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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce bylo testování mechanických a fotokatalytických vlastností 

různých složení tiskové suspenze oxidu titaničitého s organokřemičitým pojivem 

nanesené na PET fólii. Pro vyhodnocení mechanické odolnosti byla využita mřížková 

zkouška. Fotokatalytická aktivita byla testována pomocí rozkladu Acid Orange 7, a to na 

UV-VIS spektrometru. Na základě získaných výsledků byly stanoveny formální 

rychlostní konstanty a parametry odolnosti filmu proti otěru. Výsledky prokazují, že čím 

je méně organosilikátového pojiva ve směsi s oxidem titaničitým, tím je nanesený film 

méně mechanicky odolný proti povrchovému poškození, je ale více fotokatalyticky 

aktivní, což je dáno pravděpodobně tím, že jsou více obnažena reakční centra, která jsou 

v případě vyššího podílu organosilikátového pojiva zakryta. V práci jsou také diskutované 

možnosti zvýšení fotokatalytické účinnosti směsí oxidu titaničitého a organosilikátového 

pojiva.  

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor theses was testing of mechanical and photocatalytical properties 

on printing suspension with different composition of the titanium dioxide with 

organosilicate binder printed on the PET foil. The cross-cut test was used to evaluate 

mechanical properties of the printed film surface.  The photocatalytic activity was tested 

by decomposition of the acid orange 7 as a model pollutant using the UV-VIS 

spectrophotometry.  Based on the results from experiments, the formal rate constants and 

the parameters of the mechanical stability of surfaces were obtained.  The results shoved, 

that there is a clear correlation between the rate of organosilicate and titanium dioxide – 

the more is titanium dioxide, the higher is photocatalytic activity, but lower mechanical 

stability of the printed surface, what is probably caused by covering of titanium reaction 

centers by organosilicate.  Possibilities of enhancing photocatalytic efficiency of the 

titanium dioxide and organosilicate composition are also discussed in this thesis. 
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Úvod 

Mezi pokročilými oxidačními procesy využívanými k purifikaci vody se jeví 

fotokatalytické metody jako velmi efektivní, ekonomické a přírodu nezatěžující metody 

odstraňování organického znečištění [1]. Během těchto procesů jsou dané fotoaktivní 

materiály excitovány světelným zářením o určité vlnové délce, která aktivuje oxidaci 

organických složek rozpuštěných ve vodě. Mezi fotokatalytickými polovodiči se oxid 

titaničitý (TiO2) ukázal jako fotokatalyzátor schopný dekontaminovat životní prostředí 

od organických polutantů, virů, bakterií, hub, řas, které mohou být degradovány 

a mineralizovány na CO2, H2O a životnímu prostředí neškodné anorganické anionty. 

Oxid titaničitý se stal jedním z nejpopulárnějších a nejslibnějších materiálů k rozkládání 

organických polutantů, díky svým silným fotokatalytickým účinkům, chemické 

netečnosti, vysoké fotochemické stabilitě a relativně nízké ceně [2-3]. 

 Tato bakalářská práce se zabývá nanášením tenkých vrstev oxidu titaničitého na velké 

plochy tak, aby byla tato technologie co nejlépe použitelná v praxi. Současné metody 

nanášení vrstev oxidu titaničitého mají několik limitací, jako například heterogenita 

vrstev, nebo problémy s pojivy, které mohou omezovat účinnost fotokatalýzy, uvolnění 

účinné látky z pojiva, odlupování vrstev s oxidem titaničitým z podkladů apod. 

Tato práce je příspěvkem k praktičnosti nanášení tenkých vrstev oxidu titaničitého 

na velké plochy, přináší také výsledky testování účinnosti nanesených vrstev 

ve fotokatalytickém procesu.  

Cíle práce 

Tato bakalářská práce má následující cíle:  

1. Připravte literární rešerši.  

2. Tenké vrstvy oxidu titaničitého v organokřemičitém pojivu připravujte ovrstvovacími 

technikami na PET fólie o ploše minimálně 750 cm2.  

3. Pracujte s dvěma druhy nanokrystalické suspenze oxidu titaničitého a různou 

koncentrací pojiva.  

4. Charakterizujte připravené vrstvy fotokatalytickými a mechanickými testy.  

5. Získané výsledky diskutujte.  
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1 Teoretická část 

1.1 Fotokatalytická reakce 

Fotokatalýzou rozumíme fotochemický proces, kdy na povrchu fotoaktivního materiálu, 

prvku, či sloučeniny dochází k fotokatalytickému ději. Můžeme ji definovat jako děj 

zrychlující fotoexcitaci za přítomnosti katalyzátoru.  V závislosti na mechanismu reakce 

a katalyzátoru, bude reakce urychlena interakcí se substrátem, či excitovanými 

molekulami. 

Energetické hladiny elektronů v polovodičích charakterizujeme energetickými pásy. 

Za normálních podmínek popisujeme tři energetické pásy. Valenční pás, z anglického 

valence band (vb), který je nejvyšším zaplněným pásem. Vodivostní pás, z anglického 

conducting band (cb), je nejnižším neobsazeným pásem. Rozdílem hrany valenčního pásu 

a hrany vodivostního pásu získáváme šířku zakázaného pásu, z anglického band gap (bg). 

Na zakázaném pásu je závislá emise fotonů a absorpce světa v polovodičích. 

Předpokládáme, že šířka zakázaného pásu polovodiče je menši než 3 eV [5].  

 Elektronová struktura polovodičů, přesněji zaplněný vb a prázdný cb umožňuje 

polovodičům pro světlem indukované redoxní procesy působit jako senzitizátor. 

Kdy částice polovodiče absorbuje foton o energii vyšší, než je energie zakázaného pásu. 

Elektron excituje do vodivostního pásu a dochází ke vzniku páru elektron-díra. Pokud 

je přítomen vhodný akceptor, zachycující elektron či vyplňující díru valenčního pásu, 

probíhá redoxní reakce. Pokud nastává absence vhodného akceptoru, energie 

je disipována rekombinací. Míra rekombinace je dána absencí akceptorů elektronů, 

obvykle je v jejich nepřítomnosti rekombinace vyšší. Při zpětné reakci elektronů a volné 

valenci dochází k uvolnění energie ve formě tepla, tento děj je považován za negativní, 

protože je v procesu fotooxidace ztrátový.  

Určení, jestli dojde k redukčnímu, či oxidačnímu procesu je dáno počtem vzniklých 

elektronů a volných valencí. Elektrony ve vodivostním pásu jsou silnými reduktanty, 

kdežto díry valenčního pásu oxidanty. Četnost a nerovnovážné rozdělení děr a elektronů 

vede buď k oxidačním, nebo redukčním procesům s adsorbovanými částicemi [6]. 
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1.2 Oxid titaničitý 

Díky svým fotokatalytickým vlastnostem nachází oxid titaničitý (TiO2) využití v mnoha 

průmyslových odvětvích. Využití nalézá od stavebnictví, přes kosmetiku až po pokročilé 

průmyslové aplikace, například v solárních článcích DSSC, které jsou slibnou 

alternativou klasických fotovoltaických panelů na bázi křemíku [7]. 

 TiO2 je netoxický polovodič s relativně vysokou fotokatalytickou účinností. Při vystavení 

UV záření reaguje s H2O, popřípadě s atmosférickým O2 za vzniku volných radikálů 

rozkládajících organické polutanty na povrchu vrstev oxidu titaničitého [14]. 

Mezi různými krystalickými strukturními modifikacemi oxidu titaničitého (rutil, anatas 

a brooklit) má anatas nejvyšší fotokatalytickou aktivitu, a to u degradace většiny 

polutantů ve vodních systémech. Rutil se prokázal jako velmi slabý fotokatalyt, i když 

jsou publikovány články, které dokazují, že fotokatalytická aktivita rutilu je závislá 

na způsobu přípravy fotokatalytu. Obecně je však akceptováno, že kombinace 

jednotlivých krystalických forem oxidu titaničitého má pozitivní účinky. Směs anatasu 

a utilu redukuje rekombinaci generovaných elektronů a děr, což má vždy za následek 

zvýšení fotokatalytické aktivity [13].  

 

 

Obrázek 1 Krystalická struktura TiO2 anatase, rutil a brooklit [21] 

Ačkoli mají jednotlivé krystalové modifikace TiO2 stejnou stechiometrii, liší se svými 

vlastnostmi a strukturou. Anatas má trigonální krystalovou strukturu, je stabilní 

při nízkých teplotách s šířkou zakázaného pásu 3,2 eV. Rutil má tetragonální krystalovou 

strukturu, vzniká při teplotě 915 °C z anatasu, šířka zakázaného pásu 3 eV. Brooklit 

má orthorombickou krystalovou strukturu, je málo stabilní a jeho praktické využití 

je malé [16]. 
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1.3 Organokřemičité pojivo   

Známou vlastností většiny forem oxidu křemičitého je jeho nízká reaktivita. Jedná 

se o obtížně tavitelnou pevnou látku s prostorovou strukturou, kde je každý atom křemíku 

vázán se čtyřmi tetraedricky uspořádanými atomy kyslíku. 

Organokřemičité pojivo slouží jako matrice pro fotokatalyzátor. Díky vyšší povrchové 

aktivitě oxidu křemičitého jsou nanočástice SiO2 schopny sdružovat TiO2, proto jsme 

schopni vytvořit hustší povrchy, které nemají velké dutiny snižující fotokatalytickou 

účinnost. Takovéto pojivo je schopno udržet porozitu, takže může docházet k úspěšné 

adsorpci polutantů na povrch fotokatalyzátoru [9]. 

Zajímavou cestou se jeví využití oxidu křemičitého v sol-gelových technikách, 

kde z organokřemičitých prekurzorů získáváme organokřemičitý kondenzát, polymer, 

který můžeme dále obohacovat fotokatalyticky aktivními částicemi. Syntéza spočívá 

v kyselé hydrolýze prekurzoru SiO2 v alkoholu, většinou se používá methanol, ale lze 

použít i ethanol. Alkoholové skupiny se používají hlavně kvůli lepší flexibilitě povlaků, 

vytvoření mikroporézní struktury a poskytnutí lepšího přístupu k částicím TiO2. Při reakci 

vzniká ethanol a směs ethoxysilanů, které kondenzují s methyl triethoxysilanem 

(MTEOS), nebo tetraethoxysilanem (TEOS). Uvolněný alkohol, který vznikne během 

hydrolyzační reakce se odstraní destilací. Následnou hydrolýzou ethoxy skupin dochází 

k zesíťovaní [19]. 

V kombinaci s TiO2 můžeme získat porézní vrstvy, které vlivem své vlastní 

fotokatalytické aktivity mineralizují organokřemičité pojivo až na SiO2. Tento jev 

nazýváme UV vytvrzování vrstvy. Sušením naneseného filmu organokřemičitého 

kondenzátu se v kombinaci s oxidem titaničitým formují porézní struktury a vzniká 

porézní film. Na tomto porézním filmu se po vystavení UV-C záření odstraní methylové 

skupiny a vzniká fotokatalytický porézní film. Tímto vytvrzením lze degradovat 

organické skupiny v pojivu až na zcela anorganický SiO2 [8].  

1.3.1 Fotokatalytické vlastnosti TiO2 

V posledních letech je TiO2 považován za jeden z nejslibnějších fotokatalytů 

pro potenciální materiály s aplikací v technologiích pro životní prostředí, sterilizace, 

samočistících povrchů a vodík generující jednotky. A to díky jeho fotokatalytické 

aktivitě, chemické stabilitě, nízké toxicitě a relativně nízkým výrobním i provozním 

nákladům [4]. Účinnost fotokatalytické aktivity TiO2 je limitována šířkou zakázaného 

pásu, který je větší než 3,0 eV, což stěžuje využití slunečního záření pro fotokatalytickou 

reakci. Proto se moderní výzkum zaměřuje na posun absorpce TiO2 filmů z UV 

do viditelného spektra. Tohoto posunu lze dosáhnout obohacením vrstvy o kovy, např. 

Cr3+, V5+, Fe3+, Ni2+. Obohacením dosáhneme modifikace elektronové struktury TiO2, 

díky introdukci donorové a/nebo akceptorové úrovně do zakázaného pásu. Tato 

modifikace umožní excitaci fotokatalytu i fotonu s nižší energií, který vykazuje větší 

fotokatalytickou aktivitu ve škále viditelného spektra [12]. 

Principem degradace organických polutantů pomoci TiO2 fotokatalýzy je produkce 

hydroxylových a superoxidových radikálů. UV zářením excitovaný povrch TiO2 generuje 
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pár elektron-díra (ecb
-/hvb

+). V dalším kroku vzniklý elektron způsobuje redukci 

molekulárního kyslíku za vzniku superoxidového aniontového radikálu O2
•-. Vzniklá díra 

způsobuje oxidaci absorbované H2O, nebo hydroxylové skupiny za vzniku 

hydroxylového radikálu OH•. Hydroxylový radikál může taktéž vzniknout 

disproporcionací O2
•- za vzniku H2O2, který je následně redukován na OH•.  

 

TiO2 + hv → ecb
− + hvb

+  

ecb
− + O2 → O2

•− 

hvb
+ + H2O → H+ + HO• 

2O2
•− + 2H2O → H2O2 + 2OH− + O2 

H2O2 + ecb
− → OH− +  HO• 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

1.4 Metody nanášení tenkých vrstev 

Na poli materiálové chemie je nanášení tenkovrstvého filmu na různé materiály 

předmětem zájmu výzkumu. Tenkovrstvé filmy nacházejí využití v elektronice, optice, 

mechanice i dalších odvětvích.  V současnosti bychom si bez metod nanášení tenkých 

vrstev dokázali jen těžko představit pokrok v oblasti obnovitelné energie, vesmírných 

technologiích, či technologiích ochrany životního prostředí.  

Nanášení fotokatalytu v tenkých vrstvách můžeme rozdělit do několika hlavních 

kategorií, především jde o metody nanášení metodou chemické depozice vrstev, chemical 

vapor deposition (CVP), fyzikální depozice vrstev, physical vapor deposition (PVD), 

depozice z roztoku, rotační nanášení, vakuové napařování, katodové naprašováním 

mechanické nanášení. Každá z technik má své výhody i nevýhody. PVD a CVD jsou 

nejvyužívanějšími technikami nanášení tenkých vrstev, ovšem obě vyžadují relativně 

komplikované aparatury a prostředí vakua. V porovnání s tradičními metodami 

je mechanické nanášení, mechanical coating technique (MCT), jednoduché a levné [10]. 

1.4.1 Metoda nanášení z kapalné fáze 

Metoda nanášení z kapalné fáze nabízí mnoho způsobů, kterými lze aplikovat. Aplikace 

vyžaduje čisté prostředí s minimalizací prachových částic, které by mohly nanesenou 

vrstvu poškodit. Nanášená látka musí být homogenní a materiál, na který vrstvu 

nanášíme, řádně ošetřen. 

1.4.1.1 Dip coating 

Technika vytahování z roztoku (dip coating) může být popsána jako proces, kde materiál, 

na který aplikujeme danou kapalinu, ponoříme do nádoby s aplikovanou kapalinou 

a následně jej vytahujeme danou rychlostí pod určitým úhlem a kontrolovanou teplotou 

za atmosférickými podmínkami. Tloušťka natahované vrstvy je primárně dána rychlostí 
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vytahování, vlastnostmi povrchu materiálu a viskozitou natahované kapaliny. Technikou 

vytahování z roztoku jsem schopni nanášet vrstvy o tloušťkách mezi 20 nm 

až 50 µm [14]. 

 

Obrázek 2 Nanášení technikou vytahování z roztoku [14] 

1.4.1.2 Spin coating 

Metoda rotačního lití (spin coating) je metodou relativně jednoduchou, která byla 

vyvinuta pro aplikace se středovou symetrií. Proces nanášení je založený na rotaci 

substrátu kolem osy, kdy se na střed substrátu nanese roztok, který se vlivem odstředivé 

síly rozprostírá po povrchu substrátu. Tloušťku vrstvy pak ovlivňujeme rychlostí otáčení, 

zrychlením, a mimo jiné je ovlivněna vlastnostmi nanášené kapaliny (viskozita) 

a rychlostí odpařování. Nanášet můžeme vrstvy v tloušťkách od několika set nm 

až po deset µm [14]. 

 

Obrázek 3 Nanášení technikou rotačního lití [14] 

 

1.4.1.3 Spray coating 

Metoda spray coating se využívá pro nanášení na nehomogenní substráty a materiály 

nepravidelných tvarů. Nanášení nástřikem nabízí řadu výhod oproti technice dip coating, 

je přibližně desetkrát rychlejší a má mnohonásobně nižší ztráty. Touto metodou se dají 

nanášet vrstvy o tloušťce mezi 100 nm a 220 nm [14]. 
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1.4.1.4 Flow coating 

Technikou flow coating nanášíme na substrát vrstvu, jejíž tloušťka je ovlivněna úhlem, 

pod kterým je roztok na substrát nanášen. Dalším faktorem ovlivňující tloušťku vrstvy 

je viskozita roztoku a rychlost odpařování rozpouštědla [14]. 

 

Obrázek 4 Nanášení technikou flow coating [14] 

1.4.1.5 Capillary coating 

Válcové nanášení (capillary coating), někdy označované jako meniskální nanášení, 

je metodou, kdy je nanášený roztok aplikován na substrát pomocí otáčejícího se válce, 

který je ponořen v roztoku. Schéma metody válcového nanášení je zobrazeno na Obrázek 

5 Nanášení technikou capillary coatingMezi válcem a substrátem se tvoří vlivem otáčení 

válce meniskus a roztok je tak laminárním tokem kapaliny rovnoměrně nanášen 

na substrát. Tloušťka vrstvy je ovlivněna viskozitou nanášeného roztoku a rychlostí 

nanášení [14]. 

 

Obrázek 5 Nanášení technikou capillary coating [14] 



15 

 

1.4.2 Natahování vrstev 

Natahování vrstev suspenze se uskutečňuje pomoci aplikátorů, který má předdefinovanou 

tloušťku natahované vrstvy za mokra. Rozlišujeme dva typy aplikátorů, natahovací 

pravítko typu Baker a spirálové natahovací pravítko označované jako Mayerova tyč.  

Tloušťka natahované vrstvy je ovlivněna primárně viskozitou nanášené látky, smáčivostí 

kapaliny a rychlostí nanášení vrstvy. Pro exaktní aplikace je výhodné využít 

automatického aplikátoru, který posunuje pravítko po povrchu v předem nastavené 

rychlosti a délce. [28] 

1.4.2.1 Spirálové natahovací pravítko (Mayerova tyč) 

V této práci byla aplikace provedena pomoci Mayerovy tyče uchycené v automatickém 

aplikátoru TQC. Nejdříve byla nanesena aplikovaná suspenze před tyč, která následně 

plynule předem nastavenou rychlostí natáhne vrstvu v předem nastavené délce. Mayerova 

tyč se skládá z ocelové tyče, na které je namotaný drát o určitém průměru. Tloušťku 

nanášené vrstvy modifikujeme použitím různých Mayerových tyčí, tedy tyčí o různých 

průměrech drátu. Tato technika je vhodná pro nanášení roztoků o nižších viskozitách. 

Roztok po nanesení vytvoří vlivem mezer mezi dráty proužky, které se pak vlivem 

povrchového napětí homogenizují a tvoří jednolitý povrch.  

 

1.5 Kvantifikace látek pomocí UV-VIS spektrofotometrie 

Pro testování fotokatalytické aktivity nanesených vrstev byl jako modelový polutant 

využit roztok Acid Orange 7, který byl kvantifikován spektrofotometricky. Metoda 

spektrální analýzy je založena na interakci energie elektromagnetického záření a hmoty. 

Záření je charakterizováno určitou vlnovou délkou. Přechod záření do jiného prostředí 

může způsobit snížení rychlosti pohybu vlny, nikoli však jeho frekvenci. Ze zdroje 

vychází světlo, které je nasměrováno systémem zrcadel, štěrbin a čoček tak, 

aby procházelo měřeným absorbujícím prostředím a následně dopadlo na detektor.  

Zeslabení původního záření je tím větší, čím více je ve vzorku absorbující látky. 

Pro viditelnou oblast používáme nejčastěji jako zdroj světla wolframovou žárovku, 

pro oblast ultrafialovou pak deuteriovou výbojku. Systém by byl nekompletní bez 

monochromátoru, který je většinou zařazen před, nebo za měřeným vzorkem. Úlohou 

monochromátoru je vybrat z rovnoběžně přicházejících paprsků bílého světla záření 

o určité vlnové délce (pokud přístroj nepoužívá systém diskrétních filtrů). Měření 

ve viditelné oblasti spektra probíhá následovně. Zdrojem generované světlo je před 

dopadem na detektor zeslabeno vlivem absorpce v roztoku vzorku, případně vlivem 

přechodu do rozdílného optického prostředí. Měření probíhá při konstantním uspořádání 

a srovnáváme světlo prošlé blankem (srovnávacím roztokem), které považujeme 

za nezeslabené a světlo prošlé vzorkem [16]. 
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1.5.1 Transmitance 

Transmitance (T), neboli propustnost, udává poměr mezi prošlou intenzitou zářivého toku 

Φ a intenzitou zářivého toku dopadajícího Φ0. Většinou bývá vyjadřována v procentech. 

Když je transmitance rovna jedné, nebo sto procentům, znamená to, že nedochází 

k absorpci záření vzorkem [16]. 

 

𝑇 =
𝜙

𝜙0
 

 (6) 

 

1.5.2 Absorbance 

Absorbance vyjadřuje schopnost molekul pohlcovat elektromagnetické záření, nabývá 

hodnot větších než jedna, je popsána záporným dekadickým logaritmem transmitance 

a znázorňuje exponenciální úbytek intenzity záření způsobený při průchodu vzorkem 

[16]. 

 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔𝑇 =
𝜙

𝜙0
 

 (7) 

1.5.3 Lambert-Beerův zákon 

Lambert-Beerův zákon vyjadřuje vztah mezi absorbancí měřeného roztoku a transmitancí. 

Jedná se o lineární funkci koncentrace absorbujícího analytu.  

𝐴𝜆 = −𝑙𝑜𝑔
𝜙

𝜙0
= 𝜀𝜆𝑙𝑐 

 (8) 

Kde l je délka absorbující vrstvy (tloušťka kyvety), ελ je molární absorpční koeficient, 

specifický pro různé látky a c je koncentrace měřené látky [16]. 
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2 Experimentální část 

2.1 Chemikálie a zařízení  

2.1.1 Chemikálie 

Oxid titaničitý PK20, centrum organické chemie s.r.o., Rybitví , ČR 

Destilovaná voda 

Organokřemičitý kondenzát 

Dowanol, Sigma Aldrich 

Isobutanol, PENTA s.r.o. 

PET folie, Fatra a.s. 

Acid Orange 7, Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví , ČR 

2.1.2 Použité přístroje  

Analytické váhy Entris 224I-1S 

Automatický aplikátor TQC 

Sušárna Venticell 

UV lampa Sylvania BL350 

Ultrazvuk P S02000A Ultrasonic Compact 1,25 l Powersonic 

Fotoreaktor 

Čerpadlo 

Spektrofotometr Helios Sperctonic Unicam 

Křemenná kyveta 10 mm 

2.1.3 Software 

Vision  

Microsoft Office Word  

Microsoft Office Excel 

Origin, verze 8.0 

Adobe Photoshop CS5 
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2.2 Použité roztoky 

2.2.1 Roztok Acid Orange 7 

Zásobní roztok Acid Orange 7 byl připraven tak, aby výsledná absorbance při vlnové 

délce λ=484 nm byla A=1. Pro dosažení požadované výsledné absorbance bylo naváženo 

0,0192 g AOII 7, následně kvantitativně převedeno do výsledného objemu 1000 ml. 

Připravený roztok měl výslednou molární koncentraci 5,6·10-5 mol·dm-3.  

Kalibrační řada byla sestavena ředěním zásobního roztoku do odměrných baněk o objemu 

25 ml v poměrech zobrazených v tabulce 1.  

 

Tabulka 1 Data kalibrační křivky 

Číslo 

roztoku 

Objem zásobního 

roztoku 

[ml] 

Objem destilované 

vody 

[ml] 

Výsledná 

koncentrace 

[mol·dm-3] 

1 25 0 5,6·10-5 

2 18 7 4,03·10-5 

3 14 11 3,14·10-5 

4 10 15 2,24·10-5 

5 6 19 1,34·10-5 

6 2 23 4,48·10-6 
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2.3 Příprava tenkých vrstev TiO2 na PET folii 

2.3.1 Příprava ovrstvovacího roztoku TiO2 

Roztok použitý k natažení tenkých vrstev se skládal ze tří hlavních složek, 20 % suspenze 

TiO2 v dowanolu, která slouží jako fotokatalyzátor. Isobutanol, sloužící 

jako rozpouštědlo, a SiBi, organokřemičité pojivo. 

Ovrstvovací suspenze byla připravena mletím v následujícím postupu: Do 100 ml 

lahvičky bylo naváženo 45 g skleněných kuliček o průměru 1 mm. Do lahvičky 

s kuličkami bylo přidáno 24 ml isobutanolu, ke kterým byla následně přidána dvaceti 

procentní suspenze TiO2 a roztok Sibi v různých poměrech, kdy rostlo množství TiO2. 

Suspenze se vždy připravovala v objemu 54 ml. Tedy poměr mezi TiO2 a SiBi byl tvořen 

v objemu 32 ml. Po smíchání všech složek se vzorek upevnil do míchačky pod sklonem 

30° a nechal se mlít po dobu čtyř hodin při 90 otáčkách za minutu.  

2.3.2 Nanášení tenkých hybridních vrstev SiO2/TiO2 

Hybridní vrstvy oxidu titaničitého (filmu) byly nanášeny na předem připravené PET fólie 

upravené na formát A3. PET fólie byla uchycena do automatického aplikátoru filmu 

značky TQC, který zajišťuje rovnoměrné nanesení a opakovatelnost. Na TQC aplikátoru 

je možné vrstvy nanášet pomocí Mayerovy tyče, nebo Bakerova pravítka. Využita byla 

metoda nánosu filmu pomoci Mayerovy tyče. Před natažením vrstvy je třeba 

zkontrolovat, jestli je substrát, na který vrstvu nanášíme důkladně očištěn. 

2.3.2.1 Mayerova tyč 

Touto metodou byly aplikovány vrstvy o tloušťkách 30, 50 a 100 µm. Jako nejvíce 

vyhovující se ukázaly vrstvy s tloušťkou 30 µm, které byly nanášeny rychlostí 10 cm/s. 

Před aplikací se PET fólie, na kterou se film nanášel, očistila etanolem. Po nanesení filmu 

se nanesená vrstva vložila do sušárny vyhřáté na 100°C.  
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2.3.3 Ošetření vrstvy TiO2 

Nanesené vrstvy byly ošetřeny pod UV lampou (1 hodina expozice, vzdálenost od zdroje 

26cm, vydatnost zdroje 15mW/cm2, Sylvania, rtuťová, 125 W) Spektrální charakteristika 

lampy je uvedena na Obrázku č. 7 a prokazuje, že lampa obsahuje   UV-C 30% a UV-C 

35% spektra. 

 

Obrázek 6 Spektrální vlastnosti lampy použité pro vytvrzení nanesené vrstvy 

2.3.4 Degradace modelového polutantu Acid Orange 7 

Jako modelový polutant v našem experimentu byl využit pro vyhodnocení účinnosti 

heterofotokatalýzy roztok Acid Orange 7 (AO7).  Tento modelový polutant je zástupcem 

ze skupiny azobarviv, která jsou charakteristická výskytem azoskupiny -N=N-. AO7 

je sodná sůl kyseliny (2-hydroxy-1-naftylazo) benzsulfonové.  
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Obrázek 7 Absorpční spektrum AO7 

AO7 má tu výhodu, že absorbuje jen minimum záření, což je dáno šířkou jeho 

absorpčního pásu, který má maximum λmax=484 nm a minimum v hodnotách kolem 

350 nm (Obrázek 7 Absorpční spektrum AO7 Díky tomu je většina záření pohlcována 

přímo fotokatalyzátorem. Ani meziprodukty vzniklé degradací AO7 neabsorbují 

při vlnových délkách větších než 300 nm. Pro vyhodnocení změny koncentrace AO7 

v čase lze použít absorpční spektrometrii, kdy koncentraci modelového polutantu 

pokládáme za funkci času ozáření, která je exponenciálně snižována a formálně odpovídá 

kinetice prvního řádu [18].  

 

2.4 Kalibrace koncentrace modelového polutantu 

Jako modelový polutant bylo použito barvivo Acid Orange 7 (AO7). Použitá koncentrace 

pro kalibraci byla 5,6 M.  Ze zaznamenaného spektra v oblasti 200-600 nm je zřejmé, že 

maximální excitace je 484nm (viz Obrázek 9). 
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Obrázek 8 Přehled spektrálních profilů AO7 s určením maximální excitace 

Pro nalezené absorpční maximum při 484 nm byla sestavena kalibrační křivka jako 

závislost absorbance na koncentraci AO7. Rovnice lineární regrese získaná z kalibrační 

křivky odpovídá y=17978,00821x. 

 

Obrázek 9 Kalibrační přímka AO7 
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2.5 Testování fotokatalytické aktivity vrstev 

Testování fotokatalytické aktivity nanesených vrstev může být provedeno několika 

způsoby. Jedním z nich je sledování změny koncentrace modelového polutantu v čase.  

Rozklad AO7 je řízen kinetickým modelem rychlostní rovnice prvního řádu. 

ln (𝑐0 𝑐⁄ ) = 𝑘𝑡 (9) 

Stupeň konverze byl vypočítán jako podíl koncentrací, kde c0 je nulová koncentrace, ct 

je koncentrace v určitém čase.  

𝑥𝑡 =
𝑐0 − 𝑐𝑡

𝑐0
 (10) 

2.6 Testování mechanické odolnosti vrstev 

Testování přilnavosti nanesené suspenze proběhlo pomocí mřížkového testu. Pomoci 

nožů se dle ISO 2409 vyřízla čtvercová políčka (mřížku), které se následně očistila 

tvrdým kartáčem. Přilnavost se testuje pomocí adhezní pásky, která se přiloží na povrch 

ve směru řezů čtvercových polí a odtrhne se pod úhlem 60°, jak je znázorněno na 

Obrázek 10. Kvalita nátěru je hodnocena podle stupně poškození vzniklého odtržením 

adhezní pásky.  

 

Obrázek 10 Schéma testování tvrdosti vrstev dle normy ISO 2409 
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2.7 Fotoreaktor 

Měření fotokatalytické aktivity vrstev proběhlo v průtokovém reaktoru, který se skládal 

ze dvou komor. První z komor byla využita jako zásobní a v druhé byl ponořen vodou 

chlazený zdroj světla a testovaná fotokatalyticky aktivní vrstva. Zdrojem světla byla 

lampa o intenzitě záření 5,9 mW·cm-2. Obě komory byly propojeny čerpadlem, 

které umožnilo kontinuální cirkulaci roztoku. Během experimentu byla hlídána teplota, 

která se pohybovala v rozmezí 15-20°C.  

 

 

Obrázek 11 Schéma reaktoru 
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3 Výsledky a diskuze 

3.1 Testování vlastností vrstev TiO2 na PET folii  

3.1.1  Testování mechanické odolnosti vrstev-Otěrové zkoušky 

Testováním mechanické odolnosti vrstvy podle normy ČSN 910276 bylo zjištěno, 

že povrchy, které obsahovaly větší poměr pojiva, byly mechanicky odolnější než vrstvy 

s menším poměrem pojiva. Vrstva s poměrem v sušině 1:1 byla z testovaných vrstev 

vyhodnocena jako mechanicky nejodolnější.   

3.1.1.1 Poměr složek 1:1 

Při poměru kompozice 1:1 měla vrstva největší odolnost proti otěru. Vyhodnocení 

proběhlo na základě kvantifikace vrstvy, znázorněné bílými skvrnami, zachycené 

na černém materiálu.  

 

Obrázek 12 Vrstva s poměrem 1:1 po otěrové zkoušce 

3.1.1.2 Poměr složek 1:09 

V poměru kompozice 1:0,9 byla vrstva výrazně méně odolná proti otěru. Při kvantifikaci 

zachycené vrstvy na černém podkladu můžeme vidět, že se na černém materiálu zachytilo 

mnohem více vrstvy s TiO2, než při kompozici s poměrem 1:1. 
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Obrázek 13 Vrstva s poměrem 1:0,9 po otěrové zkoušce 

3.1.1.3 Poměr složek 1:08 

Vrstva s poměrem kompozice 1:0,8 byla stejně jako vrstva s poměrem složek 1:0,9 

výrazně méně odolná proti otěru v porovnání s vrstvou s poměrem složek 1:1. 

Při kvantifikaci zachycené vrstvy na černém podkladu vidíme, že je na černém materiálu 

zachyceno jen nepatrně větší množství vrstvy TiO2 než u vrstvy s poměrem složek 1:0,9.  

 

Obrázek 14 Vrstva s poměrem 1:0,8 po otěrové zkoušce 
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3.1.2 Testování mechanické odolnosti vrstev-Mřížková zkouška 

Testování přilnavosti vrstev bylo provedeno sadou pro mřížkovou zkoušku CC3000, 

podle ISO normy ISO2409. Tento test se provádí pomoci řezáku, který díky nožům 

v určité vzdálenosti od sebe udělá do nanesené vrstvy rýhy. Zářezy se do vrstvy udělaly 

pomoci řezáku s roztečí nožů 2 mm pod úhlem devadesáti stupňů od podložky, a to dva 

zářezy kolmo na sebe tak, aby vytvořily mřížku. Přes tuto mřížku se nalepila normovaná 

páska, která se pod úhlem 60°od substrátu strhávala. Vyhodnocení proběhlo podle 

normovaného testu. Jelikož u všech vrstev vyšel ISO stupeň 6, tedy substrát byl z povrchu 

mřížky odstraněn z více než 65 %, udělali jsme pro porovnání testy s páskami o nižších 

silách než normovaných 4,2 N·cm-1, konkrétně 4 N·cm-1, 3,6 N·cm-1 a 3,2 N·cm-1, kde 

jsme pozorovali rozdíly mezi odolnostmi jednotlivých vrstev. Potvrdil se předpoklad, že 

vrstvy, které obsahují více pojiva, budou odolnější než vrstvy, které mají pojiva méně. 

 

3.1.2.1 Poměr složek 1:1 

Provedením mřížkového testu u vrstvy s poměrem složek 1:1 bylo podle normy ISO 2409 

zjistěno, že spadá do kategorie ISO 6. Tento stupeň znamená, že po odnětí normované 

adhezní pásky (4,2 N·cm-1) bylo sejmuto více než 60 % plochy mřížky (viz Obrázek 15). 

Pro porovnání přilnavostí vrstev s různými poměry složek se proto do vyhodnocení 

zohlednila aplikace slabších adhezních pásek (4,0; 3,6 a 3,2 N·cm-1). 

 

Obrázek 15 Vrstva s poměrem 1:1 podrobena mřížkové zkoušce 
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3.1.2.2 Poměr složek 1:0,9 

Při poměru složek 1:09 byl na základě mřížkového testu vyhodnocen stejný stupeň, jako u 

vrstvy s poměrem 1:1, tedy stupeň ISO 6, kdy bylo z vytvořené mřížky sejmuto více než 

60 % plochy (viz Obrázek 16). Testy se slabšími adhezními páskami pak ukázali, že 

vrstva s poměrem složek 1:0,9 je celkově méně odolná než vrstva s poměrem kompozice 

1:1.  

 

Obrázek 16 Vrstva s poměrem 1:0,9 podrobena mřížkové zkoušce 
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3.1.2.3 Poměr složek 1:0,8 

Vrstva s poměrem složek 1:0,8 byla v mřížkovém testu vyhodnocena jako nejméně 

odolná. Stejně jako u předchozích dvou vrstev byl ISO stupeň určen na ISO 6, 

tedy normovaná adhezní páska sejmula více než 60 % plochy (viz Obrázek 17). Při 

pokusu se slabšími adhezními páskami byla tato testovaná vrstva v porovnání s ostatními 

vrstvami vyhodnocena jako nejcitlivější k mechanickému otěru.  

 

Obrázek 17: Vrstva s poměrem 1:0,8 podrobena mřížkové zkoušce 
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3.1.3 Testování tloušťky vrstev 

U všech třech testovaných vrstev se provedla zkouška tloušťky vrstev. Jednotlivé vrstvy 

byly nataženy na PET folii stejným způsobem, Mayerovou tyčí pro nános vrstev 

o tloušťce 30 µm za mokrého stavu, při rychlosti natahování 10 cm/s. Po vytvrzení UV-C 

lampou po dobu 60 minut byla testována tloušťka vrstev dvěma způsoby. Prvním 

způsobem bylo testování na profilometru DektakXT od firmy Bruker s.r.o. 

se zaznamenáváním dat v programu Vision64. Druhým způsobem měření tloušťky 

nanesených vrstev bylo pomocí digitálního tloušťkoměru CM-8825 od firmy TQC. 

Vrstvy byly homogenní a z hlediska funkčnosti lze říci, že kritické není ani tak když 

je vrstva silnější, ale problém by byl tam, kde by vrstva byla slabší, zejména v poměrech 

1:0,8 a méně, kde je vyšší otěr a ztráty funkčního povrchu naneseného filmu. 

 

Tabulka 2 Výsledky měření tloušťky nanesených vrstev 

Poměr složek 

v sušině 

Průměrná tloušťka vrstvy 

odečtená tloušťkoměrem CM-

8825 

[µm] 

Tloušťka vrstvy odečtená 

z grafu profilometru 

DektakXT 

[µm] 

1:1 2,8 2,52 

1:09 2,8 2,8 

1:08 3 3,05 
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3.1.3.1 Poměr složek 1:1 

Odečtením z grafu byla stanovena tloušťka vrstvy s poměrem v sušině 1:1 na 2,51 µm, 

což je z měřených vrstev nejnižší hodnota. Vrstvy, které měli větší obsah TiO2 v sušině 

nabývaly vyšších hodnot. Tento stav byl pravděpodobně způsoben procesem vytvrzování 

UV-C lampu, kdy se přeměňovalo organokřemičité pojivo SiBi, čímž došlo ke ztenčení 

vrstvy. Rozdíl mezi naměřenými tloušťkami jednotlivých vrstev v různých poměrech 

složek byl menší než 0,5 µm. 

 

Obrázek 18 Profilometrické měření vrstvy s poměrem 1:1 
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3.1.3.2 Poměr složek 1:0,9 

Tloušťka vrstvy při poměru kompozice 1:0,9, změřena na profilometru DektakXT byla 

z grafu odečtena s hodnotou 2,84 µm. Tato vrstva je o 0,32 µm tlustější než vrstva 

s poměrem složek 1:1.  

 

Obrázek 19 Profilometrické měření vrstvy s poměrem 1:0,9 

  



33 

 

3.1.3.3 Poměr složek 1:0,8 

Odečtením z grafu byla stanovena tloušťka této vrstvy na 3,05 µm. Tato vrstva 

je o 0,22 µm tlustější než vrstva 1:0,9 a o 0,54 µm tlustější než vrstva 1:1. Rozdíl 

v tloušťkách jednotlivých vrstev byl pravděpodobně zapříčiněn při procesu vytvrzování 

UV-C lampu, kdy se přeměňovalo organokřemičité pojivo SiBi, čímž došlo k ztenčení 

vrstvy v závislosti na poměru organokřemičitého pojiva obsaženého ve vrstvě.  

 

Obrázek 20: Profilometrické měření vrstvy s poměrem 1:0,8 

3.1.4 Ověření fotokatalytické aktivity připravených vrstev 

Testovány byly vrstvy o velikosti 13 × 13 cm, které byly vždy vsunuty podél vnitřní stěny 

reaktoru tak, aby umožnily průtok z jedné komory do druhé. Po vložení testované vrstvy 

do reaktoru se do zásobní komory nalilo 350 ml roztoku s modelovým polutantem AO7 

o koncentraci 5,6·10-5 mol·dm-3. Ze zásobní nádoby byl ve stanoveném pravidelném 

časovém intervalu odebírán vzorek, který se následně testoval na spektrofotometru 

Helios, data byla zaznamenávána programem Vision.  

3.1.4.1 Poměr složek 1:1 

Měření všech poměrů složek pojiva a účinné látky proběhlo ve čtyřech za sebou jdoucích 

experimentech v časové posloupnosti a to na každé vrstvě.  První reakce probíhala vždy 

pomaleji než zbývající tři reakce. Dá se předpokládat, že v první reakci dochází buď 

k aktivaci vrstvy, nebo narušení povrchu vrstvy a tudíž "otevření" mesoporézní vrstvy. 

První experiment, tedy reakce č. 1, trvala 210 min, než došlo k 50 % poklesu počáteční 

absorbance (Obrázek 21).  Ostatní tři reakce trvaly vždy do 140 min. 
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Tabulka 3 Výsledky fotokatalytického testování kompozice 1:1 

Reakce č. Formální rychlostní konstanta 1. řádu 

[min-1] 

Stupeň konverze AO7 

[%] 

1 
2,8·10-3 6,80 

2 5,9·10-3 10,47 

3 8,4·10-3 14,94 

4 8,6·10-3 15,34 

 

Obrázek 21 Absorpční spektra kompozice 1:1 pro degradaci polutantu AO7 



35 

 

 

Obrázek 22 Závislost přirozeného logaritmu podílu koncentrací na čase 

3.1.4.2 Poměr složek 1:0,9 

Na vrstvě fotokatalyzátoru s poměrem složek 1:0,9 byly provedeny čtyři pokusy. S tím, 

že první reakce probíhala pomaleji než zbývající reakce, obdobně jako u kompozice 1:1. 

První pokus degradace modelového polutantu AO7, tedy reakce č. 1 trvala 160 min, než 

došlo k 50% poklesu absorbance (Obrázek 23). Další reakce trvaly 60 min a méně. 

Po skončení poslední reakce byla testovaná vrstva více mechanicky poškozena než vrstva 

s poměrem složek v sušině 1:1.  

 

Tabulka 4 Výsledky fotokatalytického testování kompozice 1:0,9 

Reakce č. Formální rychlostní konstanta 1. řádu 

[min-1] 

Stupeň konverze 

[%] 

1 
4,2·10-3 4,12 

2 1,21·10-2 18,32 

3 1,29·10-2 20,90 

4 5,37·10-2 56,07 
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Obrázek 23 Absorpční spektra kompozice 1:0,9 pro degradaci polutantu AO7 

 

Obrázek 24 Závislost přirozeného logaritmu podílu koncentrací na čase 
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3.1.4.3 Poměr složek 1:0,8 

Na vrstvě fotokatalyzátoru s poměrem složek 1:0,8 byly provedeny čtyři experimenty 

reakcí. S tím, že první reakce probíhala pomaleji než zbývající reakce, obdobně jako 

u kompozice 1:1 a 1:0,9. První experiment, tedy reakce č. 1, trvala 140 min, než došlo 

k 50 % poklesu počáteční absorbance (Obrázek 25).  Ostatní tři reakce trvaly vždy 

do 140 min. Po ukončení poslední reakce byla testovaná vrstva více mechanicky 

poškozena než vrstva s poměrem složek v sušině 1:1. Mechanické poškození vrstvy bylo 

obdobné jako u vrstvy 1:0,9. 

 

Tabulka 5 Výsledky fotokatalytického testování kompozice 1:0,8 

Reakce č. Formální rychlostní konstanta 1. řádu 

[min-1] 

Stupeň konverze 

[%] 

1 
4,5·10-3 6,50 

2 1,18·10-2 20,21 

3 1,52·10-2 26,47 

4 5,96·10-2 62,01 

 

Obrázek 25 Absorpční spektra kompozice 1:0,8 pro degradaci polutantu AO7 
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Obrázek 26 Závislost přirozeného logaritmu podílu koncentrací na čase 
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3.2 Porovnání formálních rychlostních konstant a konverzí reakce 

Porovnáním rychlostních konstant vrstev v jednotlivých poměrech složek bylo zjištěno, 

že čím více pojiva daná vrstva obsahuje, tím více se snižuje stupeň konverze. Z grafů 

(Obrázek 22, Obrázek 24, Obrázek 26) byl zjištěn trend, že první reakce má vždy 

a u všech vrstev fotokatalyzátoru nižší stupeň konverze než reakce po ní následující. 

To je pravděpodobně způsobeno tím, že čerstvě vytvrzený film je při prvním použití 

neustálen a probíhají v něm aktivační reakce umožňující obnažení reakčních center, 

či dočištění zreagovaných metabolitů po vytvrzení pojiva. 

Zamyslím-li se nad možnostmi zlepšení fotokatalytických parametrů a reakční výkonnosti 

povrchů s natištěným heterogenním filmem na bázi TiO2, jde v principu o to, zvětšit 

reakční povrch (což se běžně dělá aplikací nanočástic oxidu titaničitého), ale jde také o to, 

aby byla reakční centra titanu volně dostupná reakci s polutanty a nebyly kryty pojivem, 

v našem případě organosilikáty. Proto byly v této práci zadány experimenty s různým 

poměrem pojiva, která prokazují, že čím větší je poměr TiO2 v naneseném filmu, tím více 

oxidují AO7, tedy tím vyšší oxidační kapacitu mají, což je ale vykoupeno tím, že méně 

pojiva znamená menší mechanickou odolnost, vyšší otěr, tedy menší životnost takového 

povrchu. V principu lze uvažovat další možnosti fortifikace účinnosti jako nanést 

organosilikát s titanem například na skelná vlákna, ale pak ztrácíme tu eleganci čistého a 

např. umyvatelného povrchu, který by šel očistit a znovu nanést tak jak je to v této 

myšlence s PET povrchem. Za odzkoušení by stálo i omytí tlakovou vodou s cílem očistit 

reakční centra na povrchu filmu s cílem prodloužit životnost filmu, ten by musel mít ale 

vhodnou pevnost. Takovou pevnost dle provedených experimentů má vrstva s poměrem 

složek 1:1, ale tato kombinace má významně ustálenou formální rychlostní konstantu než 

poměr 1: 0,9, (3,5x) nebo poměr 1:0,8, který má ustálenou formální rychlostní konstantu 

4,2x vyšší než poměr 1:1.  Zdá se tedy, že v současnosti jde o kompromis, který vede 

k poměru 1:0,9, popř. 1:0,8.  

3.3  Porovnání výsledků práce s literaturou 

Srovnáváme-li vlastní systém heterogenního fotokatalyzátoru na bázi oxidu titaničitého a 

organokřemičitého pojiva s články z WOS, jde o velmi dobře funkční materiál, který je 

v zahraničí posouván do pozice „core shell nanospheres [22]. Tito autoři však použili pro 

syntézu organosilikátu prekurzor polyetylenimin, který vykazuje nepříznivější 

toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti ve srovnání s námi využitého 

methyl triethoxysilanem (MTEOS), který bude mít po vypálení UV světlem 

pravděpodobně prakticky netoxické charakteristiky. To by šlo ověřit výluhovým testem, 

který by prokázal, že natištěný systém heterogenního fotokatalyzátoru neuvolní do vody 

toxické látky.  

Je k dispozici několik publikací využívajících k vytvrzení heterogenního systému na bázi 

TiO2 v tenkém filmu laser [23-24]. Kromě mineralizace organických molekul je zde 

důležitá také změna hydrofility povrchů, přičemž v případě ošetření plazmou byla 

pozorována super-hydrofilita povrchu a současně zvýšená fotokatalytická reaktivita. 



40 

 

V našem týmu jsou s použitím plazmy zkušenosti, které byly k dispozici již před dvěma 

lety (Diplomová práce Tomáš Svoboda obhájená 2017) a imputovaná [25]. Závěr 

zkušeností práce Tomáše Svobody je, že plazma zřejmě nedokázala dostatečně hluboko 

penetrovat vrstvu SiBi a tedy nedokázala efektivně odstranit methylové skupiny, 

ale v případě voltamperometrické charakteristiky se plazmové ošetření ukázalo jako 

velice přínosné. Fotokatalytické vrstvy vystavené plazmě pouhých několik desítek sekund 

se vyrovnaly, a dokonce předčily v generování fotoproudu vrstvy, které byly vystaveny 

UV záření až 2 hodiny. Proto je zřejmé, že jde o velmi perspektivní výzkum, který bude 

přínosné dále rozvíjet. V případě využití jiných světelných zdrojů vyšlo review o nových 

směrech využití LED diod v pokročilých oxidačních technologiích, kde je fotokatalýze 

oxidu titaničitého věnovaná obsáhlá kapitola [26]. 

Heterogenní fotokatalytický proces zahrnuje hned několik fází, které jsou podstatné, pro 

dobrou funkci technologie. Jde především o to, aby se polutant, či molekula, kterou 

chceme oxidovat, dostala co nejtěsněji, případně se sorbovala na povrch reakčního 

systému, kde zreaguje a po oxidaci musí reakční povrch produkty oxidace zase opustit, 

desorbovat a oddifundovat, aby byl systém připraven k dalším opakovaným reakcím.  

Domnívám se, že za úvahu by stálo ověřit kombinace opakovaného tisku filmu na již 

vytvrzený povrch, protože když se zadíváme na obrázek 11, kde je schéma vytvrzení, tak 

opakované nanesení druhé vrstvy by mělo zvětšit reakční plochu a prodloužit životnost 

naneseného povrchu. Další oblastí, kde by bylo možno zvýšit fotokatalytickou aktivitu je 

proces vytvrzení a aktivace povrchu. Zajímavé výsledky z porovnání UV a plazmy 

(Diplomová práce Tomáš Svoboda, obhájená 2017 a impaktovaná publikace [25] mě 

vedou k úvaze, zda by procesu mineralizace organosilikátu pomocí UV záření nepomohl 

například nástřik ředěného peroxidu vodíku, který by mohl pomoci hlubší mineralizaci 

metylových skupin a tím vytvořit větší reakční plochu pro fotokatalytické reakce a to již 

u poměrů titanu a organosilikátu 1:1, kde je sice v současnosti malá reaktivita, ale zato 

dobrá přilnavost k povrchu. Z praktického hlediska by pak stálo zvážit, zda by takto nešlo 

v reálné aplikaci regenerovat povrchy, které nyní považujeme za nevýhodné (např. poměr 

1,5 pojiva : 1 titanu), protože když zvážíme, že povrch v praxi nejen koroduje 

mechanicky, ale i chemicky a na povrchu zůstávají zbytky po oxidačních reakcích, tak 

by opakovaný – řekněme regenerační nástřik peroxidu s následným omytím mohl obnažit 

další funkční povrchy, které jsou nyní nevyužity, protože jsou schovány v organosilikátu.  

Tento postup může být modifikován například použitím ferátů v kombinaci, nebo místo 

peroxidů, což by mohlo otevřít cestu reakcím podobných Fentonovým reakcím, což 

by mohlo znamenat rozšíření použití na další, rezistentní polutanty.  
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4 Závěr 

Podíváme-li se na kapitolu 0 - Cíle této bakalářské práce, je možno konstatovat, že cíle 

práce byly naplněny:  

1. Byla realizována literární rešerše především z Web of Science, kde byla vytvořena 

databáze v EndNote. Z přehledu literatury je zřejmé, že jde o velmi živou a vysoce 

kompetitivní oblast vědy a že naše pracoviště se na tomto rozvoji podílí a pracuje 

s nejnovějšími poznatky, které jsou publikovány.  

2. Byla zvládnuta technika nanášení tenké vrstvy oxidu titaničitého v organokřemičitém 

pojivu na PET fólie o ploše potřebné nejen pro tuto práci, ale také pro kolegy v týmu.  

3. Byla připravena suspenze s různou koncentrací pojiva, konkrétně byly připraveny 

roztoky s poměry 20% suspenze TiO2 ku organokřemičitému pojivu 1:1; 1:0,9; 1:0,8. 

Roztoky s různými poměry složek byly následně nataženy na PET folie a testovány jejich 

vlastnosti. 

4. Připravené vrstvy byly charakterizovány jak fotokatalytickými, tak mechanickými 

testy. Z testování vyplynulo, že poměr titanu a organosilikátového pojiva 1:1 

má významně nižší oxidační kapacitu než poměr 1: 0,9, (3,5x), nebo poměr 1:0,8, 

který má oxidační kapacitu 4,2x vyšší než poměr 1:1. Na druhou stranu otěruvzdornost 

nanesených vrstev klesá s klesajícím množstvím organokřemičitého pojiva ve směsi. 

Zdá se tedy, že v současnosti jde o kompromis, který vede k poměru 1:0,9, popř. 1:0,8, 

ale v závěru diskuze byla nastíněna možnost regenerace, která by mohla znamenat přínos 

pro praktické aplikace. 

5. Získané výsledky byly porovnány se světovou vědeckou literaturou a diskutovány 

zejména možnosti nanášení a vytvrzování fotokatalytických filmů, především v porovnání 

vytvrzování UV zářením a plazmou. Další výzkum v této oblasti by se mohl zabývat 

možnostmi zlepšení reakčního systému tak, aby měl vyšší oxidační kapacitu 

a prodlouženou životnost tak, jak je zmiňuji na posledních 2 stranách diskuze. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

UV  ultrafialové záření 

λ  vlnová délka 

vb  valenční pás 

cb  vodivostní pás 

Eg  šířka zakázaného pásu 

ecb
-  elektron 

hvb
+  kladná díra 

MTEOS methyltriethoxysilan 

TEOS  tetraethoxysilan 

SiBi  organokřemičité pojivo 

WOS  databáze web of science 
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