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ABSTRAKT  

 Nanočástice ZnS a CdS byly připraveny v přítomnosti stabilizující látky, standardně 

kationaktivního tenzidu cetyltrimetylamonia. Výsledné nanosuspenze byly deponovány na 

jílový minerál montmorillonit za vzniku stabilního práškového nanokompozitního materiálu. 

Vlastnosti nanočástic a jejich nanokompozitů byly studovány několika analytickými 

instrumentálními metodami. Nanočástice měly velikost 3,5 nm (ZnS) a 4,8 nm (CdS), byly 

agregovány prostřednictvím tenzidu a na povrchu montmorillonitu rozmístěny rovnoměrně.  

 Účinnost připravených nanokompozitů pro fotoredukci oxidu uhličitého v roztoku 

byla trojnásobná až osminásobná (podle srovnávaného produktu) ve srovnání s komerčním 

fotokatalyzátorem na bázi TiO2 (P25 Evonik). Velmi účinná byla také fotooxidace fenolu 

v roztoku, ke které přispěl rozklad samotným UV zářením a sorpce fenolu na 

montmorillonitu. Jako stabilnější vůči fotokorozi, resp. rozpouštění a uvolňování nanočástic 

během fotoreakcí se ukázal být nanokompozit sulfidu kademnatého. U obou nanokompozitů 

je však potřeba při případných aplikacích dbát na ochranu životního prostředí z důvodu 

možné kontaminace těžkými kovy. 
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ABSTRACT  

 ZnS and CdS nanoparticles were prepared in the presence of a stabilizing compound, 

commonly the cationic surfactant cetyltrimethyammonium. The resulting nanosuspensions 

were deposited on the clay mineral montmorillonite leading to the origin of stable powdered 

nanocomposite. The properties of the nanoparticles and their nanocomposites were examined 

by several instrumental analytical methods. The size of the nanoparticles was 3.5 nm (ZnS) 

and 4.8 nm (CdS), respectively. The nanoparticles were aggregated by means of the surfactant 

and equally distributed over the montmorillonite surface.  

 The efficiency of the prepared nanocomposites for the photoreduction of dissolved 

carbon dioxide was found to be 3- to 8-fold higher in comparison with the standard 

commercial photocatalyst TiO2 (P25 Evonik). The phodegradation of phenol in solution was 

also very efficient. The decomposition by just the UV light and the adsorption of phenol on 

the montmorillonite contributed to the overall phenol removal. The nanocomposite of 

cadmium sulphide appeared to be more resistant against the photocorrosion and release of the 

nanoparticles to the solution during the photoreactions. However, in case of possible 

utilization of both nanocomposites it is necessary to pay attention to the environmental 

protection because of potential contamination by heavy metals.  
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1 ÚVOD 

 Polovodičové nanočástice jsou centrem pozornosti výzkumných pracovníků po celém 

světě díky svým výjimečným vlastnostem. Ty se výrazně mění s klesající velikostí částic a 

v mnoha směrech tak roste jejich využitelnost v chemických výrobách, polovodičové 

technice, optických zařízeních, energetice, medicíně, ochraně životního prostředí atd. Proto 

bylo vyvinuto velké množství způsobů jejich přípravy, které si kladou za cíl udržet velikost 

částic v řádu nanometrů. Dva základní přístupy jsou označovány jako tzv. „bottom-up“, tedy 

chemická syntéza následovaná růstem do uspořádaných struktur, a tzv. „top-down“, kdy 

dochází ke zmenšování rozměrů materiálu většinou fyzikálními procesy až na úroveň 

nanometrů. Jedním ze způsobů stabilizace nanočástic připravených chemickou cestou je 

použití látek, které zabraňují neomezenému růstu částic při jejich přípravě, tzv. povrchově 

aktivních látek – tenzidů. Tyto látky tvoří od určité koncentrace tzv. micely, což jsou shluky 

molekul nejčastěji kulovitého tvaru, jež mohou sloužit jako nanoreaktory pro přípravu 

nanočástic. Jiným způsobem stabilizace částic je jejich uchycení na pevném podkladu nosiče 

za vzniku kompozitu. Jako nosná matrice může sloužit porézní látka s vysokou hodnotou 

měrného povrchu umožňující adsorpci látek, např. jílový minerál. V této práci jsou 

kombinovány oba zmíněné způsoby stabilizace a výsledkem přípravy je nanokompozit 

fylosilikátu montmorillonitu s deponovanými nanočásticemi sulfidu zinečnatého, resp. sulfidu 

kademnatého a kationaktivního tenzidu cetyltrimetylamonia. Je sledován vliv modifikací 

přípravy nanočástic, potažmo nanokompozitu na jeho výsledné vlastnosti. 

Jednou z mnoha oblastí praktického využití nanočástic je fotokatalýza chemických 

reakcí. V přítomnosti zdroje energeticky vhodného záření je v polovodičových nanočásticích 

generován pár záporně nabitého elektronu a kladně nabité díry a tyto nosiče náboje se pak 

mohou účastnit redukčních a oxidačních reakcí. Při dostatečné hodnotě redoxního potenciálu 

tohoto páru nosičů náboje a dodržení vhodných podmínek může být výsledkem katalytické 

působení nanočástic na chemickou reakci. Praktické uplatnění mohou pak polovodičové 

nanočástice nalézt např. při čištění odpadních vod nebo při syntéze využitelných látek 

z odpadních plynů. Jejich výhodou je poměrně nízká cena a relativní nenáročnost na reakční 

podmínky katalyzovaných reakcí (tlak, teplota). V této práci jsou nanokompozity ZnS, resp. 

CdS a montmorillonitu využity k reakcím v přítomnosti UV záření, konkrétně k fotoredukci 

oxidu uhličitého a fotooxidaci fenolu. Je také zkoumána odolnost nanočástic vůči fotokorozi 

při těchto fotoreakcích.  
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Charakterizace nanočástic ZnS a CdS a jejich nanokompozitů s montmorillonitem byla 

provedena pomocí analytických instrumentálních metod UV-VIS spektrometrie, atomové 

absorpční spektrometrie, fotoluminiscenční spektroskopie, RTG práškové difrakce, 

skenovací, rastrovací a transmisní elektronové mikroskopie, měření dynamického rozptylu 

světla, měření zeta-potenciálu a měření specifického povrchu. Vyhodnocení fotoredukčního a 

fotooxidačního působení nanočástic a nanokompozitů na přeměnu oxidu uhličitého a fenolu a 

analýza reakčních směsí byla provedena pomocí metod plynové chromatografie, hmotnostní 

spektrometrie, kapilární izotachoforézy a měření pH.  
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2 CÍLE PRÁCE 

 Cílem této disertační práce je příprava nanokompozitů sulfidu zinečnatého, resp. 

kademnatého a jílového minerálu montmorillonitu a jejich využití pro heterogenní 

fotoredukční a fotooxidační reakce. Jednotlivými kroky pro dosažení tohoto cíle jsou: 

 

• Studium teoretických základů koloidní chemie, vlastností polovodičů, vlastností 

nanočástic a možností jejich přípravy se zaměřením na polovodičové nanočástice, 

jejich fotokatalytické vlastnosti při redukčních a oxidačních reakcích a na chemické 

postupy jejich přípravy a vypracování rešerše na téma současného stavu vědy a 

techniky v těchto oblastech. Dále studium vlastností jílových minerálů se zaměřením 

na fylosilikáty, vlastností oxidu uhličitého a fenolu a heterogenní reakční kinetiky.  

• Příprava nanočástic ZnS, resp. CdS ve vodném prostředí za použití vhodné látky 

omezující jejich růst a jejich charakterizace analytickými instrumentálními metodami. 

Studium faktorů ovlivňujících vlastnosti připravených nanočástic – volba a 

koncentrace stabilizující látky, vliv teploty.  

• Deponování připravených nanočástic na matrici jílového minerálu montmorillonitu 

(MMT) za vzniku pevných práškových kompozitů. 

• Charakterizace připravených nanokompozitů ZnS-MMT, resp. CdS-MMT 

analytickými instrumentálními technikami. 

• Návrh a realizace experimentů pro studium fotoredukčního a fotooxidačního působení 

připravených nanočástic a nanokompozitů. 

• Vyhodnocení fotoredukční účinnosti připravených nanočástic a nanokompozitů, její 

srovnání s fotokatalyzátorem TiO2 (Evonik P25). 

• Vyhodnocení fotooxidační účinnosti připravených nanočástic a nanokompozitů. 

• Popis reakčních mechanizmů probíhajících fotoredukčních a fotooxidačních reakcí. 

• Studium stability připravených nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT, resp.  jejich 

odolnosti vůči fotokorozi při fotoredukčních a fotooxidačních reakcích. 

• Podrobná diskuze a zhodnocení všech experimentálních výsledků. 

 

Hlavní důraz je při studiu vlastností nanočástic a nanokompozitů kladen na ZnS a jeho 

kompozit s MMT. Pro srovnání je ve vybraných stěžejních okruzích zkoumán také CdS a 

CdS-MMT.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Koloidní soustavy a jejich vlastnosti 

Koloidní soustavy představují jednu ze tří druhů disperzních soustav, tedy soustav 

tvořených disperzním prostředím a dispergovanou látkou. Podle velikosti částic disperzního 

podílu hovoříme o disperzích analytických, koloidních a hrubých, viz. Tab 3.1. Tato práce se 

zabývá disperzemi koloidními, mezi které spadají i suspenze nanočástic (velikost < 100 nm). 

Koloidními rozměry se konvenčně rozumí rozmezí, kde dolní hranice je dána velikostí, kdy je 

možné rozlišit ve shluku atomů vnitřní a vnější atomy. Jde tedy o částice o velikosti cca 1 nm. 

Horní hranice je určena průměrnou hodnotou vlnové délky viditelného světla, tedy 500 nm, 

někteří autoři uvádějí jako horní hranici koloidních rozměrů 1 m [1, 2]. 

 

Tab. 3.1 Rozdělení disperzních soustav podle velikosti částic. 

 Velikost částic [m] 

analytické disperze (pravé roztoky) < 10–9  

koloidní disperze 10–9 – 10–6 

hrubé disperze > 10–6 

 

3.1.1 Kinetické vlastnosti koloidních soustav 

Koloidní soustavy vykazují kinetické jevy jako difuze, sedimentace a osmóza. Difuze 

má svůj původ v tzv. Brownově pohybu. Tento jev je způsoben tepelným pohybem molekul a 

jejich nárazy do částic disperzní fáze. Brownův pohyb je tedy teplotně závislý, velkou roli má 

také velikost nanočástic. S rostoucí velikostí částic se totiž zvyšuje pravděpodobnost 

kompenzace nárazů z různých směrů, takže u větších částic již Brownův pohyb není 

pozorovatelný. Hnací silou difuze je koncentrační gradient látky v různých částech soustavy. 

Je kvantitativně popsána Fickovými zákony a u koloidních soustav probíhá pomaleji než u 

analytických disperzí, což souvisí se závislostí na velikosti částic. Ta se dá určit měřením 

difuzního koeficientu. U nanosuspenzí je také možné pozorovat osmózu, tedy děj, při kterém 

se vyrovnávají koncentrace dvou roztoků průchodem částic disperzního prostředí přes 

polopropustnou membránu. Osmotický tlak, hnací síla osmózy, je silně závislý na velikosti 

částic. Jeho měřením je tedy možné tuto velikost, případně molární hmotnost dispergované 
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látky určit. Osmózy využívají některé separační metody (ultrafiltrace, dialýza). Nanočástice 

také na rozdíl od analytických disperzí podléhají sedimentaci v gravitačním poli nebo 

v silovém poli odstředivek. Vzhledem k větším působícím silám se v centrifuze ustavuje 

sedimentační rovnováha (rozdělení sedimentujících částic dle jejich velikosti) rychle, čehož je 

možno využít k separaci nanočástic [1, 3, 4].  

 

3.1.2 Optické vlastnosti koloidních soustav 

Při průchodu světelného paprsku koloidní disperzí může být světlo absorbováno nebo 

rozptýleno. Při absorpci dochází pohlcením záření ke zvýšení vnitřní energie molekul a 

následné přeměně energie na teplo, mění se tedy energetické stavy elektronů. Je závislá na 

absorpčním koeficientu dané látky, její koncentraci a na tloušťce vrstvy, kterou světlo 

prochází (Lambert-Beerův zákon), ale také na velikosti částic dispergované fáze. Při rozptylu 

světla ke změně vnitřní energie soustavy nedochází, záření je beze změny vlnové délky 

rozptýleno. Intenzita rozptylu světla roste s rozdílem indexu lomu částic a prostředí, světlo 

kratších vlnových délek je rozptylováno více dlouhovlnné. Na principu rozptylu světla je 

založeno několik metod pro pozorování koloidních částic či určení jejich velikostní distribuce, 

např. dynamický rozptyl světla - DLS, turbidimetrie, nefelometrie [5].  

Metoda DLS (dynamický rozptyl světla) známá rovněž jako fotonová korelační 

spektroskopie (PCS) umožňuje na rozdíl od měření statického rozptylu světla stanovení 

velikosti velmi malých částic zejména v submikronové oblasti. Měření využívá permanentní 

časové změny vzájemných poloh částic vlivem Brownova pohybu a fluktuace intenzity 

rozptýleného světla vlivem mnohočetné časově proměnné interference. Měřením 

charakteristické doby fluktuací intenzity v řídké disperzi pomocí tzv. autokorelační funkce lze 

pak pomocí Einsteinovy rovnice stanovit příslušný difuzní koeficient D Brownova pohybu 

částic určité velikosti.  

3

kT
D

dπ η
=           (3.1) 

Kromě absolutní teploty T a viskozity η závisí difuzní koeficient právě na hydrodynamickém 

průměru d, který lze při DLS považovat za rozměrovou charakteristiku částice.  
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3.1.3 Elektrické vlastnosti koloidních soustav 

Povrch dispergovaných částic může získat elektrický náboj ionizací povrchových 

vrstev nebo přednostní adsorpcí jednoho druhu iontů. Povrchový náboj pak ovlivňuje 

uspořádání iontů v okolí částice, opačně nabité ionty jsou přitahovány, shodně nabité ionty 

odpuzovány. Tím kolem nabité částice vzniká útvar nazývaný elektrická dvojvrstva, kterou 

nejvěrněji popisuje tzv. Sternův model, viz. Obr. 3.1. Při pohybu částice s povrchovým 

nábojem v prostředí se elektrická dvojvrstva rozdělí a potenciál na takto vzniklém pohybovém 

rozhraní se označuje jako elektrokinetický potenciál ζ (zeta-potenciál). Tento potenciál je 

závislý na adsorbovaných iontech, iontové síle roztoku a je příčinou vzniku 

elektrokinetických jevů elektroforézy, elektroosmózy, sedimentačního potenciálu a 

proudového potenciálu [1, 5].  

 

 

Obr. 3.1. Grafické znázornění rozložení iontů a průběhu potenciálu v elektrické dvojvrstvě. 
(Převzato z [5].) 

 

3.1.4 Stabilita koloidních soustav 

Koloidní soustavy jsou po svém vzniku v metastabilním stavu daném nadbytkem 

povrchové energie plynoucím z velkého měrného povrchu nanočástic. Ty vykazují tendenci 

k snížení povrchové energie a tedy k růstu a agregaci do rozměrů mimo oblast svých 

unikátních vlastností. Pro udržení částic v nano-rozměrech je zapotřebí tomuto neomezenému 

růstu zamezit zvýšením energetické bariéry – aktivační energie, kterou je nutné při spojování 

částic překonat [2]. 
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Jednou z možností stabilizace koloidních nanočástic v roztoku je jejich elektrostatická 

stabilizace odpudivými silami. Ty plynou ze vzniku elektrické dvojvrstvy na povrchu částic, 

jsou funkcí pH, koncentrací specificky adsorbovaných iontů a iontové síly koloidního 

roztoku. Odpudivá síla dvou shodně nabitých částic má delší dosah než přitažlivé van der 

Waalsovy síly, elektrostatické interakce tedy mohou být pro stabilizaci dostačující. Možnost a 

účinnost elektrostatické stabilizace může být stanovena měřením elektrokinetického 

potenciálu jako funkce pH. Izoelektrický bod signalizuje nulový náboj na površích částic [6]. 

Koloidní soustava je tehdy destabilizovaná a částice mohou koagulovat. Obecně je koloidní 

soustava považována za stabilní, pokud je hodnota zeta-potenciálu menší než -30 mV, resp. 

větší než +30 mV [7]. 

Stabilitu heterogenní koloidní soustavy ve vodném disperzním prostředí a koagulaci 

částic vlivem přidaných elektrolytů popisuje tzv. DLVO teorie. Průběh závislosti interakční 

energie na vzdálenosti částic při různých koncentracích elektrolytu v disperzním prostředí pro 

dvě kulové koloidní částice je zobrazen na Obr. 3.2. Jsou zde znázorněny síly působící na 

částice v přítomnosti různě koncentrovaných elektrolytů [1].   

 

 

Obr. 3.2. Závislost interakční energie dvou kulových částic na jejich vzdálenosti při 
různých koncentracích elektrolytu. 
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  Jiný způsob stabilizace nanočástic představuje stabilizace stérická, při které je 

agregaci částic zabráněno lyofilními koloidy (např. polymery) nebo povrchově aktivními 

látkami (ionogenní a neionogenní tenzidy) adsorbovanými v dostatečném množství na 

povrchu částic. Molekuly tenzidů jsou amfifilní povahy, mají tedy polární hydrofilní část, 

která zajišťuje rozpustnost ve vodě, a nepolární hydrofobní část (uhlíkový řetězec). Tenzidy 

mají schopnost tvořit v roztoku koloidní částice nazývané micely. Ty vznikají až při tzv. 

kritické micelární koncentraci (CMC), která je pro každý tenzid charakteristická a při které se 

náhle mění fyzikálně chemické vlastnosti soustavy. S rostoucí koncentrací tenzidu a také 

v závislosti na teplotě se tvoří postupně micely kulového, cylindrického a lamelárního tvaru, 

viz. Obr. 3.3 [2]. Molekuly tvořící micelu ve vodném prostředí jsou orientovány hydrofilním 

koncem ven, hydrofobní řetězce směřují dovnitř. Opačně je tomu v nepolárním rozpouštědle, 

kde je pak micela nazývána reverzní, viz. Obr. 3.3. Micela může při přípravě nanočástic 

sloužit jako malý „nanoreaktor“ a velikost výsledné částice je tak kontrolována velikostí 

micely. Tenzidy jsou pro svou vlastnost solubilizace nepolárních nečistot základem komerčně 

vyráběných detergentů.  

 

 

Obr. 3.3. Tvary micel: A – sférický, B – cylindrický, C – laminární. D – reverzní 
micela. 
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3.1.5 Měrný povrch 

Mezi vlastnosti koloidních částic určující jejich výhody ve srovnání s částicemi 

větších rozměrů patří vysoký měrný povrch související s malými rozměry částic. S klesající 

velikostí se totiž při konstantním hmotnosti zvyšuje podíl atomů a molekul umístěných na 

povrchu částice. Např. částice o velikosti řádově 1 nm má již zhruba třetinu molekul 

v přímém kontaktu s okolním prostředím. To hraje velkou roli při procesech, které se 

uskutečňují na mezifázovém rozhraní [2]. 

 

3.1.6 Nanočástice 

Nanočástice jsou částice malých rozměrů, řádově do 100 nm, patří tedy mezi koloidní 

částice. Vyznačují se unikátními fyzikálními a chemickými vlastnosti. Ty se mohou často 

velmi lišit od makročástic a mikročástic (objemový materiál, tzv. „bulk“) stejného 

chemického složení. Z hlediska fázového složení disperzní soustavy můžeme pevné 

nanočástice v roztoku považovat za tzv. lyosoly. Vlastností nanočástic a jejich kompozitů je 

často využíváno pro nejrůznější aplikace. Mezi ně patří heterogenní fotokatalýza [8, 9, 10], 

polovodičová technika [11], výroba senzorů [12], solárních [13] a palivových [14] článků, 

laserů [15], elektroluminiscenčních zařízení [16], optických zesilovačů [17], luminoforů [18], 

ochranných filtrů [19], pigmentů [20], cílený transport léčiv v organismu a další medicínské 

aplikace [21], biodegradace [22] atd.  

Monodisperzní soustavy jsou velmi výjimečné. V praxi se většinou setkáváme 

s nanosuspenzemi tvořenými částicemi různých rozměrů. Pro popis této polydisperzity se 

používá diferenciální distribuční funkce F(R) vyjádřená distribuční křivkou, viz. Obr. 3.4. 

Součin F(R).dR udává, jakou hmotnost má podíl částic o poloměru (R+dR) obsažená 

v disperzním podílu o jednotkové hmotnosti. Funkce F(R) je normovaná, tzn. že její integrál 

pro kladná R je roven jedné [3]. Nejvhodnější distribuční funkcí popisující velikost částic 

polydisperzních soustav je tzv. asymetrická lognormální distribuční funkce [2].  
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Obr. 3.4. Příklad asymetrické lognormální distribuční funkce. (Převzato z [23], upraveno.) 

 

3.2 Polovodičové nanočástice 

3.2.1 Energetická struktura polovodičů 

V molekulách se elektrony vyskytují na svých diskrétních energetických hladinách. 

V objemových materiálech tvoří velké množství molekulových orbitalů pásy energetických 

hladin. Z hlediska vlastností polovodičů jsou nejzajímavější 3 pásy zobrazené schematicky na 

Obr. 3.5. V základním energetickém stavu nabývají elektrony hodnoty energie příslušející 

valenčnímu pásu. Stejné množství elektronů se pohybuje v obou směrech a nedochází tak 

k vedení proudu. Zakázaný pás je interval energií, které nemohou elektrony nabývat a kde se 

tedy nenachází žádné energetické hladiny elektronů. Neexistuje v něm řešení Blochovy 

vlnové rovnice a jeho šíře je rovna energetickému rozdílu mezi nejvyšším obsazeným a 

nejnižším neobsazeným molekulovým orbitalem. Elektrony ve vodivostním pásu nabývají 

takových energií, které jim umožňují se prakticky volně pohybovat mezi atomy a mohou tak 

vést elektrický proud či figurovat v oxidačně-redukčních reakcích.  

Energie zakázaného pásu Ebg (tzv. band-gap energy) charakterizuje materiál z hlediska 

elektrické vodivosti. Ebg izolantů nabývá vysokých hodnot a tudíž elektron z valenčního pásu 

jen velmi těžko přechází do pásu vodivostního, materiál nevede elektrický proud. Vodiče 

zakázaný pás nemají, valenční a vodivostní pás splývají a elektrony v nich jsou prakticky 

volné, materiál dobře vede elektrický proud. Polovodiče pak mají při normální teplotě 

většinou zaplněný valenční pás, elektrony nejsou kompletně delokalizovány a šíře zakázaného 

pásu je menší než u nevodičů. Elektron z valenčního pásu tedy může při dodání určitého 
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množství energie přejít do vodivostního pásu. Děje se tak zejména tepelnou nebo fotonickou 

excitací a k přechodu přes zakázaný pás je potřeba dodat elektronu energii rovnou nebo vyšší 

energii zakázaného pásu. Excitací elektronu do vodivostního pásu vznikne ve valenčním pásu 

díra s kladným nábojem. Tento pár nosičů náboje vázaný Coulombovskou interakcí nazývaný 

exciton je obvykle delokalizovaný na vzdálenost přesahující hodnotu mřížkové konstanty. 

Bohrův poloměr excitonu je dán rovnicí:  

2

2

1 1

2b

e h

h
a

e m m

ε

π

  = +   
 (3.2) 

 

kde h je Planckova konstanta, me a mh jsou efektivní hmotnosti elektronu, resp. díry, e je 

náboj elektronu, ε je dielektrická konstanta materiálu [24]. 

 

 

Obr. 3.5. Schéma energetických pásů v polovodičové nanočástici. 

 

Zakázaný pás v polovodičích je dvojího druhu – přímý a nepřímý. Elektronové stavy 

valenčního a vodivostního pásu jsou v první Brillouinově zóně charakterizovány hodnotami 

vlnového vektoru k. V polovodičích s přímým zakázaným pásem se vyskytují elektrony 

s týmž vlnovým vektorem k0 a v případě fotoexcitace je přechod elektronu z valenčního do 

vodivostního pásu realizován pouze prostřednictvím energie fotonu. V polovodičích 

s nepřímým zakázaným pásem se vyskytují elektrony s různými hodnotami k a přechod 

elektronu z valenčního do vodivostního pásu je kromě absorpce fotonu realizován 

s příspěvkem energie tzv. fononu, což je kvazičástice představující kvantum vibrační energie 

mřížky, viz. Obr. 3.6. [25].  
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Obr. 3.6. Schéma energetických pásů v polovodičové nanočástici s přímým a nepřímým 
zakázaným pásem (Ebg). (Převzato z [26], upraveno.) 

 

Po fotoexcitaci elektronu z valenčního do vodivostního pásu absorpcí energie ≥ Ebg 

může následně při zpětné zářivé rekombinaci nosičů náboje dojít k emisi záření. Rozlišujeme 

rekombinaci přes přímý a nepřímý zakázaný pás a rekombinaci v mělkých a hlubokých 

pastích různého druhu. Tento jev se nazývá fotoluminiscence. Pro její vyvolání je potřeba 

látce dodat energii vyšší, než jakou si těleso následně vyměňuje recipročně s okolím pomocí 

rovnovážného elektromagnetického záření. Fotoluminiscence je tedy nerovnovážné záření, 

obvykle buzené zářením vlnové délky kratší než záření emitované. Relace vlnových délek 

excitačního a emitovaného záření (λex ≤ λem) se nazývá Stokesův zákon [25].  

 

3.2.2 Efekt kvantového omezení 

Významně se u nanočástic začínají uplatňovat principy kvantové fyziky. Na částice 

velmi malých rozměrů již nelze pohlížet jako na fragmenty objemového materiálu s jeho 

strukturou a elektrickými vlastnostmi, nýbrž je potřeba odlišit tzv. klastry (z ang. cluster – 
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shluk) s odlišnými charakteristikami. Bylo navíc zjištěno, že např. pro diamantovou nebo 

sfalerickou krystalickou mřížku existují dva druhy klastrů s odlišnými vlastnostmi v závislosti 

na počtu atomů n tvořících klastr: (a) n ≤ 30-103 – klastr má krystalickou mřížku odlišnou od 

mřížky objemového materiálu a jeho vlastnosti jsou typicky molekulární, 

(b) 30-103 ≤ n < 105 – klastr vykazuje typ krystalické mřížky shodný s objemovým 

materiálem, avšak jeho elektrické vlastnosti jsou stále odlišné [27]. 

Při velikosti částic blížící se Bohrovu poloměru prvního excitovaného stavu dochází 

k výrazné změně energetické struktury a fyzikálních vlastností částic. To je označováno jako 

tzv. efekt kvantového omezení (ang. quantum size effect). Projevuje se na optických a 

elektrických vlastnostech částic a může být pozorován v UV-VIS absorpčním spektru jako 

hypsochromní efekt (posun k nižším vlnovým délkám) [28]. Na velikosti částic záleží energie 

optického přechodu a vlnová délka fluorescenčního záření je při snižování velikosti částic 

také ovlivněna hypsochromním efektem [10, 29]. U kovových nanočástic o průměru menším 

než vlnová délka absorbovaného světla dochází k excitaci povrchového plasmonu za vzniku 

tzv. polaritonu, což se u objemového materiálu neděje [30]. Tato práce je zaměřena na 

vlastnosti a použití polovodičových nanočástic. 

Jedním z důsledků efektu kvantového omezení je právě růst energie zakázaného pásu a 

redoxního potenciálu s klesající velikostí polovodičových nanočástic [31]. Energie nejvyššího 

obsazeného molekulového orbitalu valenčního pásu s poklesem velikosti částice mírně klesá, 

zatímco energie nejnižšího neobsazeného orbitalu vodivostního pásu prudce roste [32]. 

Energie zakázaného pásu závisí na velikosti částic, redukované efektivní hmotnosti excitonu a 

dielektrické konstantě polovodiče podle tzv. Brusovy rovnice [24, 33 – 35]: 
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kde Ebg (nano) a Ebg (bulk) jsou energie zakázaného pásu nanočástic, resp. 

objemového materiálu, h je Planckova konstanta, R je poloměr částice, me a mh jsou efektivní 

hmotnosti elektronu, resp. díry, e je náboj elektronu, ε je dielektrická konstanta materiálu a ε0 

je permitivita vakua. Výraz v závorce odpovídá redukované efektivní hmotnosti excitonu. 

Hodnoty me a mh je možné vyjádřit pomocí hmotnosti volného elektronu a jsou 

charakteristické pro každou látku. V literatuře se objevují různé údaje o velikosti 

polovodičových nanočástic stejného druhu, pod kterou je již efekt kvantového omezení 



VŠB-TUO, FMMI, Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu.  
Ing. Ondřej Kozák - Příprava nanokompozitů ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro 

fotoredukci a fotooxidaci vybraných látek.

 

 14 

pozorovatelný. Tento nesoulad je způsoben použitím odlišných hodnot efektivních hmotností 

nosičů náboje (elektronu a díry), jež výrazně ovlivňují publikované závěry [36].  

  

3.3 Způsoby přípravy nanostrukturních materiálů 

Při přípravě nanostruktur se používají dva obecné koncepty: tzv. „bottom-up“, kdy 

jsou nanočástice připraveny chemickou syntézou molekul následovanou růstem částic do 

struktur uspořádaných fyzikálními nebo chemickými interakcemi, a tzv. „top-down“, kdy je 

nanorozměrů dosaženo zpracováním materiálu větších rozměrů (např. vysokoenergetickým 

mletím, litografickým leptáním či odpařovacími technikami) [30, 37]. Tato práce je zaměřena 

na přípravu nanočástic prvním způsobem.  

  

3.3.1 Chemická syntéza nanostruktur 

 Jednou z hlavních výhod přípravy nanostruktur chemickou cestou je dobrá homogenita 

umožněná mísením materiálu na molekulární úrovni. Na druhou stranu je potřeba řešit i 

problémy plynoucí z nebezpečí kontaminace prostředí nebo nadměrné aglomerace částic.  

Častým způsobem přípravy nanostruktur je precipitace pevné fáze z roztoku, kdy 

z rozpuštěných nebo suspendovaných solí (prekurzorů) vzniká produkt. Při překročení 

součinu rozpustnosti produktu v roztoku dochází k homogenní nebo heterogenní nukleaci 

zárodků pevné fáze tohoto produktu. Následnými difuzními mechanismy dochází k růstu 

částic, kde zejména pro vznik monodisperzní soustavy hrají velkou roli koncentrační 

gradienty či reakční teplota. Například pro přípravu neaglomerovaných nanočástic s velmi 

úzkou distribuční křivkou rozložení velikosti musí všechny zárodky vzniknout přibližně ve 

stejný okamžik a následný růst musí již probíhat bez další nukleace či aglomerace částic. 

Fyzikální vlastnosti vzniklých částic (velikost a její rozložení, krystalinita, typ krystalové 

struktury atd.) mohou být ovlivněny reakční kinetikou jejich přípravy, koncentrací reaktantů, 

reakční teplotou, hodnotou pH nebo pořadím přidávání reaktantů do reakční směsi [37].  

Další možností přípravy nanomateriálů je chemická depozice z plynné fáze, používaná 

v polovodičovém průmyslu. Prekurzory převedené do plynné fáze kondenzují nebo se 

rozkládají na chlazeném substrátu za vzniku produktů. Připravují se takto např. intermetalické 

sloučeniny a kompozitní materiály [38].  

Polovodičové klastry se běžně připravují s použitím koloidů, micelárních roztoků,  

polymerů či skel [39]. Takto připravené částice mají poměrně špatně definované povrchy a 
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širokou distribuční křivku velikosti, což jsou důležité vlastnosti pro jejich využití. Tyto 

problémy mohou být řešeny např. použitím porézních hostitelských struktur [40] nebo 

kontrolovanou fúzí klastrů [41]. 

 

3.3.2 Příprava nanočástic sulfidů kovů 

Příprava nanočástic sulfidů kovů v roztoku zahrnuje především srážecí reakce za 

různých podmínek. Jako prekurzor se volí dobře rozpustná sůl daného kovu (octan, dusičnan, 

chlorid) a k vysrážení se používají nejčastěji sulfidy (sodný, amonný) či disulfidy, dále 

thiomočovina, thioacetamid, sulfokarbamid, sirovodík aj. Koncentrace prekurzorů a jejich 

vzájemný stechiometrický poměr mají samozřejmě vliv na kvalitu vznikajících částic. 

Martínez-Castañón et al. [42] studovali vliv poměru koncentrací prekurzorů (Zn2+/S2-) na 

velikost částic ZnS vznikajících ve vodném prostředí za přítomnosti thioglycerolu. Při 

hodnotě toho poměru 2:1 vznikaly částice nejmenších rozměrů (1,36 nm), při trojnásobném a 

patnáctinásobném nadbytku iontů S2- vznikaly částice větší (1,53, resp. 1,86 nm) ovšem 

zároveň mnohem stabilnější (nebyla u nich pozorována sedimentace ani po několika 

měsících). 

 

3.3.3 Stabilizace nanočástic 

Při praktické přípravě nanočástic v roztoku se jako se stabilizátory setkáváme 

s tenzidy, thioly, fosfáty, fosfinoxidy, alkoholy, organickými kyselinami, aminokyselinami, 

aminy, polysacharidy atd. Konkrétně byly jako úspěšné stabilizátory použity např. tyto: 

cetyltrimetylamonium [43], L-cystein [44], bis(2-ethylhexyl) sulfosukcinát sodný (AOT) [45], 

merkaptoetanol [46], kyselina merkaptooctová [47], albumin [48], citrát [49], hexadecylamin 

[50], hexametylentetramin [51], histidin [52], chitosan [53], polyetylenglykol [54], styren-

divinylbenzen [55], benzenthiolát [56], polyfosfát [57]. Dále různé bakterie [58], 

mikroemulze etylendiaminu [59] atd. Nanočástice CdS byly připraveny také sonochemicky 

[60].  

Další možností stabilizace je příprava kompozitních materiálů inkorporací částic do 

pevné matrice, kterými můžou být např. skla [61], polymerní filmy [62] a zeolity [40]. Johne 

et al. [63] popisuje přípravu nanočástic ZnS na matrici SiO2, což vedlo ke zvýšení 

fotokatalytické účinnosti těchto částic. Několik studií se zabývá také použitím jílového 

minerálu montmorillonitu (MMT) coby hostitelské struktury stabilizující polovodičové 
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nanočástice [64 – 66]. Takto připravené kompozitní katalyzátory kombinují výhody 

nanočástic i MMT. Kromě částic uchycených na povrchu jílové matrice byly publikovány 

také studie zabývající se přípravou nanočástic v mezivrství, kde působí jako pilířky [67 – 69]. 

Na druhou stranu může fotokatalytickou účinnost kompozitů snižovat horší přenos hmoty 

v mezivrství [70]. 

  

3.3.4 Povrchové defekty nanočástic 

Kromě otázky velikosti částic je řešen také problém povrchových defektů částic. Ty 

působí na polovodičových nanočásticích jako rekombinační místa nosičů náboje 

(excitovaného elektronu a díry), což mívá za následek snížení fotokatalytické účinnosti. Při 

malé velikosti částic také výskyt těchto defektů významně urychluje korozi částic. K pasivaci 

povrchu bylo vyvinuto několik metod zahrnující použití např. hydroxidových iontů, aminů, 

amoniaku [24], polyvinylalkoholu [71], vodíku [72] atd. 

 

3.4 Fotochemické reakce na polovodičových nanočásticích 

Heterogenní fotochemické reakce jsou jednou z mnoha oblastí využití nanočástic. 

Představují efektivní způsob degradace organických polutantů v odpadních vodách, stejně tak 

najdou uplatnění v syntetických reakcích. Fotoredukční a fotooxidační účinnost je ovlivněna 

energií zakázaného pásma, jež je závislá na velikosti nanočástice. Studiu této závislosti se 

věnovalo několik významných prací [32 – 34, 73, 74]. Snižováním velikosti částic, které 

vyvolává efekt kvantového omezení, je možné posunout valenční pás ke kladnějším 

potenciálovým hodnotám a vodivostní k hodnotám zápornějším. Tak může být dosaženo 

redoxního potenciálu, který se u objemového materiálu nemůže objevit. Větší redoxní 

potenciál umožňuje použití nanočástic i pro energeticky náročnější reakce. Zvětšuje se také 

měrný povrch, což je pro heterogenní reakce zásadní.  

Fotochemický proces, který se uskutečňuje na polovodičové nanočástici, začíná 

excitací elektronu ve valenčním pásu za vzniku excitonu. Např. pro ZnS: 

        ZnS  
hν
→  ZnS + (e- + h+)       (3.4) 

 

Vzniklé nosiče náboje mohou být zachyceny v povrchových nebo podpovrchových pastích, 

mohou být zpětně rekombinovány za vzniku tepla či záření a nebo se mohou zúčastnit 

redukční či oxidační reakce s akceptorem či donorem elektronů adsorbovaným na povrchu 
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částice [75]. Pro celkovou fotoredukční či fotooxidační účinnost nanočástic je určující 

konkurence mezi rekombinací nosičů náboje a mezifázovým přenosem náboje. Vzhledem 

k rychlosti rekombinace fotogenerovaných nosičů náboje (řádově nanosekundy až 

milisekundy) je tedy pro zvýšení účinnosti potřeba jejich rychlé separace a odvodu k povrchu, 

kde se heterogenní fotochemické reakce odehrávají [76]. 

 

3.4.1 Redukční procesy 

Jednou z prvních oblastí výzkumu zahrnující polovodičové nanočástice byl rozklad 

vody za vzniku plynného vodíku [77]. Později se začaly objevovat vědecké práce zkoumající 

fotoredukční potenciál polovodičů pro degradaci organických barviv. Excitace elektronu přes 

zakázané pásmo vede k jednoelektronové redukci barviva následované disproporcionací 

meziproduktu na konečný dvouelektronový redukční produkt (leuco barvivo) [37]. Důležitou 

roli ve fotochemických procesech hraje radikál O2
•, který vzniká redukcí kyslíku v suspenzích 

polovodičů [78]. Redukce ketonů za vzniku alkoholů byla pozorována v metanolické suspenzi 

CdS za přítomnosti viditelného světla [79]. Redukce dusíku v přítomnosti ozařovaných 

nanočástic TiO2 ve vodném roztoku byla potvrzena vznikem amoniaku [80].  

Účinků polovodičových nanočástic za přítomnosti světla je využíváno také k redukci 

CO2 za vzniku využitelných organických látek [9, 81]. První pokusy o heterogenní katalýzu 

těchto reakcí byly provedeny v 80. letech 20. století za použití objemových částic polovodičů 

s vysokou stabilitou ve vodném prostředí jako např. TiO2, SrTiO3 a SiC. Oxid titaničitý je ze 

všech oxidů kovů pro redukci CO2 nejpoužívanější. Ačkoliv jsou nanočástice sulfidů kovů 

fotokatalyticky účinné, jejich problémem je fotokoroze. Fotogenerované díry, pokud nejsou 

účinně rekombinovány pomocí vhodného donoru elektronů, způsobují anodickou korozi [37]. 

Jako donory elektronů vhodné k jejímu potlačení jsou uváděny např. trimetylamin [8], 

trietylamin [82] nebo hydroxid sodný [81]. Jako produkty redukce CO2 literatura v závislosti 

na reakčních podmínkách uvádí vodík, oxid uhelnatý, methan, methanol, formaldehyd, 

kyselinu mravenčí, formiát, ethan, ethanol, acetaldehyd, ethylen [8].  

 

3.4.2 Mechanismus fotoredukce CO2 

Počáteční reakci probíhajících dějů v případě nanočástic ZnS popisuje rovnice (3.4). 

Vzniklá kladně nabitá díra h+ se dále účastní reakce rozkladu vody podle [81]:  

2 H2O + 4 h+ → O2 + 4 H+ (3.5) 
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Rozpuštěný CO2 je redukován při styku s povrchem pevné fáze [9, 83]: 

CO2 + 2 H+ + 2 e- → CO(g) + H2O  E0 = -0,52 V (3.6) 

CO2 + 6 H+ + 6 e- → CH3OH + H2O E0 = -0,38 V (3.7) 

CO2 + 8 H+ + 8 e- → CH4(g) + 2 H2O  E0 = -0,24 V (3.8) 

CO2 + 4 H+ + 4 e- → C + 2 H2O  E0 = -0,2 V (3.9) 

CO2 + 2 H+ + 2 e- → HCOOH  E0 = -0,61 V (3.10) 

CO2 + 4 H+ + 4 e- → HCHO + H2O E0 = -0,48 V (3.11) 

 

Redukční potenciály výše uvedených poločlánkových reakcí jsou vztaženy ke standardní 

vodíkové elektrodě při pH = 7. Někteří autoři [84] také zmiňují vznik radikálu CO2
••••- 

adsorbovaného na povrchu částice: 

CO2 + e- → CO2
••••-

(ad)  (3.12) 

 

a jeho další reakce podle rovnic: 

CO2
••••-

(ad) + H+ + e- → HCOO- (3.13) 

CO2
••••-

(ad) + H+ + e- → CO + OH- (3.14) 

CO2
••••-

(ads) + CO2 + e- → CO + CO3
2- (3.15) 

 

CO2 se v roztoku v závislosti na pH může vyskytovat také jako hydrogenuhličitan nebo 

kyselina uhličitá:  

CO2(aq) + H2O  H+  + HCO3
- pKa = 6,4 (3.16) 

HCO3
- + H2O  H+  + CO3

2- pKa = 10,3 (3.17) 

 

Co se týká redukce HCO3
- a CO3

2-, literatura uvádí různé informace o schůdnosti této reakce 

[85]. Teeter a van Rysselberghe [86] publikovali závěry, podle kterých není redukce HCO3
- 

ani CO3
2- možná. Hori a Suzuki [87] ve své práci poukazují na možnou elektrochemickou 

redukci HCO3
-, která ovšem probíhá velmi pomalu vzhledem k pomalé disociaci, která 

redukci předchází:  

HCO3
- → CO2 + OH- (3.18) 
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Stalder et al. [88] naproti tomu poukázali na možnost chemické redukce iontů CO3
2- vodíkem 

na paladiovém katalyzátoru. Rophael et al. [89] publikovali možnost fotokatalytické redukce 

uhličitanových iontů na metanol a další organické látky na katalyzátoru TiO2 pokrytém 

platinou nebo ftalocyaninem v přítomnosti záření o vlnové délce 354 nm.  

 

3.4.3 Oxidační procesy 

Fotogenerované díry v nanočásticích mohou reakcí s vodou nebo hydroxylovými ionty 

poskytovat OH• radikály, které mohou oxidovat organické látky adsorbované na povrchu 

částic. Limitujícím faktorem v těchto procesech je nadbytek generovaných elektronů [78]. 

Mezi možné aplikace nanočástic ve fotooxidačních reakcích patří rozklad organických 

sloučenin jako jsou např. uhlovodíky, halogenované aromáty, alkoholy, fenoly, halogenované 

bifenyly, aldehydy, karboxylové kyseliny, surfaktanty, aminy, herbicidy, barviva, aj. na CO2, 

vodu  a jednoduché minerální kyseliny [37, 90, 91].  

 

3.4.4 Mechanismus fotooxidace fenolu 

Důležitou roli při oxidaci fenolu hrají hydroxylové radikály OH•. Několik možných 

reakcí probíhajících při jejich vzniku popisují rovnice (3.19 – 3.26). Elektrony jsou zachyceny 

rozpuštěnými molekulami kyslíku za vzniku superoxidových iontů – radikálů O2
•-, které jsou 

v rovnováze se svou konjugovanou kyselinou HO2
• (pKa = 4,8) [92]. Dva radikály HO2

• tvoří 

peroxid vodíku a kyslík [93, 94]. V následujícím kroku je peroxid vodíku rozložen na 

hydroxylový radikál a hydroxidový anion nebo v přítomnosti záření na dva hydroxylové 

radikály.  

e- + O2 → O2
•- (3.19) 

O2
•- + H+  HO2

• (3.20) 

2 HO2
• → H2O2 + O2 (3.21) 

H2O2 + e- → OH• + OH- (3.22) 

H2O2 
hν
→ 2 OH• (3.23) 

 

Díry vzniklé fotoexcitací elektronu do vodivostního pásu mohou s vodou a/nebo s 

hydroxidovými ionty reagovat za vzniku hydroxylového radikálu: 

h+ + H2O → OH• + H+ (3.24) 
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h+ + OH- → OH• (3.25) 

 

Hydroxylové radikály jsou velmi silné oxidanty 

OH• + e- + H+  H2O (3.26) 

 

charakterizované standardní elektrochemickým potenciálem Eo = 2,6 – 2,8 V. [92, 95, 96]. 

Důležité kritérium pro degradaci organických látek je, aby redoxní potenciál dvojice 

H2O/OH• ležel v zakázaném pásmu daného polovodiče [76]. 

 V případě fotooxidace fenolu samotným UV zářením nedochází k produkci děr. 

Reaktivní radikály vznikají fotolýzou vody [97]. Možné probíhající reakce popisují rovnice 

[98]: 

H2O 
hν
→ OH• + H• (3.27) 

H2O 
hν
→ OH• + H+ + e- (3.28) 

O2 + H• → HO2
•  (3.29) 

O2 
 + e- → O2

•- (3.30) 

 

Superoxidový radikál může dále reagovat podle rovnice (3.20). 

Fenol i jeho radikál může reagovat s radikály OH• a HO2
• za vzniku mnoha 

meziproduktů, jako např. 1,2- a 1,4-dihydroxybenzeny a následně orto- a para-bezochinony. 

 

(3.31)

 

Benzochinony jsou dále radikály oxidovány přes dikarboxylové kyseliny na kyselinu 

šťavelovou a dále na kyselinu mravenčí [96], octovou [99] a další kyseliny [100], které jsou 

nakonec zoxidovány až na oxid uhličitý 
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(3.32)

 

 

 Kromě hydroxylových radikálů mohou generované díry reagovat s adsorbovanými 

látkami za vzniku jejich radikálů [93]. Takto může vzniknout fenolový radiál:  

 

(3.33)

  

 

který reaguje reakcemi popsanými rovnicemi (3.31) a (3.32). 

 

3.4.5 Kinetika chemických reakcí 

 Chemická kinetika se zabývá dvěma okruhy – rychlostmi chemických reakcí a 

reakčními mechanismy. Rychlost chemické reakce je závislá na časové změně koncentrace 

sledované látky podle obecné rovnice:  

 
d1

d
i

i

c
r

tν
=  (3.34) 

kde νi je stechiometrický koeficient (záporný u reaktantů, kladný u produktů). Vzhledem 

k závislosti této definice na zápisu chemické reakce se také často používá rychlost úbytku 

nebo přírůstku koncentrace určité látky.  

Kinetická (rychlostní) rovnice vyjadřuje závislost reakční rychlosti na reakčních 

podmínkách. Pro jednoduchou reakci zapsanou A + 2B → 3C má rychlostní rovnice podobu:  

d

d
A

A A B

c
r kc c

t
α β=− =  (3.35) 

 kde k je teplotně závislá rychlostní konstanta a exponenty α a β se nazývají dílčími řády 

reakce vzhledem ke složkám A a B. Stanovují se experimentálně a jejich součet dává celkový 

řád reakce.  
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 Stechiometrický zápis chemické reakce nemusí vždy odpovídat jejímu skutečnému 

průběhu. V tom případě je možné reakci rozepsat na sled tzv. elementárních reakcí. Takto se 

označuje reakce, kde stechiometrický zápis přesně vystihuje její mechanismus. Podle počtu 

molekul, které spolu reagují, rozlišujeme elementární reakce monomolekulární (např. 

radioaktivní rozpad), bimolekulární (nejčastější) nebo trimolekulární (vzácné). V praxi se 

často setkáváme se dvěma a více současně běžícími reakcemi. Z hlediska reakčních 

mechanismů vícenásobných reakcí rozlišujeme [5]: 

• Simultánní reakce – reakce nemají žádnou společnou složku. 

• Bočné (paralelní) reakce – z reagující složky vzniká více různých produktů, řídícím 

dějem je děj nejrychlejší. 

• Následné reakce – z výchozí látky vzniká meziprodukt, který dále reaguje za vzniku 

konečného produktu, řídícím dějem je děj nejpomalejší. 

• Vratné (protisměrné) reakce – reakce probíhá jak od výchozích látek k produktům, tak 

i opačným směrem. V rovnovážném stavu vratných reakcí se vyskytují reaktanty i 

produkty v nezanedbatelném množství.  

 

3.4.6 Heterogenní kinetika 

 O reakcích probíhajících za účasti alespoň dvou fází hovoříme jako o heterogenních 

reakcích. S ohledem na zaměření této práce uvažujme reakci, které se odehrává na povrchu 

pevné fáze a reagující látky jsou v kapalné fázi. K vlastní reakci dochází na rozhraní těchto 

dvou fází. Ovšem na celkový děj je potřeba nahlížet jako na sled sedmi dílčích kroků: 

1. transport výchozích látek z kapalné fáze k povrchu pevné fáze konvekcí a difuzí 

(vnější difuze) 

2. transport výchozích látek z vnějšího k vnitřnímu povrchu pevné fáze (vnitřní difuze) 

3. adsorpce výchozích látek na povrchu pevné fáze 

4. povrchová reakce 

5. desorpce produktů 

6. transport produktů od vnitřního povrchu pevné fáze (vnitřní difuze) 

7. transport produktů od vnějšího povrchu pevné fáze do kapalné fáze (vnější difuze) 
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Celý děj může být navíc komplikován výměnou reakčního tepla s prostředím. Jelikož se 

jedná obecně o reakce následné, výsledná rychlost celého děje je ovlivňována nejpomalejších 

krokem. 

 Transport látek mezi vnějším povrchem pevné fáze a kapalnou fází obecně závisí na 

hydrodynamických a difuzních vlastnostech soustavy (rychlost proudění kapaliny, velikost 

částic, difuzní koeficienty). Vnitřní difuzi pak ovlivňuje také struktura pórů a koncentrační 

gradienty složek.  

 Adsorpce je děj, při kterém dochází na mezifázovém rozhraní ke zvýšení koncentrace 

dané látky ve srovnání s koncentrací látky uvnitř mobilní fáze. Podle druhu působících 

mezimolekulárních sil rozlišujeme dva typy adsorpce – fyzikální a chemickou. Při fyzikální 

adsorpci jsou molekuly adsorbované látky vázány nespecifickými a nesměrovými slabými 

van der Waalsovými silami, sorpce je reverzibilní a umožňuje vznik polymolekulární 

adsorbované vrstvy. Chemisorpce se uskutečňuje silami blízkými chemické vazbě, je 

specifická a vzniká pouze monovrstva adsorbované látky. Kvantitativně adsorpci popisují tzv. 

adsorpční izotermy – závislosti adsorbovaného množství na koncentraci (kapalina) nebo tlaku 

(plyn) látky. Adsorpce je ve většině případů děj exotermní, adsorpční tepla chemisorpce jsou 

řádově stokrát větší (40-400 kJ mol-1) než u fyzikální adsorpce (0,3-3 kJ mol-1) [101, 102].  

 

3.5 Fotochemické reakce v přítomnosti ZnS a CdS  

 ZnS a CdS jsou polovodičové materiály vhodné pro fotochemické reakce, k čemuž je 

předurčují i hodnoty energie zakázaného pásma 3,7 eV pro objemový ZnS a 2,4 eV pro 

objemový CdS. Energetický diagram na Obr. 3.7 uvádí porovnání redoxních potenciálů ZnS, 

CdS, TiO2 a dalších vybraných polovodičů pH = 0. Mezi příklady využití nanočástic ZnS a 

CdS pro heterogenní fotoreakce patří např. fotoredukce oxidu uhličitého [8, 9, 84], 

fotodegradace organických barviv [91, 103], fotodegradace toxických organických polutantů 

ve vodách [76, 104], fotochemický rozklad vody [105 – 107] atd. První zprávu o fotoredukci 

CO2 v přítomnosti CdS publikoval Inoue et al. v roce 1979 [108]. Kromě energetičtějšího 

ultrafialového záření je možné provádět fotochemické reakce i v přítomnosti viditelného 

světla. Kanemoto et al. [109] publikoval studii zabývající se fixací CO2 do organických 

sloučenin ozařováním suspenze nanočástic CdS v roztoku dimetylformamidu a trietylaminu 

viditelným světlem (λ > 400 nm).  
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Obr. 3.7. Znázornění potenciálů valenčních a vodivostních pásů ZnS, CdS a dalších 
polovodičů při pH = 0 vůči standardní vodíkové elektrodě. 

  

Základním předpokladem pro průběh fotoreakce v přítomnosti nanočástic je, že 

hodnota jejího standardního elektrochemického potenciálu leží v potenciálovém rozmezí 

excitonu (e- a h+) daného materiálu. Potenciály několika reakcí redukce CO2 vůči energii 

zakázaného pásma ZnS jsou znázorněny na Obr. 3.8. Z tohoto srovnání je zřejmé, že redukce 

CO2 na uvedené produkty je termodynamicky schůdná. 

 

 

Obr. 3.8. Energetický diagram objemového ZnS vzhledem k několika redukčním reakcím CO2 
v roztoku při pH = 7 vůči nasycené kalomelové elektrodě. (Převzato z [8].) 

  

Redoxní potenciály elektronu a díry sice nejsou známy, ale pravděpodobně mají 

hodnotu o několik desetin voltu pod hranicí vodivostního a nad hranicí valenčního pásma 

[63]. V praxi se v těchto souvislostech jedná o energii zakázaného pásma daného 
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polovodičového materiálu. V případě ZnS literatura uvádí různé hodnoty rozmezí mezi 

valenčním a vodivostním pásem, viz. Tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2. Hodnoty potenciálů valenčního a vodivostního pásu ZnS podle různých autorů.  

Zdroj 
Horní hranice 

valenčního pásu [V] 
Dolní hranice 

vodivostního pásu [V] 
pH 

Referenční 
elektroda 

[110] +2,56 -1,04 0 NHE 

[63] +1,8 -1,8 7 NHE 

[8] +1,77 -1,89 7 SCE 

[111] +1,85 -1,75 7 NHE 

Pozn. NHE – Normal Hydrogen Electrode (standardní vodíková elektroda), SCE - Saturated 
calomel electrode (nasycená kalomelová elektroda). NHEpH=7 = NHEpH=0 – 0,41 nE, kde nE je 
počet protonů na jeden elektron. NHE = SCE + 0,24 V [9]. 
 

Zvyšování fotochemické účinnosti materiálů na bázi nanočástic je cílem velkého 

množství vědeckých prací a je k ní přistupováno s pomocí různých metod. Xiao et al. [69] 

popisuje přípravu nanokompozitu CdS a jílového minerálu rektoritu kationtovou výměnou 

kademnatého iontu s následnou sulfurizací. Bylo zjištěno, že CdS se v kompozitu vyskytuje 

ve formě pilířků a nanočástic včleněných do struktury rektoritu. Tento nanokompozit 

vykazoval lepší fotochemické vlastnosti ve srovnání se samotným rektoritem i částicemi CdS. 

Působením rektoritu se také zvýšila odolnost částic CdS vůči fotokorozi. Fotochemická 

účinnost bývá běžně zvyšována také dopováním nanočástic atomy jiného prvku. Inoue et al. 

[112] popisuje fotoredukci CO2 pomocí částic ZnS dopovaných různými kovy (Cu, Ag, Ni, 

Pb, Cd). Všechny takto upravené materiály vykazovaly vyšší účinnost než nedopovaný ZnS. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo s částicemi ZnS dopovanými kadmiem, kdy kvantová 

účinnost fotochemické přeměny dosáhla 32,5%, což byl dvojnásobek oproti nedopovanému 

ZnS. Dalšími běžně používanými dopanty jsou Mn, Fe, Se, Cr, Co, In, Ga, Eu atd. 

Dopováním lze také připravit částice aktivní ve viditelném světle. Kudo a Sekizawa 

[113] tak dokázali uvolňovat vodík z vodného roztoku Na2SO3 za použití viditelného světla o 

vlnové délce 420 nm a ZnS dopovaného mědí nebo CdS dopovaného platinou. Liu et al. [84] 

využíval pro fotoredukci CO2 povrchově modifikované částice CdS v různých organických 

rozpouštědlech, kdy složení směsi produktů se ukázalo být závislé na použitém rozpouštědle.  

Jedním z důvodů nízké účinnosti fotoreakcí může být špatná adsorpce reaktantu na 

povrch polovodičových částic. Ta může být usnadněna fixací nanočástic na materiály 
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s vysokým měrným povrchem. Např. deponováním ZnS a CdS na silikátovou či 

aluminosilikátovou matrici vzniká kompozit s vyšší fotochemickou účinností [63, 114 – 116].  

  

3.5.1 Fotokoroze nanočástic 

Nanočástice ZnS a CdS v přítomnosti rozpuštěného kyslíku podléhají působením UV 

záření oxidativní fotokorozi, která pro ZnS probíhá podle reakce [117] 

ZnS + 2O2 → Zn2+ + SO4
2-  (3.36) 

 

Popsána byla také nevratná oxidativní koroze působením fotogenerovaných děr za vzniku 

atomární síry podle reakce [118]: 

CdS + 2h+ → Cd2+ + S (3.37) 
 

Při fotokorozi dochází k poklesu jejich velikosti a výraznému nárůstu počtu povrchových 

defektů [119]. Ellery et al. [120] měřili koncentraci uvolněného zinečnatého kationtu 

v závislosti na délce osvitu ve srovnání s neozařovaným vzorkem, nárůst koncentrace byl 

výrazný zejména během prvních dvou hodin experimentu. Řízené fotokoroze se využívá k 

přípravě nanočástic o konkrétní velikosti, které se dá dosáhnout vhodnou volbou vlnové délky 

použitého záření. Současně pak dochází také k zúžení distribuční křivky velikosti nanočástic 

[121, 122].  

 

3.6 Fylosilikáty 

Fylosilikáty jsou jílové minerály, které bývají majoritní složkou jílů. Dělí se na 

planární a neplanární. Struktury planárních fylosilikátů obsahují spojité, dvojrozměrně 

periodické sítě tetraedrů a oktaedrů, zatímco u fylosilikátů neplanárních dochází ve 

strukturách k periodickému narušení planární fylosilikátové struktury nebo k ohnutí či 

cylindrickému svinutí fylosilikátových sítí. Mezi základní koordinační polyedry, z nichž jsou 

vybudovány struktury fylosilikátů, patří tetraedry a oktaedry. Centrálními kationty tetraedrů 

bývají kromě nejčastějšího Si4+
 také např. Al3+, Fe3+ a Ge4+. Centrálními kationty oktaedrů 

bývají Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Ca2+ a Li+. Jako anionty se kromě nejčastějšího O2-

vyskytují také OH-
 nebo F-

 u oktaedrů. Zmíněné polyedry se spojují do dvojrozměrných sítí 

[123]. Velký povrch jílových minerálů (malá velikost částic), vrstevnatá struktura a 

v některých případech také přítomnost hydratovaných vyměnitelných iontů v mezivrství 
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(např. u smektitů) umožňují nejen efektivní sorpci kovů a organických látek na povrch těchto 

porézních krystalů, ale také jejich fixaci v mezivrstevním prostoru [124]. 

 

3.6.1 Tetraedrická síť 

Dvojrozměrně periodické sítě tetraedrů, v nichž jsou tetraedry spojeny třemi vrcholy a 

čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo k rovině sítě tetraedrů, vykazují v 

idealizovaném případě hexagonální symetrii [123], viz Obr. 3.9. 

 

 

Obr. 3.9. Tetraedrická síť. A - polyedrické zobrazení, B - atomární zobrazení, pohled shora. 
(Převzato z [125].) 

 

3.6.2 Oktaedrická síť 

Oktaedry v sítích na rozdíl od tetraedrů nesdílejí pouze vrcholy, ale také polovinu 

svých hran. V tomto seskupení (viz. Obr. 3.10.) tvoří dolní aniontové trojice oktaedrů jednu 

rovinu aniontů a horní trojice druhou. Vzdálenost mezi horní a dolní rovinou aniontů je tzv. 

výška oktaedrické sítě. Rovina oktaedrických kationtů leží uprostřed mezi oběma rovinami 

aniontů. 
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Obr. 3.10. A – oktaedr, B – oktaedrická síť. (Převzato z [125].) 

 

Centrální pozice může být buď obsazena konkrétním kationtem, nebo může být vakantní, tj. 

neobsazená. Podle toho lze rozdělit oktaedrické sítě na tři skupiny [123]:  

• trioktaedrické – všechny centrální pozice obsazeny kationty  

• dioktaedrické – dvě ze tří centrálních pozic obsazeny kationty a třetí vakantní 

• monooktaedrické – dvě ze tří centrálních pozic vakantní, třetí obsazena kationtem 

 

3.6.3 Vzájemná vazba tetraedrických a oktaedrických sítí 

Obecně ve strukturách fylosilikátů dochází ke spojení buď dvou tetraedrických sítí, nebo ke 

spojení tetraedrické a oktaedrické sítě. Můžeme rozlišit tři varianty spojení: 

• spojení dvou tetraedrických sítí realizované mezi bazálními kyslíky těchto sítí 

• spojení oktaedrické a tetraedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových atomů. 

Vznikají buď vrstvy 1:1, kdy dochází ke spojení jedné tetraedrické a jedné oktaedrické 

sítě pomocí společné roviny kyslíkových atomů, nebo vrstvy 2:1, kdy dochází ke 

spojení jedné oktaedrické a dvou tetraedrických sítí s opačnou polaritou pomocí dvou 

společných rovin kyslíkových atomů (viz. Obr. 3.11). 

• spojení oktaedrické a tetraedrické sítě a to mezi bazálními kyslíky tetraedrické sítě a 

rovinou aniontů OH-
 sítě oktaedrické [123]. 
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Obr. 3.11. Struktura vrstev 1:1 a 2:1. (Převzato z [126].) 

 

3.6.4 Smektity 

Smektity jsou planární fylosilikáty charakteristické dioktaedrickým nebo 

trioktaedrickým typem vrstev 2:1 (spojení jedné vrstvy oktaedrů se dvěma vrstvami 

tetraedrů), jejich nábojem pohybujícím se v rozmezí 0,2-0,6 a přítomností hydratovaných 

vyměnitelných kationtů v mezivrství. Tyto fylosilikáty se vyskytují v podobě velmi malých 

krystalků s často porušenou strukturou, což je hlavní důvod, proč nebyla dosud jednoznačně 

vyřešena jejich struktura. Chemické složení smektitů lze obecným krystalochemickým 

vzorcem vyjádřit takto:  

(Miv.nH2O)(Ry
3+Rz

2+Ru
+ 
3-y-z-u)(Si4-w(Al,Fe3+)w)O10(OH)2 

kde Mi jsou mezivrstevní vyměnitelné kationty, jimiž je kompenzován náboj x vrstvy 2:1, 

x = 6+w-3y-2z-u, R symbolizují oktaedrické kationty (Al3+, Fe3+, Cr3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, 

Ni2+, Zn2+, Co2+, Ca2+, Li+) a  vakantní oktaedrické centrální pozice [123]. 

 Důležitou vlastností smektitů je schopnost interkalace různých chemických látek do 

svého mezivrství. Tento proces je obvykle provázen nárůstem mezivrstevní vzdálenosti a 

uvolněním mezivrstevních kationtů. Jak již bylo naznačeno, tato vlastnost je základem pro 

využití smektitů coby sorbentů (odstraňování polutantů z životního prostředí – sorpce těžkých 

kovů, organických látek) nebo pro modifikaci původních vlastností smektitů za vzniku 

nových materiálů, např. nanokompozitů [127].  
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3.6.5 Montmorillonit 

Montmorillonit je jílový minerál patřící mezi dioktaedrické smektity a je 

charakteristický tím, že nevykazuje žádnou nebo jen velmi nízkou míru substituce Al3+
 za 

Si4+. Náboj vrstvy 2:1 je tak vyvolán především oktaedrickou substitucí. Idealizovaný 

montmorillonit je reprezentován tímto krystalochemickým vzorcem: 

0,5Mi+ (Al1,5Mg0,51,0)(Si4,0)O10(OH)2 

Ve skutečnosti se však jako oktaedrické kationty objevují také Fe2+
 a Fe3+

 a existuje určitá 

substituce Al3+
 za Si4+

 v tetraedrech, tím pádem je proměnlivé i celkové chemické složení, na 

základě čehož došlo k rozdělení montmorillonitů na několik typů [128]: 

• typ Wyoming s relativně nízkým nábojem na vrstvách: 

Mi+
0,37(Al1,55Fe3+

0,15Fe2+
0,01Mg0,291,00)(Si3,93Al0,07)O10(OH)2 

• typ Cheto se středně velkým nábojem na vrstvách: 

Mi+
0,50(Al1,48Fe3+

0,12Fe2+
0,02Mg0,381,00)(Si3,90Al0,10)O10(OH)2 

• typ Otay s relativně vysokým nábojem na vrstvách: 

Mi+
0,64(Al1,39Fe3+

0,06Mg0,551,00)(Si3,97Al0,03)O10(OH)2 

• typ Fe-montmorillonitu s obsahem Fe > 0,3 

 

Struktura montmorillonitu je schematicky znázorněna na Obr. 3.12.  

 

 

Obr. 3.12. Struktura montmorillonitu (Převzato z [129], upraveno). 
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V mezivrství smektitů mohou vystupovat jak jednomocné (Na+, K+), tak dvojmocné 

(Ca2+, Mg2+) kationty. Tyto kompenzují negativní náboj vrstev 2:1, což znamená, že při 

náboji x=0,5 na vzorcovou jednotku obsadí jednomocné kationty polovinu možných pozic v 

mezivrství, zatímco dvojmocné kationty obsadí jen jednu čtvrtinu. Důležitá je také přítomnost 

molekul vody, které vytvářejí hydratační obaly kationtů. Šířka mezivrství montmorillonitu 

d001 bez vody je 0,96 nm, s rostoucím počtem molekul vody se mezivrstevná vzdálenost 

zvětšuje. Ukazuje se, že na jeden atom K připadají v mezivrství montmorillonitu 3-4 

molekuly vody, 4-5 molekul na jeden atom Na a až 13 molekul na jeden atom Ca. Tímto je 

možné vysvětlit výrazně větší mezivrstevní vzdálenosti u Ca-smektitů oproti Na-smektitům 

[123].  

 

3.7 Vybrané environmentálně rizikové látky 

3.7.1 Oxid uhličitý 

 Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu. Vzniká při oxidaci 

organických látek (slučování s kyslíkem), jako konečný produkt metabolické přeměny živin u 

většiny živočichů, dá se také připravit tepelným nebo chemickým rozkladem uhličitanu 

vápenatého. Molekula CO2 má lineární strukturu. Vzhledem k experimentálně zjištěné délce 

vazby mezi uhlíkem a kyslíkem 115 pm, která je kratší než dvojná vazba C=O v ketonech 

(122 pm), jsou uvažovány také dvě mesomerní formy: 

 

Od oxidu uhličitého odvozujeme nestálou slabou kyselinu uhličitou [130]. 

CO2 má široké uplatnění v průmyslu jako chemická surovina pro syntézu, 

v potravinářství, jako chladicí médium pro různé aplikace, v protipožární ochraně atd. Oxid 

uhličitý je považován za významný skleníkový plyn. Jeho koncentrace v zemské atmosféře je 

přibližně 0,04 %, výrazné množství CO2 je také rozpuštěno v oceánech a vázáno živou 

hmotou. Vzhledem k stabilitě CO2 je jeho chemická přeměna na využitelné sloučeniny 

poměrně náročná. Běžná redukce vyžaduje poměrně vysoké reakční teploty a tlaky. Přeměna 

CO2 za mírnějších reakčních podmínek je na druhou stranu možná při elektrokatalytické 

přeměně [131], při sonochemické redukci [132] nebo při použití fotokatalyzátorů [8]. 
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3.7.2  Fenol 

 Fenoly jsou sloučeniny, které obsahují hydroxylovou skupinu vázanou na aromatické 

jádro. Název skupiny pochází od nejjednodušší zástupce – fenolu. Několik zástupců skupiny 

fenolů: 

 

Fyzikálními vlastnostmi se fenoly podobají alkoholům, chemickými se však vzhledem 

k přítomnosti aromatického kruhu liší. Fenoly jsou oproti alkoholům kyselejší, kyselost se 

navíc zvyšuje zavedením elektronakceptorního substituentu (např. nitroskupiny) na 

aromatické jádro. Účinek těchto skupin je aditivní. Kyselost naopak snižují elektrondonorní 

skupiny, např. methylová -CH3 [133]. 

 Fenol je v čistém stavu bílá krystalická látka. Pro živé organismy je toxická, vykazuje 

karcinogenní a mutagenní účinky. Do životního prostředí může pronikat z chemických výrob 

(výroba plastů, pesticidů, pigmentů, antiseptik),  při zpracování koksu, emisemi ze 

spalovacích motorů a požárů atd. Fenol je z vodného prostřední možno odstranit např. 

fotodegradačně [134], elektrokatalytickou oxidací [135], adsorpcí [136], ultrazvukovou 

degradací [137] nebo biodegradací [138].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB-TUO, FMMI, Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu.  
Ing. Ondřej Kozák - Příprava nanokompozitů ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro 

fotoredukci a fotooxidaci vybraných látek.

 

 33 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie a materiály 

Použité chemikálie byly čistoty p.a.: octan zinečnatý (Zn(AcO)2), octan kademnatý 

(Cd(AcO)2), sulfid sodný (Na2S), fenol, dusičnan zinečnatý (Zn(NO3)2) (vše Lachema, ČR), 

cetyltrimetylamonium bromid, dodecyltrimetylamonium bromid, cetylpyridinium chlorid (vše 

Sigma, USA), tetrametylamonium bromid (Merck, Německo), oktadecyltrimetylamonium 

bromid (Aldrich Chemie, Německo), deionizovaná voda čištěná reverzní osmózou (Aqua 

Osmotic, ČR). Pro srovnávací pokusy byl použit fotokatalyzátor TiO2 Evonik P25 (Precheza, 

ČR).  

Jako stabilizující matrice byl použit sodný montmorillonit (MMT) typu SWy 2 (Crook 

County, Wyoming, USA), resp. jeho sedimentačně oddělená frakce s částicemi o velikosti 

< 5 m. Kationtová výměnná kapacita (CEC) této frakce byla určovaná na základě 

iontovýměnné reakce mezi MMT(s) a roztokem octanu amonného. Celý proces je založen na 

schopnosti MMT zachycovat z roztoku ionty (NH4
+) a místo nich uvolňovat ze své struktury 

ionty jiné (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, …), po určité době dochází k ustavování termodynamické 

rovnováhy, která závisí na druhu a koncentraci vyměňovaných iontů v roztoku. Výměnná 

kapacita daná počtem miliekvivalentů (tzn. milimolů jednomocných iontů) vázaných na 1 g 

suchého materiálu měla pro použitý materiál hodnotu 1,23 meq g-1. Sumární vzorec použitého 

MMT stanovený pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie má podobu 

(Na0,40K0,02Ca0,01) (Al1,31Mg0,39Fe3+
0,25Ti0,02) (Si4)O10(OH)2.

 

 

4.2 Příprava nanokompozitů ZnS, CdS a montmorillonitu 

Pokus o přípravu nanočástic ZnS v mezivrství montmorillonitu byl proveden tak, že 

čistý montmorillonit byl nejprve interkalován zinečnatými ionty z roztoku dusičnanu 

zinečnatého (c = 20 mmol l-1) a byl tak připraven materiál ozn. Zn-MMT. Tento materiál byl 

sulfurizován ve 100 ml roztoku Na2S (10 mmol l-1). Koncentrace Na2S byla zvolena 

dvojnásobná oproti stechiometricky potřebnému množství vzhledem k naadsorbovanému 

množství Zn2+. Výsledný materiál byl označen Zn-MMTsulf. 
 

Druhým způsobem přípravy nanokompozitu ZnS a montmorillonitu byla příprava 

nanočástic v roztoku a jejich následná depozice na MMT. Nanočástice ZnS byly připraveny 

chemickým srážením ve vodném roztoku z prekurzorů za přítomnosti stabilizující látky i bez 
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ní. Byl sledován vliv zvoleného stabilizátoru a jeho koncentrace na velikost vznikajících 

částic. Byl sledován také vliv teploty při srážecí reakci na velikost částic.  

Jako modelový postup přípravy pro většinu dalších aplikací byla zvolena příprava 

nanočástic ZnS, resp. CdS z octanu zinečnatého, resp. kademnatého, sulfidu sodného a 

kationaktivního tenzidu cetyltrimetylamonium (CTA). 50 ml vodného roztoku Na2S 

(18 mmol l-1) a CTA (24 mmol l-1) bylo přidáno po kapkách do 250 ml intenzivně míchaného 

vodného roztoku Zn(OAc)2 resp. Cd(OAc)2 (2,4 mmol l-1). Molární poměr mezi prekurzorem 

zinku, resp. kadmia a síry byl stanoven na 1:1,5 z důvodu zvýšení množství iontů S2- 

dostupných pro reakci s iontem kovu a pro přípravu částic s nízkou hustotou defektů [139, 

140]. Po smíchání vznikla opticky transparentní suspenze označená ZnS-CTA, resp. 

CdS-CTA, v případě ZnS s namodralým, v případě CdS jasně žlutým zabarvením. Při 

sledování vlivu teploty na vlastnosti vznikajících nanočástic byly roztoky prekurzorů 

zchlazeny v laboratorní lednici. Po vyjmutí z lednice byly roztoky za intenzivního míchání na 

elektromagnetické míchačce smíchány a byla měřena teplota reakční směsi. 

300 ml suspenze ZnS-CTA, resp. CdS-CTA obsahující 0,5 mmol ZnS, resp. CdS bylo 

následně třepáno po dobu 24 hodin s 0,5 g MMT za použití třepačky GFL-3018 (Německo), 

při počtu 170 otáček za minutu. Vzniklý nanokompozit, označený ZnS-MMT, resp. 

CdS-MMT byl po odstředění v laboratorní odstředivce MPW-350 (Polsko) filtrován pomocí 

filtračního zařízení Sartorius (Německo), několikrát promyt deionizovanou vodou a vysušen 

při 70 °C v sušárně Ecocell (ČR).  

Alternativně bylo provedeno po filtraci disperze ZnS-MMT její vymražení při -24 °C 

ve vakuu pro minimalizaci Brownova pohybu a tedy uchování struktury kompozitu ve 

filtračním koláči podobné uspořádání v disperzi. Vzniklý nanokompozit byl označen 

ZnS-MMT*. Pro účely měření specifických povrchů byly připraveny také kompozity 

montmorillonitu a disperzí objemového ZnS, resp. CdS připravených totožným postupem 

přípravy jako ZnS-MMT a CdS-MMT, ovšem bez přítomnosti CTA. Tyto kompozity byly 

ozn. ZnSb-MMT, resp. CdSb-MMT.  

Není-li uvedeno jinak, všechny výše popsané kroky přípravy probíhaly při laboratorní 

teplotě a tlaku. 
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4.3 Použité instrumentální analytické metody  

UV-VIS spektrometrie 

UV-VIS spektra byla měřena v křemenných kyvetách o šířce 1 cm pomocí přístroje 

UV-VIS spectrometer Lambda 35 (Perkin Elmer, USA).  

 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) 

Obsah kovů v roztocích a suspenzích byl stanoven pomocí atomového absorpčního 

spektrometru AA280FS (Varian Inc., Austria) s plamenovou atomizací (acetylen – vzduch). 

 

Fotoluminiscenční spektroskopie 

Při měření luminiscence byl vzorek excitován He-Cd laserem (1 mW, λ = 325 nm). Laserový 

paprsek byl fokusován 10 cm čočkami na vzorek umístěný na skleněné podložce. 

Fotoluminiscenční záření bylo nabíráno pod úhlem 45° a fokusováno na vstupní štěrbinu 

spektrometru (Multispec, Oriel) s CCD kamerou. Měření byla provedena pracovníky Katedry 

chemické fyziky a optiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

RTG prášková difrakce  

RTG prášková difraktometrie byla provedena pomocí přístroje INEL s pozičně 

citlivým detektorem CPS 120 (Francie) odrazovou technikou s použitím rotačního kovového 

držáku vzorku, Ge-monochromátoru, měděné anody (CuKα-záření, λ = 1,54056 nm) a 

generátoru 60 kV. Vzorky byly analyzovány v okolní atmosféře za konstantních podmínek po 

dobu 1500 s při 28 kV a 20 mA. RTG difrakční analýza byla provedena pracovníky Centra 

nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava. 

 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Studium distribuce nanočástic na povrchu montmorillonitu a jeho morfologie bylo 

provedeno za pomoci skenovacího mikroskopu XL 30 Philips vybaveného detektorem 

zpětného rozptylu elektronů (BSE) Robinson. Práškové vzorky byly před zkoumáním pokryty 

v ionizační komoře vrstvou zlata a platiny. SEM analýza byla provedena pracovníky Centra 

nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava. 

Skenovací elektronová mikroskopie s autoemisní tryskou (Field emission scanning 

electron microscopy – FESEM) byla provedena pomocí mikroskopu JEOL JSM-7500F při 
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napětí 2 kV v běžném uspořádání pro sekundární elektrony (pro zjištění topografie povrchu) a 

odražené elektrony. Měření FESEM bylo provedeno pracovníky Institutu fyziky, VŠB-TU 

Ostrava. 

 

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Transmisní elektronová mikroskopie pevných nanokompozitů byla provedena pomocí 

elektronového mikroskopu JEM 2010 (Jeol, Japan) při napětí 160 kV. Pro TEM měření byla 

na měděnou mřížku s uhlíkovou vrstvou nanesena kapka vodné disperze nanokompozitu. 

Pomocí TEM byla provedena také elektronová difrakce se selekční clonou. TEM analýza byla 

provedena pracovníky Katedry fyzikální chemie Palackého univerzity v Olomouci.  

 

Plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie 

Plynné a kapalné vzorky reakčních produktů fotoredukce CO2 byly analyzovány 

pomocí plynového chromatografu (GC-Agilent Technologies 6890N). Pro analýzu plynných 

vzorků byly použity kolony Molsieve a HP Poraplot Q. Kalibrace byla provedena 

certifikovanými plyny (1,5 mol. % CH4; 0,987 mol. % H2; 0,0493 mol. % C2H6; 2,02 mol. % 

CO a 99,999 mol. % CO2). Pro analýzu kapalných vzorků byly použity kolony HP-5 (5 %-

fenyl-metylpolysiloxan). Nosným plynem bylo v obou případech helium. Analýzy byly 

provedeny pracovníky Centra nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava. 

Kapalné vzorky reakčních produktů fotooxidace fenolu byly analyzovány pomocí 

plynového chromatografu (Varian CP-3800) s hmotnostním detektorem (Varian Saturn 2000 

ion-trap). Byla použita DB-5 kolona (5 %-fenyl-metylpolysiloxan) o délce 60 m a vnitřním 

průměru 0,25 m. Nosným plynem bylo helium. Před analýzou byla provedena extrakce látek 

do relativně polárního organického rozpouštědla dichlormetanu a derivatizace 

acetanhydridem. Analýzy byly provedeny pracovníky laboratoře Labtech Paskov. 

 

Kapilární izotachoforéza 

Kapalné vzorky reakčních produktů fotoredukce CO2 a fotooxidace fenolu byly 

analyzovány pomocí kapilární izotachoforézy s cílem nalezení možných produktů degradace 

fenolu a stanovení míry fotokoroze nanočástic ZnS a CdS měřením obsahu síranů. Byl použit 

izotachoforetický analyzátor EA 102 (Villa-Labeco, Slovensko) se dvěma kapilárami z 

fluorovaného kopolymeru ethylen-propylen – předseparační kapilára o vnitřním průměru 0,8 
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mm a délce 90 mm a analytická kapilára o vnitřním průměru 0,3 mm a délce 200 mm. Obě 

kapiláry byly vybaveny vodivostním detektorem. Hnací proud v předseparační kapiláře byl 

250 µA, v analytické kapiláře pak 50 µA. Pro měření bylo použito 30 µl vzorku. 

Jako vedoucí elektrolyt byl zvolen roztok HCl (10 mmol l-1, pH upraveno hystidinem 

na hodnotu pH = 5,5), jako koncový elektrolyt roztok kyseliny 2-(N-morfolino) etansulfonové 

(MES) (10 mmol l-1, pH upraveno NaOH na hodnotu pH =  6). 

 

Dynamický rozptyl světla 

Měření dynamického rozptylu světla (Dynamic light scattering - DLS) bylo provedeno 

při vlnové délce λ = 633 nm pomocí přístroje Zetasizer Nano ZS instrument (Malvern 

Instruments, UK). Pevný vzorek ve formě prášku byl dispergován v deionizované vodě za 

vzniku 0,1 % (obj.) disperze, která byla následně kavitována v proudu vody s rychlostním 

gradientem 26 m s-1/mm po dobu 4,5 minut. Disperze byly dále kavitovány ultrazvukem po 

dobu 10 minut. Pro měření pak byla použita frakce oddělená filtrací na membránovém filtru s 

velikosti pórů 450 nm. Měření DLS bylo provedeno pracovníky Institutu fyziky, VŠB-TU 

Ostrava.  

 

Měření zeta-potenciálu 

Měření zeta-potenciálu nanočástic ZnS, resp. CdS stabilizovaných tenzidem CTA bylo 

provedeno pomocí přístroje Zetasizer Nano ZS instrument (Malvern Instruments, UK) ve 

vodném prostředí při teplotě 25 °C. Měření zeta-potenciálu bylo provedeno pracovníky 

Institutu fyziky, VŠB-TU Ostrava. 

 

Měření specifického povrchu 

Specifický povrch nanokompozitů ZnS, resp. CdS a MMT byl měřen pomocí přístroje 

Sorptomatic 1990 (Thermo Electron Corporation, USA) a dusíku jako adsorbovaného plynu a 

vypočten za pomoci softwaru Advance Data Processing podle BET adsorpční izotermy při 

teplotě 77,3 K a při hodnotách relativního tlaku p/p0 ≤ 0,3. tzn. do začátku kapilární 

kondenzace. Měření specifického povrchu bylo provedeno pracovníky Katedry analytické 

chemie a zkoušení materiálu, VŠB-TU Ostrava. 
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Měření pH 

Pro měření pH byl použit laboratorní pH metr (WTW InoLab, Germany). Dvoubodová 

kalibrace byla provedena pomocí pufrů s hodnotami pH1 = 7.0 a pH2 = 4.0.  

 

4.4 Stanovení fotoredukční a fotooxidační aktivity ZnS-MMT, CdS-MMT 

4.4.1 Fotoredukce oxidu uhličitého 

Fotoredukce oxidu uhličitého probíhala v míchaném vsádkovém reaktoru kruhového 

průřezu s pevnou fází udržovanou ve vznosu, viz Obr. 4.1.  

 

 

Obr. 4.1. Schéma aparatury pro fotoredukci CO2. 

  

Jako zdroj záření byla použita rtuťová lampa o výkonu 8 W s emisním maximem 

254 nm a světelným tokem 4,4 mW cm-2. Z důvodu lepší rozpustnosti CO2 byla jeho 

fotoredukce prováděna v roztoku NaOH (0,2 mol l-1), který funguje také coby tzv. „hole 

scavenger“ - neutralizuje kladné díry vzniklé fotoexcitací a zvyšuje tím účinnost fotoredukce. 

Roztok NaOH byl před každým experimentem nasycen čistým CO2 jeho probubláváním. Pro 

experimenty bylo použito dávkování pevné fáze 1 g l-1 pro zamezení nežádoucího rozptylu 

světla [141, 142], reakční objem směsi byl 100 ml. Fotoredukce CO2 byla provedena v již 

sestaveném fotokatalytickém reaktoru na Katedře fyzikální chemie a teorie technologických 

pochodů, VŠB-TU Ostrava.  
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4.4.2 Fotooxidace fenolu 

Fotooxidace fenolu byla prováděna v přítomnosti UV záření v míchaném vsádkovém 

reaktoru kruhového průřezu s pevnou fází udržovanou ve vznosu, viz Obr. 4.2.  

 

 

Obr. 4.2. Schéma reaktoru pro fotooxidaci fenolu. 

 

Jako zdroj záření byla použita rtuťová lampa s emisním maximem při 254 nm. 

Hodnoty poskytovaného světelného toku změřené při dvou vlnových délkách (254 nm a 365 

nm) ve střední vzdálenosti místa reakce pomocí radiometru (UVP, USA) byly 83 mW cm–2 

při 254 nm a 30 mW cm–2 při 365 nm. Při všech experimentech bylo použito 70 ml roztoku 

fenolu (0,5 mmol l-1) a 0,1 g pevné fáze. Tato směs byla míchána po dobu 10 minut před 

započetím osvitu pro zajištění homogenizace. Pro srovnávací experiment se suspenzí 

nanočástic ZnS bez přítomnosti montmorillonitu byla použita koncentrace odpovídající 

množství nanočástic v používané navážce nanokompozitu ZnS-MMT, tedy 0,58 mmol l-1. 

Také byl studován vliv přítomnosti montmorillonitu na míru fotooxidace fenolu provedením 

totožných experimentů s různými navážkami čistého MMT.  

Teplota reakční směsi byla udržována pomocí externího termostatu U7C MLW 

(Německo) na 27 °C. Míra degradace fenolu byla stanovena fotometrickým měřením jeho 

koncentrace před a po reakci pomocí UV–VIS spektrometru Lambda 35 (Perkin Elmer, 
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USA). Použitá spektrofotometrická metoda zahrnuje reakci fenolu s diazoniovou solí 

p-nitroanilinu. Absorbance vzniklého azobarviva byly měřeny při vlnové délce 470 nm a 

odpovídající koncentrace fenolu byly spočítány podle kalibrační křivky.  

 

4.5 Zpracování dat 

Naměřená data byla zpracována programovým vybavením jednotlivých přístrojů. K 

vytváření tabulek, obrázků a grafů byly použity programy MS Excel 2002, MS Word 2002, 

Origin 6.0, QC Expert 2.7, CorelDRAW Graphics Suite X4 a Chemsketch 10.00. Všechny 

statistické výpočty byly provedeny na hladině významnosti α = 0,05. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Charakterizace sulfurizovaného interkalátu Zn-MMT 

Pokus o přípravu nanočástic ZnS v mezivrství montmorillonitu byl proveden 

sulfurizací montmorillonitu interkalovaného zinečnatými ionty, viz. kapitola 4.2. Během 

sulfurizace nebyl zaznamenán nárůst mezirovinné vzdálenosti MMT, ta naopak mírně 

poklesla až pod hodnotu d001 původního sodného montmorillonitu. V mezivrství tedy 

sulfurizací kationtů Zn2+ nanočástice ZnS nevznikly, na rozdíl od závěrů některých autorů o 

tvorbě nanočástic v mezivrství vrstevnatých jílů [67, 143, 144]. Také došlo k destabilizaci 

vrstevnaté struktury, což signalizuje pokles intenzity píků bazální difrakce, viz. Obr. 5.1. 

XRD záznam analýzy materiálu Zn-MMTsulf neobsahuje žádné výrazné linie jiných 

krystalických struktur, přítomnost ZnS tedy nebyla potvrzena. 

 

 

Obr. 5.1. RTG difrakční záznamy původního a sulfurizovaného interkalátu Zn-MMT. 

 

Vážením byl zaznamenán výrazný úbytek hmotnosti pevné fáze po sulfurizaci, roztok 

po filtraci pevné fáze byl zbarven výrazně hnědě. Důvodem byl rozklad jílového minerálu při 

vysokých hodnotách pH roztoku sulfidu sodného. Od tohoto způsobu přípravy bylo při dalším 

výzkumu upuštěno.  
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5.2 Charakterizace nanočástic ZnS a CdS 

5.2.1 Vliv látky stabilizující nanosuspenzi a její koncentrace na velikost částic 

Pro vyhodnocení vlivu volby stabilizující látky a její koncentrace na velikost částic 

byla použita analytická metoda UV-VIS spektrometrie. Typická UV-VIS spektra 

nanosuspenzí ZnS a CdS (c = 2 mmol l-1)  v roztoku s cetyltrimetylamoniem (c = 4 mmol l-1) 

jsou na Obr. 5.2.  

 

Obr. 5.2. UV-VIS spektra nanosuspenzí ZnS-CTA, resp. CdS-CTA s naznačenými 
absorpčními hranami. 

 

Fotoexcitace elektronu z valenčního pásu do vodivostního (viz Obr. 3.5) je 

doprovázena výrazným nárůstem absorbance při vlnové délce odpovídající záření o energii 

právě vyšší, než je hodnota energie zakázaného pásma (Ebg). Absorpční hrana při vlnové 

délce zřejmé z Obr. 5.2 tedy přímo souvisí s hodnotou Ebg. Ze srovnání s absorpční hranou 

objemového (bulk) ZnS - 345 nm [145] a CdS - 560 nm [146] je zřejmý výskyt tzv. 

hypsochromního efektu považovaného za důkaz přítomnosti nanočástic [28]. Zásadní roli 

v jejich tvorbě zde hraje CTA coby látka zabraňující neomezenému růstu částic. Získaná 

UV-VIS spektra byla použita pro stanovení Ebg pomocí Taucovy rovnice [147]: 
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εhν = C (hν – Ebg)
r         (5.1) 

 

kde ε je absorpční koeficient, hν je energie příslušných fotonů a r je hodnota, která 

charakterizuje přechod elektronu během absorpčního procesu a která nabývá hodnot 1/2, 3/2, 

2 a 3 pro přímý dovolený, přímý nedovolený, nepřímý dovolený, respektive nepřímý 

nedovolený přechod [148]. Parametr C závisí na pravděpodobnosti přechodu. Metoda pro 

stanovení Ebg zahrnuje konstrukci grafu (εhν)1/r vs. hν. Tyto grafy pro nanosuspenze ZnS a 

CdS jsou pro r = 1/2 (přímý dovolený přechod elektronu) zobrazeny na Obr. 5.3. Místo 

absorpčního koeficientu ε je použita absorbance A definovaná Lambert-Beerovým zákonem 

(A = εlc, kde l je délka optické dráhy a c je koncentrace absorbující složky). Lineární částí 

grafu je vedena přímka a její průsečík s osou energií (hν) určuje hodnotu Ebg.  

 

 

Obr. 5.3. Taucovy grafy pro určení energie zakázaného pásma nanočástic ZnS a CdS. 

 

Získané hodnoty Ebg (viz Tab. 5.1) demonstrují vznik nanočástic v přítomnosti CTA. 

Je zřejmé, že se energie zakázaného pásu připravených koloidních částic ve srovnání 
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s hodnotami objemových materiálů zvýšila, což je důsledek efektu kvantového omezení, viz. 

kapitola 3.2.2. Velikost částic se tedy blíží Bohrovu poloměru prvního excitovaného stavu a je 

možné ji vypočítat pomocí Brusovy rovnice (3.3). Použité hodnoty efektivních hmotností 

elektronu a díry byly pro ZnS me(ZnS) = 0,42m0, mh(ZnS)  = 0,61m0, dielektrická konstanta má 

hodnotu εZnS = 8,76 [149]. Pro CdS byly použity hodnoty me(CdS) = 0,19m0, mh(CdS) = 0,8m0, 

dielektrická konstanta má hodnotu εCdS = 5,7 [35]. Vypočítané velikosti částic jsou pro 

naměřené hodnoty Ebg(nano-ZnS) a Ebg(nano-CdS) uvedeny v Tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1. Hodnoty energií zakázaného pásu objemových materiálů a připravených nanočástic 
ve sodné suspenzi s CTA , velikost částic podle Brusovy rovnice. 

Vzorek Ebg(bulk) [eV] Ebg(nano) [eV] 2RBrus [nm] 

ZnS 3,7 [150] 3,91 4,2 

CdS 2,4 [35] 2,63 4,8 

 

Jako testované stabilizátory byly zvoleny tři kationaktivní tenzidy: 

dodecyltrimetylamonium bromid (DTA), cetyltrimetylamonium bromid (CTA), 

oktadecyltrimetylamonium bromid (OTA) a dvě kvartérní amoniové soli: tetrametylamonium 

chlorid (TMA) a cetylpyridinium chlorid (CP), viz. Obr. 5.4. Vzhledem k účelům použití 

bude nadále řeč pouze o kationtech těchto látek, tak jak naznačují zkratky v závorkách. 

S výjimkou TMA obsahují všechny stabilizátory dlouhý nepolární uhlíkový řetězec a ve 

vodném prostředí tvoří micely. Hodnoty kritických micelárních koncentrací (CMC) těchto 

látek udává Tab. 5.2.  

 

Tab. 5.2. Hodnoty kritických micelárních koncentrací použitích stabilizátorů a velikosti 
nanočástic ZnS při koncentraci stabilizující látky > CMC.  

Látka DTA  CTA  OTA CP TMA 

CMC [mmol l-1] 15,8 [151] 0,92 [151] 0,29 [152] 0,96 [153] –* 

2RBrus [nm] 5,6 ± 0,1 4,2 ± 0,1 4,4 ± 0,2 4,2 ± 0,1 5,2 ± 0,2 

* TMA micely netvoří 
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Obr. 5.4. Strukturní vzorce použitých stabilizátorů. 

 

Při zachování koncentračních poměrů prekurzorů Zn2+:S2- = 1:1,5 byla měněna 

koncentrace stabilizátoru a sledován vliv těchto změn na velikost částic. Ta byla počítána 

pomocí Brusovy rovnice (3.3) z energií zakázaného pásma. Obr. 5.5-A–5.5-E znázorňují 

závislosti takto získaných poloměrů nanočástic ZnS na koncentraci stabilizátoru. 

Bylo okem pozorovatelné, že při koncentraci tenzidu cDTA > 15 mmol l-1 byla část 

částic ve vznosu, část jich ale rychle sedimentovala. Při koncentraci cDTA > 20 mmol l-1 byly 

již  veškeré částice ve vznosu. Po 24 hodinách však byly částice při libovolné koncentraci 

DTA sedimentovány na dně nádoby. Z důvodu rychlé sedimentace nebylo možné provést 

regulérní měření UV-VIS spekter částic, jelikož nebyly rovnoměrně rozptýleny v disperzním 

prostředí. Vzhledem k makroskopickým rozměrům částic sraženiny a žádné absorbanci 

roztoku nad usazenou sraženinou je možné považovat přítomné částice ZnS za objemový 

materiál. 
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Obr. 5.5-A. Vliv koncentrace tenzidu dodecyltrimetylamonium na poloměr částic ZnS. 

  

Při koncentraci tenzidu cCTA > 0,5 mmol l-1 byla část částic ve vznosu, část jich ale 

rychle sedimentovala. Při koncentraci cCTA > 0,6 mmol l-1 byly již  veškeré částice ve vznosu 

a při koncentraci cCTA > 1,5 mmol l-1 se nanosuspenze začala ztrácet pozorovatelný zákal.  

 

 

Obr. 5.5-B. Vliv koncentrace tenzidu cetyltrimetylamonium na poloměr částic ZnS. 
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Při koncentraci tenzidu cOTA > 0,3 mmol l-1 byly již  veškeré částice ve vznosu. Při 

koncentraci tenzidu cOTA < 0,4 mmol l-1 byly při měření po 24 hodinách nalezeny hodnoty Ebg 

shodné s hodnotami pro objemový ZnS, stabilizace při těchto nízkých koncentracích byla tedy 

pouze krátkodobá, částice agregovaly za vzniku objemového materiálu. 

 

 

Obr. 5.5-C. Vliv koncentrace tenzidu oktadecyltrimetylamonium na poloměr částic ZnS. 

 

 

Obr. 5.5-D. Vliv koncentrace kationtu tetrametylamonium na poloměr částic ZnS. 
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Nalezené hodnoty Ebg u suspenze stabilizované TMA po 24 hodinách byly shodné 

s hodnotami pro objemový ZnS, stabilizace byla tedy pouze krátkodobá, částice agregovaly za 

vzniku objemového materiálu. 

 

 

Obr. 5.5-E. Vliv koncentrace kationtu cetylpyridinium na poloměr částic ZnS. 

 

Jak je zřejmé, u všech experimentů s tenzidy a s cetylpyridiniem velikost částic klesá 

s rostoucí koncentrací stabilizátoru přibližně až do hodnoty CMC. S dále rostoucí koncentrací 

je již velikost částic zhruba konstantní. Tato zjištění jsou v souladu s představou o tvorbě 

micel, které uvnitř uzavírají nanočástice ZnS a brání tak jejich neomezenému shlukování. K 

úplnému  obklopení nanočástic ZnS dochází až při koncentracích > CMC, při koncentracích 

nižších dochází k adsorpci molekul tenzidu na povrch částic a pouze částečné stabilizaci. Ta 

je více časově nestálá než při koncentracích > CMC, což se projevuje větším nárůstem 

velikosti částic během 24 hodin od přípravy. Při koncentraci tenzidu < CMC se tedy částice 

během 24 hodin shlukují více, než při koncentraci > CMC.  

Při použití TMA je zřejmé, že velikost vznikajících částic nezávisí na koncentraci 

stabilizátoru. Ve srovnání s ostatními stabilizátory totiž netvoří micely. Ke stabilizaci 

nanočástic prostřednictvím TMA dochází adsorpcí molekul TMA na povrchu částice a 

následným elektrostatickým odpuzováním, které brání koagulaci částic [154].  
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Průměrná velikost nanočástic ZnS v přítomnosti různých stabilizátorů o 

koncentraci > CMC (v případě TMA o libovolné koncentraci) je shrnuta v Tab. 5.2.  

U experimentu s OTA je možné si povšimnout slabého ovlivnění stability částic i nad 

CMC, kdy při měření po 24 hodinách vyšší koncentrace tenzidu způsobuje menší velikost 

částic. Obecně je patrné, že schopnost stabilizace velikosti částic ZnS všemi uvedenými 

stabilizátory se s časem zhoršuje, tedy po 24 hodinách jsou částice větší než těšně po jejich 

přípravě.  

Pro experimenty a standardní přípravu nanočástic ZnS i CdS byl zvolen tenzid CTA, i 

z důvodu lepšího srovnání výsledků s údaji v literatuře, kde se tato stabilizující látka 

vyskytuje velmi často.  

 

5.2.2 Vliv času na stabilitu nanočástic ZnS a CdS v přítomnosti CTA 

 Na Obr. 5.6-A, B jsou zobrazena UV-VIS spektra nanosuspenzí ZnS-CTA a CdS-CTA 

pořízená ihned po přípravě a po 4 měsících.  

 

 

 

Obr. 5.6-A. Vliv času na stabilitu nanosuspenze ZnS-CTA. 
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Je patrné, že v případě ZnS-CTA došlo během této doby k posunu absorpční hrany k vyšším 

vlnovým délkám, tedy i k nárůstu velikosti částic. V případě CdS-CTA je stabilizující účinek 

CTA naopak dlouhodobý. Vysvětlení poskytuje měření zeta-potenciálu.  

Elektrokinetický potenciál ζ (zeta) je důležitou elektrickou vlastností koloidních 

soustav. Z hodnoty zeta-potenciálu koloidních částic lze usuzovat na jejich stabilitu vůči 

aglomeraci, viz. kapitola 3.1.3. Zjištěné střední hodnoty zeta-potenciálů nanočástic ZnS, resp. 

CdS stabilizovaných tenzidem CTA (ZnS-CTA, resp. CdS-CTA) byly +36,7 mV, resp. 

+37,8 mV, což v obou případech signalizuje dobrou stabilitu koloidní soustavy. Kladné 

znaménko potenciálu odpovídá sorpci kationaktivního tenzidu na povrchu částic a potvrzuje 

vznik dvojvrstvy tenzidu okolo nanočástic ZnS a CdS [151]. 

Distribuce zeta-potenciálu ve zkoumaných vzorcích je graficky znázorněna na Obr. 

5.7. Širší distribuce v případě ZnS naznačuje přítomnost také částic s velmi nízkou hodnotou 

zeta-potenciálu, u kterých tedy může snáze docházet k agregaci. Tím se vysvětluje nárůst 

velikosti částic ZnS během 4 měsíců od jejich přípravy zjištěný studiem UV-VIS spekter, viz. 

Obr. 5.6. 

Časově pouze omezená stabilizace nanočástic ZnS tenzidem CTA byla jedním 

z důvodů další stabilizace deponováním nanočástic na montmorillonit za vzniku pevného 

materiálu. 

 

Obr. 5.6-B. Vliv času na stabilitu nanosuspenze CdS-CTA. 
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Obr. 5.7. Distribuce zeta-potenciálu nanočástic ZnS, resp. CdS stabilizovaných tenzidem 
CTA.  

 

5.2.3 Vliv reakční teploty na velikost připravovaných nanočástic ZnS a CdS 

 Pro představu o vlivu teploty na velikost připravovaných částic byla provedena jejich 

příprava z roztoků prekurzorů ochlazených v laboratorní lednici, viz. kapitola 4.2. V případě 

přípravy v přítomnosti CTA se v ochlazeném roztoku Na2S a tenzidem tvořily pevné 

krystalky. K jejich rozpuštění došlo při teplotě 9,0 °C, kdy bylo provedeno i srážení. 

V případě přípravy bez CTA bylo možné srážecí reakci provést ihned a reakční teplota byla 
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5,5 °C. Následně byla změřena UV-VIS spektra takto vzniklých nanosuspenzí a pomocí 

Taucových grafů a Brusovy rovnice (3.3) byla spočítána velikost částic. Pro srovnání byly 

také připraveny částice ZnS a CdS bez CTA při běžné laboratorní teplotě (22,0 °C). Na 

Obr. 5.8 jsou zobrazena získaná UV-VIS spektra nanočástic ZnS a CdS ve vodném prostředí 

připravených v přítomnosti CTA i bez něj a při laboratorní a snížené teplotě.  

 

 

 

 

Obr. 5.8. UV-VIS spektra nanočástic ZnS připravených v přítomnosti CTA i bez něj, při 

laboratorní teplotě t = 22,0 °C a snížené teplotě t = 5,5 °C, resp. t = 9,0 °C. 
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Velikosti částic připravených výše popsanými experimenty jsou souhrnně uvedeny v Tab. 5.3.  

 

Tab. 5.3. Hodnoty energií zakázaného pásu a vypočítaných velikostí částic připravených za 
laboratorní a snížené teploty.  

Vzorek teplota [°C] Ebg [eV] 2RBrus [nm] 

22,0 3,82 5,2 
ZnS bez CTA 

5,5 3,92 4,1 

22,0 3,91 4,2 
ZnS-CTA 

9,0 3,95 4,0 

22,0 2,42 -objem. materiál- 
CdS bez CTA 

5,5 2,51 6,2 

22,0 2,63 4,8 
CdS-CTA 

9,0 2,88 3,7 

 

Při snížené teplotě byly při všech experimentech připraveny částice menších rozměrů, 

než při laboratorní teplotě. Nízká teplota brání agregaci a růstu částic, protože omezuje 

Brownův pohyb, resp. jeho projev ve formě difuze, při které se zvyšuje pravděpodobnost 

přímého kontaktu částic a tedy možnost jejich koagulace.  

V případě použití tenzidu CTA byla bez ohledu na teplotu velikost částic vždy menší, 

než při přípravě bez něj. To znamená, že tvorba micel, které omezují růst velikost částic, 

probíhá jak při laboratorní, tak při snížené teplotě. 

 Suspenze částic ZnS a CdS připravených při laboratorní teplotě bez CTA vykazovaly 

viditelný zákal. Jelikož stanovení Ebg(ZnS) poskytlo hodnotu vyšší, než která by odpovídala 

hodnotě objemového ZnS, lze předpokládat, že i bez použití tenzidu se kromě makroskopické 

sraženiny tvoří i určité množství nanočástic ZnS. V případě CdS byla nalezená hodnota 

energie zakázaného pásu částic shodná s hodnotou pro objemový materiál, nevznikaly tedy 

nanočástice.  

Co se týká porovnání vlivu snížené teploty a vlivu tenzidu na velikost vznikajících 

částic, v případě ZnS měla větší vliv snížená teplota, tzn. menší částice ZnS vznikaly při 

snížené teplotě v nepřítomnosti CTA než při laboratorní teplotě v přítomnosti CTA. U CdS 

pak tomu bylo naopak – menší částice vznikaly při laboratorní teplotě v přítomnost CTA než 

při snížené teplotě v nepřítomnosti tenzidu. To opět potvrzuje lepší stabilizaci tenzidem u CdS 



VŠB-TUO, FMMI, Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu.  
Ing. Ondřej Kozák - Příprava nanokompozitů ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro 

fotoredukci a fotooxidaci vybraných látek.

 

 54 

než u ZnS, jak bylo zjištěno při stanovení vlivu času na stabilitu nanosuspenzí ZnS-CTA a 

CdS-CTA měřením UV-VIS spekter (Obr. 5.6) a při měření zeta-potenciálů (Obr. 5.7). 

Omezení velikosti částic snížením teploty prekurzorů použitých k jejich přípravě 

představuje alternativu k použití tenzidu coby stabilizátoru, zejména pro aplikace, kde by 

povrchově aktivní látka mohla představovat zdroj komplikací při praktickém využití 

nanočástic, např. s ohledem na životní prostředí.  

 

5.2.4 Nukleace a růst nanočástic 

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.2, nanočástice ZnS, resp. CdS byly standardně 

připraveny srážecí reakcí ve vodném prostředí z prekurzorů octanu zinečnatého, resp. 

kademnatého a sulfidu sodného v přítomnosti látky omezující růst částice a stabilizující 

výslednou nanosuspenzi. Srážení ZnS, resp. CdS popisují rovnice a součiny rozpustnosti (Ks):  

Zn2+ + S2-  ZnS   Ks (ZnS-α) = 1,6.10-24   (5.2) 

Cd2+ + S2-  CdS   Ks (CdS) = 7,9.10-27    (5.3) 

 

Během přípravy nanočástic ZnS, resp. CdS v roztoku se pH pohybovalo mezi 6,8 a 9,4 

(v závislosti na množství přidaného roztoku Na2S+CTA). V tomto rozmezí se sulfid vyskytuje 

ve formě HS- a S2-:  

H2S + H2O  HS- + H3O
+   pKa,1 = 7,07     (5.4)  

HS- + H2O  S2- + H3O
+   pKa,2 = 12,2     (5.5) 

 

 Proces nukleace a růstu částic ZnS v přítomnosti povrchově aktivní látky je 

schematicky zobrazen na Obr. 5.9-A. Při překročení kritické micelární koncentrace se 

v roztoku tenzidu tvoří micely, k jejichž kladnému povrchu jsou přitahovány anionty S2- a 

HS-. Vzhledem k nízkému součinu rozpustnosti sulfidu zinečnatého dochází po přídavku 

kationtů Zn2+ prakticky okamžitě k tvorbě zárodků nanočástic ZnS. Následně dochází k růstu 

částic, rozpadu klasických elementárních micel a stérické stabilizaci částic uvolněnými 

molekulami tenzidu.  
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Obr. 5.9-A. Vznik nanočástic ZnS ve vodném micelárním roztoku kationaktivního tenzidu. 
Pozn.: Jedná se pouze o schematické znázornění, skutečná velikost molekul tenzidu je ve 

srovnání s nanočásticemi menší. 

  

Při dostatečné koncentraci tenzidu jsou reverzní micely vzniklé okolo nanočástice obklopeny 

další vrstvou molekul tenzidu za vzniku dvojvrstvy [153], viz. Obr. 5.9-B. Vznik tenzidové 

dvojvrstvy byl dokumentován měřením zeta-potenciálů koloidních částic ZnS, resp. CdS, viz. 

kapitola 5.2.2. Tato představa také souhlasí s poznatky o vlivu koncentrace stabilizující látky 

na velikost částic (kapitola 5.2.1), kdy při koncentraci > CMC již k ovlivnění velikosti 

přídavkem tenzidu nedochází. Vzhledem ke kladnému náboji na vnějším povrchu tohoto 

tenzidového obalu nedochází pouze ke stérické stabilizaci, ale také k elektrostatickému 

odpuzování částic. 
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Obr. 5.9-B. Růst nanočástic ZnS ve vodném micelárním roztoku kationaktivního tenzidu o 
dostatečně vysoké koncentraci za vzniku dvojvrstvy tenzidu. Pozn.: Jedná se pouze o 

schematické znázornění, skutečná velikost molekul tenzidu je ve srovnání s nanočásticemi 
menší. 

 

Stabilizující vliv tenzidu je okem pozorovatelný již při samotné přípravě nanočástic. 

Při porovnání suspenzí ZnS a CdS připravených s kationaktivním tenzidem CTA (ozn. 

ZnS-CTA, resp. CdS-CTA) a bez něj (Obr. 5.10) je patrný zákal v případě přípravy bez 

stabilizátoru.  

 

Obr. 5.10. Vodné suspenze I – ZnS-CTA, II – ZnS, III – CdS-CTA, IV – CdS. 
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5.3 Charakterizace nanokompozitů ZnS-MMT, CdS-MMT 

5.3.1 Příprava ZnS-MMT, CdS-MMT 

Při standardní přípravě nanosuspenzí ZnS-CTA, resp. CdS-CTA je koncentrace 

tenzidu 4 mmol l-1, což je nad kritickou micelární koncentrací (0,92 mmol l-1). V souladu 

s představou o vzniku nanosuspenze (viz. Obr. 5.9) a výsledky měření zeta-potenciálů jsou při 

této koncentraci tenzidu částice stabilizovány za vzniku dvojvrstvy tenzidu. Celkově má tedy 

tato soustava kladný náboj, což umožňuje její snadnou adsorpci na záporně nabitý povrch 

montmorillonitu. Vážením čistého MMT a z něj připraveného nanokompozitu ZnS-MMT, 

resp. CdS-MMT po vysušení byl zjištěn nárůst hmotnosti v průměru o cca 33 %, CTA tedy 

tvoří cca 25 hm.% nanokompozitu. 

 Vliv CTA coby stabilizátoru na velikost částic a tedy i optické vlastnosti je okem 

pozorovatelný u barevného kompozitu CdS s MMT. Fotografie na Obr. 5.11 dokumentují 

barevný rozdíl mezi kompozitem montmorillonitu s nanočásticemi CdS stabilizovanými CTA 

(tedy CdS-CTA) a sraženinou CdS připravenou bez tenzidu. Vzhledem k přítomnosti menších 

částic CdS v prvním případě, kdy dochází k efektu kvantového omezení a je tak absorbováno 

světlo o vyšší energii (nižších vlnové délce), kompozit má tedy barvu žlutou. V případě 

nestabilizovaných částic CdS je kompozit oranžový, jelikož absorbuje méně energetickou část 

spektra viditelného záření. Vzhledem k větší energii zakázaného pásu ZnS a tedy absorpci 

záření nižších vlnových délek (UV oblast) není barevná změna u kompozitu s MMT okem 

pozorovatelná. 

 

   

Obr. 5.11. Fotografie kompozitu CdS a MMT: A – v přítomnosti CTA, B – bez stabilizátoru. 
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5.3.2 Model agregace nanočástic a MMT 

 Pomocí měření dynamického rozptylu světla (DLS) byl popsán agregační model 

tvorby částic kompozitu ZnS-MMT (ozn. 2) z původního MMT (ozn. 1). Distribuce velikosti 

částic di vztažená na jejich objem byla vyjádřena lognormální distribuční křivkou, která je 

charakterizována standardní funkcí hustoty pravděpodobnosti Pi s parametry di a σi [155]: 
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Označíme-li celkový objem všech částic ve sledovaném objemu disperze jako V10, pak 

objemovou distribuci částic MMT V1(d1) můžeme vyjádřit jako 
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kde d10 je modus distribuované velikosti a parametry σ1 a V10 charakterizují šířku a výšku 

distribuční křivky. Vzájemný vztah výšky a šířky distribuční křivky při daném modu d10 

můžeme vyjádřit jako 
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Podobně můžeme vyjádřit objemovou distribuci částic ZnS-MMT: 
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Předpokládejme v prvním přiblížení (σ1 = σ2), že transformace V1(d1) → V2(d2) je 

jednoznačně daná transformací parametrů d1 → d2 a parametrů V10 → V20 a d10 → d20. 

Experimentální data získaná pomocí DLS byla proložena funkcemi (5.7) a (5.9), viz. Obr. 

5.12.  
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Ve srovnání s křivkou MMT byla křivka ZnS-MMT konstantně posunuta ve směru osy 

velikostí. Vzhledem k tomu, že tato osa je v logaritmickém měřítku, částice MMT větších 

velikostí se při tvorbě nanokompozitu zvětšily více než ty menší. To odpovídá růstu částic 

nanokompozitu v celém objemu (multiplikativní růst částic) viz. Obr. 5.13, tedy nikoliv pouze 

na povrchu částic MMT (aditivní růst částic).  

 

Multiplikativní konstantu k lze vypočítat pomocí modů d20 a d10: 

20

10

1,31
d

k
d

= =   (5.11) 

Při prvním přiblížení (σ1 = σ2) je možné předpokládat, že odpovídající objemové frakce 

V1(d1) ↔ V2(d2) byly definovány konstantním posunem k:  

2 1

1 1 2 2( )  ( )

     
V d V d

d kd
→

=   (5.12) 

 

Tento posun je možné interpretovat jako nárůst velikosti částic MMT inkorporací 

nanosuspenze ZnS-CTA. Následně je možné vypočítat, že celkový objem částic ZnS-MMT je 

 

Obr. 5.12. Experimentální data DLS měření proložená lognormálními distribučními 
křivkami.■ - MMT (střední relativní nejistota δ1 = 6,2 %), ● - ZnS-MMT (střední relativní 

nejistota δ2 = 9,3 %).  
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cca o 38 % větší oproti objemu částic montmorillonitu použitého pro přípravu 

nanokompozitu: 

20 2 2

10 1 1

max ( )
1,31 1,05 1,38

max ( )

V V d
k

V V d
= = ⋅ =   (5.13) 

 

5.3.3 Množství ZnS, resp. CdS v připravených nanokompozitech s MMT 

Nanosuspenze ZnS-CTA a CdS-CTA byly deponovány na montmorillonit způsobem 

popsaným v kapitole 4.2 za vzniku kompozitů označených jako ZnS-MMT a CdS-MMT.  

Množství ZnS, resp. CdS v kompozitech bylo stanoveno z měření obsahu Zn, resp. Cd 

v nanosuspenzi před a po jejím třepání s MMT pomocí atomové absorpční spektrometrie. 

Stanovení obsahu ZnS a CdS tímto způsobem je možné za předpokladu, že veškerý kov je 

vázán v sulfidu. Tento předpoklad je považován za splněný vzhledem 

k nadstechiometrickému množství prekurzoru iontů síry použitých při přípravě všech 

nanosuspenzí ke kvantitativnímu vysrážení veškerých kationtů Zn2+, resp. Cd2+. Byly 

provedeny série měření a střední hodnota jejich výsledků udává množství Zn a Cd, potažmo 

ZnS a CdS vztažené na gram kompozitu. Tyto hodnoty molárních množství a hmotnostních 

procent jsou uvedeny v Tab. 5.4.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13. Schéma depozice nanočástic (NP) na montmorillonitu. Pozn.: Jedná se o 
schematické znázornění, skutečná velikost molekul tenzidu je ve srovnání s nanočásticemi 

mnohem menší. 



VŠB-TUO, FMMI, Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu.  
Ing. Ondřej Kozák - Příprava nanokompozitů ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro 

fotoredukci a fotooxidaci vybraných látek.

 

 61 

Tab. 5.4. Množství kovů a jejich sulfidů v nanokompozitech. 

* M … Zn, resp. Cd 
** MS … ZnS, resp. CdS 

 

Byl také testován vliv délky třepání nanosuspenze ZnS-CTA s MMT na množství ZnS 

ve výsledném nanokompozitu. Výsledky jsou graficky znázorněny na Obr. 5.14. Je zřejmé, že 

sorpce nanočástic na MMT probíhala během celé doby třepání, nejintenzivněji během prvních 

osmi hodin. 

  

 

Obr. 5.14. Množství Zn v nanokompozitu s ZnS-MMT v závislosti na délce třepání ZnS-CTA  a 
MMT. 

 

5.3.4 Morfologie nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT 

Pro studium povrchů nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT byla provedena 

skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Studie provedená pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu s detektorem zpětného rozptylu elektronů poukazuje také na 

rozmístění atomů S a Zn, resp. Cd na povrchu montmorillonitu. Z Obr. 5.15 je zřejmé, že 

nanočástice v případě obou kompozitů jsou na povrchu MMT rozmístěny rovnoměrně. Jejich 

 obsah M* [mmol g-1] obsah MS** [hm. %] 

ZnS-MMT 0,58 5,6 

CdS-MMT 0,54 7,8 
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větší hustota na snímcích CdS-MMT je způsobena odlišným měřítkem – větší snímanou 

plochou. 

 

Obr. 5.15. Snímky ze skenovacího mikroskopu a zobrazení distribuce prvků na povrchu 
snímané oblasti. 

 

Představu o morfologii  nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT poskytují také 

snímky z TEM. Na Obr. 5.16. je zřetelně viditelná vrstevnatá struktura MMT a rozmístění 

nanočástic ve větších shlucích. Tyto agregáty nanočástic pojených prostřednictvím CTA jsou 

v kontaktu s povrchem MMT. Jejich případný výskyt mimo povrch je do značné míry 

způsoben rozrušením elektrostatických vazeb mezi agregáty nanočástic a povrchem MMT při 

přípravě vodné disperze vzorku před měřením na TEM (viz kapitola 4.3). 
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Obr. 5.16. Snímky ZnS-MMT a CdS-MMT z TEM. 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.2., alternativně k sušení kompozitu po třepání 

nanosuspenze ZnS-CTA s MMT byla voda odstraněna vymražením ve vakuu při -24 °C za 

vzniku kompozitu ozn. ZnS-MMT*. Povrch kompozitů ZnS-MMT a ZnS-MMT* byl 
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studován pomocí skenovací elektronové mikroskopie s autoemisní tryskou (Field emission 

scanning electron microscopy – FESEM). Snímky z této studie jsou na Obr. 5.17. Povrchy 

obou kompozitů jsou značně rozdílné, materiál sušený má povrch méně členitý, materiál 

vymražený více porézní. Při odstranění vody vymražením si povrch zachovává vlastnosti 

podobné uspořádání ve vodném prostředí. Při standardním sušení nanokompozitu při teplotě 

70 °C zjevně dochází k odlišnému uspořádání povrchu částic MMT a molekul tenzidu CTA 

na něm. Toto zjištění koreluje s výsledky měření specifického povrchu. 

 

Obr. 5.17. FESEM snímky nanokompozitů ZnS-MMT a ZnS-MMT*. 

 

Měření specifických povrchů MMT a kompozitů ZnS-MMT, CdS-MMT, ZnSb-MMT, 

CdSb-MMT a ZnS-MMT* bylo provedeno sorpcí dusíku při teplotě 77,3 K podle BET 

adsorpční izotermy [156]. Hodnoty naměřených specifických povrchů jsou uvedeny v Tab. 

5.5. Vzhledem k tomu, že mezivrství montmorillonitu není přístupné molekulám dusíku, 

uvedené hodnoty se týkají pouze vnějšího povrchu MMT. Celkový povrch montmorillonitu 

(tedy i mezivrství) je přístupný měření polárními látkami, např. etylen glykol mono-etyléter 

[157]. Takto získané hodnoty dosahují pro montmorillonit 600-800 m2 g-1.  

 

Tab. 5.5. Hodnoty specifických povrchů MMT a jeho kompozitů.  

Vzorek MMT ZnS-MMT CdS-MMT ZnSb-MMT CdSb-MMT ZnS-MMT* 

Měrný povrch 
[m2 g-1] 

37,0 3,4 1,7 76,5 75,6 14,6 
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Je zřejmé, že deponováním nanočástic ZnS a CdS na povrch montmorillonitu spolu 

s velkým množstvím tenzidu CTA způsobilo výrazný pokles měrného povrchu takto 

vzniklých kompozitů. Je pravděpodobné, že se na tom významnou měrou podílel právě 

tenzid, který kromě interkalace do mezivrství pokrývá také vnější povrch MMT, což potvrzují 

i hodnoty měrných povrchů kompozitů bez tenzidu, kde jeho hodnoty naopak oproti MMT 

vzrostly. To se dá přisuzovat nárůstu počtu pórů, které nesou objemové částice ZnS, resp. 

CdS a v nepřítomnosti tenzidu jsou tak přístupné zaplňování dusíkem při měření. V souladu 

s předpokladem získaným díky FESEM je povrch vymraženého nanokompozitu ZnS-MMT* 

výrazně větší než u srovnávaného ZnS-MMT.  

 

5.3.5 Struktura nanočástic ZnS, resp. CdS a kompozitů ZnS-MMT, resp. CdS-MMT 

Typ krystalové mřížky byl stanoven elektronovou difrakcí (SAED, selected area 

electron diffraction) (Obr. 5.18-A, B). Poloha píků elektronové difrakce odpovídá pro ZnS 

romboedrickému, pro CdS kubickému typy krystalové mřížky. 

 

Obr. 5.18-A. Snímky elektronové difrakce ZnS-MMT, resp. CdS-MMT. 
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Obr. 5.18-B. Grafické znázornění intenzity elektronové difrakce ZnS-MMT, resp. CdS-MMT. 

 

Za účelem určení mezivrstevní vzdálenosti montmorillonitu (d001) a nalezení dalších 

krystalických struktur v nanokompozitech ZnS-MMT a CdS-MMT byla provedena RTG 

prášková difrakce těchto materiálů. Z Obr. 5.19 je zřejmé, že během přípravy nanokompozitů 

ZnS-MMT a CdS-MMT se mezivrstevní vzdálenost montmorillonitu zvýšila z původních 

1,23 nm na 1,83 nm, resp. 1,87 nm. Vznik nanočástic v mezivrství je v tomto případě 

vzhledem k jejich velikosti (viz. kapitoly 5.2.1 a 5.3.6) vyloučen. Nárůst mezivrstevní 

vzdálenosti MMT byl zapříčiněn zejména interkalací kationtu CTA+ do mezivrství během 

jeho kontaktu se suspenzí obsahující nanočástice ZnS, resp. CdS, což bylo potvrzeno 

zjištěním poměrně velkého množství CTA, které je při přípravě nanokompozitů na MMT 
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deponováno. Vyšší intenzita píků bazálních difrakcí nanokompozitů ve srovnání s MMT 

naznačuje stabilizaci vrstevnaté struktury MMT účinkem interkalovaného CTA. Z Obr. 5.19 

rovněž plyne, že difrakční záznamy nanokompozitů neobsahují oproti záznamu MMT žádné 

výraznější linie jiných krystalických struktur, což je zřejmě způsobeno velmi malými rozměry 

nanočástic a také jejich nízkým obsahem v kompozitu (viz 5.3.3) 

  

 Obr. 5.19. RTG difrakční záznamy montmorillonitu a připravených nanokompozitů. 

 

5.3.6 Velikost nanočástic ZnS, resp. CdS v kompozitech s MMT a velikost částic kompozitů 

ZnS-MMT, resp. CdS-MMT 

Velikost nanočástic ZnS a CdS v nanokompozitech ZnS-MMT a CdS-MMT byla 

stanovena pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM). Na Obr. 5.20 jsou znázorněny 

agregáty nanočástic ZnS a CdS pojené prostřednictvím tenzidu CTA. Pro určení velikosti 

byly nanočástice lokalizovány, jejich velikost ručně odečtena a přepočítána podle měřítka. 

Z naměřených hodnot byly sestrojeny histogramy velikosti částic, viz. Obr. 5.21. Počet 
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hodnot použitých pro výpočet byl nZnS = 45 a nCdS = 48. Statistické vyhodnocení naměřených 

velikostí částic poskytuje Tab. 5.6.  

 

 

 
Obr. 5.20. Snímky ZnS-CTA a CdS-CTA z TEM. 
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Obr. 5.21. Rozložení četnosti částic dle velikosti.  

 

Tab. 5.6. Statistické vyhodnocení naměřených velikostí částic ZnS, resp. CdS. 

ZnS CdS 

velikost [nm] 
směrodatná 

odchylka [nm] 
velikost [nm] 

směrodatná 
odchylka [nm] 

průměr 3,43 0,63 5,02 0,93 

medián 3,54 0,13 4,80 0,20 

modus 3,73 - 4,38 - 

 

Nalezené mediány velikosti mají hodnotu dZnS = 3,5 nm a dCdS = 4,8 nm. Tyto hodnoty 

jsou v poměrně dobré shodě s velikostí částic v nanosuspenzích ZnS-CTA a CdS-CTA 

nalezenou pomocí UV-VIS spekter, potažmo Brusovy rovnice, viz. Tab. 5.1, kapitola 5.2.1.  

 

Velikost částic nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT byla zkoumána pomocí 

měření dynamického rozptylu světla (DLS). Pro měření DLS je nutné použít velmi zředěnou 

disperzi, takže pak vzdálenosti mezi částicemi jsou mnohem větší než jejich rozměry. Pro 

sledování velikosti částic tak byly připraveny 0,1 % disperze MMT, ZnS-MMT a CdS-MMT 

ve vodě. Měřen byl také roztok CTA a nanosuspenze ZnS-CTA a CdS-CTA použité pro 

přípravu nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT. Distribuce velikosti částic v disperzích 
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CTA, ZnS-CTA, CdS-CTA, ZnS-MMT, CdS-MMT a MMT v objemových procentech je 

znázorněna na Obr. 5.22. Mody velikostí jsou pak pro jednotlivé vzorky uvedeny v Tab. 5.7.  

 

Obr. 5.22. Distribuce velikosti částic v objemových procentech. 

 

Tab. 5.7. Velikosti částic ve zředěných disperzích měřené pomocí DLS. 

Vzorek Modus velikosti [nm] 

CTA 3 

ZnS-CTA 16 

CdS-CTA 13 

MMT 197 

ZnS-MMT 263 

CdS-MMT 298 

 

V případě ZnS-MMT i CdS-MMT byly nalezeny částice o velikosti 100-500 nm. Tato 

velikost odpovídá velikosti částic MMT s deponovanými nanočásticemi ZnS, resp. CdS. 

Oproti částicím samotného MMT byl tedy zaznamenán nárůst velikosti, který proběhl vlivem 

CTA coby pojiva během depozice ZnS-CTA, resp. CdS-CTA.  
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Z Obr. 5.22 je dále zřejmé, že v disperzích ZnS-MMT a CdS-MMT se 

v nezanedbatelné míře nevyskytuje již žádný další podíl částic s velikostí menší než 100 nm. 

To vedlo k přesvědčení, že nanočástice ZnS a CdS jsou na povrchu MMT vázány pevně a jen 

velmi malá nebo zanedbatelná část z nich se ve vodném prostředí vyskytuje samostatně. Tedy 

vysušený materiál je kompaktní i po opětovném vložení do vodného prostředí. 

Při interpretaci hydrodynamického průměru d stanoveného pomocí DLS je třeba 

uvážit, že podle rozložení zeta-potenciálu, solvatačního obalu, nebo případné adsorbované 

vrstvy představuje stanovená hodnota ve srovnání s výsledky elektronové mikroskopie spíše 

horní odhad velikosti částice (s neurčitostí až cca 30%). Metodou měření DLS navíc není 

možné rozlišit malé částice spojené do větších aglomerátů, které se v disperzním prostředí 

pohybují jako jeden celek. Vznik takových agregátů není možné v přítomnosti tenzidu 

vyloučit, naopak je velmi pravděpodobný vzhledem k šířce naměřené distribuční křivky 

ZnS-CTA a CdS-CTA. Tento fakt je důvodem k rozdílným hodnotám velikosti získaných 

pomocí DLS a TEM.  

 

5.3.7 Fotoluminiscence nanokompozitu ZnS-MMT 

 Vzorek ZnS-MMT byl ozařován He-Cd laserem a byla zaznamenána 

fotoluminiscenční spektra. ZnS-MMT vykazuje silnou fotoluminiscenci v oblasti 300-600 nm 

s maximem okolo 430 nm. Podle polohy emisních píků lze usuzovat na rekombinaci 

elektronu a díry různými cestami, např. vlivem intersticiálních nebo vakantních pozic zinku či 

síry nebo přímou rekombinací přes zakázané pásmo [151]. Vzhledem k poloze emisního 

maxima lze předpokládat, že nanočástice obsahují vakantní pozice na pozicích sulfidových 

aniontů [43, 47, 158]. Přítomnost těchto vakantních pozic může snižovat fotoredukční 

účinnost nanokompozitu ZnS-MMT, jelikož v nich dochází k rekombinaci fotoexcitovaných 

elektronů, které se na fotoredukčních reakcích podílejí.  

Obr. 5.23-A zobrazuje srovnání fotoluminiscenčních intenzit nanokompozitu 

ZnS-MMT a čistého montmorillonitu, Obr. 5.23-B zobrazuje totéž srovnání v logaritmickém 

měřítku intenzit. Je tedy zřejmé, že oproti samotnému MMT nanokompozit ZnS-MMT 

vykazuje fotoluminiscenci o dva řády vyšší.  

 



VŠB-TUO, FMMI, Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu.  
Ing. Ondřej Kozák - Příprava nanokompozitů ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro 

fotoredukci a fotooxidaci vybraných látek.

 

 72 

 

Obr. 5.23-A. Fotoluminiscenční spektra ZnS-MMT a MMT. 

 

 

Obr. 5.23-B. Fotoluminiscenční spektra ZnS-MMT a MMT, logaritmické měřítko intenzit. 

 

Fotoluminiscenční intenzita navíc neroste proporcionálně k času ozařování (8, 30 a 60 

sekund), jak ukazuje Obr. 5.24. To lze vysvětlit dosažením ustáleného stavu po určité době 

excitace, po které již množství fotoexcitovaných nosičů náboje zůstává konstantní.  
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Obr. 5.24. Fotoluminiscenční spektra ZnS-MMT při různých excitačních časech. 

 

 

5.4 Fotoredukce CO2 

Redukce oxidu uhličitého v přítomnosti pevné fáze a UV záření probíhala dle postupu 

popsaného v kapitole 4.4.1. Diskontinuální odběr vzorků v časech 5, 8, 13, 16, 18, 20, 22 a 24 

hodin od zahájení experimentu byl proveden jak z kapalné tak z plynné fáze. Jejich analýza 

byla provedena pomocí analytické metody plynové chromatografie. Výtěžky jednotlivých 

produktů byly vztaženy na jeden gram kompozitu, resp. fotokatalyzátoru TiO2.  

 

5.4.1 Fotoredukce CO2 pomocí nanokompozitu ZnS-MMT 

Připravený nanokompozit ZnS-MMT byl použit pro fotoredukci oxidu uhličitého za 

účelem studia jeho fotoredukčních účinků. Pro srovnání účinnosti a složení směsi produktů 

byly totožné pokusy provedeny s 0,1 g komerčního fotokatalyzátoru TiO2 P25 (Evonik). 

Výsledky ve formě závislosti množství produktů na čase jsou zobrazeny na Obr. 5.25. 
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Obr. 5.25-A, B, C. Výtěžky fotoredukce CO2 v přítomnosti ZnS-MMT a TiO2 v závislosti na 
čase vztažené na 1 gram nanokompozitu, resp. TiO2. Srovnání účinnosti dle sledovaného 

produktu: A - vodík, B – metan, C - oxid uhelnatý. 
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Obr. 5.25-D. Výtěžky fotoredukce CO2 v přítomnosti ZnS-MMT a TiO2 v závislosti na čase 
vztažené na 1 gram nanokompozitu, resp. TiO2. Srovnání účinnosti dle sledovaného 

produktu D - metanol. 

 

Hlavním produktem probíhajících fotoredukčních reakcí je při použití nanokompozitu 

ZnS-MMT i TiO2 vodík, u něhož takto vysoké výtěžky zatím v literatuře nebyly popsány. 

Počáteční fotoreakce vzniku vodíkového kationtu popisují rovnice (3.4) a (3.5), viz. kapitola 

3.4 a 3.4.2. Vodíkový kation dále reaguje s elektronem za vzniku radikálu: 

H+ + e- → H• (5.14) 

 

Vodík pak vzniká reakcemi [2]: 

2 H• → H2  (5.15) 

2 H+ + 2 e- → H2  E0 = -0,41 V (5.16) 

 

Dalšími reakčními produkty jsou metan, oxid uhelnatý a metanol vznikající reakcemi (3.6–

3.8). Další v literatuře uváděné produkty jako kyselina mravenčí, formaldehyd, ethan a 

ethylen [142, 159] se v reakčních směsích v měřitelném množství nevyskytovaly. Množství 

výtěžků vztažené na gram použitého nanokompozitu, resp. TiO2 se dá seřadit v posloupnosti: 

H2 > CH4 > CH3OH ≥ CO.  

Je zřejmé, že nanokompozit ZnS-MMT vykazoval na rozdíl od TiO2 měřitelnou 

účinnost fotoredukce CO2 již během prvních osmi hodin osvitu. V případě TiO2 dochází při 

tvorbě nejvýznamnějších produktů vodíku a metanu k poklesu rychlosti reakce po 13, resp. 18 
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hodinách osvitu, zatímco při použití ZnS-MMT vznikají produkty po celou dobu osvitu 

zhruba konstantní rychlostí. Zároveň konečná množství produktů u nanokompozitu 

ZnS-MMT převýšila množství produktů získaných při experimentech s TiO2, výtěžky vodíku 

a metanolu byly zhruba trojnásobné, výtěžky metanu a oxidu uhelnatého zhruba šestinásobné. 

Vyšší účinnost nanokompozitu ZnS-MMT ve srovnání s TiO2 odpovídá zápornějším 

hodnotám potenciálu vodivostního pásu ZnS viz. kapitola 3.5, Obr. 3.7. Fotoexcitované 

elektrony se tak nacházejí na vyšších energetických hladinách a mohou se účastnit 

energeticky náročnějších reakcí, které v přítomnosti TiO2 probíhat nemohou, viz. kapitola 

3.4.2.  

Účinnost přeměny CO2 byla počítána z množství CH4, CH3OH a CO a počátečního 

množství CO2 daného objemem plynu v reaktoru. Celková konverze CO2 byla při použití 

nanokompozitu ZnS-MMT odhadnuta na 0,2 % po 24 hodinách. 

 

5.4.2 Fotoredukce CO2 pomocí nanočástic ZnS 

Pro stanovení vlivu MMT coby nosiče nanočástic ZnS byl proveden experiment, při 

kterém byl CO2 redukován pomocí samotných nanočástic ZnS v suspenzi ZnS-CTA 

v množství odpovídajícím množství ZnS v 0,1 g nanokompozitu ZnS-MMT, viz. kapitola 

5.3.3. Koncentrace volných nanočástic ZnS v takovéto reakční směsi tedy činila 

0,58 mmol l-1. Srovnání účinnosti nanočástic ZnS a nanokompozitu ZnS-MMT 

s ekvivalentním množstvím ZnS v obou případech je demonstrováno na výtěžcích produktů 

vodíku, metanolu a oxidu uhelnatého v závislosti na čase vztažených na gram nanokompozitu 

ZnS-MMT, v případě experimentu s nanočásticemi ZnS na 1 litr nanosuspenze ZnS-CTA o 

koncentraci cZnS = 0,58 mmol l-1, což je co do množství ZnS ekvivalentní množství k 1 gramu 

ZnS-MMT, viz. Obr. 5.26.  
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Obr. 5.26-A, B, C. Výtěžky fotoredukce CO2 v přítomnosti ZnS a ZnS-MMT v závislosti na 
čase vztažené na 1 gram nanokompozitu. Srovnání účinnosti dle sledovaného produktu: A –

 vodík, B - metan, C - oxid uhelnatý. 
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Množství výtěžků generovaných v přítomnosti ZnS-CTA se dá seřadit v posloupnosti: 

H2 > CH4 > CO. Je zřejmé, že účinnost samotných nanočástic je vyšší než účinnost 

nanokompozitu ZnS-MMT, při porovnání celkových množství výtěžků zhruba 1,5-násobně. 

Montmorillonit tedy účinnost částic snižuje, což je pravděpodobně důsledek jeho stínění a 

rozptylu světla. V kinetice heterogenních reakcí také hrají důležitou roli transportní procesy 

difuze látek k mezifázovému rozhraní, kde se reakce odehrává, adsorpce těchto látek na 

rozhraní, desorpce produktů a jejich difuze od mezifázového rozhraní. Tyto procesy jsou 

v případě kompozitu ZnS-MMT jistě do značné míry ovlivněny právě výskytem nanočástic ve 

shlucích na povrchu montmorillonitu, což omezuje jejich přímý kontakt s prostředím.  

 

5.4.3 Fotoredukce CO2 pomocí nanokompozitu CdS-MMT 

Při fotoredukci CO2 pomocí CdS-MMT sloužily jako srovnání účinnosti 

s fotokatalyzátorem TiO2 výtěžky produktů vodíku, metanu a oxidu uhelnatého. Časový 

průběh jejich produkce je znázorněn na Obr. 5.27.  

 

 

Obr. 5.27-A. Výtěžky fotoredukce CO2 v přítomnosti CdS-MMT a TiO2 v závislosti na čase 

vztažené na 1 gram nanokompozitu, resp. TiO2. Srovnání účinnosti dle sledovaného produktu: 

A - vodík 
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Obr. 5.27-B, C. Výtěžky fotoredukce CO2 v přítomnosti CdS-MMT a TiO2 v závislosti na čase 
vztažené na 1 gram nanokompozitu, resp. TiO2. Srovnání účinnosti dle sledovaného produktu: 

B – metan, C - oxid uhelnatý.  

 

Hlavním produktem fotoredukčních reakcí je při použití nanokompozitu CdS-MMT 

opět vodík. Vznik produktů pobíhal na rozdíl od TiO2 již během prvních osmi hodin osvitu a 

podobně jako u ZnS-MMT pokračoval přibližně stejnou rychlostí během celé doby 

fotoredukce. Konečná množství produktů převýšila množství produktů získaných při 

experimentech s TiO2, výtěžek vodíku byl téměř čtyřnásobný, výtěžek metanu téměř 

osminásobný a výtěžek oxidu uhelnatého téměř pětinásobný. Vyšší účinnost nanokompozitu 

CdS-MMT ve srovnání s TiO2 lze opět dokumentovat zápornější hodnotou potenciálu 

vodivostního pásu CdS viz. kapitola 3.5, Obr. 3.7.  
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5.5 Fotooxidace fenolu 

Fotooxidační vlastnosti nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT, nanočástic ZnS 

stabilizovaných CTA, montmorillonitu a samotného UV záření byly zkoumány při 

fotooxidaci fenolu ve vodném roztoku za podmínek popsaných v kapitole 4.4.2. Navážka 

MMT použitá pro experiment odpovídala množství MMT v 0,1 g kompozitu ZnS-MMT, tedy 

75 mg (viz. kapitola 5.3.1). Na Obr. 5.28 je pro výše uvedené experimenty znázorněna 

závislost okamžité relativní koncentrace (poměr okamžité/počáteční koncentrace = c/c0) 

fenolu na čase, měřeném od zapnutí UV lampy.  

 

 

Obr. 5.28. Závislost okamžité relativní koncentrace fenolu na délce osvitu v přítomnosti 
dalších složek. 

 

Je zřejmé, že nanokompozity ZnS-MMT a CdS-MMT vykazují velmi podobnou 

účinnost pro fotooxidaci fenolu. Jeho okamžitá koncentrace byla po třech hodinách reakce 

menší než 2 molární procenta koncentrace počáteční. Nanočástice ZnS v suspenzi ZnS-CTA 

přispívají k fotooxidaci ještě výrazněji, po 45 minutách je již odstraněno 97 mol. % fenolu. 

Poměrně výrazně se na fotooxidaci fenolu podílí i samotné UV záření. V rozmezí 1 – 3 h 

osvitu se příspěvek UV záření k celkové účinnosti pohybuje mezi  83 – 93 %. Při kratších 
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časech osvitu je účinnost rozkladu UV zářením srovnatelná nebo dokonce mírně vyšší než při 

použití nanokompozitů. To je pravděpodobně způsobeno vlivem montmorillonitu v 

nanokompozitech, který může do jisté míry nasycení rekombinovat kladné díry, jejichž 

produkce je pro oxidační reakce stěžejní. Mimo to pevné částice MMT způsobují stínění a 

rozptyl světla. Účinnost nanokompozitů při fotooxidaci fenolu může MMT také snižovat, 

podobně jako u fotoredukce oxidu uhličitého, zhoršením transportu fenolu k povrchu 

nanočástic a produktů od něj, jelikož se jedná o heterogenní reakci, kde tyto transportní jevy 

(vnitřní a vnější difuze, adsorpce, desorpce) hrají důležitou roli. Negativní působení 

montmorillonitu dokumentují výsledky experimentu s použitím MMT a UV záření, kdy je 

účinnost fotooxidace fenolu nižší, než v případě záření samotného.  

Na druhou stranu montmorillonit, ať už samotný, nebo jako součást nanokompozitů, 

působí při kontaktu s fenolem jako sorbent. Adsorpce fenolu na montmorillonitu probíhá 

vícevrstevnou adsorpcí, na MMT interkalovaný CTA se fenol sorbuje ve větším množství než 

na samotný MMT [160]. Sorpce fenolu byla pozorována během deseti minut míchání reakční 

směsi před zapnutím UV lampy (viz 4.4.2). Koncentrace fenolu během této doby poklesla 

zhruba o 10 mol. %. Rozdíl mezi adsorpcí na čistém MMT a na nanokompozitech ZnS-MMT 

a CdS-MMT nebyl zaznamenán, pravděpodobně kvůli nízké koncentraci fenolu v roztoku. 

 Pro představu o opětovné použitelnosti nanokompozitu ZnS-MMT byl proveden 

fotooxidační rozklad fenolu v přítomnosti 0,1 g již jednou použitého kompozitu po dobu 

1 hodiny. Účinnost fotooxidace fenolu odpovídala zhruba 87 % účinnosti fotooxidace 

v přítomnosti nepoužitého ZnS-MMT. Toto zjištění naznačuje, že v průběhu fotoreakcí 

účinné složky (ZnS) v nanokompozitu ubývá, pravděpodobně působením oxidativní 

fotokoroze nebo rozpouštěním.  

 

5.5.1 Analýza produktů fotooxidace fenolu 

Reakční směsi po jedné hodině osvitu byly analyzovány plynovou chromatografií s 

hmotnostní spektroskopií. K separaci látek dochází na základě rozdílné efektivní hmoty, což 

je poměr hmotnosti iontu k náboji iontu (m/z). Na Obr. 5.29 jsou znázorněny chromatogramy 

získané pro dihydroxybenzeny (m/z = 110), bifenoly (186) a jejich acetylované formy (152, 

228).  
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Obr. 5.29. Chromatogramy získané analýzou produktů fotooxidace fenolu s použitím 
nanokompozitu ZnS-MMT a UV záření a pouze UV záření po 1 hodině osvitu. 

 

Tyto produkty byly nalezeny pouze ve stopovém množství. V případě použití 

nanokompozitu ZnS-MMT bylo těchto látek zjištěno výrazně méně než při samotném 

rozkladu UV zářením, což může být způsobeno produkcí většího množství radikálů OH• 

v přítomnosti nanokompozitu. Svou roli také může hrát adsorpce produktů na MMT.  

Reakční směsi po jedné hodině osvitu byly rovněž analyzovány kapilární 

izotachoforézou (ITP). Na Obr. 5.30 je znázorněn ITP záznam získaný analýzou reakční 

směsi degradace fenolu v přítomnosti nanokompozitu ZnS-MMT po 1 hodině osvitu. Při 

slepém stanovení byl do separační kolony místo vzorku nastříknut koncový elektrolyt. Pro 

porovnání byly pořízeny ITP záznamy vodných roztoků potenciálních rozkladných produktů 

fenolu – šťavelanu a octanu a záznam roztoku síranu, potenciálního produktu fotokoroze 

nanočástic ZnS.  
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Obr. 5.30. ITP záznam získaný analýzou produktů fotooxidace fenolu s použitím 
nanokompozitu ZnS-MMT po 1 hodině osvitu. 

  

Jak je zřejmé z Obr. 5.30, nebyly nalezeny žádné měřitelné koncentrace aniontů 

rozkladných produktů fotooxidace fenolu. Jediná výrazná zóna přísluší síranovým iontům, 

zbylé krátké zóny odpovídají obsahu nečistot ve vzorku.  

Poznatky získané analýzou reakční směsi fotooxidace fenolu plynovou chromatografií 

– hmotnostní spektroskopií a kapilární izotachoforézou vedla k přesvědčení, že je fenol 

oxidován převážně až na oxid uhličitý a vodu. 

 Pro lepší představu o produktech vznikajících při degradaci fenolu bylo během 

experimentu v půlhodinových intervalech měřeno pH (Obr. 5.31).  
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Obr. 5.31. Změny pH během fotooxidace fenolu. 

 

Během míchání fenolu s nanokompozity ZnS-MMT, resp. CdS-MMT před zapnutím UV 

lampy pH vzrostlo pravděpodobně v důsledku sorpce H+ iontů na MMT. To je důvod vyššího 

počátečního pH u těchto experimentů ve srovnání s pH roztoku fenolu (pH = 5,8). Během 

fotooxidace pH ve všech případech klesalo až na hodnotu 3 – 3,5. Vzhledem k tomu, že 

rozpuštěný oxid uhličitý je schopen okyselit roztok pouze do cca pH = 4,5, pokles pH u všech 

experimentů signalizuje okyselení pravděpodobně v důsledku vzniku silných organických 

kyselin (kys. šťavelová), které disociují a snižují pH před jejich další oxidací na CO2.  

 

5.5.2 Kinetika fotooxidace fenolu 

Pro popis heterogenní kinetiky fotooxidace fenolu byl zvolen běžně používaný 

Langmuir-Hinshelwoodův model [161]. 

1 1
OH OHP P P

P P i i OH OH

K CdC K C
r k

dt K C K C K C
• •

• •

=− =
+ + +∑

 (5.17) 

 

kde r je rychlost reakce, k je rychlostní konstanta, KP, KOH•, Ki a CP, COH•, Ci jsou adsorpční 

konstanty a koncentrace zbytkového fenolu, hydroxylových radikálů a meziproduktů. Pokud 

platí, že COH• >> CP a ΣKiCi zanedbáme, rovnice (5.17) se zjednoduší na často používaný tvar 
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´
1

P P

P P

K C
r k

K C
=

+
 (5.18) 

 

kde k´ je rychlostní konstanta závislá na intenzitě záření, dávkování a druhu použité pevné 

fáze (katalyzátoru) a koncentraci hydroxylových radikálů. Bylo teoreticky potvrzeno, že tento 

model odpovídá reakci prvního řádu. [162]. Pro nízké hodnoty Cp, KPCP << 1 a rovnice (5.18) 

se redukuje na tvar pro reakci pseudoprvního řádu:  

r = k´ KPCP = k´´ CP (5.19) 

 

Pro stanovení řádu reakce byla použita diferenciální metoda. Rychlost reakce 

v různých časech experimentu byla vypočtena analytickou derivací křivky, která procházela 

experimentálně nalezenými body závislosti koncentrace fenolu na čase. Body byly proloženy 

obecnou exponenciální křivkou, která odpovídá časovému průběhu koncentrace výchozí látky 

v reakcích prvního a pseudoprvního řádu:  

Ktc qe−=  (5.20) 

 

kde q a K jsou konstanty. Pro jejich nalezení rovnici (5.20) zlogaritmujeme a 

sestrojíme graf ln c = f (t). Body proložíme regresní přímkou a z její rovnice dostaneme 

hodnoty q a K. U všech experimentů bylo možné proložit body jedinou regresní přímku 

s regresním koeficientem R > 0,98. Výsledky regrese jsou shrnuty v Tab. 5.8. 

 

Tab. 5.8. Konstanty q a K obecné exponenciální křivky proložené experimentálně nalezenými 
body závislosti koncentrace fenolu na čase. 

Experiment q K 
Regresní 
koeficient 

Počet 
hodnot 

ZnS-MMT (3,37 ± 0,68).10-1 (3,46 ± 0,35).10-4 0,9938 9 

CdS-MMT (3,30 ± 0,67).10-1 (3,44 ± 0,35).10-4 0,9937 9 

ZnS-CTA 1,72 ± 1,21 (1,90 ± 0,35).10-3 0,9876 7 

MMT (3,61 ± 0,45).10-1 (1,17 ± 0,20).10-4 0,9852 8 

pouze UV záření (2,90 ± 0,21).10-1 (1,70 ± 0,13).10-4 0,9979 7 

 

Derivací rovnice (5.20) podle času získáme vztah: 

d

d
Ktc

qKe
t

−=  (5.21) 
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Výraz ne levé straně rovnice lze považovat za zápornou hodnotu rychlosti chemické reakce. 

Můžeme pak sestrojit graf závislosti reakčních rychlostí na koncentraci fenolu s využitím 

konstant získaných v předešlém kroku, viz. Obr. 5.32. Pro vyhodnocení kinetiky experimentu 

se  samotnými nanočásticemi ZnS (ZnS-CTA) byly použity údaje naměřené během prvních 

45 minut osvitu. Poté se již koncentrace fenolu s časem výrazně neměnila, viz. Obr. 5.28. 

Kinetickou rovnici pro reakci n-tého řádu vzhledem k jedinému reaktantu můžeme 

zapsat takto: 

nr kc=  (5.22) 

 

kde r je rychlost chemické reakce, k je rychlostní konstanta a n je řád reakce. 

Z logaritmovaného tvaru rovnice (5.2) pak dostáváme řád reakce (n) v podobě směrnice 

přímky proložené body grafu ln r = f (ln c). Řády a rychlostní konstanty reakcí pro jednotlivé 

experimenty jsou uvedeny v Tab. 5.9.  

Z Obr. 5.35 i z Tab. 5.9 je zřejmé, že můžeme fotooxidační reakce u všech 

experimentů považovat vzhledem k fenolu za reakce prvního řádu a že rychlost reakcí se dá 

v symbolickém označení experimentů seřadit sestupně takto: ZnS-CTA > ZnS-MMT ≥ 

CdS-MMT > pouze UV záření > MMT.   

 

Tab. 5.9. Řády a rychlostní konstanty reakcí - fotooxidace fenolu. 

Experiment Řád reakce Rychlostní konstanta [s-1] 
Regresní 
koeficient 

Počet 
hodnot 

ZnS-MMT 0,99 ± 0,10 (3,35 ± 0,99).10-4 0,9938 9 

CdS-MMT 0,99 ± 0,10 (3,33 ± 1,00).10-4 0,9937 9 

ZnS-CTA 0,98 ± 0,18 (1,77 ± 1,03).10-3 0,9876 7 

MMT 0,97 ± 0,17 (1,11 ± 0,32).10-4 0,9852 8 

pouze UV záření 1,00 ± 0,08 (1,69 ± 0,27).10-4 0,9979 7 
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Obr. 5.32. Závislost reakčních rychlostí na koncentraci fenolu. A – pro všechny reakce, B –
detail výřezu. 
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5.5.3 Vliv množství montmorillonitu na fotooxidaci fenolu 

 Jak bylo uvedeno v kapitole 5.5, montmorillonit působí při fotooxidaci fenolu 

negativně, což je patrné ze srovnání s degradačními účinky samotného UV záření, kdy je míra 

fotooxidace fenolu vyšší. Pro lepší objasnění role MMT při fotooxidaci fenolu byly kromě 

experimentu s navážkou 75 mg (viz. kapitola 5.5) provedeny fotooxidační experimenty 

s polovičním a čtvrtinovým množstvím MMT, tedy 37,5 mg a 18,75 mg při konstantním 

reakčním objemu 70 ml. Výsledky těchto experimentů jsou shrnuty graficky na Obr. 5.33 jako 

závislost okamžité relativní koncentrace fenolu na délce osvitu v přítomnosti různého 

množství MMT.  

 

 

Obr. 5.33. Závislost okamžité relativní koncentrace fenolu na délce osvitu v přítomnosti 
MMT. 

 

Je patrné, že míra fotooxidace fenolu je na zvolené navážce montmorillonitu téměř 

nezávislá, pouze v případě nejvyšší navážky je fotooxidace mírně rychlejší během první 

hodiny osvitu. Toto zjištění vylučuje, že by se montmorillonit na fotooxidaci podílí např. 

produkcí reaktivních radikálů, jak uvádějí někteří autoři [163, 164]. MMT má na fotooxidaci 

pouze negativní vliv jakožto fáze, která zhoršuje transport látek k povrchu a od povrchu 

nanočástic v kompozitu, může rekombinovat fotogenerované díry, zachytávat reaktivní 
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radikály a na níž může docházet k rozptylu záření, čímž brání průniku světla do vrstev reakční 

směsi vzdálenějších od zdroje záření. 

 

5.6 Stabilita nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT při fotoredukčních a 

fotooxidačních reakcích 

5.6.1 Množství zinku, resp. kadmia uvolněného při fotoredukčních a fotooxidačních reakcích 

v přítomnosti ZnS-MMT a CdS-MMT 

 Množství celkového zinku, resp. kadmia ve vzorcích reakčních směsí po ukončení 

fotoredukce CO2 a fotooxidace fenolu a po odstranění pevné fáze filtrací bylo měřeno pomocí 

atomové absorpční spektrometrie. Takto zjištěné hodnoty ukazují na úbytek ZnS, resp. CdS 

z příslušných nanokompozitů ZnS-MMT, resp. CdS-MMT a to jak jejich fotokorozí za vzniku 

síranů a kationtů kovů, viz. rovnice (3.36) a (3.37), kapitola 3.5.1, tak i rozpouštěním 

nanočástic ZnS a CdS.  

 V případě analýzy směsi produktů fotoredukce CO2 byly použity vzorky po 24 osvitu 

standardního experimentu popsaného v kapitole 4.4.1. Analýza směsi produktů fotooxidace 

fenolu byla provedena ve vzorcích po 3 hodinách osvitu standardního experimentu popsaného 

v kapitole 4.4.2. V obou případech byly provedeny i slepé srovnávací pokusy se stejným 

experimentálním uspořádáním ovšem bez osvitu UV zářením. Průměrné výsledky tří 

nezávislých měření koncentrace celkových množství kovů jsou uvedeny v Tab. 5.10. 

Množství kovu je uvedeno jako procentuální podíl množství uvolněného kovu a celkového 

množství kovu v příslušném nanokompozitu před reakcí.  

 

Tab. 5.10. Množství kovu uvolněného při fotoreakcích vztažené na původní množství kovu 
v kompozitu. 

Množství uvolněného kovu [hm. %] 

Zn ze ZnS-MMT Cd z CdS-MMT 

 s osvitem bez osvitu s osvitem bez osvitu 

Fotoredukce CO2 (po 24 hod.) 38,5 18,1 4,8 1,4 

Fotooxidace fenolu (po 3 hod.) 19,8 0,9 5,6 1,2 

 

Je zřejmé, že CdS-MMT je ve vodném prostředí stabilnější, má menší sklony k fotokorozi a 

rozpouštění. Úbytek zinku z kompozitu ZnS-MMT během fotoredukce CO2 je značný 

(38,5 %). Fotokoroze ZnS může probíhat působením rozpuštěného kyslíku nebo 
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fotogenerovaných radikálů. Poměrně velké množství zinku bylo také zjištěno při slepém 

pokusu bez osvitu UV zářením (18,1 %). To souvisí mj. se součinem rozpustnosti ZnS, který 

je o tři řády vyšší než součin rozpustnosti CdS. Je známo, že rozpuštěný oxid uhličitý má 

korozivní účinky, může tedy pro nanočástice představovat agresivní prostředí. 

 

5.6.2 Množství síranů vzniklých při fotoredukčních a fotooxidačních reakcích v přítomnosti 

ZnS-MMT a CdS-MMT 

 Míra fotokoroze nanočástic ZnS a CdS při fotoredukci CO2 a fotooxidaci fenolu byla 

sledována izotachoforetickým (ITP) měřením síranů v reakční směsi po ukončení ozařování a 

po odstranění pevné fáze filtrací. Sírany vznikají rozkladem ZnS, resp. CdS v přítomnosti 

rozpuštěného kyslíku podle reakce (3.36). Typický ITP záznam vzorku reakční směsi 

fotoredukce oxidu uhličitého je zobrazen na Obr. 5.30. Měření standardů síranu sodného byla 

sestrojena kalibrační křivka a s její pomocí byly spočítány koncentrace síranů ve vzorcích. 

Závislost koncentrace síranů v reakční směsi na délce osvitu v případě fotooxidace fenolu je 

znázorněna na Obr. 5.34.  

 

 

Obr. 5.34. Koncentrace síranů v reakční směsi při fotooxidaci fenolu v závislosti na délce 
osvitu. 
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V případě fotoredukce CO2 měly koncentrace síranů v reakčních směsích po 24 hod. osvitu 

v přítomnosti ZnS-MMT a CdS-MMT hodnoty 5,1 mg l-1, resp. 2,3 mg l-1. 

Z uvedených hodnot a z  Obr. 5.34 je zřejmé, že nanokompozit CdS-MMT je 

k rozkladu méně náchylný a v oxidujícím prostředí je stabilnější, než nanokompozit 

ZnS-MMT. Odpovídá to i nižšímu součinu rozpustnosti CdS, viz. kapitola 5.2.4. Zároveň 

výše uvedená zjištění, že připravené nanočástice korodují a  z nich připravené kompozity tak 

nejsou opakovatelně použitelné se stejnou účinností, neumožňují nazývat nanokompozity jako 

fotokatalyzátory. Nesplňují totiž podmínku, že po vstupu do chemické reakce z ní vystupují 

nezměněny.   
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6 ZÁVĚR 

Sulfid zinečnatý a sulfid kademnatý jsou polovodičové materiály s výbornými 

fotokatalytickými vlastnostmi. Jejich fotoredukční a fotooxidační účinnost je závislá na 

hodnotě energie zakázaného pásma potažmo na velikosti částic. Cílem této práce bylo 

připravit nanočástice ZnS, resp. CdS a jejich nanokompozitů s jílovým minerálem 

montmorillonitem a zkoumat jejich fotoredukční a fotooxidační působení na reakcích 

přeměny oxidu uhličitého a fenolu. Závěry této disertační práce jsou shrnuty v následujících 

bodech: 

• Byla vyloučena možnost vzniku nanočástic ZnS v mezivrství montmorillonitu během 

sulfurizace interkalátu Zn-MMT. Tento materiál se navíc během sulfurizace ve značné 

míře rozkládal, proto bylo od této přípravy kompozitu pro další aplikace upuštěno. 

• V přítomnosti všech sledovaných látek zabraňujících neomezenému růstu částic 

(DTA, CTA, OTA, TMA a CP) vznikaly částice v nano-rozměrech, což bylo 

prokázáno metodou UV-VIS spektrometrie. Ze změřených spekter, resp. Taucových 

grafů byly určeny hodnoty energie zakázaného pásu a pomocí Brusovy rovnice 

vypočítána velikost nanočástic. S výjimkou TMA tvoří všechny látky ve vodném 

prostředí od tzv. kritické micelární koncentrace (CMC) micely. Sledovaná velikost 

částic ZnS s rostoucí koncentrací stabilizátoru klesala až do dosažení CMC, dále byla 

již zhruba konstantní. V případě TMA byla velikost částic na koncentraci nezávislá. 

Symbolicky lze velikost nanočástic ZnS seřadit dle použitého stabilizátoru takto: 

DTA > TMA > OTA > CTA ≥ CP. Pro další experimenty a standardní přípravu 

nanočástic ZnS i CdS byl zvolen tenzid CTA. V jeho přítomnosti 

při koncentraci > CMC byly zjištěny hodnoty energie zakázaného pásu 

Ebg(ZnS) = 3,91 eV, Ebg(CdS) = 2,63 eV a odpovídající velikosti částic 

2RBrus(ZnS) = 4,2 nm, 2RBrus(CdS) = 4,8 nm.  

• Měřením elektrokinetického potenciálu (zeta), které poskytlo hodnoty pro ZnS 

+36,7 mV a pro CdS +37,8 mV byla potvrzena stabilizace nanočástic ZnS a CdS 

dvojvrstvou tenzidu. Bylo prokázáno, že stabilizace velikosti nanočástic ZnS 

povrchově aktivními látkami je časově omezená. Měřením UV-VIS spekter po 24 

hodinách od přípravy byl zjištěn nárůst velikosti částic ZnS. To souvisí s širší 

distribucí zeta-potenciálu, tedy s přítomností i méně stabilizovaných částic s tendencí 

k agregaci. V případě CdS byla naopak stabilizace tenzidem CTA dlouhodobá, což se 
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potvrdilo měřením UV-VIS spekter po 4 měsících od přípravy. Dalším sledovaným 

faktorem ovlivňujícím velikost částic byla teplota – při nižší teplotě během přípravy 

nanočástic ZnS a CdS (9,0 °C v přítomnosti CTA, 5,5 °C bez přítomnosti stabilizující 

látky) byla velikost částic menší, než při laboratorní teplotě (22,0 °C).  

• Nanočástice ZnS a CdS stabilizované CTA byly deponovány na fylosilikát 

montmorillonit (MMT) za vzniku stabilních práškových nanokompozitů. Bylo 

zjištěno, že CTA tvoří cca 25 hm. % nanokompozitu ZnS-MMT. Zároveň bylo 

zjištěno, že tvorba nanokompozitu ZnS-MMT odpovídá multiplikačnímu modelu 

agregace, tedy že částice nanokompozitu rostly během depozice nanosuspenze 

ZnS-CTA úměrně objemu, nikoliv povrchu montmorillonitu. 

• Pomocí atomové absorpční spektrometrie byl za předpokladu kvantitativního 

vysrážení veškerých kationtů kovů během tvorby nanočástic ZnS a CdS stanoven 

jejich obsah v nanokompozitech s MMT na 5,6 hm. % (ZnS-MMT), resp. 7,8 hm. % 

(CdS-MMT). Bylo zjištěno, že depozice nanočástic ZnS na MMT probíhá po celou 

dobu společného třepání. 

• Skenovací a transmisní elektronovou mikroskopií byly charakterizovány 

nanokompozity ZnS-MMT a CdS-MMT jako materiály s rovnoměrně rozmístěnými 

agregáty nanočástic a CTA. Skenovací elektronovou mikroskopií s autoemisní tryskou 

byl srovnáván nanokompozit ZnS-MMT a nanokompozit ozn. ZnS-MMT*, u něhož 

byla vlhkost a vázaná voda po třepání nanosuspenze ZnS-CTA a MMT vymražena. 

Povrch vymraženého vzorku vykazoval mnohem větší členitost, což bylo potvrzeno i 

vyšší změřenou hodnotou specifického povrchu. Toto měření zároveň poukázalo na 

významný pokles hodnoty specifického povrchu MMT během přípravy 

nanokompozitu, což je přisuzováno vlivu CTA, který se na MMT sorboval souběžně 

ve výrazné míře spolu s nanočásticemi. Oproti tomu měrný povrch kompozitů ozn. 

ZnS-MMTb a CdS-MMTb připravených bez stabilizující látky ve srovnání s původním 

MMT vzrostl, jelikož byl navýšen o porézní povrch objemových částic ZnS a CdS. 

• Elektronová difrakce odhalila u nanočástic ZnS a CdS romboedrickou, resp. kubickou 

krystalovou mřížku. RTG práškovou difraktometrií bylo zjištěno, že při deponování 

nanočástic na montmorillonit byl do jeho mezivrství interkalován tenzid CTA použitý 

při přípravě nanočástic. To mělo za následek zvýšení mezivrstevné vzdálenosti MMT 

a stabilizaci jeho struktury.  
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• Velikost nanočástic ZnS a CdS v příslušných nanokompozitech byla počítána ručně ze 

snímků z TEM. Nalezené mediány velikostí nanočástic byly dZnS = 3,5 nm a 

dCdS = 4,8 nm, což jsou hodnoty v dobré shodě s výpočtem velikosti podle Brusovy 

rovnice. Měřením dynamického rozptylu světla byla zjištěno, že nanočástice ZnS i 

CdS a jejich agregáty jsou i ve vodném prostředí vázány na povrch MMT.  

• Fotoluminiscenční měření nanokompozitu ZnS-MMT poukázalo na silnou 

fotoluminiscenci způsobenou rekombinací elektronů na vakantních pozicích síry 

v nanočásticích ZnS.  

• Fotoredukční působení připravených nanokompozitů ZnS, resp. CdS a MMT a také 

samotných nanočástic ZnS v nanosuspenzi s CTA (ZnS-CTA) byly zkoumány na 

fotoredukci oxidu uhličitého po dobu 24 hodin. Pro srovnání účinnosti nanokompozitů 

byly totožné experimenty provedeny s komerčním fotokatalyzátorem TiO2 (P25 

Evonik). Účinnost ZnS-MMT i CdS-MMT byla ve srovnání s TiO2 zhruba trojnásobně 

až osminásobně větší (dle výtěžků srovnávaného produktu). Ještě účinnější byly 

samotné nanočástice ZnS a to zhruba 1,5-násobně ve srovnání se ZnS-MMT. 

Hlavními reakčními produkty byl ve všech případech vodík, methan, methanol a oxid 

uhelnatý. Na rozdíl od použití fotokatalyzátoru TiO2 byly při použití připravených 

nanokompozitů produkty fotoredukce CO2 generovány už během prvních osmi hodin 

ozařování. Celková konverze CO2 byla při použití nanokompozitu ZnS-MMT 

spočítána pomocí výtěžků CH4, CH3OH a CO a počátečního množství CO2 na 0,2 % 

po 24 hodinách ozařování. 

• Fotooxidační působení připravených nanokompozitů ZnS, resp. CdS a MMT a také 

samotných nanočástic ZnS v nanosuspenzi s CTA (ZnS-CTA) byly zkoumány na 

fotooxidaci fenolu. Pro srovnání byly provedeny totožné experimenty pouze 

s montmorillonitem a bez pevné fáze, tedy rozklad pouhým UV zářením. Koncentrace 

fenolu byla po třech hodinách fotoreakce s nanokompozity ZnS-MMT, resp. 

CdS-MMT nižší než 2 % koncentrace počáteční. Oxidace fenolu v přítomnosti 

ZnS-CTA probíhala velmi rychle a již po 45 minutách bylo odstraněno 97 mol. % 

fenolu. Oproti tomu samotný montmorillonit působil na fotooxidaci negativně, 

účinnost rozkladu s ním byla nižší než při rozkladu samotným UV zářením. Negativní 

působení MMT spočívalo ve stínění a rozptylu UV záření, zhoršení přenosu látek 

k povrchu a od povrchu nanočástic a možné rekombinaci fotogenerovaných děr a 
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radikálů. Bylo také vyloučeno, že by se MMT na fotooxidaci podílel tvorbou 

reaktivních radikálů. Kyselé pH a pouze stopová množství nalezených 

dihydroxybenzenů, bifenolů a jejich esterů v roztoku po degradaci naznačují, že 

rozklad fenolu proběhl přes kyselé meziprodukty převážně až na oxid uhličitý. Na 

fotooxidaci fenolu v přítomnosti nanokompozitů se podílejí 2 hlavní mechanismy – 

rozklad samotným UV zářením a rozklad účinkem fotoexcitovaných nosičů náboje 

v nanočásticích. Třetím procesem, který přispívá k poklesu koncentrace fenolu 

v reakční směsi je sorpce fenolu na MMT. Byla studována kinetika degradace fenolu. 

U všech experimentů se vzhledem k vstupní látce fenolu jednalo o reakci prvního 

řádu, rychlost reakcí lze pro jednotlivé experimenty symbolicky seřadit takto: 

ZnS-CTA > CdS-MMT ≥ ZnS-MMT > pouze UV záření > MMT.   

• Fotooxidace fenolu byla v přítomnosti připravených nanokompozitů výrazně účinnější 

než fotoredukce CO2. Nízká míra konverze oxidu uhličitého může být způsobena jeho 

výskytem ve formě špatně redukovatelných forem hydrogenuhličitanového a 

uhličitanového iontu nebo také vysokou mírou rekombinace fotoexcitovaných 

elektronů ve vakancích síry, jejichž přítomnost signalizuje fotoluminiscenční měření. 

Na druhou stranu se na degradaci fenolu velmi výrazně podílí samotné UV záření a 

nanočástice tak k celkové přeměně pouze přispívají. V obou případech se jako 

nejúčinnější projevily samotné nanočástice ZnS v suspenzi s CTA. Nevýhodou toho 

materiálu je však časová nestálost vlastností takto stabilizovaných částic. Také jejich 

odstranění z reakční směsi po ukončení osvitu je velmi problematické. 

• Stabilita nanokompozitů ZnS-MMT a CdS-MMT při fotoredukčních a fotooxidačních 

reakcích byla sledována měřením obsahu síranů a uvolněných kovů v reakčních 

směsích po ukončení osvitu. V obou sledovaných ukazatelích se nanokompozit 

CdS-MMT jevil jako stabilnější vůči fotokorozi, resp. rozpouštění a uvolňování 

nanočástic, což souvisí i s nižším součinem rozpustnosti CdS. Pro případné aplikace 

nanokompozitů je nezbytné zvážit dopad jejich použití na životní prostředí z důvodu 

uvolňování těžkých kovů do prostředí.. Tento problém je limitující zejména u vysoce 

toxického kadmia, ovšem nezanedbatelný je i u zinku, jenž je také těžkým kovem a 

vůči fotokorozi se ZnS jeví méně stabilní než CdS.  

 

Připravené nanokompozity ZnS-MMT a CdS-MMT jsou pro svou vysokou účinnost 

vhodnými materiály pro oxidační i redukční fotokatalytické reakce. Mohou nalézt uplatnění 
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v chemických výrobách, zpracování využitelných plynných nebo kapalných odpadních směsí 

nebo při čištění průmyslových odpadních vod. Vzhledem k výše uvedeným rizikům je však 

nezbytné řešit separaci nanokompozitu a uvolněných kationtů kovů z reakčních směsí.  
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7 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AAS atomová absorpční spektrometrie 

CEC kationtová výměnná kapacita (cation exchange capacity) 

CdS-CTA nanosuspenze částic sulfidu kademnatého stabilizovaná tenzidovým 

kationtem cetyltrimetylamonium 

CdS-MMT sulfid kademnatý deponovaný na montmorillonitu 

CdSb-MMT objemový (bulk) sulfid kademnatý deponovaný na montmorillonitu 

CMC kritická micelární koncentrace (critical micellar concentration) 

CP cetylpyridinium 

CTA cetyltrimetylamonium 

CTA-MMT montmorillonit interkalovaný cetyltrimetylamoniem 

d001 mezivrstevná vzdálenost montmorillonitu 

DLS dynamický rozptyl světla (Dynamic Light Scattering) 

DLVO teorie stability koloidních soustav (autoři Děrjagin, Landau, Verwey, 

Overbeek) 

DTA dodecyltrimetylamonium 

Ebg energie zakázaného pásma (band-gap energy) 

FESEM rastrovací elektronová mikroskopie (Field emission scanning electron 

microscopy) 

GC plynová chromatografie (gas chromatography) 

ITP kapilární izotachoforéza (capillary isotachophoresis) 

MMT montmorillonit 

NHE standardní vodíková elektroda (Normal Hydrogen Electrode) 

OTA oktadecyltrimetylamonium 

RTG rentgenová 

SAED elektronová difrakce (selected area electron diffraction) 

SCE nasycená kalomelová elektroda (Saturated calomel electrode)  

TEM transmisní elektronová mikroskopie  

UV ultrafialové 

ZnS-CTA nanosuspenze částic sulfidu zinečnatého stabilizovaná tenzidovým 

kationtem cetyltrimetylamonium 

Zn-MMT montmorillonit interkalovanými zinečnatými kationty 
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Zn-MMTsulf sulfurizovaný Zn-MMT 

ZnS-MMT sulfid zinečnatý deponovaný na montmorillonitu 

ZnS-MMT* sulfid zinečnatý deponovaný na montmorillonitu, vymražený 

ZnSb-MMT objemový (bulk) sulfid zinečnatý deponovaný na montmorillonitu 
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