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Disertační práce 2

1 Cíle disertační práce

Nejzávažnějším problémem pro účinnost fotokatalýzy je často velmi nestabilní ex-
citovaný stav fotoaktivní látky (fotokatalyzátoru), kdy se elektron-děrový pár mno-
hem pravděpodobněji rekombinuje zpět do základního stavu místo toho, aby se po-
dílel na rozkladných redoxních reakcích. Kombinací různých materiálů se dá tento
problém částečně řešit. Jeden materiál slouží jako zdroj elektronů a děr při ozáření
světlem, druhý je pak převezme a poskytne dále pro rozkladné reakce. Jednat se
může bud’ o jiný fotokatalyticky aktivní materiál v tzv. Z-schématu, nebo v našem
případě grafenové vrstvy, které elektron z excitovaného páru delokalizují, a zvýší
tak fotokatalytickou účinnost, na což se v práci dále zaměříme.

Cílem této práce je prozkoumat elektrochemické vlastnosti grafenu a jeho vliv
na průběh fotokatalytické reakce. Práce navazuje na předchozí výzkum přípravy a
charakterizace fotokatalytických sorpčních silikátových nanostruktur a rozšiřuje jej
o nové poznatky z metody přípravy této nanostruktury včetně vlivu přídavku ex-
foliovaného grafenu na její fotokatalytickou aktivitu. Tímto postupem se přibližu-
jeme k výrobě levných fotokatalytických nanostruktur s vysokou fotokatalytickou
účinností a sorpčním povrchem na bázi běžně dostupných materiálů ZnO, SiO2 a
grafenu vyrobeného exfoliací grafitu.

2 Teoretická část

2.1 Elektronová struktura grafenu

Strukturu grafenu můžeme vidět jako hexagonální Bravaisovou mříž s bází tvoře-
nou dvěma mřížovými body (A, B). Vzdálenost mezi nimi je stejná jako vzdálenost
atomů uhlíku (0,142 nm) [1].
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Tři vektory δ1, δ2, δ3 spojující nejbližší sousední mřížové body ve vzdálenosti
a = 0,142 nm splňují předpis (2.1), kde i, j jsou jednotkové vektory ve směru x, y a
celá hexagonální mříž je tvořena lineární kombinací bázových vektorů a1, a2 (2.2)
s velikostí |a| = 0,24 nm a plochou primitivní buňky 0,051 nm2. Hustota atomů
uhlíku (dva na jednu primitivní buňku) je poté 3,9·1015 cm-2 a je stejná jako hustota
π elektronů [1].

V reciproké mříži poté rozlišujeme krystalografické body a směry s největší sy-
metrií. Dlouhovlnné excitace se nacházejí v okolí bodu Γ (centrum BZ). Dále roz-
lišujeme rohy s neekvivalentními body K. U grafenu hrají tyto body klíčovou roli
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v jeho elektrických vlastnostech, protože právě nízkoenergetické excitace probíhají
v jejich okolí. Nyní ověříme podobu disperzního diagramu grafenu včetně jeho DOS
a spočítáme jeho povrchovou energii, která určuje, jak silně jsou k sobě v grafitu jed-
notlivé vrstvy vázané. Dá se z toho vyčíst, kolik energie tak potřebujeme na jejich
exfoliaci a jak silně nenasycené jsou jeho vazby, tedy možnosti jeho reagregace při
kontaktu v disperzi. Pro výpočty byl použit softwarový balík „Abinit” verze 8.0.8-1
zkompilovaný pro stabilní repozitáře „Debian Stretch”.
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Obrázek 2.1: Výpočet optimální vzdálenosti vrstev v grafitu. Mění se vzdálenost vrstev a3
v periodickém systému (ilustrativní obrázek vlevo). Každé vzdálenosti přísluší jiná celková
energie systému Etotal. Délka a3 s nejnižší energií je poté vzdálenost jednotlivých vrstev v re-
álném grafitu. Ta byla stanovena na 6,5 Bohr, což je 3,4 Å.

Primitivní buňka grafenu je tvořena dvěma atomy s bázovými vektory o veli-
kosti a1 = 4,62 Bohr = 2,45 Å pod vzájemným úhlem 60° (tyto počáteční hodnoty ne-
byly získány relaxací přibližné struktury, ale byly obdrženy jakožto výchozí a dobře
známé hodnoty pro grafen). Tato nejmenší buňka dokáže přes translační symetrii
sestavit periodickou strukturu grafenu (ilustrační obrázek 2.1 vlevo). Při počítání
elektronových struktur je vždy nezbytné nechat atomy nejdříve zrelaxovat do mi-
nima energie, aby tak bylo simulováno přirozené rozložení atomů. Graf na obrázku
2.1 vpravo ukazuje změnu celkové energie Etotal na vzdálenosti jednotlivých grafe-
nových vrstev. Relaxací grafenových vrstev změnou jejich vzdálenosti a3 vytvoříme
grafit, ve kterém nejnižší energie odpovídá přibližně vzdálenosti vrstev 6,5 Bohr,
což je 3,4 Å. Při dalším přibližování se již celková energie dramaticky zvyšuje, pro-
tože zde začínají převládat odpudivé síly. Oproti tomu při oddalování se hodnota
celkové energie pomalu ustaluje a se vzdáleností a3 více jak 15 Å se už zvyšuje tak
málo, že ji můžeme považovat za konstantní. V tomto případě se periodický systém
chová jako grafenové vrstvy, které jsou od sebe již tak daleko, že se silově téměř ne-
ovlivňují. Rozdíl mezi nejnižší energií relaxovaného grafitu (při a3 = 3,4 Å) a energií
systému grafenových vrstev (a3 = 15 Å) je ΔE = 0,0005 Ha. Ten pak udává dává
hodnotu energie na plochu primitivní buňky v rovině xy, kterou potřebujeme právě
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k rozdělení této definované struktury. Abychom z toho mohli vyjádřit povrchovou
energii grafenu γ, musíme rozdíl ΔE přepočítat na jednotku plochy buňky. Pro he-
xagonální strukturu a rovinu (0 0 0 1) je vztah následující:

γ =
∆E

a2
1 · sin (60°)

=
0, 0005 Ha

(4, 62 Bohr)2 · sin (60°)

= 0, 02705 mHa·Bohr−2 = 42, 3 mJ·m−2. (2.3)

Po vložení hodnot ΔE = 0,0005 Ha a a1 = 4,62 Bohr vychází povrchová energie
grafenu 42,3 mJ·m-2, což je v dobré shodě s experimentálně naměřenými hodnotami,
které se pohybují od 37,5 po 63,8 mJ·m-2 [2].

DOS

π*

π

-30

-20

-10

0

10

20

ΓΓ M K

EF

E
n
e
rg

ie
 [

e
V

]

Obrázek 2.2: Výpočty z prvotních principů pásové struktury grafenu (vlevo) a jeho hustoty
stavů DOS (vpravo) v programu Abinit skrze teorii DFT. V pásové struktuře je znázorněno
prvních 6 pásů, kdy 4. a 5. se vzájemně dotýkají v krystalografickém bodu K a mají v jeho
blízkém okolí lineární průběh. Ve stejném bodě je i nulová hustota elektronových stavů.

V rámci periodického systému grafenových vrstev vzdálených od sebe 15 Å
byl spočítán i její disperzní diagram a DOS (graf na obrázku 2.2 vlevo, respek-
tive vpravo). U pásové struktury grafenu jsou znázorněny jednotlivé pásy jinými
barvami, jsou vyznačeny význačné body hexagonální krystalické mříže a Fermiho
hladina je v nule. V okolí bodu K je vidět typický kónický tvar Dirakova kužele,
který se dotýká přesně v mřížovém bodu K (také nazývaný Dirakův bod), v okolí
kterého je disperzní relace viditelně lineární. Druhý graf nám ukazuje hustotu elek-
tronových stavů grafenu, kde je patrné, že právě u Fermiho hladiny blíží k nule.
Valenční pás (π) je poté v základním stavu zcela zaplněn a vodivostní pás (π*) je
zcela prázdný.

Experimentálně bylo zjištěno, že pohyblivost nábojů v grafenu exfoliovaného
z čistého grafitu překračuje 107 cm2V-1s-1 pro teploty do 50 K. Počítačové simulace
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poté předpovídají necelých 106 cm2V-1s-1 pro teplotu 300 K při elektronové hustotě
1012 cm-2 a při přítomnosti substrátu se dále snižuje na 105 cm2V-1s-1 [3]. Při použití
grafenu v našich fotokatalytických kompozitech tak můžeme očekávat minimálně
redukci v pohyblivosti nosičů náboje.
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2.2 Fotokatalýza

Základním parametrem polovodičových nanočástic je šířka zakázaného pásu, což je
energetická bariéra, kterou musí elektron při excitaci překonat, aby se dostal z va-
lenčního pásu do vodivostního pásu. Proveditelnost redoxních reakcí je závislá na
pozicích redoxních potenciálů (pozice hrany vodivostního CB a valenčního VB pásu),
které jsou nejčastěji srovnávány s normální vodíkovou elektrodou (NHE) při pH=0,
nebo pH=7. NHE je poté přibližně na pozici -4,44 eV vůči hranici vakua. Čím zá-
pornější je hodnota vodivostního pásu (excitovaných elektronů), tím jsou silnější
redukční účinky, a čím je kladnější hodnota valenčního pásu (děr), tím jsou silnější
oxidační účinky [4].

Obrázek 2.3: Hranice valenčních a vodivostních pásů vybraných polovodičů a jejich umís-
tění vůči referenční NHE (zelená přerušovaná čára) [5, 6]. Potenciál O2

• (červená přerušo-
vaná čára) je +1,23 eV [7] a (OH)•/(OH)- je +2,8 eV vůči NHE [8].

Obrázek poloh potenciálů 2.3 nám tedy dává poměrně dobrou představu o tom,
jaké materiály musíme použít pro úspěšné provedení konkrétních fotokatalytických
reakcí. Oxidovat a redukovat se samozřejmě nemusí jenom voda a do potenciá-
lové stupnice můžeme dosadit i jiné látky, jako třeba oxidy dusíku a síry, oxid uh-
ličitý, metan, hydroxidy aj. [5]. Oxidačně-redukční potenciály elektronů a děr tak
určují, zda má reakce vůbec šanci proběhnout. Šíře zakázaného pásu pak limituje
použitelné světlo. Snahou je tedy hledat takový materiál, který by měl dostatečný
oxidačně-redukční potenciál pro co nejmenší šíři Eg, aby mohlo být využito přiro-
zeného slunečního záření.

U TiO2 se např. CB pohybuje od -0.24 eV [9, 10] do -0,5 eV [11] při pH=7. Bi2WO3

má CB pozitivnější na 0,25 eV a vodík tak už redukovat nemůže [12]. Grafenu je
nejčastěji přisuzován mírně negativnější potenciál od -0,02 do -0,08 eV, a ve fotoka-
talytických strukturách se tak považuje za elektronový vodič [9, 10, 12]. CdS má
pak CB na -0,44 eV a VB na +2,0 eV. Pokud se podíváme na oxidační potenciál
(OH)•/(OH)-, ten je na pozici +2,8 eV [8]. Valenční díry ve fotokatalyzátoru CdS
tak přímo nemůžou vytvářet reaktivní (OH)• skupiny a ty tak musejí vznikat jiným
způsobem. CO2/CH4 je pak blízko CB TiO2 na -0.24 eV při pH=7 a oxid titaničitý
jej tedy zvládne stěží redukovat [11]. Své excitační potenciály mají i molekuly mo-
delových barviv: excitovaný stav MB (methylenová modř) je na -0,84 eV, v případě
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barviva AO7 (Acid orange 7) je základní stav +0,76 eV [13] a excitovaný -1,24 eV
[14]. Znalost pozic oxidačně-redukčních potenciálů materiálů je klíčová k pochopení
mechanismu přenosu náboje mezi látkami a k vytvoření fotokatalyzátoru požado-
vaných vlastností.

Po ozáření polovodiče fotony s energií rovnou, nebo vyšší než je šířka zakáza-
ného pásu, dojde ke vzniku excitovaného páru elektron-díra, kdy je elektron excito-
ván z valenčního do vodivostního pásu a na jeho místě vznikne po elektronu díra.
Fotokatalytická reakce probíhá na povrchu fotokatalyzátoru a je tak potřeba, aby si
k němu elektron i díra našli cestu dříve, než zpátky rekombinují. Pak můžou pro-
běhnout oxidačně-redukční reakce znázorněné na obrázku 2.4 [5, 15].

vodivostní pás

valenční pás

Eg

-

+

e- h+

hν

e-e-

h+ h++

O2

O2 H2O

OH+H+

c) rekombinace

b)
a)

Obrázek 2.4: Schéma procesů při fotokatalýze: Po dopadu a absorpci fotonu s energií hν
dochází nejdříve ke generaci páru elektron-díra (vrchní část obrázku). a) transport elektronu
k povrchu polovodiče a následná redukce molekulárního kyslíku na superoxidový radikál
(O2

.)-, b) transport kladně nabité díry (h+) na povrch polovodiče a oxidace molekuly vody
na hydroxylový radikál (OH)·, c) rekombinace elektronu a díry (převzato z [5]).

OH− + h+
vb → OH•

H2O + h+
vb → OH• + H+

RX + h+
vb → RX•+

O2 + e−cb → O•−2
H++O•−2 → HO•2

2HO•2 → H2O2 + O2

H2O2 + e−cb → OH− + OH•

H2O2 + hν→ 2OH•

Tabulka 2.1: Oxidační a redukční reakce, při kterých vznikají radikály. h+
vb je díra ve valenč-

ním pásu a e−cb je elektron ve valenčním pásu. hν je foton o určité energii [5].

Díry ve valenčním pásu jsou silnými oxidanty (+1,0 až +3,5 eV proti NHE), za-
tímco elektrony ve vodivostním pásu jsou dobrými reduktanty (+0,5 až -1,5 eV proti
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NHE). Vzniklá díra má oxidující účinky a pokud má potenciál výše než 2,8 eV vůči
NHE, pak v heterogenní fotokatalýze oxiduje na povrchu polovodiče vodu a hyd-
roxylový anion (OH)- na hydroxylový radikál (OH)•, který má velmi silné oxidační
účinky a může vstupovat do dalších reakcí. Elektrony ve vodivostním pásu mají
redukční schopnosti a s hodnotami potenciálu pod 1,23 eV vůči NHE vesměs bez
problému redukují molekulární kyslík na superoxidový radikál (O2

•)-. Tabulka 2.1
ukazuje seznam redoxních reakcí, při kterých vznikají radikály [5]. Je vhodné si po-
všimnout, že vysoce reaktivní (OH)• skupina vzniká jak přímým působením děr,
tak i nepřímo skrze redukční elektrony. Z toho důvodu i fotokatalyzátor s nepřízni-
vým oxidačním potenciálem VB (např. CdS) může generovat (OH)• skupiny.

2.3 Grafen ve fotokatalytických kompozitech

vodivostní pás

valenční pás

Eg

-

+

e-
h+

hν

e-

e- h+
h+

+
O2

O2

H2O

OH+H+

c) rekombinace

b)a)

e-

 d) delokalizace elektronu
      na grafenové vrstvě

h

ћkrn

e

a

Obrázek 2.5: Obrázek vlevo je schéma procesů při fotokatalýze: Po dopadu a absorpci fo-
tonu s energií hν dochází nejdříve ke generaci páru elektron-díra (vrchní část obrázku). a)
transport elektronu k povrchu polovodiče a následná redukce molekulárního kyslíku na su-
peroxidový radikál (O2

.)-, b) transport kladně nabité díry (h+) na povrch polovodiče a oxi-
dace molekuly vody na hydroxylový radikál (OH)·, c) rekombinace elektronu a díry, d) delo-
kalizace elektronu na grafenové vrstvě zabrání na nějaký čas jeho rekombinaci s dírou, jejíž
proces je poté napravo vyjádřen schematickým diagram Wannierova excitonu o poloměru rn
ve dvourozměrné krystalové mřížce s mřížkovou konstantou a. h̄K značí kvaziimpulz pří-
slušející translačnímu pohybu těžiště excitonu, který se může volně pohybovat krystalem.
Efektivní hmotnosti elektronu (e) a díry (h) jsou me a mh. Pokud do excitonového akčního
rádiusu dostane nějaká nečistota (v tomhle případě příměs ve formě grafenové vrstvy), do-
chází k rozpadu excitonu a záchytu elektronu do grafenové vrstvy.

V práci se zaměřujeme na sledování vlivu záchytu a prodloužení doby života
excitačního stavu na účinnost heterogenní fotokatalýzy. Absorpcí fotonů s energií
vyšší než Eg vytváříme volné elektron-děrové páry, které se velmi rychle, řádově
v pikosekundách, váží do excitonů. Ty se poté zbavují nadbytečné energie emisí fo-
nonů do mřížky. V této chvíli se tento volný exciton (bosonová kvazičástice páru
elektron-díra) může pohybovat krystalem a přísluší mu vlastní vlnový vektor K,
kvaziimpulz h̄K a kinetická energie. Každý exciton má svůj akční rádius úměrný



Disertační práce 9

relativní permitivitě materiálu (elektrostatické stínění) a kvantovému číslu (stavu)
excitonu. U většiny polovodičů začíná tento poloměr přibližně na r1 = 5 nm. Defekty
mřížky a zejména nečistoty v krystalu poté představují pro volně se pohybující ex-
citony velmi účinné pasti. Pokud dojde k překryvu excitonu a grafenové nečistoty,
dochází k záchytu elektronu a disociaci excitonu (schéma na obr. 2.5 vpravo). Ve
chvíli, kdy je CB potenciál fotokatalyzátoru o něco vyšší než u grafenu (typicky ZnO,
TiO2), elektron přirozeně přejde na nižší potenciál do vrstvy grafenu, kde dochází
k jeho delokalizaci (doplněná fáze d na obrázku 2.5 oproti původnímu schématu
fotokatalýzy) a díra tím přijde o svůj rekombinační protějšek. π elektrony v grafenu
s jádry uhlíku totiž skoro neinteragují a chovají se jako elektronový mrak s vysokou
mobilitou (relativistické rychlosti) nad polem z iontových zbytků (viz podrobněji
kapitola 2.1). Takový delokalizovaný elektron má poté nižší pravděpodobnost, že
rekombinuje s dírou, která po něm zůstala v polovodiči, a je tak více času na to, aby
oba náboje našly chemické protějšky v oxidačně-redukčních reakcích.

Optimální množství grafenu ve fotokatalytickém kompozitu se liší nejenom me-
todou přípravy fotokatalyzátoru, ale taky jeho aplikací. Příliš malé množství nebude
mít dostatečný delokalizační efekt, příliš velké pak absorbuje potřebné fotony dříve,
než v polovodiči vytvoří excitovaný pár. Z provedených rešerší v disertační práci
však můžeme vyvodit, že se optimální množství grafenu v závislosti na aplikaci
bude nejpravděpodobněji pohybovat mezi 0,2 až 5 hm%.
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3 Experimentální část

3.1 Experimentální reaktor pro měření heterogenní fotokatalytické

účinnosti

Pro měření heterogenní fotokatalytické účinnosti používáme reaktor, který jsme vy-
vinuli v naší Laboratoři nanopartikulárních materiálů. Samotný reaktor je evidován
jako funkční vzor [16] a na metodu měření jsme podali přihlášku vynálezu [17]. Cí-
lem je měřit fotokatalytickou degradaci organických sloučenin v reálném čase, aniž
bychom museli v časových intervalech odebírat část disperze, filtrovat pevné částice
fotokatalyzátoru a zasahovat tak do samotné reakce. Tato metoda má výhodu v tom,
že měření probíhá mimo disperzi, a do reakce tak nezasahujeme jako v případě po-
užití jiných typů měření koncentrace organických látek, např. absorpční spektrosko-
pie. Metodu budeme publikovat v impaktovaném časopise [18].

Obrázek 3.1: Fotografie experimentálního reaktoru vlevo a jeho schéma vpravo. Aparatura
umožňuje provádět kontinuální měření fotokatalytického rozkladu pomocí zpětně odraže-
ného světla laseru od disperze.

Samotné měření fotodegradace příslušné organické látky (v našem případě bar-
vivové simulanty methylenová modř, či indigo karmín) je čistě optické a je založeno
na měření intenzity zpětného mnohonásobného rozptylu světla, které se odráží od
dispergovaných nanočástic a současně je absorbováno barvivem při šíření volnou
kapalinou mezi částicemi. V těchto podmínkách nelze úspěšně použít standardní
formu Lambert-Beerova absorpčního zákona. Byl tedy odvozen vztah (3.1) pro re-
lativní intenzitu zpětně rozptýleného světla po propagaci testovaným objemem ka-
palinové disperze, který zahrnuje parametr beta charakterizující vliv koncentrace
disperzních nanočástic na výstupní intenzitu zpětně rozptýleného světla. Poměr op-
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Obrázek 3.2: Světelné podmínky v reaktoru bez disperze. 10 W LED pohání fotokatalytic-
kou reakci s maximem vyzařování okolo 365 nm, vpravo je poté pík měřícího laseru s maxi-
mem v 673 nm.

tické intenzity I(C) rozptýleného testovacího světla s koncentrací „C” barvivového
simulantu a optické intenzity I(0) rozptýleného testovacího světla s nulovou kon-
centrací barvivového simulantu je definován následovně:

I (C)
I (0)

=
e−αC − β

1− β
. (3.1)

Při její aplikaci je třeba provést kalibraci, která poskytne konkrétní numerické
hodnoty empirických parametrů α a β. Ta je provedena vyhodnocením poměru in-
tenzit pro počáteční maximální koncentraci barvivového simulantu C(max) foto-
katalytického měření a jeho doplňkovým měřením pro jeho poloviční koncentraci
C(max)/2. Časový průběh absorbance C(t) = −log I(C)

I(0) je poté vyhodnocen pomocí
dvouparametrické formule (3.1) a z následného exponenciálního fitu je vyjádřena
rychlostní konstanta „k”:

C (t) = C (max) e−kt → −ln
C (t)

C (max)
= kt. (3.2)

Fotokatalytický reaktor je sestaven tak, aby vyhovoval normě ISO 10678; 2010 –
Určení fotokatalytické aktivity tuhých povrchů ve vodném roztoku degradací me-
thylenové modři. Reaktor (obrázek 3.1) se skládá z kádinky, která je chlazená ve
vodní lázni na stálou teplotu 20°C. Fotokatalytická reakce je poháněna vyměnitel-
ným 10W LED zdrojem s maximem vyzařování okolo 365 nm. Homogenní rozlo-
žení disperze je zajištěno magnetickým mícháním. Měření koncentrace barviva je
zajištěno laserem s vlnovou délkou 673 nm, která je v blízké oblasti absorpčního
maxima methylenové modři 668 nm. Spektrální situace v reaktoru je vidět na obr.
3.2. Světlo z laseru je namířeno do disperze, kde vlivem intenzivního míchání pro-
hnutá hladina disperze zabraňuje přímému odrážení paprsku laseru do detektoru
od rozhraní vzduch-disperze. Naměřená intenzita zpětně rozptýleného světla laseru
je tak závislá pouze na koncentraci modelové organické látky, na které probíhá jeho
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absorpce. Časová závislost intenzity zpětně rozptýleného světla je přepočítána na
časovou závislost koncentrace barviva. Ta je poté proložena exponenciální funkcí,
která je následně transformována na lineární funkci s rychlostní směrnicí „k” (3.2),
která reprezentuje kinetickou rovnici prvního řádu. Pomocí parametru „k” můžeme
poté snadno srovnat fotokatalytickou účinnost jednotlivých materiálů.

3.2 Příprava a charakterizace silikátových fotokatalytických nano-

struktur

Jako fotokatalyticky aktivní médium v silikátových strukturách využíváme oxid zi-
nečnatý. Jeho dostatečná šířka zakázaného pásu a pozice CB a VB umožňuje fotoka-
talyticky redukovat a oxidovat vodu, NOx, SOx aj. Relativně levná výroba ZnO zase
umožňuje jeho masové využití. Nevýhodou je aktivita ZnO až na měkké UV záření
a výrazný je problém fotokoroze. Snahou tedy bylo umístit ZnO do silikátové na-
nostruktury, která nejenom zvyšuje specifický povrch materiálu, ale i účinně zabra-
ňuje jeho nežádoucí fotokorozi. Zárove%n je však transparentví pro UV-Vis záření
a nebrání fotonům dostat se až k fotokatalyticky aktivní části. Pro syntézu využí-
váme vlastností vodního skla, které po gelaci vytváří hustou silikátovou strukturu
vhodnou jakožto substrát pro fotokatalytický materiál. Průmyslově vyráběna vodní
skla mají charakteristický modul, který určuje molární poměr složek SiO2 a Na2O.
Čím je poměr nižší, tím více je roztok alkalický. V acidických roztocích poté dochází
k tvorbě kyseliny křemičité a vlivem snížení koncentrace sodných iontů kolem čás-
tic SiO2 dochází k její gelaci. Přídavkem octanu zinečnatého se zvyšuje koncentrace
zinečnatých iontů v soustavě a vzrůstá zeta potenciál ze záporných do kladných
hodnot. Hodnota pH systému naopak klesá s rostoucí koncentrací octanu zinečna-
tého, nebot’ hydroxidové ionty reagují se zinečnatými za vzniku sraženiny hydro-
xidu zinečnatého, který je ve vodě málo rozpustný (KB = 1,5·10-9 při 25 °C) na rozdíl
od hydroxidu sodného (KB = 5,8 při 25 °C) [19, 20], a je následně v průběhu gelace
začleněn do finální struktury silikagelu společně s zinečnatými kationty, které jsou
včleněny mezi silanolové skupiny (Si-O-Zn-O-Si-). Sodné ionty pak společně s ani-
ontovou částí octanu zůstanou v roztoku a je nutné tyto nežádoucí složky odstranit,
např. promytím. Přestože jsou obě vznikající formy ZnO a Zn(OH)2 polovodiče se
zakázaným pásem lehce nad 3 eV, hydroxid je mnohem méně fotokatalyticky účinný
a rychleji podléhá fotokorozi. Jestli vznikne ZnO, nebo převládne srážecí reakce na
Zn(OH)2, záleží na rychlosti inkorporace zinečnatých iontů. Z toho důvodu přidá-
váme vodní sklo po kapkách do stechiometricky přebytkového roztoku octanu zi-
nečnatého, aby reakce proběhla co nejrychleji a došlo k přednostní záměně sodných
iontů za zinečnaté. Tím už následně nemusíme v oxidační peci kalcinovat Zn(OH)2

na ZnO a výsledkem je sít’ová fotokatalytická silikátová nanostruktura s inkorporo-
vanými zinečnatými ionty.

Výroba fotokatalytické silikátové struktury ZnO·mSiO2 (obrázek 3.3 vpravo) byla
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Obrázek 3.3: Vlevo: Energiově disperzní analýza provedena na SEM FEI Quanta 650 FEG
ukázala poměr (modulus) mezi SiO2 a Na2O m=3,1. Vpravo: fotokatalytické silikátové na-
nočástice ZnO·mSiO2 [21].

poprvé publikována v Hutnických listech. Zde využíváme sodného vodního skla
s modulem m=3,1 (obr. 3.3 vlevo). Oproti výše uvedenému postupu se zde proha-
zuje pořadí prekurzorů, kvůli tvorbě fotokatalytických silikátových nanočástic. Do
roztoku vodního skla se aplikuje octan zinečnatý ve formě aerosolových mikroka-
pek s přesně definovaným množstvím octanu, čímž dokážeme kontrolovat velikost
výsledných částic. Podvojnou záměnou zinek nahradí sodík a začne se utvářet sra-
ženina. Octan sodný je následně vypláchnut demineralizovanou vodou a výsledná
vodná disperze je rychle zmrazena a podrobena kontrolované sublimaci. Přestože
experiment sloužil pouze jako test funkčnosti metody syntézy a nedošlo k úplné re-
akční přeměně vodního skla na nový materiál s maximálním podílem zinku, byl náš
materiál fotokatalyticky účinnější při heterogenním rozkladu methylenové modři
než standard TiO2 P25 Degussa. Navíc v tomto případě materiál nepodléhal fotoko-
rozi [21].

3.3 Příprava a charakterizace grafen-silikátových fotokatalytických

nanostruktur

3.3.1 Exfoliace grafenu z čistého grafitu ve vodném roztoku

Grafenové vrstvy pro dopování našich fotokatalytických materiálů získáváme exfo-
liací čistého grafitu. Smíchali jsme 0,3 g grafitu s 600 ml vody a tuto kapalinovou
disperzi grafitu jsme sonifikovali v ultrazvukovém generátoru vlastní konstrukce
s výkonovou hustotou 1 kW/l po dobu 20 minut při intenzivním míchání rychlostí
500 rpm. Grafitové vrstvy jsou k sobě vázány slabou van der Waalsovou silou a teo-
reticky vypočítaná povrchová energie grafenu v programu AbInit byla 42,3 mJ·m-2.
To nám pro oddělení grafenové částice o průměru 340 nm (obr. 3.4) dává potřeb-
nou energii v řádech femtojoulů. V ultrazvukovém generátoru o výkonové hustotě
1 kW/l je energie kavitačních bublin minimálně o jeden řád vyšší [22], takže tímto
způsobem lze při dané energetické hustotě exfoliovat grafen na grafenové vrstvy.
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Ultrazvukem částečně exfoliovaná disperze se nechala sedimentovat po dobu 60 mi-
nut a hadičkou byl stažen čistý vodní sloupec (obsahující grafen) nad okem dobře
patrným sloupcem disperze. Odparnou analýzou při permanentním míchání mag-
netickým míchadlem cca 50 rpm jsme následně určili poměr sušiny v grafenové
disperzi na 0,02 hm%, což je přibližně 0,2 mg/ml.

Obrázek 3.4: DLS analýza připravené grafenové disperze. Střední hydrodynamický průměr
grafenové částice je 340 nm.

Obrázek 3.5: Závislost zeta potenciálu exfoliovaného grafenu na pH. U grafenu není izo-
elektrický bod a s hodnotami zeta potenciálu pod -20 mV (pro pH od 4) je disperze stabilní.

DLS analýza velikosti částic grafenové disperze (obr. 3.4) ukázala přítomnost
monodisperze se středním hydrodynamickým průměrem částice 340 nm. Měření
zeta potenciálu grafenových částic v závislosti na pH prostředí (obr. 3.5) potvrdilo,
že grafenové částice nemají izoelektrický bod a jejich zeta potenciál se v pH škále od
4 do 12 drží pod -20 mV. Grafenová disperze je tak z hlediska shlukování stabilní.
Připravenou disperzi grafenu s danou koncentrací poté dále využíváme v experi-
mentech jako zdroj grafenových částic.
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3.3.2 Grafen ve fotokatalytických silikátových strukturách

Přídavkem grafenových nanočástic do fotokatalytické nanostruktury se snažíme
prodloužit dobu života obou nábojů. V rámci disertační práce experimentuji s vý-
robou nanostruktury ZnO·mSiO2-Cgrafen. V prvotních experimentech byl z čistého
grafitu sonifikací exfoliovaný grafen smíchán v ultrazvuku se sodným vodním sklem.
Tato disperze byla po kapkách přidávána do silně míchaného roztoku octanu zineč-
natého, který byl lehce ve stechiometrickém přebytku. Vzniklá sraženina se formo-
vala primárně heterogenní nukleací na grafenových lamelách. Následně byl zbytek
octanu zinečnatého a vzniklý octan sodný vypláchnut demineralizovanou vodou.
Disperze byla poté rychle zmrazena a podrobena řízené vakuové sublimaci. Vý-
sledkem byl porézní silikátový nanokompozit s grafenovými lamelami o obsahu
8,5 hm% a specifickým povrchem 266 m2g-1(obr. 3.6). Tento ZnO·mSiO2-Cgrafen na-
nokompozit byl o 5 % horší při degradaci plynného N2O (první ověření účinnosti
našich fotokatalyzátorů na rozklad plynu), nicméně si zase vedl téměř 3x lépe při
heterogenní degradaci methylenové modři ve srovnání se standardem TiO2 P25 De-
gussa [23].

Obrázek 3.6: Vlevo: TEM mikrograf grafen-silikátové fotokatalytické nanostruktury
ZnO·mSiO2-Cgrafen s 8,5 hm% grafenu [23]. Vpravo: TEM mikrograf zrn materiálu
Zn·mSiO2-Cgrafen s patrnou přítomností grafenových mikročástic (černé místa) [24].

V projektu pro Hazmat Protect jsme poté použili 5 hm% grafenových částic na
výrobu fotokatalytických sorpčních tkanin. V první fázi procesu byla připravena
mikrodisperze desintegrovaných grafenových částic (5 hm%) ve vodném roztoku
sodného vodního skla o koncentraci 100 g/l. V této mikrodisperzi byl za působení
ultrazvuku smáčen nanovlákenný materiál po dobu 5 min. Poté byl materiál rychle
zamrazen a podroben řízené vakuové sublimaci. Materiál byl následně ponořen do
vodného roztoku s mírným stechiometrickým přebytkem octanu zinečnatého, kde
probíhal proces srážecí reakce po dobu 2 hodin. Po vyjmutí byl materiál několikrát
propláchnut v demineralizované vodě, znovu zamrazen a opět podroben řízené
vakuové sublimaci. Ačkoliv byla samotná práce zaměřená spíše na fixaci grafen-
silikátových sorpčních fotokatalytických nanostruktur na nosná vlákna a tkaniny
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se zaměřením na výsledný specifický povrch, materiál při zběžném měření foto-
degradace MB vykazuje skoro 5x lepší účinnost než TiO2 P25 Degussa [24]. Jak už
bylo ukázáno, naše ZnO·mSiO2 nanostruktury vykazují mnohem lepší vlastnosti
než TiO2 P25 při heterogenní fotokatalýze. V prvotním experimentu jsme použili
příliš veliké množství grafenu, kdy ostatní pracoviště uváděla optimální množství
0,2 až 5 hm% (viz kapitola 2.3). Příliš mnoho grafenových vrstev tak funguje už spíše
jako bariéra pro průchod fotonů, a snižují tak fotokatalytickou účinnost. Proto jsme
se na základě zkušeností a provedené rešeršní práci rozhodli zvolit obsah grafenu
nižší a to ve zkušebním rozmezí 0 až 1 hm% grafenu.

3.3.3 Syntéza grafen-silikátových nanostruktur s definovaným obsahem grafenu

Před samotnou přípravu silikátových nanostruktur byly nejprve připraveny dva
roztoky (prekurzory):

• I. reakční ò je tvořen zředěnou grafenovou disperzí a (CH3COO)2Zn·2H2O
tak, aby byl výsledný objem vždy 300 ml. Vytvořili jsme 4 roztoky, pokaždé
s odlišným množstvím přidané grafenové disperze Cg, připravené exfoliací
grafitu v kapitole 3.3.1. Zvolili jsme taková množství grafenu, aby ve výsled-
ném materiálu bylo 0; 0,25; 0,5 a 1 hm% grafenu. Množství (CH3COO)2Zn·2H2O
bylo zvoleno tak, aby v následné reakci bylo ve stechiometrickém přebytku.
Jeho rozpustnost ve vodě při 25°C je 43 g/100 ml. Smíchané ingredience byly
následně sonifikované výkonem 1 kW po dobu 5 minut.

• II. reakční ò tvoří 35,3 g sodného vodního skla, které je tvořeno 17 hm% sušiny
Na2SiO3 (t.j. v tomto případě 6 g). Tento roztok byl sonifikován 10 min v malé
lázni Bandelin.

Při syntéze silikátových nanostruktur byl I. reakční ò sonifikován výkonovou hus-
totou 1 kW/l a míchán vertikální míchačkou s otáčkami 500 rpm. V průběhu mí-
chání byl rychle přidán II. reakční ò a sonifikace pokračovala po dobu 20 min. Vý-
sledná disperze s gelovitou sraženinou byla nalita do válce o objemu 2 000 ml, dopl-
něna vodou na maximum a homogenizována mícháním. Následně byla podrobena
sedimentaci na 1/4 objemu, čistý přebytečný roztok nad sedimentovanou disperzí
byl odstraněn a byl znovu doplněn vodou na maximum. Tento postup se opakoval
3x, kdy už byla přebytečná koncentrace (CH3COO)2Zn·2H2O snížena na cca 1 %
své původní hodnoty po reakci. Poslední sediment byl následně rychle zamrazen na
-40 °C a podroben vakuovému vymrazování v lyofilizátoru pro přípravu suchého
prášku neaglomerované nanostruktury.

3.3.4 Měření parametrů grafen-silikátových nanostruktur

Na snímcích ze skenovacího elektronového mikroskopu (obr. 3.7) můžeme vidět vy-
soce porézní silikátovou strukturu s 0 hm% grafenu. Mikroanalýza povrchu stejně
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Obrázek 3.7: SEM mikrografy nanostruktury s 0 hm% grafenu. Na obou obrázcích můžeme
vidět vysoce porézní silikátovou strukturu.

Obrázek 3.8: EDX analýza vzorku s 0 hm% grafenu. Prvky jsou v atomových poměrech
O 69,77 %; Si 18,44 %; Zn 11,79 %, respektive hmotnostních poměrech O 46,42 %; Si 21,54 %;
Zn 32,04 %.

hm% grafenu SSA [m2g-1]
0 349,19

0,25 389,42
0,5 335,95
1 363,50

Tabulka 3.1: Specifický povrch všech čtyř vzorků. Měřeno tříbodovou analýzou.
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jako prvkové složení materiálu (obr. 3.8) slouží pro ilustraci parametrů silikátových
struktur. Měření specifického povrchu (tab. 3.1) u všech vzorků potvrdilo vyso-
kou porozitu materiálů, která u všech překračuje hodnotu 330 m2g-1. Této hodnoty
běžně dosahujeme díky sonifikaci při reakci a následné technice řízeného vakuo-
vého vymrazování, kdy struktury neaglomerují a zachovávají si původní chaotické
rozložení.
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Obrázek 3.9: Fotoluminiscenční spektra fotokatalytických silikátových struktur s hm% gra-
fenu 0; 0,25; 0,5; 1 %. Budící vlnová délka 360 nm.
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Obrázek 3.10: Normovaná fotoluminiscenční spektra fotokatalytických silikátových struk-
tur s hm% grafenu 0; 0,25; 0,5; 1 %. Budící vlnová délka 360 nm.

Měření fotoluminiscenční radiační deexcitace silikátových struktur s 0; 0,25; 0,5;
1 hm% grafenu (obr. 3.9) nám dává další pohled na vazby v kompozitu. Pro ilu-
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straci byla zvolena budící vlnová délka 360 nm, která odpovídá situaci ve fotokata-
lytickém reaktoru (365 nm) a zároveň při ní byla pozorována nejintenzivnější lumi-
niscence. Absolutně nejvyšší luminiscenci při budící vlnové délce 360 nm vykazuje
materiál s 0,25 hm% grafenu, následovaný materiálem s 1 hm% grafenu. Materiál
určený jako nejlepší fotokatalyzátor s 0,5 hm% grafenu je z hlediska intenzity foto-
luminiscence třetí a nakonec nejnižší fotoluminiscenci vykazuje silikátová struktura
bez přídavku grafenu. Nejvyšší pík všech spekter okolo hodnoty 380 nm je charak-
teristický pro UV luminiscenci nanočástic ZnO. S vyššími vlnovými délkami lumi-
niscence rychle klesá, ve vzorcích tedy nejsou výrazněji přítomny další rekombi-
nační centra, která by se projevila dalšími luminiscenčními píky v zelené a červené
oblasti spektra. Mechanismus emise viditelného záření u ZnO je však stále v dis-
kusi. Jednou z navrhovaných hypotéz pro emisi v zeleném spektru je, že se jedná
o kyslíkové vakance, případně zinečnaté intersticiály, či intersticiály jiných kovo-
vých prvků. Za emisi v červeném spektru můžou údajně naopak kyslíkové intersti-
ciály a zinečnaté vakance. Zajímavá situace však nastane, když naměřená spektra
znormujeme k jedné (obr. 3.10). Všechny vzorky s přídavkem grafenu kopírují při-
bližně stejný tvar luminiscenční křivky. Pouze čistá SiO2-ZnO struktura má nižší
zastoupení hlavního píku 380 nm a vyšší vyzařování na větších vlnových délkách.
Tato luminiscence, související s bodovými poruchami, je ve vzorcích s grafenem
poté potlačena. Grafenové vrstvy jsou tak pravděpodobně lepšími elektronovými
pastmi než jsou tyto poruchy a elektrony se přesouvají přednostně na grafen. Roli
zde může hrát také vlastnost grafenu jakožto dobrého absorbéru i nízkoenergetic-
kých fotonů.

3.3.5 Fotokatalytická účinnost grafen-silikátových nanostruktur

U většiny fotokatalytických reakcí, které provádíme na našem pracovišti, volíme
fixní parametry, abychom mohli z dlouhodobého hlediska porovnávat účinnost fo-
tokatalyzátorů v heterogenní fotokatalýze. Vsázka kapalinové disperze 200 ml ve
skleněné kádince o stejném jmenovitém objemu obsahuje 0,02 g fotokatalyzátoru
(t.j. 0,1 mg/ml) a methylenovou modř o koncentraci 0,25 mg/l. Disperze je průběžně
míchána magnetickým míchadlem a před měřením se čeká na ustavení adsorpční-
desorpční rovnováhy mezi fotokatalyzátorem a methylenovou modří. Následně je
disperze v určité vzdálenosti osvícena 10 W 365 nm LED lampou a její teplota je
průběžně udržována na neměnných 20°C. Integrační doba měření intenzity zpětně
rozptýleného světla je 500 ms.

Měření (obrázek 3.11) heterogenní fotokatalytické degradace methylenové modři
v našem reaktoru pro silikátové struktury s hm% grafenu 0; 0,25; 0,5; 1 % a stan-
dardu TiO2 P25 Degussa ukázalo, že přídavkem grafenu do fotokatalytické struk-
tury lze zvýšit celkovou fotokatalytickou účinnost. Z vypočítaných hodnot rych-
lostních konstant vynesených na graf 3.12 dosáhl nejlepší výsledek grafen-silikátový
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Obrázek 3.11: Kinetiky fotokatalytických reakcí pro vzorky fotokatalytických silikátových
struktur s hm% grafenu 0; 0,25; 0,5; 1 % a jejich porovnání s fotokatalytickým standardem
TiO2 P25 Degussa. Nejrychleji methylenovou modř degradoval materiál s 0,5 hm% grafenu.
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Obrázek 3.12: Závislost rychlostní konstanty fotokatalytických grafen-silikátových struktur
na hm% grafenu. Do hodnoty 0,5 hm% grafenu závislost exponenciálně roste. Podle trendu
má nejvyšší hodnotu mezi 0,5 a 1 hm% grafenu.

hm% grafenu SSA [m2g-1] Kin. konst. k [10-3s-1] Lumin. pík 380 nm [103 Cps]
0 349,19 3,3 95

0,25 389,42 5,7 390
0,5 335,95 11,1 205
1 363,50 8,6 268

Tabulka 3.2: Shrnující parametry vzorků silikátových struktur. Seřazeno vzestupně od
nejmenšího podílu grafenu.
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Obrázek 3.13: Nejrychleji methylenovou modř degradoval materiál s 0,5 hm% grafenu, kdy
koncentrace methylenové modři C(t) klesla na nulu během 6 minut. Vzorkování bylo pro-
váděno každých 0,5 s.

materiál s 0,5 hm% grafenu, který byl se svou kinetickou konstantou k = 11,1·10-3 s-1

o řád rychlejší než standard TiO2 P25 Degussa s k = 1,2·10-3 s-1. Naměřená foto-
katalytická aktivita roste s přidáváním grafenu do struktury až po 0,5 hm%. Pro
koncentraci 1 hm% je už opět nižší. Dá se tedy očekávat, že maximum fotoka-
talytické aktivity materiálu se bude při těchto podmínkách nacházet někde mezi
koncentracemi 0,5 a 1 hm% grafenu v silikátové struktuře. Přímé měření poklesu
koncentrace methylenové modři ukázalo, že nejlepší vzorek s 0,5 hm% grafenu ji
rozložil během 6 minut (3.13). Naměřený pokles koncentrace mimo jiné ukazuje
i schopnost fotokatalytického reaktoru změřit velmi rychlé degradační procesy. Ta-
bulka 3.2 poté shrnuje naměřené parametry připravených silikátových struktur. Ty
jsou seřazené sestupně od nejlepšího fotokatalyzátoru k nejhoršímu. Nejlepší vzorek
s 0,5 hm% grafenu nemá ani největší specifický povrch (ve skutečnosti je ze všech
vzorků nejmenší), ani nevykazuje nejvyšší míru luminiscence v píku charakteris-
tickém pro ZnO, 380 nm. Pro srovnání, fotokatalytický standard TiO2 P25 Degussa
vykazoval nejnižší fotokatalytickou účinnost při heterogenním rozkladu methyle-
nové modři s rychlostní konstantou k=1,2·10-3 s-1.
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4 Závěr

Cílem práce bylo prozkoumat elektrochemické vlastnosti grafenu a jeho vliv na prů-
běh fotokatalytických reakcí. Ve vědecké obci jsou snahy z co nejméně naměřených
parametrů jednoznačně určit, jak si povede který fotokatalyzátor. Pokud nebereme
v úvahu použité excitační světlo, tyto měřené vlastnosti by se daly shrnout do para-
metrů jako specifický povrch a s tím související sorpční kapacita, krystalinita, množ-
ství defektů, luminiscenční odezva a časový vývoj dohasínání luminiscence. Uká-
zalo se však, že tyto parametry samy o sobě nevykazují stabilní korelaci s účinností
fotokatalytické reakce a navíc se mezi sebou významně ovlivňují. Vyšší specifický
povrch znamená větší prostor pro redoxní reakce, které probíhají na povrchu foto-
katalyzátoru, ale dosavadní měření a provedené rešerše však ukazují, že velikost
specifického povrchu jednoznačně nekoreluje s fotokatalytickou účinností. Stejné
množství látky s vyšším specifickým povrchem může spět k většímu množství de-
fektů a tím vyšší pravděpodobnosti nežádoucí rekombinace. Rovněž bylo v někte-
rých studiích mylně interpretováno, že vyšší luminiscenční odezva implikuje vyšší
absorpci světla a tím lepší fotokatalytickou aktivitu. Tato interpretace však ignoruje
existenci nezářivých přechodů a časová integrace intenzity nám akorát prozrazuje,
že v materiálu jsou více či méně přítomny určité zářivé přechody. Měření časové
odezvy luminiscence nám však už dává dostatečně detailní pohled na excitační pro-
cesy ve fotokatalyzátoru. Bylo zjištěno, že delší doba dohasínání koreluje s vyšší
fotokatalytickou aktivitou, alespoň tedy u materiálů stejného složení. Pomalá doba
dohasínání luminiscence má poté přímou souvislost s dobou života excitovaného
páru elektron-díra. Porovnávané materiály stejného složení pak mají v souvislosti
s tím dle rešerší vysokou krystalinitu s malou koncentrací defektů, způsobujících
nezářivé přechody. Náboje tak mají více času pro přemístění na povrch fotokataly-
zátoru, kde se zúčastní redoxních reakcí.

Jsou různé cesty, jak docílit separace elektronů pro zabránění jak povrchové, tak
objemové rekombinace. Zejména nečistoty v krystalu představují pro volné excitony
velmi účinné pasti. V této souvislosti se fotokatalyzátory dopují různými prvky s vy-
sokou elektronovou afinitou jako třeba fluor. V disertační práci je v tomto smyslu
využíván grafen, který je přidáván do fotokatalytických nanostruktur. Grafen po
spojení s jiným polovodičem, který má CB výše, tak vytváří heteropřechod typu
I “Straddling gap”, na jehož rozhraní je vestavěný potenciál Schottkyho přechodu.
Pokud je tedy CB potenciál fotokatalyzátoru o něco vyšší než u grafenu, dojde při
překryvu excitonu a grafenové vrstvy k jeho záchytu, disociaci a následné delokali-
zaci elektronu na grafenu z důvodu vysoké mobility elektronu. V literatuře se velmi
často nerozlišuje grafen, jakožto čistá šestiúhelníková uhlíková vrstva s vazbami
sp2, a grafenové deriváty grafen oxid (GO) a redukovaný grafen oxid (rGO). Vše se
pojmenovává jako „grafen“, přitom tyto struktury mají mezi sebou nezanedbatelné
odlišnosti. GO má rozrušené vazby sp2 a obsahuje mix sp2 a sp3 vazeb, které obsa-
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hují kyslíkaté hydroxylové, epoxidové, karbonylové a karboxylové skupiny. Mírou
této funkcionalizace lze měnit jeho optoelektronické a chemické vlastnosti. Za sa-
motný přenos elektronu z polovodiče do GO jsou ale dle zjištění z literatury zodpo-
vědné pouze epoxidové vazby. Z toho důvodu je jeho častá redukce na rGO, který je
z GO deoxidován o nepotřebné karboxylové skupiny. Se zvyšujícím se podílem sp2

vazeb se tak rGO svými elektrickými vlastnostmi více přibližuje grafenu. Největším
rozdílem v použití grafenu a rGO ve fotokatalytickém materiálu je, že u grafenu
se jedná o fyzikální spojení dvou polovodičů, kdežto rGO je chemicky spojen přes
kyslíkové vazby.

V předchozí práci jsem se věnoval přípravě fotokatalytických sorpčních nano-
struktur ZnO(SiO2)ZnO, kde byl oxid zinečnatý začleněn do silikátové struktury
a v daných podmínkách 1,5x fotoaktivnější než TiO2 P25 Degussa. Tato struktura
nevykazovala měřitelné známky fotokoroze, typické právě pro ZnO. V rámci diser-
tační práce jsem se zabýval možnostmi začlenění a využití grafenu v těchto siliká-
tových strukturách. Grafen o střední velkosti částic 340 nm byl úspěšně vyroben
sonifikací v ultrazvukovém reaktoru s příkonovou hustotou 1 kW/l a následně byl
v průběhu syntézy silikátového materiálu začleněn do jeho struktury v hmotnost-
ních koncentracích 0,25; 0,5 a 1 % . Výsledný specifický povrch byl u všech nano-
struktur ve srovnatelných hodnotách nad 330 m2/g díky použití technologie vaku-
ového vymrazování, kdy struktury během vysychání neaglomerují a zachovávají si
vysoce porézní strukturu. Luminiscenční odezva ukázala u silikátového fotokataly-
zátoru bez přítomnosti grafenu charakteristický pík pro ZnO 380 nm a nezanedba-
telný podíl emise v zeleném spektru, za což jsou zodpovědné kyslíkové vakance,
případně zinečnaté intersticiály (inkorporované zinečnaté ionty), vzniklé v průběhu
syntézy. Vzorky s nenulovým obsahem grafenu tuto luminiscenci potlačily, grafen
je tedy účinnější elektronovou pastí než defekty v ZnO. Fluorescenční spektra na-
víc potvrzují pouze fyzické spojení ZnO s grafenem, protože v nich nejsou žádné
další píky charakteristické právě pro vazby oxidických fotokatalyzátorů s GO, pří-
padně rGO, které se objevují typicky ve vyšších vlnových délkách. Nejlepší foto-
katalyzátor při rozkladu methylenové modři byla grafen-silikátová struktura s 0,5
hm% grafenu, která byla při rozkladu 3,4x efektivnější než čistá silikátová struktura
a téměř 10x efektivnější než TiO2 P25 Degussa. Vzorek s 1 hm% pak již vykazoval
menší aktivitu. Na základě trendu hodnot rychlostních konstant vzhledem k obsahu
grafenu v silikátových strukturách bychom mohli říct, že optimální koncentraci gra-
fenu by byla mezi 0,5 a 1 hm%. Z hlediska fotokatalytické účinnosti tak v grafeno-
vých fotokatalytických kompozitech působí proti sobě dva efekty: 1. Větší množství
grafenu má za následek delší dobu života elektron-děrového páru a zvyšuje se prav-
děpodobnost úspěšné redoxní reakce; 2. Grafen sám o sobě dobře absorbuje fotony
a mění jejich energii na teplo - velký podíl vrstev tak zabraňuje fotokatalyzátoru
účinně odebírat fotony na generaci elektron-děrových párů. Velikosti specifického
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povrchu, ani intenzita luminiscenční odezvy pak ani zde viditelně nekorelují s foto-
katalytickou aktivitou našich materiálů.

Ačkoliv od objevu grafenu v roce 2004 je jeho výroba ve větších velikostech
stále problematická, pro použití ve fotokatalytických strukturách jsou grafenové
částice velikosti 340 nm dostatečné. Popsaná výroba grafenových částic prostou
exfoliací grafitu intenzivní sonifikací je schůdná pro masové využití a začlenění
grafenu do fotokatalytických materiálů prokazatelně zvyšuje jejich fotokatalytickou
účinnost. Naše materiály mohou najít využití nejenom jako efektivní fotokatalyzá-
tory, ale i jako fotokatalytické nanosorbenty. S velikostí svého specifického povrchu
nad 330 m2/g jsou svou sorpční kapacitou srovnatelné s některými komerčně pou-
žívanými sorpčními materiály [24]. Ke zvyšování sorpčního povrchu navíc nepou-
žíváme běžného aktivního uhlí, které má sice vysoký specifický povrch, ale je prak-
ticky neprostupné pro UV-Vis záření. Jako matrice nám slouží porézní silikátová
struktura, která je v UV-VIS transparentní a dovolí tak světlu aktivovat fotokataly-
tickou reakci. Takový materiál tak umožňuje nasorbované nečistoty fotokatalyticky
účinně rozložit a být připraven k další aplikaci. Využití by mohly najít jakožto sou-
část samoregeneračních filtrů nebezpečných látek ve vojenském průmyslu.

Grafen však není jediný perspektivní materiál pro zvýšení fotokatalytické účin-
nosti. Vědci stále pátrají po nových nízkodimenzionálních materiálech a v dnešní
době se už běžně pracuje i s 2D černým fosforem, galiem, sulfidem molybdeničitým
nebo jodidem chromitým. Jistou novinkou je nedávno v časopisu Nature Nanotech-
nology 13:602–609 publikovaný 2D materiál s původem v hematitu, příhodně zvaný
„hematen”, což je 3 atomy silná vrstva oxidu železitého. Objevitelé navíc zjistili, že
má hematen, podobně jako grafen, potenciál stát se účinnou součástí fotokatalytic-
kých materiálů. Další výzkum by se tedy mohl ubírat i směrem k využití tohoto
materiálu.
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