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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá ověřováním literárních poznatků a studiem 

odstraňování dusitanů a dusičnanů z vod pomocí fotokatalýzy. V rámci práce byl testován 

vliv mnoţství fotokatalyzátoru, vliv koncentrací dusitanů a dusičnanů, vliv pH a vliv 

organického modifikátoru. Testy byly provedeny pro klasický fotokatalyzátor P 25 a pro 

TiO2 vázaný na kaolinu. Pro účely vyhodnocení experimentů byla pro některé analyty 

testována i vhodnost jednotlivých analytických postupů. V teoretické části práce je 

proveden rozbor problematiky. Experimentální část práce se zabývá jednotlivými 

experimenty pro praktické ověření dříve získaných poznatků. Údaje literární rešerše jsou 

konfrontovány s naměřenými daty. 

 

Klíčová slova: Fotokatalýza, dusitany, dusičnany, čistění vody. 

 



 

 

Summary 

The present thesis discuss the verification of knowledge and literary study of nitrite 

and nitrate removal from water by photocatalysis. The thesis tested the influence of 

quantity of photocatalyst, the effect of nitrite and nitrate concentrations, pH influence and 

the influence of organic modifier. Tests were carried out for classical photocatalyst P 25 

and TiO2 bound to kaolin. For evaluation purposes of experiments were some analytes 

tested for the suitability of various analytical procedures. The theoretical part is an analysis 

of the problem. The experimental part deals with various practical experiments for the 

verification of previously acquired knowledge. Details of literary research are confronted 

with the measured data. 
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Seznam použitých zkratek 

IEC Iontově-výměnná chromatografie (Ion Exchange Chromatography). 

UV záření Ultrafialové (Ultraviolet radiation). 

VIS záření Viditelné záření (Visual radiation). 

LED Dioda vyzařující světlo (Light emitting diode). 

PPM Dílů na jeden milion (Parts per million), odpovídá jednotce mg.l
-1

. 

p. a. Označení chemikálií k analytickým účelům (Pro analysi). 

N.D. Nedetekováno 

Fotokat. Fotokatalyzátor 

ck Hmotnostní koncentrace katalyzátoru . 

cd Hmotnostní koncentrace dusičnanů a dusitanů na počátku experimentu. 
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1. ÚVOD 

V posledních desetiletích intenzivní zemědělské činnosti docházelo často 

k nadměrnému pouţívání dusíkatých látek. Postupem času se začaly objevovat problémy 

spojené s výskytem vysokých koncentrací dusíkatých látek ve vodách. S nárůstem 

koncentrací těchto látek se postupně zvyšoval i výskyt karcinogenních N-nitrosoaminů a 

rovněţ i tzv. syndrom modrých dětí – methemoglobinémie. Všechny tyto problémy vedly 

k rostoucímu zájmu společnosti o čistění pitné vody od dusitanů, dusičnanů a případně i 

amoniakálních látek. [1] 

Od roku 1972, kdy Fujishima a Honda provedli fotochemické štěpení vody na vodík 

a kyslík pomocí TiO2, stále roste zájem o zkoumání fotokatalýzy. Jedním z moţných 

směrů uplatnění, který se ukázal nejzajímavějším, je aplikace fotokatalýzy při odstraňování 

škodlivin z ţivotního prostředí. Doposud provedené studie prokázaly, ţe efektivní vyuţití 

této technologie, zejména při uplatnění slunečního světla, můţe výrazně přispět ke sníţení 

škodlivin ve všech sloţkách ţivotního prostředí a tak jej udrţet čisté. [2]][3] 

Právě vyuţití sluneční energie ve fotokatalýze můţe výrazně zlepšit kvalitu ţivota 

kaţdého člověka, neboť fotokatalyzátory při vhodné aplikaci bez velkých energetických 

nákladů rozkládají i jinak obtíţně odstranitelné organické látky, zápach, mohou čistit vodu, 

působí antibakteriálně a případně jsou schopny i likvidovat rakovinné buňky. Uplatnění 

fotokatalyzátorů je tedy všestranné. Je však nutné, aby látky, pouţívané jako 

fotokatalyzátory, byly snadno dostupné. K takovýmto látkám patří zejména oxid titaničitý 

(TiO2), jakoţto jeden z nejběţnějších materiálů v našem denním ţivotě. TiO2, našel široké 

pouţití v rozmanitých barvách, kosmetických přípravcích a potravinových doplňcích. 

Roční spotřeba oxidu titaničitého ve světě dnes překračuje tři miliony tun. [3] 

Do vývoje aplikací vyuţívajících TiO2 se investují nemalé finanční prostředky a 

výzkumem v této oblasti se ve světě zabývá i řada vědeckých kapacit. Je tedy samozřejmé, 

ţe se touto oblastí vědy zabývají i pracoviště VŠB-TUO. Na základě bakalářské práce, 

uskutečněné na CNT v minulých létech, jeţ řešila rešerši moţného vyuţití fotokatalyzátorů 

pro odstraňování dusitanů a dusičnanů z vod, bylo účelem této práce experimentálně ověřit 

získané teoretické poznatky a pokusit se vysvětlit některé rozpory. [4] 
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2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRÁCE 

V první části byla literární rešerše doplněna o další nové poznatky k problematice 

fotokatalýzy a vlastnostem pouţitých materiálů, jakoţ i k metodám stanovení dusitanů a 

dusičnanů. 

Druhá část práce se zabývá praktickým provedením řady experimentů, jejichţ 

účelem bylo zjistit reálná data o průběhu reakcí dusitanů a dusičnanů ve vodném prostředí 

pro různé fotokatalyzátory a podmínky fotokatalýzy . Zejména se pozornost soustředila na 

ověření často protichůdných, nebo z hlediska podmínek experimentů neporovnatelných, 

literárních poznatků. 

Jedním ze sporných bodů je otázka vzniku amoniaku při fotokatalýze zkoumané 

směsi látek. V literatuře [5] nedochází na TiO2 ke vzniku amoniaku při fotokatalýze, 

zatímco v literatuře [6] k němu dochází. Jelikoţ však vlastní experimenty v obou 

literárních zdrojích probíhaly za odlišných podmínek, bylo nutné praktické ověření a 

případné objasnění dané problematiky.  

Další oblastí, kde se projevila nejednoznačnost literárních údajů, je problematika 

vlivu přítomností organických látek na průběh fotokatalýzy roztoku dusičnanů a dusitanů. 

Z literatury [5] a [7] vyplývá, ţe v přítomnosti huminových kyselin dochází k zvýšené 

redukci dusičnanů na dusitany. Z publikovaných údajů však je zároveň patrné, ţe dochází i 

ke změnám kyselosti fotokatalyzované směsi. Je tedy diskutabilní, zda proces ovlivňuje 

vlastní přítomnost huminových kyselin, jakoţto organických látek, nebo změny pH. 

Otázka vlivu pH je rozebíraná v článcích [5], [7] a [8]. Provedení experimentu, 

zabývajícího se vlivem přídavku organických látek, vyplynulo i ze skutečnosti, ţe údaje 

publikované v literatuře, kde jako aditivum při fotokatalýze byly pouţity různé organické 

látky, jsou do značné míry odlišné. Podle literatury [7]se redukce dusičnanů zmenšuje 

v pořadí CH3OH, C2H5OH, Na2C2O4 a nejvyšší selektivity přeměny na dusík se dosahuje 

pro kyselinu mravenčí. Z článku však není zřejmé, zda se nejedná o vliv kovů 

modifikujících TiO2. Literatura [9] tento vliv potvrzuje, neboť uvádí, ţe na TiO2 bez 

dopantů probíhá redukce dusičnanů právě na amoniak, zatímco fotokatalýza na 

modifikovaném oxidu titaničitém vede ke vzniku dusíku. Obdobný pokus, avšak za pouţití 

kyseliny šťavelové, je popsán v literatuře  [10], kde redukce dusičnanů na TiO2 vede 

převáţně ke vzniku amoniaku. Znovu je nutné zdůraznit, ţe všechny uvedené poznatky 



Ondřej Martiník: Fotokat. a jejich funkce při odstraňování dusitanů a dusičnanů ve vodách. 

2011   3  

nelze v konečném efektu porovnávat, neboť byly provedeny za podstatně odlišných 

podmínek.
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Fotokatalýza 

Fotokatalytické reakce jsou základem ţivota na Zemi. Příroda sama formou 

fotosyntézy provozuje, za katalýzy chlorofylem, největší fotokatalytickou výrobu na Zemi. 

Slovo fotokatalýza se skládá ze dvou částí a to „foto“ a „katalýza“. Katalýza je často 

laicky definována jako proces, při kterém se určitá látka zúčastní chemické přeměny 

reaktantů, aniţ by se sama změnila či spotřebovala. Tato látka se nazývá katalyzátor. Ve 

skutečnosti se však jedná o látku ovlivňující aktivační energií reakce. V souvislosti 

s fotokatalýzou se však hovoří o materiálech, které po ozáření světlem o energii stejné 

nebo vyšší, neţ je energie zakázaného pásu, funguje jako malý reaktor vyuţívající 

získanou energii k odbourávání polutantů. Fotokatalýza je tedy reakce, která vyuţívá 

světlo jako zdroj potřebné energie pro průběh procesu. 

Jako fotokatalyzátory se označují s obsazenou valenční sférou a volnou vodivostní 

sférou, slouţící pro vstup elektronů, a které mají vlastnosti polovodičů. Jedná se především 

o oxidy, sulfidy a nitridy přechodných kovů. 

V ideálním případě se za přítomnosti katalyzátoru citlivého na světlo mohou pouhým 

účinkem UV záření, nebo lépe slunečního záření, rozloţit nebezpečné organické nečistoty 

aţ na relativně neškodné sloučeniny, jako jsou CO2, H2O, nebo případně anorganické soli. 

[11] 

3.2. Princip fotokatalýzy 

Obecně lze reakci fotokatalýzy zapsat [12]: 

 2121 Re)(Re)( OxddOx
gEhv

torsemiconduc

adsads  


 (I) 

Základním principem procesu fotokatalýzy je vytvoření oddělených elektrických 

center v katalyzátoru účinkem světla a vyuţití těchto center pro následné chemické reakce. 

Na záporném centru dochází k redukci, na kladném centru dochází k vysoce účinné oxidaci. 

Vznik center na fotokatalyzátoru je vyvolán absorpcí energie ultrafialového záření. Po 

přijetí energie nastává excitace elektronu valenčního pásu. Absorbovaná energie 

excitovaného elektronu ho posune do vodivostního pásu a vytvoří záporně nabitý elektron 

(e
-
) a kladně nabitou díru (h

+
). Tento stav se nazývá polovodičová excitace. Rozdíl energií 

mezi valenčním pásem a vodivostním pásem se nazývá zakázaný pás. [13] 
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Obr. č. 1 zobrazuje energetická pásma několika polovodičů, které lze uplatnit ve 

fotokatalýze. Horní část je valenční pás a spodní část je vodivostní pás.  

 

 

Obr. č. 1: Energetická pásma molekul 

3.3. Využití fotokatalyzátorů 

Zvláště perspektivní je vyuţití fotokatalyzátorů pro čistění vody a vzduchu, 

kontaminovaných silně toxickými nebo velmi odolnými znečišťujícími látkami, 

dlouhodobě zatěţujícími ţivotní prostředí. Dále je lze vyuţít pro odstraňování zápachu a 

urychlení rozpadu těkavých organických látek. Neposlední v řadě je sterilizace, kdy 

fotokatalyzátor, nejen ţe eliminuje buňky bakterií, ale také je rozloţí. Další moţnosti 

vyuţití, jako je ničení rakovinových buněk, zatím zůstávají ve fází intenzivního zkoumání 

[11], [13]. Z hlediska dostupnosti fotokatalyzátoru je nejrozšířenějším předmětem 

výzkumu TiO2 a jeho modifikace, coţ často vede k záměně obecné fotokatalýzy a 

fotokatalýzy na TiO2. 
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Obr. č. 2: Možnosti využití katalyzátoru TiO2 

3.3.1. Desinfekce 

Další moţné vyuţití fotokatalyzátoru je k odstraňování zápachu a bakterií. Bylo 

zjištěno, ţe nepříjemný zápach je obvykle výsledkem tvorby amoniaku.  Při jednom 

pokusu byly pouţity běţné dlaţdice a speciální antimikrobiální dlaţdice, které měly povrch 

upravený TiO2. Na ně byla nanesena močovina. U konvenčních dlaţdic vzrostla po jednom 

týdnu koncentrace amoniaku na 1,5 ppm, zatímco u fotokatalytických dlaţdic zůstala 

koncentrace amoniaku 0,3 ppm i po dvou týdnech. Toto pozoruhodné sníţení tvorby 

amoniaku se přisuzuje fotokatalytické destrukci různých bakterií a následnému zabránění 

rozkladu močoviny. [3] 

3.3.2. Čistění vzduchu  

Fotokatalyzátor TiO2 můţe zabránit průchodu kouře, pylům, bakteriím, virům a 

škodlivým plynům čističem vzduchu. [13] 

Vyuţití fotokatalyzátoru pro čistění vzduchu ve venkovním prostředí spočívá v jeho 

pouţití  na povrch dláţdění, do samočistících nátěrů a fasád, ale i na ošetření skleněných 

ploch. [3] 
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3.3.3. Čistění a úprava vody 

Úprava vody je rozdělena do rozličných skupin, jako úprava pitné vody, čistění 

splaškové vody, průmyslové odpadní vody, zemědělské odpadní vody, vody v plaveckých 

bazénech a ve skladovacích nádrţích. Bylo publikováno mnoho studií popisujících 

odstraňování škodlivých látek ve vodě s vyuţitím fotokatalýzy. Bohuţel v této oblasti ještě 

nebyla zkoumána dlouhodobá stabilita navrhovaných systémů. [3] 

3.4. Fotokatalýza na TiO2 

Nejvyuţívanějším fotokatalyzátorem je oxid titaničitýTiO2. Je chemicky stálý, levný 

a netoxický. Vedle fotokatalytických vlastností vykazuje navíc schopnost hydrolyzovat 

svůj povrch ve vodných roztocích účinkem světla. Nevýhodou je nutná excitace v oblasti 

vlnových délek UV záření, takţe nelze účinně vyuţít sluneční energii. K dalším 

nevýhodám patří i rychlost zpětné rekombinace excitačních nábojů, která je u něj relativně 

rychlá. Proti rekombinaci nábojů z fotoexcitace do jisté míry působí sníţení velikostí 

krystalů katalyzátoru, tedy zvětšení jeho povrchu, čímţ lze podpořit ţádané reakce a získat 

vysokou reaktivitu. Předpokládá se, ţe částice by měly být co moţná nejmenší. Čím menší 

vzdálenost musí aktivní částice urazit, neţ se setká s cílovou molekulou, tím větší je 

pravděpodobnost ţádané reakce. [11] [3] 

3.4.1. Charakteristika TiO2 

TiO2 se můţe se vyskytovat v několika modifikacích, které jsou zobrazeny na obr. č. 

3: (a) rutilové, (b) anatasové a (c) brookitové. Rutilová modifikace má tetragonální 

krystalickou strukturu, je stabilní při vysokých teplotách a občas se nachází ve vyvřelých 

horninách. Vyuţívá se především pro výrobu barev. Anatasová modifikace je stabilní při 

niţších teplotách a  také si zachovává tetragonální strukturu. Vykazuje vyšší fotoaktivitu 

neţ rutilový typ a je proto vhodnější pro uţití jako fotokatalyzátor. Brookitová modifikace 

je obvykle přítomna pouze v minerálech a má ortorombickou krystalickou strukturu. [3] 
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Obr. č. 3: Modifikace TiO2 [12] 

3.4.2. Princip fotokatalýzy pro TiO2 

Fotokatalýza na polovodičovém oxidu TiO2 je zahájena absorpcí energie rovné nebo 

větší, neţ je zakázaný pás polovodiče dle reakce.  

 )()( 222 TiOhTiOeTiO vbcb

hv    (II) 

Donorová molekula (D), jako je voda, bude adsorbovat a reagovat s dírou ve 

valenčním pásu a akceptor (A), jako je molekula kyslíku, bude také adsorbovat a reagovat 

s elektronem ve vodivostním pásu. Děj je zobrazen na Obr. č. 4 a popsán rovnicemi: 

     adsadsvb DTiODhTiO 22  (III) 

     adsadscb ATiODeTiO 22  (IV) 

Pro praktický příklad procesů fotokatalýzy lze popsat tvorbu hydroxylového radikálu 

za účasti TiO2. V prvním kroku dochází k reakci děr ve valenčním pásu na povrchu TiO2 

s adsorbovanou vodou (IV) nebo s OH
-
 skupinou (V). 

     HHOTiOOHhTiO adsadsvb 222  (V) 

     adsadscb HOTiOHOeTiO 22  (VI) 

Reakce volného elektronu s adsorbovaným kyslíkem 

     HOHOTiOHOeTiO
adscb 22222  (VII) 

Vznik H2O2 z 

2HO  

   2222 OHHHOeTiO cb    (VIII) 
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Štěpení H2O2 

  HOhvOH 222  (IX) 

   HOOHOOOH 2222  (X) 

   2222 TiOHOHOeTiOOH cb    (XI) 

HO  je velmi reaktivní oxidační činidlo, rychle napadá organické polutanty jak na 

povrchu katalyzátoru, tak i v suspenzi. [14] 

 

Obr. č. 4: Mechanismus fotokatalýzy [12] 

Na obr. č. 4 se nachází schéma procesu probíhající na polovodičové částici: (a) 

Tvorba páru elektron-díra, (b) Oxidace donoru, (c) Redukce akceptoru, (d) a (e) Výměna 

páru elektron-díra. 

3.5. Charakteristika hlavních sloučenin ze zájmové 
skupiny látek 

3.5.1. Amoniak 

Amonné soli se jako minerály v přírodě téměř nevyskytují. Amoniakální dusík je 

primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek ţivočišného a rostlinného 
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původu. Antropogenním zdrojem amoniakálního dusíku organického původu jsou 

především splaškové odpadní vody, odpady ze zemědělských výrob a kalová voda 

z anaerobní stabilizace čistírenských kalů. [15] 

Většina amonných solí je ve vodě dobře rozpustná. Amoniak se ve vodě rozpouští na 

hydrát NH3.H2O, který přímo disociuje na ionty NH4
+
 a OH

-
. Se zvyšující teplotou dochází 

ke zvýšené přeměně NH4
+
 na NH3. Probíhají reakce: 

 OHNHOHNH 2323 .   (XII) 

   OHNHOHNH 423.   (XIII) 

   HNHNH 34   (XIV) 

Amoniakální dusík se ve vodách vyskytuje jako amonný kation NH4
+
 a v neiontové 

formě jako NH3. Chemickými analytickými metodami se stanoví vţdy obě formy současně. 

Získáme celkový amoniakální dusík, který je dán součtem koncentrací N-NH4
+
 a N-NH3, 

tedy dusíku amonného a amoniakového. 

Amoniakální dusík je těkavý a ve vodách za oxických podmínek nestálý [15]. Velmi 

snadno podléhá biochemické oxidaci tzv. nitrifikaci. Chemická oxidace je poměrně obtíţná 

a vyţaduje katalýzu, spočívající ve zvýšení tlaku, teploty a přítomnosti směsného 

katalyzátoru a silně alkalického prostředí. Jediné činidlo, které ve vodných roztocích 

snadno oxiduje amoniakální dusík, je chlor. Vznikají chloraminy a v závislosti na poměru 

mezi počáteční koncentrací amoniakálního dusíku a chloru také elementární dusík, 

případně N2O a dusičnany. [15] 

U pitné vody je obsah amoniakálního dusíku zahrnut mezi ukazatele, kde slouţí jako 

indikátor znečištění podzemních vod ţivočišnými odpady. Obsah amoniaku je sledován 

v surové splaškové vodě, ve většině průmyslových odpadních vod a při kontrole provozu i 

účinností biologických čistíren odpadních vod. Stanovení amoniakálního dusíku je 

nedílnou součástí dusíkové bilance přírodních i odpadních vod a patří mezi nejběţněji 

prováděná stanovení vody, a to ve všech typech vod. [16] 

Nejvýznamnější účinek amoniakálního dusíku je zvýšení koroze mědi a jejich slitin, 

v závislosti na koncentraci amoniakálního dusíku, a na hodnotě pH. Amoniak působí velmi 

toxicky na ryby a zooplankton, toxicita ale závisí na hodnotě pH vody, protoţe toxický 

není ion NH4
+
, ale nedisociovaná molekula NH3. [1] 

Imisní standard pro obecné uţívání vody je pro kation N-NH4
+
 0,5mg.l

-1
 a 

v povrchových vodách je mezní hodnota přípustného znečištění také 0,5mg.l
-1

. [17] [18] 
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3.5.2. Dusitany 

V minerálech se dusitany téměř nevyskytují. Do vody se dostávají zejména 

nitrifikací nebo biochemickou redukcí dusičnanů. Zvýšená koncentrace dusitanů se můţe 

vyskytovat ve vodách intenzivních chovů ryb, zejména pokud se vyuţívají v recirkulační 

systémy. Dusitany v atmosférických vodách jsou anorganického původu. 

Dusitany jsou odvozeny od kyseliny dusité HNO2, která patří mezi středně silné 

kyseliny a disociuje podle rovnice: 

   22 NOHHNO   (XV) 

Ve vodách s hodnotami pH nad 5 zcela převaţují dusitanové ionty nad 

nedisociovanou kyselinou. Při hodnotě pH 3,35 jsou obě formy existence zastoupeny 

v molárním poměru 1:1. Většina dusitanů je ve vodě dobře rozpustná, s výjimkou AgNO2. 

[15] 

Z toxikologického hlediska mohou dusitany ve vyšších koncentracích v pitné vodě 

způsobovat methemoglobinémii, kdy dusitany reagují s hemoglobinem na methemoglobin, 

který v krvi nemá schopnost přenášet kyslík. V silně kyselém prostředí můţe kyselina 

dusitá reagovat se sekundárními aminy za vzniku N-nitrosoaminů, z nichţ některé se 

povaţují za potencionální karcinogeny. Kromě toho můţe docházet k nitrosaci 

sekundárních aminů i v neutrálním prostředí bakteriální činností. V gastrointestinálním 

nebo-li trávícím traktu se poté mohou tvořit rozličné neidentifikovatelné nitrosoaminy 

s neznámým karcinogenním účinkem. [15] Nejvyšší mezní hodnota dusitanů v pitné vodě 

je 0,5mg.l
-1

. [18]. 

3.5.3. Dusičnany 

Dusičnany jsou v minerálech obsazeny jen velmi zřídka. Vznikají hlavně sekundárně 

při nitrifikaci amoniakálního dusíku a jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých 

organických látek v oxidickém prostředí. Dalším zdrojem je hnojení zemědělsky 

obhospodařované půdy dusíkatými hnojivy. Kyselina dusičná je silnou jednosytnou 

kyselinou, která disociuje podle rovnice: 

   33 NOHHNO   (XVI) 

U přírodních, uţitkových a odpadních vod s přirozenou hodnotou pH je rovnováha 

reakce zcela posunuta směrem doprava, takţe ve vodách přichází v úvahu pouze 

jednoduchý anion NO3
-
. Dusičnany se vyskytují téměř ve všech vodách a patří mezi čtyři 
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hlavní anionty, patří mezi významné nutrienty, které nepříznivě ovlivňují eutrofizaci 

povrchových vod. [15] 

Toxikologicky jsou dusičnany málo škodlivé, mohou však škodit nepřímo 

v gastrointestinálním traktu, kde se mohou redukovat bakteriální činností na toxičtější 

dusitany. Pokud nejsou dusičnany redukovány na dusitany, vylučují se poměrně rychle 

močí. V ČR je přípustná mezní hodnota dusičnanů v pitné vodě 50mg.l
-1

. [15] [18]  

Z důvodu stále se zvyšujícího ohroţení vod dusičnany byla v roce 1991 vydána 

Evropskou unií tzv. Nitrátová směrnice, slouţící ochraně vod před znečištěním dusičnany 

ze zemědělských zdrojů. [19] 

V roce 2003 byl také v ČR vyhlášen akční program k této směrnici a celé území ČR 

bylo vyhlášeno jako citlivá oblast. [15] 

Dusičnany a dusitany se stanovují ve všech typech vod. U povrchových a 

splaškových vod a při analytické kontrole biologických čistíren je stanovení dusičnanů 

součástí dusíkových bilancí. 

Pro stanovení dusičnanů existují desítky analytických metod s řadou modifikací. 

Ţádnou z doposud pouţívaných metod nelze označit za absolutně nejvhodnější a 

univerzální. Pro různé typy vod se uplatňují různé metody stanovení s různou citlivostí, 

selektivitou a přesností [16] 

3.6. Analytické metody stanovení zájmových látek 

3.6.1. Spektrofotometrie 

Podstatou spektroskopie je absorpce ultrafialového a viditelného záření zředěnými 

roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů, které jsou součástí 

molekulových orbitalů. Záření se absorbuje při přechodu z niţšího elektronového stavu do 

vyššího. Při absorpci záření zkoumanou látkou dochází k redistribuci elektronů v molekule. 

Proto molekulová absorpční spektra v ultrafialové a viditelné oblasti jsou svou podstatou 

elektronová spektra. [20] [21] 

3.6.1.1. Charakteristika instrumentace 

Zařízení, schopná pracovat při více vlnových délkách a změřit absorpční spektrum 

vzorku, se označují jako spektrofotometry. Principiálně se fotometr skládá ze čtyř částí, a 

to ze zdroje světla, monochromátoru, prostoru pro vzorek a detektoru. K měření se 
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pouţívají buď jednodušší fotometry nebo spektrofotometry, které pouţívají 

monochromátor. Přístroje jsou jedno nebo dvoupaprskové. [22] [20] 

 

Obr. č. 5: Obecné schéma uspořádání fotometru 

Ze zdroje záření prochází světlo štěrbinou na monochromátor, který pomocí štěrbiny 

oddělí poţadované spektrum monochromatického záření, jenţ dále prochází kyvetou se 

vzorkem do detektoru. [20] [22] 

Jako detektory záření se pouţívají fotonásobiče, polovodičové fotoelektrické články, 

diodová pole a detektory CCD. [20] 

3.6.2. Iontově-výměnná chromatografie 

Chromatografie je separační metoda, tedy metoda, při které se oddělují – separují 

sloţky obsaţené ve vzorku. Svým určením je to především metoda kvalitativní a 

kvantitativní analýzy vzorku.  

Vzorek se vnáší mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Stacionární fáze je 

nepohyblivá, mobilní fáze je pohyblivá. Vzorek umístíme na začátek stacionární fáze. 

Pohybem mobilní fáze přes stacionární fázi je vzorek touto soustavou unášen. Sloţky 

vzorku mohou být stacionární fází zachycovány, a proto se při pohybu zdrţují. Více se 

zdrţí sloţky, které jsou stacionární fází poutány silněji. Tím se postupně sloţky od sebe 

separují a na konec stacionární fáze se dostávají dříve sloţky méně zadrţované. 

U iontově-výměnné chromatografie o separaci rozhodují různě velké elektrostatické 

přitaţlivé síly mezi funkčními skupinami iontoměniče (stacionární fáze) a ionty vzorku. 

[20] 
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3.6.2.1. Charakteristika instrumentace 

Stacionární fází je měnič iontů, který je navázán na makromolekulární matrice 

(polystyren, celulosa, dextran aj.). Měnič iontů obsahuje vhodné funkční skupiny kyselé 

nebo zásadité povahy. Kaţdá funkční skupina je pevně vázaným iontem, na který je 

iontovou vazbou připojen protiion s opačným nábojem. Ten je vyměňován iontem 

obsaţeným v mobilní fázi. Při tom se uplatňují elektrostatické přitaţlivé síly mezi ionty 

opačného náboje (Coulombovy síly). [20] 

Mobilní fází bývají skoro bez výjimky vodné roztoky pufrů. Retence je ovlivňována 

změnou pH nebo změnou iontové síly pufru. [20] [23] 

K detekci eluovaných iontů se obvykle pouţívá vodivostní detektor, ale je moţné 

pouţít také UV a další způsoby detekce. V závislosti na instrumentaci se před vodivostní 

detektor předřazuje sekundární kolona (supresor), slouţící k úpravě vodivosti eluentu. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Účelem prováděných pokusů, v rámci experimentální části práce, bylo praktické 

ověření pouţití fotokatalyzátoru TiO2 k odstraňování dusitanů a dusičnanů z vody. Zároveň 

byl testován i modifikovaný TiO2 fotokatalyzátor, připravený v Centru nanotechnologií 

(CNT). Pro účely testů byla vytvořena aparatura, ve které byla připravena suspenze 

roztoku analytů a fotokatalyzátoru o přesně známé koncentraci. V mechanicky míchané 

nádobě konstantního objemu byla suspenze podrobena fotokatalýze UV zářením 

definované vlnové délky. V průběhu jednotlivých pokusů byly v pravidelných časových 

intervalech odebírány vzorky, ve kterých byly stanovovány koncentrace dusitanů, 

dusičnanů a prováděny testy na přítomnost amoniaku. 

4.1. Plán experimentů 

V rámci praktického ověřování literárních poznatků byly provedeny pokusy, 

zkoumající moţné vlivy na fotokatalýzu dusičnanů a dusitanů. Změna jednotlivých 

parametrů byla testována vţdy jak pro roztoky jednotlivých látek (dusičnan, dusitan), tak 

pro jejich směsi.  

4.1.1. Testované parametry 

 Vznik amoniaku 

 Vliv mnoţství katalyzátorů  

 Vliv výchozí koncentrace analytu 

 Vliv pH 

 Vliv organického modifikátoru. 

 Experimenty byly prováděny i pro vzájemné kombinace jednotlivých testovaných 

parametrů. 

Jednotlivé pokusy byly z hlediska časové souslednosti vedeny tak, aby byly nejdříve 

několika experimenty ověřeny předpoklady, uvedené v literatuře [2]. a [24]. Následně byly 

pokusy maximálně unifikovány a zkoumány změny jednotlivých parametrů dle dříve 

vytvořeného plánu. K určení vlivu změny pH a přídavku organické sloţky byl proveden 

výběr vhodných látek, s ohledem na následně pouţité analytické metody. 

Reálný přehled provedených experimentů a jejich označení je uveden v tabulkách č. 

1 a 2. 
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Tab. 1: Tabulka popisující experimenty pro P 25 

Označení 

experimentu 

Mnoţství NO2 NO3 
pH 

Přídavek 

organického 

modifikátoru [g] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

E1 0,2 2 2 < 6 Ne 

E2 0,4 2 2 4,45 Ne 

E3 0,4 4 4 < 6 Ne 

E4 0,4 4 - 5,70 Ne 

E5 0,4 4 4 - Ano 

E6 0,4 4 4 8,62 Ne 

 

Tab. 2: Tabulka popisující experimenty pro Kati 66 

Označení 

experimentu 

Mnoţství NO2 NO3 
pH 

Přídavek 

organického 

modifikátoru [g] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

E7 0,35 2 2 5,48 Ne 

E8 0,4 2 2 4,54 Ne 

E9 0,4 4 4 4,40 Ne 

E10 0,4 4 - 4,49 Ne 

E11 0,4 4 4 - Ano 

E12* 0,4 4 4 8,76 Ne 

 

*Pro pokus „E12“ byl pravděpodobně použit standard obsahující pouze dusitany. 

4.2. Použité chemikálie a zařízení 

K provedení experimentu byly pouţity následující chemikálie a zařízení: 

 Dusitan sodný (NaNO2) p.a., Lachema a.s., Brno, 

 Dusičnan sodný (NaNO3) p.a., Lachema a.s., Brno, 

 Glukonát sodný (C6H11NaO7) p.a., analytical grade, Merck s.r.o., 

 Kyselina trihydrogen boritá (H3BO3) p.a., Lachema a.s., Brno, 

 Dekahydrát tetraboritanu sodného (Na2B4O7.H2O) p.a., Lachema a.s., Brno 

 Glycerol (C3H8O3) p.a., Onex s.r.o., Brno 

 Butan-1-ol (C4H10O),  Chromasolv, Gradient Grade pro HPLC, Riedel de Haën, 

 Acetonitril (C2H3N), Chromasolv, Gradient Grade pro HPLC, Riedel de Haën. 

 Demineralizovaná voda 18.2MΩ, stanice pro úpravu vody MilliQ 

 Jodid rtuťnatý (HgI2) p.a. Mach Chemikálie 
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 Hydroxid draselný (NaOH) p.a. ,Mach chemikálie 

 Jodid draselný (KI) p.a, Lachema a.s., Brno, 

 Fenol (C6H6O) p.a., Lachema a.s. Brno 

 Chlorid amonný (NH4Cl) p.a. Lachema a.s. Brno, 

 Chlornan sodný (NaClO) p.a. Lachema a.s. Brno, 

 Nitroprussid sodný (Nitrosopentakyanoţelezitan sodný) p.a. Lachema a.s. Brno, 

 Elektronická pipeta Biohit 

 Analytické váhy Tecator 

 Membránové filtry 0.45um Millipore 

 Injekční stříkačka 5ml 

 Zdroj UV- Pen-Ray 9W , 365nm 

 Laboratorní magnetické míchadlo  

 Běţné laboratorní sklo 

 Fotometr Hach DR890 

 Iontový chromatograf Waters s UV detekcí 

 Iontový chromatograf Dionex 

4.3. Použité katalyzátory 

Jako referenční fotokatalyzátor byl pouţit TiO2 Aeroxide P 25, který je obecně 

povaţován za standard v oblasti fotokatalyzátorů na bázi Ti a je obvykle pouţíván pro 

srovnání fotokatalytických experimentů v literatuře. Jako druhý fotokatalyzátor byl pouţit 

kompozit TiO2 a kaolinu s označením Kati 66 vyvinutým na CNT. 

4.3.1. Vlastnosti fotokatalyzátorů 

4.3.1.1. Aeroxide TIO2 P 25 

Aeroxide TIO2 P 25 (dále označovaný P 25) se stal jedním z nejpouţívanějších 

komerčních typů fotokatalytického oxidu titaničitého. Vyrábí jej firma Evonik Industries 

v licenci německé společnosti Degussa tzv. aerosil procesem. Jedná se o směs přibliţně 

70% anatasu a 30% rutilu dle [3] nebo 80% anatasu a 20% rutilu dle [12]. Obyčejně se 

pouţívá jako tepelný stabilizátor pro tepelně odolnou silikonovou gumu. [3] 
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Výrobce uvádí specifický povrch 50±15m
2
.g

-1
, průměrnou velikost částic 21nm, pH 

v kyselé oblasti 3,5-4,5 a vysokou čistotu 99,50% TiO2. Zbytek příměsí tvoří oxid ţelezitý, 

hlinitý, křemičitý atd. [25] 

4.3.1.2. Kati 66 

Kompozit TiO2 - kaolín, nebo-li Kati 66 byl vyvinut v Centru nanotechnologií VŠB-

TUO. Materiál se připravuje speciálním procesem, za pouţití termální hydrolýzy suspenze, 

obsahující kaolin a titanyl sulfát (TiOSO4). 

Bylo zjištěno, ţe kaolinem upravený TiO2, má v některých oblastech uplatnění lepší 

fotokatalytické vlastnosti oproti P25 [26], sniţuje aglomeraci částic v suspenzi nebo lépe 

redukuje CO2 [27]. Zároveň se uvedený materiál lépe odděluje filtrací z vodných roztoků. 

Materiál obsahuje cca. 60 hm. % TiO2 a různý obsah příměsi Fe, Mg, Ca a Na. Většina 

příměsí pochází z přírodního kaolinu.  

4.4. Popis experimentu 

Experiment byl navrţen v laboratořích CNT Vysoké školy báňské. Princip spočíval v 

přípravě roztoků vysoké čistoty o přesně známých koncentracích zájmových iontů, 

sestrojení reaktoru, a vyhodnocení měření pomocí iontové chromatografie a 

spektrofotometrie. 

4.4.1. Příprava zásobního roztoku 

Zásobní roztok byl připraven o koncentraci 4000ppm příslušného analytu. Pro 

přípravu zásobního roztoku byl naváţen dusitan a dusičnan sodný ve vypočteném mnoţství 

a převeden kvantitativně do roztoku poţadovaného objemu. Získaný zásobní roztok byl 

uchováván v temnu a chladu. 

4.4.2. Příprava pracovního roztoku 

Pracovní roztok byl připraven vţdy čerstvý, ze zásobního roztoku naředěním na 

poţadovanou koncentraci. Před pouţitím byl odebrán vzorek pro stanovení výchozí 

koncentrace zájmových iontů. Ve všech následujících tabulkách je označován číslem 0. 

4.4.3. Fotochemický reaktor 

Reaktor pro fotokatalytické experimenty (foto č. 3) se skládal ze skleněné válcové 

láhve z tmavého skla o objemu cca. 1,2l, s centricky vloţenou trubicí z křemenného skla, 
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slouţící k ochraně UV zdroje záření. Míchání obsahu reaktoru bylo zajištěno magnetickým 

míchadlem. K odběru vzorků byl reaktor vybaven inertní kapilárou. Reaktor v tomto 

provedení není plynotěsný, pro případné stanovení N2 je nezbytná jeho modifikace. 

4.4.4. Provedení pokusů 

Před kaţdým dílčím pokusem byly všechny díly reaktoru speciálně čištěny pomocí 

kyseliny chromsírové a oplachovány demineralizovanou vodou. Čištění jednak 

zabraňovalo kontaminaci přenosem, a také zabezpečovalo neměnné optické vlastnosti 

středové křemenné trubice. Ke kaţdému pokusu byl pouţit roztok obsahující všechny 

sloţky daného experimentu o objemu 1l a známé koncentraci analytu. Pro experimenty, 

zjišťující vliv pH nebo přídavku organického modifikátoru, byly jednotlivé příměsi 

přidány jiţ při přípravě roztoku s obsahem příslušných analytů. Počáteční koncentrace 

roztoku byla před začátkem pokusu ověřována analyticky. Rovněţ bylo měřeno pH reakční 

směsi. Následně byl k roztoku ve fotoreaktoru ve známém mnoţství přidán příslušný 

fotokatalyzátor. Po rozmíchání směsi byl odebírán vzorek pro kontrolu vstupních 

koncentrací analytů. Intenzita míchání směsi byla pro všechny pokusy konstantní z důvodů 

vyloučení ovlivnění výsledků tímto parametrem. Velikost dílčích odebíraných vzorků byla 

vţdy 4 ml. Objem odebíraných vzorků byl zvolen co nejmenší, aby celkový kumulovaný 

objem odebíraných vzorků co nejméně ovlivnil koncentrační poměry směsi v reaktoru. 

Odebírané dílčí vzorky byly ihned přefiltrovány přes 0,45m filtr z hydrofobizovaného 

teflonu. Pro zabránění pokračovaní fotokatalytické reakce byly vzorky chráněny před 

světlem. Vzorky byly neprodleně analyzovány. 

4.4.5. Vyhodnocení naměřených dat 

4.4.5.1. Přepočet dusitanů a dusičnanů na dusík v příslušném iontu 

Naměřené koncentrace dusitanů a dusičnanů byly přepočteny na dusík v příslušném 

iontu. 
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999,15.2007,14

007,14
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.222
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2NONc   - hmotnostní koncentrace dusitanového dusíku [mg.l

-1
] 

 
2NOc  - hmotnostní koncentrace dusitanů [mg.l

-1
] 

 NM  - relativní atomová hmotnost dusíku [-] 
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 OM  - relativní atomová hmotnost kyslíku [-] 

 Příklad vzorového výpočtu je z tabulky č. 5, bod 0. Ve všech grafech jsou uvedeny 

hodnoty dusitanového, dusičnanového a eventuálně amoniakálního dusíku.  

4.4.5.2. Výpočet procenta konverze 

Pro sloţky reakční směsi, které vykazovaly oproti počátečním hodnotám pokles, bylo 

vyhodnoceno procento konverze α podle vzorce: 

%522,62
528,0

224,0528,0
100.

0

0 






c

cc
  (2) 

   - konverze [%] 

 0c  - počáteční hmotnostní koncentrace dusitanového dusíku [mg.l
-1

] 

 c  - hmotnostní koncentrace dusitanového dusíku [mg.l
-1

] 

Příklad vzorového výpočtu je z tabulky č. 5, bod 1. Stejný výpočet byl prováděn i 

pro celkový dusík, který byl pro účely bakalářské práce určen jako součet dusičnanového a 

dusitanového dusíku.  

4.5. Použité analytické metody 

4.5.1. Fotometrické stanovení amoniaku dle Nesslera 

Jednotlivé vzorky byly testovány na případný obsah amoniaku. Ke stanovení se 

pouţíval spektrofotometr firmy HACH, model DR890 (foto č. 1), s LED lampou a 

křemíkovou fotodiodou. [28]. Pro stanovení amoniaku bylo postupně odzkoušeno několik 

analytických metod. 

4.5.1.1. Stanovení amoniaku dle Nesslera 

Standardní analytická metoda dle Nesslera pro stanovení amoniaku ve vodách byla 

uplatněna v koncentračním rozsahu amoniaku 20–160g/l. Přefiltrované vzorky nebyly 

před stanovením nijak dále upravovány. Vyhodnocení bylo provedeno metodou externí 

kalibrace (Graf č. 1). [16] 

4.5.1.2. Stanovení amoniaku indofenolovou metodou 

K počátečním experimentům, pro ověření vzniku amoniaku a moţnost jeho stanovení 

v reakční směsi, byl pouţit fotokatalyzátor  P 25 v mnoţství 0,2g. Výchozí koncentrace 

roztoku dusitanů a dusičnanů byla 2mg.l
-1

. [16] 
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4.5.1.3. Stanovení amoniaku dle ČSN ISO 7150-1 

Podstata zkoušky spočívá v spektrometrickém měření produktu reakce amonných 

iontů se salicylanem a chlornanem sodným v prostředí nitrosopentakyanoţelezitanu 

sodného při 655nm. Pro tuto metodu je uváděna mez detekce v rozmezí 3-8g.l
-1

 pro 40ml 

vzorek. [29] 

4.5.1.4. Stanovení amoniaku v odebraných vzorcích 

K počátečním experimentům, pro ověření vzniku amoniaku a moţnost jeho stanovení 

v reakční směsi, byl pouţit fotokatalyzátor P 25 v mnoţství 0,2g (E1). Výchozí 

koncentrace roztoku dusitanů a dusičnanů byla 2mg.l
-1

. Výsledky stanovení amoniaku 

Nesslerovou metodou jsou uvedeny v tabulce č. 3: 

Tab. 3: Stanovení amoniaku z P 25 

t c 

[hod] [μg.l-1] 

0,5 N.D. 

1 N.D. 

2 N.D. 

3 N.D. 

4 N.D. 

5 N.D. 

6 N.D. 

 

Obdobný pokus byl proveden i pro  Kati 66 v mnoţství 0,35g (E7). Výchozí 

koncentrace roztoku dusitanů a dusičnanů byla 2mg.l
-1

. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 

4. 

Tab. 4: Stanovení amoniaku z Kati 66 

t c 

[hod] [μg.l
-1

] 

0,5 N.D. 

1 N.D. 

2 N.D. 

3 N.D. 

4 N.D. 

5 N.D. 

6 N.D. 
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Jelikoţ naměřené hodnoty indikovaly nevhodnou citlivost metody, byly pokusy 

několikrát opakovány za pouţití dalších metod stanovení amoniaku ve vodách. Při 

testování odebraných vzorků na obsah amoniaku se v řadě případů vyskytla falešně 

pozitivní odezva, která však nebyla potvrzena paralelním stanovením, případně metodou 

standardního přídavku. Prakticky ve všech případech byly naměřené hodnoty na úrovni 

detekčních limitů metod stanovení, a tudíţ neprůkazné. Řešení tohoto problému by mělo 

být předmětem dalšího zkoumání, coţ však v současnosti přesáhlo časový rámec 

bakalářské práce. 

4.5.2. Stanovení dusitanů a dusičnanů v reakční směsi 

Pro stanovení dusitanů a dusičnanů ve vzorcích byl pouţit iontový chromatograf 

firmy Waters, model 486 s UV detekcí, kolonou IC Pak HR a borato-glukonátovým 

eluentem. (foto č. 2). Vyhodnocení bylo provedeno ovládacím softwarem Millenium 32 

metodou externí kalibrace. 

4.6. Testy vlivu počáteční koncentrace dusitanů a 
dusičnanů ve vodném roztoku 

Z publikovaných dat k této problematice vyplynula skutečnost, ţe experimenty byly 

často prováděny s roztoky o vysokých koncentracích dusičnanů a dusitanů. V reálných 

vzorcích vod se takto vysoké koncentrace obou sloţek prakticky nevyskytují. Nicméně je 

uváděno, ţe fotokatalyzátor TiO2 je vhodný pro odstraňování především zbytkového 

znečištění o nízkých koncentracích [3]. K zjištění vlivu počáteční koncentrace obou 

analytů na průběh fotokatalýzy byly provedeny pokusy označené E2, E3, E8 a E9.  

Počáteční koncentrace obou analytů byla zvolena na úrovni 2mg.l-1 a 4mg.l-1. 

Koncentrace obou typů fotokatalyzátorů byla ve všech pokusech 0,4g.l-1. Přehled 

podmínek jednotlivých experimentů je uveden vţdy v tabulce č. 1 a 2. Naměřené výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách 5, 6, 7 a 8. 

Pro přehlednější prezentaci naměřených výsledků byly zkonstruovány grafy 

závislosti koncentrace jednotlivých sloţek na čase (graf č. 2, 3) a porovnány oba 

fotokatalyzátory (graf č. 4, 5). 
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Tab. 5: Výsledky stanovení „E2“ - P 25, 0.4g , 2 mg.l
-1

 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 
N-

celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 1,963 2,336 0,598 0,528 1,125 

0,5 1,981 2,250 0,603 0,508 1,111 

1 0,736 2,889 0,224 0,653 0,877 

2 0,000 4,670 0,000 1,055 1,055 

3 0,000 4,858 0,000 1,097 1,097 

4 0,000 4,124 0,000 0,932 0,932 

5 0,000 4,612 0,000 1,042 1,042 

6 0,000 4,719 0,000 1,066 1,066 

 

Tab. 6: Výsledky stanovení „E8“ – Kati 66, 0,4g, 2mg.l
-1 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 
N-

celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 2,130 2,200 0,649 0,497 1,146 

0,5 2,001 2,776 0,609 0,627 1,236 

1 1,366 3,382 0,416 0,764 1,180 

2 0,836 3,792 0,254 0,857 1,111 

3 0,597 4,256 0,182 0,962 1,143 

4 0,359 4,586 0,109 1,036 1,145 

5 0,232 4,585 0,071 1,036 1,107 

6 0,161 4,904 0,049 1,108 1,157 

 

Tab. 7: Výsledky stanovení „E3“ - P 25, 0.4g , 4mg.l
-1

 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 
N-

celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 4,278 4,411 1,302 0,996 2,299 

0,5 3,095 6,112 0,942 1,381 2,323 

1 2,374 6,318 0,723 1,427 2,150 

2 1,131 8,105 0,344 1,831 2,175 

3 0,155 10,049 0,047 2,270 2,317 

4 0,129 9,913 0,039 2,239 2,279 

5 0,128 10,032 0,039 2,266 2,305 

6 0,134 9,982 0,041 2,255 2,296 
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Tab. 8: Výsledky stanovení „E9“ – Kati 66, 0.4g , 4mg.l
-1

 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 4,029 4,577 1,227 1,034 2,261 

0,5 2,783 3,582 0,847 0,809 1,657 

1 2,502 4,066 0,762 0,918 1,680 

2 2,232 4,786 0,680 1,081 1,761 

3 1,640 4,833 0,499 1,092 1,591 

4 1,700 6,647 0,518 1,502 2,019 

5 1,586 8,921 0,483 2,015 2,498 

6 1,152 7,437 0,351 1,680 2,031 

 

4.7. Testy vlivu množství fotokatalyzátoru na přeměnu 
dusitanů a dusičnanů 

K zjištění, jakým způsobem ovlivňuje průběh zkoumané fotokatalýzy mnoţství 

katalyzátoru, byly provedeny pokusy označené „E1, E2, E7 a E8“ (tab. č.1, 2). Počáteční 

koncentrace obou analytů byla ve všech pokusech na úrovni 2mg.l
-1

. Naměřené výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách č. 9 a 10. 

Pro přehlednější prezentaci naměřených výsledků byly zkonstruovány grafy 

závislosti koncentrace jednotlivých sloţek na čase (graf č. 6, 7). 

Tab. 9: Výsledky stanovení „E1“ – P 25, 0.2g , 2mg.l
-1

 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 1,941 1,870 0,591 0,422 1,013 

0,5 1,800 1,799 0,548 0,406 0,954 

1 0,848 2,990 0,258 0,675 0,933 

2 0,000 3,064 0,000 0,692 0,692 

3 0,000 3,171 0,000 0,716 0,716 

4 0,000 3,516 0,000 0,794 0,794 

5 0,000 3,365 0,000 0,760 0,760 

6 0,000 2,983 0,000 0,674 0,674 
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Tab. 10: Výsledky stanovení „E7“ – Kati 66, 0.35g , 2mg.l
-1

 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 1,963 2,336 0,598 0,528 1,125 

0,5 1,995 2,447 0,607 0,553 1,160 

1 1,080 4,785 0,329 1,081 1,410 

2 0,795 4,609 0,242 1,041 1,283 

3 0,253 3,881 0,077 0,877 0,954 

4 0,042 4,243 0,013 0,959 0,971 

5 0,000 5,263 0,000 1,189 1,189 

6 0,000 4,521 0,000 1,021 1,021 

 

4.8. Testy vlivu počáteční přítomnosti dusičnanů na 
reakce dusitanů 

K ověření skutečnosti, ţe na reakce dusitanů má vliv počáteční přítomnost dávky 

dusičnanů, byly uskutečněny pokusy „E4 a E10“. 

Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 11 a 12. Pro přehlednější prezentaci 

naměřených výsledků byly zkonstruovány grafy závislosti koncentrace jednotlivých sloţek 

na čase (graf č. 8, 9) a porovnány oba fotokatalyzátory (graf č. 10). 

Tab. 11: Výsledky stanovení „E4“ – P 25, 0.4g , 4mg.l
-1

, pouze dusitany 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 4,102 0,296 1,249 0,067 1,316 

0,5 4,183 0,398 1,274 0,090 1,363 

1 2,550 2,245 0,776 0,507 1,283 

2 0,953 4,416 0,290 0,998 1,288 

3 0,139 5,658 0,042 1,278 1,320 

4 0,127 5,672 0,039 1,281 1,320 

5 0,121 5,214 0,037 1,178 1,215 

6 0,133 5,202 0,040 1,175 1,216 
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Tab. 12: Výsledky stanovení „E10“ – Kati 66, 0.4g , 4mg.l
-1

, pouze dusitany 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 
N-

celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 3,918 0,097 1,193 0,022 1,215 

0,5 4,091 0,270 1,246 0,061 1,307 

1 2,889 1,232 0,879 0,278 1,158 

2 2,261 2,030 0,688 0,459 1,147 

3 1,910 2,840 0,582 0,642 1,223 

4 1,532 3,273 0,466 0,739 1,206 

5 1,204 3,585 0,367 0,810 1,176 

6 0,907 3,842 0,276 0,868 1,144 

 

4.9. Testy vlivu organického modifikátoru na přeměnu 
dusitanů a dusičnanů 

Pro zjištění vlivu příměsí organického modifikátoru na průběh fotokatalýzy 

dusičnanů a dusitanů a verifikace literárních poznatků byly uskutečněny pokusy označené 

E5 a E11 (tab. č. 1, 2). Jako organický modifikátor byl vybrán glycerol s ohledem na 

pouţívanou analytickou koncovku – iontovou chromatografii, kde je jednou ze sloţek 

eluentu. Reakční směs byla modifikována glycerolem v mnoţství 5ml.l
-1

. Počáteční 

koncentrace dusitanů a dusičnanů byla na úrovni 4mg.l
-1

 a koncentrace obou 

fotokatalyzátorů byla 0,4g.l
-1

. Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 13a 14. 

Pro přehlednější prezentaci naměřených výsledků byly zkonstruovány grafy 

závislosti koncentrace jednotlivých sloţek na čase (graf č. 11, 12) a porovnány oba 

fotokatalyzátory (graf č. 13). Navíc byl zkonstruován graf závislosti konverze na čase (graf 

č. 14). 
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Tab. 13: Výsledky stanovení „E5“ – P 25, 0.4g , 4mg.l
-1

, organický modifikátor 

Koncentrace různě vyjádřených forem dusíku Konverze 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový N-NO2 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] [%] 

0 4,228 4,101 1,287 0,926 2,214 - - 

0,5 3,938 4,345 1,199 0,981 2,180 6,859 1,499 

1 1,696 5,083 0,516 1,148 1,664 59,898 24,813 

2 0,157 6,724 0,048 1,519 1,567 96,298 29,234 

3 0,000 7,086 0,000 1,601 1,601 100,000 27,687 

4 0,000 6,656 0,000 1,504 1,504 100,000 32,080 

5 0,000 6,666 0,000 1,506 1,506 100,000 31,973 

6 0,000 6,601 0,000 1,491 1,491 100,000 32,641 

 

Tab. 14: Výsledky stanovení „E11“ – Kati 66, 0.4g , 4mg.l
-1

, organický modifikátor 

Koncentrace různě vyjádřených forem dusíku Konverze 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 N-celkový N-NO2 N-celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [%] [%] 

0 4,236 4,202 1,290 0,949 2,239 - - 

0,5 4,310 4,286 1,312 0,968 2,280 -1,735 -1,850 

1 3,488 4,079 1,062 0,921 1,983 17,670 11,417 

2 3,127 4,297 0,952 0,971 1,923 26,192 14,126 

3 2,768 4,766 0,843 1,077 1,919 34,655 14,274 

4 2,696 5,002 0,821 1,130 1,951 36,363 12,872 

5 2,506 5,340 0,763 1,206 1,969 40,840 12,040 

6 2,058 5,441 0,626 1,229 1,856 51,428 17,120 

 

4.10. Test vlivu pH na průběh fotokatalýzy 

Z provedené rešerše vyplývá, ţe významný vliv na odstraňování dusitanů a 

dusičnanů má také pH. Bylo zjištěno, ţe s klesajícím pH se zvyšuje účinnost odstraňování 

dusitanů [24].  

Pro zjištění vlivu změny pH na průběh fotokatalýzy dusitanů a dusičnanů a 

verifikace literárních poznatků byly uskutečněny pokusy označené E6 a E12 (tab. č. 1, 2). 

Pro nedostatek času byly provedeny pouze testy s posunem pH do alkalické oblasti. Jako 

modifikátor pro úpravu pH byl vybrán boratový pufr , a to rovněţ s ohledem na 

pouţívanou analytickou koncovku – iontovou chromatografii, kde je jednou ze sloţek 
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eluentu. Reakční směs byla modifikována pufrem v mnoţství 20ml.l
-1

. Naměřené výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách č. 15 a 16. 

Pro přehlednější prezentaci naměřených výsledků byly zkonstruovány grafy 

závislosti koncentrace jednotlivých sloţek na čase (graf č. 15, 16) a porovnány oba 

fotokatalyzátory (graf č. 17). 

Tab. 15: Výsledky stanovení „E6“ – P 25, 0.4g , 4mg.l
-1

, alkalická oblast 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 
N-

celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 4,262 5,155 1,298 1,165 2,462 

0,5 3,711 5,130 1,130 1,159 2,289 

1 3,326 5,600 1,013 1,265 2,277 

2 2,679 6,502 0,816 1,469 2,284 

3 2,120 7,608 0,645 1,719 2,364 

4 1,482 8,327 0,451 1,881 2,332 

5 0,993 9,013 0,302 2,036 2,338 

6 0,663 9,754 0,202 2,203 2,405 

 

Tab. 16: Výsledky stanovení „E12“ – Kati 66, 0.4g , 4mg.l
-1

, alkalická oblast 

t NO2 NO3 N-NO2 N-NO3 
N-

celkový 

[hod] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] 

0 4,159 0,085 1,266 0,019 1,285 

0,5 3,670 0,765 1,117 0,173 1,290 

1 3,068 1,223 0,934 0,276 1,210 

2 2,724 2,215 0,829 0,500 1,329 

3 1,870 3,467 0,569 0,783 1,353 

4 1,308 4,346 0,398 0,982 1,380 

5 0,907 4,848 0,276 1,095 1,371 

6 0,545 5,048 0,166 1,140 1,306 
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5. DISKUZE 

V rámci této bakalářské práce byly provedeny pokusy s fotokatalýzou vodných 

roztoků dusičnanů a dusitanů za účelem ověření informací o tomto procesu získaných 

literární rešerší. K ověřovacím pokusům byl pouţit kompozit TiO2 Kati 66 a jako 

referenční materiál byl pouţit čistý TiO2 P 25.  

Fotokatalyzátor Kati 66, který na základě své syntézy obsahuje různé příměsi kovů,  

byl paralelně pouţíván, jelikoţ v literatuře publikované experimenty často popisují 

výsledky dosaţené na různě modifikovaném TiO2. Na rozdíl od většiny v literatuře 

popsaných pokusů byl pro fotokatalýzu pouţit monochromatický zdroj UV záření o 

relativně nízkém výkonu a vyšší vlnové délce (365nm). Zároveň byly pouţity i mnohem 

niţší koncentrace dusitanů a dusičnanů, coţ můţe být vysvětlením, proč dosaţené 

výsledky ţádného experimentu nepotvrdily vznik amoniaku v mnoţství, detekovatelném 

obvyklými fotometrickými metodami. Nebyl tedy potvrzen poznatek z literatury [7], o 

vzniku amoniaku na oxidu titaničitém dopovaném Fe. Jak vyplývá z charakteru pouţitého 

fotokatalyzátoru, Kati 66 obsahuje Fe a tedy by měl vykazovat obdobné chování.  

Ve stejné literatuře je uvedeno, ţe dochází k redukci dusičnanů na dusitany. 

Prakticky ve všech pokusech provedených v této práci, s výjimkou reakční směsi 

s obsahem organického modifikátoru, nebyl zaznamenán pokles koncentrace dusičnanů a 

nárůst koncentrace dusitanů (např. graf č.2, 3, 6,7; tab. č. 5, 6, 7, 8 atd.). Naopak jsou 

naměřené výsledky v souladu s literaturou [30]. 

Podobně jako v uvedené publikaci i při provedených experimentech docházelo na 

fotokatalyzátoru P 25 k poklesu koncentrace dusitanů. Přestoţe podmínky pokusu, popsané 

v této literatuře, jsou nejpodobnější k podmínkám, za kterých byly naměřeny výsledky 

v této práci , avšak  hodnoty konverze jsou jiné z hlediska času (tab. č. 5, 7, 9). Tato 

skutečnost je zřejmě dána jiným geometrickým uspořádáním experimentu, jinou výchozí 

koncentraci roztoku, jiným mnoţstvím katalyzátoru a odlišným výkonem pouţitých zdrojů 

UV záření.  

Skutečnost, ţe rychlost přeměny dusitanů je ovlivněna jak počáteční koncentraci 

roztoku, tak i mnoţstvím katalyzátoru, lze odvodit na základě výsledků experimentů „E1, 

E2, E3, E7, E8 a E9“ uvedených v tabulkách č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a grafech č. 2, 3, 6, 7.  

Nejrychleji došlo k přeměně dusitanů v experimentu „E2“, kdy bylo dosaţeno 

poklesu počáteční koncentrace pod mez detekce jiţ za 2 hodiny. Zvýšení počáteční 
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koncentrace dusitanů na 4mg.l
-1

 vedlo, za jinak shodných podmínek, k prodlouţení doby 

přeměny pod mez detekce za dobu delší neţ 3 hod (graf č. 2). V obou případech byly ve 

výchozím roztoku přítomny dusitany i dusičnany. Pokles koncentrace dusitanů byl 

doprovázen odpovídajícím nárůstem koncentrace dusičnanů (např. tab. č. 5, 7, 9; graf č. 2, 

6, 8). Porovnáním výchozí koncentrace celkového dusíku, daného součtem dusíku 

dusičnanového a dusitanového, a koncentrací celkového dusíku v jednotlivých časech 

experimentu lze dovodit, ţe téměř nedochází ke změnám obsahu celkového dusíku . 

Kolísání hodnot je dáno kumulativní chybou analytického stanovení dusitanů a dusičnanů. 

Zároveň tato skutečnost potvrzuje, ţe dochází převáţně pouze k přeměně dusitanů na 

dusičnany a nikoliv ke vzniku amoniaku. Tomu odpovídá i fakt, ţe amoniak nebyl 

detekován.  

Obdobné výsledky poskytly i experimenty provedené s Kati 66, avšak rychlost 

přeměny dusitanů byla ve všech případech menší oproti P 25. K poklesu koncentrace 

dusitanů pod mez detekce pouţité analytické metody nedošlo ani po 6 hodinách 

experimentu (graf č. 3). V případě experimentu (E 9) nasvědčují naměřené hodnoty spíše 

skutečnosti, ţe reakce přeměny po 3 hodinách jiţ prakticky neprobíhají. Při niţší 

koncentraci výchozího roztoku 2mg.l
-1

 (E8) je rovněţ zřetelné výrazné zpomalení přeměny 

dusitanů. Lze předpokládat, ţe se fotokatalyzátor Kati 66 stává neaktivním. 

V případě fotokatalýzy roztoku, obsahujícího na počátku pouze dusitany (tab. č. 11, 

12; graf č. 8, 9, 10), je časový průběh přeměny dusitanů na kaţdém katalyzátoru obdobný, 

jako u roztoku obsahujícího oba zkoumané anionty. Rovněţ u těchto experimentů (E4 a 

E10) nebyl detekován vznik amoniaku nebo výrazný pokles celkového dusíku. 

Jak je uvedeno v tabulkách 1 a 2 probíhaly všechny fotokatalytické experimenty, 

vyjma pokusů označených „E6“ a „E12“, v kyselé oblasti pH. Změna pH do zásadité 

oblasti ovlivnila průběh přeměny dusitanů v několika oblastech. Zatímco v kyselé oblasti 

docházelo na P 25 jiţ po cca. 3 hodinách (E3) k  100% konverzi, v případě posunu pH do 

zásadité oblasti se přeměna výrazně zpomalila . Z naměřených výsledků vyplývá, ţe 

průběh přeměny dusitanů na P 25 a Kati 66 je prakticky stejný. Výsledky srovnatelných 

experimentů pro Kati 66 ukazují, ţe v zásadité oblasti nedochází oproti kyselé oblasti ke 

ztrátě aktivity katalyzátoru. Grafické znázornění fotokatalytické přeměny dusitanů při 

pH > 7 na obou fotokatalyzátorech (graf č. 15, 16) v porovnání se stejným zobrazením při 

pH < 7 naznačují odlišný mechanismus procesu (graf č. 2, 3). Lze tak jednoznačně 
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konstatovat, ţe změny pH mají výrazný vliv na fotokatalytickou přeměnu dusitanů a 

dusičnanů. Rovněţ u těchto experimentů nebyl detekován amoniak a ani změny 

v celkovém obsahu dusíku.  

Jedinými experimenty, kde lze doloţit změnu koncentrace celkového obsahu dusíku 

byly pokusy, kde byl výchozí roztok modifikován glycerolem (tab. 13, 14; graf č. 11, 12 a 

13). Na obou katalyzátorech byl průběh podobný, lišila se pouze dosaţená konverze 

celkového dusíku. Potvrdila se skutečnost, ţe přítomnost organického modifikátoru 

významně přispívá k fotodegradaci dusitanů i dusičnanů. Zatímco v [9] je popsán vznik 

amoniaku, v provedených pokusech amoniak nebyl detekován. Je tedy spíše 

pravděpodobné, ţe lze předpokládat přeměny popsané v literatuře [31]. Jednou z moţných 

vznikajících látek je dusík. Tuto moţnost však nebylo moţné vzhledem k uspořádání 

experimentu ověřit.  

Zajímavá je i skutečnost, ţe oproti [5] bylo dosaţeno vyšších hodnot konverze 

celkového dusíku za kratší čas, a to i přesto, ţe bylo pouţito mnohem slabšího zdroje UV 

záření. Lze tedy pouze konstatovat, ţe vliv organických modifikátorů na fotokatalýzu 

dusitanů a dusičnanů závisí na charakteru organické látky. Detailní výzkum tohoto 

problému přesáhl moţnosti bakalářské práce. 

Obdobná situace nastala v otázce metod stanovení amoniaku. Skutečnost, ţe nebyl 

v ţádném experimentu detekován, i kdyţ by podle mechanismů fotokatalýzy, popsaných 

v literatuře [6], [9], měl vznikat, můţe být dána detekčními limity zkoušených metod. 

Pokud jsou mnoţství vznikajícího amoniaku velmi malá, je nezbytné pro detailní sledování 

procesu nalézt citlivější metody jeho stanovení. Jinou moţností je, ţe se amoniak 

vznikající v průběhu fotokatalýzy, sorbuje na materiál fotoreaktoru nebo vlastní 

katalyzátor. Objasnění tohoto problému je námětem na pokračování práce. 
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6. ZÁVĚR 

Účelem práce bylo zjistit, zda v literatuře publikované údaje o moţnosti odstraňovat  

pomocí fotokatalyzátorů dusitany a dusičnany z vody působením UV záření, jsou za 

popisovaných podmínek  reálné. . 

Provedené pokusy potvrdily pouze část údajů získaných rešerší. Problematickou 

oblastí se ukázalo zejména potvrzení výskytu amoniaku. Pokusy o jeho stanovení nebyly 

úspěšné. Ve vzorcích sice byly nalezeny jeho stopy, ale ve velmi nízkých koncentracích, 

které byly mimo rozsah pouţitých analytických metod. Vývoj instrumentální metody, 

umoţňující niţší detekční limity, však přesahuje rámec bakalářské práce. Tato část 

vyţaduje další experimenty pro objasnění probíhajících pochodů. 

Vyjma experimentů s organickým modifikátorem, bylo potvrzeno, ţe nedochází 

k redukci dusičnanů na dusitany, ale především k oxidaci dusitanů na dusičnany. Bylo 

prokázáno, ţe organický modifikátor ovlivňuje průběh fotokatalýzy dusitanů a dusičnanů a 

vede ke sníţení jejich celkového obsahu. Charakter vznikajících látek je nejasný, jelikoţ je 

moţné, ţe kromě dusíku mohou vznikat i organické dusíkaté látky, byla by pro objasnění 

nutná celková bilance dusíku. 

S moţným vznikem organických dusíkatých látek je spojeno riziko při případném 

pouţití fotokatalýzy pomocí TiO2 pro čištění odpadních vod s vysokou koncentrací 

různých organických látek.  

Fotokatalyzátor P 25 vykazoval ve všech pokusech schopnost rychleji oxidovat 

dusitany na dusičnany, a to především při jejich niţších koncentracích. Při posunu pH do 

alkalické oblasti však má průběh křivky koncentrace obou fotokatalyzátorů téměř identický 

charakter. Lze tedy říct, ţe změna pH ovlivňuje Kati 66 méně neţ P 25, avšak u obou 

katalyzátorů tato změna zpomaluje průběh fotokatalýzy. 

Fotokatalýza TiO2 se jeví jako velmi perspektivní technologie v oblasti čistění a 

úpravy vod, avšak je nutné další zkoumání této problematiky. 
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Foto. č. 2: IEC Waters 486 
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Foto. č. 3: Reaktor 
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Graf č. 1: Externí kalibrace pro stanovení amoniaku dle Nesslera 
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Graf č. 2: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase při jejich různé počáteční 
koncentraci pro P 25 
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Graf č. 3: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase při jejich různé počáteční 
koncentraci pro Kati 66 
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Graf č. 4: Srovnání fotokatalyzátorů v grafu závislosti koncentrace dusitanů a 
dusičnanů na čase při cd = 2mg.l

-1
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Graf č. 5: Srovnání fotokatalyzátorů v grafu závislosti koncentrace dusitanů a 
dusičnanů na čase při cd = 4mg.l

-1 
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Graf č. 6: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase experimentu s různými 
dávkami katalyzátoru pro P 25 
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Graf č. 7: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase experimentu s různými 
dávkami katalyzátoru pro Kati 66 
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Graf č. 8: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase experimentu bez 
počáteční dávky dusičnanů pro P 25 
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Graf č. 9: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase experimentu bez 
počáteční dávky dusičnanů pro Kati 66 
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Graf č. 10: Srovnání fotokatalyzátorů v grafu závislostí koncentrace dusitanů a 
dusičnanů experimentu bez počáteční dávky dusičnanů  
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Graf č. 11: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase v přítomnosti 
organického modifikátoru pro P 25 
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Graf č. 12: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase v přítomnosti 
organického modifikátoru pro Kati 66 
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Graf č. 13: Srovnání fotokatalyzátorů v grafu závislosti koncentrace dusitanů a 
dusičnanů na čase v přítomnosti organického modifikátoru 
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Graf č. 14: Srovnání fotokatalyzátorů v grafu závislosti konverze dusitanů a celkového 
dusíku na čase v přítomnosti organického modifikátoru 
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Graf č. 15: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase v alkalické oblasti pro P 
25 
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Graf č. 16: Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů na čase v alkalické oblasti pro 
Kati 66 
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Graf č. 17: Srovnání fotokatalyzátorů v grafu závislostí koncentrace dusitanů a 
dusičnanů na čase v alkalické oblasti 
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