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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu světloemitujících diodových zdrojů UV záření 
na fotokatalytickou aktivitu oxidu titaničitého. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem 
a výrobou a shrnuje dosavadní poznatky. V experimentální části práce jsou studovány 
DEEP-UV světloemitující diody s různou vlnovou délkou vyzařovaného záření a jejich vliv 
na rychlost fotokatalytického odbourání kyseliny stearové. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the influence of several light emitting diode sources of UV 
light on photocatalytic activity of titanium dioxide. The theoretical part involves their 
properties and production and covers existing knowledge. DEEP-UV light emitting diodes 
with different wavelength of emitted light and their influence on the rate of photocatalytic 
degradation of stearic acid are studied in the experimental part. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

DEEP-UV LED, oxid titaničitý, fotokatalýza. 

KEYWORDS 

DEEP-UV LED, titanium dioxide, photocatalysis. 
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ÚVOD 

Fotokatalýza zaznamenává v posledních dvaceti letech značný růst. Fotokatalýza vyhovuje 
dnešnímu pohledu na svět z ekologického hlediska. Je ekvivalentem k čistotě životního 
prostředí. Velmocí fotokatalýzy je jednoznačně Japonsko, ve kterém využívají různé 
fotokatalytické materiály k různým účelům. Naštěstí dnes fotokatalýza proniká postupně do 
celého světa. Fotokatalýza vlastně způsobuje odbourávání různých látek a materiálů na 
fotokatalyticky aktivních površích. V nadsázce lze říci, že se jedná o čištění světlem. 

Jak již název fotokatalýza napovídá, jedná se o reakci způsobenou světlem. Fotokatalýza 
pomocí oxidu titaničitého dobře funguje za běžného slunečního osvětlení. Fotokatalyzátor je 
schopen ze svého povrchu odstranit špínu a mastnotu, je samočistící, antibakteriální, 
samosterilizující a odolný proti špíně a skvrnám, jeho povrch se působením záření 
zhydrofilizuje, voda po něm stéká a netvoří žádné kapičky. Fotokatalýzou je možné čistit 
vzduch i vodu a potencionálně ničit rakovinotvorné buňky.1 

Vhodným zářením, které způsobí fotokatalytický děj, je UV záření. UV záření je 
energeticky bohatší než běžné sluneční záření. Běžné zdroje UV záření jsou již v dnešní době 
zastaralé, ba dokonce nebezpečné a ekologicky ne vždy vyhovující. Nové technologie naproti 
tomu umožňují vývoj účinných světloemitujících diod, které mají na rozdíl od klasických UV 
zdrojů nemálo výhod. 
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1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Polovodiče 

Polovodič je krystalická nebo amorfní pevná látka. Vodivost polovodiče se nachází mezi 
vodivostí kovu a izolantu a lze ji ovlivnit změnou teploty, příměsí v materiálu a ozářením. 
Vodivost polovodiče vzrůstá s teplotou a s růstem generování pohyblivých nosičů 
elektrického náboje.2 

 
1.1.1 Energetické pásy 

Energetický pás je tvořen těsně uspořádanými energetickými hladinami. Při nulové tepelné 
excitaci (teplota 0 K) jsou tyto pásy buď plně obsazené, nebo prázdné. V souladu s Pauliho 
vylučovacím principem nemohou žádné dva elektrony obsadit tentýž energetický stav, 
nejprve jsou zaplněny hladiny s nejnižší energií. Nejvyšší plně obsazený pás se nazývá 
valenční. Nad valenčním pásem se nachází vodivostní pás, který je při nulové tepelné 
excitaci prázdný. Při zvyšování teploty jsou některé elektrony excitovány do vodivostního 
pásu. Zde se mohou elektrony uplatnit jako pohyblivé nosiče náboje. Po elektronu ve 
valenčním pásu vzniká defekt, díra. Odchodem elektronu z vodivostního pásu vznikne 
prázdný kvantový stav, ten dovoluje přestupu dalšího elektronu z valenčního pásu (tímto 
způsobem je umožněn pohyb zbylých valenčních elektronů). Mezi valenčním a vodivostním 
pásem se nachází zakázaný pás. Energetické znázornění pásů zobrazuje Obr. 1. 

 

Obr. 1 Znázornění energetických pásů u Si (a) a u GaAs (b).2 

Výsledkem každé excitace elektronu přes zakázaný pás, je vznik volného elektronu 
ve vodivostním pásu a volné díry v pásu valenčním. Takto vzniklé částice se po přiložení 
elektrického napětí mohou podílet na elektrickém proudu. 

Polovodiče, u nichž maximu valenčního pásu a minimu vodivostního pásu odpovídá stejná 
hodnota hybnosti, mají přímý zakázaný pás. Ostatní polovodiče, které tuto podmínku 
nesplňují, mají nepřímý zakázaný pás. Přechod, zahrnujícím nepřímý zakázaný pás, 
vyžaduje značnou změnu hybnosti elektronu. Obr. 1 naznačuje rozdíl mezi jednotlivými 
druhy polovodičů. Si je polovodič s nepřímým zakázaným pásem, GaAs je polovodič 
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s přímým zakázaným pásem. U polovodičů s přímým zakázaným pásem mají fotony vysokou 
účinnost emise, u druhého druhu fotony většinou nemohou být účinnými zdroji záření.2 

 

1.1.2 Materiály 

Prvky, ze kterých se vyrábí polovodičové materiály, jsou významné jednak jako elementární 
polovodiče a jednak jako polovodičové sloučeniny. 

Nejvýznamnějšími prvky jsou prvky 12. skupiny (zinek, kadmium, rtuť), 13. skupiny 
(hliník, gallium, indium), 14. skupiny (křemík, germanium), 15. skupiny (dusík, fosfor, arsen, 
antimon) a 16. skupiny (síra, selen, tellur). Prvky 14. skupiny jsou významnými 
elementárními polovodiči. Zato prvky 13. skupiny tvoří s prvky 15. skupiny binární 
polovodičové sloučeniny. Pro tyto sloučeniny jsou charakteristické šířky zakázaného pásu Eg. 

Prvky 13. skupiny s prvky 15. skupiny tvoří ternární polovodiče (vždy dva prvky z jedné 
skupiny a jeden prvek z druhé skupiny). Příkladem je sloučenina AlxGax−1As, jejíž vlastnosti 
jsou mezi vlastnostmi AlAs a GaAs. Její vlastnosti jsou závislé na molárním zlomku (x) 
atomů Ga navázaných atomy Al ve sloučenině AlGa. Šířka zakázaného pásu tohoto 
polovodiče se mění od šířky samotného AlAs po šířku samotného GaAs, podle změny 
molárního zlomku od nuly k jedné. Prvky 13. a 15. skupiny spolu mohou vytvářet 
i kvaternární polovodiče (dva prvky jedné skupiny se dvěma prvky druhé skupiny). Tyto 
polovodiče mají o jeden stupeň volnosti navíc oproti ternárním polovodičům, nabízí tedy více 
možností pro splnění požadovaných vlastností.2 

 

1.1.3 Excitace a rekombinace 

Při tepelné (popř. optické) excitaci elektron získává energii, která může způsobit jeho přeskok 
z valenčního do vodivostního pásu. Po elektronu ve valenčním pásu zůstává prázdný stav, 
tzv. díra. Při deexcitaci se elektron vrací z vodivostního pásu do pásu valenčního a zaplňuje 
prázdný stav (který musel předem existovat). Tento děj se nazývá rekombinace. Nosičem 
náboje tedy může být nejen elektron, ale i díra.2 

 

1.1.4 Absorpce a emise 

Praktické využití polovodičů je zpravidla postavené na dvou fyzikálních dějích. První děj 
zahrnuje absorpci fotonu materiálem a následné vytvoření páru elektron díra. Tento pár 
vystupuje jako pohyblivý nosič náboje a může měnit elektrické vlastnosti materiálu. Druhý 
děj je opačný, tzn. rekombinací elektronu a díry dojde k uvolnění energie ve formě fotonu. 
Tento děj je základním dějem ve světloemitujících diodách.2 
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1.1.5 Energetické přechody 

Homopřechody jsou přechody mezi různě energeticky dotovanými oblastmi téhož 
polovodiče, příkladem je p-n přechod, vyskytující se u světloemitujících diod. 
Heteropřechod je přechod mezi různými polovodičovými materiály. 

Přechod p-n je homopřechod mezi polovodičem typu p a polovodičem typu n, vytvořených 
ve stejném polovodičovém materiálu. Přechod p-n se také nazývá jako hradlová vrstva. 
Příměsový polovodič typu p je nositelem pozitivního, děrového, náboje. Je složen z prvků, 
z nichž jeden nemá potřebný počet elektronů, aby s tím druhým vytvořil kompletní 
elektronové páry. Např. křemík Si má čtyři valenční elektrony, hliník Al má pouze tři 
valenční elektrony. Při vytvoření křemíkové mřížky s příměsí hliníku, se čtyři elektrony 
křemíku spojí se třemi elektrony hliníku a v místě, kde u hliníku chybí čtvrtý elektron, 
vznikne díra, tj. nosič pozitivního náboje. Příměsový polovodič typu n je nositelem 
záporného, elektronového, náboje. Např. při spojení křemíku Si s arsenem As, který má pět 
valenčních elektronů, se čtyři elektrony křemíku spojí se čtyřmi elektrony arsenu, pátý 
elektron zůstane nespárován a vzniká elektronová vodivost. Oba nositelé elektrického náboje 
(elektrony i díry) vykonávají ve všech směrech neuspořádaný tepelný pohyb. Pokud se tyto 
dvě oblasti dostanou do kontaktu, v polovodiči se vytvoří nový stav. Nábojové nosiče 
difundují podle koncentračního gradientu (z místa o vysoké koncentraci do místa s nízkou 
koncentrací). Elektrony difundují z oblasti n do oblasti p, přičemž po sobě zanechávají kladně 
nabité nepohyblivé donory a rekombinují s dírami v oblasti p. Naopak díry difundují z oblasti 
p do oblasti n, zanechávají po sobě záporně nabité akceptory a rekombinují s elektrony 
v oblasti n. Proces takto může pokračovat neomezeně. Výsledkem procesu je tvorba úzké 
oblasti na obou stranách p-n přechodu, která je ochuzena o pohyblivé nosiče náboje, a nazývá 
se ochuzená vrstva. Tato vrstva tedy obsahuje pouze nepohyblivé náboje (kladné donory 
a záporné akceptory), její tloušťka je v každé oblasti nepřímo úměrná koncentraci dotujících 
příměsí.2 

Nepohyblivé náboje v ochuzené vrstvě vytvářejí vnitřní elektrické pole, které směřuje 
z oblasti n do oblasti p. Vnitřní pole blokuje difuzi dalších pohyblivých nosičů přes přechod. 
Při rovnováze dochází ke vzniku potenciálového rozdílu mezi oběma stranami ochuzené 
vrstvy, oblast n má vyšší potenciál než oblast p. Potenciálový rozdíl se označuje jako vnitřní 
(difúzní) potenciál. Díky vnitřnímu potenciálu mají elektrony na straně n nižší potenciální 
energii než elektrony na straně p (toto je patrné z Obr. 2). Přechodem neteče žádný výsledný 
proud.2 
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Obr. 2 Přechod při tepelné rovnováze, koncentrace nosičů a energie elektronu jsou funkcí polohy x, 

V0 je difuzní napětí odpovídající energii eV0 (e je velikost náboje).2 

1.1.5.1 Pravděpodobnost obsazení energetických hladin 

Jestliže se neuplatňují tepelné excitace, jsou valenční hladiny plně obsazené elektrony, 
vodivostní pás je zcela prázdný a nedochází k vytváření děr. Při zvýšení teploty dochází 
k přesunu některých elektronů do vodivostního pásu a dochází ke vzniku děr. Při tepelné 
rovnováze, která nastává při teplotě T, je pravděpodobnost obsazení energetické hladiny 
s energií E, dána Fermiho rozdělovací funkcí: 

 
( )

1

1

Bk +

=
⋅

−
T

EE f

e

Ef , 
(1) 

kde kB je Botlzmannova konstanta a Ef je Fermiho energie (hladina). Fermiho energie je 
energetická hladina, která je při nulové termodynamické teplotě nejvýše obsazená elektrony. 
Energetická hladina je obsazena elektrony s pravděpodobností f(E) a je prázdná 
s pravděpodobností 1−f(E) (je tedy obsazená dírou). Pokud je fEE −  » T⋅Bk , pak je 

( ) T

EE f

eEf ⋅
−−

≈ Bk

)(

 a Fermiho funkce je úměrná Boltzmannovu rozdělení. Boltzmannovo 

rozdělení popisuje exponenciální závislost podílu atomů, které jsou excitované na danou 
energetickou hladinu. Fermiho energie (hladina) již zasahuje do vodivostního pásu (položka b 

na Obr. 3). Pokud je EE f −  » T⋅Bk , pak je ( ) T

EE f

eEf ⋅
−−

≈− Bk

)(

1  a exponenciálně se zmenšuje 

pravděpodobnost obsazení hladiny dírou ve valenčním pásu, energie klesá dostatečně hluboko 
pod Fermiho hladinu (položka a na Obr. 3).2 
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Obr. 3 Znázornění Fermiho energie při absolutní nule a): žádné elektrony nemohou být nad 

valenčním pásem, neboť nemají dostatečnou energii; b): některé elektrony již mají 

dostatečnou energii nad Fermiho hladinou; c): některé elektrony dosahují vodivostního pásu 

a přispívají k elektrickému náboji celé sloučeniny.4 

1.1.6 Polovodičové zdroje záření 

Polovodičové materiály jsou schopny emitovat záření v důsledku rekombinace elektronů 
a děr. Tato emise se za běžné pokojové teploty nevyskytuje, protože je koncentrace tepelně 
excitovaných elektronů a děr příliš nízká. Avšak použitím vnějšího zdroje energie je možné 
tepelně vybudit dostatečný počet elektronů a děr a zahájit tak jejich rekombinace. 
Rekombinace způsobí spontánní záření, luminiscenci. Pokud se do děje zapojí p-n přechod 
v propustném směru (tzn. do téhož prostoru jsou injektovány elektrony a díry), záření se 
nazývá injekční elektroluminiscence.2 

 

1.1.7 Světloemitující diody 

Světloemitující dioda, LED, je polovodičová součástka, vyzařující elektromagnetické záření. 
Zkratka LED pochází z anglického spojení „light emitting diode“. Podle energie záření může 
LED vyzařovat ultrafialové, viditelné nebo infračervené záření. DUV LED je LED s vlnovou 
délkou záření odpovídající vzdálené UV-oblasti. 

V propustném směru je p-n přechod zdrojem záření ve formě injekční luminiscence. Pokud 
se napětí v propustném směru zvýší nad určitou hodnotu, může se zvýšit počet elektronů a děr 
natolik, že dojde ke stimulované emisi, která převáží nad absorpcí a dioda se může použít 
jako diodový laserový zesilovač nebo injekční laserová dioda. 

Přechod p-n se skládá z polovodiče typu p a polovodiče typu n. Polovodič typu p má 
vysokou koncentraci nosičů kladného elektrického náboje (děr), polovodič typu n má vysokou 
koncentraci nosičů záporného elektrického náboje (elektronů). Pro spontánní emisi 
elektromagnetického záření je zapotřebí vysoké koncentrace elektronů a děr v témže místě. 
Po přiložení vnějšího napětí na p-n přechod (v propustném směru) jsou do společné oblasti 
p-n přechodu vháněny díry ze strany p polovodiče a elektrony ze strany n polovodiče. 
Při styku elektronů s dírami dochází k rekombinaci, která má za následek emisi 
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elektromagnetického záření. Kvantem elektromagnetického záření je foton. Fotony jsou 
rekombinací vyzařovány izotropně do všech směrů.2 

LED se skládá z reflektivního kužele, který obsahuje polovodičové vrstvy, zapříčiňující 
emisi fotonů. Kužel je umístěn na katodické části LED. Anodická část je s katodickou spojena 
anodickým vodičem. LED obaluje kulový vrchlík vyrobený nejčastěji z epoxidové pryskyřice. 
Jednotlivé části s náznakem rekombinace elektronů a děr jsou zobrazeny na Obr. 4. 

 

Obr. 4 LED s popisem jednotlivých částí a naznačením funkce.5 

1.1.8 Historie 

Obecně se má za to, že LED vynalezli američtí vědci v 60. letech 19. století. Ve skutečnosti 
ale LED vynalezl zapomenutý ruský génius Oleg Losev. Losev ve 20. letech 19. století 
pozoroval emisi světla z krystalu diody, vyrobené z oxidu zinečnatého a karbidu křemičitého, 
při průchodu elektrického proudu. Stanovil prahovou hodnotu proudu, která musí diodou 
procházet, aby došlo ke světelné emisi z kontaktu mezi kovovým drátkem a krystalem karbidu 
křemíku. Zaznamenal emisní spektrum této diody. V letech 1924 až 1930 publikoval 
kompletní studii o LED a naznačil její budoucí využití. Losev chápal netepelnou podstatu 
emise záření. Proměřil volt-ampérovou charakteristiku LED. Losev byl velice dobře 
obeznámen se soudobými fyzikálními objevy. K vysvětlení chování LED použil Einsteinovu 
kvantovou teorii a emisní proces záření pojmenoval „inverse photo-electric effect“ (obrácený 
foto-elektrický jev). Navrhl navíc dodnes používaný vzorec pro pokles napětí U na diodovém 
kontaktu: 

 
h
Ue⋅=ν , (2) 
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kde ν je frekvence emitovaného záření, e je elektrický náboj a h je Planckova konstanta. 
V roce 1929 Losev publikoval detailní měření LED spekter, ze kterých jednoznačně 
vyplynula závislost emitovaného záření na proudu, který LED prochází.6 

Dalším průkopníkem v oblasti výzkumu LED, byl Henry J. Round. Již v roce 1907 
publikoval článek pojednávající o „jasné záři“ z uhlíkové diody, bohužel na toto téma již další 
práce nenapsal. Ačkoli ho nemůžeme považovat za vynálezce LED, je mu připisován objev 
elektroluminiscence.6 

Rubin Braustein byl jeden z prvních, kdo pozoroval záření ze sloučeniny GaAs a dalších 
polovodičových materiálů (v roce 1955). Na jeho práci navázali Bob Biard a Gary Pittman, 
kteří v roce 1961 vedli výzkum s toutéž sloučeninou. Pomocí infračervené mikroskopie 
zjistili, že GaAs vyzařuje značnou část záření v infračervené oblasti. Nick Holonyak vyrobil 
v roce 1962 prakticky první LED vyzařující ve viditelné oblasti záření. Zjistil, že vlnová délka 
GaAs může být posunuta z infračervené do viditelné oblasti změnou chemické struktury 
polovodičového krystalu příměsí fosforu (polovodič GaAsP). V sedmdesátých letech 
dvacátého století Jaque Pankove vyrobil první modrou LED z polovodiče GaN.7 

Masová produkce LED začala až v devadesátých letech dvacátého století. 
Nejvýznamnějším rozšiřitelem byl Shuji Nakamura. Nakamura se narodil v roce 1954 
v Japonsku, kde získal doktorát z elektrotechniky. Poté začal pracovat pro firmu Nichia 
Chemical Industries, která je dnes proslulá výrobou LED. Zabýval se nitridy prvků 
13. skupiny, z nichž v rozmezí let 1993 až 1995 vyrobil modré a zelené LED určené 
k průmyslové produkci. V roce 1995 vyrobil první laserovou diodu. Nakamura jednoznačně 
přispěl k rozšíření používání světloemitujících diod, což má sekundárně za následek úsporu 
energie na celém světě.8 

 

1.2 Heterogenní fotokatalýza 

1.2.1 Princip 

Fotokatalýza je děj, při kterém po ozáření povrchu fotokatalyzátoru (např. oxid titaničitý 
TiO2) s energií záření větší, než je zakázaný pás polovodiče, dochází k excitaci elektronu 
z valenčního („valence bond“, zkratka vb) do vodivostního („conduction bond“, zkratka cb) 
energetického pásu. Tím dochází ke vzniku prázdného stavu ve valenčním pásu, který se 
označuje jako díra (h+). Tento děj je popsán následující rovnicí: 

 ( ) ( )2vb2cb2 TiOTiOhTiO +− +→+ heν . (3) 

Vzniklé volné nosiče elektrického náboje migrují k povrchu fotokatalyzátoru, kde může 
docházet k chemickému rozkladu adsorbovaných molekul různých látek. Fotokatalyzátor 
může urychlovat interakci látek se substrátem, excitovaným stavem nebo primárním 
produktem, přičemž se jeho množství v průběhu reakce nemění (není spotřebováván).9 

Jelikož heterogenní fotokatalýza spadá pod heterogenní katalýzu, její děj probíhá obvykle 
v několika krocích. Tyto kroky zahrnují následující děje: 

• přesun reaktantů v kapalné fázi k povrchu katalyzátoru 
• adsorpce reaktantu na povrch katalyzátoru 
• reakce v adsorbované fázi 
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• absorpce fotonu pevnou látkou 
• vznik fotoindukovaných elektronů a děr 
• reakce s přenosem elektronů 
• desorpce konečných produktů 
• odstranění produktů z kapalné fáze 

Tímto způsobem lze obecně popsat princip heterogenní katalýzu. U fotokatalýzy dochází 
ve čtvrtém kroku k fotoaktivaci.10 

 

1.2.2 Fotokatalyzátory 

Fotokatalyzátor je polovodič, který urychluje fotoreakci interakcí se substrátem, excitovaným 
stavem nebo s primárním fotoproduktem. Katalyzátor absorbuje foton s energií vyšší než je 
energie jeho zakázaného pásu, což má za následek přesun elektronu do vodivostního pásu. 
V nepřítomnosti akceptoru tohoto elektronu dochází k rekombinaci elektronů a děr během 
několika nanosekund. Pokud je ale akceptor přítomný, může proběhnout redoxní reakce. Díry 
jsou silnými oxidanty a elektrony dobrými reduktanty.9 

 

1.2.3 Mechanismus fotokatalytické reakce 

Pokud je na povrchu fotokatalyzátoru přítomen akceptor, může dojít k redoxní reakci. Obecně 
platí, že donor reaguje s dírami ve valenčním pásu a akceptor reaguje s elektrony ve 
vodivostním pásu.  

 ( ) −− +→+ ATiOATiO 22cbe , (4) 

 

 ( ) ++ +→+ DTiODTiO 22vbh , (5) 

kde A označuje akceptor a D donor.10 
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1.2.4 Oxid titani čitý 

Oxid titaničitý se vyskytuje ve třech formách – rutil , anatas a brookit . Nejběžnější forma, 
která se vyskytuje jak v přírodě, tak v průmyslové výrobě, je rutil. Na rutil přecházejí obě 
zbývající formy zahříváním. Ve všech modifikacích má titan koordinační číslo šest. Struktura 
rutilu je založená na deformovaném hexagonálním uspořádání atomů kyslíku, přičemž 
polovina oktaedrických dutin je obsazena atomy titanu. Podobná struktura se vyskytuje 
u dioxidů a difluoridů iontové povahy. Naopak struktury anatasu a brookitu odpovídají 
kubickému uspořádání kyslíkových atomů, polovina oktaedrických mezer je opět zaplněna 
atomy titanu.11 Přehledné znázornění struktur je vyobrazeno na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Krystalová struktura rutilu (a), anatasu (b) a brookitu (c).3 

Oxid titaničitý vyhovuje pro fotokatalytické reakce díky své poloze energetických pásů 
a dobré fotoelektrochemické stabilitě ve vodném roztoku. Tyto výborné vlastnosti má forma 
anatas, jehož zakázaný pás má velikost 3,2 eV.9 Znázornění energetických pásů 
a zjednodušené schéma přechodu elektronů do vodivostního pásu ukazuje Obr. 6. 

 

Obr. 6 Energetické pásy anatasu, přechody elektronů způsobené ozářením.12 



17 
 

Fotokatalytická účinnost polovodičů dispergovaných ve vodném roztoku se značně zvyšuje 
pokrytím částic vzácným nebo přechodným kovem, zmenšením jejich velikosti, zabráněním 
koagulace a vhodnou kombinací s adsorbenty.9 

 

1.2.5 Běžné zdroje UV-záření vhodné pro fotokatalýzu 

Fotokatalytické reakce jsou významným způsobem závislé na zdroji záření. Různé typy zářičů 
umožňují využití záření s různou vlnovou délkou. Rozlišujeme čtyři základní zdroje záření. 
Jsou to obloukové lampy, fluorescenční lampy, žhavené lampy a lasery. 

Obloukové lampy emitují záření díky elektrickému výboji, který se získává srážkou částic 
aktivovaného plynu s urychlenými elektrony. Aktivovaným plynem jsou výpary rtuti a/nebo 
xenonu. 

U fluorescenčních zdrojů se emitované záření získává excitováním emitujícího 
fluorescenčního substrátu, umístěného na vnitřní straně trubice, pomocí elektrického výboje, 
který vzniká v plynové náplni trubice. Obecně tyto lampy emitují ve viditelné oblasti záření. 
Speciální fluorescenční lampy emitují i v blízké UV oblasti. Emisní spektrum závisí na 
podstatně směsi, ze které je složen fluorescenční substrát. 

U žhavených lamp je emise získána zahříváním substrátu na velmi vysoké teploty. 

Lasery produkují koherentní záření velmi vysoké intenzity. Koherentní záření je 
elektromagnetické vlnění se stejnou frekvencí, stejným směrem kmitání a stejnou fází. Lasery 
se často využívají ve fotochemii a dalších odvětvích. 

Pro fotokatalytické využití se běžně používají obloukové a fluorescenční lampy. 
Obloukové, a speciálně rtuťové výbojky, se klasifikují podle tlaku rtuťových par: 

• Nízkotlaké Hg výbojky 
o tlak par se pohybuje okolo 0,1 Pa, při teplotě 25 °C 
o emise při vlnové délce 253,7 a 184,9 nm 

• Střednětlaké Hg výbojky 
o tlak par v rozmezí 100 až několik stovek kPa 
o emise v rozmezí 310 až 1000 nm (intenzivní vlnové délky 313, 366, 436, 576 

a 578 nm) 
• Vysokotlaké Hg výbojky 

o tlak par 10 MPa a více 
o emise od přibližně 200 do 1000 nm 

• Xenonové a HgXe výbojky 
o zisk UV, viditelného a blízkého infračerveného záření 

Xenonové lampy se používají pro simulaci spektra slunečního záření. Díky přítomnosti 
rtuťových par se zvyšuje radiace v UV oblasti.13 
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1.3 Testování fotokatalytické účinnosti 

1.3.1 ISO 27448/2009: Testovací metoda samočisticí účinnosti polovodičových 
fotokatalytických materiál ů.  

Metoda slouží k posouzení samočisticích vlastností materiálu získáním konečného 
kontaktního úhlu testovaného povrchu, na němž je nanesen organický substrát. Organický 
substrát je nejprve nanesen na testovaný povrch, který je poté ozářen UV zářením s konstantní 
intenzitou záření. Měří se kontaktní úhel deionizované vody, jejíž kapka je nanesena 
na organickém substrátu. Měření kontaktního úhlu se provádí během fotokatalytického 
procesu, při kterém probíhá změna afinity vody k substrátu a rozklad organického substrátu. 
Testují se materiály obsahujících fotokatalyzátor přímo, nebo materiály s vrstvou 
fotokatalyzátoru na svém povrchu. Fotokatalyzátor je běžně vyroben z kovového polovodiče, 
např. oxid titaničitý. 

 

1.3.1.1 Testování 

Pro ozařování vzorku se používá fluorescenční lampa nebo UV zářič. Fluorescenční lampa 
by měla být BLB lampa („black light bulb“) s maximální energií záření při vlnové 
délce 351 nm se zařazeným modrým filtrem pro absorpci viditelného VIS záření. UV zářič 
by měl zajistit uniformní ozařování vzorku a měl by mít nastavitelnou intenzitu záření pomocí 
pozice lampy nebo vzorku. 

Detekci UV záření zajišťuje UV radiometr, který by měl být schopen změřit intenzitu 
záření na stejné vzdálenosti jako je vzdálenost zdroje záření od vzorku. Fotoelektrický senzor 
radiometru by měl mít dobré kosinové charakteristiky. Kalibrace přístroje by měla být 
provedena na použitý zdroj UV záření, popřípadě upravena na citlivost v rámci rozsahu 
použitých vlnových délek, které je fotokatalyzátor schopen absorbovat. 

Přístroj na měření kontaktního úhlu by měl být schopen měřit v rozsahu kontaktních úhlů 
0° až 180°. Přesnost odečítání by měla být 0,1° a přesnost měření ± 1. Přístroj by měl být 
schopen měření kontaktního úhlu z obrazu kapky kapaliny na testovaném vzorku pomocí 
průměrování levého a pravého kontaktního úhlu v určitých časových intervalech. 

Organickým substrátem by měla být organická sloučenina jako kyselina olejová. 
Koncentrace kyseliny olejové by měla mít stanovený obsah kapilární plynovou 
chromatografií minimálně 60 %. Rozpouštědlem by měl být n-heptan, s koncentrací 
minimálně 60 %. 

Teplota v testovací laboratoři by měla být kontrolována a její hodnota by se měla 
pohybovat v rozmezí (23 ± 5) °C. Relativní vlhkost v laboratoři by se měla pohybovat 
v rozmezí od 40% do 70%. 

Standardní velikost testovaného vzorku by měla být 100 mm ± 2 mm. Při práci se vzorkem 
je třeba zamezit kontaminaci s organickými nebo jinými sloučeninami. Pokud z nějakého 
důvodu není možné zaručit standardní velikost, je třeba zhotovit vzorek velký natolik, aby 
bylo možné změřit kontaktní úhel na pěti různých místech vzorku. Testovaný vzorek by měl 
být vyráběn po pěti kusech. 

Vzorek fotokatalyzátoru by měl být ošetřen ozařováním UV zářením po dobu nejméně 
24 hodin. Intenzita tohoto záření by měla být 2 mW·cm−2 změřená UV radiometrem. Pokud je 
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to nezbytné, je možné vzorek před testováním omýt. Je nezbytné zabránit kontaktu vzorku 
s hydrofobními sloučeninami. 

Aplikace kyseliny olejové na povrch fotokatalyzátoru je možná dvěma způsoby, manuálně 
nebo namáčením. Při manuálním nanášení je vzorek umístěn fotokatalyzátorovou vrstvou 
nahoru a na jeho střed je nalito 200 µl kyseliny olejové, která je poté uniformně rozprostřena 
směrem do stran (toto je možné provést nevlněnou tkaninou). Hmotnost kyseliny olejové je 
třeba změřit vážením a měla by se pohybovat v rozmezí 2,0 mg ± 0,2 mg na 100 cm2. 
Při aplikaci namáčením je nezbytné nejprve připravit 0,5% roztok kyseliny olejové 
v n-heptanu. Testovaný vzorek se namočí do roztoku kyseliny olejové a je z něj vyjímán 
rychlostí 60 cm za minutu. Vzorek je poté sušen při 70 °C minimálně 15 min. 

Intenzita ozařování vzorku fotokatalyzátoru s organickým substrátem UV zářením by měla 
být volitelná. Při aplikování kyseliny olejové manuálně by intenzita měla dosahovat hodnoty 
(2,0 ± 0,1) mW·cm−2. Při aplikování kyseliny olejové namáčením by intenzita měla být 
(1,0 ± 0,1) mW·cm−2. 

Počáteční kontaktní úhel je změřen na pěti místech každého vzorku, tyto hodnoty jsou poté 
zprůměrovány. Tento průměr je označen jako kontaktní úhel před UV ozařováním. Velikost 
nanesené kapky destilované vody by měla být změřena dávkovačem přístroje na měření 
kontaktního úhlu. Měření počátečního kontaktního úhlu by mělo být provedeno v rozmezí 
3 až 5 s od nanesení kapky vody. Po zahájení záření na testovaný vzorek je třeba měřit 
kontaktní úhel v rozumných časových intervalech na pěti místech vzorku. Jejich 
zprůměrováním je získána hodnota kontaktního úhlu po n hodinách ozáření. Koeficient 
rozptylu kontaktního úhlu po n hodinách ozáření je získán ze tří po sobě jdoucích 
experimentech. Měření bylo správné, pokud je směrodatná odchylka menší než 10 %. 
Konečný kontaktní úhel je průměrem ze tří po sobě jdoucích měření.14 

 

1.3.1.2 Vyhodnocení 

Výpočet konečného kontaktního úhlu se řídí rovnicí (6): 

 
3

321 nnnx
θθθ ++= , (6) 

kde x  je průměr ze tří po sobě jdoucích měření, 1nθ  je kontaktní úhel po n1 hodinách, 2nθ  je 

kontaktní úhel po n2 hodinách a 3nθ  je kontaktní úhel po n3 hodinách. Poměr směrodatné 

odchylky a průměru měření by měl být menší nebo roven 10 %.14 

 

1.3.2 Stanovení (určení) fotokatalytické aktivity 

ISO 10678: 2010 – Určení fotokatalytické aktivity tuhých povrchů ve vodném roztoku 
degradací methylenové modři. Povrch se aktivuje zářením s vlnovou délkou 365 nm, 
methylenová modř v této oblasti neabsorbuje, čímž se stává vhodným barvivem pro tento test. 
Methylenová modř se v kontaktu s ozářeným fotokatalyzátorem postupně odbarví. Při testu se 
sleduje absorbance barviva při vlnové délce 665 nm. 

ISO 10676: 2010 – Testovací metoda pro účinnost čištění vody polovodičovými 
fotokatalytickými materiály měřením schopnosti tvorby aktivního kyslíku. Při testu probíhá 
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ozařování vzorku ve vodě s přídavkem dimethylsulfoxidu, který s hydroxilovými radikály 
přes několik meziproduktů velmi rychle tvoří kyselinu sírovou. 

ISO 22197 – Testovací metody pro určení účinnosti čištění vzduchu polovodičovými 
fotokatalytickými materiály. ISO 22197-1: 2007 pro oxid dusnatý. ISO 222197-2: 2011 pro 
acetaldehyd. ISO 22197-3: 2011 pro toluen. Další jsou v publikačním stádiu (pro formaldehyd 
a methylmercaptan).15 

 

1.4 LED 

1.4.1 Výroba 

Materiály na výrobu LED zahrnují polovodičové materiály, jak s přímým, tak s nepřímým 
zakázaným pásem, organické materiály a dokonce křemíkové materiály. Polovodiče 
s nepřímým zakázaným pásmem mají menší pravděpodobnost zářivé rekombinace, neboť 
zářivý přechod zahrnuje mřížkové vibrace. Hybnost fotonu je v porovnání s hybností 
elektronu menší, proto jsou polovodiče s přímým zakázaným pásem vhodnější pro výrobu 
LED než polovodiče s nepřímým zakázaným pásem. Avšak i polovodiče s nepřímým 
zakázaným pásem mohou být pro výrobu LED použité, musí však obsahovat příměsi, které 
pomáhají zachovat hybnost při přechodu (např. z GaP sloučenin dopovaných dusíkem, 
kyslíkem se vyrábí LED s emisí žlutého záření).16 

 

1.4.2 Základní vrstvy LED 

Pro výrobu červených, oranžových a žlutých LED se používají vrstvy arsenidů gallia. Tyto 
vrstvy mají vhodné vlastnosti, atomy jsou ve vrstvě pravidelně rozvržené a korespondují 
s rozvržením atomů v dalších vrstvách. Při jejich výrobě se nevyskytují skoro žádné defekty, 
které by výrazně omezovaly generování záření. Naneštěstí výroba modrých a zelených LED 
se s tímto problémem musí potýkat. Vrstvy těchto LED se označují jako nitridové, neboť se 
vyrábí z nitridů gallia s různými druhy příměsí (např. indium). Polovodič n tvoří nitrid gallia 
dopovaný křemíkem a polovodič p je nitrid gallia dopovaný hořčíkem. Hradlová vrstva 
vzniká mezi těmito dvěma vrstvami. Barva záření od fialové k zelené se koriguje poměrem 
gallia a india v hradlové vrstvě, přičemž nízký podíl india produkuje fialové záření a vyšší 
podíl india zelené záření. Ideálním substrátem tedy jsou různé nitridy gallia, ale výrobci 
obvykle používají safírové substráty. Je to kvůli velikosti plochy, kterou je třeba vyrobit bez 
vysokého podílu dislokací.5 Přehled nejdůležitějších výrobních materiálů různých typů LED 
a jejich vlastností shrnuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 Přehled a vlastnosti jednotlivých LED materiálů.16 

Polovodičový 
materiál 

Energie vyzařovaných 
fotonů [eV] 

Vlnová délka vyzařovaných 
fotonů [nm] 

Barva 
záření 

GaAs 
AlGaAs 

< 1,99 > 770 infračervená 

AlGaAs 
GaAsP 
AlGaInP 
GaP 

1,61–1,99 622–770 červená 
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GaAsP 
AlGaInP 
GaP 

1,99–2,08 597–622 oranžová 

GaAsP 
AlGaInP 
AlGaInP 

2,08–2,15 577–597 žlutá 

ZnSe 
InGaN 

2,15–2,52 455–492 modrá 

InGaN 2,73–3,18 390–455 fialová 
diamant 

3,18–6,2 

235 

ultrafialová 
AlGaN 390–227 
BN 215 
AlGaInN 390–210 
AlN 210 
 

Základním substrátem pro růst polovodičových vrstev modrých a UV LED tedy obvykle 
bývá safír nebo karbid křemičitý.17 Safír je monokrystal oxidu hlinitého s chemickým 
vzorcem Al2O3, který se přírodně nachází jako minerál korund.18 Chemický vzorec karbidu 
křemičitého je SiC, v přírodě se vyskytuje jako minerál moissanit.19 Nejčastěji se používá tzv. 
c-plane safír, označovaný také jako sapphire (0 0 0 1). Safír má vhodné fyzikální, chemické 
a optické vlastnosti. Je odolný vůči vysokým teplotám, teplotním výkyvům, vodě, erozi 
a poškrábání.20 Oba tyto substráty se bohužel také vyznačují dislokacemi, které dále 
zapříčiňují mřížkové dislokace mezi substrátem a dalšími vrstvami.17 

Další vrstvou jsou vysoce kvalitní polovodičové vrstvy. Tyto vrstvy tvoří několikanásobné 
hradlové vrstvy. Mezi těmito vrstvami a základním substrátem je templátová vrstva 
a supermřížková mezivrstva obalená pláštěm (plášť je tvořen z n-polovodiče). Supermřížková 
mezivrstva i plášť mohou být vyrobeny ze stejných sloučenin. Populární sloučeniny, které 
slouží jako několikanásobné hradlové vrstvy, jsou založené na AlGaN. Jsou to sloučeniny 
AlGaN, AlInGaN nebo InAlN.21 

Typický vzhled DEEP UV LED je vyobrazen na Obr. 7. Na obrázku jsou vyznačeny 
jednotlivé vrstvy složené z konkrétních sloučenin, ze kterých jsou běžně vyráběny. 
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Obr. 7 Typický design DEEP-UV-LED.22 

1.4.3 Dislokace 

Hlavním problémem, který je třeba vzít v potaz při výrobě LED, jsou mřížkové dislokace. 
Dislokace je nedokonalost krystalu. V krystalové mřížce na určitých místech chybí vrstvy 
atomů. Předpokládá se, že se dislokace tvoří při formování krystalu (růstu), popřípadě se 
mohou vytvořit u trhlin nebo zářezů na povrchu krystalu. Pokud dislokace vznikne, může se 
v krystalu poměrně volně pohybovat, a způsobuje další deformace. Dislokace se může naopak 
zastavit při střetu s jiným druhem defektu v krystalu. Při růstu krystalu se každý atom 
umísťuje do prostoru tak, aby měl co nejnižší energii. Pokud je atom obklopen ostatními 
atomy, jeho energie je minimální. Pokud se v krystalu nachází dislokace, nový přirůstající 
atom se umístí právě do místa s dislokací s větší pravděpodobností, než na hladký povrch. Při 
umístění na hladkém povrchu je atom s povrchem spojen pouze jednou vazbou a jeho energie 
není minimální. Naopak při jeho umístění do dislokace je nasyceno více vazeb.23 Pro dosažení 
vysokotransparentních mřížkových vrstev s nízkou hustotou dislokací, se používají nové 
techniky růstu polovodičových vrstev.21 

 

1.4.4 Metody růstu polovodičových vrstev 

Heterostrukturní polovodičové vrstvy se připravují epitaxiálními technologiemi. Epitaxiální 
technologie zahrnují přípravu mřížkově přizpůsobených vrstev jednoho polovodiče na jiném 
materiálu.2 
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1.4.4.1 Epitaxe z molekulárních svazků 

Epitaxe z molekulárních svazků, zkratkou MBE z anglického sousloví „molecular beam 
epitaxy“.2 MBE je proces růstu tenkých, epitaxiálních vrstev různých materiálů (oxidy, 
polovodiče, kovy). Nejběžnějším a původním materiálem využívajícím tuto metodu, jsou 
polovodiče. Molekulární svazky jednotlivých atomů a molekul polovodičového materiálu 
dopadají na zahřátý krystal v ultravysokém vakuu. Krystal je upraven tak, aby měl skoro 
atomárně hladký povrch. Touto technikou je možné vyrobit jedinečné struktury, jako jsou 
několikanásobné hradlové vrstvy (místo styku p a n polovodiče), supermřížky, lasery atd. 
MBE struktury jsou velice blízké modelovým, kvůli čistému růstovému prostředí a důkladné 
kontrole procesu. Jednou z nevýhod této techniky je její dlouhá doba trvání.24 

 

1.4.4.2 Epitaxe z kapalné fáze 

Epitaxe z kapalné fáze, zkratkou LPE, je anglicky „liquid-phase epitaxy“.2 Tato metoda je 
založená na depozici vrstvy z kapalné fáze. Průběh spočívá v kontaktu krystalu substrátu 
s přesyceným roztokem. Na substrátu začne narůstat vrstva s odpovídající krystalovou 
mřížkou. Tloušťku filmu lze regulovat nastavením růstové teploty a dobou kontaktu substrátu 
s roztokem. LPE procesem vznikají vysokokvalitní krystaly, neboť teplota růstu je velmi 
blízká rovnovážné teplotě. Rychlostní konstanta růstu je velmi vysoká (dokonce o jeden až 
dva řády vyšší než u VPE), což umožňuje vznik tlustých epitaxiálních filmů s vysokou 
účinností. U této metody není potřeba vysokého vakua, jako např. u VPE nebo MBE, což jí 
přináší i určitou finanční výhodu.25 

 

1.4.4.3 Epitaxe z plynné fáze 

Epitaxe z plynné fáze, zkratkou VPE, anglicky „vapour-phase epitaxy“.2 Významnější 
metodou je MOVPE, což je modifikace VPE, která je obohacena o metaloorganické složky. 
MOVPE je obvykle prováděna v kontinuálním proudění plynů, zahrnuje nanášení vrstev 
z kovových prekurzorů alkylů, které reagují s amoniakem. Pro snížení reakční teploty se 
místo amoniaku používají azidové sloučeniny nebo 1,1-dimethylhydrazin. Do reaktoru je 
injektován čistý plyn, jehož atomy tvoří na povrchu substrátu tenkou vrstvu. Na povrchu 
dochází k reakci plynu se substrátem a tvoří se požadovaná polovodičová vrstva. MOVPE se 
také označuje jako MOCVD („metal-organic chemical vapour deposition“).25 

 

1.4.4.4 Metaloorganická epitaxe z plynné fáze podpořená migrací 

Zkratka metody, MOVPE, anglicky znamená „migration enhanced metal-organic chemical 
vapour deposition“. Jedná se tedy o druh MOVPE techniky. MEMOCVD technika výrazně 
snižuje hustotu růstových defektů, vytváří vysokokvalitní, velmi úzké vrstvy (s hradlovými 
vrstvami s tloušťkou menší než 2 nm) s ostrým přechodem heterostruktur. Tlak v růstovém 
reaktoru je přibližně 400 kPa a je udržován konstantní, teplota se pohybuje okolo 1 000 °C. 
Zařízení, vyrobená touto technikou, mají značně zvýšenou životnost.26 
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1.4.4.5 Epitaxiální příčný růst 

Anglická zkratka ELO, též ELOG, znamená „epitaxial laterally overgrown“. Tato metoda 
výrazně potlačuje hustotu dislokací v polovodičových vrstvách.21 Vrstvy, vyrobené touto 
metodou, mají jednolitý a hladký povrch. UV LED vyrobené ELO technikou mají až 27× 
vyšší výkon než LED vyrobené technikou bez metody ELO.17 

 

1.4.5 Důsledek molárního podílu Al ve struktuře 

Sloučeniny AlN/GaN/InN svým vyzařováním pokrývají celou UV-oblast. Šířka jejich 
zakázaného pásu závisí na molárním podílu jednotlivých prvků podle: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xbxExExxE ggg −⋅−⋅+⋅−= 1AlNGaN1 . (7) 

Výpočet zakázaných pásů vybraných sloučenin se provádí dle následujících vzorců: 

( )xx,x,, xx −⋅−+− 142652770:NInGa 1 , 

( )xxx,,xx −⋅−+− 1862420 :NGaAl 1 , 

( )xxx,xx −⋅−+− 10,351,5770 :NInAl 1 , 

kde x je molární zlomek daného prvku. Po dosazení příslušného molárního zlomku do vzorce, 
vyjde hodnota zakázaného pásu v jednotkách eV (elektronvolty). 

Vyzařovaná vlnová délka je navíc závislá na molárním podílu Al ve struktuře LED. Tato 
závislost byla zjištěna díky fotoluminiscenční spektroskopické studii a zobrazuje ji graf na 
Obr. 8. 

 

Obr. 8 Závislost vlnové délky záření na molární frakci Al ve struktuře AlxGa1−xN.22 

Výroba DUV LED požaduje vysoký molární podíl Al.22 Tento vysoký molární podíl 
redukuje absorpci záření polovodičovou vrstvou, ale zároveň bohužel zvyšuje 
pravděpodobnost nezářivých rekombinací.21 Je tedy nutné vyvážit vysokou pohyblivost 



25 
 

a koncentraci nosičů elektrického náboje a zároveň zajistit nízkou absorpci vrstvami p-AlGaN 
(supermřížkové mezivrstvy). Absorpce p-kontaktu je o 90 % vyšší (pro DUV LED 
s vlnovými délkami kratšími 300 nm) bez přítomnosti p-AlGaN supermřížkové vrstvy. 
Přítomnost této vrstvy snižuje absorpci záření až na 30 %.27 

 

1.4.6 Vnit řní kvantová účinnost 

Injekční proud způsobuje vzrůst stacionární koncentrace nosičů náboje, čímž způsobí zářivou 

rekombinaci v oblasti přechodu. Celkově touto oblastí projde 
e

i
 počtu nosičů náboje za 

jednotku času, přičemž e je elementární náboj elektronu a i je elektrický injekční proud. 
Vnitřní tok fotonů Φ  je vyjádřen: 

 
e

i
ηΦ i= , (8) 

kde iη  je vnitřní kvantová účinnost. Tato rovnice popisuje produkci fotonů elektrony v LED. 

Vnitřní kvantová účinnost vyjadřuje poměr generovaného toku fotonů k injektovaným 
elektronům (díky injekčnímu proudu).2 

Vnitřní kvantová účinnost závisí na poměru mezi zářivou a nezářivou rekombinací. 
Pro konkrétní případ AlGaN LED je díky velkému počtu defektů při pokojové teplotě podíl 
nezářivých rekombinací vyšší než podíl zářivých rekombinací. Přičemž hustota nezářivých 
rekombinací roste se zvyšujícím se molárním podílem Al ve struktuře diody. Snížením teploty 
se potlačí nezářivé rekombinace. Díky tomuto předpokladu lze experimentálně odhadnout 
velikost vnitřní kvantové účinnosti. Účinnost emise záření se řídí vztahem: 

 

EX

EX

PL

PL

PL

h

h
C

ν

νη

⋅

⋅⋅=
I

I

, (9) 

kde PLI  je intenzita emise, součin PLh ν⋅  je energie emise, EXI  intenzita excitace (excitačního 

záření) a součin EXh ν⋅  je intenzita excitace. Konstanta C zajišťuje neměnné podmínky 

excitace a detekce fotonů během experimentu a zajišťuje, že EXh ν⋅  má vyšší energetickou 

hodnotu než zakázaný pás. Díky tomu je možné pozorovat změnu intenzity emise jako 
teplotní závislost vnitřní kvantové účinnosti. Měří se závislost fotoluminiscence na teplotě, 
přičemž je určen předpoklad, že 100% luminiscenci odpovídá termodynamická teplota 
přibližně 0 K.21 

Z grafu na Obr. 9 jasně vyplývá závislost fotoluminiscence nejen na teplotě, ale i na 
intenzitě excitačního záření. 
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Obr. 9 Závislost účinnosti fotoluminiscence na teplotě při intenzitě excitačního záření 200 kW·cm−2 

(symbol trojúhelníku) a 3 kW·cm−2 (symbol kruhu) pro Al0,35Ga0,65N.21 

Tato závislost je důležitá pro výrobu AlGaN LED. Zvýšení vnitřní kvantové účinnosti se 
dosahuje použitím vysokokvalitních polovodičových vrstev s nízkým obsahem dislokací27 
s optimalizací výrobní teploty (růst AlGaN vrstev) a vylepšením vkládaných 
supermřížkových mezivrstev.16 

 

1.4.7 UV oblast elektromagnetického záření 

Elektromagnetické záření se podle vlnové délky dělí na několik oblastí. Jednou z oblastí 
je UV oblast. Region UV záření má rozmezí vlnových délek od 200 nm do 400 nm. Oblast se 
ještě dále dělí na podoblasti. Jsou to UV-A (vlnové délky záření 315–400 nm), UV-B (vlnové 
délky záření 280–315 nm) a UV-C (vlnové délky záření < 280 nm) oblasti.21 Oblast UV-A 
tvoří 7 % celkového slunečního záření, UV-B 1,5 % celkového slunečního záření a UV-C 
0,5 % celkového slunečního záření. Tyto oblasti se vzájemně liší energií, kterou nesou fotony. 
Z definice energie fotonu vyplývá nepřímá úměrnost mezi vlnovou délkou záření a energií 
fotonů: 

 λ
ν ch

h
⋅=⋅=E , (10) 

kde E je energie fotonu, c je rychlost elektromagnetického záření ve vakuu, h je Planckova 
konstanta, λ je vlnová délka záření a ν je frekvence záření. Z toho vztahu vyplývá, že čím 
nižší je hodnota vlnové délky, tím má příslušný foton (kvantum elektromagnetického záření) 
vyšší energii.23 Právě tento fakt je pro fotokatalýzu velice důležitý. 
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1.4.8 Současné trendy a aplikace 

LED mají proti běžným zdrojům UV záření ohromnou výhodu v tom, že jsou kompaktní, 
robustní a energeticky účinné. Mají perspektivní budoucnost se zvyšováním energetického 
výkonu, prodloužení životnosti a snížení finanční hodnoty.21 V dnešní době LED nahrazují 
žhavené a fluorescenční lampy.16 

Momentálně je uplatnění UV-LED největší na poli desinfekce vody. Hlavní technologie 
desinfekce vody zahrnují chloraci, ozonizaci a UV ošetření. Ošetření UV zářením je 
ekologičtější než chlorace a jeho uplatnění se rozrůstá. Běžně se pro čištění vody používá 
rtuťová zářivka s vlnovou délkou záření 253,7 nm. Výkon dnešních UV-LED je již ale 
dostatečný ke zničení jak bakterií, tak virů, přičemž odstranění virů z vody obvykle požaduje 
vyšší energetickou hodnotu záření. Hlavní výhodou LED je, že si lze snadno zvolit zařízení 
s požadovanou vlnovou délkou, např. právě pro ničení virů.21 

Vhodnou kombinací je použití UV-LED zdroje záření a fotokatalýzy k výborné desinfekci 
vody. Takovýto systém je vhodný pro odstranění virů, bakterií a organických nečistot 
z vody.28 

Dalším polem uplatnění UV záření je dekontaminace různých povrchů (potravinářský 
průmysl, medicína apod.). Pro tyto účely se často používají DEEP-UV-LED s vlnovými 
délkami v rozmezí 260–280 nm. Použití zařízení je velice snadné a v praxi jednoduše 
využitelné. Přístroje jsou díky LED technologii účinné, malé a přenosné. Při propojení 
DEEP-UV dekontaminačního zařízení s detekcí kontaminace, je možné přímo na místě získat 
informaci o kontaminaci, a zároveň udržovat hladinu kontaminace pod přípustnou hladinou. 
Pro místní dekontaminaci bylo dokonce vyvinuto UV desinfekční pero, kterým stačí posvítit 
na povrch, který je třeba dekontaminovat.22 

Díky širokému spektru vyzařovaných vlnových délek jsou LED atraktivním zdrojem záření 
pro selektivní excitace. Přístroje obsahující UV LED se využívají v dentologii, pro zubní 
výplně. Černé světlo (záření s vlnovou délkou přibližně 370 nm) je lákavé pro noční hmyz, 
proto je možné UV LED využít i pro hubení hmyzu. Černé světlo se navíc používá 
v kriminalistice a odhalování padělků.21 

DEEP-UV-LED budou stále častěji nahrazovat dnešní nepraktické zdroje UV záření. Jsou 
mnohem efektivnější, levnější, kompatibilnější a celkově je lze prakticky lépe používat. LED 
mají dokonce delší životnost.27, 29 

Běžné LED vyzařující záření ve viditelné oblasti mají dalekosáhlé využití. Využívají se 
jako zdroje umělého osvětlení, jak bílého tak barevného. Jako zdroje umělého osvětlení se 
používají nejčastěji v seskupení. Červené a modré LED se využívají v zemědělství 
k urychlení růstu rostlin. Chlorofyl a karoten reagují na vlnové délky odpovídající modrému 
a červenému záření, tato dvě přírodní barviva jsou odpovědná za absorpci záření, které je 
využito k fotosyntéze. LED se využívají i v medicíně, např. při fototerapii kožních 
onemocnění, jako jsou novorozenecká žloutenka apod.16 

 

1.5 Kontaktní úhel 

Systém, který se skládá z několika navzájem nemísitelných fází, se vždy uspořádá tak, aby 
součet energií všech fázových rozhraní byl minimální (ve stavu rovnováhy). Pokud dojde 
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ke styku kapaliny s povrchem nerozpustné pevné látky, začnou se uplatňovat tři mezifázové 
energie. Těmito energiemi jsou: povrchová energie tuhé látky, mezifázová energie mezi tuhou 
látkou a kapalinou a povrchová energie kapaliny.30 

Styk pevné, kapalné fáze a plynné fáze popisuje Youngova rovnice: 

 ϑγγγ coslg,sl,sg, += , (11) 

kde sg ,γ  je povrchové napětí na rozhraní plynu a pevné látky, sl ,γ  je povrchové napětí na 

rozhraní kapaliny a pevné látky, lg,γ  je povrchové napětí na rozhraní plynu a kapaliny a ϑ  je 

kontaktní úhel. Kontaktní úhel je definován jako úhel, který svírají tři navzájem se stýkající 
nemísitelné fáze.30 Kontaktní úhel je zobrazen na Obr. 10. Na obrázku je vyznačené 
povrchové napětí na rozhraní plynu a pevné látky, povrchové napětí na rozhraní kapaliny 
a pevné látky a povrchové napětí na rozhraní plynu a kapaliny. 

 

Obr. 10 Jednotlivá povrchová napětí na rozhraní fází a kontaktní úhel. 

Velikost kontaktního úhlu závisí na vlastnostech povrchů. Pro liofilní povrch platí, že 
velikost kontaktního úhlu je v rozmezí 0–90° a daná kapalina smáčí daný povrch. Naopak pro 
lyofobní povrch má kontaktní úhel velikost 90–180° a kapalina daný povrch nesmáčí. Pokud 
jsou oba tyto jevy aplikovány na vodu, jakožto kapalinu umístěnou na povrchu dané látky, 
jedná se o látky hydrofilní nebo hydrofobní. V případě, že levá strana rovnice (11) bude větší 
než její pravá strana, dojde k rozetření kapaliny na povrchu pevné látky. Pro limitní hodnotu 
kontaktního úhlu 0° dojde k jevu totálního (dokonalého) smáčení, kdy styková plocha 
má nekonečně velkou hodnotu.  

Kontaktní úhel je prakticky úhel, který svírá povrch pevné látky s tečnou ke kapce 
kapaliny v místě styku pevné, kapalné a plynné fáze.30 

 

1.5.1  Harkinsův rozestírací koeficient 

Podmínka rozestření kapaliny na povrchu pevné látky nebo jiné kapaliny, je často vyjádřena 
pomocí Harkinsova rozestíracího koeficientu (HRK), který je definován jako rozdíl 
povrchových napětí na rozhraní tří fází podle rovnice (12): 

 lg,sl,sg, γγγ −−=S  (12) 
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V případě, že je HRK větší než nula, dochází k rozestření kapky kapaliny na tuhém 
povrchu. Pokud je menší než nula, kapalina daný povrch nesmáčí a pokud je roven nule, 
dojde k totálnímu (dokonalému) smáčení.30 

 

1.6 Optická spektrometrie 

Spektrální metody jsou založené na interakci mezi látkou a zářením. Během těchto interakcí 
dochází k výměně energie mezi zářením a látkou. Metody se dělí na absorpční a emisní, podle 
toho, jestli vzorek energii emituje, nebo pohlcuje. U absorpční spektrometrie je sledováno 
pohlcování záření vzorkem v určitém rozsahu vlnových délek z různých oblastí spektra 
elektromagnetického záření. Spektrum je závislost míry intenzity záření na vlnové délce. 
Intenzita záření je zářivý (světelný) tok dopadající na plochu, přičemž zářivý tok je míra 
zářivého výkonu. Zářivý tok se značí eΦ , jeho jednotka je J·s−1 = W. Ozáření (intenzita 

ozáření) se označuje eE , jeho jednotka je W·m−2.2 

Optické vlákno je válcový dielektrický vlnovod.2 Dielektrikum je nevodivé prostředí, které 
obsahuje vázané nosiče elektrického náboje, které se ve vnějším elektrickém poli nemohou 
pohybovat do takové vzdálenosti, aby mohly neutralizovat účinky vnějšího elektrického 
pole.31 Vlákno je vyrobené z nízkoztrátového materiálu, nejčastěji je tímto materiálem tavené 
křemenné sklo vysoké chemické čistoty. Vnitřek vlákna má vyšší hodnotu indexu lomu než 
jeho plášť. Tím je zaručeno šíření paprsků podél osy vlákna prostřednictvím úplného odrazu 
paprsků záření.2 Index lomu n charakterizuje průchod světla daným prostředím. Je dán 
poměrem rychlosti záření ve vakuu a rychlosti záření v daném prostředí.31 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Chemikálie, zařízení a software 

Isopropoxid titaničitý, Sigma–Aldrich 

Kyselina stearová, Sigma–Aldrich 

Kyselina sírová, Sigma–Aldrich 

2,6-dichlorindofenol, Sigma–Aldrich 

Neodisher, Dr. Weigert 

P50, Tensogal 

Xylen, Penta 

Triton X 102, Sigma–Aldrich 

Toluen, Penta 

Isopropylalkohol, Penta 

UV-LED UVLUX305-HL-3, Roithner Lasertechnik 

UV-LED UVLUX320-HL-3, Roithner Lasertechnik 

UV-LED XSL-370-TB-5, Roithner Lasertechnik 

UV-LED R1L5M-4P0A2-01, Roithner Lasertechnik 

Matice 16 světloemitujících diod UV-LED XSL-365-5E, Roithner Lasertechnik 

Spektrofotometr RedTide USB650 UV, Ocean Optics 

Zdroj záření LSC 2568, Ocean Optics 

Optické vlákno P600-2-SR 

Optické vlákno T300-RT-UV-VIS 

Kosinový sběrač záření, Ocean Optics 

Dimatix 2831, FujiFilm 

Contact Angle System OCA, Dataphysics 

Radiometr Irradiance Meter X07, Gigahertz-Optik 

Chromový filtr, dílny FCH VUT v Brně 

Rotační reaktor, dílny FCH VUT v Brně 

Software Spectra Suite, Ocean Optics 

Software SCA20, Dataphysics 
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2.2 Emisní spektra jednotlivých LED 

Pro experiment byly vybrány LED UVLUX305-HL-3, UVLUX320-HL-3, XSL-370-TB-5 
a R1L5M-4P0A2-01. Jejich charakteristiku zobrazuje Tabulka 2. 

Tabulka 2 Charakteristika jednotlivých LED 

Vlnová délka [nm] Elektrický proud [mA]  Firemní označení 

305 20–80 UVLUX305-HL-3 

320 20–80 UVLUX320-HL-3 

370 < 25 XSL-370-TB-5 

385 < 25 R1L5M-4P0A2-01 

 

Emisní spektra byla proměřena pomocí spektrofotometru Red Tide USB650 UV. Signál 
byl přenášen pomocí optického vlákna P600-2-SR, na které byl pro snímání UV záření 
umístěn kosinový sběrač. Vzdálenost epoxidového pouzdra LED od kosinového sběrače byla 
volitelná v rozsahu 0–9,3 cm. Volitelná vzdálenost byla uskutečněná pomocí měchové 
komory, která je zobrazená na Obr. 11. 

 

Obr. 11 Schéma měchové komory. 

Kalibrace spektrometru byla provedena se zdrojem záření LSC 2568, určeném pro 
kalibraci. Pro vyhodnocení byl použit software Spectra Suite. Aby bylo zabráněno saturaci 
spektrofotometru příliš intenzívním zářením, byl použitý chromový filtr, který byl předřazen 
před kosinový sběrač. Filtr tvořilo křemenné sklo tloušťky 1 mm s napařenou vrstvou chromu. 
Filtr způsobil zeslabení UV záření, a tím zabránil saturaci. Spektrum filtru je zobrazeno na 
Obr. 12. 
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Obr. 12 Spektrum chromového filtru. 

Intenzita záření diod byla upravena o hodnoty zeslabení chromovým filtrem. Měření bylo 
provedeno při pracovní vzdálenosti 16,5 mm (vzdálenost epoxidového pouzdra od 
kosinového sběrače). Intenzita záření každé LED byla korigována pomocí hodnoty 
elektrického proudu, který do ní byl přiváděn. 

 

2.3 M ěření kontaktního úhlu 

Byl proměřen kontaktní úhel deionizované vody na substrátu, který se skládal 
z mikroskopického skla, oxidu titaničitého a kyseliny stearové. Oxid titaničitý a kyselina 
stearová se na sklo nanášely pomocí materiálového tisku. K tisku byla použita materiálová 
tiskárna Fujifilm Dimatix 2831. 

 

2.3.1 Mikroskopická skla 

Před tiskem byla skla opláchnuta v Neodisheru (silně alkalický tenzid), vodě a 1% P50 
(tenzid, působí jako kompatibilizátor pro pozdější nanášení vrstev oxidu titaničitého). 
Mikroskopické sklo bylo před nanesením vrstev oxidu titaničitého a kyseliny stearové 
vyvařeno 60 min v 9 mol·dm−3 kyselině sírové, aby byly z jeho povrchu odstraněny sodné 
kationty. Migrace sodných kationtů ovlivňuje krystalizaci oxidu titaničitého. 

 

2.3.2 Oxid titani čitý 

Pro přípravu oxidu titaničitého bylo použito rozpouštědlo, které se skládalo z 15,3 ml xylenu, 
který byl smíchán s 2,5 ml neiontově povrchově aktivní látkou Triton X 102 a 0,06 ml 
demineralizované vody, směs byla 10 min míchána. Do směsi rozpouštědla byl poté nakapán 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
O

pt
ic

ká
 h

us
to

ta

Vlnová délka [nm]



33 
 

1,0 ml isopropoxidu titaničitého (99,999%) dokud roztok nenabyl tmavě žlutou barvu.32 Tento 
roztok byl poté použit pro materiálový tisk. Velikost natisknuté plochy oxidu titaničitého na 
mikroskopickém skle byla 2×2 cm. Teplota substrátu při tisku byla 40 °C, vzorek byl nanášen 
16ti tryskami z tiskové cartridge, stupeň vytočení tiskové hlavy byl 45 °, tj. kapky byly od 
sebe vzdálené 20 µm. Na pracovní ploše 4 cm2 jedné vrstvy oxidu titaničitého je tedy celkem 
1 002 001 kapek. Pro experiment byly natištěny postupně 1–4 vrstvy oxidu titaničitého, pro 
další experiment 3 vrstvy oxidu titaničitého. Po vytisknutí vrstev byly vzorky kalcinovány po 
dobu 6,5 h při 450 °C vzduchem. 

 

2.3.3 Kyselina stearová 

Pro tisk byl použit roztok kyseliny stearové v toluenu o koncentraci 30 g·dm−3 o objemu 
1,0 ml, tento roztok byl smíchán s 9,0 ml isobutylalkoholu. Roztok byl tisknut materiálovou 
tiskárnou na vrstvu oxidu titaničitého na mikroskopickém skle. Velikost natisknuté plochy 
kyseliny stearové na oxidu titaničitém je shodná s velikostí plochy oxidu titaničitého, tedy 
2×2 cm. Teplota substrátu při tisku byla 50 °C, vzorek byl nanášen 16ti tryskami z tiskové 
cartridge. Úhel vytočení tiskové hlavy byl 4,5 °, rozteč kapek 20 µm. Na pracovní ploše 4 cm2 
jedné vrstvy je celkem 1 002 001 kapek. Kyselina stearová byla na všechny vzorky nanesena 
ve dvou vrstvách. Její hmotnost (hmotnost 2 vrstev) na čtvereční jednotku délky byla 
0,01 mg·cm−2, což odpovídá 3,515·10−8 mol·cm−2. 

 

2.3.4 M ěření kontaktního úhlu 

Měření kontaktního úhlu bylo prováděno pomocí přístroje Contact Angle System OCA 
Vyhodnocení bylo provedeno pomocí software SCA20. Vzorek byl umístěn do měrné komory 
s nasycenými parami deionizované vody. Měrná komora spolu se všemi prvky je zobrazena 
na Obr. 13. 
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Obr. 13 Schematické znázornění měrné komory. 

Vzorek byl, před nanesením kapky vody, ponechán v komoře vždy minimálně 5 min. Poté 
byla na vzorek nanesena kapka deionizované vody pomocí jehly zasunuté do centrovací 
přechodky. Objem kapky byl 5 µl. Po nanesení kapky byl vzorek do 3–5 s ozařován UV 
zářením světloemitující diodou XSL-370-TB-5. Velikost kontaktního úhlu byla snímána 
každou minutu tak, že byl zprůměrován levý a pravý kontaktní úhel. Takto byly proměřeny 
vzorky s 1–4 vrstvami oxidu titaničitého a 2 vrstvami kyseliny stearové. Vzdálenost povrchu 
vzorku od povrchu epoxidového obalu diody byla 16,5 mm.  
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2.4 M ěření s rotačním reaktorem 

Pokles absorbance barviva 2,6-dichlorindofenolu (zkratka DCIP) byl proměřen pomocí 
rotačního reaktoru. Pokles absorbance DCIP je důsledkem změny jeho barvy vlivem UV 
aktivace vrstvy oxidu titaničitého. Rotační reaktor je zobrazen na Obr. 14. 

 

Obr. 14 Schematické znázornění rotačního reaktoru. 

Použitá koncentrace DCIP byla 2·10−5 mol·dm−3. Barvivo bylo rozpuštěno v destilované 
vodě. Zdroj UV záření byla matice 4×4 UV LED označených XSL-365-5E s maximem emise 
při 365 nm. Čtverec fotokatalyzátoru TiO2 o velikosti 4×4 cm byl natištěn na skleněný 
substrát velikosti 5×5 cm pomocí materiálového tisku stejným způsobem jako u experimentu 
s měřením kontaktního úhlu s tím rozdílem, že jedna vrstva natištěného oxidu titaničitého 
obsahovala 4 008 004 kapek (toto množství odpovídá potištěné pracovní ploše 16 cm2). Na 
skleněný substrát byly natištěny tři vrstvy oxidu titaničitého. 

Skleněný substrát s fotokatalyzátorem byl umístěn na rotační části reaktoru. Do rotační 
části bylo umístěno míchadélko, pomocí kterého se rotor točil při postavení na magnetickou 
míchačku. Vzorek barviva byl do reaktoru dávkován přes průtočnou celu. Průtok barviva 
celým systémem byl zajištěn peristaltickým čerpadlem.  
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V průtočné cele byl umístěn detektor (Ocean Optics) pro měření absorbance, detektor byl 
optickým vláknem T300-RT-UV-VIS spojen se spektrometrem Red Tide USB650 UV. Pro 
vyhodnocení byl použit software Spectra Suite. Vzorek byl na fotokatalytický substrát 
nanášen tryskou, umístěnou ve středu rotační části reaktoru. Tryska a odstředivá síla 
zajišťovala uniformní rozestření roztoku barviva na fotokatalytickém substrátu v tenké vrstvě. 
Vzdálenost UV zdroje záření od fotokatalytického substrátu byla 38 mm. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Hlavním cílem této práce bylo prozkoumat využití DEEP-UV-LED na fotokatalytickou 
aktivitu. Cíl byl uskutečňován proměřováním kontaktního úhlu kapky vody na 
fotokatalytickém substrátu, a změnou absorbance DCIP v přítomnosti fotokatalyzátoru a UV 
záření. 

 

3.1 Spektra UV-LED 

Spektrometrem byla naměřena spektra UV-LED, přičemž před optické vlákno byl předřazen 
chromový filtr. Každé vlnové délce byla přiřazena hodnota optické hustoty zařazeného filtru 
(vycházející z grafu na Obr. 12). Intenzita záření byla vypočítána dle rovnice (13): 

 
Cr

Cr
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i

E
EEE −
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kde E0 je skutečná intenzita záření, Ei je naměřená intenzita záření s předřazeným filtrem 
a DCr je optická hustota chromového filtru. 

Jednotlivá spektra UV-LED jsou zobrazena na Obr. 15–Obr. 18. 

 

Obr. 15 Spektrum záření UVLUX305-HL-3. 
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Obr. 16 Spektrum záření UVLUX320-HL-3. 

 

Obr. 17 Spektrum záření XSL-370-TB-5. 
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Obr. 18 Spektrum záření R1L5M-4P0A2-01. 

Z grafů na předchozích obrázcích byla pomocí integrační metody určena intenzita záření 
pro jednotlivé proudy pro jednotlivé LED. Poté byla pro každou LED zhotovena kalibrační 
křivka závislosti intenzity záření na elektrickém proudu, ze které byla určena hodnota 
elektrického proudu, který je zapotřebí, aby bylo dosaženo požadované intenzity záření 
přibližně 2,0 mW·cm−2. Poté, co byly zjištěny požadované hodnoty elektrických proudů, bylo 
proměřeno spektrum znovu, tentokráte s konstantní hodnotou elektrického proudu 
a s proměnnou vzdálenosti epoxidového pouzdra LED od kosinového sběrače. Tato 
vzdálenost byla 10,5–22,5 mm s krokem 2,0 mm. Poté byla sestrojena druhá kalibrační křivka 
závislosti intenzity záření na pracovní vzdálenosti. Kalibrační křivky pro jednotlivé LED jsou 
zobrazeny na Obr. 19–Obr. 22. 
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Obr. 19 Kalibrační závislost intenzity záření na pracovní vzdálenosti pro UVLUX305-HL-3. 

 

Obr. 20 Kalibrační závislost intenzity záření na pracovní vzdálenosti pro UVLUX320-HL-3. 
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Obr. 21 Kalibrační závislost intenzity záření na pracovní vzdálenosti pro XSL-370-TB-5. 

 

Obr. 22 Kalibrační závislost intenzity záření na pracovní vzdálenosti pro R1L5M-4P0A2-01. 

Z těchto kalibračních křivek byly stanoveny přesné hodnoty intenzit UV záření ve 
vzdálenosti 16,5 mm pro všechny LED, tato vzdálenost odpovídá pracovní vzdálenosti 
v měrné cele pro měření kontaktního úhlu. Vypočítané hodnoty intenzity záření a elektrického 
proudu zobrazuje Tabulka 3. 
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Tabulka 3 Přehled intenzity záření a elektrického proudu pro jednotlivé LED 

Firemní označení λmax uváděná výrobcem 
[nm] 

λmax skutečná 
[nm]  

Ee 
[mW·cm−2] 

I 
[mA] 

UVLUX305-HL-3 305 311 2,12 66,90 

UVLUX320-HL-3 320 337 2,07 35,30 

XSL-370-TB-5 370 374 2,04 9,30 

R1L5M-4P0A2-01 385 384 2,00 10,30 

 

3.2 Test podle ISO 27448/2009 

Intenzita UV záření XSL-370-TB-5 byla 5,74 mW·cm−2. Tato intenzita byla vypočítána 
z kalibrační křivky závislosti intenzity záření na elektrickém proudu pro tuto konkrétní 
UV-LED. Aby bylo možné porovnat jednotlivé vrstvy mezi sebou, byl zaveden relativní 
kontaktní úhel. Tento úhel byl spočítán tak, že jednotlivé hodnoty kontaktního úhlu byly 
poděleny počátečním kontaktním úhlem. Výsledky jsou zobrazeny na Obr. 23. 

 

Obr. 23 Závislost relativního kontaktního úhlu na čase ozáření UV zářením. 

Z grafu na Obr. 23 vyplývá, že nejrychlejší a nejúčinnější reakce rozkladu kyseliny 
stearové probíhá na 4 vrstvách fotokatalyzátoru TiO2. Jelikož ale při materiálovém tisku 
4 vrstev TiO2 dochází ke značnému popraskání těchto vrstev, pro další experimenty byl 
vybrán vzorek se třemi vrstvami fotokatalyzátoru. 

Další měření bylo provedeno se všemi světloemitujícími diodami. Na mikroskopické sklo 
byly natištěny 3 vrstvy oxidu titaničitého a 2 vrstvy kyseliny stearové stejným způsobem jako 
v předchozím experimentu. Experiment probíhal v reaktoru zobrazeném na Obr. 13. Tento 
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experiment slouží k posouzení fotokatalytické aktivity pod UV zářením s různou energií 
vyzařovaných fotonů. Použitou intenzitu jednotlivých LED shrnuje Tabulka 3. Aby bylo 
možné posoudit fotokatalytickou aktivitu pro použité LED, bylo provedeno i měření bez 
přítomnosti UV záření. Graf závislosti relativního kontaktního úhlu na čase je zobrazen na 
Obr. 24. 

 

Obr. 24 Závislost relativního kontaktního úhlu na čase při ozáření různými druhy LED a bez 

ozáření UV. 

Odbourání kyseliny stearové bylo provedeno pod UV zářením ze čtyř UV-LED. Z grafu na 
Obr. 24 vyplývá, že R1L5M-4P0A2-01 a XSL-370-TB-5 mají téměř shodný účinek na 
fotokatalytické odbourání kyseliny stearové. Oxid titaničitý absorbuje záření s vlnovou 
délkou přibližně při 380 nm, což je potvrzeno tím, že odbourání kyseliny stearové 
s R1L5M-4P0A2-01 se chová přibližně stejně jako odbourání bez UV záření. Odbourání 
kyseliny stearové pomocí UVLUX320-HL-3 je výrazně rychlejší než odbourání pomocí 
XSL-370-TB-5, zde se projevuje vyšší energie vyzařovaných fotonů. Nejrychlejší 
a nejúčinnější odbourání kyseliny stearové je pomocí UVLUX305-HL-3, která má nejkratší 
vlnovou délku záření a tím pádem nejvyšší energii fotonů. 

Pro odbourání kyseliny stearové je nezbytné použít UV-LED s maximální intenzitou při 
vlnové délce menší než 385 nm. Pokud je nezbytné zachovat intenzitu záření 2 mW·cm−2 je 
vhodné tuto hranici posunout pod 370 nm. Při vyšších intenzitách záření je možné použít 
i LED s vlnovými délkami kolem 370 nm, což potvrzuje graf na Obr. 23. 

Zhotovené kalibrační křivky závislostí intenzity záření na pracovní vzdálenosti je možné 
použít i pro další experimenty, neboť poskytují informaci o chování diod v závislosti na 
volitelné pracovní vzdálenosti. 
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3.3 Test na tenké vrstvě rotačního reaktoru 

Pro hodnocení fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého pomocí poklesu absorbance DCIP 
bylo třeba proměřit intenzitu matice 16 světloemitujících diod UV-LED XSL-365-5E. 
Proměření intenzity LED bylo provedeno radiometrem. Intenzita byla proměřena v různých 
vzdálenostech od detektoru a ve čtyřech různých místech LED matice (tato intenzita byla 
zprůměrována). Intenzita záření LED matice byla pro pracovní vzdálenost 38,0 mm 
0,76 mW·cm−2. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v grafu na Obr. 25. 

 

Obr. 25 Závislost intenzity záření na vzdálenosti pro matici LED. 

Z rovnice lineární regrese byla určena vzdálenost matice LED od povrchu 
fotokatalytického substrátu tak, aby vyzařovaná intenzita matice LED byla 1,0 mW·cm−2 (tato 
hodnota byla zvolena v souladu s ISO 27448/2009). Tato vzdálenost je 20,4 mm. 

Při měření absorbance barviva DCIP nebyl zjištěn klesající trend. Bylo naměřeno pouze 
kolísání absorbance kolem jisté střední hodnoty, a proto tato závislost nebyla do práce ani 
uvedena. Z tohoto měření tedy vyplývá, že použitá intenzita UV záření 0,76 mW·cm−2 není 
v žádném případě dostatečná k fotokatalytickému odbarvení DCIP. 

Pokud bychom chtěli použít normovanou intenzitu 1,00 mW·cm−2, bylo by nezbytné 
upravit rotační reaktor tak, aby vzdálenost epoxidových pouzder LED od fotokatalytického 
substrátu byla 20,4 mm. Tato hodnota vychází z rovnice lineární regrese kalibrační křivky na 
Obr. 25. 

  

−5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

y = 1,499−0,022·x

In
te

nz
ita

 z
áře

n
í [

m
W

·c
m−2

]

Vzdálenost [mm]



45 
 

4 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá alternativním zdrojem UV záření, LED. Teoretická část shrnuje 
poznatky o dnes využívaných LED zdrojích záření, které mají množství výhod oproti 
konvenčním zdrojům UV záření. 

Svět se v posledních letech ubírá směrem k ekologickému hospodaření. Fotokatalýza je 
s ekologií nepochybně spjatá, proto se její využití stále rozrůstá. K fotokatalytické reakci je 
nezbytný zdroj záření. LED jsou účinné a šetrné zdroje UV záření a jejich produkce roste. 

Experimentální část této bakalářské práce potvrzuje, že je výhodné používat LED jako 
zdroje UV záření pro fotokatalytickou reakci. Pokud použijeme vhodnou LED s vhodnou 
vlnovou délkou, k rozkladu látky umístěné na fotokatalytickém substrátu dojde v rozmezí 
několika minut až pár hodin. Při sledování poklesu kontaktního úhlu kapky vody byl použit 
substrát kyseliny stearové, který se časem hydrofilizoval. Kyselina stearová představuje 
simulaci mastnoty, kterou je potřeba odstranit např. u samočistících povrchů. Použití 
DEEP-UV-LED jako zdroje UV záření pro fotokatalytickou reakci je vhodné. 

Pro použití rotačního reaktoru k odbarvení DCIP byla navržena inovace k účinné degradaci 
barviva tak, aby bylo dosaženo normované intenzity UV záření. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

UV ultrafialová (ultrafialové záření) 

DEEP hluboké záření 

LED světloemitující dioda  

DUV LED světloemitující dioda vyzařující v hluboké ultrafialové oblasti 

BLB black light bulb 

MBE epitaxe z molekulárních svazků 

LPE epitaxe z kapalné fáze 

VPE epitaxe z plynné fáze 

MOVPE metal–organic chemical vapour deposition 

MOCVD metal–organic chemical vapour deposition 

MEMOCVD migration enhanced metal–organic chemical vapour deposition 

ELO epitaxiální příčný růst 

ELOG epitaxiální příčný růst 

DCIP 2,6-dichlorindofenol 

E5-12 označení tiskové náplně oxidu titaničitého 

A akceptor 

D donor 

PM Petriho miska 

K Kelvinův stupeň 

°C Celsiův stupeň 

Pa Pascal 

eV elektronvolt 

W watt 

C konstanta 

kB Boltzmanova konstanta 

h Planckova konstanta 

e Eulerovo číslo 

S Harkinsův rozestírací koeficient 

x molární zlomek 

E energie 

Ef Fermiho energie (hladina) 

T termodynamická teplota 
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e elektrický náboj elektronu 

U elektrické napětí 

I elektrický proud 

i injekční elektrický proud 

ν frekvence 

µi vnitřní kvantová účinnost 

µPL emisní účinnost 

IPL intenzita emisního záření 

IEX intenzita excitačního záření 

Φ vnitřní tok fotonů 

Φi zářivý tok 

Ee záření (intenzita záření) 

γg,s povrchové napětí na rozhraní plynu a pevné látky 

γl,s povrchové napětí na rozhraní kapaliny a pevné látky 

γg,l povrchové napětí na rozhraní plynu a kapaliny 

ϑ  kontaktní úhel 
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