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1. ÚVOD 

Od počátku průmyslové revoluce se rozvíjí ekonomika, zvyšuje se světová 

populace, její standardy životního stylu, ale současně narůstá poptávka po fosilních 

palivech, s jejichž užitím jsou úzce spjaty environmentální dopady. V současné době je 

celosvětová spotřeba energie přibližně 15 TW (1,5 × 1010 kW) a odhaduje se, že do 

roku 2050 může dosáhnout až 23 TW a do roku 2100 dokonce 45 TW. Prostřednictvím 

fosilních paliv je vytvořeno 90 % energie [1, 2]. Nadměrné využívání fosilních paliv 

může způsobit nejen velkou energetickou krizi, ale také dochází k vypouštění velkého 

množství skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O, O3, vodní pára, SF6, NF3) do atmosféry. 

Toto neustálé zvyšování emisí způsobuje, že se globální oteplování v posledních letech 

stalo velmi diskutovaným tématem. Postupný nárůst globální teploty přinesl řadu 

problémů, včetně tání ledu na zemském pólu, stoupání hladin moří a nepravidelných 

globálních srážek [2-4]. Bohužel, dochází i k uvolňování kontaminantů do životního 

prostředí, které se následně ukládají do půd nebo vod. Do pitné vody se mohou dostat 

některá léčiva, hormony, barviva nebo pesticidy a bývá obtížné je odtud odstranit. 

S rostoucí spotřebou těchto látek narůstá i jejich výskyt v přírodě, a proto je nutné se 

zaobírat vhodným a účinným odstraněním těchto látek z přírody [2]. 

Vývoj čistého a obnovitelného zdroje energie je zásadní pro zmírnění důsledků 

spotřeby fosilních paliv, včetně změn klimatu, případného vyčerpání dodávek energie, 

nejistoty na trhu a závislosti na zahraniční ropě [1]. Existuje několik alternativních zdrojů 

energie včetně větru, geotermální energie, vodní energie a sluneční energie, které jsou 

relativně čisté a udržitelné ve srovnání s fosilními palivy, nicméně každý z nich má 

určitá omezení, která tuto substituci činí náročnou. Elektřinu generovanou větrnými 

turbínami nelze skladovat. Vodní energie trpí konstrukčními omezeními přehrad z 

důvodu vysokých nákladů a možných nepříznivých dopadů na životní prostředí. 

Geotermální energie je nepřetržitý zdroj, který je po celou dobu životnosti omezený a v 

provozu je následně nákladný [1]. Sluneční energie, která je neomezená, obnovitelná a 

bezplatná, je schopna vyrábět elektřinu nebo teplo bez požadavků na turbíny a údržbu. 

Energetická spotřeba jednoho roku by mohla být zajištěna půlhodinou slunečního 

záření na zemský povrch [5]. Sluneční světlo je občasným zdrojem energie a množství 

slunečního záření je závislé na zeměpisné poloze, dni, čase a ročním období [6, 7]. 

Další nevýhodou sluneční energie je nízká hustota na jednotku zemského povrchu [8].  
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K uspokojení světové poptávky po energii je proto zapotřebí vyvinout zdroj 

energie, který je skladovatelný, čistý, kontinuální a obnovitelný. Existují dvě hlavní 

kategorie solárních paliv; (a) vodík a (b) paliva na bázi uhlíku (např. metanol, oxid 

uhelnatý a metan). Dalším významným cílem pro vědce je velkovýroba solárních paliv, 

jejich doprava, skladování a příležitost k tomu, aby byly komerčně dostupné. Vodík se 

jeví jako vhodné palivo, protože: a) je hojný z různých udržitelných zdrojů (biomasa 

nebo voda); b) má vysoký energetický výnos; c) je šetrný k životnímu prostředí a d) má 

vysokou skladovací kapacitu, takže se považuje za ideální alternativní zdroj energie 

místo fosilních paliv [1, 9]. 

Znečištění vod, emise skleníkových plynů, generování čisté energie, využití 

slunce jako hnací síly procesu, všechna tato závažná environmentální témata jsou 

výzvou pro mnoho vědeckých týmů na světě a jedním z možných řešení může být 

využití fotokatalýzy. Tato disertační práce se zaobírá fotokatalytickou redukcí oxidu 

uhličitého a fotokatalytickým rozkladem metanolu za použití modifikovaných 

fotokatalyzátorů na bázi TiO2. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cílem předložené disertační práce bylo studium faktorů ovlivňující fotokatalytické 

vlastnosti materiálů na bázi oxidu titaničitého při fotokatalytické redukci oxidu uhličitého 

a fotokatalytickém rozkladu metanolu. Byly zkoumány fyzikálně-chemické vlastnosti 

těchto materiálů a jejich vliv na fotokatalytickou aktivitu při studovaných 

fotokatalytických reakcích. V rámci práce byly řešeny následující úkoly: 

 Charakterizace materiálů na bázi TiO2 za použití komplementárních metod 

charakterizace. 

 Studium dvou environmentálních fotokatalytických reakcí – redukce oxidu 

uhličitého a rozklad metanolu. 

 Objasnění vzájemných vztahů mezi studovanými materiály na bázi TiO2, které 

byly určeny fyzikálními, fyzikálně-chemickými a spektrochemickými technikami, a 

jejich fotokatalytickou aktivitou při fotokatalytických reakcích. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Fotokatalýza 

Fotokatalýza je jev slučující fotochemii a katalýzu. Slovo „fotokatalýza“ je 

odvozeno z řečtiny, skládá se ze dvou částí: 

• předpona „foto“ znamená světlo, 

• „katalýza“ je proces, při kterém látka (tzv. katalyzátor) způsobí změnu 

rychlosti a chemickou transformaci reakčních složek, aniž by se sama tato látka 

měnila nebo spotřebovávala během této reakce. Látka známá jako katalyzátor 

zvyšuje rychlost reakce snížením aktivační energie. Fotokatalýza je tedy proces, 

při kterém se světlo a katalyzátor používají současně k urychlení chemické 

reakce a lze ji tedy definovat jako „katalytická reakce vyvolaná světlem“ [10, 11]. 

Fotokatalýza se rozděluje do dvou základních kategorií: homogenní  

a heterogenní [12]. 

a) Homogenní fotokatalýza – reaktanty a fotokatalyzátor se vyskytují  

ve stejné fázi, obvykle v kapalné nebo plynné, nejčastěji se používají jako 

fotokatalyzátory kovové komplexy (komplexy přechodných kovů jako je železo, 

měď, chrom, atd.), barviva a přírodní pigmenty. 

b) Heterogenní fotokatalýza – reaktanty a fotokatalyzátor jsou 

v rozdílných fázích, fotokatalyzátor bývá nejčastěji v pevné fázi (např. nanesený 

na pevné ploše v tenké vrstvě) [13]. 

Fotokatalytický proces se skládá z těchto dílčích kroků:  

1. difúze reaktantů k povrchu fotokatalyzátoru, 

2. difúze reaktantů do pórů fotokatalyzátoru, 

3. fotoadsorpce reaktantů na povrchu pórů, 

4. fotoreakce, 

5. fotodesorpce produktů z pórů,  

6. difúze produktů z pórů ven,  

7. difúze produktů z povrchu fotokatalyzátoru [14, 15].  

Aby vůbec došlo k fotokatalytické reakci, je zapotřebí dodat 

fotokatalyzátoru fotony o vhodné energii. Dodaná energie musí být stejná anebo 

vyšší než hodnota energie zakázaného pásu použitého fotokatalyzátoru. Energie 

fotonu je dána jako funkce vlnové délky (λ) [16]:  
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𝐸 =  
ℎ ∙𝑐

𝜆
 · 6,24 · 1018 = 

1240

𝜆
      (1) 

kde E je energie fotonu (eV), h je Planckova konstanta (6,626·10-34J·s), c je 

rychlost světla ve vakuu (2,998·108m∙s-1), λ je vlnová délka elektromagnetického 

záření [17] a 6,24·1018 je konverzní faktor pro převod J na eV [16]. 

K potřebné aktivaci fotokatalyzátoru je zapotřebí dodat záření o vlnové 

délce: 

   𝜆 ≤
1240

𝐸𝑏𝑔
       (2) 

kde Ebg znamená energie zakázaného pásu [18]. 

Fotokatalytická reakce je aktivována absorpcí fotonu o vhodné energii 

(obrázek 1), což způsobí excitaci elektronů z valenčního pásu do pásu 

vodivostního, následnému vytvoření páru elektron-díra a poté jejich separaci  

a transport. Vytvořená elektronová vakance, díra (h+), je silným oxidačním 

činidlem a vzniklý excitovaný elektron (e-) je dobrým redukčním činidlem. 

Současně může také docházet ke konkurenčním rekombinacím elektronu a díry, 

které odčerpávají energii dodanou fotonem. Rekombinace je považována za 

jeden z hlavních negativních faktorů ovlivňujících účinnost fotokatalýzy [19-22].  

 

 

Obrázek 1: Schéma principu heterogenní fotokatalýzy pro TiO2. 
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Fotokatalytický proces lze rozdělit do čtyř po sobě jdoucích fází: 

a) Aktivace TiO2 UV zářením a vytvoření páru elektron-díra: 

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑒𝐶𝐵
− + ℎ𝑉𝐵

+      (3) 

Vytvořené náboje migrují na povrch fotokatalyzátoru a reagují 

s adsorbovanými látkami [22]: 

b) Redukce:  

𝑂2,𝑎𝑑𝑠 + 𝑒𝐶𝐵
− → 𝑂2,𝑎𝑑𝑠

•       (4) 

 𝐴 + 𝑒𝐶𝐵
− → produkty redukce     (5) 

c) Oxidace: 

𝐻2𝑂 + ℎ𝑉𝐵
+− → 𝑂𝐻 𝑎𝑑𝑠

0 +𝐻+      (6) 

  𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠
− + ℎ𝑉𝐵

+ → 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠
0       (7) 

  𝑅𝑎𝑑𝑠 + ℎ𝑉𝐵
+ → 𝑅𝑎𝑑𝑠

0        (8) 

d) Separace elektronů a děr, životnost párů (e-/h+) je několik 

nanosekund a jejich rekombinace je doprovázena teplem: 

  𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝐶𝐵
− + ℎ𝑉𝐵

+ )→ uvolnění energie    (9) 

V nepřítomnosti akceptoru a vhodného donoru elektronů probíhá tato 

rekombinační reakce díra/elektron velmi rychle.  

 

3.2. TiO2 

TiO2 je stále nejpoužívanějším a nejzkoumanějším fotokatalyzátorem, 

protože je termicky a chemicky stabilní, nekorozivní, levný, superhydrofilní, 

netoxický, dostupný – hojně vyskytující se v přírodě ve formě anatasu, rutilu  

a brookitu [23-25]. Všechny tři formy jsou stechiometricky totožné (59,94 % titanu 

a 40,06 % kyslíku), ale liší se strukturním uspořádáním a tím i chemickými  

a fyzikálními vlastnostmi. Existují i další formy TiO2, ale ty jsou pouze uměle 

syntetizované za vysokého tlaku (např. kotunit, jeden z nejtvrdších 

polykrystalických materiálů). Fotokatalytická aktivita TiO2 závisí na jeho fázi, 

anatasová fáze je metastabilní a má vyšší fotokatalytickou aktivitu, zatímco fáze 

rutilu je chemicky stabilnější, ale méně aktivní. Některé bifázové TiO2 (směsi 

obsahující fázi anatasu a rutilu či anatasu a brookitu) vykazují vyšší aktivitu než 

samotné fáze anatasu anebo rutilu [9, 26-28]. 

Avšak TiO2 trpí řadou nevýhod, které omezují jeho praktické aplikace  

při fotokatalýze. Zaprvé, fotogenerované elektrony a díry koexistují v titanové 
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částici a pravděpodobnost jejich rekombinace je vysoká. To vede k nízkým 

rychlostem požadovaných chemických transformací s ohledem na absorbovanou 

světelnou energii [29]. Fotokatalyzátor má relativně širokou mezerou zakázaného 

pásu (~ 3,2 eV), která vyžaduje pro fotoaktivaci ultrafialové světlo (fotony 

s vlnovou délkou kratší než 385 nm), což má za následek velmi nízkou účinnost 

při využití slunečního světla. Celkové vyzařované sluneční záření (obrázek 2) 

dopadající na zemský povrch se skládá z infračerveného záření (52 %, > 700 

nm), viditelného záření (43 %, 400–700 nm) a ultrafialového záření (5 %, < 400 

nm) [9, 28].  

 

Obrázek 2: Spektrum slunečního záření [26]. 

Kromě toho, TiO2 je neporézní a má polární povrch, vykazuje nízkou 

schopnost absorbovat nepolární organické polutanty [30-33]. Je zde také výzva, 

jak získat nanočástice TiO2 z kapalin po fotokatalytických reakcích, z hlediska 

ekonomického i bezpečnostního [34]. Nanočástice TiO2 také podléhají agregacím 

a aglomeracím, které ovlivňují fotoaktivitu a absorpci světla [35-37]. K překonání 

těchto nedostatků bylo použito několik strategií, jejichž cílem je „posunutí“ vlnové 

délky fotoaktivace TiO2 do viditelné oblasti spektra, čímž se zvýší využití sluneční 

energie; zabránění rekombinaci dvojice elektron/díra; zvýšení absorpční afinity 

TiO2 k organickým znečišťujícím látkám, jakož i zabránění agregací a aglomerací 

nanočástic částic a zároveň usnadnění jejich regenerace. V posledních letech 

bylo zveřejněno několik recenzí o vývoji strategií k odstranění limitů TiO2 jako 

fotokatalyzátoru [38-45]. Většina z nich se zaměřuje na odstraňování 

znečišťujících látek z odpadních vod, produkci vodíku z fotokatalytického štěpení 

vody, konverzi CO2 a mechanismy reakcí [38, 41, 43, 46-49]. 
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3.2.1. Modifikování TiO2 

Jednou z cest, jak eliminovat nedostatky samotného TiO2 a zlepšit jeho 

fotokatalytické vlastnosti může být jeho modifikování. Tyto modifikace mohou být 

provedeny mnoha různými způsoby, které zahrnují dopování kovy a nekovy, 

senzibilizaci barviv, povrchové úpravy, výroby kompozitů s jinými materiály, 

imobilizaci a stabilizaci na nosných strukturách. Vlastnosti modifikovaného TiO2 

se podstatně liší od čistého TiO2, pokud jde o absorpci světla, separaci náboje, 

adsorpci organických znečišťujících látek, stabilizaci částic TiO2 a snadnou 

separaci částic TiO2 [28]. 

Tato práce se zabývá faktory ovlivňujícími fotokatalytickou aktivitu oxidu 

titaničitého modifikováním zirkonem, dusíkem, mědí (ve formě Cu a CuO), 

platinou a platinou s uhlíkem současně pro fotokatalytickou redukci oxidu 

uhličitého; a modifikováním lanthanem, neodymem a fluorem s lanthanem 

současně pro fotokatalytický rozklad metanolu. 

Dopováním kovy lze umožnit snížení energie zakázaného pásu TiO2 tím,  

že může dojít k překrývání Ti 3d orbitalů s d hladinami kovů, které způsobí posun 

v absorbování spektra delších vlnových délek, což by mělo umožnit použít 

viditelné záření k fotoaktivaci TiO2 [50-58].  

Dopace ušlechtilými kovy umožňuje účinné bránění rekombinace elektron-

díra, nanočástice ušlechtilých kovů mohou působit jako zprostředkovatelé  

při transportu fotogenerovaného páru elektron-díra z povrchu TiO2 k akceptoru 

[28, 57, 59-69].  

Dopace dusíkem může způsobit snížení energie zakázaného pásu, zvýšit 

množství kyslíkových vakancí a zlepšit fotokatalytickou aktivitu TiO2 za 

viditelného světla [70, 71].  

Dopování TiO2 kovy vzácných zemin může dojít ke zvýšení schopnost 

zachycovat elektrony, což může vést k silnějšímu posunu absorpční hrany 

směrem k delší vlnové délce (užší pásová mezera) [72-82].  

U dopování TiO2 fluorem se předpokládá, že by zahrnutí tohoto prvku  

do matrice mohlo zlepšit fotokatalytickou účinnost TiO2 a to za použití nejen UV, 

ale také viditelného světla. Vzhledem k tomu, že atomy O (14 nm) a F (13,3 nm) 

mají podobný iontový poloměr, mohlo by dojít k nahrazení kyslíku fluorem [28, 

83-87]. 
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3.3 Fotokatalytická redukce CO2 

Typicky lze tuto reakci rozdělit do čtyř kroků. Prvním krokem je aktivace 

fotokatalyzátoru UV nebo viditelným světlem a to ze slunečního záření  

nebo světelného zdroje. Následně dojde k excitaci elektronů z valenčního pásu 

(VB) do vodivostního pásma (CB), současně zůstávají díry ve VB a vytvoří se 

dvojice záporných elektronů (e-) a kladných děr (h+). Za třetí se generované páry 

elektron-díra oddělují a transportují na povrch fotokatalyzátorů, kde působí jako 

redukční a oxidační činidla. Nakonec je CO2 redukován negativním elektronem  

a vytváří odpovídající produkty (CH4, CH3OH a CO) [88-92]. Obecně platí,  

že fotokatalytická aktivita a selektivita produktů fotokatalytické redukce CO2  

do značné míry souvisí s reakčním systémem a fotokatalyzátory [93-96]. Jak je 

znázorněno na obr. 3, fotokatalytická redukce CO2 může poskytnout širokou 

škálu produktů. Z těchto produktů jsou nejčastější CH4, CH3OH, HCOOH, CO, 

HCHO, CH3CH2OH a elementární uhlík [97-101]. Fotokatalytická redukce CO2 se 

provádí v plynném nebo kapalném fázovém systému. Uvádí se, že CO a CH4 

jsou hlavními produkty v plynné fázi. Mezi hlavní produkty v kapalné fázi patří 

CH3OH, CH3COOH a HCOOH [102-107].  

 

Obrázek 3: Schématický energetický diagram TiO2 pro redukci CO2 [108]. 

 

Redukční potenciály pro fotoredukci CO2 s H2O na různé produkty  

proti NHE při pH 7 jsou uvedeny rovnicemi (10-18) následovně [17]: 
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2𝐻+ +  2𝑒− → 𝐻2      𝐸0 =  −0,41 𝑉  (10) 

𝐻2𝑂 →
1

2
𝑂2 + 2𝐻+ +  2𝑒−                                             𝐸0 =  0,82 𝑉   (11) 

𝐶𝑂2 +  𝑒− → 𝐶𝑂2
•     𝐸0 =  −1,90 𝑉  (12) 

𝐶𝑂2+ 𝐻+ +  2𝑒− →  𝐻𝐶𝑂2
•     𝐸0 =  −0,49 𝑉  (13) 

𝐶𝑂2+ 2𝐻+ +  2𝑒− → 𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂   𝐸0 =  −0,53 𝑉  (14) 

𝐶𝑂2+ 4𝐻+ +  4𝑒− → 𝐻𝐶𝐻𝑂 + 𝐻2𝑂  𝐸0 =  −0,48 𝑉  (15) 

𝐶𝑂2+ 6𝐻+ +  6𝑒− = 𝐶𝐻3𝑂𝐻 +  𝐻2𝑂  𝐸0 =  −0,38 𝑉  (16) 

𝐶𝑂2+ 8𝐻+ +  8𝑒− → 𝐶𝐻42𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑂  𝐸0 =  −0,24 𝑉  (17) 

2𝐶𝑂2+ 9𝐻+ +  12𝑒− → 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 +  3𝐻2𝑂  𝐸0 =  −0,33 𝑉  (18) 

3.4. Fotokatalytický rozklad CH3OH / štěpení vody 

Fotokatalytické štěpení vody ve fotoelektrochemickém článku (PEC) bylo 

popsáno Fujishimou a Hondou v roce 1972 [109]. Jejich práce zahájila rozsáhlý 

výzkum v této oblasti a bylo zkoumáno velké množství různých typů 

fotokatalyzátorů [47, 110-115]. Mechanismus reakce v podstatě zahrnuje 4 hlavní 

kroky. Prvním krokem je světlem iniciovaná tvorba elektronů ve vodivostním 

pásmu a děr ve valenčním pásmu (rovnice 19). Světlem indukované díry štěpí 

molekuly vody na kyslíkový plyn a vodíkové ionty (rovnice 20). Současně 

generované elektrony (z rovnice 20) redukují ionty vodíku na plynný vodík 

(rovnice 21). 

2ℎ𝑣 → 2𝑒− + 2ℎ+         (19) 

𝐻2𝑂(𝑙) + 2ℎ+ →
1

2
𝑂2(𝑔) + 2𝐻+       (20) 

2𝐻+ +  2𝑒− → 𝐻2(𝑔)        (21) 

Celkový rozklad vody lze vyjádřit rovnicí 23: 

2ℎ𝑣+𝐻2𝑂(𝑙) →
1

2
𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)       (22) 

K štěpení vody může dojít pouze tehdy, pokud spodní mez vodivostního 

pásma fotokatalyzátoru bude negativnější než redukční potenciál H+/H2 (0 V vs. 

SHE při pH 0), a zároveň horní mez valenčního pásma musí být pozitivnější  

než oxidační potenciál H2O/O2 (1,23 V vs. SHE). Z tohoto důvodu musí být 

energie absorbovaného fotonu k vyvolání této reakce alespoň 1,23 eV (obrázek 

4) [111].  
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Obrázek 4: Oxidace a redukce vody prostřednictvím fotoexcitovaných děr  

a elektronů [113].  

 

Účinnost reakce je rovněž ovlivněna zpětnou reakcí tj. tvorbou vody  

ze vzniklého H2 a O2. Pro zvýšení efektivity štěpení vody musí být zpětná reakce 

potlačena a fotokatalyzátory musí být v reakci stabilní. V poslední době byla 

fotokatalytická generace vodíku rozšířena o fotokatalytický rozklad vodných 

roztoků obsahujících alkoholy (C1-C3) tzv. alkoholová „obětní“ činidla. Tyto 

alkoholy ve směsích voda-alkohol jsou vhodnými „lapači“ děr a navíc podléhají 

relativně rychlé a nevratné oxidaci [116-121]: Mechanismus rozkladu metanolu 

byl popsán Oros-Ruisem (rovnice 23-26) [113, 116, 122]: 

𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙) ↔ 𝐻𝐶𝐻𝑂(𝑔) + 𝐻2(𝑔)    ∆𝐺1
0= 64,1 kJ/mol (23) 

𝐻𝐶𝐻𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) ↔ 𝐻𝐶𝑂2𝐻(𝑙) + 𝐻2(𝑔)  ∆𝐺2
0= 47,8 kJ/mol (24) 

𝐻𝐶𝑂2𝐻(𝑙) ↔ 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)    ∆𝐺3
0= -95,8 kJ/mol (25) 

Celková reakce: 

𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙) ↔ 𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)   ∆𝐺0= 16,1 kJ/mol (26) 

Pro srovnání přímý rozklad vody: 

2𝐻2𝑂 → 𝑂2 + 2𝐻2      ∆𝐺0= 238 kJ/mol (27) 

[116] 



 

12 

4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1. Fotokatalytická redukce CO2 

Publikace (I-VI) se zabývají fotokatalytickou redukcí CO2 v přítomnosti TiO2 

fotokatalyzátorů modifikovaných zirkoniem (I), dusíkem (II), mědí (III), mědí  

ve formě oxidu (CuO) (V), platinou (IV) a platinou s uhlíkem (VI); a souvislostmi 

s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které byly zjištěny za pomoci 

komplementárních charakterizačních metod. Bohužel nebylo možno vzájemně 

porovnat všechny fotokatalytické výsledky z důvodu použití geometricky 

rozdílných fotoreaktorů. Rovněž studované fotokatalyzátory byly testovány 

v různých formách: a to v podobě prášku (I-III, V a VI) nebo jako fotokatalyzátor 

imobilizovaný na keramické pěně (IV). Kromě výše uvedených rozdílů, 

fotokatalytická redukce CO2 probíhala za různých reakčních podmínek: v kapalné 

fázi (I-III, V a VI) nebo plynné fázi (IV a V). 

Rozdílné byly i způsoby přípravy těchto fotokatalyzátorů: ZrxTi1-xOn (I) 

vysokotlaké zpracování, N/TiO2 (II) sol-gel metoda, hydrotermální metoda  

nebo sol-gel metoda s vysokotlakým zpracováním, Cu/TiO2 (III) a CuO/TiO2 (V) 

sol-gel metoda, Pt/TiO2 (IV) metoda depozice-srážením a Pt/C-TiO2 (VI) metodou 

fotodepozice. Plynnými reakčními produkty fotokatalytické redukce CO2 byly 

metan, vodík a oxid uhelnatý. Reakční produkty v kapalné fázi nebyly 

detekovány. 

4.1.1 Reakční podmínky u fotokatalytické redukce CO2 

Ve všech případech bylo při fotokatalytické redukcí CO2 použito 8 W Hg 

záření UVC (λmax = 254 nm) a vsádka byla probublávána CO2 po dobu 30 minut. 

Fotokatalytická měření byla uskutečněna ve třech geometricky rozdílných 

fotoreaktorech (obrázek 5). Dva z nich byly z nerez oceli a téměř totožným 

objemem (o objemech 348 ml (IV) a 357 ml (I-III a VI)) s vrchním průzorem 

z křemenného skla, přes které byla reakční vsádka ozařovaná lampou 

v horizontální poloze. Třetí reaktor (V) byl anulární a byl zhotoven z křemenného 

skla (objem 315 ml) a víko z nerez oceli, skrz které byla umístěna trubice 

z křemenného skla, do které byla následně vložena lampa a ozařovala reakční 

směs ve vertikální poloze (obrázek 5). Vsádka reaktoru obsahovala 120 ml (I a II) 
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nebo 100 ml 0,2 M NaOH (III a VI). Koncentrace fotokatalyzátoru byla 1 gkat./l.  

U experimentů, které probíhaly v plynné fázi, bylo 0,1 g fotokatalyzátoru 

umístěno na dno reaktoru anebo imobilizováno na keramické pěně, která byla do 

půlky ponořena v 10 ml destilované vody (IV). Úplně rozdílné vsádky byly použity 

v celokřemenném reaktoru. Podle předešlých zkušeností taiwanských kolegů 

byla zvolena vsádka 0,02 g fotokatalyzátoru a 100 ml destilované vody anebo 0,1 

g zkoumaného fotokatalyzátoru umístěného na podložce uprostřed reaktoru,  

skrz kterou vedla křemenná trubice s lampou, a na dně reaktoru bylo mícháno  

5 ml destilované vody; po probublání CO2 bylo do reaktoru přidáno 3 ml vodíku 

(V). Jednotlivé reakční podmínky jsou shrnuty v tabulce 1. 

 

Obrázek 5: Schéma použitých fotoreaktorů pro fotokatalytickou redukci CO2  

a) z nerez oceli (I-IV a VI) a b) celokřemenného reaktoru s nerez ocelovým víkem 

(V).  

Tabulka 1: Reakční podmínky a nejaktivnější fotokatalyzátory z jednotlivých sad 
zkoumaných materiálů. 

Sada 
fotokatalyzátorů 

Záření/ 
délka reakce 

Vsádka Forma vsádky 
Nejaktivnější 

fotokatalyzátor 

ZrxTi1-xOn 254 nm / 0-12 hod. 0,12 g + 120 ml NaOH suspenze Zr0,1Ti0,9On 

N/TiO2 254 nm / 0-22 hod. 0,12 g + 120 ml NaOH suspenze TiO2–SG-C 

Cu/TiO2 254 nm / 0-18 hod. 0,1 g + 100 ml NaOH suspenze TiO2 

Pt/TiO2 
254 nm / 0-18 hod. 0,1 g + 10 ml H2O nanesen na pěně 1,5 hm. % Pt/TiO2 

na pěně 254 nm / 0-18 hod. 0,1 g prášek  

CuO/TiO2 
254 nm / 0-4 hod. 

0,02 g + 100 ml H2O + 
3 ml H2 

suspenze 
5 a 1 hm. % 
CuO/TiO2 

254 nm / 0-4 hod. 
0,1 g + 5 ml H2O +  
3 ml H2 

prášek  TiO2 

Pt/C-TiO2 254 nm / 0-14 hod. 0,1 g + 100 ml NaOH suspenze 
1 hm. % Pt/C-
TiO2 
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4.1.2 Fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti ZrnTin-1On fotokatalyzátorů 

(I) 

Směsné oxidy ZrxTi1-xOn obsahující různé molární poměry Ti:Zr, TiO2 a 

ZrO2 byly připraveny kombinací sol-gel metody s reverzními micelami a 

následným vysokotlakým zpracováním. Všechny připravené materiály byly 

komplexně charakterizovány pomocí několika doplňujících se charakterizačních 

metod a jejich fotokatalytické vlastnosti byly zkoumány v systému plyn-kapalina  

pro fotokatalytickou redukci CO2. Charakterizace odhalila komplikovanou 

mikrostrukturu jednotlivých směsných oxidů ZrxTi1-xOn, což vedlo k různým 

optickým i elektronovým vlastnostem. Pro fotokatalytickou redukci CO2 byl zjištěn 

optimální molární poměr Ti:Zr, a to 0,9:0,1. Směsný oxid Zr0,1Ti0,9On vykazoval 

nejvyšší fotokatalytickou aktivitu v důsledku optimální krystalinity a nejmenší 

energie zakázaného pásu ze všech směsných oxidů. Směsný oxid Zr0,1Ti0,9On byl 

bikrystalickou směsí anatasu a brookitu TiO2 (67:33 hm. %). Lze předpokládat,  

že v důsledku malých velikostí krystalitů obou krystalických fází TiO2, zajišťujících 

optimální spojení povrchové fáze, a přítomnosti atomů Zr v krystalové mřížce 

anatasu došlo k defektům v krystalové mřížce anatasu, které vedly k vyšší 

reakční rychlost fotokatalytické redukce CO2. Pro směsné oxidy s menšími 

krystality (tj. Zr0.7Ti0.3On, Zr0.9Ti0.1On a Zr0.1Ti0.9On) platí, že fotoaktivita ZrxTi1-xOn 

se lineárně zvyšuje s velikostí krystalitů anatasu. U dalších oxidů Zr0.5Ti0.5On a 

Zr0.3Ti0.7On nelze tuto teorii zohlednit, protože oba smíšené oxidy obsahují 

extrémně velké anatasové krystality. 

4.1.3 Fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti N/TiO2 fotokatalyzátorů (II) 

Nanostrukturované TiO2 a N/TiO2 prášky byly připraveny sol-gel procesem 

nebo hydrotermální metodou v kombinaci s následným a) vysokotlakým 

zpracováním anebo b) kalcinací. Vyvinuté fotokatalyzátory vykazovaly výrazně 

odlišné texturní vlastnosti (specifický povrch) a fázové složení (rozdílný poměr 

anatasu a brookitu a odlišný charakter brookitu). Kromě toho fotokatalyzátory 

také ukázaly odlišné chování při fotokatalytické redukci CO2 a fotokatalytickém 

rozkladu N2O. Ukázalo se, že modifikace TiO2 dusíkem je výhodná pro 

fotokatalytický rozkladu N2O neboť dopování dusíkem vedlo k tvorbě většího 

množství defektních míst a nestechiometrie na povrchu TiO2. Avšak 



 

15 

fotokatalytická redukce CO2 je reakcí, ve které defektní místa nehrají až takovou 

roli jako v případě rozkladu N2O, a tedy dopování dusíkem nevedlo ke zvýšení 

fotokatalytické aktivity při fotokatalytické redukci CO2. V tomto případě hraje 

klíčovou roli struktura spojení povrchové fáze v bikrystalické směsi anatasu a 

brookitu, kde je rekombinace elektronů a děr efektivněji zpomalena. Optimální 

poměr anatasu a brookitu pro fotokatalytickou redukci CO2 byl asi 83 hm. % 

anatasu a 17 hm. % brookitu (podobného amorfnímu), což obsahoval TiO2-SG-C. 

4.1.4 Fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti fotokatalyzátorú Cu/TiO2 

(III) 

Fotokatalyzátory Cu/TiO2 byly připraveny sol-gel metodou, díky které byly 

vytvořeny anatasové nanokrystaly s velikostí krystalitů kolem 13 nm. Specifický 

povrch a energie zakázaného pásu se snižovaly se zvyšujícím se obsahem Cu. 

Bylo zjištěno, že po dopování mědí se fotoaktivita pro fotokatalytickou redukci 

CO2 snížila v porovnání s čistým TiO2, což je spojeno s tvorbou CuO fáze, která 

působí jako rekombinační centrum generovaného páru elektron-díra. Snížení 

fotoaktivity je také spojeno s velmi nízkou polohou vodivostního pásma 

fotokatalyzátorů  

s vysokým obsahem Cu, což ztěžuje produkci vodíku, která je nezbytná  

pro redukci CO2. 

4.1.5 Fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti fotokatalyzátorů Pt/TiO2 

(IV) 

Fotokatalyzátory Pt/TiO2 byly syntetizovány metodou depozičního srážení, 

imobilizovány na komerční nosič (VUKOPOR, keramická pěna Al2O3) a 

zkoumány při fotokatalytické redukci CO2. Specifický povrch TiO2 se snižoval 

s rostoucím obsahem Pt, zatímco velikost krystalitů rostla. Dopování platinou (0,5 

hm. % a 1,0 hm. %) nezpůsobilo významný nárůst anebo pokles ve vzniklých 

produktech ve srovnání s čistým TiO2. Vyšší obsah platiny (1,5 hm. %) účinně 

zvýšilo rychlost reakce, zatímco další zvýšení obsahu Pt reakční rychlost snížilo. 

Nejvyšší výtěžky všech produktů fotokatalytické redukce CO2 byly dosaženy v 

přítomnosti 1,5 hm. % Pt/TiO2. Lze tedy učinit závěr, že optimální množství 

platiny je 1,5 hm. % (1,4 hm. % ICP-OES, optická emisní spektrometrie s 
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indukčně vázanou plazmou). Vyšší fotokatalytická aktivita fotokatalyzátoru může 

být přičítána nižší míře rekombinace fotogenerovaných párů elektron-díra 

způsobených přítomností platiny na povrchu titanu. Bylo také zjištěno, že 

významně vyšších (přibližně 20krát) výtěžků fotokatalytické redukce CO2 bylo 

dosaženo v přítomnosti fotokatalyzátorů nanesených na komerční nosič ve 

srovnání s práškovými fotokatalyzátory. 

4.1.6 Fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti CuO/TiO2 fotokatalyzátorů 

(V) 

Částice CuO byly úspěšně dopovány na TiO2 a poté zkoumány  

při fotokatalytické hydrogenaci a redukci CO2. V přítomnosti vodíku byly 

provedeny dva typy experimentální fotokatalytické redukce CO2, a to ve fázi 

plynné a kapalné. Při reakci s kapalnou fází bylo nejvyšších výtěžků CH4 

dosaženo v přítomnosti 5 hm. % CuO/TiO2. Je zřejmé, že v případě reakce v 

kapalné fázi korelovala dostupnost aktivních míst (specifický povrch) a výstupní 

práce elektronů s aktivitou fotokatalyzátorů CuO/TiO2. Fotokatalyzátory TiO2 a 5 

hm. % CuO/TiO2 vykazovaly nejnižší výstupní práci elektronů a současně měly 

nejvyšší specifický povrch (119 a 66 m2·g-1). V případě reakce v plynné fázi bylo 

vyprodukováno nejvyšší množství CH4 a CO v tomto pořadí: TiO2 > 3 hm. % 

CuO/TiO2 > 5 hm. % CuO/TiO2 > 1 hm. % CuO/TiO2. V plynné fázi byla 

fotokatalytická aktivita spojena s lepší separací generovaných nosičů náboje. 

Provádění experimentu ve dvou různých fázích (v kapalné a plynné fázi) 

pravděpodobně nemění mechanismus fotokatalytické redukce CO2, ale vzhledem 

ke skutečnosti, že fotokatalyzátory byly umístěny v různých fázích, mohlo dojít 

k urychlení různých cest reakce. 

4.1.7 Fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti Pt/C-TiO2 fotokatalyzátorů 

(VI) 

Fotokatalyzátory Pt/C-TiO2 s různým množstvím Pt (0,5–3,0 hm. %) byly 

syntetizovány metodou fotodepozice a studovány při fotokatalytické redukci CO2. 

Velikost krystalitu C-TiO2 se zvyšovala s rostoucím obsahem Pt, zatímco 

specifický povrch se snižoval. Skutečné množství platiny bylo zjišťováno pomocí 

charakterizační techniky ICP-OES (optická emisní spektrometrie s indukčně 
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vázanou plazmou) a získané obsahy byly pouze o něco nižší než vypočítaná 

teoretická hodnota. Množství platiny bylo hlavním faktorem ovlivňujícím účinnost 

fotokatalyzátoru. Fotokatalytická aktivita C-TiO2 se zvyšovala s rostoucím 

obsahem Pt až do množství 1 hm. %, s dalším nárůstem platiny docházelo 

k poklesu fotoaktivity. Nejvyšší výtěžky všech plynných produktů byly dosaženy  

v přítomnosti fotokatalyzátoru 1 hm. % Pt/C-TiO2 (0,88 hm. % ICP-OES),  

u kterého bylo optimalizováno využití fotoindukovaných elektronů prostřednictvím 

separace náboje. 

4.2. Porovnání nejaktivnějších fotokatalyzátorů z jednotlivých sad pro 
fotokatalytickou redukci CO2 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé práce (I-VI) nebyly uskutečněny za 

stejných reakčních podmínek a ve stejných fotoreaktorech (viz tabulka 1), nelze, 

jak již bylo dříve řečeno, porovnat všechny sady fotokatalyzátorů mezi sebou. V 

tabulce 2 jsou vypsány výtěžky vodíku, metanu a oxidu uhelnatého pro 

nejaktivnější fotokatalyzátory daných sad. 

 

Tabulka 2: Nejaktivnější fotokatalyzátory daných sad a výtěžky produktů 

fotokatalytické redukce CO2. 

Fotokatalyzátor 
Čas reakce 

(hod.) 

CH4 

(μmol/gkat.) 

H2 

(μmol/gkat.) 

CO 

(μmol/gkat.) 

I) Zr0,1Ti0,9On 12 9,5 119,4 1,9 

II) TiO2–SG-C 22 0,1 1,2 6,9 

III) TiO2 18 6,2 123,5 1,4 

IV) 1,5 hm. % Pt/TiO2 na 

pěně 
18 14,8 275,1 6,7 

Va) 5 hm. % CuO/TiO2 4 7,0 - - 

Vb) TiO2 4 *58,6 - * 

VI) 1 hm. % Pt/C-TiO2 14 2,6 14,5 0,3 

*CH4 + CO 

 

V tabulce 3 jsou vypsány základní vlastnosti nejaktivnější fotokatalyzátorů. 

Je zřejmé, že nelze jednoznačně říct hlavní faktor, který by ovlivňoval 

fotokatalytickou redukci CO2. Záleží na jednotlivém materiálu, reakčních 

podmínkách a kombinaci fyzikálně-chemických vlastností daných materiálů. 
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Specifický povrch všech fotokatalyzátorů byl poměrně vysoký a pohyboval se 

v rozmezí od 66 do 238 m2.g-1, přičemž nejvyšší specifický povrch vykazovaly 

dva fotokatalyzátory a to Zr0,1Ti0,9On připravený metodou sol-gel s následným 

vysokotlakým zpracováním (181 m2.g-1) a 1 hm. % Pt/C-TiO2 připravený 

fotodepozicí (238 m2.g-1). Energie zakázaného pásu fotokatalyzátorů se 

pohybovala v intervalu 3,05 – 3,27 eV. Výjimkou byl fotokatalyzátor 1,5 hm. % 

Pt/TiO2 imobilizovaný na pěně, který měl energii zakázaného pásu vyšší (3,46 

eV) a rovněž měl v porovnání s ostatními materiály vyšší velikost krystalitů (16,7 

nm). Většina fotokatalyzátorů byla tvořena jen anatasovou fází pouze 

fotokatalyzátory Zr0,1Ti0,9On a TiO2-SG-C byly bifázové (anatasová a brookitová 

fáze). 

 

Tabulka 3: Texturní, optické, strukturní vlastnosti a fázové složení 

nejaktivnějších fotokatalyzátorů z jednotlivých sad. 

Fotokatalyzátor 
SBET 

(m2·g-1) 

EBG 

(eV) 

Velikost 

krystalitu 

[17] 

Fázové složení 

I) Zr0,1Ti0,9On 181 3,08 
11 anatas 

2 brookit 

67 hm. % anatas 

33 hm. % brookit 

II) TiO2–SG-C 105 3,21 9,2 anatas 
83 hm. % anatas 

17 hm. % brookit 

III) TiO2 119 3,05 6,9 anatas 

IV) 1,5 hm. % Pt/TiO2 

na pěně 
96 3,46 16,7 anatas 

Va) 5 hm. % 

CuO/TiO2 
66 - 7,7 anatas 

Vb) TiO2 119 3,20 6,9 anatas 

VI) 1 hm. % Pt/C-TiO2 238 3,27 8,3 anatas 

 

Bylo možné mezi sebou porovnat pouze dvě dvojice sad, ZrxTix-1On (I) 

s N/TiO2 (II) a Cu/TiO2 (III) s Pt/C-TiO2 (VI), u kterých byly použity stejné reakční 

podmínky a reakce byly prováděny ve stejných fotoreaktorech. Odlišné byly 

pouze časové intervaly ozařování. Při porovnání výtěžků fotokatalytické redukce 

CO2 byly použity hodnoty po stejné délce ozařování (vždy podle kratšího 

konečného času reakce z dvojice). 
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U dvojice sad ZrxTix-1On (I) - N/TiO2 (II) byly hlavními faktory ovlivňující 

fotokatalytickou redukci CO2 velikost krystalitu a fázové složení. Zr0,1Ti0,9On  

a TiO2-SG-C měly velikost anatasového krystalitu 11 nm a 9,2 nm (nejmenší  

a druhý nejmenší ze sady). Tyto fotokatalyzátory obsahovaly dvě krystalické fáze 

TiO2, anatas a brookit. Hlavní roli nejspíše měla struktura spojení fáze anatasu  

a brookitu, kde mohlo dojít k inhibici rekombinace elektronů a děr. Bylo také 

zjištěno, že defekty na povrchu fotokatalyzátoru neovlivňují fotokatalytickou 

redukci CO2, a nelze také říci optimální poměr anatasu a brookitu  

pro fotokatalytickou redukci CO2 bez ohledu na to o jaký materiál se jedná.  

U nejaktivnějších fotokatalyzátorů, Zr0,1Ti0,9On a TiO2-SG-C, byl poměr anatasu  

a brookitu 67:33 hm. % a 83:17 hm. %. Na obrázku 6 jsou porovnány výtěžky 

těchto nejaktivnějších fotokatalyzátorů po 12 hodinách. Zr0,1Ti0,9On vykazoval 

mnohem vyšší výtěžky H2 (téměř 150krát) a CH4 (téměř 150krát), naopak vyšší 

výtěžky CO (2,5krát) byly v přítomnosti TiO2-SG-C. Výrazně vyšší fotokatalytická 

aktivita Zr0,1Ti0,9On ve srovnání s TiO2-SG-C byla patrně způsobena jeho téměř 

dvojnásobně vyšším specifickým povrchem (181 m2.g-1) a také významně vyšším 

objemem mesopórů, který byl 822 mm3
liq.g-1 oproti 140 mm3

liq.g-1  

u fotokatalyzátoru TiO2-SG-C. 

 

Obrázek 6: Porovnání výtěžků CH4, H2 a CO nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

z ZrxTi1-xOn a N/TiO2 po 12 hodinách ozařování. 
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U dvojice sad Cu/TiO2 (III) a Pt/C-TiO2 (VI) byly nejaktivnější 

fotokatalyzátory  TiO2 a 1 hm. % Pt/C-TiO2. Oba fotokatalyzátory vykazovaly  

ve svých sadách nejvyšší specifický povrch (119 a 238 m2·g-1). V případě  

Pt/C-TiO2 fotokatalyzátorů nebyla nalezena jasná korelace mezi specifickým 

povrchem a fotokatalytickou aktivitou, neboť specifický povrch se s dopací 

platinou příliš neměnil (pohyboval se v rozmezí 215 – 238 m2·g-1). U 

fotokatalyzátorů Cu/TiO2 s rostoucím obsahem mědi klesal jak specifický povrch, 

tak i hodnota energie zakázaného pásma. Na obrázku 7 jsou zobrazeny výtěžky 

CH4, H2 a CO po 14 hodinách fotokatalytické redukce CO2. Vyšší výtěžky všech 

produktů (CH4, H2 a CO) byly pozorovány v přítomnosti TiO2. Vzhledem k tomu, 

že fotokatalyzátor 1 hm. % Pt/C-TiO2 vykazoval ve srovnání s čistým TiO2 ve své 

sadě výrazně vyšší fotoaktivitu, lze říci, že TiO2 připravené sol-gem metodou 

s následnou kalcinací je pro fotokatalytickou redukci CO2 vhodnější než TiO2 

připravené fotodepozicí. 

 

 

Obrázek 7: Porovnání výtěžků CH4, H2 a CO nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

z Cu/TiO2 a Pt/C-TiO2 po 14 hodinách ozařování. 

 

Hlavní nevýhodou výše uvedených reakcí s výjimkou Pt/TiO2 (IV) je tvorba 

jemné suspenze nanočástic TiO2 v roztoku NaOH, což ztěžuje regeneraci a 
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separaci použitých fotokatalyzátorů. Proto je schůdnější cestou imobilizovat 

nanočástice fotokatalyzátorů na nosné materiály. Avšak je třeba zvolit vhodný 

materiál, který by byl netoxický, cenově a celkově dostupný, mechanicky a 

chemicky stabilní. V této práci byl vyzkoušen nosič ve formě keramické pěny. 

V přítomnosti těchto imobilizovaných fotokatalyzátorů bylo dosaženo vyšších 

výtěžků produktů fotokatalytické redukce CO2 než za použití samotného 

práškového fotokatalyzátoru. Při opakovaném použití imobilizovaných 

fotokatalyzátorů byly dosaženy reprodukovatelné výsledky, což prokázalo 

stabilitu daných fotokatalyzátorů.   

Významnou roli hraje i to, pro jakou reakci jsou fotokatalyzátory použity. 

Při každé reakci může být hlavním faktorem jiná jeho vlastnost (nebo jejich 

kombinace), která ovlivní fotokatalytickou aktivitu, tak jak to bylo v případě N/TiO2 

fotokatalyzátorů [120]. Fotokatalytická aktivita N/TiO2 byla zkoumána při 

fotokatalytické redukci CO2 a fotokatalytickém rozkladu N2O. Zatímco  

u první reakce hrálo roli spojení bikrystalické fáze (anatas-brookit) na povrchu, u 

druhé reakce hrály roli defekty a nestechiometrie povrchu TiO2.  

Také bylo studováno použití stejných fotokatalyzátorů Cu/TiO2 (V)  

ve stejném reaktoru, ale v odlišných vsádkách a reakčních fázích (plynné anebo 

kapalné), přičemž bylo dosaženo různého pořadí nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

z důvodu urychlení různých cest reakce. 

Sady fotokatalyzátorů byly připraveny různými metodami, ale nelze 

jednoznačně říci, která příprava by měla být tou nejvhodnější. Jako velmi slibné 

se jeví využití fotokatalyzátorů s heteropřechodem. 

4.3. Fotokatalytický rozklad metanolu 

Články VII-X se zaměřují na vliv dopování La, Nd a F-La na strukturní, 

texturní a optické vlastnosti TiO2 v souvislosti s jeho fotokatalytickou aktivitou  

při rozkladu metanolu ve vodném roztoku za stejných reakčních podmínek. 

Výjimkou je sada fotokatalyzátorů Nd/TiO2 (IX, S-G), u které se liší použité 

záření. V tomto případě byla použita UVC lampa (λmax = 254 nm) místo UVA (λmax 

= 365 nm). Pouze u nejaktivnějšího fotokatalyzátoru byly experimenty provedeny 

i s UVA zářením. Fotokatalyzátory La/TiO2 (VII) a Nd/TiO2 (IX) byly připraveny 

sol-gel metodou s následnou kalcinací (S-G), Nd/TiO2 (VIII) rovněž sol-gel 

metodou, avšak s následným vysokotlakým zpracováním (VZ) a v případě F-
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La/TiO2 (X) byly TiO2 a La/TiO2 nasyntetizovány sol-gel metodou a modifikace 

fluorem byla zrealizována následným hydrotermálním procesem. 

4.3.1 Reakční podmínky pro fotokatalytický rozklad metanolu 

Všechny experimenty fotokatalytického rozkladu metanolu probíhaly  

ve stejném vsádkovém reaktoru z nerez oceli (obrázek 8) o objemu  

348 ml a s vrchním průzorem z křemenného skla, skrz které reakční suspenzi 

ozařovala 8 W Hg UVA lampa (λmax = 365 nm) v horizontální poloze. Vsádka byla 

tvořena 0,1 gramy fotokatalyzátoru a 100 mililitry vodného roztoku metanolu  

(12 M) a byla nepřetržitě míchána magnetickým míchadlem, aby se zabránilo 

nežádoucí sedimentaci fotokatalyzátoru. Ještě před zahájením fotokatalytické 

reakce byla směs probublána inertním plynem (heliem anebo argonem) 

k odstranění kyslíku. Po spuštění fotokatalytické reakce byly diskontinuálně 

odebírány plynné vzorky v časovém intervalu (0-4 hodin) a analyzovány  

na plynovém chromatografu vybaveným BID (bariérový ionizační detektor) 

detektorem, přičemž sledovaným plynným produktem fotokatalytického rozkladu 

metanolu byl vodík. Všechny získané výsledky byly opakovaně reprodukovatelně 

změřeny (v rámci chyby < 5 %). 

 

 

Obrázek 8: Schéma aparatury pro fotokatalytický rozklad metanolu v přítomnosti 

zkoumaných fotokatalyzátorů. 
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4.3.2 Fotokatalytický rozklad metanolu v přítomnosti La/TiO2 

fotokatalyzátorů (VII) 

Lanthanem dopované fotokatalyzátory TiO2 (0,2 – 1,5 hm. % La) byly 

připraveny sol-gel metodou s následnou kalcinací. Touto prací byl zjištěn 

pozitivní účinek dopování TiO2 nízkým obsahem La (≤ 0,8 hm. %), který vedl k 

vyšší fotoaktivitě ve srovnání s nemodifikovaným TiO2 při fotokatalytickém 

rozkladu metanolu UVA zářením. V přítomnosti nejaktivnějšího fotokatalyzátoru 

z připravené sady (0,2 hm. % La) bylo analyzováno téměř dvojnásobné množství 

vygenerovaného vodíku po 4 hodinách reakce než v přítomnosti čistého TiO2. 

Nižší obsah La vedl ke snížení rychlosti rekombinací elektron-díra, což bylo 

potvrzeno fotoelektrochemickými měřeními. Zlepšení fotokatalytické aktivity  

pro materiály s nižším obsahem lanthanu lze vysvětlit synergickým účinkem 

heteropřechodu La/TiO2, který vykazoval zpomalení rekombinace elektron-díra  

a lepší transport a přenos náboje. Fotokatalytická aktivita se zvyšovala, jak se 

zvyšující se fotoproudou odezvou, tak i se snižujícím se množstvím mřížkového  

a povrchového kyslíku.  

4.3.3 Fotokatalytický rozklad metanolu v přítomnosti Nd/TiO2 (VZ) 

fotokatalyzátorů (VIII) 

Všechny materiály Nd/TiO2 (0,2 – 1,5 hm. % Nd) připravené sol-gel 

metodou s následným vysokotlakým zpracováním měly nanokrystalickou 

strukturu anatasu-brookitu a relativně vysoký specifický povrch (120-125 m2·g−1), 

který nebyl závislý na množství dopantu. Dopování neodymem způsobilo rozdíly  

v povrchových vlastnostech, zejména v povrchové hydroxylaci fotokatalyzátorů. 

Dopováním neodymu bylo s výjimkou 0,2 hm. % Nd/TiO2 dosaženo podstatně 

vyšší účinnosti fotokatalytického rozkladu metanolu ve srovnání s nedopovaným 

TiO2. Neodym dopovaný na TiO2 působil jako místa s akumulací elektronů. 

Optimální množství neodymu bylo při tomto druhu přípravy stanoveno na 1 hm. 

%. Fotokatalyzátor 1 hm. % Nd/TiO2 vykazoval nejvyšší podíl hydroxylových 

skupin k celkovému množství kyslíku, což mohlo vézt ke zlepšení fotoaktivity. 

Lepší separace nosičů náboje na modifikovaném TiO2 umožňuje směrování 

elektronů a děr do žádoucích oxidačních a redukčních reakcí, které jsou účinnější  
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než rekombinační reakce, což bylo rovněž potvrzeno fotoelektrochemickým 

měřením. 

4.3.4 Fotokatalytický rozklad metanolu v přítomnosti Nd/TiO2 (S-G) 

fotokatalyzátorů (IX) 

Všechny Nd/TiO2 fotokatalyzátory (0,2 – 1,5 hm. % Nd) byly připraveny 

běžnou sol-gel metodou s následnou kalcinací. Pozitivní role neodymu byla 

prokázána jen u fotokatalyzátoru s nejnižším obsahem Nd, tj. 0,2% hm.  

(0,15 hm. % Nd stanovené XRF). Nižší obsah Nd (0,2 hm. %) vedl ke snížení 

rychlosti rekombinací elektron-díra, jak bylo potvrzeno fotoelektrochemickým 

měřením. Výsledky fotokatalytické aktivity fotokatalytické oxidace metanolu byly 

v souladu s nepřímou EPR technikou spinového zachycení. Dopování 

pravděpodobně vedlo ke vzniku defektů v mřížce a defekty fungovaly jako lapače 

elektronů, což prodlužovalo životnost fotogenerovaných párů elektron-díra  

a zvyšovalo fotokatalytickou aktivitu fotokatalyzátoru. Kromě toho doping TiO2 

neodymem způsobil zmenšení velikosti částic a zvýšení specifického povrchu. 

Fotokatalytická aktivita byla spojena s klesajícím množstvím povrchového kyslíku 

a rostoucí velikostí krystalitů. 

4.3.5 Fotokatalytický rozklad metanolu v přítomnosti F-La/TiO2 

fotokatalyzátorů (X) 

Dopování lanthanem a fluorem současně je účinnou metodou přípravy 

vysoce fotoaktivních fotokatalyzátorů na bázi TiO2 pro generaci vodíku  

z fotokatalytického rozkladu metanolu. Anatasové fotokatalyzátory TiO2  

s podobným množstvím La (0,13–0,21 hm. %) byly připraveny sol-gel metodou  

a následně bylo přidáno různé množství fluoru s využitím hydrotermálního 

zpracování. Nejvyšší výtěžek vodíku během fotokatalytického rozkladu metanolu 

byl pozorován v přítomnosti fotokatalyzátor 2,8 at. % F-La/TiO2. Připravené 

fotokatalyzátory F-La/TiO2 vykázaly vysokou fotokatalytickou aktivitu. Výtěžky 

vodíku v přítomnosti F-La/TiO2 byly ve srovnání s čistým TiO2 téměř třikrát vyšší 

v případě 2,8 at. % F-La/TiO2 a dvakrát vyšší v případě 4,1 at. % F-La/TiO2. 

Fotokatalytická aktivita F-La/TiO2 se zvyšovala se zvyšující fotoproudou odezvou 

a vodivostí (EIS). Výsledky naznačují, že ionty fluoru byly úspěšně začleněny do 
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mřížky TiO2. Společné dopování TiO2 fluorem a lanthanem může účinně snížit 

pravděpodobnost rekombinace fotogenerovaných párů elektron-díra. V zásadě 

se množství produkovaného vodíku zvyšovalo s klesajícím obsahem 

povrchových kyslíků také pro La-F/TiO2, ale jasnou korelaci nebylo možné 

provést kvůli rozdílnému množství povrchového uhlíku. Byl tedy vypočítán 

povrchový atomový poměr O/Ti, s nejnižší hodnotou pro 2,8 at. % F-La/TiO2. 

Povrchový atomový poměr O/Ti byl pro fotokatalyzátory F-La/TiO2 nižší než pro 

TiO2 a La/TiO2. 

4.4. Porovnání nejaktivnějších fotokatalyzátorů pro fotokatalytický rozklad 
metanolu 

Z jednotlivých sad zkoumaných fotokatalyzátorů byly vybrány ty 

nejaktivnější a porovnány mezi sebou. V tabulce 4 a 5 jsou zobrazeny základní 

vlastnosti nejaktivnějších fotokatalyzátorů získané pomocí charakterizačních 

metod (fyzisorpce N2, UV-Vis, XRD, fotoelektrochemických měření a XPS).  

Získaný specifický povrch byl u všech nejaktivnějších fotokatalyzátorů 

v jednotlivých sadách nejnižší s výjimkou 2,8 at. % F-La/TiO2, který měl 

specifický povrch ve své sadě naopak nejvyšší. Ve všech studovaných sadách 

fotokatalyzátorů nebyly energie zakázaných pásem dopováním výrazně 

ovlivněny. Největší rozdíl energií zakázaných pásem byl získán po dopování 

lanthanem a následně fluorem, rozdíl EBG fotokatalyzátoru TiO2 a 

fotokatalyzátoru 2,8 at. % F-La/TiO2 činil 0,16 eV. Největší velikost krystalitu 

dosáhly fotokatalyzátory 0,2 hm. % La/TiO2 a 0,2 hm. % Nd/TiO2 (S-G). Získané 

fotoproudé odezvy při 365 nm byly v absolutní shodě s fotokatalytickými 

výsledky. Čím vyšší byl naměřený fotoproud při 365 nm, tím aktivnější byl 

fotokatalyzátor dané v sadě. Obecně může být fotokatalytické chování ovlivněno 

několika faktory, jako je přítomnost volných kyslíkových atomů, rychlost 

rekombinací párů elektron-díra, energie zakázaného pásu, specifický povrch a 

velikost krystalitů. Je zřejmé, že ve všech zkoumaných fotokatalytických 

rozkladech metanolu (VII-X) měl klíčovou roli kyslík v různých formách, ať už 

ve formě mřížkového O2- anebo hydroxylových iontů OH-. Lanthan anebo 

neodym mohou být umístěni na povrchu mřížky, což způsobí vyšší hustotu 

povrchových kyslíkových vakancí [123, 124] anebo mohou být dispergovány ve 

formě La2O3/Nd2O3 na povrchu TiO2, což má za následek nižší hustotu 
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kyslíkových vakancí. Titanové ionty mohou také nahradit La/Nd ionty ve své 

oxidové formě, což má za následek nevyváženost náboje. Tuto nerovnováhu lze 

vyrovnat adsorpcí hydroxidových iontů na povrchu. OH- anionty mohou reagovat 

s dírami (h+) vytvářejícími hydroxylové radikály, které oxidují povrchově 

adsorbované látky a potlačují rekombinaci elektronů a děr. Tento mechanismus 

však popisuje situaci pouze při nízké koncentraci kovů, protože při vysokých 

koncentracích je hustota povrchového náboje snížena, čímž se usnadňuje 

rekombinace [125].  

 

Tabulka 4: Texturní, optické a strukturní vlastnosti nejaktivnějších 

fotokatalyzátorů z jednotlivých sad. 

Fotokatalyzátor 
SBET 

(m2·g-1) 

Nepřímá 

EBG 

(eV) 

Velikost 

krystalitu 

[17] 

*Fotoproud 

(μA) 

0,2 hm. % La/TiO2 73 2,96 10,4 0,140 

1 hm. % Nd/TiO2 (VZ) 120 3,19 9,5 0,195 

0,2 hm. % Nd/TiO2 (S-G) 67 3,22 11,5 0,195 

2,8 at. % F-La/TiO2 84 3,01 13,3 0,026 

*při 365 nm 

 

Tabulka 5: Chemické složení povrchu (z XPS) nejaktivnějších 

fotokatalyzátorů z jednotlivých sad. 

Fotokatalyzátor 
Mřížkový O2- 

(at. %) 
O2

- ionty/hydroxyly 
(at. %) 

 ƩO 
(at. %) 

0,2 hm. % La/TiO2 61,96 8,08 70,04 

1 hm. % Nd/TiO2 (VZ) 55,70 11,0 66,70 

0,2 hm. % Nd/TiO2 (S-G) 68,19 1,99 70,18 

2,8 at. % F-La/TiO2 - - 49,46 

 

Fotokatalytické výsledky týkající se publikovaného příspěvku 

fotokatalyzátorů Nd/TiO2 (S-G, IX) byly získány při ozáření 254 nm. 

V následujícím porovnání figurují výsledky nejaktivnějšího 0,2 hm. % Nd/TiO2, 

které byly naměřeny při použití lampy s vlnovou délkou 365 nm, aby byly 

dodrženy identické reakční podmínky a mohlo být dosaženo objektivních závěrů. 
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Na obrázku 9 jsou zobrazeny vyprodukované výtěžky vodíku v závislosti 

na čase ozáření v přítomnosti nejaktivnějších fotokatalyzátorů z jednotlivých sad  

a v Tabulce 6 jsou uvedeny výtěžky vodíku v přítomnosti těchto fotokatalyzátorů 

po 4 hodinách ozáření a rovněž je uveden skutečný obsah lanthanoidů z XRF. 

Všechny fotokatalyzátory byly aktivnější než jednotlivé čisté TiO2. Na základě 

fotokatalytických měření sady La/TiO2 (VII) bylo zjištěno optimální množství La 

(0,2 hm. %) při přípravě sol-gel metodou s následnou kalcinací a toto množství 

bylo využito při přípravě fotokatalyzátorů F-La/TiO2. Je očividné, že následnou 

dopací fluorem došlo k markantnímu navýšení produkce vodíku (2,75krát)  

než bylo dosaženo v přítomnosti nejaktivnějšího fotokatalyzátoru La/TiO2.  

 

Obrázek 9: Produkce vodíku v závislosti na čase při fotokatalytickém rozkladu 

metanolu v přítomnosti nejaktivnějších zkoumaných fotokatalyzátorů jednotlivých 

sad. 

Tabulka 6: Zastoupení dopantů a výtěžky vodíku po 4 hodinách ozařování 

v přítomnosti nejaktivnějších fotokatalyzátorů jednotlivých sad. 

Fotokatalyzátor XRF (hm. %) Výtěžky H2 (μmol/gkat.) 

0,2 hm. % La/TiO2 0,18 La 10,4 

1 hm. % Nd/TiO2 (VZ) 0,95 Nd 69,2 

0,2 hm. % Nd/TiO2 (S-G) 0,15 Nd 29,6 

2,8 at. % F-La/TiO2 * 0,20 La 190,1 

 *z XPS povrchová koncentrace F = 2,83 at. % 
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Na obrázku 10 je ukázána korelace mezi získanými výtěžky vodíku  

po 4 hodinách fotokatalytického rozkladu metanolu a celkovým zjištěným 

kyslíkem nejaktivnějších fotokatalyzátorů. S klesajícím obsahem kyslíku se 

fotokatalytická aktivita materiálů zvyšovala. Obecně platí, že s rostoucím 

množstvím vakancí kyslíku a snižujícím se povrchovým kyslíkem (mřížkový kyslík 

a hydroxylový) rostou výtěžky vodíku. Pro korelaci všech nejaktivnějších 

fotoaktalyzátorů byl spočítán celkový kyslík (součet mřížkového a hydroxylového 

podílu). Fotokatalyzátor dopovaný nekovem-kovem vykazoval výrazně vyšší 

fotoaktivitu než dopovaný pouze kovem. Tento výsledek naznačuje, že ko-

dopování a kombinace kov-nekov by mohla být cesta, jak dosáhnout vyšší 

fotokatalytické aktivity při fotokatalytickém rozkladu metanolu i jiných 

fotokatalytických reakcích. 

 

Obrázek 10: Korelace mezi výtěžky vodíku po 4 hodinách ozařování 

nejaktivnějších zkoumaných fotokatalyzátorů a celkovým kyslíkem. 
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5. ZÁVĚRY 

Disertační práce se zabývá faktory ovlivňujícími fotokatalytické vlastnosti 

fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého při dvou environmentálně významných 

reakcích a to, fotokatalytické redukci oxidu uhličitého a fotokatalytickém rozkladu 

metanolu. Celkem bylo studováno šest sad modifikovaných fotokatalyzátorů TiO2 

pro redukci oxidu uhličitého a čtyři sady pro rozklad metanolu.  

Pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého byly použity fotokatalyzátory 

modifikované zirkonem, dusíkem, mědí (ve formě Cu a CuO), platinou a platinou 

s uhlíkem. Reakce byla prováděna ve třech geometricky odlišných 

fotoreaktorech, jako zdroj záření byla použita 8 W rtuťová lampa (λmax = 254 nm) 

a použité fotokatalyzátory byly ve formě prášku či imobilizované na komerční 

pěně. Hlavními produkty fotokatalytické redukce oxidu uhličitého byly metan, oxid 

uhelnatý a vodík, který vznikal při rozkladu vody. 

V případě směsných oxidů ZrxTi1-xOn obsahující různé molární poměry 

Ti:Zr byl nalezen optimální molární poměr Ti:Zr pro studovanou reakci 0,9:0,1  

tj. fotokatalyzátor Zr0,1Ti0,9On. Jednalo se o bifázový TiO2 (anatasová a brookitová 

fáze), který vykazoval nejvyšší fotokatalytickou aktivitu v důsledku optimální 

krystalinity a nejmenší energie zakázaného pásu ze všech směsných oxidů 

(Publikace I).  

TiO2 a N/TiO2 prášky byly připraveny sol-gel procesem nebo hydrotermální 

metodou v kombinaci s následným vysokotlakým zpracováním nebo kalcinací. 

Dopace dusíkem nevedla ke zvýšení fotokatalytické aktivity různě připravených 

čistých TiO2. Nejaktivnějším fotokatalyzátorem byl TiO2 připravený sol-gel 

procesem s následnou kalcinací a klíčovou roli opět hrálo bifázové složení 

fotokatalyzátoru (Publikace II). 

U fotokatalyzátorů dopováných mědí se jejich fotoaktivita  

pro fotokatalytickou redukci CO2 snížila v porovnání s čistým TiO2. Snížení 

fotoaktivity bylo spojeno s velmi nízkou polohou vodivostního pásma 

fotokatalyzátorů s vysokým obsahem Cu, což ztížilo produkci vodíku, která je 

nezbytná pro redukci CO2 (Publikace III). 

Fotokatalyzátory Pt/TiO2 byly syntetizovány metodou depozičního srážení  

a imobilizovány na komerční nosič. Zvýšení fotokatalytické aktivity 

fotokatalyzátoru s optimálním množstvím platiny (1,5 hm. %) byla přičítána nižší 
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míře rekombinace fotogenerovaných párů elektron-díra způsobených přítomností 

platiny na povrchu titanu (Publikace IV). 

Fotokatalyzátory CuO/TiO2 byly připraveny sol-gel metodou. 

Nejaktivnějším fotokatalyzátorem byl fotokatalyzátor 5 hm. % CuO/TiO2, který 

vykazoval nejnižší výstupní práci elektronů a současně měl nejvyšší specifický 

povrch (Publikace V). 

Fotokatalyzátory Pt/C-TiO2 s různým množstvím Pt (0,5–3,0 hm. %) byly 

syntetizovány metodou fotodepozice. Nejvyšší výtěžky všech plynných produktů 

byly dosaženy v přítomnosti fotokatalyzátoru 1 hm. % Pt/C-TiO2, u kterého bylo 

optimalizováno využití fotoindukovaných elektronů prostřednictvím separace 

náboje (Publikace VI). 

Studované sady fotokatalyzátorů byly připraveny různými metodami,  

ale nelze zcela jednoznačně říci, která příprava je nejvhodnější. Jako slibné se 

jeví bifázové fotokatalyzátory tj. fotokatalyzátory s heteropřechodem. Z hlediska 

manipulace a separace fotokatalyzátorů je vhodná jeho imobilizace 

fotokatalyzátoru na porézní keramickou pěnu. 

Pro fotokatalytický rozklad metanolu byly použity fotokatalyzátory 

modifikované lanthanem, neodymem a fluorem a lanthanem současně. Reakce 

byly prováděny ve stejném fotoreaktoru za stejných reakčních podmínek  

a jako zdroj záření byla použita 8 W rtuťová lampa (λmax = 365 nm).  

Nejaktivnějším fotokatalyzátorem v případě lanthanem či neodymem 

dopovaných fotokatalyzátorů TiO2 (0,2 – 1,5 hm. % La nebo Nd) připravených  

sol-gel metodou s následnou kalcinací byl v obou případech fotokatalyzátor 

s nejmenším obsahem lanthanoidu (0,2 hm. % La/ TiO2. 0,2 hm. % Nd/ TiO2). 

Fotokatalytická aktivita souvisela s množstvím mřížkového a povrchového kyslíku 

a rostoucí velikostí krystalitů. Fotokatalytická aktivita zkoumaných 

fotokatalyzátorů korelovala s fotoelektrochemickým měřením (Publikace VII a IX). 

Materiály Nd/TiO2 (0,2 – 1,5 hm. % Nd) připravené sol-gel metodou 

s následným vysokotlakým zpracováním vykazovaly nanokrystalickou strukturu 

anatasu-brookitu a vysoký specifický povrch. Fotokatalyzátor s obsahem 

neodymu 1 hm. % vykazoval nejvyšší fotoaktivitu, která opět souvisela s 

množstvím mřížkového a povrchového kyslíku a také s bifázovou strukturou, 

která umožnila lepší separaci generovaných nábojů (Publikace VIII). 
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Ko-dopace lanthanem a fluorem současně je účinnou metodou přípravy 

vysoce fotoaktivních fotokatalyzátorů na bázi TiO2 pro generaci vodíku  

z fotokatalytického rozkladu metanolu. Výtěžky vodíku v přítomnosti 2,8 at. % F-

La/TiO2 byly ve srovnání s čistým TiO2 téměř třikrát vyšší. Významnou roli hrálo 

množství povrchového kyslíku a začlenění fluoru do mřížky TiO2 (Publikace X). 

Z dosažených výsledků fotokatalytického rozkladu metanolu vyplývá,  

že s rostoucím množstvím vakancí kyslíku a snižujícím se povrchovým kyslíkem 

rostly výtěžky vodíku. Fotokatalyzátor dopovaný nekovem-kovem vykazoval 

výrazně vyšší fotoaktivitu ve srovnání s ostatními modifikovanými 

fotokatalyzátory. Tyto závěry naznačují, že kombinace kov-nekov je slibnou 

cestou, jak dosáhnout vyšší efektivity při fotokatalytickém rozkladu metanolu i 

jiných fotokatalytických reakcích. 
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