytickému hydrogelu, kde byla sorpční kapacita MB téměř pětkrát 

vyšší [94] při dané koncentraci methylenové modři. Podařilo se úspěšně provést čtyři 

cykly fotokatalytické regenerace vzorku ECN10 s velmi dobrou obnovou sorpční 

kapacity sorbentu. 

 

Obr. 43: Kinetické křivky čtyřech cyklů sorpcí methylenové modři na vzorek ECN20 v režimu bez 

lyofilizace. 

Z grafů Obr. 43, Obr. 42 a tabulek 4 a 5 lze vidět, že vzorek ECN20 má vyšší sorpční 

kapacitu, což je způsobeno větším specifickým povrchem. Ta postupně s cykly klesá na 

stejnou úroveň, jako je tomu u vzorku ECN10 a dochází tak k úbytku sorpční kapacity 

s přibývajícími sorpčními cykly. Pravděpodobně zde může vznikat stabilnější vazba části 
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sorbátu, a to buď částečnou deformací a "uzavřením" některých pórů, nebo změnou 

chemismu při dlouhodobé společné interakci sorbátu a degradačních produktů 

s povrchem sorbentu, který může vykazovat parametry chemisorpce. 

Tabulka 5: Rychlostní konstanty k, zbytková koncentrace MB po sorpci (nesorbovaná část MB) cs a 

sorpční kapacita uvedena v miligramech MB na gram sorbentu qs. Fotokatalytická regenerace proběhla 

působením UV záření na sorbent ECN20. 

cyklus 1 2 3 4 

k [s-1] 0,0190 0,0140 0,0150 0,0220 

cs [mg/L] 0,7950 0,8080 0,8230 0,8450 

qs [mg/g] 0.2050 0.1920 0.1770 0.1550 

RE [%] - 93,66 86,34 75,61 

Rychlostní konstanty sorpčních procesů vzorků ECN10 a ECN20 jsou řádově vyšší 

než původního nanokompozitu ZnO-m·SiO2/g-C3N4 z důvodu vyššího specifického 

povrchu a lepšího přístupu molekul k sorpčním centrům sorbentu. 

Testována byla také fotokatalytická regenerace sorbentů ECN20 a ECN10 za 

působení slunečního záření. Test byl proveden nejdříve vizuálně, kdy po sorpci MB na 

vzorek, byl sorbent separován centrifugací, převeden do 50 ml demineralizované vody 

a ponechán v laboratoři na difuzním slunečním světle po dobu dvou hodin. Z fotografie 

vzorku před (Obr. 44 vpravo) a po (Obr. 44 vlevo) regeneraci lze vidět účinnost této 

metody. 



69 

 

Obr. 44: Fotografie disperze sorbentu ECN10 před (vpravo) a po (vlevo) dvou hodinách fotokatalytické 

regenerace za působení slunečního záření 

Díky dobrým výsledkům pokusu byly vzorky také podrobeny testu cyklické 

fotokatalytické regenerace za působení slunečního záření. Proces probíhal v režimu bez 

lyofilizace s tím rozdílem, že fotokatalytický rozklad sorbované methylenové modři 

probíhal za neustálého míchání v nekryté baňce za přístupu přirozeného slunečního 

záření. 

 

Obr. 45: Kinetické křivky třech cyklů sorpcí methylenové modři na vzorek ECN10 v režimu bez lyofilizace 

a fotokatalytickou degradací MB na slunci. 
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Na obrázku Obr. 45 lze vidět pokles koncentrace methylenové modři způsobené její 

sorpcí na vzorek ECN10 ze tří cyklů fotokatalytické regenerace na slunci. Po proložení 

křivkou (23) odvozenou z rychlostní rovnice lze vidět úspěšné provedení a dobrou 

účinnost této metody. Sorpční kapacity (Tabulka 6) byly obnoveny na podobné hodnoty 

jako v případě rozkladu pomocí LED zdroje záření. 

Tabulka 6: Rychlostní konstanty k, zbytková koncentrace MB po sorpci (nesorbovaná část MB) cs a 

sorpční kapacita uvedena v miligramech MB na gram sorbentu qs. Fotokatalytická regenerace proběhla na 

slunci na sorbent ECN10. 

cyklus 1 2 3 

k [s-1] 0,0170 0,0140 0,0150 

cs [mg/L] 0,8300 0,8350 0,8400 

qs [mg/g] 0,1700 0,1650 0,1600 

RE [%] - 97,06 94,12 

Podobné výsledky jsou vidět i u sorbentu ECN20 na Obr. 46 a naměřená a vypočítaná 

data ukazuje Tabulka 7. 

 

Obr. 46: Kinetické křivky třech cyklů sorpcí methylenové modři na vzorek ECN20 v režimu bez lyofilizace 

a fotokatalytickou degradací MB na slunci. 

I v tomto uspořádání experimentu vykazuje vzorek ECN20 vyšší sorpční kapacitu 

a rychlostní konstanty oproti vzorku ECN10 (Tabulka 6 a Tabulka 7). 
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Tabulka 7: Rychlostní konstanty k, zbytková koncentrace MB po sorpci (nesorbovaná část MB) cs a 

sorpční kapacita uvedena v miligramech MB na gram sorbentu qs. Fotokatalytická regenerace proběhla na 

slunci na sorbent ECN20. 

cyklus 1 2 3 

k [s-1] 0,0250 0,0220 0,0200 

cs [mg/L] 0,8320 0,8400 0,8370 

qs [mg/g] 0,1680 0,1600 0,1630 

RE [%] - 95,24 97,02 

Proběhly také testy fotokatalytické regenerace působením viditelného záření LED 

zdroje s maximem vyzařování 415 nm. Vzorek ECN10 ani ECN20 nebylo možné tímto 

způsobem regenerovat ani po třech hodinách působení záření. Grafitický nitrid uhlíku, 

aktivní v této oblasti, byl pravděpodobně kontaminován silněji fixovaným barvivem 

a světlo do fotokatalyticky aktivních oblastí neproniklo v dostatečné intenzitě, potřebné 

k znatelné dekompozici barviva. 

Byla úspěšně provedena cyklická fotokatalytická regenerace na saturovaném 

modifikovaném sorbentu typu kompozit silikátové struktury a g-C3N4. Aby byla snížena 

pravděpodobnost neúplné fotokatalytické dekompozice, probíhala regenerace ještě 

několik desítek minut po úplném odstranění molekul barviva ze sorbentu. Regenerace ve 

všech případech trvala pod devadesát minut, přesto byly vzorky osvětlovány déle než sto 

dvacet minut. Sorpční kapacity připravených vzorků jsou 0,18 mg/g pro vzorek ECN10 

a 0,21 mg/g pro vzorek ECN20, což jsou pro srovnání asi pětkrát nižší hodnoty než 

u hydrogelu obsahujícího TiO2 při stejné koncentraci methylenové modři [94]. 

Nevýhodou srovnávaného materiálu je ovšem nutnost fotokatalytické regenerace zdrojem 

UV záření, kdežto nanokompozit obsahující grafitizovaný C3N4 lze regenerovat 

slunečním zářením. Vyšší sorpční kapacita vzorku ECN20 je pravděpodobně způsobena 

větším specifickým povrchem (366 m2/g oproti 320 m2/g u vzorku ECN10). Regenerace 

na difúzním slunečním záření také vykazuje lepší regenerační efektivitu než při použití 

osvětlení LED zdrojem záření s vlnovou délkou 365 nm, protože se do fotokatalytické 

regenerace zapojuje nejenom aktivita silikátové struktury obsahující oxid zinečnatý, ale 

i fotokatalytické vlastnosti g-C3N4. Při třetím sorpčním cyklu (po druhé fotokatalytické 

regeneraci povrchu) byla sorpční kapacita obnovena přirozeným slunečním zářením na 

97 % původní kapacity u vzorku ECN20 oproti 86 % při použití UV LED zdroje. 

Efektivita regenerace vzorku ECN10 vykazuje podobné výsledky s obnovením 94 % 
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původní kapacity oproti 85 % při použití LED zdroje. Jistou část poklesu sorpčních 

kapacit lze vysvětlit i nedokonalým převodem materiálu z měřící nádoby do centrifugační 

kapsle a zpět, ale tyto ztráty jsou s ohledem na testování ztrát (Tabulka 3) minimální. 

Proto je pokles sorpčních kapacit připisován zanesení a nedokonalým odstraněním 

molekul barviva z g-C3N4. Předpoklad je potvrzen vyššími úbytky sorpční kapacity 

s postupnými cykly regenerace u vzorku obsahujícího větší množství g-C3N4. Naopak 

nárůst sorpčních kapacit v některých pozdějších cyklech regenerace byl způsoben 

uvolněním nerozložených molekul z g-C3N4. Sorpční centra mohla být také obsazena 

zplodinami fotokatalytického procesu a v pozdějších cyklech uvolněna desorpcí nebo 

mohlo být barvivo hluboko ve struktuře kompozitu a nedošlo k jeho 

desorpci/dekompozici. 

  



73 

Závěr 

V počátečních fázích této práce, zaměřené na přípravu a charakterizaci sorpčních 

materiálů na bázi karbon silikátových kompozitů, byl vývoj zaměřen především na 

zvládnutí přípravy síťové silikátové struktury obsahující struktury oxidu zinečnatého. 

Pilotním experimentem byla příprava lamelárních struktur z core-shell nanočástic Si-ZnO 

s relativně vysokým specifickým povrchem (134 m2/g) [32]. Na vysoký specifický 

povrch práškové formy core-shell struktury měla velký vliv technika vakuového 

vymrazování použita pro převedení disperze na práškovou formu. Z tohoto důvodu byla 

použita pro nanesení sorpčních struktur na vlákna tkaniny [99]. Podařilo se připravit 

materiál s vysokým specifickým povrchem (410 m2/g), který navíc vykazoval lepší 

fotokatalytické vlastnosti než často využívaný standard TiO2 (P25). Ideální 

fotokatalytická struktura by ovšem měla pracovat při osvětlení pouhým slunečním 

zářením, ale tuto strukturu bylo nutné ozařovat přídavným zdrojem UV záření. Z tohoto 

důvodu byl materiál následně kombinován s fotokatalyticky aktivním grafitizovaným 

nitridem uhlíku g-C3N4, který účinně absorbuje již část viditelného spektra v oblasti nad 

400 nm a tím se stává vhodným kandidátem právě k přípravě fotokatalyzátoru pracujícím 

na přirozeném slunečním světle. Fotokatalyticky aktivní materiál s vysokým specifickým 

povrchem má potenciál i z hlediska přípravy sorpčních struktur s možností 

fotokatalytické regenerace, která se jeví jako dobrá eco-friendly metoda čištění 

nasycených sorpčních struktur (kapitola 1.6). První experimenty byly prováděny 

přikapáváním kapek obsahujících jeden z prekurzorů k vodnému roztoku druhého 

prekurzoru a g-C3N4 [35]. Známou koncentrací prekurzoru v kapkách bylo možné 

ovlivnit velikost vznikajících nanočástic [100]. Takto byla navýšena velikost 

specifického povrchu po převodu na práškovou formu vakuovým vymrazováním, které 

zachovává podstatnou část povrchu částic na rozdíl od klasického vysušení disperze. Byla 

úspěšně připravena struktura ZnO-m·SiO2/g-C3N4 s relativně vysokým specifickým 

povrchem (238 m2/g) a schopností fotokatalytické regenerace, která byla testována při 

působení UV LED zdroje. Byla tak potvrzena schopnost materiálu regenerovat povrch 

fotokatalytickým procesem, ale metoda přípravy byla zdlouhavá a měla malou výtěžnost. 

Vývoj materiálu byl tedy zaměřen na lepší výtěžnost a jednodušší metodiku přípravy 

sorbentu (kapitola 3.2.2). Byl také navýšen obsah g-C3N4 z důvodu vyšší fotokatalytické 

aktivity ve viditelném spektru. Sorpční kapacity vzorků připravených zdokonalenou 

metodou dosahují hodnot 0,18 mg/g pro vzorek s obsahem 10 hm.% g-C3N4 (ECN10) 



74 

a 0,21 mg/g pro vzorek s obsahem 20 hm.% g-C3N4 (ECN20) a jejich nespornou výhodou 

je možnost regenerace slunečním zářením. Pro srovnání byl použit fotokatalyticky 

regenerovatelný hydrogel obsahující TiO2, který vykazuje asi pětkrát vyšší hodnoty 

sorpční kapacity při stejné koncentraci methylenové modři [94], ale není jej možné 

regenerovat pouhým slunečním zářením. Byla také zdokonalena metodika fotokatalytické 

regenerace, protože manipulací se vzorkem při testování regenerace (převod do 

centrifugační cely a vysušování) docházelo k velkým ztrátám materiálu. Bylo tedy 

obtížné provézt více cyklů regenerace za stejných podmínek. Vyšší sorpční kapacita 

vzorku ECN20 je pravděpodobně způsobena větším specifickým povrchem (366 m2/g ve 

srovnání s hodnotou 320 m2/g u vzorku ECN10). Množství g-C3N4 má pravděpodobně 

určitý vliv na proces heterogenní nukleace nanočástic finálního gelu, a tedy i porézní 

strukturu silikátu. Vyšší podíl g-C3N4 poskytuje více center pro heterogenní nukleaci 

silikátových částic při srážecí reakci, a tím ovlivňuje strukturu materiálu a jeho sorpční 

vlastnosti. Fotokatalytická regenerace byla testována jak při působení UV LED zdroje, 

tak při difúzním slunečním záření. Regenerace na difúzním slunečním záření vykazuje 

vyšší efektivitu než při použití osvětlení LED zdroje záření, kdy při třetím sorpčním cyklu 

(po druhé fotokatalytické regeneraci povrchu) byla sorpční kapacita obnovena na 97 % 

původní kapacity u vzorku ECN20. Efektivita regenerace vzorku ECN10 vykazuje 

podobné výsledky s obnovením 94 % původní kapacity. Ztráty sorpčních kapacit lze 

vysvětlit i nedokonalým přenosem materiálu z měřicí nádoby do centrifugační kapsle 

a zpět, a v případě osvětlování UV zářením, zanášením g-C3N4 barvivem a neschopností 

materiálu jej rozložit. Ovšem nárůst sorpčních kapacit v některých pozdějších cyklech 

regenerace byl velmi pravděpodobně způsoben uvolněním těchto molekul. Další výzkum 

bude směřovat na zvýšení sorpční kapacity tohoto nanokompozitu kontrolou obsahu  

g-C3N4 a ostatních prekurzorů a jeho potenciální aplikace v praxi, jako je například 

depozice na vlákenné nosiče [105]. 
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