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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vlivem modifikování oxidu titaničitého vzácnými kovy 

na fotokatalytickou redukci CO2. Hlavním účelem fotokatalytické redukce oxidu uhličitého je 

jeho přeměna na méně škodlivé a lépe vyuţitelné látky. 

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého ve vodném roztoku hydroxidu sodného 

byla prováděna ve vsádkovém míchaném anulárním reaktoru se suspendovaným 

katalyzátorem (TiO2, Pt/TiO2, Pd/TiO2, Au/TiO2 a komerční TiO2-Degussa P25). Roztoky 

byly nasyceny oxidem uhličitým a ozařovány 8 W Hg lampou umístěnou do středu 

reaktoru. Produkty fotoredukce v plynné fázi byly methan a vodík. V kapalné fázi nebyly 

detekovány ţádné produkty. Vliv modifikování na fotokatalytickou redukci CO2 byl 

sledován v časovém intervalu 0-24 hodin. 

Na základě experimentálních výsledků lze říci, ţe kromě katalyzátoru dopovaného 

Pt vykazovaly katalyzátory při fotoredukci CO2 aktivitu vyšší (TiO2) nebo srovnatelnou 

(Au/TiO2, Pd/TiO2) s komerčním katalyzátorem TiO2 (Degussa P25). Aktivita dopovaných 

katalyzátorů klesala v pořadí Au/TiO2> Pd/TiO2> Pt/TiO2. 

 

Klíčová slova: Fotoredukce, fotokatalýza, CO2, TiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

This bachelor is  about the effect of modifying of titanium oxide by rare metals on 

photocatalytic reduction of CO2.  The main purpose of photocatalytic reduction of carbon 

dioxide is its conversion into less harmful and better useful substances. 

Photocatalytic reduction of carbon dioxide in aqueos sodium hydroxide solution 

was performed in stirred batch annular reactor with suspended catalysts (TiO2, Pt/TiO2, 

Pd/TiO2, Au/TiO2 and commercial TiO2 – Degussa P25). Solutions were fed with carbon 

dioxide and irradiated 8W Hg lamp placed in the center of the reactor.  

Photoreduction products in the gaseous phase were methane and hydrogen. In the 

liquid phase any products weren´t detected. Effect of modifying on photocatalytic 

reduction CO2 was monitored at intervals 0-24 hours. 

Based on experimentals results we can say, that in addition to doped Pt catalyst, 

catalysts showed higher activity during photoreduction of CO2 higher (TiO2) or comparable 

(Au/ TiO2, Pd/ TiO2) with commercial catalyst (Degussa P-25). Activity of doped catalysts 

decreased in the order Au/TiO2 >Pd/TiO2>Pt/TiO2. 

 

Keywords: Photoreduction, photocatalysis, CO2, TiO2 
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1 ÚVOD 

Fotokatalytické reakce jsou základem ţivota na Zemi. Příroda sama formou 

fotosyntézy provozuje za katalýzy chlorofylem největší fotokatalytickou výrobu na Zemi 

s ročním objemem  1,7x10
 11

 t biomasy a příkonem 3x10
 21

 J sluneční energie 0. 

Vědecké zkoumání fotokatalýzy začalo zhruba před 40 lety. Směr a cíle výzkumu 

se několikrát změnily. Největší význam vyuţití fotokatalýzy je její aplikace při čištění 

ţivotního prostředí. Fotokatalytická technologie je pro dnešní průmysl stále atraktivnější, 

protoţe znečištění ţivotního prostředí dospělo tak daleko, ţe je uznáváno jako váţný 

problém, na nějţ je zapotřebí se zaměřit. Celý svět si jiţ uvědomil, ţe maximální zisk, tj. 

postavení ekonomie na první místo, přináší globální destrukci ţivotního prostředí 0. 

Základním principem fotokatalýzy je vytvoření oddělených elektrických center 

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

záporném centru dochází k redukci (např. příroda je v řetězci fotosyntézy vyuţívá 

pro redukci oxidu uhličitého a výstavbu organických látek), na kladném centru dochází 

k vysoce účinné oxidaci. Hlavní a nejpravděpodobnější reakcí je ale opětné sloučení obou 

center a degradace světelné energie na teplo. O úspěšném vyuţití fotokatalýzy rozhoduje 

kinetika následných reakcí 0. 

Mezi základní a často pouţívané fotokatalyzátory patří oxid titaničitý, který je 

chemicky stálý, levný a netoxický. TiO2 je fotokatalyzátor s mnoha funkcemi. Kdyţ 

absorbuje záření v souladu s principem „bandgap" (UV paprsky pod 380 nm), umoţňuje 

současně oxidační a redukční reakci a hydrofilní reakci. K jeho funkcím patří rozklad 

těkavých organických látek (VOC), antibakteriální a sterilizační účinky, dále dezodorační a 

samočistící účinky.  

Důvodem rozdílné fotoaktivity různých druhů katalyzátorů TiO2 je odlišná struktura 

elektronových pásů. Energie zakázaného pásu (Eg) pro polovodič, tedy TiO2, je určována 

minimální energií světla poţadovanou k tomu, aby učinila materiál elektricky vodivým, 

tzn., aby vybudila elektrony natolik, aby se daly do pohybu. 

Změny, které ve struktuře a chemických vlastnostech katalyzátoru nastanou a jejich 

vztah k fotokatalytické účinnosti jsou stále ještě ve fázi základního výzkumu. Např. účinek 

vloţených atomů do struktury oxidu titaničitého, tzv. dopantů, projevující se zvýšeným 

kvantovým výtěţkem fotokatalytické reakce, případně příznivým posunem absorpce světla 
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k vyšším vlnovým délkám, zůstává i přes značnou vkládanou naději a některé dílčí úspěchy 

sporný.  

Práce se zabývá vlivem vzácných kovů (Pd, Au a Pt) na aktivitu a selektivitu TiO2 

katalyzátorů. Úkolem bylo zjistit, jestli dopování oxidu titaničitého vzácnými kovy zvýší 

fotokatalytickou aktivitu, která byla testována při fotokatalytické redukci CO2. 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Předloţená bakalářské práce byla řešena rámci VaVpI projektu ENET – 

Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie (CZ.1.05/2.1.00/03.0069). 

Cílem práce bylo: 

 Experimentální zjištění aktivity TiO2 katalyzátorů dopovaných zlatem, 

paladiem a platinou při fotokatalytické redukci CO2. 

 Identifikace produktů fotokatalytické redukce CO2 v plynné a kapalné fázi. 

 Posouzení vlivu pouţitého dopantu na výtěţky hlavních produktů redukce 

CO2.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Katalytické procesy 

3.1.1 Katalýza 

Katalyzátorem se označuje látka, umoţňující chemickou reakci, která by bez její 

přítomnosti nenastala [3]. Podle Ostwalda (1902) je katalyzátorem kaţdá látka, která mění 

rychlost chemické reakce, aniţ se objevuje v konečných produktech [4]. Katalýzou je 

nazvána změna rychlosti chemických reakcí nebo jejich excitace vyvolaná přítomností 

těchto látek, katalyzátorů. Katalyzátory při této reakci přechodně interagují s reaktanty, po 

ukončení chemické reakce opět získávají původní chemické sloţení [5]. 

Při vícekrát opakované interakci s reaktanty katalyzátor obvykle po dlouhou dobu 

mění rychlost chemické reakce a vytváří přitom reakční produkty, jejichţ hmotnost můţe 

jeho vlastní hmotnost tisíckrát nebo dokonce milionkrát převyšovat. Přesto však 

katalyzátor nepracuje nekonečně: v jedněch procesech je pouţíván nepřetrţitě několik let, 

v jiných jen několik minut. Průběh katalýzy můţe být narušen změnami ve sloţení a 

struktuře katalyzátoru, vyvolanými průběhem vedlejších chemických reakcí nebo 

působením mechanických či tepelných faktorů. Při iniciaci rozvětvených řetězových 

reakcí, nejčastěji reakcí vedoucích k explozi, můţe být účast katalyzátoru v chemické 

reakci pouze jednorázová. Děj, při kterém dochází ke zvýšení rychlosti chemické reakce, 

se nazývá pozitivní katalýza. K pozitivní katalýze dochází, kdyţ rychlost tvorby 

přechodových komplexů katalyzátoru s reaktanty a jejich následující přeměna na produkt 

je větší neţ rychlost, jakou produkt vzniká nekatalyzovanou reakcí. Negativní katalýzu 

zpravidla pojíme se zpomalením přeměny přechodového komplexu na reakční produkt [5]. 

Látky, které rychlost chemické reakce zpomalují, nazýváme inhibitory nebo stabilizátory 

[6]. 

Na základě technologických a chemických úvah je třeba zvolit pro poţadovanou 

reakci správný katalyzátor. Musí splňovat náleţitou aktivitu (výkon), provozní stabilitu, 

selektivitu, malou citlivost k přehřívání, musí se snadno reaktivovat i regenerovat a být 

mechanicky pevný [7]. 

Katalytická aktivita znamená změnu rychlosti chemické reakce, vyvolanou 

zavedením katalyzátoru do reakčního procesu [6]. Funkce katalyzátoru spočívá v tom, ţe 
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tvoří nestabilní komplexy s reaktanty a v dalším kroku dojde k rozpadnutí těchto 

komplexů. Aktivační energie těchto procesů je mnohem niţší, neţ energie reakce 

nekatalyzované. Sníţením aktivační energie lze například provádět reakce za niţších teplot 

a při atmosférickém tlaku. Na obrázku 1a je patrná změna energie reagující molekuly bez 

pouţití katalyzátoru. Na obrázku 1b reakce probíhá pomocí katalyzátoru [3]. 

 

Obrázek 1: Změna aktivační energie v průběhu reakce (a) bez katalyzátoru (b) 

s katalyzátorem [3]. 

3.1.2 Heterogenní katalýza 

O heterogenní katalýze mluvíme tehdy, tvoří-li katalyzátor oddělenou fázi, 

nejčastěji tuhou, a pokud je nerozpustný v chemických systémech jejichţ přeměnu 

vyvolává. Reakce je lokalizována na styčném povrchu tuhé a fluidní fáze a není 

pozorována ve fázi, která obsahuje reagující látky. Ta je jen zásobníkem molekul, které 

mají vstoupit do reakce nebo touto reakcí byly vytvořeny. Heterogenní katalýza studuje 

reakce vyvolané působením silového pole tuhé fáze na reagující molekuly. Toto pole má 

omezený dosah do vzdálenosti řádově odpovídající rozměrům atomů tvořících tuhou fázi, 

coţ odpovídá několika angströmům. Katalyzovaná reakce probíhá tak, jako by pouze 

povrchové atomy tuhé fáze měly katalytický účinek, zatím co struktura tuhé fáze neměla 

vliv. Bylo zjištěno, ţe katalytický účinek mají pouze tuhé látky s velkou soudruţností. 

Není znám ţádný kapalný heterogenní katalyzátor. Většina tuhých katalyzátorů jsou tedy 

kovy, jejich podvojné sloučeniny (oxidy, sulfidy), nebo soli (sírany, křemičitany, 

fosforečnany) [4]. 

Děje probíhající při heterogenní katalýze se dělí na procesy přenosu ve fluidní fázi 

a na děje povrchové. Procesy zahrnující difúzi reagujících sloţek směrem k povrchu a 
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produktů směrem do fluidní fáze jsou výlučně fyzikální povahy. Aktivitu povrchu 

charakterizují děje povrchové. Ty se dělí do tří etap: adsorpce jedné nebo několika 

reagujících sloţek, vlastní chemická reakce a desorpce produktů [4]. 

3.1.3 Fotokatalýza 

U fotochemických reakcí je nutno uvaţovat odděleně mechanismy primárních a 

sekundárních pochodů. Primární procesy probíhají účinkem přímého vlivu světla na 

absorbující molekulu a sekundární procesy jsou tvořeny reakcemi molekul, atomů a 

radikálů, které vznikly procesy primárními. Aby mohlo dojít k chemické přeměně, je nutné 

nejprve molekule dodat aktivační energii. Fotochemické aktivace dosahujeme sráţkou 

s fotony (energetické částice záření). Energie fotonu je přímo úměrná frekvenci a nepřímo 

úměrná vlnové délce elektromagnetického záření podle vztahu (1) 



ch
vhE

.
.         (1) 

kde E je energie molekuly, v je frekvence záření, λ je vlnová délka 

elektromagnetického záření, c je rychlost světla ve vakuu a h je Planckova konstanta [8]. 

Při vzájemném působení světelné energie a hmoty probíhají z chemického hlediska 

dvě skupiny reakcí. Reakce, při kterých se vybaví světelná energie; nazývají se chemickou 

luminiscencí. Reakce, při kterých po absorpci světelné energie hmotou nastane chemická 

změna; jsou to vlastní fotochemické reakce v uţším smyslu [9]. 

Do excitovaného stavu se molekula dostane po absorpci fotonu tím, ţe elektron 

některého z atomu, krouţícího kolem jádra, je zdviţen do vyšší kvantové dráhy. Absorpce 

můţe vést i k oddělení elektronu. Fotochemická reakce závisí na povaze částic, 

vznikajících primární reakcí, a na sekundárních reakcích, probíhajících mezi nimi. 

Aktivační energii primárnímu stupni fotochemické reakce dodává světlo. K iniciaci reakce 

je vţdy třeba uţít záření určité frekvence, protoţe zde často dochází k uvolňování 

chemických vazeb. Frekvence, pod kterou nemůţe reakce probíhat, se nazývá 

fotochemický práh [8]. 

Fotokatalýza lze definovat jako zrychlení fotochemických reakcí za přítomnosti 

katalyzátoru. Při fotokatalýze jsou pouţívány polovodičové katalyzátory, které mají na 

rozdíl od kovů vodivostní a valenční pásmo oddělené oblastí zakázaného pásma. Na 

obrázku 2 je schematicky zobrazeno zakázané pásmo u nevodiče, polovodiče a vodiče [8]. 
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Obrázek 2: Schématické zobrazení zakázaného pásma. 

Valenční pásmo polovodičů (EV) je plně obsazeno elektrony. Vodivostní pásmo 

(EC) s vyšší energií bývá zpravidla neobsazeno. Mezi těmito pásmy je oblast zakázané 

energie Eg, ve které nejsou ţádné elektronové vlnové stavy. Při fotokatalýze dochází k 

absorpci záření vhodné vlnové délky v částicích fotokatalyzátoru, kde dojde k excitaci 

elektronu z valenčního pásma do pásma vodivostního. Ve valenčním pásmu zůstane kladný 

nosič náboje – díra (h
+
). 

 

   Eg = EC - EV        (2) 

 

Povahu tuhé látky určuje šířka zakázaného pásma. Izolanty mají šířku zakázaného 

pásma větší neţ polovodiče. Fotokatalýza pomocí polovodičů je iniciována absorpcí fotonu 

s energií ekvivalentní nebo větší neţ je zakázané pásmo polovodiče za vzniku páru 

excitovaný elektron (e
-
) a pozitivní díra (h

+
). V následujících rovnicích je znázorněn vznik 

a zánik páru elektron-díra: 

  Fotokatalyzátor hv  e
-
 + h

+
     (3) 

   e
-
 + h

+
      teplo      (4) 

Vznikem páru elektron – díra, se po ozáření mohou částice katalyzátoru k okolním 

molekulám chovat jako elektronové donory nebo akceptory. Doba ţivotnosti páru elektron-

díra je velmi malá, řádově v nanosekundách.  

Separovaný elektron a díra se mohou vydat jednou ze čtyř moţných cest. 

 Polovodič daruje elektrony akceptoru na svém povrchu. 

 Pozitivní „díra“ migruje k povrchu, kde dojde ke kombinaci s elektronem 

z donorových skupin. 
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 Uvnitř polovodičových částic dojde k rekombinaci samotných elektronů a děr. 

 Na povrchu polovodičových částic dojde k rekombinaci samotných elektronů a děr. 

Na obrázku 3 je znázorněna excitace elektronu z valenčního pásma do vodivostního 

pásma iniciovanou světelnou absorpcí [8]. 

 

Obrázek 3: Schéma procesů probíhajících na povrchu a uvnitř polovodičové 

částice při fotochemických reakcích [8]. 

Mezi faktory ovlivňující rychlost fotochemické reakce patří: 

 typ pouţitého katalyzátoru, 

 energie záření pouţitého k iniciaci katalyzátoru, 

 povrch katalyzátoru,   

 pH, ovlivňující náboj na povrchu katalyzátoru a tím také způsob transformace 

substrátu, 

 koncentrace substrátu, na níţ závisí kinetika reakce, 

 tok fotonů - přebytek světelného záření urychluje rekombinaci páru elektron – díra, 

 teplota - vyšší teploty, které obecně vedou k vyšším reakčním rychlostem, způsobují 

častější kolize mezi polovodičem a substrátem [8]. 

 

Při fotokatalýze platí několik pravidel: 

 absorbováno můţe být jen záření o větší energii, neţ je energie zakázaného pásma,  

 redukce probíhá jen tehdy, je-li energie na spodním okraji valenčního pásma větší neţ 

redukční potenciál redukovaných částic (A/A
-
) 
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 oxidace probíhá jen tehdy, je-li horní okraj valenčního pásma níţ, neţ je energie 

oxidačního potenciálu oxidovaných částic (D/D
+
) 

 v prostředí, ve kterém reakce probíhá, musí být fotokatalyzátor stabilní [8]. 

3.2 Oxid titaničitý 

3.2.1 Vlastnosti 

Oxid titaničitý je chemická sloučenina kyslíku s titanem [10]. Jako bílý pigment se 

začal uţívat po roce 1920. Po tomto datu začal prudký nárůst jeho výroby a spotřeby. Jako 

pigment je znám pod názvem Titanová běloba. Ta je na světle stálá, je snášenlivá se všemi 

ostatními pigmenty a pojivy. Je odolná zředěným kyselinám a zásadám a není jedovatá 

[11]. Oxid titaničitý se řadí do skupiny polovodičů, chemicky jej aktivuje světelná energie. 

V přírodě se nachází ve třech minerálních formách [2]. 

 Rutilová - tetragonální krystalická struktura. Zbarvení je červenohnědé aţ 

černé. Lesk je diamantový nebo kovový. Rutil je opticky aktivní, 

vysokoteplotní minerál, vyskytující se v magmatických a 

metamorfovaných horninách, ve vyvřelých horninách, nebo rulách. Můţe 

být pouţít jako surovina pro získávání titanu. 

 Brookitová - rombická krystalická struktura. Barva je světle aţ tmavě 

hnědá, někdy přechází do oranţova. Lesk je diamantový. Vyskytuje se na 

alpských ţilách nebo v metamorfovaných horninách. V přírodě je vzácný. 

 Anatasová - tetragonální krystalická struktura. Barva je tmavě modrá nebo 

červenohnědá. Lesk je polokovový nebo diamantový. Výskyt je poměrně 

vzácný, stejně jako u brookitu na alpských ţilách nebo 

v metamorfovaných horninách [10]. 

Obrázek 4 znázorňuje krystaly rutilu, brookitu a anatasu [10]. 
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Obrázek 4: Krystaly rutilu (vlevo), brookitu a anatasu (vpravo) [10]. 

Technický a komerční význam mají především modifikace rutilu a anatasu, protoţe 

je lze snadno průmyslově vyrobit. Nejvyšší fotoaktivitu vykazuje struktura anatasu [2]. 

3.2.2 Pouţití 

Oxid titaničitý bývá označován jako titanová běloba a patří mezi nejpouţívanější 

bílé pigmenty. TiO2 je pigment zajišťující bělost a neprůhlednost papíru, barev, plastů, 

potravin a léčiv. Je pouţíván jako potravinářské barvivo. V kosmetice se přidává do krémů 

jako pigment a zahušťovadlo. Je rovněţ pouţíván jako přísada do opalovacích krémů a to 

díky svému vysokému indexu lomu a UV rezistenci a stálosti. Kvůli vysoké odrazivosti, 

jasu a barevné stálosti se jej vyuţívá ve speciální optice, jako jsou dielektrická zrcadla. 

Oxid titaničitý je také pouţíván jako polovodič [11]. 

3.2.3 Katalyzátor TiO2 

Oxid titaničitý patří díky svým vlastnostem, mezi které patří hlavně komerční 

dostupnost, vhodné optické a elektronové vlastnosti, netoxicita a chemická stálost, 

k nejčastěji pouţívaným fotokatalyzátorům. Při fotokatalytické reakci probíhá na povrchu 

oxidu titaničitého intenzivní proces, který můţe vést k rozkladu a destrukci rozličných 

cizích materiálů. Rozkladná reakce nastává, kdyţ je světlo vyuţito katalytickým 

působením oxidu titaničitého. Pokud není příslušná látka v přímém styku s povrchem 

oxidu titaničitého, fotokatalytická reakce neproběhne. Reakce rovněţ neproběhne, není-li 

povrch osvícen. Pro vysokou reaktivitu katalyzátoru TiO2 se pouţívá ve formě prášku s co 

moţná nejmenšími částicemi, aby byl povrch co největší [2]. 
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Destrukční účinek oxidu titaničitého je silnější neţ účinek chlóru, vodíku, ozonu 

nebo peroxidu. Při ozařování UV světlem rozkládá téměř všechny organické sloučeniny, to 

je ty, které jsou sloţeny z kyslíku uhlíku a vodíku [2]. 

Vyuţívá se při čištění vody ve formě prášku. Zde nastává ovšem problém s jeho 

odstraněním po vyčištění vody. Častěji se proto pouţívá nanesen jako tenký film na různé 

materiály, například keramické dlaţdice nebo tabulové sklo. Slouţí pro výrobu 

antibakteriálních dlaţdic na pokrytí podlahy a stěn operačních sálů. Pouţívá se na výrobu 

fotovoltaických článků. Nanáší se na kryty lamp v tunelech, kde zabraňuje jejich zašpinění 

a zčernání vlivem emisí z motorových vozidel. Přidává se do plášťů budov, aby zabránil 

jejich znečištění z okolního ovzduší. Zabraňuje zamlţování zrcadel. Vyuţívá se při čištění 

vzduchu, znečištěného především oxidy dusíku [2]. 

3.3 Fotokatalytická redukce CO2 

3.3.1 Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti. Látka nepříliš reaktivní a 

nehořlavá. S vodou vytváří slabý roztok kyseliny uhličité. Při nadýchání ve větším 

mnoţství působí štiplavě na sliznicích a vytváří kyselou chuť [12]. 

Oxid uhličitý je produkován dýcháním rostlin a ţivočichů na pevninách, respirací 

mořského fytoplanktonu a mořských ţivočichů, rozkladem rostlin a ţivočichů a hořením. 

Vzniká spálením, oxidací uhlíku kyslíkem (rov. 5) [13]. 

C + O2 → CO2 + 407 MJ/kmol              

(5) 

 

K přirozenému úbytku oxidu uhličitého vede fotosyntéza zelených rostlin a 

absorpce oceány [12]. Fotosyntéza je jev, kdy rostliny za pomoci zeleného barviva, 

chlorofylu, syntetizují z vody a oxidu uhličitého za odštěpení kyslíku polysacharidy. 

Fotosyntéza se řadí mezi fotochemické reakce, celkový průběh shrnuje následující rovnice 

(rov. 6). Princip děje je znázorněn na obrázku 5 [14]. 

6 CO2   +   12 H2O   →   C6H12O6    +   6 O2   +   6 H2O     

(6) 
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Obrázek 5: Fotosyntéza probíhající v přírodě. 

Oxid uhličitý je nejvýznamnějším skleníkovým plynem [13]. V atmosféře 

absorbuje infračervené záření zemského povrchu, které by jinak uniklo do vesmírného 

prostoru, a přispívá tak ke vzniku skleníkového efektu a následně, ke globálnímu 

oteplování planety [12]. Atmosférické koncentrace základních skleníkových plynů 

zůstávaly v posledních 10000 letech poměrně stabilní. Před 200 lety se spalování fosilních 

uhlovodíků zvýšilo kvůli narůstající poptávce, kterou přinesla větší individuální spotřeba a 

rostoucí populační křivka, coţ jsou důvody, které společně s odlesňováním vedly ke 

zvýšení koncentrací oxidu uhličitého [16].  Koncentrace CO2 v atmosféře se neustále 

zvyšuje [12]. Její zdvojnásobení by mohlo vést ke globálnímu zvýšení teploty o 2 aţ 5 °C 

[15]. 

 

Obrázek 6: Nárůst mnoţství atmosférického oxidu uhličitého [12]. 
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Koncentrace oxidu uhličitého se zvýšila z úrovně 280 ppm(v) před nástupem 

průmyslové éry na 356 ppm(v) pro rok 1993 a pro rok 2003 na hodnotu 382 ppm(v). 

Relativně se koncentrace zvýšila asi o 40 % [13]. Nárůst atmosférického oxidu uhličitého 

je znázorněn na obrázku 6. 

Oxid uhličitý je hlavním plynem přispívajícím k intenzifikaci skleníkového efektu. 

Pokud se přímo nevdechuje, nepovaţuje se za nebezpečnou jedovatou látku, ale jeho 

dopady na globální klima jsou skrze skleníkový efekt velmi závaţné. Je proto nutné 

koncentrace emisí CO2 vhodně odstraňovat [12]. 

Přítomnost oxidu uhličitého v atmosféře je pro ţivot nezbytná, představuje zdroj 

uhlíku pro zelené rostliny a díky přirozenému skleníkovému efektu jsou udrţovány stabilní 

a příznivé atmosférické podmínky pro ţivot. Na druhé straně existuje i tzv. antropogenní 

(člověkem vyvolaný) skleníkový efekt, jinak téţ zesílený skleníkový efekt, který 

zintenzivňuje změnu klimatu. Spalováním fosilních paliv, zvýšenou dopravou, či tvorbou 

skládek je do atmosféry emitováno větší mnoţství oxidu uhličitého, neţ jsou schopny 

přirozené pochody odstranit. Z výše uvedených informací je zřejmé, ţe je třeba emise 

oxidu uhličitého účinně sniţovat či úplně odstraňovat. Emise oxidu uhličitého je moţno 

sníţit efektivnějším vyuţitím fosilních paliv, pouţitím jiných zdrojů energie (obnovitelné 

zdroje, jaderná, vodíková energie) či pouţíváním technologií pro zpracování vzniklého 

oxidu uhličitého.  

Nepříznivé je i  narůstající kácení deštných pralesů, které mají obrovskou schopnost 

absorbovat oxid uhličitý z atmosféry fotosyntézou. Fotosyntéza zelených rostlin, při které 

se působením slunečního záření tvoří z  oxidu uhličitého a vody sloţité organické látky, je 

hlavním přirozeným procesem spotřebovávajícím oxid uhličitý z atmosféry.  

Dnes existují projekty, které navrhují například systém, ve kterém cílené 

probublávání speciálních nádrţí spalinami (tzn. oxidem uhličitým) podporuje intenzivní 

růst řas, a tím odstraňování CO2, ze kterých by se poté vyráběla bionafta. Spalování paliv 

biologického původu, především biomasy a bionafty, by z hlediska emisí oxidu uhličitého 

bylo vyváţeno tím, ţe k jejich vzniku by byl nejprve oxid uhličitý z atmosféry spotřebován 

a fotosyntézou přeměněn na spalovanou biomasu, coţ kopíruje uzavřený přírodní cyklus 

[12]. 

Další moţností odstraňování oxidu uhličitého je jeho absorpce v oceánech, kde je 

zabudováván do vápenatých schránek ţivočichů (například korálů) nebo jeho ukládání do 
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podzemních dutin (vytěţená naleziště zemního plynu, ropy, solná loţiska) či uhelných 

loţisek [12]. 

3.3.2 Mechanismus reakce 

Reakce je aktivována zářením. Fotony dopadající na povrch TiO2 jsou adsorbovány 

a dochází k vytvoření foto-excitovaných elektronů (e
-
) a pozitivních děr (h

+
), (rov. 7). U 

většiny kovů se tyto nosiče okamţitě rekombinují. U polovodičů jako je TiO2 však mají 

delší ţivotnost. Poměr rychlosti rekombinace elektronů a děr k rychlosti tvorby párů 

elektron-díra je dobrý indikátor maximální účinnosti fotokatalytické reakce [2]. Při vzniku 

(e
-
) a (h

+
) dochází k prostorovému přenosu do excitovaného stavu (Ti

3+
 -O

-
)
*
,  (rov. 8) [8]. 

 

TiO2   hv   e
-
 (TiO2) + h

+ 
(TiO2)   (7) 

[(Ti
4+

 - O
2-

)  hv   (Ti
3+

 - O
-
) *]    (8) 

 

Díry reagují s vodou adsorbovanou na katalyzátoru. Vznikají vodíkové ionty (H
+
) a 

hydroxylové radikály (•OH). Voda se oxiduje radikálem •OH za vzniku kyslíku a kationtu 

H
+ 

(rov. 9). H
+
 ionty reagují s e

-
 za vzniku radikálu •H (rov. 10). Dále dochází k interakci 

molekul CO2 s excitovaným stavem (Ti
3+

-O
-
)* za vzniku radikálu •CO2

-
  (rov. 11) [8]. 

 

2 H2O + 4 h
+
   

  * )O -(Ti, -3hv
 4H

+
 + O2    (9) 

H
+
 + e

-
    

  * )O -(Ti, -3hv
 •H              (10) 

CO2 + e
-
   

  * )O -(Ti, -3hv
 •CO2

-
              (11) 

 

Radikály •CO2
-
 a •H dále tvoří různé stabilní sloučeniny, kterými jsou etanol (rov. 

12), formaldehyd (rov. 13), metan (rov. 14), metanol (rov. 15), kyselina mravenčí (rov. 16) 

a oxid uhelnatý (rov. 17) [8]. 

 

2•CO2
-
 + 12H• + 2h

+
  

  * )O -(Ti -3

  C2H5OH + 3 H2O            (12) 
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•CO2
-
 + 4H• + h

+
  

  * )O -(Ti -3

  CH2OH + H2O            (13) 

•CO2
-
 + 8H• + h

+
  

  * )O -(Ti -3

  CH4 + 2H2O             (14) 

•CO2
-
 + 6H• + h

+
  

  * )O -(Ti -3

  CH3OH + H2O            (15) 

•CO2
-
 + 2H• + h

+
  

  * )O -(Ti -3

  HCOOH             (16) 

•CO2
-
 + 2H• + h

+
  

  * )O -(Ti -3

  CO + H2O             (17) 

3.3.3 TiO2 dopované - rešerše 

Oxid titaničitý je vzhledem ke svým vlastnostem (komerční dostupnost, vhodné 

optické a elektronové vlastnosti, chemická stabilita, netoxicita) nejčastěji pouţívaným 

materiálem pro fotokatalytické procesy. TiO2 je stabilní fotokatalyzátor s širokým 

zakázaným pásem energie (Eg). Jeho nevýhodou je, ţe vzhledem k velkému energetickému 

vstupu je aktivní pouze v ultrafialové oblasti slunečního spektra. Eg pro anatas je rovna 3,2 

eV, coţ odpovídá UV světlu o vlnové délce 388 nm, Eg pro rutil je rovna 3,0 eV a to 

odpovídá UV světlu o vlnové délce 413 nm. Dopováním TiO2 vzácnými kovy lze jednak 

sníţit energii zakázaného pásu TiO2 a tím rozšířit absorpci světla z UV oblasti do oblasti 

viditelného světla a také zvýšit fotokatalytickou aktivitu katalyzátoru. Rekombinace 

fotoexcitovaných párů elektron-díra sniţují účinnost fotoredukčního procesu CO2. 

Fotokatalytické studie ukázaly, ţe kov vnesený do fotokatalyzátoru funguje jako lapač 

nosiče náboje. Tyto lapače potlačí rekombinaci a zvýší dobu ţivotnosti separovaných 

elektronů a děr [8].  

S. Sakthivel a kol. [17] připravili a charakterizovali TiO2 katalyzátory dopované Pt, 

Pd a Au. Obsah Au a Pt ve vzorcích se pohyboval v rozmezí 0,4 – 1,6 hm. %. Obsah Pd 

byl výrazně niţší 0,05 – 0,2 hm. %. Oxid titaničitý dopovaný kovy vykazoval rozšíření 

absorpčního pásu do viditelné oblasti. Aktivita připravených katalyzátorů byla studována 

při fotokatalytické oxidaci barviva (Acid green 16). Nejvyšší účinnost byla pozorována u 

katalyzátorů Au-TiO2 a Pt-TiO2 s obsahem kovu 0,8 hm. %. 

Kumar a kol. [18] porovnávali účinnost čistého TiO2 s oxidem titaničitým 

dopovaným zlatem. Katalyzátory byly připraveny sráţením a obsah Au ve vzorku byl 8 

hm%. Účinnost připravených katalyzátorů byla hodnocena v závislosti na fotokatalytické 

degradaci textilního barviva (Acid Red 88; AR88) v nepřítomnosti a přítomnosti oxidantů, 
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jako jsou PMS (peroxomonosulfat), PDS (peroxodisíran) a H2O2 (peroxid vodíku) v rámci 

viditelného světelného záření. Zlatem dopovaný katalyzátor vykazoval výrazně vyšší 

aktivitu neţ čistý TiO2. Rovněţ bylo zjištěno, ţe rychlostní konstanta roste lineárně s 

mnoţstvím katalyzátoru a to aţ do koncentrace 1,8 g/l. Další zvýšení koncentrace 

katalyzátoru nemá na účinnost degradace ţádný vliv.  

Fu a Zhang [19] hodnotili fotoelektrochemické vlastnosti a fotokatalytické aktivity 

porézních Au/TiO2 filmů, na kterých byl Au, s průměrnou velikostí 4,1 nm, rovnoměrně 

rozptýlen. Fotokatalytické testy ukázaly, ţe při přenosu náboje je odpor Au/TiO2 elektrody 

výrazně niţší, a jeho odpovídající fotokatalytická aktivita se zvyšuje 2,5 krát oproti 

samotnému TiO2.  

Sonawane a Dongare [20] testovali aktivitu Au/TiO2 při fotokatalytickém rozkladu 

vodného roztoku fenolu s pouţitím slunečního záření. Tenké filmy Au/TiO2 připravili na 

různých podkladech (sklo nebo skleněné diapozitivy Helix) jednotné tloušťky. Tenké filmy 

s obsahem Au 2% zvýšily fotokatalytickou aktivitu čistého TiO2 dvakrát. 

Zhu a kol. [21] zkoumali vliv dopování katalyzátoru TiO2 palladiem naneseným na 

uhlíkových vláknech (TiO2/Pd-CF) při odbourávání barviva (Acid oranţ II). Jako zdroj 

záření byla pouţita 500 W UV lampa. Fotokatalytická účinnost paládiem modifikovaných 

TiO2/CF fotokatalyzátorů se výrazně zvýšila ve srovnání s čistým TiO2/CF. Nejvyšší 

účinnosti bylo dosaţeno u katalyzátorů s obsahem Pd 10,8 mg/g. 

Ge a kol. [22] studovali fotokatalytickou aktivitu tenkých vrstev  Pd/InVO4-TiO2 

při viditelném světle. Katalyzátory byly připraveny sol-gel metodou s cílem rozšířit 

spektrum absorpce světla do viditelné oblasti. Obsah paladia byl rozsahu 0,25 -10 hm %. 

Fotokatalytická aktivita Pd/InVO4-TiO2 byla zkoumána při rozkladu vodného roztoku 

methyloranţe. Pokusy ukázaly, ţe dopování Pd fotokatalytickou účinnost InVO4-

TiO2 tenkých vrstev za viditelného světelného záření zvýšilo, nejvyšší aktivita byla 

zaznamenána u katalyzátorů s obsahem Pd 0,5 hm %. 

Wu a kol. [23] zkoumali vliv velikosti částic Au v katalyzátoru Au/TiO2 na výrobu 

vodíku pomocí fotokatalytického reformování methanolu se záměrem sníţit tvorbu emisí 

CO prostřednictvím fotokatalytického mechanismu. Koncentrace methanolu a počáteční 

hodnota pH reakčního roztoku ovlivňují jak rychlost výroby H2 tak selektivitu CO. 

Selektivita CO je výrazně potlačena, zatímco výroba H2 se zvyšuje s klesající velikostí 

částic Au v Au/ TiO2 katalyzátoru. 
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Mohamed [24] připravil nano - částice Pt-TiO2-SiO2 pomocí dvou metod: 

impregnační metodou (img) a konvenční metodou (PAD). Připravené katalyzátory 

charakterizoval různými technikami, jako je XRD, TEM, XAFS. Fotokatalytickou 

reaktivitu katalyzátoru Pt-TiO2-SiO2 hodnotil s pouţitím viditelného světla při oxidaci 

propan-2-olu. Fotokatalytická aktivita PAD- Pt-TiO2-SiO2 byla 1,5 a 4,7 krát vyšší neţ  

img- Pt-TiO2-SiO2 a TiO2-SiO2. 

Kovové atomy na povrchu katalyzátoru mohou spotřebovávat fotogenerované 

elektrony, čímţ mohou sníţit rekombinační proces elektronů a děr. Toto je 

termodynamicky moţné, jestliţe redukční potenciál kovu (M
n+

) je pozitivnější neţ okraj 

vodivostního pásu.  

Pokud kovové atomy nejsou umístěny blízko center, kde vznikají fotogenerované 

elektrony, nemohou vystupovat v roli lapačů elektronů. Kovy mohou působit také 

negativně. Jednak mohou sníţit vstupující fotonový tok k fotoaktivním centrům a také 

sníţit aktivní povrch katalyzátoru.  

Pří testování katalyzátoru TiO2 dopovaného Ag pouţitého při fotokatalytické 

redukci CO2 [25] bylo zjištěno, ţe aktivita katalyzátoru roste s obsahem stříbra. 

Nejúčinnějším katalyzátorem byl v tomto případě katalyzátor s obsahem 3 hm. % Ag. Na 

základě těchto poznatků byly připraveny katalyzátory dopované 3 hm. % Pd, Au a Pt a 

testována jejich aktivita při fotokatalytické redukci CO2. Účinek dopovaní oxidu 

titaničitého Pd, Au a Pt na aktivitu a selektivitu fotokatalytické redukce CO2 nebyl dosud 

zkoumán a je proto předmětem této práce. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava a charakterizace použitých katalyzátorů 

V práci bylo pouţito pět různých druhů katalyzátorů - viz tab. 1.  

Degussa P-25 je průmyslově vyráběný fotokatalyzátor s fázovým sloţením 

30 % rutilu a 70 % anatasu, jde tedy o čistý TiO2. Vzorky katalyzátorů TiO2 modifikované  

3 hm % Au, Pd a Pt byly syntetizovány a charakterizovány v Ústavu chemických procesů 

Akademie Věd ČR v Praze (ÚCHP AV ČR). 

Tab. 1:  Pouţité katalyzátory a jejich pracovní označení. 

Typ katalyzátoru Označení 

TiO2 (Degussa P-25) DEG 

TiO2 TiO2 

3 % Pd/TiO2 3%Pd 

3 % Au/TiO2 3%Au 

3 % Pt/TiO2 3%Pt 

 

Čistý TiO2 nosič byl připraven metodou sol-gel vedenou v inverzně micelárním 

prostředí neionogenního surfaktantu Tritonu X-114 v cyklohexanu. Jako zdroje kovové 

sloţky Ti byl pouţit alkoxid daného kovu - isopropoxid. Molární poměr jednotlivých 

sloţek solu pro přípravu TiO2 nosiče, tj. cyklohexan: Triton X-114: voda: Ti(isop)4, byl 

11: 1: 1: 1 [26]. Připravený sol byl vylit v tenké vrstvě na Petriho misku a byl ponechán 48 

hodin na vzduchu ke gelovatění. Gel byl následně kalcinován po dobu 4 hodin na 400 °C a 

dalších 20 minut na teplotě 450 °C s rychlostí nájezdu na poţadované teploty 1°C/min. 

Připravený práškový nosič TiO2 byl nasítován na poţadovanou velikost zrna < 0,160 mm a 

byl naimpregnovány 3 hm. % Pt, Pd a Au.  

K impregnaci aktivních sloţek (Pt, Pd, Au) na nosič byl pouţit 8 hm. % roztok 

H2PtCl6, 40 hm. % roztok PdCl2 a AuCl3. Příslušné mnoţství prekursoru vzácného kovu 

bylo naváţeno a následně rozpuštěno v destilované vodě, přičemţ mnoţství H2O pouţité k 

impregnaci 1 g nosiče bylo 4 ml. AuCl3 byl za účelem lepšího rozpuštění ve vodném 

roztoku navíc krátce (přibliţně 2 min) zpracován v ultrazvukové lázni a aţ poté smíchán 

s nosičem. Směs práškového nosiče a zředěného roztoku prekursoru vzácného kovu byla 
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pomalu odpařována na rotační odparce při teplotě 30 °C za vakua 10 Torr aţ do úplného 

vysušení nosiče. Po impregnaci byl připravený katalyzátor ponechán volně na vzduchu 1 

hod, poté byl sušen v peci na 105 °C po dobu 1 hod a následně kalcinován na 450 °C. 

Fyzikální adsorpce dusíku při -196 °C byla měřena za účelem stanovení texturních 

parametrů připravených fotokatalyzátorů. Měření adsorpčně-desorpčních izoterem dusíku 

byla provedena na volumetrické aparatuře ASAP2020 Micromeritics (USA) po vysušení 

vzorků při teplotě 105 °C za vakua 1 Pa po dobu ~24 hod. Specifický povrch, SBET, byl 

vyhodnocen na základě klasické Brunauer-Emmett-Teller (BET) teorie v rozmezí 

relativních tlaků p/p0 = 0,05-0,25 [27]. Povrch mesopórů, Smeso, a objem mikropórů, Vmikro, 

byl vyhodnocen prostřednictvím metody t-plot za pouţití Lecloux-Pirard standardní 

izotermy s konstantou C [28, 29]. Celkový objem pórů, Vp, byl stanoven z adsorpční 

izotermy při p/p0 ~ 0.995. Distribuce velikosti pórů byla stanovena z adsorpční větve 

adsorpčně-desorpční izotermy dusíku pomocí BJH metody [30] za pouţití Lecloux-Pirard 

standardní izotermy a předpokladu válcové geometrie pórů. 

Skutečná mnoţství platiny, paladia a zlata deponovaná na nosičích byla stanovena 

prostřednictvím hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem na přístroji 

ICP-MS Element II. Před měřením byly vzorky louhovány 1 hod při pokojové teplotě 

v roztoku lučavky královské, poté byly ponechány pod zpětným chladičem za účelem 

odstranění oxidů dusíku. Operační podmínky přístroje byly nastaveny dle údajů výrobce. 

Hmotnostní kalibrace byla provedena prostřednictvím komerčního ‚mas-cal‘ roztoku 

(Merck). Kvantifikace byla provedena na základě izotopů 105 Pd, 195 Pt, 197 Au 

s vnitřním standardem 115 In. Všechny analýzy byly provedeny a vyhodnoceny v Ústavu 

chemických procesů AV ČR v Praze. 

4.2 Popis experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci 

CO2 

 Fotochemický reaktor byl navrţen a sestaven v letech 2007 – 2008 v laboratoři 

Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů VŠB-TU Ostrava. 

Experimentální aparatura byla sestavena ze tří dílčích částí: dávkování plynu, reakční zóny 

a analytické jednotky. Superčistý CO2 (SIAD-Technické plyny) byl přiváděn z tlakové 

láhve, opatřené redukčním ventilem, přes uzavírací ventil a fritu do reaktoru jako reaktant. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrometrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plazma
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Průtok CO2 byl měřen rotametrem (Omega FL-3861-C) a konstantní průtok udrţován 

jehlovým ventilem. 

K redukci byl pouţit fotochemický reaktor, vyrobený z nerezové oceli o průměru 

reaktoru 60 mm a výšce 350 mm. Do středu reaktoru byla umístěna trubice z křemenného 

skla. Do trubice byla vloţena 8 W Hg lampa poskytující záření o vlnové délce 254 nm 

(Ultra-Violet Products Inc.). Vnitřní objem reaktoru bez vloţené trubice byl 380 cm
3
. 

K míchání reakční směsi bylo pouţito magnetické míchadlo (IKA-Werkw GmbH & Co.). 

Ve spodní části reaktoru byla umístěna teplotní sonda (Greisinger, GTF35) a pH elektroda 

se závitem (Greisinger, GE108/BCN). Hodnota teploty a pH byla měřena digitálním pH-

metrem (Greisinger, GMH 3530). V horní části byla umístěna tlaková sonda (Greisinger, 

GMSD 3,5 BAE). Tlak byl měřen digitálním tlakoměrem (Greisinger, GMH 3110). Tyto 

veličiny byly kontinuálně snímány přes komunikační konvertor (Greisinger, GRS 3105) a 

ukládány do PC. Spoje byly realizovány spojkami (Swagelok), všechny závity zatěsněny 

teflonovou páskou a plyn byl přiváděn teflonovou hadičkou. Reaktor byl přichycen ke 

speciální konstrukci. Schéma experimentálního zařízení je uvedeno na obr. 7. 

 

Obrázek 7: Schéma experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci 

CO2. 

Plynné vzorky se odebíraly plynotěsnou stříkačkou přes septum a byly analyzovány 

plynným chromatografem (GC) YL 6000 Yang-lin. Pro analýzu uhlovodíků byl pouţit 

detektor FID a pro stanovení CO, CO2, H2 detektor TCD. Pro kalibraci byla pouţita 

kalibrační směs, která obsahovala 304 ppm CH4, 0,52 % H2 a 501 ppm CO. Kapalné 
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vzorky byly analyzovány plynovým chromatografem YL 6000 Yang-lin s ECD a FID 

detektorem pro stanovení metanolu. 

4.3 Pracovní postup při fotokatalytické redukci CO2 

 Před začátkem měření byla k reaktoru připevněna pH elektroda, teplotní a tlaková 

sonda. Tyto veličiny byly v průběhu celého měření monitorovány v 30-ti minutových 

intervalech.  

 Reaktor byl naplněn 100 ml roztoku NaOH o koncentraci 0,2 mol/l.  

 Míchadlo bylo zapnuto a vycentrováno.  

 Do reaktoru byl přidán 0,1 g měřeného předem zváţeného fotokatalyzátoru.  

 Do reaktoru byla vsunuta křemenná trubice a reaktor byl zatěsněn gumovou 

manţetou a stahovací kovovou objímkou. 

 Do křemenné trubice byla vloţena UV lampa tak, aby byla uprostřed a asi 0,5 cm 

nade dnem křemenné trubice.  

 Škrtící a uzavírací ventily na reaktoru se otevřely a oxid uhličitý začal do reaktoru 

probublávat suspenzí přes fritu .  

 Po deseti minutách sycení byl škrtící ventil na reaktoru přivřen a v reaktoru byl 

udrţován tlak 110 kPa. Reakční směs byla sycena dalších 20 minut, čímţ došlo 

k dokonalému nasycení roztoku.  

 Sycení bylo ukončeno úplným zavřením škrtícího ventilu. Poté byl tlak v reaktoru 

navýšen na 115 kPa a reaktor byl uzavřen uzavíracími ventily.  

 pH suspenze během sycení klesalo z hodnoty 12,5 na 7. 

 Fotokatalytická reakce byla započata zapnutím UV lampy. 

 Na jedno naplnění aparatury byly provedeny dva odběry plynného vzorku a jeden 

odběr vzorku kapalného. Odběry plynných a kapalných vzorků byly prováděny 

v předem určených časových intervalech v průběhu 0 - 24 hodin.  

 Plynný vzorek byl odebírán přes septum pomocí plynotěsné stříkačky o objemu 10 

cm
3
 a ihned analyzován na GC. 

 Kapalný vzorek o objemu 3 cm
3
 byl odebírán jen při ukončení měření, tzn. po 8, 16, 

20 a 24 hodinách. Vzorek byl filtrován přes filtr (OEM Filter PTFE 0,45μm) do 

vialek a skladován v lednici. 

 Na konci měření byla vypnuta UV lampa a reaktor byl rozebrán. Reaktor a křemenná 

trubice byla důkladně očištěná kartáčkem, aby nedošlo k usazení katalyzátoru.  
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A 

JEJICH DISKUSE 

5.1 Charakterizace připravených katalyzátorů 

Základní texturní vlastnosti a obsah vzácných kovů připravených vzorků TiO2 a 

dopovaných TiO2 jsou uvedeny v Tabulce 2. Komerčně vyráběný katalyzátor Degussa P25 

má přibliţně srovnatelný specifický povrch jako připravený TiO2. Dopováním vzácnými 

kovy se specifický povrch výrazně zvyšuje. Je zřejmé, ţe specifický povrch dopovaných 

katalyzátorů se lišil pouze nepatrně a není závislý na druhu kovu. Objem mikropórů a 

obsah mesoporů je u dopovaných katalyzátorů vyšší neţ u čistého TiO2 a rovněţ není příliš 

závislý na typu pouţitého vzácného kovu.  

 

Tab. 2: Skutečné obsahy vzácných kovů impregnované na nosiči a texturní 

vlastnosti všech testovaných fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 

Obsah 

kovu 

(hm. %) 

SBET 

(m
2
·g

-1
) 

Smeso 

(m
2
·g

-1
) 

Vmikro 

(mm
3

liq·g
-1

) 

Vp 

(mm
3

liq·g
-1

) 

Vmikro/Vp 

(%) 

DEG - 50* - - - - 

TiO2 - 36 22 9 40 23 

3% Pd  X 80 57 18 83 22 

3% Au  X 84 55 19 106 18 

3% Pt  X 94 69 21 103 20 

*Průměrná hodnota udávaná výrobcem 50±15 

 

Na obrázku 8A je znázorněna ilustrace typu adsorpčně-desorpční izotermy dusíku 

fotokatalyzátoru na bázi TiO2. Obrázek 8B představuje vyhodnocení distribuce pórů 

metodou podle Barreta, Joynera a Halendy (BJH). 
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A B 

Obrázek 8: Ilustrace typu adsorpčně-desorpční izotermy dusíku fotokatalyzátoru na 

bázi TiO2 (A) a distribuce velikosti pórů fotokatalyzátorů na bázi TiO2 (B). 

 

5.2  Fotokatalytická redukce CO2  s použitím katalyzátorů na bázi 

TiO2 dopovaných 3 hm. % Pd, Au a Pt  

Vliv ušlechtilých kovů ( Pt, Pd a Au) na katalyzátor TiO2 při fotokatalytické 

redukci CO2 byl sledován v časovém intervalu 0 - 24 hodin. Produkty v plynné fázi byly 

metan a vodík. Jiné produkty v plynné fázi detekovány nebyly. V kapalné fázi 

pravděpodobně vznikal metanol, ale jeho mnoţství bylo pod mezí detekce. Výtěţky 

jednotlivých produktů byly stanoveny v μmol/g-kat. 

Prvním detekovaným produktem byl metan. Na obrázku 9 je znázorněn výtěţek 

metanu v průběhu 24 hodin s pouţitím různých druhů katalyzátorů. Z uvedeného vyplývá, 

ţe výtěţek metanu s časem narůstal. V prvních 8 hodinách ozařování byl výtěţek metanu 

zanedbatelný, pouze u katalyzátoru TiO2 došlo k patrnému nárůstu. U všech ostatních byl 

nárůst metanu patrný aţ mezi 12-18 hodinou. Po 18 hodinách ozařování jiţ nedocházelo 

k výraznému nárůstu výtěţků metanu u všech typů katalyzátorů. Nejúčinnější katalyzátor 

po celou dobu ozařování byl TiO2, z dopovaných katalyzátorů byl nejúčinnější Au/TiO2 a 

nejméně účinný Pt/TiO2. 
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Obrázek 9: Závislost výtěţku metanu na čase s pouţitím různých druhů 

katalyzátorů při fotokatalytické redukci CO2. 

Dalším detekovaným produktem byl vodík. Na obrázku 10 je znázorněna závislost 

výtěţku vodíku v μmol/g-kat. v průběhu 24 hodin s pouţitím různých druhů katalyzátorů. 

Výtěţek vodíku byl do 18 hodiny u všech poměřovaných katalyzátorů pod mezí detekce. U 

katalyzátoru Pt/TiO2 byl výtěţek pod mezí detekce po celou dobu ozařování. U ostatních 

katalyzátorů byl prudký nárůst výtěţků v 18. hodině v pořadí TiO2, Au/ TiO2 a Pd/ TiO2. 

V intervalu 18 - 24 hodin se hodnoty výtěţků vodíku ustálily na téměř konstantní hodnotě. 

Výtěţky vodíku byly u vzorků Au/ TiO2 a Pd/ TiO2 téměř srovnatelné a jejich průběh byl 

stejný. Největší výtěţnost vodíku prokazuje katalyzátor TiO2 a nejmenší katalyzátor 

Pt/TiO2. 

 

Obrázek 10: Závislost výtěţku vodíku na čase s pouţitím různých druhů 

katalyzátorů při fotokatalytické redukci CO2. 
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Na obrázku 11 jsou zaznamenány výtěţky jednotlivých produktů fotokatalytické 

redukce CO2, kterými jsou methan a vodík, v čase 24 hodin od počátku ozařování pro 

jednotlivé druhy katalyzátorů. V čase 24 hodin byly výtěţky největší, a proto také zatíţeny 

nejmenší chybou. 

 

A 

 

B 

Obrázek 11: Porovnání výtěţků metanu (A) a vodíku (B) při fotokatalytické 

redukci CO2 po 24 hodinách ozařování. 

 

Po 24 hodinách od začátku ozařování byl výtěţek metanu u katalyzátoru TiO2  

6,43 μmol/g-kat., u Au/TiO2 3,61 μmol/g-kat a Pd/TiO2 a Degussa P25 3,2 μmol/g-kat. 

Nejniţší výtěţek byl pozorován u Pt/TiO2, a to 2,06 μmol/g-kat. 

Po 24 hodinách od začátku ozařování byl výtěţek vodíku nejvyšší u čistého 

připraveného TiO2 a to 124,9 μmol/g-kat. Výtěţky vodíku u katalyzátorů Pd/TiO2, 

Au/TiO2 a komerčního katalyzátoru Degussa P25 byly srovnatelné a pohybovaly se 

v rozmezí  

54 - 60 μmol/g-kat. Výtěţek vodíku u katalyzátoru Pt/TiO2 byl pod mezí detekce. 
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6 ZÁVĚR 

Polovodičová fotokatalýza představuje v současné době slibnou metodu čištění 

ţivotního prostředí, ať uţ se jedná o odbourávání toxických látek v kapalné, plynné či tuhé 

fázi nebo o schopnost inaktivovat mikroorganismy. Pro tyto účely je v současné době 

nejvíce pouţívaným katalyzátorem oxid titaničitý. Tato práce se proto zabývá vlivem 

modifikování oxidu titaničitého vzácnými kovy na fotokatalytickou redukci CO2. 

Jedním z úkolů této práce byla identifikace produktů fotokatalytické redukce CO2 

v plynné a kapalné fázi. Hlavními produkty byly metan a vodík, které byly detekovány 

v plynné fázi. V kapalné fázi nebyly detekovány ţádné produkty. Případné produkty v 

kapalné fázi byly pravděpodobně pod mezí detekce. 

Dalším úkolem bylo zjistit, jestli katalyzátory TiO2 modifikované vzácnými kovy  

(3 hm. % Pd, 3 hm. % Au a 3 hm. % Pt) jsou při fotoredukci CO2 aktivnější neţ čistý TiO2. 

Připravené katalyzátory byly rovněţ porovnány s komerčně vyráběným katalyzátorem 

(Degussa P-25). Vliv modifikování na fotokatalytickou redukci CO2 byl sledován 

v časovém intervalu 0-24 hodin. Výtěţky produktů fotokatalytické redukce byly sledovány 

v závislosti na době ozáření na všech pěti katalyzátorech. Mnoţství výtěţků daných 

produktů redukce bylo srovnáváno v čase 24 hodin od počátku reakce, jelikoţ analýzy v 

tomto čase byly zatíţeny nejmenší chybou. Na základě získaných výsledků, které jsou 

uvedeny v kapitole 5.2, lze říci, ţe modifikované katalyzátory vykazují niţší fotoaktivitu 

neţ čistý TiO2. Výtěţky metanu klesaly v pořadí Au/TiO2 > Pd/TiO2 > Pt/TiO2. U 

katalyzátorů Pd/TiO2 a Au/TiO2 byl pozorovaný nárůst výtěţků vodíků téměř stejný, u 

katalyzátoru Pt/TiO2 byly výtěţky vodíku pod mezí detekce.  

Výtěţky metanu a vodíku byly porovnávány s komerčním katalyzátorem TiO2 

(Degussa P25). Kromě katalyzátoru dopovaného Pt vykazovaly katalyzátory při 

fotoredukci CO2 aktivitu vyšší (TiO2) nebo srovnatelnou (Au/TiO2, Pd/TiO2).  

Dále bylo zjištěno, ţe vysoký specifický povrch nemusí být nutnou podmínkou pro 

vysokou fotokatalytickou aktivitu. Např. čistý TiO2 má nejniţší specifický povrch BET  

36 m
2
g

–1
, přesto vykazuje vyšší fotokatalytickou aktivitu neţ materiály s vyšším 

povrchem. Důleţitou roli hraje velikost částic, či příměsi a jejich forma.  

Pokles aktivity u dopovaných fotokatalyzátorů byl pravděpodobně způsoben tím, ţe 

pouţité kovy nebyly začleněny do struktury TiO2 a nemohly vystupovat jako „elektronové 
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pasti“ (tzv. Schottkyho bariéra), které způsobí separaci náboje, pokles rychlosti 

rekombinace elektronů a děr a tudíţ vzrůst fotokatalytické aktivity TiO2. Kovy byly 

pravděpodobně pouze nahodile rozmístěny na povrchu katalyzátoru a sniţovaly fotonový 

tok k fotoaktivním centrům, čímţ došlo k poklesu tvorby páru elektron – díra, a tudíţ 

k poklesu aktivity katalyzátoru. Výše zmíněná fakta by mohla vysvětlit pozorovaný pokles 

aktivity modifikovaných katalyzátorů. 

Výzkum vlivu dopování TiO2 vzácnými kovy na fotokatalytickou aktivitu nebyl 

touto prací ukončen a nadále pokračuje. V současnosti jsou prováděny UV- vis analýzy, ze 

kterých bude vyhodnoceno zakázané pásmo, přesná forma dopovaných vzácných kovů a 

jejich umístění v TiO2 a ověřeny výše uvedené závěry.  
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c (ms
-1

) rychlost světla 

E (Jmol
-1

) energie molekuly 

Eg (eV) energie zakázaného pásma 

EC (eV) energie vodivostního pásma 

Ev (eV) energie valenčního pásma 

e
- 

(-) excitovaný elektron 

h (Js) Planckova konstanta 

h
+ 

(-) pozitivní díra 

λ (nm) vlnová délka elektromagnetického záření 

v (s
-1

) frekvence záření 

SBET (m
2
·g

-1
) specifický povrch 

Smeso (m
2
·g

-1
) povrch mesopórů 

Vmikro (mm
3

liq·g
-

1
) 

objem mikropórů 

Vp (mm
3

liq·g
-

1
) 

celkový objem pórů 

Indexy   

*  excitovaný stav 

●  radikál 

Zkratky   

BET  metoda pro určení specifického povrchu podle Brunauera Emmeta 

a Kellera 

BJH  metoda pro výpočet distribuce pórů podle Barreta, Joynera a 

Halendy 

ENET  Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie 

GC  plynový chromatograf 
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(gas chromatography) 

PDS  peroxodisíran 

pH  vodíkový potenciál 

PMS  peroxomonosulfát 

ppm  dílů či částic na jeden milion 

(parts per milion) 

ppm(v)  jedna objemová část v milionu 

(parts per milion by volume) 

TEM  transmisní elektronová mikroskopie 

(transmission electron microscopy) 

UV  ultrafialová oblast záření 
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Příloha 1: Fotografie experimentální aparatury. 
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Příloha 2: Fotografie plynového chromatografu pro stanovení plynných vzorků. 

 

 

 

Příloha 3: Fotografie plynového chromatografu pro stanovení kapalných vzorků. 


