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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřená na fotokatalytický rozklad oxidu dusného v 

přítomnosti katalyzátoru ZnS imobilizovaném na montmorillonitu (ZnS-MMT). Účelem 

fotokatalytického rozkladu oxidu dusného, jakožto jednoho ze skleníkových plynů, je jeho 

přeměna na kyslík a dusík, které jsou přirozenými složkami ovzduší.  

Nanočástice ZnS byly připraveny precipitací v přítomnosti kationaktivního  

tenzidu a nanosuspenze byla deponována na jílový minerál montmorillonit. Připravený 

katalyzátor byl charakterizován atomovou absorpční spektrometrií, transmisní 

elektronovou mikroskopií a měřením UV-Vis spekter.  

Fotokatalytický rozklad oxidu dusného byl prováděn ve vsádkovém míchaném 

reaktoru v přítomnosti práškového katalyzátoru ZnS-MMT s použitím 8 W Hg lampy 

s vlnovou délkou 254 nm, která byla umístěna v trubici z křemenného skla.  

Experimentálně bylo určeno optimální množství použitého katalyzátoru ZnS-

MMT z hlediska maximální konverze N2O. Toto množství (0,1 g katalyzátoru) bylo 

následně použito ve všech kinetických experimentech.   

Při experimentálním studiu fotokatalytického rozkladu N2O v přítomnosti 

nanočástic ZnS-MMT bylo po 24 hodinách ozařování dosaženo konverze 78,8 %. Rovněž 

bylo zkoumáno, zda přítomnost vodní páry či kyslíku ovlivňuje účinnost fotokatalytického 

rozkladu N2O. Přítomnost vodní páry výrazně snížila konverzi N2O (pouze 57,2 %), což 

mohlo být způsobeno její adsorpcí na povrch katalyzátoru a tím k blokování aktivních míst 

pro adsorpci N2O. Adsorpce H2O může také způsobit i menší pronikání světla a tím snížit 

účinnost fotokatalytického rozkladu N2O. Naopak přítomnost kyslíku měla na 

fotokatalytický rozklad N2O vliv příznivý. Kyslík pravděpodobně reagoval se vznikajícími 

dírami za vzniku radikálu •O
-
, který pak dále reagoval s N2O za vzniku dusíku a kyslíku. 

Vyhodnocení kinetických dat potvrdilo předpoklad, že fotokatalytický rozklad N2O 

odpovídá 1. řádu rychlosti reakce. 

 

 

Klíčová slova: fotokatalýza, fotokatalytický rozklad, N2O, ZnS-MMT 
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ABSTRACT 

Diploma thesis is aimed on photocatalytic decomposition of nitrous oxide in 

presence of ZnS catalyst immobilized on montmorillonite (ZnS-MMT). The purpose of 

photocatalytic decomposition of nitrous oxide, one of the greenhouse gases, is his 

transformation to oxygen and nitrogen; both are natural compounds in the atmosphere. 

Nanoparticles of ZnS were prepared by precipitation in presence of cationactive surfactant 

and the nanosuspension was deposited on clay mineral montmorillonite. Prepared catalyst 

was characterized by atomic absorption spectroscopy, transmission electron microscopy 

and by measuring UV-Vis spectra. 

Photocatalytic decomposition of nitrous oxide was carried out in stirred batch 

reactor in presence of powder catalyst ZnS-MMT. 8 W Hg lamp with wavelength 254 nm 

was used and the lamp was placed into quartz glass tube.  

Optimal amount of used catalyst ZnS-MMT was experimentally determined from 

maximal conversion of N2O point of view. This amount (0.1 g catalyst) was used in all 

kinetic experiments. Conversion 78.8% after 24 hours of irradiation was reached during 

experimental study of photocatalytic decomposition of N2O in presence of nanoparticles of 

ZnS-MMT. Also influence of presence of water vapor and oxygen on photocatalytic 

decomposition of N2O was investigated. Presence of water vapor significantly decreased 

conversion of N2O (only 57.2%), which could be caused by its adsorption on catalyst’s 

surface and hence blocking active sites for adsorption of N2O. Adsorption of water can 

also lower penetration of light and hence lower efficiency of photocatalytic decomposition 

of N2O. On the other side presence of oxygen had positive influence on photocatalytic 

decomposition of N2O. Oxygen most likely reacted with evolved holes and formed radical 

•O
-
 which reacted with N2O and formed nitrogen and oxygen. Evaluation of kinetic data 

confirmed assumption that photocatalytic decomposition of N2O corresponds to first order 

of reaction rate. 

 

Keywords: photocatalysis, photocatalytic decomposition, N2O, ZnS-MMT 
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1 ÚVOD 

Teplota na naší planetě je závislá na rovnováze mezi energií přicházející od Slunce 

ve formě krátkovlnného záření a energií, kterou Země vyzařuje do okolního vesmíru. 

Sluneční energie ohřívá zemský povrch v části, kterou nazýváme troposféra
1
. Právě v této 

vrstvě se vyskytují tzv. „skleníkové plyny“, mezi které patří vodní pára (H2O), oxid 

uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), ozón (O3), fotokatalyticky rozložené 

chlor-fluorované uhlovodíky (CFC) a další plyny. Skleníkové plyny absorbují část 

přeměněné sluneční energie odražené od země na teplo a udržují ji u povrchu Země. 

Účinek tohoto přirozeného skleníkového efektu se stal nezbytným předpokladem existence 

života na Zemi. Bez něj by nedocházelo k přirozené regulaci teploty a ta by klesla na -

18°C. 

O zvýšené koncentraci skleníkových plynů hovoříme v případě antropogenního 

skleníkového jevu, který též nazýváme jev Arrheniův. Antropogenní skleníkový jev 

spojujeme s navýšením industrializace a jiných lidských aktivit, což je např. spalováni 

fosilních paliv, doprava a odlesňování [1]. 

Oxid dusný vzniká při mnoha lidských činnostech. Emise N2O lze obecně očekávat 

v odpadních plynech, kde jsou přítomny i NOx. Mezi nejvýznamnější zdroje 

antropogenního N2O patří zemědělství (hnojení umělými hnojivy - velmi obtížná regulace) 

a emise chemického průmyslu. Jedná se zájmena o výrobní procesy, kde se používá jako 

oxidačního činidla kyselina dusičná, případně kde dochází k oxidaci amoniaku a aminů. 

Další nezanedbatelné zdroje oxidu dusného představují automobilová doprava a spalování 

fosilních paliv, biomasy a odpadů [2]. 

Nejjednodušším a nejlepším postupem likvidace oxidu dusnatého je jeho rozklad na 

samostatný dusík a kyslík v přítomnosti vhodného katalyzátoru. Katalytický rozklad nabízí 

jednoduché řešení kontroly emise oxidu dusného v odpadních plynech vzniklých z 

chemického průmyslu a ze spalovacího procesu. 

Tato práce je zaměřena na fotokatalytický rozklad oxidu dusného, což tvoří 

alternativu pro výzkum prováděn na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě 

na téma termicky katalyzovaný rozklad N2O. 

                                                
1 Troposféra je nejnižší část zemské atmosféry o šířce asi 15 km. 
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce byla řešena v rámci projektu OP VaVpl ENET – 

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

Cílem této práce bylo: 

 Zkoumání fyzikálně-chemických vlastností nanočástic ZnS imobilizovaných na 

montmorillonitu. 

 Experimentální studium fotokatalytického rozkladu N2O v přítomnosti nanočástic 

ZnS imobilizovaných na montmorillonitu, posouzení vlivu O2 a vodní páry na 

reakční rychlost. 

 Vyhodnocení naměřených dat. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Skleníkový efekt 

Sluneční záření má největší intenzitu v krátkých vlnových délkách. Část 

krátkovlnného záření je pohlcována atmosférou, část se odráží zpět do vesmíru a část 

dopadá až na zemský povrch. Ten energii vyzařuje zpět, ale ve formě dlouhovlnného 

záření. Díky atmosférickým plynům, například vodní páře, oxidu uhličitému, oxidu 

dusného či ozónu, je toto záření vysíláno zpět k Zemi a zanechá za sebou teplejší 

atmosféru. Energie, vznikající rozdílem mezi přijatou a vydanou energií, je přeměněna na 

teplo, které ohřívá spodní vrstvu atmosféry. Tento jev je znám jako skleníkový efekt a 

plyny, které se na něm podílejí, se nazývají skleníkové plyny. 

Bez přirozeného skleníkového efektu by byla teplota na Zemi o 30 – 40 °C nižší. 

Nicméně od roku 1900 se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře zvýšila přibližně  

o 30 % vlivem zvýšenému spalování fosilních paliv, zvyšování dopravy a odlesňování. 

Mnoho vědců zastává názor, že zvyšování koncentrace oxidu dusného a jiných 

skleníkových plynů ve vzduchu začíná ovlivňovat tepelnou rovnováhu Země, zesiluje 

skleníkový efekt a zvyšuje celkovou průměrnou teplotu na Zemi [3]. 

Za posledních 650 tisíc let nebyla koncentrace skleníkových plynů v atmosféře 

nikdy tak vysoká, jako je nyní. Současná koncentrace N2O nebyla překročena minimálně 

za posledních 1000 let. Odhaduje se, že zvýšení koncentrace oxidu dusného na 

dvojnásobek by způsobilo pokles celkové koncentrace stratosférického ozónu o 11 až 16 % 

[4]. 

Vodní pára (H2O) se podílí na přirozeném skleníkovém efektu asi z 60 %, oxid 

uhličitý (CO2) asi z 26 %, metan (CH4) z 15 %, oxid dusný (N2O) z 6 % a ozón (O3) asi z 

8 %. Globální systém je schopen míru plynů regulovat, ovšem vlivem člověka došlo k 

narušení této rovnováhy a skleníkový efekt je zesilován, což může ve svém důsledku vést k 

výraznému nárůstu teploty zemského povrchu [5]. 

3.2 Oxid dusný 

Oxid dusný je za normálních podmínek bezbarvý nehořlavý plyn s příjemnou, 

mírně nasládlou vůní. Je běžně známý pod názvem „rajský plyn“, vzhledem k jeho 
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působení při inhalaci vedoucímu k radostné náladě a případně ke spontánnímu smíchu 

exponovaných osob. Svou hmotností je srovnatelný se vzduchem [6]. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

 Chemický vzorec     N2O 

 Molekulová hmotnost     44,013 g.mol
-1

 

 Bod tání      -91°C 

 Bod varu (při tlaku 101,235 kPa)   -88,5°C 

 Kritická teplota      36,4°C 

 Kritický tlak       7,245 MPa 

 Hustota plynného N2O (15°C; 101,325 kPa)  1,872 kg.m
-3

 

 Hustota kapalného N2O (-88,5°C; 101,325 kPa) 1,222 kg.dm
-3

 

 Výparné teplo N2O (-88,5°C; 101,325 kPa)  376,14 kJ.kg
-1 

 Tlak par (20°C)     5,85 MPa 

 Měrný objem (21°C;  101,325 kPa)   0,543 m
3
.kg

-1
 

 Tepelná vodivost (0°C; 101,325 kPa)  14,57 mW.m
-1

.K
-1

 

3.2.1 Zdroje emisi N2O 

Z celkových emisí N2O do atmosféry (20 Mt N2O za rok) tvoří 65 % oxid dusný 

vznikající přirozenými procesy v přírodě, které jsou na lidské činnosti nezávislé. 

Zbývajících 7 Mt N2O za rok je způsobeno lidskou činností. Stoupající lidskou činností se 

odhaduje přírůstek emisí v atmosféře na 0,5 - 1,1 ppbv za rok. Bylo publikováno, že ke 

stabilizaci současné koncentrace tohoto plynu na hodnotě 311 ppbv je nutná 70 – 80% 

redukce emisí N2O produkovaných lidskou činností. Hodnoty některých průmyslových 

zdrojů emisí jsou uvedeny v Tabulce 1 [7]. 
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Tab. 1 Koncentrace N2O v odpadních plynech některých procesů 

 

Zdroj Koncentrace 

N2O v emisích 

Emise N2O 

celosvětově (kt.rok
-1

) 

Emisní faktor N2O 

Výroba kyseliny 

adipové 

30−50 mol.% <100 0,3 kg N2O/1 kg 

kyseliny adipové 

Výroba kyseliny 

dusičné 

300−3000 ppm 400 2−9  kg N2O/t 100% 

HNO3 

Výroba glyoxalu ? 100 330 kg N2O/ 1 t 

glyoxalu 

Výroba kyseliny 

šťavelové 

500−1500 ppm ?  

Mobilní spalovací 

procesy 

0−1000 ppm 400 - 900 0,04−0,8 g N2O/kg 

paliva 

Spalování fosilních 

paliv 

5−12 ppm 190 - 520 0,1−1,4 kg N2O/TJ 

Spalování ve fluidním 

loži 

50−500 ppm ? 14 kg N2O/TJ 

Spalování odpadů 0−600 ppm 500 - 1000 5,5−66 kg N2O/1000 t 

odpadu 

Spalování biomasy 0−600 ppm 1000 4 kg N2O/TJ 

Hnojení umělými 

hnojivy 

− 3500  
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Podíl emisí oxidu dusného na celkových agregovaných emisích skleníkových plynů 

poklesl od roku 1990 z 6,5 % na 5,8 % v roce 2009. Množství emisí tohoto skleníkového 

plynu produkované jednotlivými aktivitami je uvedeno na obrázku 1. V období 1990–2009 

došlo k poklesu emisí oxidu dusného o 41,1 %, zejména v důsledku snížení používání 

umělých hnojiv v zemědělství, poklesem stavu hospodářských zvířat a v poslední době též 

v důsledku cíleného zavádění technologií na odstraňování emisí oxidu dusného při výrobě 

kyseliny dusičné [8]. 

 

Obr. 1: Emise oxidu dusného v sektorovém členění, 1990 - 2009 [8] 

3.2.2 Vliv na životní prostředí 

Hlavní dopad oxidu dusného na životní prostředí spočívá v jeho schopnosti 

absorbovat infračervené záření odražené od zemského povrchu, čímž se řadí mezi tzv. 

skleníkové plyny, tedy látky podílející se na vzniku skleníkového efektu s důsledky v 

globálním oteplování Země. Jeho potenciál přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu, je 

ve srovnání s nejvíce diskutovaným oxidem uhličitým zhruba 270-310 krát vyšší. 

Ve velkých výškách (30 km) je fotochemicky rozkládán na dusík a kyslík. Malá 

část (~10 %) je však rozkládána na oxid dusnatý (NO). Součástí reakcí oxidu dusného jsou 

i reakce s ozonem, proto se řadí i mezi látky poškozující ozonovou vrstvu Země. 
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Oproti oxidům dusíku (NOx) se však jedná o látku považovanou za neškodnou. 

Jeho průměrné koncentrace v ovzduší se pohybují mezi 0,24.10
-4 

obj.% a  

0,29.10
 -4

 obj.% [1, 9]. 

Oxid dusný způsobuje také narušování ozonové vrstvy v atmosféře. Zjištěná 

nerovnováha v koncentracích ozonu ve stratosféře je připisována reakcím s ClOx, HOx a 

NOx. Určitá část NOx ve stratosféře je způsobená emisemi ze spalin nadzvukových 

letadel. N2O z troposféry přechází do stratosféry, kde reaguje s atomárním kyslíkem za 

vzniku NO (1). Takto vzniklý NO reaguje s ozonem za současného vzniku NO2 (2). NO2 

pak dále reaguje s atomárním kyslíkem (3). 

 

 N2O  +  O  →  2NO      (1) 

 NO  +  O3  →  NO2  +  O2     (2) 

 NO2  +  O  →  NO  +  O2     (3) 

 

Samovolný rozklad ozonu v atmosféře popisuje rovnice (4): 

 

 O3  +  O  →  2O2      (4) 

 

Vznik a přeměny oxidů dusíku v přírodě jsou součástí biogeochemického cyklu 

dusíku. Průměrná životnost N2O v atmosféře je velmi velká, přibližně 150 let [10]. 

Elegantním řešením likvidace oxidu dusného, především ze spalovacích procesů a 

chemických výrob, je jeho přímý rozklad na kyslík a dusík. Výhoda navrhované metody 

spočívá v tom, že proces nevyžaduje žádný redukční prostředek, produktem reakce jsou 

přirozené složky ovzduší a lze jej aplikovat na stávající technologie [10, 11]. 

3.2.3 Vliv na zdraví člověka 

Expozice vyšším koncentracím oxidu dusného muže dráždit oči, nos a hltan s 

následným kašlem či dušností. Exponovaná osoba se muže cítit malátně, unaveně a ospale. 

Vysoké koncentrace způsobují bezvědomí a velmi vysoké koncentrace mohou být 

smrtelné. Existuje podezření na teratogenitu (poškození vývoje plodu), zatím však bylo 

toto působení zjištěno pouze u zvířat. V běžném prostředí je však koncentrace oxidu 

dusného velice nízká a nepředstavuje prakticky žádné riziko. 
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Dlouhodobé účinky chronického užívání oxidu dusného zahrnují nervové 

poškození a poruchu tvorby krvinek, zřejmě v souvislosti s přítomným deficitem vitamínu 

B12. Dlouhodobější inhalace této drogy zhoršuje psychomotorické funkce, kognitivní 

funkce, učení a paměť. 

V České republice platí pro oxid dusný následující limity v ovzduší pracovišť: 

PAU - 180 mg.m
-3

, NPK - P - 360 mg.m
-3 

[6, 12]. 

3.3 Katalytické procesy 

3.3.1 Katalýza 

Katalýzou nazýváme chemickou reakci, při které dochází ke změně chemické 

rychlosti za přítomnosti katalyzátorů (Obr.: 2), jak v kladném tak v záporném slova 

smyslu. Katalýzou, nazýváme působení katalyzátorů, jenž je nezbytné pro velkou část 

chemických reakcí. 

Katalýza probíhá i v živých organismech za pomoci enzymů (přírodních 

katalyzátorů). Ty napomáhají uskutečňovat mnoho chemických reakcí potřebných pro 

život. Tuto katalýzu nazýváme biokatalýza. 

Již nepatrné množství katalyzátorů může značně ovlivnit rychlost chemické reakce. 

Katalyzátory mohou reakci nejen urychlit, ale i vyvolat ty reakce, které by bez katalyzátoru 

vůbec neprobíhaly. Vhodná volba katalyzátoru často dovoluje aktivovat pouze jednu z více 

možných reakcí v systému [14]. 

Obr. 2: Změna aktivační energie v průběhu reakce bez katalyzátoru a s katalyzátorem 

[17]  
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Katalyzátor se během reakce nespotřebovává, je součástí nestálých komplexů, které 

se dále rozpadají na konečný produkt a uvolňují katalyzátor v nezměněné podobě. Do 

chemické rovnice celkové chemické přeměny proto katalyzátor většinou nezahrnujeme. 

Jelikož katalyzátor zůstává po dokončení reakce nezměněn, nedodává systému žádnou 

energii a podle termodynamických zákonů nemůže ovlivnit polohu rovnováhy. Dělení 

katalyzátorů: 

 homogenní – reagující látka a katalyzátor jsou v téže fázi 

 heterogenní – reagující látky a katalyzátor jsou rozdělené ostrým fázovým 

rozhraním 

Jsou známy také látky, které naopak brzdí rychlost reakce, která by jinak probíhala 

bez problémů. Těmto látkám říkáme negativní katalyzátory nebo také inhibitory. 

Přítomnost některých látek ve směsi značně snižuje účinnost katalyzátoru a často 

vede k jeho znehodnocení. Takové látky označujeme jako katalytické jedy [13, 14]. 

3.3.2 Heterogenní katalýza 

Tvoří-li katalyzátor oddělenou fázi, nejčastěji tuhou, a je-li nerozpustný 

v chemických systémech, jejichž přeměnu vyvolává, mluvíme o heterogenní katalýze.  

Reagující směsi mohou být plynné i kapalné. K vlastní reakci dochází tedy na fázovém 

rozhraní. Reakce je lokalizována na styčném povrchu tuhé a fluidní fáze a nepozorujeme ji 

ve fázi obsahující reagující látky. Tato fáze je jen zásobníkem molekul, které mají vstoupit 

do reakce nebo jí byly vytvořeny. 

Klasická heterogenní katalýza se omezuje na studium reakcí vyvolaných 

působením silového pole tuhé fáze na reagující molekuly. Katalyzovaná reakce probíhá 

tak, jako by katalytický účinek měly pouze povrchové atomy tuhé fáze, zatímco její 

struktura jako by neměla přímý vliv. Bylo zjištěno, že katalytický účinek mají pouze tuhé 

látky, které vykazují velkou soudržnost. Aby mohlo dojít k vlastní reakci, musí proběhnout 

nejprve adsorpce reaktantu na katalyzátoru. Molekuly mohou být na povrchu vázány 

dvěma způsoby a to silami fyzikálními a chemickými. Při fyzikální  

adsorpci - fyzisorpci jsou molekuly plynu vázány na povrchu katalyzátoru vlivem slabých 

fyzikálních mezimolekulárních sil. Fyzikální adsorpce není selektivní. 

Naopak při chemické adsorpci – chemisorpci jsou molekuly adsorbátu k povrchu 

pevné látky vázány působením silných valenčních sil povrchových molekul pevné fáze, 
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které vytváří elektronovou vazbu s adsorbovanou molekulou plynné látky. U chemisorpce 

jsou adsorpční schopnosti látek dány jejich chemickým složením. Chemická adsorpce je 

tedy selektivní. U heterogenní katalýzy se uplatňuje zejména již zmíněná chemisorpce. 

Adsorbované množství roste se specifickým povrchem adsorbentu, to je také hlavní důvod, 

proč se používají při adsorpci převážně práškové a porézní látky. Důležitou roli hraje také 

stálost vzniklé přechodné sloučeniny, která se po interakci rozpadá na čistý katalyzátor a 

produkty [15, 16]. 

3.3.3 Kinetika heterogenních dějů 

U heterogenních dějů se na fázovém rozhraní uplatňují povrchové jevy (adsorpce, 

desorpce), tudíž každý heterogenní děj můžeme rozdělit do následujících kroků (Obr.: 3): 

 Vnější difuze reaktantů na povrch katalyzátoru (1) 

 Vnitřní difuze (2) 

 Adsorpce reaktantů na fázové rozhraní (3) 

 Chemické nebo elektrochemické reakce na fázové hranici (4) 

 Desorpce produktů chemické reakce (5) 

 Vnitřní difuze produktů chemické reakce (6) 

 Difuze produktů do objemu fáze (7) 

 

 

Obr. 3: Schéma katalytické reakce v plynné fázi na porézním katalyzátoru [17] 
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Vlastní rychlost reakce je složena z rychlostí jednotlivých kroků. Celková rychlost reakce 

je dána nejpomalejším krokem. V tomto případě je to difuze. 

Je známo, že rozklady látek probíhají podle rovnice reakce prvního řádu dle 

rovnice (5) u které je rovnováha prakticky zcela posunuta k produktům [17, 18]. 

 
   

  
             (5) 

kde dcA je derivace koncentrace, dτ je derivace času, k je kinetická konstanta a cA 

koncentrace. 

Z této rovnice (5) vyplývá že, rychlost reakce je přímo úměrná koncentraci. 

Rychlost je z počátku velká, ale s časem exponenciálně klesá. Pro některé příklady je 

vhodnější integrovaný tvar rovnice vyjádřený za pomocí stupně konverze dle rovnice (6). 

  
 

    
          (6) 

kde XA je stupeň přeměny (konverze), τ  je čas a k je kinetická konstanta. 

3.3.4 Fotokatalýza 

Fotokatalýzu můžeme definovat jako urychlení fotochemických reakcí za 

přítomnosti katalyzátoru. Při fotokatalýze se používají polovodičové katalyzátory, které 

mají vodivostní a valenční elektronové pásmo oddělené oblastí zakázaného pásma. Na 

obrázku 4 je schematické zobrazení principu fotokatalýzy. 

Obr. 4: Schéma zobrazení principu fotokatalýzy [16] 
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Principem fotokatalýzy je absorpce záření vhodné vlnové délky v částicích 

fotokatalyzátoru, kde dojde k excitaci elektronu z valenčního pásu do pásu vodivostního. 

Ve valenčním pásu zůstane kladný nosič náboje – díra h
+
. Valenční pás polovodičů leží na 

energetické hladině Ev a je plně obsazen elektrony. Vodivostní pás má vyšší energii Ec a je 

většinou neobsazený. Mezi těmito pásy je oblast zakázané energie Eg, kde se nevyskytují 

žádné elektronové vlnové stavy. Znázorněno v rovnici 7. 

Eg = Ec-Ev       (7) 

Šířka zakázaného pásu nám určuje povahu tuhé látky. Izolanty mají šířku 

zakázaného pásu větší než polovodiče a tudíž ani dodáním sebevětší energie nedojde 

k excitaci elektronů (Obr.: 5). 

 

Obr. 5: Znázornění relativní polohy valenčního a vodivostního pásu v a) polovodiči  

b) izolantu [16] 

Fotokatalýza pomocí polovodičů je iniciována absorpcí fotonu s energií 

ekvivalentní nebo větší než je energie zakázaného pásma za vzniku páru volný elektron a 

pozitivní díra. Vznik páru elektron – díra a jeho zánik je znázorněn následujícími 

rovnicemi (8) a (9). 

 

    (8) 

 

  hezátorfotokataly hv
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    (9) 

 

Při fotokatalýze dochází ke vzniku oddělených elektrických center v katalyzátoru 

vlivem světla (Obr.: 6). Tato centra se dále využívají při chemických reakcích. Na kladném 

centru dochází k oxidaci a na záporném k redukci. Může ale také dojít k opětovnému 

sloučení těchto center a přeměně světelné energie na teplo.  

 

Obr. 6: Schéma procesů probíhajících na povrchu a uvnitř polovodičové částice při 

fotochemické reakci [16] 

Následkem vzniku páru volný elektron – díra, se po ozáření mohou částice 

katalyzátoru k okolním molekulám chovat buď jako elektronové donory nebo akceptory. Z 

důvodu možné rekombinace je doba životnosti páru elektron - díra velmi malá, řádově 

v nanosekundách. Z tohoto důvodu je důležité zabránit rekombinaci páru elektron-díra 

před nastávající chemickou reakcí odehrávající se na povrchu katalyzátoru. 

Obrázek 6 zobrazuje jednotlivé procesy, kterých se volný elektron a díra mohou 

účastnit po absorpci fotonu o vhodné energii. Polovodič může darovat elektrony akceptoru 

na svém povrchu (cesta A). Positivní „díra“ může migrovat k povrchu, kde dojde ke 

kombinaci s elektronem z donorových skupin (cesta B). Může nastat i situace, kdy dojde 

k rekombinaci samotných elektronů a děr. Rekombinace se může odehrávat uvnitř 

teplohe  
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polovodičových částic (cesta C) nebo na jejich povrchu (cesta D). Rychlost přenosu náboje 

závisí na poloze hranice zakázaného pásu a na redoxním potenciálu adsorbovaných skupin. 

Vzhledem k velmi rychlé rekombinaci elektronů a děr je důležité, aby se na povrchu 

katalyzátoru vyskytovaly naadsorbované skupiny donorů pro generované díry a akceptory 

pro elektrony. Pro účinné zachycení nosičů náboje je proto nezbytná přítomnost  

předadsorbovaných donorů a akceptorů, což úzce souvisí s adsorpční a desorpční 

rovnováhou [16]. 

Při fotokatalýze platí několik pravidel: 

 jen záření o větší nebo stejné energii, než je energie zakázaného pásu, může 

být absorbováno, 

 redukce bude probíhat jen tehdy, bude-li energie na spodním okraji 

vodivostního pásu větší než redukční potenciál redukovaných částic (A/A
-
), 

 oxidace proběhne jen tehdy, bude-li horní okraj valenčního pásu níž, než je 

energie oxidačního potenciálu oxidovaných částic (D/D
+
), 

 dodatečnou podmínkou pro fotokatalyzátor je jeho stabilita v prostředí, ve 

kterém chceme reakci uskutečnit. 

 

Mezi faktory ovlivňující rychlost fotochemické reakce patří: 

 použitý typ polovodičového fotokatalyzátorů, 

 pH, které ovlivňuje náboj povrchu polovodiče a tím také způsob 

transformace substrátu, 

 koncentrace substrátu, na níž závisí kinetika reakce, 

 tok fotonů, protože 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 [19 - 21]. 

 

3.4 Chemické laboratorní reaktory 

Reaktory jsou zařízení, ve kterých probíhají chemické reakce. Konstrukce 

fotoreaktorů bývá mnohem složitější než u běžných reaktorů. Obecně platí, že ať se jedná o 



TEORETICKÁ ČÁST    

15 

reaktor vsádkový či průtočný, musí být vybaven výkonným zdrojem záření, opatřen 

dostačujícím mícháním a zařízením pro přívod plynů do reakční směsi, protože plyn je 

často reakční komponentou nebo ochrannou atmosférou. Reaktor také bývá vybaven 

chlazením a to ze dvou důvodů. Jednak vlastní reakce může být exotermická, ale hlavně 

zdroj záření je obvykle výkonným tepelným zdrojem, který je nutno chladit. Ať už proto, 

aby se reakční směs zbytečně nezahřívala, ale i proto, že ani zdroj záření se kvůli své 

funkčnosti nesmí přehřát [22]. Dalším důležitým konstrukčním faktorem je nutnost ozáření 

katalyzátoru a zajištění dostatečného kontaktu katalyzátoru a reaktantu. 

Z hlediska pohybu reakční směsi v reaktoru se reaktory dělí do tří základních 

skupin: 

 Vsádkový reaktor – nemá žádný kontinuální vstup ani výstup reakční směsi. 

Na začátku je reaktor napuštěn reakční směsí a po skončení reakce je vypuštěn. 

Koncentrace, teplota a reakční rychlost se mění s časem v závislosti na průběhu 

reakce. Za předpokladu ideálního míchání je v daném čase teplota, koncentrace 

i reakční rychlost v celém objemu stejná. 

 Průtočný reaktor s pístovým tokem – se skládá z trubek. V případě pístového 

toku, se vlastnosti reakční směsi mění s dráhou ve směru toku a dochází 

zároveň k promíchání reakční směsi. V jakémkoli místě daného průřezu jsou 

však konstantní. 

 Míchaný průtočný reaktor – má kontinuální přívod a odvod reakční směsi, 

které je v reaktoru mechanicky promíchávána. V případě ideálního míchání a 

ustáleného stavu je složení a teplota reakční směsi v jakémkoli místě reaktoru 

konstantní. 

Na základě polohy zdroje záření vzhledem k reakční nádobě se reaktory dají 

rozdělit do dvou základních skupin, a to s vnitřním nebo vnějším ozařováním. Mezi 

reaktory s interním zdrojem záření patří tzv. imerzní typ reaktoru. Příkladem může být 

reaktor s ponorným prstem, který může pracovat jak v průtočném, tak v dávkovacím 

režimu. 

 

Vsádkový reaktor 

Vsádkový reaktor tvořený nádobou s mechanickým míchadlem je nejběžnějším 

zařízením, v němž se uskutečňují homogenní i heterogenní reakce ve spojité kapalné fázi. 

Tento typ reaktorů se používá od výrob s malou kapacitou (čisté chemikálie, barviva, 
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léčiva apod.) až po výroby velkotonážní (polymerace, fermentace apod.). Velikost nádob 

se podle účelu pohybuje ve značném rozmezí, od desítek litrů až po stovky m
3
. 

Vsádkové reaktory se volí jednak u malých zařízení, u nichž by kontinualizace 

nebyla provozně rentabilní, a která jsou víceúčelová, jednak u velkých zařízení, u nichž 

nejsou pro kontinualizaci vhodné podmínky. Tento druhý případ se vyskytuje např.  

u některých polymerací, u nichž jakost produktu ovlivňuje distribuce dob prodlení v 

reaktoru, nebo u nichž je nutno uvažovat o častějším čistění v důsledku tvorby úsad, 

zvláště na teplosměnných plochách [23]. 

Základním požadavkem, který musí být v reaktorech tohoto typu splněn, je téměř 

vždy dokonalé smísení násadových složek a zajištění homogennosti vsádky v celém 

průběhu reakce. U reakcí s výraznějším tepelným zabarvením se ještě uplatňuje požadavek 

teplotní homogennosti vsádky současně s intenzivním přestupem tepla na teplosměnných 

plochách. Toto pak platí pro homogenní i heterogenní vsádky. 

Soustavy tvořící reaktorovou vsádku lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny: 

homogenní a heterogenní. Přitom je nutno brát v úvahu nejen reagující komponenty, nýbrž 

i případné kontaktní médium (např. rozpouštědlo) a katalyzátor. 

Homogenní soustavy odpovídají případům, kdy všechny složky tvořící násadu 

představují navzájem dokonale mísitelné kapaliny nebo roztoky. Všechny ostatní soustavy 

jsou bud' v celém časovém průběhu reakce, nebo v některém jeho úseku heterogenní. 

Heterogenní soustavy jsou tvořeny nemísitelnými kapalinami, plynem a kapalinou, tuhými 

částicemi a kapalinou nebo současně tuhými částicemi (popř. kapkami nemísitelné 

kapaliny), plynem a kapalinou. Heterogenní soustavy mohou být tedy v podstatě 

dvoufázové nebo třífázové. 

Charakteristickým znakem násadových reakcí je časová změna vlastností vsádky v 

důsledku probíhajících chemických přeměn. V jednodušších případech nedojde ke změně 

počtu fází, změní se pouze hustota a viskozita. Ve složitějších případech dojde v průběhu 

reakce také ke změně počtu fází, kdy se např. produkt vyloučí jako tuhé částice v původně 

homogenní kapalné fázi. Zároveň může přejít systém newtonský na nenewtonský. 

Reologické chování vsádky, zvláště při vzniku další fáze, je z hlediska promíchávání 

násady velni důležité pro koncepci řešení a vyžaduje znalost vlastností vsádky v celém 

průběhu reakce. Obvykle lze totiž nalézt určitý stav, který je pro řešení souboru požadavků 

kladených na míchání kritický a na nějž je nutno se především zaměřit. Z hlediska míchání 

se mnohdy uplatňuje ještě faktor proměnného objemu vsádky. Jde především o případy, 
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kdy se během reakce do základní násady postupně dávkuje jedna složka nebo více složek,  

a kdy se i velmi výrazně mění stupeň plnění reaktoru. Konečně posledním časově 

proměnným faktorem u všech reakcí s formálním řádem různým od nuly je časový průběh 

vývinu nebo spotřeby reakčního tepla. S postupujícím stupněm chemické přeměny 

produkce reakčního tepla obvykle klesá. Požadavky na chlazení vsádky při exotermních 

reakcích nebo na ohřívání při reakcích endotermních se s časem mění, ke konci jsou 

obvykle nároky na výměnu tepla nižší. Tato okolnost by byla sama o sobě příznivá, 

dochází-li však současně k růstu viskozity, zhoršuje se přestup tepla, a tím se tedy 

podmínky pro výměnu tepla zhoršují. Existují případy, že kritický stav pro výměnu tepla 

nastává uvnitř intervalu celkové reakční doby [24]. 

 

3.5 Vyhodnocení dat v chemické kinetice 

Při kinetických studiích určujeme rychlost reakce při různém, známém složení 

reakční směsi. Měřicí metody nám obecně poskytují závislost koncentrace na čase, z níž 

můžeme pro každý okamžik odvodit reakční rychlost. Pro reakce probíhající v otevřeném 

(nástřikovém) nebo průtočném systému můžeme v některých případech použít zařízení, 

které poskytují přímo hodnotu reakční rychlosti. Kinetická měření provádíme: 

• buď tak, že sledujeme změny reagujícího systému v čase, při čemž počáteční 

složení můžeme od jednoho měření k druhému měnit (vsádkové reaktory),  

• nebo určujeme složení systému v ustáleném stavu, při čemž v jednotlivých 

měřeních měníme buď rychlost proudění reakční směsi, nebo její vstupní složení 

(průtokové reaktory). 

Získávané údaje musí tedy charakterizovat složení reakční směsi nebo alespoň 

koncentraci klíčové složky (klíčových složek) nebo jinak popisovat stupeň konverze systému. 

V řadě případů to jsou údaje koncentrační, ale mohou to být i jiné údaje o systému, např.  

o jiné, třeba fyzikální veličině, z níž lze koncentraci klíčové složky nebo stupeň konverze 

odvodit [25].  

Existuje několik možností výpočtu kinetické konstanty. A to metodou: 

 in situ - bez nutnosti odebíraní vzorku sledujeme pouze vhodné veličiny 

přímo v reagující soustavě (např. měření tlaku v uzavřené nádobě), 
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 přímé sledování veličin - v tomto případě je potřeba odebrat vzorek a 

následně nechat podrobit analýze pro zjištění koncentrace. 

3.5.1 Integrální metoda určování řádu reakce 

Experimentálně získaná časová závislost koncentrace se porovnává s údaji 

vyplývajícími z integrovaných tvarů rychlostních rovnic a to graficky nebo numericky. 

Při numerickém zpracování se experimentálně zjištěné hodnoty koncentrací v 

jednotlivých časech dosadí do integrovaného tvaru předpokládané rychlostní rovnice. Při 

volbě rychlostní rovnice, odpovídající skutečnému průběhu reakce, zůstává hodnota 

rychlostní konstanty, vypočtené pro jednotlivé časy, prakticky stálá (prakticky znamená, že 

vypočtené hodnoty v důsledku experimentálních nepřesností mírně kolísají okolo určité 

hodnoty). Při tomto postupu lze současně zjistit i průměrnou hodnotu rychlostní konstanty. 

Jestliže hodnota rychlostní konstanty vykazuje systematický růst nebo pokles s časem, je 

třeba vybrat jinou rychlostní rovnici [17]. 

Při grafickém řešení se vynáší levá strana předpokládané rychlostní rovnice proti 

času a hledá se taková rovnice, která dává lineární průběh. Rychlostní konstanta se zjistí ze 

směrnice lineární závislosti. Nevýhodou této metody je, že se musí provádět zkusmo. 

3.5.2 Metoda poločasů 

Metoda poločasů vychází ze vztahu pro poločas reakce n-tého řádu, podle něhož je 

poločas reakce úměrný (1–n)-té mocnině počáteční koncentrace. Po zlogaritmování se 

získá lineární vztah (10): 

                            (10) 

kde τ1/2 (s) je poločas rozpadu, ln k ((mol.dm
-3

)
1-n

.s
-1

) je logaritmus rychlostní konstanty,  

n (-) je řád reakce a ln cA0 (mol.l
-1

) je počáteční koncentrace látky A.  Ze směrnice se určí 

řád reakce n a z úseku ln k´ rychlostní konstanta. 

Hodnotu směrnice a úseku lineární závislosti lze vypočítat řešením dvou rovnic o 

dvou neznámých, jsou-li k dispozici dvě dvojice hodnot poločas-počáteční koncentrace, 

nebo, při větším počtu experimentálních dat např. metodou nejmenších čtverců (popř. je 

možno odečíst hodnotu směrnice a úseku z grafu (Obr.: 7) [17]. 
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Obr. 7: Řád reakce metodou poločasů [17] 

 

3.5.3 Diferenciální metoda 

Metoda vychází z rychlostní rovnice v diferenciální formě. Budeme-li uvažovat 

jedinou výchozí látku (nebo případ, kdy jsou výchozí látky v počáteční směsi ve 

stechiometrickém poměru), můžeme diferenciální rychlostní rovnici (11) zapsat [17]. 

      
        (11) 

kde r je rychlost vzniku/zániku, k ((mol.dm
-3

)
1-n.

s
-1

) je rychlostní konstanta, cA 

(mol.l
-1

) koncentrace složky A a α (-) je dílčí řád reakce. 

 Zkusmo, podobně jako při integrální metodě, tj. z experimentálních hodnot dvojic 

rychlost reakce - okamžitá koncentrace, můžeme počítat pro různé řády α hodnoty 

rychlostní konstanty (12). 

  
 

  
       (12) 

kde k je rychlostní konstanta, r je rychlost vzniku/zániku, cA (mol.l
-1

) koncentrace 

složky A a α (-) je dílčí řád reakce. 

A jako nejpravděpodobnější vybrat ten řád reakce, pro který dostaneme ve všech 

případech prakticky stejnou hodnotu rychlostní konstanty. 

 Po zlogaritmování diferenciální rychlostní rovnice dostaneme lineární vztah (13): 

                     (13) 
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kde ln k ((mol.dm
-3

)
1-n.

s
-1

) je logaritmus rychlostní konstanty, ln r je logaritmus 

rychlosti vzniku/zániku, ln cA (mol.l
-1

) je logaritmus koncentrace složky A a α je dílčí řád 

reakce. 

A opět buď pro dvě dvojice hodnot r, cA řešíme dvě rovnice o dvou neznámých, n a 

ln kc, nebo tyto dvě konstanty vypočteme např. metodou nejmenších čtverců (máme-li větší 

počet experimentálních dat). 

3.5.4 Izolační metoda 

Tato metoda je založena na degeneraci reakčního řádu (např. u reakcí 

pseudoprvního řádu). Pokusy jsou vedeny tak, aby se zredukoval počet faktorů, které 

rozhodují o experimentálně stanoveném řádu reakce. Pokusy se kombinují tak, aby při 

každém z nich byla vždy jedna látka v daleko menší koncentraci než ostatní a tím tato látka 

určuje řád celé reakce (14) [17]. 

 
   

  
     

    
 

      (14) 

kde dcA (mol.l
-1

) je derivace koncentrace složky A, dτ (s) derivace času,  

k ((mol.dm
-3

)
1-n.

s
-1

) je rychlostní konstanta, cA a cB (mol.l
-1

) koncentrace složek A a B, α, β 

(-) jsou dílčí řády reakce vzhledem k složce A a B. 

3.5.5 Ovlivňující faktory 

Fotokatalytické reakce jsou ovlivněny mnoha faktory. Mezi hlavní faktory patří 

vlnová délka. Vhodná volba vlnové délky ovlivňuje výtěžek fotokatalytických reakcí. 

Záření o kratší vlnové délce (254 nm) má vyšší energii a tím i vyšší účinnost při 

fotokatalytických reakcích než záření o vlnové délce 365 nm. 

Účinnost fotokatalytických reakcí je větší při vyšší teplotě. Se zvyšující teplotou je 

větší pravděpodobnost srážek a také se zvyšuje difuzní rychlost a tím se zvyšuje výtěžek 

reakce. Vysoké teploty jsou prospěšné pro rychlost tepelně aktivovaných kroků, jako je 

desorpce, které se odehrávají po fotochemické reakci [20]. 

Rychlost fotokatalytické reakce může být řízena několika kroky: absorpcí světla, 

přenosem fotogenerovaných nábojů (e
-
 a h

+
) na povrch katalyzátoru, rekombinací e

-
 a h

+
, 

reakcí e
-
 a h

+
 na povrchu katalyzátoru, difúzí reaktantů k povrchu katalyzátoru. Morfologie 

povrchu katalyzátoru, zejména velikost částic a velikost aglomerátů, je velmi důležitým 

parametrem ovlivňujícím výše zmíněné kroky. 
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Dobrý katalyzátor musí mít kromě velkého specifického povrchu také vysokou 

účinnost přeměny fotonů. Primární velikost částic fotokatalyzátoru určuje nejen velikost 

specifického povrchu, ale také fotonovou konverzní účinnost. Nicméně vztah mezi 

velikostí částic a fotokatalytickou reaktivitou nebyl ještě zcela objasněn a v literatuře lze 

nalézt poměrně málo prací zabývajících se touto problematikou [16]. 

 

3.5.6 Fotokatalytický rozklad N2O- rešerše 

Sulfid zinečnatý je polovodič s širokým zakázaným pásmem ~ 3,7 eV (335 nm). Je 

tedy velmi slibným materiálem pro fotokatalýzu díky rychlé generaci párů elektron-díra při 

fotoexcitaci a vysoce negativnímu redoxnímu potenciálu excitovaných elektronů. 

Matsuoka a spol. studoval účinnost fotokatalytického rozkladu N2O v přítomnosti 

oxidů Al2O3, SiO2 a SiO2.Al2O3 dopovaných Cu ionty při teplotě 298 K. Katalyzátory byly 

připraveny pomoci kombinace ionexové a termovakuové metody. Po ozáření UV 

docházelo k rozkladu N2O na N2 a O2 již při 298 K. Nejúčinnějším katalyzátorem byla 

směs SiO2.Al2O3 dopovaná Cu ionty [26]. 

Ebitani a spol. se zabývali rozkladem N2O za pomoci fotokatalyzátoru na bázi 

zeolitu ZSM-5 dopovaného Cu
2+

 ionty. Rozklad probíhal při teplotě 278 K za vzniku 

produktů N2 a O2. Kolektiv dokázal, že fotokatalytický rozklad významně závisí na vlnové 

délce použitého světla. Optimální vlnovou délkou pro použité katalyzátory byla vlnová 

délka <300 nm. Zároveň taky popsal rychlost tohoto rozkladu (15) a zjistili, že desorpce O2 

od povrchu není rychlost určujícím krokem v katalytickém rozkladu N2O [27, 28]. 
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2

ObON

ONa
r

      (15) 

kde a a b jsou konstanty, konstanta a (-) je úměrná intenzitě světla. 

Higashimoto a spol. se zabývali přípravou a charakterizací Fe oxidů nanesených na 

zeolitu ZSM-5 a jeho roli při rozkladu N2O při 298 K. Zjistili, že při ozařováním UV 

docházelo k rozkladu N2O na N2 a O2. Nadále porovnávali poměry Si/Al a zjistili, že nižší 

poměr Si/Al v zeolitu vede k zvýšení reakční aktivity. Také sledovali vliv obsahu H2O 

obsažené v katalyzátoru. Zvýšení obsahu vody vedlo ke snížení fotokatalytické účinnosti 

[29]. 
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Matsuoka a spol. studoval účinnost fotokatalyzátoru na bázi zeolitu ZSM-5 

dopovaným stříbrnými ionty. Tento fotokatalyzátor Ag
+
/ZSM-5 byl připraven ionexovou 

metodou. Katalyzátor byl ozařován za pomoci vysokotlaké Hg výbojky a vodního filtru 

(λ>250 nm). Při ozařováni tohoto fotokatalyzátoru v přítomnosti N2O docházelo k jeho 

rozkladu na N2 a O2. Kolektiv za pomoci spektrometrie dokázal, že se během reakce 

tvořily fotoexcitované komplexy Ag
+
-N2O, které hrají významnou roli v rozkladu N2O 

[30]. 

Li a spol zkoumal rozklad N2O v přítomnost fotokatalyzátoru RuO2/Al2O3. Tento 

rozklad probíhal v trubicovém reaktoru z křemenného skla v teplotním intervalu  

300 – 400°C. Kinetika tohoto rozkladu byla stanovena za pomoci Arrheniovy rovnice. 

Výsledky experimentu prokázaly, že rozklad N2O probíhá podle reakce prvého řádu s 

ohledem na parciální tlak N2O. Při vysokých teplotách rozkladu O2 nevykazuje žádný vliv 

na celkovou rychlost, avšak při klesajících reakčních teplotách je účinek O2 patrný a 

způsobuje pokles rychlosti rozkladu N2O [31]. 

Matsuoka a spol. porovnávali účinnost fotokatalyzátoru na bázi ZSM-5 zeolitu a Y-

zeolitu. Obě formy byly dopovány stříbrnými ionty, které byly připraveny pomoci 

ionexové metody. Tyto katalyzátory byly testovány při fotokatalytickém rozkladu N2O. 

Kolektiv zjistil, že účinnější pro tento rozklad je fotokatalyzátor na bázi ZSM-5 zeolitu. 

Testy prokázaly, že N2O reaguje z Ag
+
 za vzniku fotoexcitovaného komplexu Ag

+
-N2O. 

Tento komplex je klíčovým při fotokatalytickém rozkladu N2O [32]. 

Ju a spol. se zabývali testováním fotokatalyzátoru Ag
+
/ZSM-5, který byl připraven 

ionexovou metodou. Kolektiv zjistil, že takto upravený zeolit vykazuje UV absorpční pás 

asi při 190 nm, což je důsledkem izolovaných stříbrných iontů. Rovněž zjistili, že v 

přítomnosti N2O se absorpční pás posouvá do oblasti 220 nm vlivem absorpce N2O na 

ionty stříbra. Při ozařování UV docházelo k rozkladu N2O na N2 a O2. Také potvrdili, že 

UV záření v oblasti 200 až 250 nm je velmi účinné pro tuto reakci. [33]. 

Kudo a spol. studovali fotokatalytický rozklad N2O na N2 a O2 při pokojové teplotě 

za účasti fotokatalyzátoru Pt/TiO2. Sledovali také vliv vlhkosti a tlaku na tento rozklad. 

Reakce byla prováděna v plynotěsném cirkulačním systému, který byl tvořen reakční 

baňkou s plochým dnem, a  ozařován vysokotlakou rtuťovou výbojkou o výkonu 450 W. 

Testovaný katalyzátor byl v podobě prášku a s obsahem 1,5 hm.% Pt. Kudo předpokládal 

následující mechanizmus rovnice (16 - 21) [34]: 
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                   (16) 

                         (17) 

                  (18) 

          
        (19) 

   
                 (20) 

                      (21) 

Sano a spol. zkoumali fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti par metanolu v 

přítomnosti Ag-TiO2 katalyzátoru. Katalyzátor Ag-TiO2 byl připraven fotodepozicí, 

precipitací a impregnační metodou. Metoda přípravy ovlivňovala účinnost reakce. 

Nejaktivnější byly katalyzátory připravené fotodepozicí. Rovněž množství stříbra mělo 

vliv na aktivitu katalyzátoru. Největší účinnosti bylo dosaženo v přítomnosti katalyzátoru 

s 0,16 hm.% Ag. Produktem reakce byl plynný dusík a vzniklý kyslík reagoval s 

přítomným CH3OH za vzniku CO a CO2[35]. 

Kočí a spol. se zabývali fotokatalytickým rozkladem N2O za přítomnosti 

fotokatalyzátoru TiO2 dopovaného Ag
+
 ionty. Reakce probíhala v anulárním vsádkovém 

reaktoru v jehož ose symetrie byl umístěn zdroj UV- 8 W Hg výbojka (λ =254 nm). Bylo 

dosaženo konverze 77 % po 24 hod. Kolektiv navrhl reakční mechanismus kineticky 

odpovídající reakcím prvního řádu rovnice (22 - 26) [36]: 

    

  
                         (22) 

           
  
                  (23) 

      
         
                  (24) 

        
          

                           (25) 

       
          

                     (26) 

Anpo a spol. charakterizovali fotokatalyzátor na bázi Y-zeolitu dopovaného 

mědnatými ionty. Zjistili, že Cu
2+

 ionty mohou existovat v nanopórech zeolitu jak ve 

formě izolovaného monomeru Cu(I) tak i v podobě dimeru Cu(I)-Cu(I). Fotokatalytický 
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rozklad N2O probíhal za účasti vysokotlaké Hg výbojky jako zdroj UV (100 W, λ>280 

nm). Testy ukázaly, že aktivnější a tedy i vhodnější jsou katalyzátory Y-zeolitu 

dopovanými Cu
+
 ionty ve formě monomeru Cu(I) [37]. 

Ju a spol. testovali fotokatalyzátor na bázi zeolitu ZSM-5, který byl dopovaný  

Pb
2+ 

ionty. Tento fotokatalyzátor Pb
2+

/ZSM-5 byl připraven pomoci ionexové metody. 

Analýza prokázala, že Pb
2+

 ionty existují ve vysoce disperzním stavu v pórech zeolitu. 

Tento katalyzátor v přítomnosti UV záření (λ>280 nm) rozkládal N2O na N2 a O2 již při 

teplotě 298 K. Bylo prokázáno, že excitované ionty Pb
2+

 v pórech zeolitu hrají důležitou 

roli ve fotokatalytickém rozkladu N2O [38]. 

Chen a spol se zabývali fotokatalyzátorem na bázi MCM-41 (mobilní krystalický 

materiál) na němž byl kovalentně ukotven derivát bipyridinu. Takto upravený nosič byl 

nadále dopován Ag
+
 ionty, které s bipyridinem vytvořili komplexy (Ag-bpy-MCM-41). 

Tento fotokatalyzátor byl srovnáván s fotokatalyzátorem bez bipyridinového derivátu, 

který byl připraven impregnační metodou. Z výsledku vyplývá, že fotokatalyzátor s 

obsahem bipyridinu je mnohonásobně aktivnější při rozkladu N2O. Vlastní rozklad N2O 

probíhal v reaktoru při teplotě 298 K ozařovaném vysokotlakou Hg výbojkou o výkonu 

500 W, záření procházelo přes vodní filtr [39]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava a charakterizace použitého fotokatalyzátoru 

Vzorek katalyzátoru ZnS-MMT byl syntetizován a charakterizován na Katedře 

analytické chemie a zkoušení materiálu, FMMI, VŠB-TUO. Pro práci byl používán jako 

fotokatalyzátor nanokompozit sulfidu zinečnatého a montmorillonitu (ZnS-MMT). 

Nanočástice ZnS byly připraveny precipitací z octanu zinečnatého a sulfidu sodného. 

Tvorba nanočástic ZnS probíhala v přítomnosti kationaktivního tenzidu 

cetyltrimetylammonium bromidu (CTAB), který zabraňuje růstu částic a shlukování do 

větších aglomerátů. Tato nanosuspenze ZnS-CTA byla deponována na jílový minerál 

montmorillonit třepáním po dobu 24 hodin. Obsah zinku byl stanoven rozkladem 

nanokompozitu ve směsi silných kyselin s analytickou koncovkou atomové absorpční 

spektrometrie (spektrometr AA280FS, Varian Inc., Austria). Pro stanovení obsahu síry 

byla použita spalovací elementární analýza (CS 244L, LECO, USA). UV-vis spektra 

vzorku ZnS byla změřena na UV-Vis spektrometru (Lambda 35, Perkin Elmer, USA). 

Analýzy byly provedeny a vyhodnoceny na Katedře analytické chemie a zkoušení 

materiálu, FMMI, VŠB-TUO. 

Pro studium morfologie vzorku ZnS byla použita transmisní elektronová 

mikroskopie, která byla prováděna na přístroji JOEL JEM 3010. Analýza byla provedena a 

vyhodnocena na pracovišti Institutu anorganické chemie Akademie věd ČR v Husinci-

Řeži. 

4.1.1 Montmorillonit 

Montmorillonit je plastický aluminosilikát ze skupiny smektitů a dle své struktury 

je řazen mezi tzv. 2:1 jíly (třívrstvá struktura). Minerál se skládá ze dvou vrstev s tetraedry 

SiO4 (T - tetraedr) a jedné vrstvy oktaedrů Al2(OH)6 (O - oktaedr) v sendvičovém 

uspořádání TOT (tetraedr - oktaedr - tetraedr). Toto seskupení se u minerálu periodicky 

opakuje, přičemž mezi opakujícími se trojvrstvími je mezivrstevní prostor (interlayer area) 

vyplněný v normálním stavu vodou a hydratovanými ionty alkalických kovů a kovů 

alkalických zemin. Kationty se v mezivrstvě vyskytují proto, že vzhledem k nedokonalosti 

tetraedrické a oktaedrické krystalové mřížky, respektive náhrady Si
4+

 za Al
3+

 v tetraedrech 

a Fe
2+

, Mg
2+

, … za Al
3+

 v oktaedrech kompenzují vzniklou disbalanci náboje v mřížce. 
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Mezivrstva je z hlediska obecných i speciálních přeměn montmorillonitu 

(bentonitů) velmi zajímavá, a tak jak „prostorem“ pro cílené umístění anorganických i 

organických struktur, tak i možností své expanze i smršťování. Velkou roli zde hraje i 

přítomná voda a vodíkové vazby.  

U montmorillonitu jsou využitelné následující vlastnosti: 

 jemnost částic (< 2 mikrony, přičemž většina částic má rozměry 200 – 

500 nm), 

 struktura „balíčku karet“ (využitelnost v hybridních systémech polymer-

MMT), 

 iontovýměnná schopnost (v mezivrstvách výměna kationtů vč. 

organických), 

 vysoký povrchový náboj MMT, 

 aktivní místa na povrchu M (OH-skupiny na Si, Al), 

 kyselost ve smyslu Lewisovy/Broenstedtovy teorie [40]. 

 

4.2 Popis experimentálního zařízení pro fotokatalytickou redukci N2O 

4.2.1 Popis testovacího reaktoru 

Součástí práce byla generální prohlídka stávajícího fotoreaktoru. Jednalo se o 

kompletní demontáž jednotlivých částí a náhrady nevyhovujících dílů za nové. Došlo k 

výměně frity v dávkovací části, výměně septa v části sloužící k odběru plynných vzorků a 

kompletnímu přetěsnění všech spojů pomocí teflonové pásky. Po kompletním sestavení 

reaktoru následovala tlaková zkouška těsnosti. 

Dalším úkolem bylo vytvoření nových plynových cest k stávající aparatuře 

směšovače plynu, která byla provedena pomocí měděné kapiláry pro N2O a teflonové 

trubice pro N2 a O2. 

Aparatura pro fotokatalytický rozklad N2O se skládala ze tří sekcí: dávkování 

plynu, reakční zóny a analytické jednotky. Z tlakových lahví s redukčním ventilem byl 

plyn přiveden do směšovače plynů (Sierra Mass Flow Controler), kde byly za pomocí 

programu Smart-Trak SERIES 10 namíchány plynné směsi o potřebném složení a 

koncentraci. Po smísení byla daná plynná směs přivedena do reaktoru přes uzavírací ventil 
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a fritu. Průtok směsi N2O byl udržován na konstantní hodnotě pomocí jehlového ventilu a 

dávkovače plynu (Sierra). 

Ke katalytickému rozkladu byl použit vsádkový fotochemický reaktor, který byl 

vyroben z nerezové oceli. Průměr reaktoru byl 62 mm a výška byla 350 mm. V ose 

symetrie reaktoru byla umístěna trubice z křemenného skla, která byla vlepena do duralové 

kruhové příruby. Duralová příruba byla k reaktoru přišroubována za pomocí pěti šroubů, 

přičemž spoj byl utěsněn gumovým těsnění. Do křemenné trubice byla vložena 8 W Hg 

lampa poskytující záření o vlnové délce 254 nm. Katalyzátor byl uváděn částečně do 

vznosu za pomocí magnetického míchadla. Ve spodní části reaktoru byla umístěna teplotní 

sonda. Hodnota teploty byla měřena digitálním pH-metrem (Greisinger, GMH 3530). Tlak 

byl měřen digitálním tlakoměrem pomocí tlakové sondy umístěné v horní části 

fotoreaktoru (Obr.: 8). Zmíněné veličiny byly kontinuálně snímány přes komunikační 

konvertor a speciální software do PC. Veškeré spoje byly realizovány spojkami Swagelok, 

všechny závity byly zatěsněny teflonovou páskou, plyn byl přiváděn teflonovou hadicí a 

uzavírací a škrtící ventily byly rovněž typu Swagelok. 

Plynný vzorek byl odebírán z reaktoru za pomoci plynotěsné stříkačky (Hamilton 

10 cm
3
) ve stanovených časech a následně analyzován na plynovém chromatografu 

(YL 6100 GC) vybaveným TCD detektorem. 

Obr. 8: Schéma aparatury pro fotokatalytickou redukci N2O 
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4.3 Pracovní postup při fotokatalytické redukci N2O 

 Na začátku každého měření byl reaktor umístěn na magnetickou míchačku a 

upevněn ke konstrukci. 

 K reaktoru byla připojena čidla pro snímání teploty a tlaku. Tyto veličiny 

byly v průběhu celého měření monitorovány. Bylo vloženo a po sepnutí 

magnetické míchačky vystředěno magnetické míchadlo. 

 Poté byl do reaktoru vsypán testovaný katalyzátor o dané hmotnosti. 

 Byla umístěna duralová příruba s trubicí z křemenného skla, utěsněna 

gumovým těsněním a plynotěsně utažena šrouby. 

 Do trubice byl vložen zdroj UV záření. 

 Reaktor byl sycen testovanou směsí N2O, konstantní průtok byl udržován 

pomocí směšovače plynu po dobu 10 min, a to z důvodu odstranění vzduchu 

z reaktoru a nasycení směsí obsahující N2O. 

 Po 5 minutách od počátku sycení byl pomocí škrtícího ventilu nastaven tlak 

v reaktoru na 120 kPa. 

 Sycení bylo ukončeno po dalších 5 minutách a současně byl uzavřen škrticí 

ventil reaktoru. 

 Fotokatalytická reakce byla spuštěna sepnutím zdroje UV záření. 

 Odběry plynných vzorků probíhaly v předem určených časových intervalech 

od 0 do 24 hodin. Plynné vzorky byly odebírány pomoci plynotěsné 

stříkačky o objemu 10 cm
3
 a ihned analyzovány na plynovém 

chromatografu. 

 Během měření byly zapisovány hodnoty teploty a tlaku do laboratorního 

deníku, a to vždy před určitou akcí (zahájení svícení, před a po odběru 

prvního plynného vzorku, po ukončení měření a podobně). 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUZE 

5.1 Charakterizace použitého fotokatalyzátoru 

5.1.1 Stanovení obsahu ZnS v nanokompozitu 

Metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro stanovení obsahu zinku a 

spalovací elementární analýzou pro stanovení obsahu síry bylo stanoveno cca  

0,7 mmol g
-1 

ZnS v kompozitu. 

5.1.2 UV-Vis spektrometrie 

UV-Vis spektrum nanočástic ZnS v přítomnosti CTAB (Obr.: 9) vykazuje 

absorpční hranu odpovídající energii zakázaného pásma (tzv. band gap). Tato absorpční 

hrana vykazuje oproti částicím rozměrů nad oblastí nano posun k nižším vlnovým délkám, 

což je důkazem tvorby nanočástic. Tenká křivka v obrázku 9 znázorňuje spektrum filtrátu 

po deponování částic na montmorillonit. Je zřejmé, že žádné částice již v roztoku přítomny 

nejsou, což potvrzuje jejich adsorpci na montmorillonit. 

 

Obr. 9: UV-Vis spektrum nanosuspenze ZnS-CTA (tučně) a spektrum roztoku po třepání 

s MMT (tence) [8] 
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5.1.3 Transmisní elektronová mikroskopie 

Obrázek 10 zobrazuje strukturu nanokompozitu ZnS při různých zvětšeních. 

Obrázek 10A potvrzuje přítomnost nanočástic ZnS o rozměrech 3-5 nm. Obrázek 10B 

naznačuje, že nanočástice ZnS se nacházejí ve shlucích, pravděpodobně následkem 

působení tenzidu CTA. Ten se sorbuje na povrch i do mezivrství montmorillonitu a podílí 

se na hmotnosti kompozitu cca jednou čtvrtinou. Vložený obrázek v Obr. 10B znázorňuje 

SAED (Selected Area Electron Diffraction), což je snímek nanokompozitu ZnS-MMT, na 

jehož základě byla stanovena krystalografická modifikace nanočástic ZnS jako 

romboedrická. 

Obr. 10: Snímky nanokompozitu ZnS-MMT z transmisní elektronové mikroskopie [8] 

5.2 Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT 

5.2.1 Určení optimálního množství katalyzátoru pro fotokatalytický rozklad 

N2O z hlediska maximální konverze N2O 

Nejprve bylo nutné stanovit optimální navážku katalyzátoru. Pokus byl prováděn s 

oxidem dusným o koncentraci 100 ppm (směs N2O a N2). Byly provedeny tři sady testů z 

různě velkou navážkou katalyzátoru. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu (Obr.: 

11). Z obrázku 11 je patrno, že optimální množství katalyzátoru z hlediska maximální 

konverze N2O pro dané prostředí je 0,1 g. Ostatní navážky vykazovaly za stejných 

podmínek nižší konverzi. Při navážce 0,1 g katalyzátoru byla konverze N2O 78,8 %. Tato 

hmotnost katalyzátoru byla následně použita pro všechny následující experimenty. 
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Obr. 11: Závislost konverze N2O na množství použitého katalyzátoru za 24 hodin 

5.2.2 Použité plynné směsi k fotokatalytickému rozkladu N2O  

Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT byl sledován 

v časovém intervalu 0 – 24 hodin. V daných časových intervalech byla sledována 

koncentrace N2O, N2 a O2. Rovněž byl posuzován vliv kyslíku a vodní páry na 

fotokatalytický rozklad. Kyslík a vodní pára byly zvoleny z toho důvodu, že jsou vždy 

přítomny v atmosféře spolu s oxidem dusným. 

V rámci této práce byly testovány čtyři různé plynné směsi. Jednotlivé plyny byly 

smíchány ve směšovači plynů dle potřebné koncentrace. Hodnoty koncentrací byly 

ověřeny za pomocí GC. 

Byly připraveny tyto směsi: 

 N2O (100 ppm N2O + N2) 

 N2O + H2O (100 ppm N2O + 0,36 hm.% H2O + N2) 

 N2O + O2 (100 ppm N2O + 6,5 mol.% O2 + N2) 

 N2O + O2  + H2O (100 ppm N2O +6,5 mol.% O2 + 0,36 hm.% H2O + N2) 
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5.2.3 Vliv změny složení plynné směsi na fotokatalytický rozklad N2O  

Jednotlivé plynné směsi byly testovány v časovém rozsahu 0 - 24 hodin. Na jedno 

naplnění reaktoru byly provedeny maximálně čtyři odběry plynných vzorků. První vždy v 

čase 0 hodin (před reakcí) pro stanovení přesného obsahu jednotlivých složek a pak 

následně tři další vzorky v určitou dobu. 

Odebrané vzorky byly analyzovány na plynovém chromatografu a výsledky byly 

zpracovány do přehledných tabulek (viz příloha). Z naměřených dat byla vypočtena 

konverze N2O rovnice (27 - 28). 

   
      

   
        (27) 

   
      

   
                     (28) 

kde XA je stupeň přeměny (konverze), nA0 (mol) počáteční koncentrace látky A, nA 

(mol) je koncentrace látky A v daném čase. V případě konstantního objemu počítáme s cA0 

(mol.l
-1

) jako počáteční koncentrace látky A a cA (mol.l
-1

) je koncentrace látky A v daném 

čase. 

Vypočtené hodnoty konverze byly vyneseny do grafů pro jednotlivé plynné směsi 

(Obr.: 12, 13, 14 a 15). Souhrnný graf (Obr.: 16) přehledně ukazuje konverzi N2O pro 

všechny testované plynné směsi. 
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Obr. 12: Závislost konverze N2O  

na čase v přítomnosti katalyzátoru  

ZnS-MMT při fotokatalytickém rozkladu 

N2O v prostředí N2O+N2. 

 

Obr. 13: Závislost konverze N2O na čase  

v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT  

při fotokatalytickém rozkladu N2O 

v prostředí směsi N2O + O2+N2. 

 
 

Obr. 14: Závislost konverze N2O na čase 

v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT při 

fotokatalytickém rozkladu N2O v prostředí 

směsi N2O + H2O +N2. 

 

Obr. 15: Závislost konverze N2O na čase  

v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT  

při fotokatalytickém rozkladu N2O 

v prostředí směsi N2O + H2O + O2 + N2 
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Obr. 16: Souhrnný graf závislosti konverze N2O na čase v přítomnosti katalyzátoru  

ZnS-MMT při fotokatalytickém rozkladu N2O v různých plynných směsích. 

Pokud fotokatalytický rozklad N2O probíhá bez přítomnosti kyslíku či vodní páry, 

je po 24 hodinách ozařování v přítomnosti katalyzátoru ZnS-MMT dosaženo konverze 

78,8 %. Přítomnost vodní páry či kyslíku ovlivňuje účinnost fotokatalytického rozkladu 

N2O. Nejvyšší konverze N2O po 24 hodinách bylo dosaženo v přítomnosti kyslíku a to 

79,3 %. Naopak nejmenší konverze N2O po 24 hodinách ozařování bylo dosaženo 

v přítomnosti vodní páry a to pouze 57,2 %.  

Přítomnost vodní páry (0,36 hm.%) při fotokatalytickém rozkladu výrazně snížila 

konverzi N2O (pouze 57,2%). Vodní pára se pravděpodobně adsorbuje na „aktivní místa“ a 

tím snižuje možnost adsorpce N2O, čímž dochází ke snížení konverze. Adsorpce H2O 

může také způsobit i menší pronikání světla a tím snížit účinnost fotokatalytického 

rozkladu N2O. Naopak přítomnost kyslíku měla na fotokatalytický rozklad N2O vliv 

příznivý. Pokud byl kyslík (6,5 mol.%) přidáván pouze k čistému N2O (100 ppm N2O 

v N2) byl vliv kyslíku pouze mírně patrný. Konverze N2O se zvýšila ze 78,8 % na 79,3 %, 

což lze považovat za výsledek shodný v rámci chyby měření. Daleko výrazněji se vliv 
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kyslíku projevil ve směsi, která obsahovala i vodní páru tj. směs obsahující 100 ppm N2O, 

0,36 hm. % H2O a 6,5 mol.% kyslíku. Konverze N2O v přítomnosti vodní páry bez 

přítomnosti kyslíku se zvýšila z 57,2 % na 66,3 %, pokud byl ve směsi přítomen i kyslík.  

Kyslík pravděpodobně reaguje se vznikajícími dírami za vzniku radikálu •O
-
 dle 

rovnice (29). Vzniklý radikál pak dále reaguje s N2O za vzniku dusíku a kyslíku (rovnice 

30), čímž působí příznivě na fotokatalytický rozklad oxidu dusného. 

O2 + 2 e
-
 → 2 •O

-  
     (29) 

N2O + •O
- 
→ N2 + O2 + e

- 
         (30) 

 

Experimentální kinetická měření byla provedena v plynné fázi s katalyzátorem 

v pevném skupenství v anulárním reaktoru. Pro zpracování dat a vyhodnocení kinetických 

konstant byla použita integrální forma materiálové bilance pro izotermický ideálně 

míchaný vsádkový reaktor a kinetická rovnice ve tvaru ONckr
2

  ve tvaru: 

t
V

m
k

X

kat
1

1
ln     (31) 

kde X je stupeň přeměny (konverze) N2O, k  je kinetická konstanta (hod), mkat je 

hmotnost katalyzátoru (g), V je objem reaktoru (cm
3
), t je čas (hod). Vyhodnocení 

kinetických dat je znázorněno na obrázcích 17-21a shrnuto v Tab. 2. Z grafů je jasně 

patrné, že fotokatalytický rozklad N2O odpovídá 1. řádu rychlosti reakce. 
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Obr. 17: Vyhodnocení kinetických dat 

pro fotokatalytický rozklad N2O 

integrální metodou. V prostředí 

N2O+N2. 

 

Obr. 18: Vyhodnocení kinetických dat 

pro fotokatalytický rozklad N2O 

integrální metodou. V prostředí směsi 

N2O + O2+N2 

 
  

Obr. 19: Vyhodnocení kinetických dat 

pro fotokatalytický rozklad N2O 

integrální metodou. V prostředí směsi 

N2O + H2O +N2  

Obr. 20: Vyhodnocení kinetických dat 

pro fotokatalytický rozklad N2O 

integrální metodou. V prostředí směsi 

N2O + H2O + O2 + N2 
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Obr. 21: Vyhodnocení kinetických dat pro fotokatalytický rozklad N2O integrální 

metodou. 

 

Tab. 2: Kinetické konstanty fotokatalytického rozkladu N2O pro jednotlivé prostředí 

 

Plynná směs 
Rychlostní konstanta 

(cm
3
 h

-1
*gkat

-1
) 

N2O + O2  300,72 ± 4,3 

N2O 282,29 ± 3,3 

N2O + O2 + H2O 209,36 ± 2,4 

N2O + H2O 166,17 ± 2,9 

 

Nejvyšší kinetická konstanta (300,7 ± 4,3 cm
3
 h

-1
 gkat

-1
) byla stanovena v případě 

fotokatalytického rozkladu N2O v přítomnosti O2.  

5.3 Ekonomická bilance 

Byla provedena ekonomická bilance a porovnání finanční náročnosti 

fotokatalytického rozkladu N2O prováděného ve vsádkovém reaktoru a termického 

katalytického rozkladu N2O v průtočném reaktoru za teploty 450°C. Vstupní směs 

obsahovala 1000 ppm N2O a byla uvažována konverze N2O byla 90 %.  
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Doba potřebná pro dosažení 90% konverze v případě fotokatalytického rozkladu 

byla vypočtena na základě měření se vstupní směsí obsahující 1000 ppm N2O. Z 

vyhodnocené kinetické konstanty byla vypočtena doba ozařování pro dosažení 90% 

konverze N2O, která činila 38 hodin. 

Vzhledem k tomu, že fotokatalytický rozklad probíhá ve vsádkovém reaktoru a 

termický katalytický rozklad v průtočném reaktoru, byla data vztažena na objem plynu ve 

vsádkovém reaktoru, který je 400 ml. V bilanci není uvažován čas na vsádku a vypuštění 

vsádkového fotokatalytického reaktoru. U termického průtočného reaktoru se předpokládá 

ustálená teplota pece na teplotu reakce. Data pro výpočet ekonomické bilance pro oba výše 

zmíněné katalytické rozklady N2O jsou uvedeny v tabulce 3.  

 

Tab. 3 Tabulka hodnot energetické bilance 

 
Fotokatalýza – vsádkový 

reaktor 

Termokatalýza – průtočný 

reaktor 

Množství katalyzátoru 0,1 g 0,1 g = 0,1cm
3
 

Objem plynu 400 ml 400 ml 

Průtok plynu - 100 ml.min
-1 

Objem reaktoru 400 ml 3,3 ml 

Doba zdržení 

(pro 90 % konverzi) 
38 hod 0,001 min 

Doba potřebná ke 

zpracování 400 ml plynu 

38 hod 

(vypočteno z kinetické 

rovnice) 

4 min 

Příkon zařízení  8 W = 8 J.s
-1

 450 W = 450 J.s
-1

 

Maximální energie 1094,4 kJ 108 kJ 

Cena 1 kWh 5 Kč 

Cena za rozklad 400 ml 

(konc. 1000 ppm N2O) 
1,52 Kč 0,15 Kč 

 

Konkrétní výpočty jsou uvedeny v příloze č.8. 
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Z tabulky ekonomické bilance vyplývá, že termický katalytický rozklad N2O při 

teplotě 450 °C je asi 10 krát levnější. Možnou cestou, jak snížit energetickou náročnost 

fotokatalytického rozkladu N2O, je nalezení katalyzátoru, který by pracoval ve viditelné 

oblasti, čímž by odpadly náklady na UV záření, tj. bylo by využito slunečního záření. 

Druhou možností by bylo použití účinnějšího katalyzátoru, se kterým by bylo dosaženo 

vysoké konverze za výrazně kratší dobu (max. 4 hodiny).  
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V posledních letech je stále častěji zmiňovaným mediálním tématem skleníkový 

efekt a s ním související globální oteplování. Mezi látky, u kterých byla prokázána přímá 

souvislost se skleníkovým efektem, patří také oxid dusný. Oxid dusný je látka poškozující 

stratosférickou ozonovou vrstvu. Jednoduchým řešením likvidace oxidu dusného je jeho 

přímý rozklad na kyslík a dusík, přirozené složky ovzduší. A právě katalytický rozklad 

N2O s použitím UV záření je hlavním předmětem této práce. 

Pro fotokatalytický rozklad N2O byl používán jako fotokatalyzátor nanokompozit 

sulfidu zinečnatého a montmorillonitu (ZnS-MMT). Katalyzátor ZnS-MMT byl připraven 

precipitací v přítomnosti kationaktivního tenzidu (CTAB) a imobilizován na 

montmorillonitu (MMT). Metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) bylo 

stanoveno cca 0,7 mmol g
-1 

ZnS v kompozitu ZnS-MMT. UV-Vis spektrum nanočástic 

ZnS v přítomnosti CTAB vykazovalo oproti částicím rozměrů nad oblastí nano posun k 

nižším vlnovým délkám, což je důkazem tvorby nanočástic. Transmisní elektronová 

mikroskopie potvrdila přítomnost nanočástic ZnS o rozměrech 3-5 nm. 

Jedním z úkolů této práce bylo zjistit, jaké je optimální množství katalyzátoru 

ZnS-MMT pro fotokatalytický rozklad N2O z hlediska maximální konverze N2O. Rozklad 

byl prováděn ve vsádkovém míchaném reaktoru s použitím 8 W Hg lampy s vlnovou 

délkou 254 nm, která byla umístěna v trubici z křemenného skla. Zjištěné množství (0,1 g 

ZnS-MMT) bylo následně použito ve všech kinetických experimentech.   

Rozklad N2O v inertním prostředí (N2) byl sledován na katalyzátoru ZnS 

imobilizovaném na montmorillonitu v časovém intervalu 0-24 hodin. Po 24 hodinách 

ozařování bylo dosaženo konverze 78,8 %. 

Dále tato práce zkoumala, jak daný rozklad ovlivňuje přítomnost kyslíku či vodní 

páry ve vstupní reakční směsi. Vodní pára ve vstupní směsi inhibovala rychlost rozkladu 

N2O. Konverze se snížila na 57,2 % po 24 hodinách ozařování, což mohlo být způsobeno 

její adsorpcí na povrch katalyzátoru a tím k blokování aktivních míst pro adsorpci N2O. 

Adsorpce H2O rovněž mohla způsobit i menší pronikání světla a tím snížit účinnost 

fotokatalytického rozkladu N2O. Přítomnost kyslíku naopak rychlost rozkladu N2O zvýšila. 

Důvodem mohou být radikály •O
-
, které pak dále mohly reagovat s N2O za vzniku dusíku a 

kyslíku. Za předpokladu, že fotokatalytický rozklad N2O je popsán kinetickou rovnicí 1. 
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Řádu, byla vyhodnocena experimentální data integrální metodou a určeny příslušné 

kinetické konstanty. Vyhodnocení kinetických dat potvrdilo daný předpoklad. 

Rovněž bylo provedeno porovnání energetické náročnosti fotokatalytického 

rozkladu N2O a termického katalytického rozkladu N2O při teplotě 450 °C. Z bilance 

vyplývá, že za daných podmínek je výhodnější termický katalytický rozklad N2O. Možnou 

cestou, jak snížit energetickou náročnost fotokatalytického rozkladu N2O, je nalezení 

katalyzátoru, který by buď pracoval ve viditelné oblasti, čímž by odpadly náklady na UV 

záření, tj. bylo by využito slunečního záření nebo alespoň účinnějšího katalyzátoru, kdy by 

bylo vysoké konverze dosaženo již za pár hodin (max. 4 hodiny).  

Je zřejmé, že výzkum fotokatalytického rozkladu N2O nebyl touto prací ukončen a 

nadále pokračuje. V současnosti jsou připravovány katalyzátory, kde je sulfid zinečnatý 

nanášen na sklíčka ve formě tenkých filmů laserovou technikou. První pokusy s těmito 

katalyzátory ukázaly velmi slibné výsledky. Navíc katalyzátory ve formě tenkých filmů 

jsou jednoduché pro manipulaci při reakci samotné či při následném odstranění 

katalyzátoru popř. jeho výměně. 
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10  SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

cA  (mol.l
-1

)   molární koncentrace složky A 

cA0  (mol.l
-1

)   počáteční molární koncentrace složky A 

dcA  (mol.l
-1

)   derivace molární koncentrace složky A 

dτ  (s)    derivace času 

E  (eV)    energie fotonů 

EC  (eV)    energetická hladina vodivostního pásu 

Eg  (eV)    energie zakázaného pásu 

EV  (eV)    energetická hladina valenčního pásu 

h  (J s)    Planckova konstanta 

H  (Pa)    Henryho konstanta 

k  (mol.dm
-3

)
1-n 

s
-1

  rychlostní konstanta 

nA  (mol)    látkové množství složky A 

nA0  (mol)    počáteční látkové množství složky A 

P  (W)    příkon zařízení 

r  (mol.m
-3

s
-1

)   rychlost vzniku/zániku 

T  (K)    termodynamická teplota 

v  (cm s
−1

)   rychlost 

XA  (-)    stupeň přeměny (konverze) 

α,β  (-)    dílčí řád reakce 

τ  (s)    čas 

τ1/2  (s)    poločas rozpadu 

 

Speciální symboly 

e
-
      excitovaný elektron 

h
+
      pozitivní díra 

 

Zkratky 

2,5-DHF     2,5-dihydrofuran     

AAS      atomová absorpční spektrometrie 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6TFJ-4NB99NK-7&_mathId=mml10&_user=6108700&_cdi=5228&_rdoc=2&_ArticleListID=639273068&_acct=C000044516&_version=1&_userid=6108700&md5=8974456e18566fbf5a4cabb0ff335b8e
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BPY bipyridin 

CTAB      cetyltrimetylammonium bromid 

DMF      N,N-dimety1formamid    

FID      plamenový ionizační detektor   

GC      plynový chromatograf 

MMT      montmorillonit 

NPK zemědělské hnojivo 

PAU polyaromatické uhlovodíky 

SEAD vybraná oblast elektronové difrakce 

TCD      tepelně vodivostní detektor 

TEA      trietylamin      

UV      ultrafialová oblast záření 

UVA      ultrafialová oblast záření s vlnovou délkou  

      400 – 315 nm 

UVC  ultrafialová oblast záření s vlnovou délkou 

menší než 280 nm 

VIS      oblast viditelného záření 

VOC  těkavé organické sloučeniny 
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Příloha č.  1: Fotografie experimentální aparatury pro fotokatalytický rozklad N2O 
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Příloha č.  2: Fotografie plynového chromatografu pro stanovení plynných vzorků 

 

Příloha č.  3: Fotografie aparatury pro směšování plynů 
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Příloha č. 4: Tabulka naměřených hodnot ve směsi N2O 

Rozklad ve směsi N2O  

t*mkat/V t (hod) c (ppm) c0 (ppm) X ln(1/(1-X)) 

0 0 173 173 0 0 

0,000444 2 141 173 18,5 0,204532 

0,000889 4 130 173 24,9 0,285757 

0,001333 6 115 173 33,5 0,408359 

0,002889 13 82,1 176,9 53,6 0,767647 

0,003333 15 67,6 176,9 61,8 0,961977 

0,003333 15 73,7 177,7 58,5 0,880094 

0,003778 17 58,9 176,9 66,7 1,099744 

0,004111 18,5 65,1 193,6 66,4 1,08987 

0,004444 20 50,5 170,5 70,4 1,216762 

0,004889 22 46,8 193,6 75,8 1,419911 

0,004889 22 42,3 170,5 75,2 1,393948 

0,005333 24 43,1 193,6 77,7 1,502271 

0,005333 24 36,1 170,5 78,8 1,552442 
 

 

 

Příloha č. 5: Tabulka naměřených hodnot ve směsi N2O + H2O (0,36 hm%) 

Rozklad ve směsi N2O + H2O (0,36 hm %) 

t*mkat/V t (hod) c (ppm) c0 (ppm) X ln(1/(1-X)) 

0 0 103 103 0 0 

0,000444 2 93,5 103 9,2 0,096768 

0,000889 4 87,9 103 14,7 0,158529 

0,001333 6 78,2 103 24,1 0,275459 

0,002889 13 73,8 123,1 40,0 0,511638 

0,003333 15 71,2 123,1 42,2 0,547504 

0,004444 20 60 128,2 53,2 0,759247 

0,004889 22 57,6 128,2 55,1 0,800069 

0,005333 24 54,8 128,2 57,3 0,849901 
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Příloha č. 6: Tabulka naměřených hodnot ve směsi N2O + O2 (6,5 mol.%) + H2O 

(0,36 hm.%) 

Rozklad ve směsi N2O + O2 (6,5%) + H2O (0,36 hm %) 

t*mkat/V t (hod) c (ppm) c0 (ppm) X ln(1/(1-X)) 

0 0 116 116,6 0 0 

0,000444 2 113,4 116,6 2,7 0,027828 

0,000889 4 98,5 116,6 15,5 0,168693 

0,001111 5 94,3 116,6 19,1 0,212268 

0,002889 13 58,1 108,2 46,3 0,621816 

0,003333 15 53,5 108,2 50,6 0,7043 

0,003778 17 48,9 108,2 54,8 0,794204 

0,004 18 72 166 56,6 0,835322 

0,004444 20 65 166 60,8 0,937601 

0,004889 22 58,2 166 64,9 1,048102 

0,005333 24 56 166 66,3 1,086636 

 

 

Příloha č. 7: Tabulka naměřených hodnot ve směsi N2O + O2 (6,5 mol.%) 

 
 

Rozklad ve směsi N2O + O2 (6,5 mol.%) 

t*mkat/V t (hod) c (ppm) c0 (ppm) X ln(1/(1-X)) 

0 0 118 118 0 0 

0,0005 2,25 91,6 118 22,4 0,253253 

0,000889 4 86,9 118 26,4 0,305927 

0,002667 12 54,4 123 55,8 0,81582 

0,002889 13 50,8 123 58,7 0,884288 

0,003333 15 46,7 123 62,0 0,96844 

0,003778 17 35,5 123 71,1 1,242652 

0,003889 17,5 37,3 112,5 66,8 1,10396 

0,004389 19,75 32,9 112,5 70,8 1,229481 

0,004833 21,75 26,3 112,5 76,6 1,453384 

0,005278 23,75 24,7 112,5 78,0 1,51615 

0,000444 2 118,6 140,8 15,8 0,171584 

0,000889 4 112 140,8 20,5 0,228842 

0,001333 6 97,2 140,8 31,0 0,37057 

0,003333 15 46,3 136 66,0 1,077513 

0,003778 17 44,2 136 67,5 1,12393 

0,004444 20 36,7 136,8 73,2 1,315743 

0,004889 22 28,3 136,8 79,3 1,575658 
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Příloha č. 8: Výpočty ekonomické bilance reaktorů 

Výpočet objemu reaktoru pro termokatalýzu 

            
    

 

 
    

    
 

 
        

      

 
        

      

 
         

 

Doba zádrže plynu v reaktoru pro termokatalýzu 

 

  
    

  
 

     

           
           

 

Doba potřebná ke zpracování 400 ml plynu pro termokatalytický reaktor 

  
 

  
 

     

           
                  

                   

               

       
   

   
             

Maximální energie E = P.t 

Fotokatalýza Termokatalýza 

E = 8 J.s
-1

 . 38 . 3600 s 

E = 1 094 400 J  

E = 450 J.s
-1

 . 4 . 60 s 

E = 108 000 J 

Cena na rozklad 400 ml (konc. 1000 ppm N2O) 

1 kW.h = 1000 . 3600 W.s = 3,6 . 10
6 

J 

Fotokatalýza Termokatalýza 

E = 1 094 400 J = 0,3039 kW.h 

Cena 

0,3039 kW.h .5 Kč/kW.h = 1,52 Kč  

E = 108 000 J = 0,03 kW.h 

Cena 

0, 03 kW.h .5 Kč/kW.h = 0,15 Kč  
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