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1 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. 

2 Cíle disertační práce 

Cílem práce je příprava a charakterizace karbon-silikátových sorpčních nanostruktur 

s vysokým specifickým povrchem a schopností fotokatalytické regenerace použitím 

slunečního záření. 

  



5 

3 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. Jako nejlepší cesta pro odstraňování polutantů, z hlediska zátěže na 

životní prostředí, se jeví fotokatalytické a sorpční procesy. Studie 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, v samočistících materiálech, antibakteriální účinky jsou využívány 

v desinfekci vody, redukci CO2 a oxidů dusíku a rozklad organických polutantů. 

Další možností odstraňování polutantů jsou sorpční procesy. 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. Sorpční procesy se využívají při, už zmíněných, únicích ropy, 

odstraňování těžkých kovů z pitných i odpadních vod, odstraňování organických 

polutantů, zachycování a uchovávání oxidu uhličitého nebo uchovávání jiných látek, jako 

například vodíku. 

Regenerace nasyceného sorbentu se provádí většinou termicky a chemicky. 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. 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. 
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4 Instrumentace a metody 

4.1 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. Metoda aplikuje 

princip měření koncentrace barviv z patentové přihlášky „Způsob kontinuálního měření 

fotokatalýzy barvivových simulantů“. Výhoda této metody spočívá ve velmi rychlém 

měření in situ, u kterého nedochází k narušování systému opakovaným odběrem vzorku, 

určeného k měření koncentrace barviva. Pro měření množství adsorbovaného barviva byl 

použit reaktor založený na měření intenzity světla v reálném čase (Obr. 1). 

 

Obr. 1: 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. 

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 



7 

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. 

4.2 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 nm 

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

fotokatalyzátoru. 

4.3 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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4.4 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. 2). 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 lyofilizátoru 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. 2: Schéma řízené vakuové sublimace disperze Šipkami je naznačena sublimace disperzního prostředí 

(šedě) a formování struktury na sestupujícím fázovém rozhraní (černě). 
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5 Experimentální výsledky a jejich diskuse 

5.1 Sorpční struktury 

5.1.1 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 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. 3: SEM (vlevo) a TEM (vpravo) snímky lamelární struktury ZnO-Si-ZnO. 

Vzniklá lamelární struktura ZnO-Si-ZnO (Obr. 3 vlevo) byla analyzována metodou 

TEM (Obr. 3 vpravo) a specifický povrch byl určen BET analýzou na 134 m2/. 

5.1.2 Sorpční fotokatalytické struktury deponované na vláknité struktury 

Metoda vakuového vymrazování 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. 4). 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. 
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Obr. 4: 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). 

Materiál byl 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. 

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. 

5.2 Fotokatalytická regenerace 

5.2.1 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. 

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 je 
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68 m2/g. TEM snímek ZnO-m·SiO2/g-C3N4 je na Obr. 5 a ukazuje pokrytí exfoliovaného  

g-C3N4 silikátovými nanočásticemi. 

  

Obr. 5: TEM snímek nanokompozitu ZnO-m·SiO2/g-C3N4 

Opakovaná sorpce i fotokatalýza byla prováděna ve dvou cyklech. V objemu 50 ml 

demineralizované vody bylo rozpuštěno 0,05 g fotokatalytického sorpčního materiálu. 

Jako sorbát byla použita methylenová 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. 

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 ZnO-m·SiO2/g-C3N4 

jsou na Obr. 6. 

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. 
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Obr. 6: 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. 

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. 

5.2.2 Modifikovaný grafitický nitrid uhlíku g-C3N4 se zdokonalenou schopností 

cyklické fotokatalytické regenerace 

Nová metoda přípravy se vyznačuje lepší výtěžností a jednodušší metodikou. 

Postupně byla, za účelem zvýšení efektivity, upravena i metodika regenerace. 

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 
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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. 

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 1: 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 

Zn 29,08 9,59 33,19 11,69 

Tabulka 1 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. 

Skenovací elektronová mikroskopie odhalila i velice jemnou strukturu silikátové 

struktury (Obr. 7) pokrývající velké částice a primárně zodpovědnou za velký nárůst 

specifického povrchu. 
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Obr. 7: Členitá struktura povrchu vzorku ECN20. Snímek pochází z elektronového mikroskopu, který 

pracoval v režimu sekundárních elektronů za sníženého vakua (LFD). 

Struktura kompozitu je velmi členitá a lze vidět (Obr. 7), 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 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). Po pátém cyklu 

bez lyofilizaci bylo nutné materiál převézt na práškovou formu a zvážit. 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. 

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 vzorku ECN10 jsou 

zobrazeny na Obr. 8. 
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Obr. 8: Kinetické křivky čtyřech cyklů sorpcí methylenové modři na vzorek ECN10 v režimu bez 

lyofilizace. 

Na Obr. 8 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 2: 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 2 shrnuje rychlostní konstanty jednotlivých cyklů, zbytkové koncentrace 

methylenové modři po sorpci a sorpční kapacity daného cyklu (qs). Podařilo se úspěšně 

provést čtyři cykly fotokatalytické regenerace vzorku ECN10 s velmi dobrou obnovou 

sorpční kapacity sorbentu. 

 

Obr. 9: Kinetické křivky čtyřech cyklů sorpcí methylenové modři na vzorek ECN20 v režimu bez 

lyofilizace. 

Z Obr. 8, Obr. 9 a Tabulek 2 a 3 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 

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. 
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Tabulka 3: 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. 10 vpravo) a po (Obr. 10 vlevo) regeneraci lze vidět účinnost této 

metody. 

 

Obr. 10: 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 
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probíhal za neustálého míchání v nekryté baňce za přístupu přirozeného slunečního 

záření. 

 

Obr. 11: Kinetické křivky třech cyklů sorpcí methylenové modři na vzorek ECN10 v režimu bez lyofilizace 

a fotokatalytickou degradací MB na slunci. 

Na obrázku Obr. 11 lze vidět pokles koncentrace methylenové modři způsobené její 

sorpcí na vzorek ECN10 ze tří cyklů fotokatalytické regenerace na slunci. Po proložení 

křivkou odvozenou z rychlostní rovnice lze vidět úspěšné provedení a dobrou účinnost 

této metody. Sorpční kapacity (Tabulka 4) byly obnoveny na podobné hodnoty jako 

v případě rozkladu pomocí LED zdroje záření. 

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 sorbentu 

ECN10 proběhla na slunci. 

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 
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Obr. 12: 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 5). 

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 sorbentu 

ECN20 proběhla na slunci. 

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 
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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. 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 % 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 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. 
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6 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). 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. 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. První 

experimenty byly prováděny přikapáváním kapek obsahujících jeden z prekurzorů 

k vodnému roztoku druhého prekurzoru a g-C3N4. Známou koncentrací prekurzoru 

v kapkách bylo možné ovlivnit velikost vznikajících nanočástic. 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. 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) a 0,21 mg/g pro vzorek s obsahem 20 hm.% g-C3N4 (ECN20) a jejich 
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nespornou výhodou je možnost regenerace 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. 
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