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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá fotokatalytickou degradací organických polutantů na UV 

aktivovaných částicích anatasu ve vodní suspenzi. Měření jsou prováděny na čtvrťprovozním 

UV fotoreaktoru a cílem práce je zjistit časový průběh degradace azobarviv při jednotlivých 

nastaveních fotoreaktoru a z tohoto časového průběhu vyvodit účinnost fotoreaktoru při 

jednotlivých nastaveních. Úroveň degradace azobarviv je měřena pomocí UV-VIS 

spektrometrie. 

 
 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with photocatalytic degradation of organic polutants on water- 

suspended UV activated anatase particles. The measurements are executed on a pilot plant 

UV photoreactor and the aim the thesis is to figure out the time course of azo dyes 

degradation under different photoreactor settings and subsequently infer the effectivity of the 

photoreactor under different settings. The degree of the aze dyes degradation is evaluated via 

UV-VIS spectrometry. 
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1 ÚVOD 

Fotokatalytická degradace organických polutantů přitahuje v posledních desetiletích stále 

víc a víc pozornosti. Důvodem je jednoduchý fakt, že v současné době dochází k silnému 

znečišťování odpadních vod organickými polutanty jako antibiotiky, hormony a podobně. 

Zejména nebezpečné jsou hormony a antibiotika, jelikož standardní čističky odpadních vod je 

nedokáží rozložit a všechny tyto polutanty opouští ČOV zcela nerozložené. Následně dochází 

ke kumulaci těchto nebezpečných látek ve vodě. Tato voda je pak využívána jako pitná a 

užitková voda. Touto cestou dochází k tomu, že polutanty, jež se antropogenní cestou dostali 

do vody, se vrací zpět do lidského těla, což ústí ve zdravotní problémy konzumentů 

znečištěné vody. Problém je o to horší, že tyto polutanty se v přírodě kumulují a lidé jich 

vypouští do odpadních vod pořád víc a víc. Fotokatalytická degradace se ukazuje jako 

relativně efektivní metoda degradace těchto polutantů. Nicméně tato metoda naráží na několik 

zásadních problémů, jako je např. fakt, že při nízkých koncentracích polutantů je efektivita 

degradace nízká. Pro efektivní degradaci je nutno polutanty zahušťovat, což je velice finančně 

a časově náročné. Dalším problémem je energetická efektivita fotokatalýzy, kdy pořizovací a 

zejména provozní náklady jsou příliš vysoké. Kvůli těmto a dalším důvodům zatím nebyl 

žádný fotoreaktor úspěšně uveden do dlouhodobého provozu v průmyslu, a to i přes fakt, že 

fotoreaktorů bylo navrženo a odzkoušeno mnoho kusů a druhů. Nicméně problém s hormony 

a antibiotiky v odpadních vodách musí být v následujících letech adresován a vyřešen. 

Tato práce má za úkol ověřit účinnost suspenzního čtvrtprovozního fotoreaktoru při 

různých nastaveních. Fotoreaktor pracuje se suspenzí anatasu, který protéká žlabem 

osvětlovaným UV výbojkami. Ze žlabu teče suspenze do reakční nádrže odkud je 

odčerpávána přes PP membránu jako eluát ven z fotoreaktoru. PP membrána slouží jako filtr 

pro anatas. Sledovanými proměnnými v této diplomové práci bude počáteční teplota 

suspenze, koncentrace anatasu jako fotokatalyzátoru, výška ozařované vrstvy suspenze, 

celková doba ozařování jednotkového množství polutantu a celková doba ozařování 

jednotkového množství fotokatalyzátoru. Další součástí této diplomové práce bylo studování 

funkcí fotoreaktoru, jeho rozchození a nastavení automatického a manuálního módu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Fotokatalýza 

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a 

světelného záření. Principiálně vychází z fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek 

působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru. Je-li materiál s fotokatalytickými 

vlastnostmi vystaven světelnému záření vhodné vlnové délky, aktivuje se jeho povrch a spustí 

se charakteristická reakce. Primárně vzniklý volný pár elektron-díra a hydroxylové radikály 

sekundárně vznikající kontaktem excitované molekuly fotokatalyzátoru a vodní páry 

rozkládají přítomné organické a anorganické substance. 

Mezi látky rozložitelné fotokatalýzou patří např. oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx), 

oxid uhelnatý (CO), ozón (O3), čpavek (NH3), sirovodík (H2S), chlorované  uhlovodíky (např. 

CH2Cl2, CHCl3, CCl4, C2HCl3, C2Cl4), dioxiny, chlorbenzen, chlorfenol, jednoduché 

uhlovodíky (např. CH3OH, C2H5OH, CH3COOH, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C3H6), 

aromatické uhlovodíky (benzen, fenol, toluen, etylbenzen, o-xylen), pesticidy 

(Tradimefon, Primicarb, Asulam, Diazinon, MPMC, atrazin) a také bakterie, viry, houby nebo 

částice mikroprachu. Konečným produktem pak bývají běžné a stabilní sloučeniny. Konkrétní 

průmyslové aplikace principu fotokatalýzy se mohou lišit především druhem katalyzátoru. 

Nejčastěji je používán nanokrystalický oxid titaničitý TiO2, který je aktivován UV zářením. 

 

 
2.1.1 Homogenní katalýza 

Základní princip homogenní fotokatalytické degradace je, že katalyzátor spolu s ostatními 

látkami, které se účastní reakce, jsou ve stejné fázi, obvykle kapalné nebo plynné. Světlem se 

aktivuje katalyzátor, obvykle redukovaná forma daného kovu. Používají se například Fe3+, 

Mn2+ nebo Cu2+ ionty. Manganaté a měďnaté vykazují menší fotokatalytickou aktivitu i přes 

dodržení všech reakčních podmínek. Ty jsou například dostatečné množství katalyzátoru a 

správná část pásma vlnového záření [1][2]. Homogenní fotokatalytická degradace se skládá ze 

dvou reakcí. V první reakci se fotochemicky redukuje katalyzátor v přítomnosti donoru 

elektronu (zpravidla organická látka, se kterou je kov v komplexu). V druhé reakci probíhá 

vlastní katalyzovaná reakce substrátu, obvykle oxidace kyslíkem. Ta probíhá i po skončení 

ozařování světlem, proto se nazývá temná reakce [3]. 

Fe3+ → Fe2+ 

Substrát + O2 → substrát 

 

 
2.1.2 Heterogenní katalýza 

U heterogenní fotokatalýzy nejsou všechny složky reakce v téže fázi. Katalyzátor tedy 

vstupuje jako oddělená fáze, většinou nanesený na plochu v tenké vrstvě v pevném stavu. 

Heterogenní fotokatalýza jde popsat těmito pěti kroky. 1. Transport látek difúzí k povrchu 

katalyzátoru 2. Adsorpce výchozích látek na povrch katalyzátoru 3. Vlastní povrchová reakce 

4. Desorpce produktů 5. Transport produktů od povrchu katalyzátoru difúzí ven. Spolu s 

těmito kroky může dojít k uvolnění nebo absorpci tepla. Rychlost reakce závisí na rychlostech 

jednotlivých kroků [2]. Při heterogenní fotokatalýze se používá především oxid titaničitý, ale 

používají se i další polovodiče jako například ZnO, CdS, WO3, SnO2, ZnS, CdTe, Fe2O3, 

AgNbO3 nebo SrTiO3. Tyto sloučeniny vykazují vysoké fotochemické využití. Konkrétně 

CdS umí absorbovat velkou část viditelného světla patřícího do zakázaného pásu (2,5 eV), 
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který  má  potenciál  ve  fotokatalytickém  využití,  ale  není  stabilní  při  požadovaných 

podmínkách [2]. 

 

 

2.1.3 Meziprodukty a obecný průběh 

Fotokatalytická reakce je fotochemická reakce. Velmi zjednodušený princip lze popsat tak, 

že při dopadu UV fotonu na povrch vhodné částice dojde k vyražení valenčního elektronu a 

tvorbě elektronové díry. Takto ozářená částice pak reaguje s molekulou vody, nebo s 

molekulou kyslíku. Fotokatalýzu na částici TiO2 lze popsat následovně: 

TiO2 + hv → e
- 
+TiO2 (h

+
) 

e
- 
+ O2 → O2

*-
 

O2
*- 

+ 2H2O →2OH
* 

+ OH
- 
+ O2 

TiO2 (h
+
) + OH

- 
→ TiO2 + OH

*
 

TiO2 (h
+
) + H2O → TiO2 + OH

* 
+ H

+
 

Běžná představa průběhu následovné reakce je taková, že hydroxylový radikál utrhne z 

organické molekuly vodíkový atom, čímž vzniká organický radikál a voda. Takto vzniklý 

organický radikál reaguje s molekulou kyslíku a tím vzniká organický peroxoradikál. Pak 

reaguje peroxoradikál s hydroxylovým radikálem a vzniká nestabilní organohydrotetraoxid, 

který se rozpadá až na oxid uhličitý a vodu. Reakce ale není tak jednoduchá a přímočará [4]. 

Fotokatalýza v obecné rovině může zahrnovat molekuly kyslíku ve vzduchu, a tak 

redukce kyslíku je důležitým krokem ve fotokatalytické redukci. Na druhé straně, pokud je 

řeč o fotokatalýze na povrchu TiO2, která probíhá ve vodní disperzi a částice TiO2 jsou v 

přímém kontaktu s molekulami vody, pak oxidace vody je významným krokem 

fotokatalytické oxidace [4]. Schéma reakce je na obr. 1. 
 

 
 

 

Obrázek 1 Schema meziproduktů fotokatalitické aktivace anatasu [4] 

 

 
Obrázek 3 znázorňuje standardní potenciály pro jednoelektronové redoxní reakce 

kyslíkatých  sloučenin  jako  funkci  pH  prostředí.  Jsou  znázorněny  taky  spodní  hranice 
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vodivostního pásu a horní hranice valenčního pásu rutilu i anatasu. Jak je známo, potenciál 

valenčního pásu TiO2 je dostatečně nízký pro oxidaci vody, což implikuje možný vznik 

hydroxylových radikálů. Nicméně potenciály na obr. 2 jsou založeny na volné  výměně 

energie v homogenním vodním prostředí. Jelikož splnění těchto podmínek nemožno v 

reálném prostředí úplně dosáhnout, nelze s určitostí říci, že v reálném heterogenním prostředí 

nutně dochází k oxidaci molekul vody elektronovými děrami na povrchu TiO2 [4]. 
 

 

 

Obrázek 2 Různé cesty fotokatalytické aktivace anatasu [4] 

 

 

 
 

Obrázek 3 standardní potenciály pro jednoelektronové redoxní reakce kyslíkatých sloučenin [4] 
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Primární meziprodukty fotokatalytické oxidace vody na povrchu TiO2 byly zkoumány 

pomocí MIRIR (multiple internal reflection infrered absorption) v kombinaci s pozorováním 

fotoluminiscence z elektronových děr. Reakce je iniciována nukleofilním atakem molekuly 

vody na elektronové díře na povrchu TiO2.  . 

Předpokládané schéma reakce je zobrazeno na obrázku 2. 

 

 
2.1.4 Zachycený elektron a elektronová díra 

Po vyražení elektronu z valenčního pásu je v částici TiO2 zachycený elektron ve 

vodivostním pásu a elektronová díra ve valenčním pásu. Energie tohoto elektronu a 

elektronové díry je, jak bylo zjištěno, výrazně vyšší na povrchu částice než v jeho objemu. 

Tento fakt je možno vysvětlit tím, že je pro elektron nebo elektronovou díru energeticky 

výhodnější přesunout se z objemu částice na její povrch [4]. 

Na povrchu částice, místa zachycení obvykle odpovídají iontům titanu s koordinačním 

číslem pět a iontům kyslíku s koordinačním číslem dva. Pokud je na povrch takové částice 

adsorbován vhodný akceptor, jako např. molekulární kyslík pro elektrony a metanol pro díry, 

nosiče náboje jsou přednostně přesunuty na adsorbovanou molekulu, nežli by měly zůstat na 

povrchu dané částice [4]. 

V případě nepřítomnosti molekul, které mohou reagovat, může být existence 

elektronových děr zachycena při teplotách kolem 77 Kelvinů a to pomoci ESR (electron spin 

resonance spectroscopy). Díry a elektrony mohou být pozorovány bezprostředně po pulzní 

excitaci. Zachycené díry mají absorpční maximum při 500 nm. Zachycené elektrony pak mají 

absorpční maximum při 700 nm a bez přítomnosti molekulárního kyslíku jsou stabilní a 

relativně nereaktivní, zatímco díry nikoli [4]. 

 

 

2.1.5 Hydroxyl radikál 

Přes fakt, že hydroxyl radikál byl dlouhou dobu považován za nejpodstatnější reaktant při 

fotokatalycké oxidaci, nové informace naznačují fakt, že jeho úloha ve fotakatalytické oxidaci 

není tak dominantní. Bylo odzkoušeno několik metod pro detekci hydroxyl radikálu ve 

fotokatalytických reakcích, např. pomocí reaktantů jako DMPO (5,5-dimetyl-1-pyrolin-N- 

oxid), nicméně tato metoda není ideální, jelikož produkt reakce DMPO s hydroxyl radikálem 

je shodný s produktem fotokatalýzy samotného DMPO. Tudíž touto metodou nelze s přesností 

určovat koncentraci hydroxyl radikálu [4]. 

Vhodnou metodou pro studování koncentrace hydroxyl radikálu při fotokatalýze ve vodní 

suspenzi je pomocí tereftalové kyseliny, jelikož produkt jejich reakce je možno flourescečně 

detekovat s velmi dobrou citlivostí měření. Jak bylo zjištěno, se snižující se koncentraci 

molekulárního kyslíku docházelo ke snižování koncentrace hydroxyl radikálu. Při koncentraci 

kyslíku nižší než 0,2 objemových procent byla koncentrace hydroxyl radikálu zanedbatelně 

nízká. Tudíž je jeho koncentrace vysoce citlivá na koncentraci molekul kyslíku, přičemž 

reakce probíhá, jak bylo popsáno v kapitole 2.1.1. Schéma reakce ozářené částice TiO2 s 

kyslíkem/vodou je na obrázku 4. 

Při zkoumání tvorby hydroxyl radikálu na částicích různých druhů TiO2 bylo zjištěno, že 

produkce hydroxyl radikálu se zvyšovala s koncentrací peroxidu vodíku v případě anatasu s 

10 % rutilu, anatasu s 20 % rutilu a při 100% rutilu. Naopak u 100% anatasu se produkce 

hydroxyl radikálů snižovala s koncentrací peroxidu vodíku. Z tohoto pozorování je tedy 
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možno usoudit, že částice rutilu jsou vhodnější pro generaci hydroxyl radikálu z peroxidu 

vodíku [4]. 
 

 
 

 

Obrázek 4 Schéma reakce ozářené částice TiO2 s kyslíkem [4] 

 

 
2.1.6 Kinetika reakce 

Kinetiku reakce může ovlivnit koncentrace substrátu, vlnová délka dopadajícího záření, 

vhodný fotokatalyzátor a jeho koncentrace. Rychlost fotokatalytické reakce se popisuje 

Langmuir – Hinshelwoodovým mechanismem, u kterého se očekává, že adsorbovaná látka se 

bude odbourávat. 𝑟𝑟 = − 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑐𝑐 1+𝐾𝐾𝑐𝑐  C je  molární koncentrace degradované 
organické látky, K odpovídá adsorpčnímu koeficientu organické látky na povrchu např. TiO2 
a k představuje rychlostní konstantu degradace. Při platnosti rovnice je obvykle 

předpokládáno, že při vysokých koncentracích organické látky (Kc>1) je reakční rychlost 

konstantní (r≈k) a kinetika je 0. řádu [5]. 

 

 

2.2 Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý se vyskytuje ve třech přírodních formách, kterými jsou rutil, anatas a 

brookit. V přírodě zpravidla nelze najít oxid titaničitý v čisté formě. Bývá kontaminován ionty 

jiných kovů jako například ionty železa. Surová ruda oxidu titaničitého je přeměněna na 

chlorid titaničitý pomocí chloridové metody. Tento způsob výroby je založen na chloraci 

titanové suroviny v redukčním prostředí při teplotě 800–1200 °C. Produktem této reakce je 

chlorid titaničitý. Reakci lze zapsat ve tvaru: 

TiO2 + 2Cl2 + 2C TiCl4 + 2CO 

Surový chlorid titaničitý se dále čistí frakční destilací a pak se spaluje kyslíkem za 

teploty 900–1200 °C : 

TiCl4 + O2 TiO2 + 2Cl2 
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Vzniklý TiO2 se přidává do kalcinační pece, kde vzniká krystalický oxid titaničitý. 

Kalcinovaný produkt je dále mletý a jinak upravován na pigment požadovaných vlastností. 

Tahle technologie výroby vyžaduje surovinu s vysokým obsahem titanu, proto se používá 

výhradně přírodní a syntetický rutil. Nevýhodou tohoto způsobu jsou poměrně vysoké 

výrobní investice a náročnost zařízení z hlediska kvality [6]. 

Oxid titaničitý má v průmyslu mnoho využití. Roční výroba TiO2 se pohybuje kolem 

4 000 000 tun celosvětově. Jedním z největších nejznámějších uplatnění, které má, je jeho 

použití jako pigmentu, a to kvůli jeho výrazně bílé barvě a odolnosti vůči slunečnému záření. 

Díky vysoké odrazivosti světla je také vhodný pro použití jako materiál pro tenké povlaky na 

speciální optice jako například dielektrická zrcadla [6]. 

Jako pigment se používá v termoplastických polymerech, v papíře, inkoustu, potravinách, 

kosmetice, léčivech, zubních pastách, nebo dokonce při tetování. Díky vysokému indexu 

lomu, opacitě a UV rezistenci je používán taktéž jako přísada opalovacích krémů. Jeho 

výhodou oproti organickým UV absorbérům je menší podráždění kůže a to, že nevyvolává 

alergické reakce [6]. 

Další jeho důležitá aplikace je ve fotakatalýze. Toto přímo souvisí s jeho schopností 

pohlcovat UV záření. Fotokatalytické vlastnosti oxidu titaničitého přirozeně závisí na 

velikosti jeho částic. Nanočástice TiO2 o velikosti do 30 nm vykazují vyšší fotokatalytickou 

aktivitu než částice větší. Důvodem může být rozdílná struktura energetických pásů. [6]. 

Excitační energie u anatasu je přibližně 3,2 eV, což  odpovídá  elektromagnetickému 

záření o vlnové délce 388 nm. U ostatních forem je tato energie o něco vyšší. Nicméně ale lze 

konstatovat, že pro excitaci, a tedy fotokatalytickou reakci anatasu a jiných forem oxidu 

titaničitého je zapotřebí záření v oblasti UV [6]. 

Byly zkoumány možnosti snížit potřebnou energií natolik, aby mohlo dojít k efektivní 

fotokatalytické aktivaci anatasu slunečním zářením, tedy vlnovými délkami převážně ve 

viditelné oblasti. Je toho možno dosáhnout například dopováním částic anatasu dusíkem a 

fluorem [6]. 

 

 

2.2.1 Výroba nanočástic TiO2 

Díky svým vlastnostem se stává nano–TiO2 pořád populárnější. I když z celosvětové 

výroby oxidu titaničitého tvoří jenom zlomek, díky vysoké ceně reprezentuje už 15 % obratu 

na trhu s tímto oxidem. Výroba nano–TiO2 je poměrně nákladná. Nadějí v této oblasti je 

patent společnosti Advanced materials JTJ s.r.o. z Kamenných Žehrovic. Obrázek 5 ukazuje 

pohled na nanočástice anatasu a rutilu. 

Princip výroby je velice podobný sulfátové výrobě. Liší se však využitím fosforu, který 

ovlivňuje velikost výsledných částic a zvyšuje termodynamickou stabilitu anatasové 

krystalické fáze. Tento způsob výroby je lehko aplikovatelný do již stávající výroby 

pigmentů. Jednotlivé fáze výroby až po hydrolýzu jsou stejné jako u sulfátové výroby. 

Jako produkt hydrolýzy získáme Ti(OH)4, který je dále přemýván sloučeninami fosforu, 

nejčastěji kyselinou fosforečnou (H3PO4). Další kroky výroby jsou stejné jako při výrobě 

pigmentů až na kalcinaci, která probíhá při nižších teplotách do 800 °C. Touto cestou lze 

získat strukturu takzvaných planárních kruhových agregátů složených z čistého nano anatasu s 

velikostí částic přibližně 10 nm [9]. Čím menší částice dokážeme získat, tím je větší měrný 

povrch, a od toho se odvíjí lepší využitelnost a reaktivita dané suroviny. 
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Obrázek 5 Rutilový (vlevo) a anatasový agregát (vpravo) [9] 

 

 
2.2.2 Anatas 

Anatas krystalizuje v tetragonální soustavě, ale od rutilu se liší uspořádáním kyslíku a 

titanu v krystalické mřížce a je termodynamicky nestálý – při zahřátí na 500 °C postupně 

přechází na rutil. Krystalická struktura anatasu je znázorněna na obrázku 6. Obvykle tvoří 

černé, šedé, a hnedé krystaly v tvaru souměrné bipyramidy a mají polokovový až diamantový 

lesk. Výskyt anatasu v České republice byl zaznamenán při výkopech na Pradědu a v 

zahraničí na švýcarské straně Alp [7]. 
 

 

 

Obrázek 6 Krystalická struktura anatasu (vpravo) Bipyramida anatasu (vlevo) [8] 

 

 
2.2.3 Reakční dráhy fotokatalýzy 

2.2.3.1 Ring-opening reakce 

Mechanizmus ring-opening reakcí ve fotokatalytických systémech není pořád kompletně 

objasněný a interpretovaný. Nicméně, co se týče ring-opening reakcií, bylo vypozorováno, že 

se na nich podílejí dva základní mechanizmy, a sice SET a hydroxylace [4]. 
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Při oxidaci arenu OH a RO skupinami, jeho oxidační/ redukční potenciál klesá. Tudíž 

jednodušeji oxidované produkty vytvořené prvotní oxidací můžou být více selektivní při další 

reakci [4]. 

Jak je naznačeno na obrázku … uhlíkové štěpení může a zřejmě bude doprovázeno 

navazováním kyslíku na místě narušené vazby uhlík-uhlík. Jedním z možných vysvětlení je 

formace přechodného dioxetanu podél dvojité vazby, jež má být narušena. Nicméně dioxetan 

nebyl nikdy přímo pozorován v žádném z těchto systému, takže jde pouze o teoretické 

vysvětlení průběhu narušování aromatické vazby při fotokatalýze [4]. 

 

 
2.2.3.2 Karboxylové kyseliny 

Karboxylové kyseliny mají relativně dobrou přilnavost k částicím TiO2, tudíž lze 

předpokládat, že budou podstupovat SET reakce. Jednou z jejich charakteristických reakcí je 

foto-Kolbeho reakce - obrázek 7. Při oxidaci karboxylových kyselin dochází k dekarboxylaci, 

a to buď abstrakcí karboxylového vodíku nebo přímou jednoelektronovou oxidací 

karboxylového aniontu. Při dekarboxylaci může vznikat kyselina mravenčí. K fotooxidační 

dekarboxylaci alifatických a cykloalifatických karboxylových kyselin dochází relativně 

rychle, přičemž k dekarboxylaci aromatických karboxylových kyselin dochází podstatně 

pomaleji. Při oxidaci kyseliny benzoové dochází predominantně k hydroxilaci za vzniku 

kyseliny salicylové, přičemž vznik fenolu byl prokázán, nicméně ve velmi malé míře. Je 

tedy možno zhodnotit, že při fotokatalytické oxidaci aromatických karboxylových kyselin 

lze očekávat jako produkty hlavně hydroxylované karboxylové kyseliny [4]. 
 

 

 

Obrázek 7 Foto-Kolbeho reakce 

 

 

2.2.3.3 Fragmentace a oxidace alkoholů 

Obecně je předpokládáno, že prvotní reakce fototkatalytické degradace alkoholů je 

založena na SET mechanizmu, a to převážně u primárních a sekundárních alkoholů. Na 

obrázku 8 je znázorněno reakční schéma oxidace 1-anisylneopentyl alkoholu (dále jenom 

AN). Reakce byla provedena v acetonitrilové diperzi, nicméně výsledky se potvrdili i ve 

studii provedené ve vodní suspenzi [4]. 
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Obrázek 8 oxidace 1-anisylneopentyl alkoholu [4] 

 

 
Jedním ze dvou karbonylových produktů oxidace alkoholu je aldehhyd. U AN byl aldehyl 

utvořen odtržením terc-butyl radikálu. Druhý karbonylový možný produkt je anisyl terc-butyl 

keton, jenže ten byl pozorován pouze ve stopovém množství. Tedy ztráta terciálního radikálu 

je termodynamicky výhodnější a aldehyd je preferovaný produkt [4]. 

 

 

2.3 Disperzní soustavy a jejich chování 

Experimenty související s fotokatalytickou degradací organických polutanů probíhali v 

rámci této práce ve vodní disperzi, proto je nutno disperzní soustavy jako takové definovat. 

Obecně jsou disperzní soustavy složené ze dvou základních částí - disperzní fáze (dispersum) 

a disperzní prostředí (dispergens). Disperzní fáze je rovnoměrně rozptýlená v disp. prostředí. 

Soustavy lze možno rozdělit na homogenní a heterogenní. Heterogenní disperzní soustava 

obsahuje dvě fáze, z čehož jednou je disp. prostředí a druhou disp. fáze. Mezi prostředím a 

částicemi v něm rozptýlenými existuje fázové rozhraní. Částice heterogenní soustavy lze 

pozorovat optickým, nebo elektronovým mikroskopem. Homogenní soustava obsahuje dvě 

složky a jen jednu fázi. Disperzní fáze je rozptýlená v příliš malých částicích, aby bylo možno 

uvažovat o zřetelném fázovém rozhraní. Rozptýlenou složku nelze opticky rozlišit [10]. 

Částice disperzní fáze mohou mít různou velikost. Velikost částic disperzní soustavy 

popisuje stupeň disperzity, což je převrácená hodnota rozměru částice. Mají-li všechny částice 

stejnou velikost, jedná se o monodisperzní soustavu. Pokud se v soustavě vyskytují různě 

velké částice, je soustava polydisperzní [10]. 

Podle velikosti částic se dělí na disperze analytické, koloidní a hrubé. Bližší informace o 

jednotlivých typech popisuje tabulka 1. 
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Tabulka 2 Rozdělení disperzí dle velikosti částic [10] 
 

Analytické disperze Kolidní disperze Hrubé disperze 

d 10
9 

m 10
9 

m d 10
-6 

m d > 10
6 

m 

Homogenní soustavy  
Mikroheterogenní soustavy 

Makroheterogenní 

soustavy 

Pravé roztoky 

nízkomolekulárních látek 
Pravé roztoky látek 

vysokomolekulárních i nano či 

makrodisperze jiných látek 

 
Termodynamicky 

nestálé 

 

Termodynamicky stálé 
Termodynamicky stálé i 

nestálé 

Filtrovatelné přes 

filtrační papír 

 

nefiltrovatelné 
 

Filtrovatelné přes ultrafiltry 
Osmosa a difuze se 

neuplatňuje 

Vysoký difuzní a 

osmotický potenciál 

Nízký difuzní a osmotický 

potenciál 

 

 

2.3.1 Koloidní disperze 

Koloidní disperze mají unikátní chemické a fyzikální vlastnosti. Důležitým parametrem 

určujícím jejich vlastnosti je styčná plocha mezi dispergovanou fází a prostředím. Vzhledem k 

množství dispergované fáze. S klesající velikostí částic tedy roste plocha fázového rozhraní a 

více se uplatňují povrchové jevy, jako je adsorpce [10]. 

Monodisperzní soustavy jsou téměř neexistující. V praxi se pracuje výlučně s více, či 

méně polydisperzními soustavami [10]. K charakterizaci zastoupení částic jednotlivých 

velikostí slouží distribuční funkce. Jejím grafickým znázorněním je distribuční křivka. 

 

 

2.3.2 Kinetické vlastnosti koloidních soustav 

První z kinetických jevů uplatňujících se v koloidní chemii je Brovnův pohyb. Je to 

ustavičný neuspořádaný pohyb mikroskopických částic. Rychlost tohoto pohybu roste s 

klesajícími rozměry částice a teplotou. Částice velikosti jednotek μm obdrží od okolních 

částic disperzního prostředí tolik nárazů, že se směrnice jejich hybností vzájemně statisticky 

vyruší a uvažována částice zůstane v klidu, nebo v rovnoměrném pohybu dle 2. Newtonova 

zákona. Koloidní částice za stejný čas obdrží nárazů podstatně méně, proto je statisticky méně 

pravděpodobné, že se směrnice hybností vyruší, a proto se předpokládá změna vektoru 

hybnosti dané částice [10]. 

Difuze je venkovním projevem Brovnova pohybu. Základní hnací silou difuze je rozdílný 

chemický potenciál (koncentrační gradient) dané látky v soustavě. [10] Částice difundují vždy 

ve směru koncentračního gradientu, tedy z místa s vyšší koncentrací do místa s nižší 

koncentrací. Soustava se tak samočinně snaží dosáhnout rovnováhu. Přestup hmoty ve směru 

difuze popisuje 1. Fickův zákon (2.3): 
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dn 
SD 

dc (2.3 

dt dx ) 

kde S vyjadřuje plochu difúze, D je difuzní koeficient, dc/dxkoncetrační gradient a dn/dt je 

množství látky difundující v čase t. [10] Pro difuzní koeficient platí Einsteinova rovnice: 

D 
kT 
B 

(2.4 

) 

kde D je difuzní koeficient, k je Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota a B je 

koeficient tření, který je závislý od tvaru částice [10]. 

 

 

2.3.3 Model elektrické dvojvrstvy 

Dispergovaná částice může v disperzním prostředí nabýt celočíselného, nebo parciálního 

elektrického náboje. A to buď ionizací funkčních skupin na povrchu částice, nebo povrchovou 

adsorpci iont z disperzního prostředí. Vzniklý náboj utváří kolem částice elektrické pole, které 

implikuje vytvoření další vrstvy protiiontů. Vzniká tak elektrická dvojvrstva. Mezi takto 

nabitým povrchem a disperzním prostředím je rozdíl elektrických potenciálů. 

Aktuální představa elektrické dvojvrstvy byla vypracována p. Sternem. Dle něj k povrchu 

koloidní částice těsně přiléhá vrstva protiiontů, tzv. Sternova vrstva. Jsou to ionty 

adsorbované na povrch částice. Tato vrstva je kompaktní. Druhá, vnější vrstva, je poutána 

elektrostatickými silami a je označována jako difuzní. Při pohybu částice v disperzním 

prostředí se Sternova vrstva protiiontů pohybuje společně s ní, zatímco difuzní vrstva se 

nepohybuje, ale tvoří ji stále nové a nové ionty. Rozhraní mezi těmito vrstvami je pohybové 

rozhraní. Potenciál existující na pohybovém rozhraní je zvaný zeta potenciál. Je označován 

řeckým písmenem ζ. O jeho znaménku rozhoduje specifická adsorbce iontů. O jeho velikosti 

rozhoduje ve velké míře iontová síla roztoku. Při růstu koncentrace elektrolytu přecházejí 

opačně nabité ionty z vnější vrstvy blíž v Sternově, co zmenšuje vnější vrstvu a vede ke 

snížení ζ-potenciálu a tím snížení stability koloidu [10]. 

Strukturu elektrické dvojvrstvy ilustruje obrázek 9. 
 

 

 

Obrázek 9 Elektrická dvojvrstva [10] 
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2.4 Návrh a optimalizace fotokatalytických reaktorů 

2.4.1 Úvod k fotokatalytickým reaktorům 

V současné době je čistění našeho životního prostředí jednou z nejdůležitějších činností. 

Aplikace oxidační vlastnosti fotoaktivovaného TiO2 pro purifikaci v životním prostředí tedy 

přirozeně vzbuzuje pozornost. Graf na obrázku 10 ukazuje přechod v trhu zaměřeného na 

fotokatalýzu. Tyto data reprezentují obraty společností, jež jsou členy Asociace pro 

fotokatalytický průmysl v Japonsku. V nedávné době vzrostl obrat v aplikaci fotokatalýzátorů 

pro purifikaci v životním prostředí. Tento trend naznačuje zvýšení počtu lidí, kteří se zajímají 

o problémy životního prostředí. Znečištění vody je jedním z nejzásadnějších problémů, se 

kterými se aktuálně potýkáme. Nicméně obraty ve fotokatalytickém čištění vody jsou nižší 

než ve fotokatalytickém čistění vzduchu. 
 

 

 

Obrázek 10 Obraty trhu spojeného s fotokatalýzou [4] 

 

 
2.4.2 Historický přehled 

Již od objevení hydrolýzy pomocí TiO2 elektrody pány Fujishima a Honda je možno 
pozorovat zájem mnoha lidí o fotokatalýzu jako slibnou metodu pro výrobu vodíku [11]. 

Nicméně navzdory velikému poměru povrchu k objemu se TiO2 ve vodní suspenzi prozatím 
neprokázal jako efektivní materiál pro hydrolytickou produkci vodíku. Hawai a Sakata [12] 

přišli na to, že při hydrolytickém štěpení vody ve vodní suspenzi TiO2 dochází vysoce 

pravděpodobně k rekombinaci vodíku a kyslíku na vodu a to díky tomu, že místa vzniku obou 

plynů jsou příliš blízko sebe. Takže práškový systém TiO2 není moc atraktivní pro produkci 

vodíku. Na druhé straně Frank a Bard [13] prokázali rozklad kyanidu ve vodní suspenzi TiO2. 

Po tomto zjištění byl prokázán rozklad palety nebezpečných látek ve vodní suspenzi TiO2, a 

proto je rozklad nebezpečných látek pomocí TiO2 aktuálně mnohem zajímavější než produkce 

vodíku. Důvod je vznik aktivního kyslíku ve formě peroxidu, hydroxyl radikálu a 
superoxidového radikálu, které jsou zodpovědné za samotné rozkladné reakce [14]. Také 

vznikající elektronové díry mají výrazný podíl. 
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Pro jednodušší práci s TiO2 je vidět snaha o imobilizaci prášku, a to již od roku 1980 [15]. 

I navzdory snahám mnohých vědců doposud nebyl vynalezen reaktor, jenž by byl použitelný 

v průmyslovém měřítku a byl by rentabilní. Chong [16] sumarizoval základní požadavky pro 

efektivní proces fotokatalýzy: 

- Úprava fotokatalyzátoru, jenž zvýší fotoefektivitu a zabezpečí efektivní absorpci v širším 

rozsahu vlnových délek 

- Strategie imobilizace katalyzátoru pro cost-efektivní separaci prášku ze suspenze 

- Zlepšení operačního rozsahu fotokatalyzátoru (širší pH rozsah a přídavek malého 

množství oxidačních aditiv) 

- Integrovaný systém pro lepší fotomineralizační, nebo fotodezinfekční kinetiku 

- Efektivní dizajn fotokatalytického reaktoru 

Na základě těchto požadavků se v současné době vyvíjí většina fotoreaktorů. 

 

 
2.4.3 Vodní suspenze 

Díky své jednoduchosti jsou vodní suspenzní systémy stále využívány pro studium 

mechanizmů, kinetiky a optimalizace procesu fotokatalytické oxidace. Sun [17] studoval 

diethyl fosforamidu (DEPA) za použití komerčního TiO2 prášku. Jeho fotokatalytická 

degradace byla prováděna ve vodní suspenzi s předdefinovaným množstvím TiO2 a DEPA na 

800 ml vody. Pro pozorování vlivu pH a teploty byly oboje pH i teplota před začátkem reakce 

upraveny na předdefinovanou hodnotu. Zajímavostí je, že kompletního rozkladu uhlíkových 

řetězců bylo docíleno při hodnotách pH přibližně neutrálních. Při kyselém pH byly povrch 

DEPA i povrch TiO2 nabity kladně, vzájemně se odpuzovali a rozklad byl zpomalen. Proto je 

důležité udržovat pH při fotokatalýze přibližně neutrální. Sakkas [18] prokázal rozklad 

flufenacetu z vody za použití oxidu titaničitého ve volné vodní suspenzi. Taktéž prokázal, že 

je nevyhnutné nastavovat specifické podmínky pro degradaci každého polutantu. 

Prokázán byl taky rozklad přírodně velice těžko rozkladatelné perflourooktanové kyseliny 
(PFOA) za použití vodní suspenze TiO2 a střednětlakové UV lampy za atmosferického tlaku, 

[19]. Koncentrace PFOA byla 5 mmol.l
-1 

a koncentrace TiO2 1,5 g.l
-1

. Lampa měla zářivý tok 

600 mW.cm
-2 

při vlnové délce 254 nm. Během reakce byla analyzována plynná fáze pomocí 

iontové chromatografie a HPLC. Za těchto podmínek bylo dané množství PFOA oxidováno 
téměř na nulu za 4 hodiny. Dle studie bylo prokázáno, že reakce probíhala jako reakce 

prvního řádu s konstantní rychlostí 8,6.10
-2 

l
3
.h

-1 
za stechiometrické emise CO2 a fluoridových 

iontů.  Schéma je ilustrována na obrázku 11. 
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Obrázek 11 rozklad PFOA [4] 

 

 
2.4.4 Imobilizace katalyzátoru na pevném podkladu 

Systémy pracující na bázi vodní suspenze byly prvními systémy uvedenými do 

laboratorního provozu a z pozorování se vynořil jeden zásadní problém, kterým je separace 

nanočástic TiO2 z kapalné fáze. Dalším problémem je to, že UV fotony neproniknou hluboko 

do suspenze kvůli vysoké míře jejich absorpce částicemi oxidu titaničitého. Proto je už od 

roku 1980 možno pozorovat snahu o imobilizaci nanočástic na pevný podklad pro zvýšení 

poměru cena/výkon a pro jednodušší provoz a manipulaci (1). Jako pevný podklad pro tento 

účel byly testovány netkané textilie [20], keramická pěna [21] a porézní kovy [22]. 

Netkané textilie jsou jedny z nejefektivnějších imobilizátorů pro TiO2. Nanočástice TiO2 

na ní můžou být deponovány pomocí anorganických pojiv. Je také možno produkovat velké 

množství takhle imobilizovaného katalyzátoru za nízkou cenu. Pro fotokatalytický rozklad 

v plynné fázi se zase používá keramická pěna [21]. Její vysoká tepelná odolnost umožňuje 

deponování fotokatalyzátoru za použití sol-gel metody, a to bez nutnosti použití jakéhokoli 

pojiva. Taktéž vysoce porézní struktura s velikou plochou poskytuje výborné vlastnosti pro 

průchod kapaliny nebo plynu, a to při nízké tlakové ztrátě. Proto jsou keramické pěny 

nejčastěji používanými podklady pro deponování TiO2 pro poloprovozní experimentální 

reaktory zejména pro rozklad plynných organických polutantů ve vzduchu. 

 

 

2.4.5 Efektivita reaktorů a jejich návrh 

Jak bylo zmíněno v předešlých úsecích, imobilizace nanočástic TiO2 na pevný podklad pro 

fotokatalytický rozklad vodních organických polutantů je použitelná a relativně výhodná 

metoda. Nicméně má svá úskalí, a to v tom, že časová efektivita reakce je limitována 

přesunem hmoty přes povrch TiO2, protože reakce probíhá pouze na rozhraní pevné a kapalné 

fáze. Taktéž je nutné přímo ozařovat mezifázi UV světlem. I když pH a teplota jsou relevantní 
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parametry fotokatalýzy, tak v případě fotokatalýzy na imobilizovaném katalyzátoru je 

limitujícím faktorem reakce právě rychlost přenosu hmoty. Poroto dizajn reaktoru pro 

efektivní fotokatalýzu v kapalné fázi může být rozdělen do dvou hlavních strategií, kterými 

jsou 1. zvýšení efektivního povrchu katalyzátoru a 2. zlepšení přenosu hmoty. 

Na základě těchto strategií Dyonisiou [23] vyvinul fotokatalyzátor na bázi rotačního disku. 

Rotační disk byl vyroben následovně. Kruhová titanová fólie byla anodizována v organickém 

pomocném elektrolytu při napětí 45 V po dobu 6 hodin, čímž byly vyrobeny de facto 

jednorozměrné TiO2 nanotrubkové struktury na povrchu rotačního disku, které lze vidět na 

obrázku 12. 
 

 

 
 

Obrázek 12 Reaktor s kruhovým diskem [4] 

 

 

Takto získané nanotrubky byly dlouhé 14,9 mikrometrů a s tloušťkou 17 nanometrů. 

Spodní strana disku byla ponořena do roztoku rhodaminu B. Disk byl roztáčen různou 

rychlostí a osvětlován UV lampou. Rotační rychlost je spojena s tloušťkou vrstvy kapaliny 

ulpěné na rotačním disku stejně tak jako s přesunem hmoty, cíleným polutantem apod. 

 

 
2.4.6 Dizajn celkového systému fotokatalyzátoru 

Pro výrobu reaktoru, jenž je použitelný v průmyslovém měřítku je nutno vzít v potaz 

zvětšení velikosti reaktoru, finanční reantabilitu, snížení energetické spotřeby a podobně. I 

když jsou již zmíněné reaktory relativně účinné, nejsou použitelné pro čistění v průmyslovém 

měřítku za přijatelnou cenu. Taktéž je nutno vzít v potaz vyhnutí se použití rtuťové UV lampy 
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a to kvůli její potenciální environmentální závadnosti. Proto jsou zkoumány fotoreaktory 

s UV zdroji na bezrtuťové bázi jako je UV-LED [24], nebo sluneční světlo [25]. 

Byl vyvinut elektrolyticko-fotokatalytický sekvenční systém pro čistění vody, který 

využívá borem dopovanou diamantovou (BDD) elektrodu a TiO2 fotokatyzátor [26]. Tento 
systém je znázorněn na obrázku 13. Na obrázku je vidno, že systém pozůstává z elektrolytické 
jednotky, fotokatalytické jednotky a fotovoltaické buňky. Vysoce znečištěná voda je hnaná 
přes filtr do nádrže. Poté cirkuluje skrz elektrochemickou jednotku zahrnující BDD elektrodu. 

Poté voda prochází přes křemennou vlnu s deponovaným TiO2 a následně prochází již čistá 

voda finálním filtrem. Veškerá energie pro chod reaktoru je dodávána nezávislou 
fotovoltaickou  jednotkou.  Hodnota  chemické  spotřeby  kyslíku  takto  čištěné  vody  klesla 

z 106,1 mg.l
-1 

na 1,0 mg.l
-1

. 
 

 

 

Obrázek 13 Elektrolyticko-fotokatalytický sekvenční systém [4] 

 

 
2.4.7 Vyhlídky do budoucnosti fotokatalytických jednotek 

Jedním z nejvíc limitujících faktorů pro použití oxidu titaničitého ve fotokatalýze je to, že 

absorbuje pouze v oblasti UV. Proto musí být uvnitř fotokatalyzátoru umístěn zdroj UV 

záření, a to v těsné blízkosti fotokatalyticky aktivního povrchu. 

Pro vyřešení tohoto problému byl proveden výzkum v rámci projektu „The Project to 

Create Photocatalyst Industry for Recyclin.g-oriented society“ v Číně v období 2007 až 2012. 

Hlavním účelem projektu byl najít způsob, jak využít denní sluneční záření jako přímý zdroj 

záření pro fotokatalýzu. Výsledky studie nebyly jasné, nicméně co jasné je, je to, že 

fotokatalytický reaktor budoucnosti bude reaktor, který bude schopen přímo využívat sluneční 

záření pro vlastní fotokatalýzu. 
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2.5 Předešlé výzkumy rozkladu briliantové modři a jejich výsledky 

Z důvodu jednoduchosti prověření účinnosti fotokatalytického reaktoru, jenž je předmětem 

této diplomové práce byl zvolen jako hlavní polutant, jenž bude stanovován briliantová modř. 

Jedná se o potravinářské a textilní barvivo. Důvodů výběru tohoto konkrétního polutantu bylo 

hned několik. Prvním důvodem je to, že rozklad briliantové modři již byl studován na vícero 

reaktorech za různých podmínek a již byla vyvinuta snadná a spolehlivá metoda jejího 

stanovení. Toto taky otevírá prostor pro porovnání výsledků práce na předmětném reaktoru 

s výsledky  na  jiných  reaktorech,  a  tudíž  i  porovnání  efektivity  čtvrtprovozního  reaktoru 

s laboratorními reaktory, nebo jinými čtvrťprovozními reaktory. Dalším důvodem je to, že 

briliantová modř je relativně jednoduše fotokatalyticky degradovatelná, tudíž lze předpokládat 

větších změn koncentrace a tím zvětšení poměru signál/šum, resp. poměru relativní změna 

koncentrace / relativní chyba měření. 

V této kapitole budou diskutovány výzkumy, jež byly provedeny na jiných reaktorech na 

briliantové modři a kterých výsledky budou v praktické části porovnány s výsledky 

čtvrťprovozního předmětného reaktoru. 

 

 

2.5.1 Výzkumy s ultrafiltračními systémy se suspendovaným fotokatalyzátorem 

Sopajaree  [28]  v roku  1999  ověřoval  možnost  integrace  fotoreaktoru  na  čistění  kalu 

s ultrafiltrační jednotkou na bázi membrány z dutých vláken (Hollow Fibre Membrane – 

UltraFiltration, neboli zkráceně HFM-UF) pro degradaci briliantové modři za použití oxidu 

titaničitého Degussa P25. Byla pozorována kompletní fotokatalytická separace sledovaného 

polutantu což naznačovalo, že HFM-UF umožnil fotokatalyzátoru zůstat v reakčním prostředí. 

Kontinuální průchod hmoty musel být zabezpečen pomocí přefukování membrány kvůli 

depozici fotokatalyzátoru na membráně během ultrafiltrace. Bylo dosaženo 98% konverze 

barviva, nicméně 26 % organického uhlíku přešlo do permeátu kvůli tomu, že degradační 

meziprodukty prošli membránou. Při opakované degradaci docházelo ke snížení efektivity 

fotoakatalýzy a to konkrétně – při desátém cyklu došlo k odbourání 86 % barviva a 42 % 

organického uhlíku. Měření dynamickým rozptylem světla přeukázali spékání nanočástic 

katalyzátoru během ultrafiltrace, což mělo za následek aglomeraci částic, a tedy postupné 

snižování efektivity fotokatalyzátoru [27]. 

Efektivitu systémů na bázi HFM-UF lze upravit v tzv. podtlakovém módě, kde je permeát 

nasáván dovnitř memebrány. V tomto provedení je depozice katalyzátoru na katalyzátoru 

kontrolována přebubláváním a proplachováním memebrány. Na základě tohoto testoval 

Kertész [29] fotokatalytický reaktor s HFM jednotkou ponořenou do vodní disperze TiO2 

obsahující barvivo Acid Red 1 (AR1). Došlo k odbarvení této disperze, což prokázalo 

použitelnost takového reaktoru pro odbarvování odpadních vod obsahujících barviva. Při 

tomto pokusu byla memebrána přebublávána vzduchem. Toto mělo hned 2 zásadní výhody, 

kterými bylo odstraňování katalyzátoru deponovaného na membráně a přísun molekulárního 

kyslíku do reakčního prostředí, co přispělo ke zvýšení efektivity samotné fotokatalýzy. 

Zanášení membrány lze kontrolovat (ne zcela eliminovat) pomocí proplachovacích parametrů 

jako frekvence, délka impulzů a intenzita. 

V případě fotoreaktoru se suspendovaným fotokatalyzátorem lze reaktor jako takový 

rozdělit do dvou funkčních zón: 

- Fotokatalytická reakční zóna, kde dochází k ozařování suspenze a samotné degradaci 

- Zóna membránové separace, kde dochází k oddělování eluátu od fotokatalyzátoru 
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Použití fotoreaktorů se suspendovaným fotokatalyzátorem je zajímavé pro dekontaminaci 

odpadních vod obsahujících barviva, protože membrána z dutých vláken (Hollow Fibre 

Memebrane, neboli HFM) umožňuje: 

- Separaci a opakované použití fotokatalyzátoru 

- Kontrolování času, který polutant stráví v rektoru 

- Funkci kontinuálního módu [29] 

Nicméně mezi jejich zásadní nevýhody patří: 

- Zanášení membrány, což má za následek snížení přestupu hmoty přes membránu, nižší 

výtěžnost a hromadění fotokatalyzátoru v blízkosti membrány také znamená jeho nižší 

koncentraci ve volném objemu, a tudíž nižší efektivitu degradace 

- V případě, že eluát musí být opravdu čistý, je většinou za potřebí dalšího filtračního 

kroku 

- UV záření ze zdroje je absorbováno jak fotokatalyzátorem, tak i molekulami 

degradovaného barviva což snižuje efektivitu systému 

Nicméně z posledních výzkumů vyplývá, že přebublávání a proplachování membrány se 

zdá být relativně efektivní způsob, jak nevýhody spojené se zanášením membrány 

minimalizovat. 

 

 
2.5.2 Výzkumy s imobilizovaným fototkatalyzátorem 

Byly provedeny výzkumy zahrnující fotokatalytickou membránu (photocatalytic 

membrane, neboli PM), ve kterých membrána plnila jak funkci podkladu pro deponování 

fotokatalyzátoru, tak funkci selektivní bariéry pro analyty, jež měly být degradovány. 

Nicméně toto řešení přináší mnoho úskalí, jakými jsou 

- Významné snížení fotoaktivity kvůli nízkému kontaktu fotokatalyzátoru se zdrojem 

světla 

- Nutnost přímého ozařování membrány, která vyústila v technické a konstrukční problémy 

- Rychlost degradace je limitována rychlostí přesunu hmoty přes membránu 

- Nízká životnost membrány kvůli vymývání fotokatalyzátoru a jeho deaktivaci 

Zhnag [31] dosáhl použitím TiO2/Al2O3 kompozitních membrán, jež byly vyrobeny sol- 

gel metodou 82% degradace barviva Direct Black 168 po 5 hodinách kontinuálního UV 

ozařování. K degradaci a separaci docházelo simultánně. Rychlost přesunu hmoty přes 

membránu byla vysoká díky vysoké porozitě membrány, nicméně kvalita eluátu byla nízká. 

Athanasekou [32] připravil fotokatalytické membrány pro ultrafiltraci z keramické pěny, 

kterou ozařoval UV světlem. Degradována byla briliantová modř (MB) a metylová oranž 

(MO). Byly použity membrány dopovány dusíkem (N-TiO2), dopované oxidem grafenu (GO- 

TiO2) a TiO2 organického původu. Tyto fotokatalyzátory byly deponované na vnitřní i vnější 

stranu monolitických jednosměrných ultrafiltračních membrán metodou dip-coatingu. Lepší 

výsledky dosáhla membrána dopovaná dusíkem (52% konverze MB a 27% konverze MO). 

Jako  nejvíc  cost-efektivní  memebrána  se  ukázala  membrána  dopována  oxidem  graditu, 
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protože oproti dusíkové měla 68% její účinnosti degradace, nicméně při 28% energetické 

spotřebě. 

 

 

2.5.3 Výzkumy s nanofiltračními systémy se suspendovaným fotokatalyzátorem 

Molinari [33] studoval fotodegradaci farmaceuticky aktivních látek (Pharmaceutically 

Active Compounds, neboli PhAC) v kontinuálním recirkulačním fotoreaktoru s TiO2-P25 

katalyzátorem a nanofiltrační jednotkou vybavenou různými membránami. Byl studován vliv 

pH na absorpci PhAC na povrch katalyzátoru a prokázalo se, že pH je podstatný parametr, 

jenž je nutno vzít v potaz při uvažování o hydrofilním / hydrofobním charakteru katalyzátoru. 

Bylo pozorováno, že při použití membrány NTR 7410 za tmy byla propustnost furosemidu 

membránou 40-90 % a ranitidinu 70-95 %, což naznačovalo, že tato membrána není vhodná 

pro zabránění polutantů opuštění reakčního prostředí. Za světla se propustnost blížila 100 % 

pro oba polutanty, což naznačuje, že membrána byla vhodná pouze pro separaci katalyzátoru, 

nikoli polutantu. Také to naznačuje, že výběr membrány do reaktoru pro specifický polutant 

je zásadní. 

Stejný autor pozoroval fotodegradaci Gemfibrozilu (GEM) a tamoxigenu (TAM) při 

systému tlakovém a podtlakovém. Byla použita komerční membrána NTR 7410, což je 

kapilární polyethersulfonová (PES) membrána. V tlakovém systému s kontinuálním módem 

byla pozorována kompletní konverze GEM a 60% mineralizace po 120 minutách. Byla 

pozorována změna rychlosti přenosu hmoty během měření díky ulpívání katalyzátoru na 

membráně. Tento jev byl kompenzován vymýváním membrány enzymatickým detergentem. 

Podtlakový systém byl vystavěn dle obrázku 14. Membránový prostor byl přebubláván 

vzduchem, což má dva pozitivní účinky, které již byly diskutovány. Rychlost přenosu hmoty 

přes membránu byla vyšší, membrána však nebyla schopna separovat polutant, pouze 

katalyzátor a tak polutant pronikal do eluátu. 
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Obrázek 14 Podtlakový systém pro odsávání [27] 

 

 
Srasidis [34] demonstroval, že protokol pravidelného promývání membrány je také 

důležitý pro zachování konstantního průtoku eluátu membránou. V jeho experimentu použil 

membránu s 136 dutými vlákny s celkovou plochou 0,097 m
2
. Byl udržován  konstantní 

průtok eluátu 15 l.m
-2

.h
-1

. Experimenty trvali tři dny. Rovnovážných podmínek bylo dosaženo 

po 1-2 hodinách při pH=6 a koncentraci TiO2 0,5 g.l
-1

. Bylo dosaženo 99,5% konverze a 66% 
mineralizace, a to bez pozorovatelné přítomnosti katalyzátoru v eluátu. Za důvod neúplné 
mineralizace se považuje vznik meziproduktů, které jsou výrazně méně reaktivní. 
Proplachování membrány probíhalo v následovných intervalech – po 9 minutách filtrace byla 
1 minutu proplachovaná. 

 

 
2.5.4 Srovnávání účinnosti heterogenních fotokatalyzátorů v kapalné fázi na 

azobarvivech 

Klusoň [36] ve své publikaci diskutoval porovnávání efektivitu, resp. zdánlivou aktivitu 

heterogenních katalyzátorů v kapalné fázi na azobarvivech. Jak uvedl, azobarviva jsou častou 

volbou pro vyhodnocování aktivity fotokatalyzátorů pro jednoduché sledování změny jejich 

koncentrace pomocí UV-VIS spektrometru. Nicméně upozorňuje na fakt, že pro sledování 

aktivity například oxidu titaničitého nejsou azobarviva nejlepší volbou. Jedním z důvodů je 

fakt, že nelze efektivně rozlíšit vliv fotoindukované katalytické oxidace barviva a jeho 

fotolýzy. Ikdyž se provedou testy na příspěvek fotolýzy bez přítomnosti fotokatalyzátoru, není 

možné efektivně vyhodnotit vliv fotosensibiliticky indukované fotolýzy. Protože nelze přesně 
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stanovit příspěvek fotoindukované katalytické oxidace nelze ani zodpovědně vzájemně 

porovnávat fotokatalytickou aktivitu fotokatalyzátorů. Nicméně azobarvivo je vhodným 

polutantem pro sledování vlivu základních parametrů fotoreaktoru při použití jednoho 

fotokatalyzátoru. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část popisuje použité suroviny, způsob jejich zpracování a metody, kterými 

byly testovány na konkrétní vlastnosti. 

 

 
3.1 Použité suroviny 

- Anatas 

- Briliantová modř 

 

 

3.2 Čtvrťprovozní fotoreaktor a jeho komponenty 

3.2.1 Technický výkres a stručný popis 
 

 
 

 

 
Obrázek 15 Technické schéma fotoreaktoru 

 

 
Do provozní nádrže je kontaminovaná voda přiváděna přes filtr a membránový 

solenoidový ventil (V1). Maximální i minimální hladina v této nádrži je hlídána 

kapacitními snímači (lmax a lmin). v provozní nádrži je udržována stála koncentrace 

anatasu prostřednictvím zubovým dávkovačem anatasu (SD). 

Recirkulačním čerpadlem (P3) (obrázek 16) je vodní suspenze anatasu přivedena 

do žlabu. Tím stéká zpět do provozní nádrže. Nad žlabem je tunel se zdrojem 

ultrafialového záření, takže suspenze je při průchodu žlabem ozářena. Při ozáření 

probíhá degradace polutantu v kontaminované vodě. Celý zprovozněný reaktor lze 

vidět na obrázku 16. 



30  

. 

 

Obrázek 16 Zprovozněný fotokatalytický reaktor 
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Obrázek 17 Čerpadla P3 (nalevo), P1 (napravo) a P2 (vzadu) 

 

 
Po nastavené době hydraulického zdržení v provozní nádrži je suspenze filtrována 

na membránovém modulu. Modul je konstruován z mikrofiltračních PP membrán. 

Separace anatasu a vyčištěné vody je realizována v módu outside - inside. Potřebný 

tlakový spád je vytvořen odstředivým čerpadlem. Jeho otáčky jsou řízeny tak, aby 

bylo filtrováno (a odváděno) konstantní množství vody. Svazky membrán jsou v 

pravidelných intervalech čištěny hrubobublinným provzdušňováním pomocí 

membránového dmychadla D1 (obrázek 17). 
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.  
 

Obrázek 18 Dmychadlo D1 a čerpadla 

 

 
Stálé stáří anatasu v suspenzi je udržováno pravidelným odčerpáváním určeného 

množství suspenze do sáčkového filtru pomocí čerpadla suspenze P2. Potřebné 

množství odčerpané suspenze je určeno tím, že průměrná doba životnosti anatasu 

v reaktoru je 10 dní, tudíž je kvůli nutnosti kontinuálního chodu každý den odstranit 

10  %  aktuálního  množství  anatasu  v reaktoru  což  znamená,  že  každý  den  musí 

čerpadlo P2 přečerpat 10 % aktuálního objemu suspenze v reaktoru. 

Do provozní nádrže doplňuje dávkovač SD takové množstv í anatasu,  které 

odpovídá množství anatasu zachyceného v sáčkovém filtru. Anatas je v provozní 

nádrži udržován ve vznosu vynuceným hydraulickým prouděním pomocí ponorného 

čerpadla P4. Na povrchu fluidizovaného anatasu se adsorbují polutanty, které jsou v 

kontaminované vodě obsažené. 
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3.2.2 Elektrické zapojení 

Plastová rozvodnice má dvě vodorovné DIN lišty, na kterých jsou osazeny spínací a jisticí 

prvky. Plastová rozvodnice je zobrazena na obrázku 18. 

Uspořádání těchto prvků je do skupin, které přesně odpovídají zadání. Jednotlivé skupiny 

jsou: 

1. Všeobecná část obsahuje: 

- proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA, takže dokonale ochrání obsluhu před 

nebezpečným dotykovým proudem 

- proudový jistič B 10 A pro jištění všech spotřebičů v automatickém režimu A 

- proudový jistič B 10 A pro jištění všech spotřebičů v manuálním režimu M 

- napájecí zdroj 24 V DC, napájený pouze v režimu A a jištěný trubičkovou pojistkou T2A. 

Tento zdroj napájí většinu řídicích prvků a všechny snímače. 

 
 

2. Blok čerpadla P3, snímačů hladin HL a LL, napouštěcího ventilu V1 a externího 

rozváděče UV. Tento externí rozváděč je v rozvodnici jištěn proudovým jističem C 4 A. 

- snímač hladiny HL je kapacitní s možností nastavení rozdílu mezi min. a max. hladinou. 

Je napájen napětím 24 V DC a ovládá relé HL, které pak spíná napouštěcí ventil V1. Pokud 

je otevřen přívod vody a rozvodnice je v režimu A, pak je automaticky udržována hladina 

vody v nádrži na požadované výši. (Poznámka: kapacitní snímač hladiny HL spíná v horní 

úrovni hladiny, proto je u relé HL využit rozpínací kontakt pro sepnutí napouštěcího ventilu 

V1. Pokud relé svítí zeleně, je ventil uzavřen a obráceně.) 

- snímač hladiny LL je rovněž kapacitní, opět s možností nastavení min. a max. hladiny. 

Této vlastnosti nastavení asi nebude využito, snímač má především inhibovat ostatní 

funkce, pokud je hladina nižší než LL. Snímač je napájen napětím 24 V DC a ovládá relé 

LL. Výstup relé spíná jednak výstup pro UV (ext.), jednak čerpadlo P3. Čerpadlo P3 je 

však možno zapnout i v režimu M přepínačem (v poloze dole), kdy nemusí být splněna 

žádná výše uvedená podmínka. 

 
 

3. Blok čerpadla P4 obsahuje: 

- asymetrický cyklovač (relé CRM-2H) s možností nezávislého nastavení času t 1 (aktivní 

čas, relé zapnuto) a času t 2 (časová mezera). Čas t 1 se nastaví pomocí horních dvou 

otáčecích prvků, prvním shora hrubě, druhým shora jemně. Obdobně se čas t 2 nastaví 

pomocí třetího (hrubě) a čtvrtého (jemně) prvku shora. Relé je zapojeno tak, že po zapnutí 

rozvodnice nastavený čas začíná mezerou. Tuto funkci je možné přehodit – začínat 

sepnutím. 

- čerpadlo P4 je možno zapnout trvale přepínačem do polohy M (dolů). 

 
 

4. Blok čerpadla P2 obsahuje: 

- asymetrický cyklovač (relé CRM-2H) s možností nastavení času t 1 a t 2 identicky, jako u 

výše popsaného relé. Opět je relé zapojeno tak, že po zapnutí začíná nastavený čas 

mezerou. Funkci je možno obrátit. Funkce časovače je však podmíněna splněním 

podmínky, že hladina L&gt;LL. 
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- čerpadlo P2 je možno zapnout trvale přepínačem do polohy M (dolů). Podmínka nemusí 

být splněna. 

 
 

5. Blok čerpadla P1 obsahuje: 

- pomocné relé, které pouze invertuje funkci snímače tlaku. Pokud relé svítí, je tlak nižší 

než požadovaný. Za normálního stavu není relé sepnuto – nesvítí. 

- asymetrický cyklovač (relé CRM-2H) se stejným nastavením času t1 a t2. Relé je 

zapojeno tak, že po zapnutí rozvodnice začíná nastavený čas chodem čerpadla P1. Funkci je 

možno obrátit. Funkce časovače je však podmíněna L >LL, tlak P >-40 kPa (absolutní tlak) 

a průtok F je definován v litrech za jednotku času. Tlak je hlídán tlakovým čidlem, průtok 

je měřen vodoměrem opatřeným kontaktem pro snímání nastavených jednotek průtoku 

(instalován vodoměr 1 impuls/1 litr). 

- multifunkční časové relé (CRM-91H) s možností nastavení funkce (spodní prvek) a času 

(horní – hrubě a prostřední prvek - jemně). Toto relé má nastavenu funkci „e“, takže 

reaguje na rozepnutí kontaktu vodoměru. Jeho čas se nastavuje jako obrácená hodnota 

průtoku – doporučuje se vytvoření přehledné tabulky převrácených hodnot. Pokud je průtok 

dostatečně velký (četnost impulsů vodoměru je větší), relé zůstává v sepnutém stavu a 

inhibuje tak další časové relé – viz dále. Pokud je průtok menší než nastavený (čas), relé 

vždy po nastaveném času vypne a tím sepne funkci dalšího časového relé. 

- multifunkční časové relé (CRM-91H) má nastavenu funkci „g“, je spínáno pomocí 

předcházejícího časového relé a to jeho sestupnou hranou. Jeho čas sepnutí se nastaví 

stejný, raději však o něco delší než čas asymetrického cyklovače v bloku P1. Pokud je 

potom splněna podmínka průtoku menšího, než je nastaven čas na výše uvedeném 

multifunkčním časovém relé, je toto relé aktivováno na dobu, ve které je zaručeno setkání 

aktivních dob asymetrického cyklovače a tohoto multifunkčního časového relé. Kontakty 

obou relé jsou zapojeny sériově, takže po dobu koincidence obou relé se sepne čerpadlo P1. 

- multifunkční časové relé (CRM-91H) má nastavenu funkci „b“ a je spínáno 

asymetrickým cyklovačem v bloku P1. Toto pomocné relé je určeno na krátkodobé sepnutí 

čerpadla P1, pouze po splnění podmínek L >LL, tlak P >-40 kPa. Tím je zajištěn rozběh 

vodoměru, který vygeneruje několik impulsů a z jejich vzájemné časové polohy vyhodnotí 

výše popisovaná časová relé splnění/nesplnění podmínky průtoku a po rozpojení tohoto 

pomocného relé čerpadlo P1 pokračuje v běhu po nastavenou dobu asymetrickým 

cyklovačem/nebo se zastaví (nesplnění podmínky průtoku). Aktivní dobu pomocného relé 

je nutno nastavit podle požadavku maximálního průtoku přes vodoměr. Např. pro 

požadavek průtoku menšího než 90 l/min., je nutno nastavit dobu minimálně 1,5 min (90 s). 

Opět je doporučeno vytvoření pomocné tabulky převrácených hodnot. Kontakty tohoto 

pomocného relé překlenují na „testovací“ dobu vodoměru kontakty multifunkčního 

časového relé s funkcí „g“. 

- čerpadlo P1 je možno zapnout trvale přepínačem do polohy M (dolů). Všechny uvedené 

podmínky nemusí být splněny. 

 
 

6. Blok čerpadla DC obsahuje: 

- asymetrický cyklovač (relé CRM-2H) se stejným nastavením času t1 a t2 jako výše. Relé 

je zapojeno tak, že po zapnutí začíná nastavený čas mezerou. Funkci je možno obrátit. 

Manuální režim M nebyl požadován, může být však doplněn. 
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7. Blok dmychadla D obsahuje: 

- asymetrický cyklovač (relé CRM-2H) se stejným nastavením času t1 a t2 jako výše pro 

ovládání ventilu V2. Opět je relé zapojeno tak, že po zapnutí začíná nastavený čas mezerou. 

Funkci je možno obrátit. 

- asymetrický cyklovač (relé CRM-2H) se stejným nastavením času t1 a t2 jako výše pro 
ovládání ventilu V3. Relé je zapojeno tak, že po zapnutí začíná nastavený čas mezerou. 
Funkci je možno obrátit. 

- pomocné relé, které spíná dmychadlo pouze tehdy, pokud je kterýkoliv ventil otevřen a 

druhý uzavřen. 

- dmychadlo spolu s ventilem V2 je možno zapnout trvale oběma přepínači do polohy M 

(dolů). Ventil V3 zůstane uzavřen bez ohledu na stav jeho asymetrického cyklovače. 
 

 

 

Obrázek 19 Plastová rozvodnice 
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3.2.3 Polypropylenová membrána 

Pro separaci fotokatalyzátoru byly v tomto reaktoru použity membrány společnosti Zena 
Membranes s.r.o., konkrétně MEMBRANE P80. Jedná se o polypropylenovou membránu s 
hydrofilní povrchovou úpravou. Membrána je složena z 1 000 až 1 500 dutých 

mikroporézních PP vláken. Velikost pórů ve vlákně je v průměru 1.10
-7  

m, tedy 100 nm. 

Mikroskopická struktura vláken je na obrázku 19. 
 

 

 

Obrázek 20 Detail na vlákna membrány [35] 

 

 
Póry v mikroskopickém měřítku jsou pak zobrazeny na obrázku 20. 

 

 
 

 
 

Obrázek 21 Póry na vláknech membrány [35] 
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Všechny vlákna jsou na obou koncích spojeny plastovými uzávěry a zality jsou do nich 

polyuretanem. Na obrázku 21 je celá membrána a na obrázku 22 je detail na vlákna zalité 

polyuretanem. 
 

 

 
 

Obrázek 22 Použité membrány 
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Obrázek 23 Detail na průřez membrány 

 

 
3.2.4 Automatický kontinuální mód, jeho nastavení a kontinuální výpočty 

Jedním  z cílů   této   diplomové   práce   bylo   zprovoznění   reaktoru   v automatickém   i 

v manuálním módě. Automatický mód byl navržen pro nezávislý nepřetržitý provoz reaktoru 

v průmyslu. Nicméně bylo pozorováno, že reaktor v průmyslovém měřítku nevykazuje 

zdaleka takové výsledky, jaké od něj byly očekávány na základě předešlých prvotních testů 

v menším měřítku. 

Prvním základním  předpokladem  pro  nastavení  reaktoru  do  automatického  módu 

v průmyslovém měřítku je to, že je vhodné využívat plnou kapacitu reaktoru. Plná nádrž 

reaktoru je 500 litrů. 

Doporučená koncentrace anatasu v suspenzi byla 1 g.l
-1

, tedy do reaktoru je v této 

konfiguraci jednorázově nadávkováno 500 g anatasu, 500 l vody a předem nedefinované 

množství kýženého polutantu. 

Na základě toho, že anatas je regenerován čerpadlem P2 a je nutno za 1 den, tedy za 24 
hodin regenerovat 10 % anatasu, je nutno, aby čerpadlo P2 přečerpalo denně 50 litrů suspenze. 

Průtok čerpadlem byl regulován otočným ventilem a byl nastaven na hodnotu 0,5 l.s
-1

. Podle 
toho bylo vypočteno, že za 1 den musí být čerpadlo P2  podobu 100 sekund. Po dobu 86300 

sekund  zase  musí  být  vypnuté.  Dle  návodu  k elektrickému  zapojení  byly  relé  na  bloku 

čerpadla P2 přepnuté do automatického módu. 

Proto, že koncentrace anatasu v reakční nádrži musí být udržována konstantní, je nutno 
filtraci suspenze a s ní spojený úbytek anatasu kompenzovat čerpáním zahuštěné suspenze 
čerstvého anatasu zubovým dávkovačem anatasu SD. Koncentrace zahuštěné suspenze je dle 

doporučení konstruktérů reaktoru 10 g.l
-1

. Jelikož je nutno denně kompenzovat 50 g anatasu, 

musí dávkovač SD denně přečerpat 5 litrů zahuštěné suspenze. Průtok dávkovačem SD byl 



 

upraven kolečkovým regulátorem na dávkovači na hodnotu 0,5 l.min
-1

. Proto musí být 

čerpadlo během jednoho dne zapnuté po dobu 600 sekund a vypnuté po dobu 83 800 sekund. 

Dle návodu k elektrickému zapojení bylo relé bloku SD přepnuté do automatického módu. 

Blok čerpadla P3 je pro nastavení vcelku jednoduchý. Relé bylo pouze přepnuto do 

automatického módu. Průtok suspenze, jenž P3 vhání do žlabu je možno nastavit ventilem. 

Nicméně od tohoto průtoku závisí výška vrstvy ve žlabu, což je parametr, jenž je nutno 

nastavit různě pro různé aplikace. V tomto kroku jej není nutno řešit, protože toto čerpadlo je 

zodpovědné za interní přesun hmoty a neúčastní se materiálové bilance s okolím. 

Ponorné čerpadlo P4 je zodpovědné za zabránění sedimentace anatasu v reakční nádrži. 
Není ekonomické a nevyhnutné, aby bylo zapnuté permanentně. Z pozorování byl při 

koncentraci anatasu 1 g.l
-1 

blok čerpadla P4 přepnut do automatického módu a nastaven tak, 
že čerpadlo je zapnuto po dobu 10 sekund a vypnuté po dobu 20 sekund. V případě použití 
menší koncentrace anatasu je možné dobu, po kterou je čerpadlo zapnuté zkrátit. V případě 
vyšší koncentrace anatasu je zas na místě tuto dobu prodloužit. 

Membránové dmychadlo D1 má 2 větve. První větev má za úkol probublávání membrány, 

která se nachází nad perforovanou trubkou, do které vede tato větev D1. Důvodem je 

odstraňování anatasu, který má tendenci ulpívat na vláknech membrány a eventuálně ji 

ucpávat. Proudí-li vzduch z dmychadla do zmíněné větve, je regulováno pomocí ventilu V1, 

jehož přepínání je zajištěno elektricky na základě časů nastavených na bloku relé. Úkolem 

druhé větve je udržování zahuštěné suspenze anatasu ve vznosu. Zahuštěna suspenze anatasu, 

která byla diskutována u dávkovače SD, je prostřednictvím občasného probublávání 

udržovaná ve vznosu proto, aby dávkovač SD v každý moment dávkoval suspenzi o 

konstantní koncentraci. Nicméně toto probublávání není nutno provádět často. Průchod 

vzduchu touto větví je regulován ventilem V2, který je otevřen / uzavřen elektricky na 

základě nastavení příslušného relé. Na základě pozorování byl nastaven blok této větve 

přepnutý do automatického módu a nastaven tak, že ventil V2 bude otevřen po dobu 10 

sekund a uzavřen po dobu 2 minut. 

 
 

Blok čerpadla P1 je pro nastavení reaktoru nejsložitější a současně nejpodstatnější pro 

celou fotokatalýzu. Důvodem je to, že nastavením tohoto čerpadla, jeho průtoku a doby, po 

kterou je zapnuté a vypnuté je regulovaná průměrná doba setrvání polutantu v reaktoru a tím i 

nepřímo očekávané míry degradace a mineralizace kýženého polutantu. Toto nastavení je 

nutno upravit a optimalizovat pro každý konkrétní polutant, ale za předpokladu, že rozkládány 

budou barviva, které byly v předešlých výzkumech z výrazné míry degradovány do 4 hodin, 

bude blok čerpadla nastaven tak, aby byla průměrná doba setrvaní polutantu v reaktoru právě 

4 hodiny. Tudíž základní předpoklad pro nastavení tohoto čerpadla bude to, že čerpadlo musí 

vyprázdnit plnou nádrž (500 litrů) za dobu 4 hodiny. Na výstupu čerpadla P2  se nachází 
kohout, kterým lze regulovat průtok. Pro jednoduchost byl tento kohout úplně otevřen a po 

instalaci membrány byl pozorován průtok eluátu a stanoven byl na 3 l.min
-1

. Dle toho bylo 
vypočítáno, že při daném průtoku musí být čerpadlo za 4 hodiny zapnuté po dobu 60 000 
sekund a vypnuté po dobu 26 400 sekund. 

 

 
3.2.5 Manuální vsázkový mód 

V předešlé kapitole bylo navrženo a diskutováno nastavení automatického kontinuálního 

módu teoreticky použitelného v průmyslovém měřítku. Nicméně měření v tomto módu se po 

první vlně testovacích měření nezdálo jako vhodné řešení. Důvodem byl fakt, že automatický 
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mód byl navržen pro plný pracovní objem nádrže a jedním z cílů této diplomové práce bylo 

prověření efektivity reaktoru za různých podmínek, tudíž bylo nutno provést vyšší počet 

měření. Kvůli nedokonalé filtraci anatasu na membráně zůstávalo ve vzorcích relativně velké 

množství anatasu, které rozptylovalo a do omezené míry pohlcovalo UV fotony v UV-VIS 

spektrometru a tím rušilo výsledky. K tomu, aby tento vliv byl potlačen bylo nutno výrazně 

zvýšit koncentraci barviva a při dané koncentraci a kapacitě reaktoru by nebylo rentabilní 

takto měřit a pro rámcové studium efektivity fotoreaktoru nebylo nutno používat tento 

automatický mód. Proto byl automatický mód pro měření upraven, a to následujícím 

způsobem: do nádrže fotoreaktoru bylo načerpáno pouze 50 litrů vody, 50 gramů anatasu a 2 

g briliantové modři. Anatas byl regenerován, jak je popsáno v původním automatickém módě 

a čerpadlo P1 bylo nastaveno do manuálního módu, kdy bylo zapnuto po celou dobu měření a 

to proto, že čerpadlo hnalo eluát zpátky do nádrže fotoreaktoru, tudíž se neúčastnilo 

materiálové bilance s vnějším prostředím a nebylo nutno jej speciálně nastavovat. 

V dalším kroku bylo čerpadlo P1 úplně odstaveno kvůli problémům s membránou. 

Membrána se po jednom měření viditelně obarvila na modro a eluát byl téměř úplně 

odbarven, a to i přes to, že suspenze v nádrži byla viditelně modrá. Na základě těchto dvou 

pozorování a faktu, že pH tohoto měření se nijak nelišilo od předešlých měření, kde 

membrána barvivo propouštěla, bylo usouzeno, že membrána je ucpaná částicemi anatasu a je 

nutno ji přepláchnout. Zpětné proplachování proběhlo jak v nádrži fotoreaktoru, tak mimo 

fotoreaktoru a membrána pořád nefungovala, jak měla. Byla nahrazena další, novou 

membránou, u které byl pro změnu problém ve faktu, že nepropouštěla žádný eluát. Čerpadlo 

P1 fungovalo správně, problém byl v membráně. Jedním z možných důvodů, proč membrána 

nepropouštěla eluát je to, že hydrofilní úprava na ní se nevydařila a membrána měla víc 

hydrofobní povahu. 

Jelikož se problém s membránou nedařilo vyřešit ani po opakované výměně membrány, 

bylo rozhodnuto, že měření bude nadále probíhat bez separace anatasu uvnitř fotoreaktoru. 

Vzorky suspenze byly odebírány přímo z nádrže fotoreaktoru a filtrovány byly na 

nitrocelulozovém membránovém filtru Pragopor o definovaných pórech o velikosti 600 nm. 

Stejně jako u všech módů byly vzorky odebírány v následovných časech – 0 minut 

(referenční vzorek), 10 minut, 20 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 180 minut 

a 240 minut. 
 

 
3.2.6 UV-VIS spektrofotometrie 

Molekulová absorpční spektrometrie je metoda založená na měření a interpretaci 

elektronových spekter molekul látek, které absorbují elektromagnetické záření v rozsahu 

vlnových délek od 200 až 800 nm. Jedná se o jednu z nejstarších a zároveň nejspolehlivějších 

analytických metod stanovení prvku, vhodnou jak ke kvalitativní tak i kvantitativní analýze. 

K měření absorbance elektromagnetického záření v UV-Vis oblasti spektra slouží 

spektrofotometr. Můžou být konstruované jako jednopaprskové nebo dvoupaprskové. Při 

analyzování eluátu se využíval jednopaprskový UV-Vis spektrofotometer Specord 40. Měření 

probíhalo při vlnové délce 630 nm v 1cm křemenné kyvetě. Části spektrofotometru jsou 

znázorněny na Obrázku 22. Základními částmi je zdroj světla, monochromátor, měřící prostor 

a detektor. Jako zdroj se používají wolframové vlákna (300-2500nm) a pro UV oblast jsou to 

nejčastěji deutériové výbojky (190-400 nm). Polychromatické záření prochází skrz 

monochromátor (např. optická mřížka a výstupní štěrbina). Monochromatické záření následně 

prochází  vzorkem.  Roztoky  vzorku  o přesné  koncentraci  se  plní  do  standardní  kyvety 
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s optickou dráhou 1 cm. Jako detektory se často používají fotonásobiče, fotodiody nebo CCD 

detektory. Pro získání spektra samotného v jednopaprskovém spektrometru je nutno nejdřív 

změřit referenční vzorek a následně se do stejné optické dráhy umístí kyveta s roztokem 

vzorku. 
 

 

 
 

Obrázok 1: Části jednopaprskového UV-Vis spektrofotometru 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Prvotní měření a referenční měření 

První měření bylo provedeno při zapojeném okruhu čerpadla P1, tedy i se zapojenou PP 
membránou. Jako polutant byla, stejně jako u všech měřeních v rámci této diplomové práce, 
použita briliantová modř (brilliant blue, neboli BB). V tomto měření byla koncentrace BB 

7.10
-6 

M. Průtok čerpadla P3 byl 30 l.min
-1

, výška ozařované vrstvy byla 1mm. Obrázek … 
znázorňuje změnu absorbance studovaného vzorku v čase. 
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Z grafické závislosti je patrné, že absorbance (je předpokládáno, že absorbance vzorku je 

přímo úměrná koncentraci BB ve vzorku a nepřímo úměrná míře konverze BB) s časem 

v prvních 35 minutách roste a následně začíná klesat. 

Jak je známo, nanočástice anatasu do omezené míry absorbují fotony ve viditelné oblasti, 

ale hlavně tyto fotony dokáží do velké míry rozptylovat. Ve vzorcích v tomto měření bylo 

možno okem pozorovat nezanedbatelné množství částic anatasu. Tyto částice nebyly 

nanočásticemi, protože ty okem pozorovat nejde, nicméně, prošli-li membránou částice větší 

než nano, je na místě předpokládat, že prošli i nanočástice. 

Tudíž pravděpodobný důvod, proč absorbance v prvních minutách měření rostla je ten, že 

do vzorku se dostávali nano a mikro částice anatasu, které rušili měření do takové míry, že 

nebylo možno pozorovat snižování koncentrace BB. Chyba měření se zvyšovala s časem 

zřejmě z důvodu, že během prvních minut v reaktoru docházelo k deaglomeraci mikročástic 

na nanočástice, které rušili měření víc a víc. Po době 35 minut zřejmě většina částic již 

deaglomerovala a chyba měření způsobena nanočásticemi zůstala víceméně konstantní a 

začalo být možné pozorovat samotnou konverzi barviva BB. 

Byly provedeny měření adsorpce briliantové modři na fotokatalyzátor ve fotoreaktoru. 

Měření bylo provedeno při již zmíněné zvýšené koncentraci 16.10
-5  

M briliantové modři 
s rozdílem, že UV výbojky nebyly uvedeny do provozu. Byla pozorována koncentrace 
briliantové modři v čase. PH původní suspenze bylo 7,1 a v průběhu měření se pH nijak 
měřitelně neměnilo. 

A
 [

-]
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Z grafu lze pozorovat, že k adsorpci briliantové modři nedocházelo, resp. míra této 

adsorpce se po dobu měření neměnila. Z toho vyplývá, že samotná adsorpce briliantové modři 

na částice fotokatalyzátoru by neměla mít vliv na výsledky měření. 

Pro kontrolu referencí odebíraných vzorků bylo taky provedeno měření s UV výbojkami 

uvedenými do provozu, koncentraci anatasu 1 g.l
-1

, teplotě 10 °C a bez přítomnosti briliantové 
modři. Po zfiltrování vzorků byla měřena absorbance. Absorbance se v čase nijak měřitelné 
neměnila, resp. míra změny absrobance byla zanedbatelně malá vzhledem k odchylce měření. 

 

 
4.1.1 Vliv teploty 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, teplota reakční směsi je jeden z parametrů, jenž 

ovlivňuje rychlost fotokatalytické reakce. Očekávaný trend je, že se zvyšující se teplotou 

reakční lázně, alespoň do jistého bodu, se bude zvyšovat rychlost fotokatalytické reakce. 

Byly provedeny tři měření pro ověření vlivu teploty. První měření, jenž je na grafu na 

obrázku 23 znázorněno červenou barvou bylo provedeno za teploty 23 °C, měření na grafu 

reprezentováno černou barvou bylo provedeno za teploty 18 °C a měření na obrázku 

reprezentováno modrou barvou bylo provedeno za teploty 10 °C. Je nutno poznamenat, že 

teplota směsi se během měření výrazně zvyšovala, a to hlavně kvůli tomu, že suspenze při 

průchodu žlabem odváděla část tepla z UV výbojek. 
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Obrázek 24 Závislost rychlosti degradace barviva na teplotě 

 

 
Z grafu je možno pozorovat, že nejméně efektivnější reakce bylo dosaženo při teplotě 10 

°C, tedy při nejnižší teplotě, a úroveň konverze po 120 minutách byla 45 %. 

Při teplotě 18 °C bylo po 120 minutách dosaženo konverze 69 %. Při teplotě 23 °C byla 

konverze briliantové modři po 120 minutách 65 %. 

Tedy při teplotě 10 °C byla rychlost konverze a výsledná hodnota konverze výrazně nižší 

než u teplot 18 °C a 23 °C. Rozdíl mezi finální konverzí při posledních dvou uvedených je 

X
 [

%
] 
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připisován spíš odchylce měření než reálnému trendu. Rozdíl ve finální konverzi mezi nimi je 

pouze 4 %, takže z tohoto rozdílu nelze vyvozovat žádné zásadní závěry. Nicméně z průběhu 

rychlosti reakce při těchto dvou teplotách je zajímavé, že rychlost reakce u 18°C suspenze je 

stabilně nižší než u 23°C suspenze. Finální konverze se kříží až před ukončením 120min 

experimentu. Důvod tohoto může být fakt, že teploty nebyly vzájemně radikálně odlišné 

a během měření bylo teplo odvedeno suspenzí od UV výbojek dostatečné, aby se během 

měření obě suspenze zahřáli natolik,  že původní rozdíl v teplotách již byl zanedbatelný. 

U suspenze s teplotou 10 °C byl pozorovatelný rozdíl po celou dobu měření, a i ve finální 

konverzi, takže lze předpokládat, že teplotní rozdíl byl dostatečný, aby se i přes teplo 

odváděné od UV výbojek neprojevilo natolik, aby se rychlosti reakce srovnali. 

Tudíž lze konstatovat, že původní teplota suspenze, alespoň v rozmezí 10-18 °C 
pozorovatelně ovlivňuje rychlost konverze briliantové modři na předmětném reaktoru za dané 

koncentrace fotokatalyzátoru 1 g.l
-1

. Další ohřívání suspenze se na první pohled jeví jako 
neefektivní způsob urychlování fotokatalýzy, protože suspenze by na teploty výrazně vyšší 

než 20-25°C musela být externě ohřívána, což by zvyšovalo energetickou spotřebu reaktoru 

a taky by to komplikovalo provoz reaktoru. 

 

 

4.1.2 Vliv koncentrace anatasu 

Součástí této diplomové práce je studie vlivu koncentrace fotokatalyzátoru v suspenzi na 

rychlost fotokatalytické reakce, resp. konverze briliantové modři. Všechny měření byly 

provedeny při výšce ozařované vrstvy 1 mm a teplotě 10 °C. Doporučená koncentrace anatasu 

od výrobce zařízení byla 1 g anatasu na 1 litr suspenze. Další hodnoty koncentrace byly 0,25 

g.l
-1 

a 0,5 g.l
-1

. Vyšší koncentrace studovány nebyly z důvodu, že použití takové koncentrace 

fotokatalyzátoru by bylo jak ekonomicky neefektivní, tak by de facto znemožnilo separaci 

fotokatalyzátoru ze suspenze. Již při koncentraci byla separace velice problematická. 

Obrázek 24 znázorňuje vývoj koncentrace briliantové modři v čase. Horizontální os 

reprezentuje  čas   v minutách   a   vertikální   os   aktuální   koncentraci   briliantové   modři 

v procentech. 
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Obrázek 25 Závislost rychlosti degradace barviva na koncentraci anatasu 

 

 

Z grafu na obrázku 24 je vidět, že při koncentracích anatasu 0,25 g.l
-1 

a 0,5 g.l
-1 

byla 

finální konverze briliantové modři po 120 minutách totožná a to 19,5 %. Při koncentraci 1 g.l
- 

1
byla finální konverze briliantové modři po 120 minutách 41,88 %. 

Z výsledků měření lze usoudit, že pro efektivní chod reaktoru, alespoň při této konfiguraci 

a pro degradaci briliantové modři, je vhodné zvolit koncentraci anatasu cca 1 g.l
-1

. Je na místě 
dále studovat vliv koncentrace anatasu blíže nahoru a dolů kolem této hodnoty, a to pro různé 
polutanty. 

 

 
4.1.3 Vliv výšky ozařované vrstvy 

Výška ozařované vrstvy suspenze anatasu nebyla měřena přímo, ale její hodnota je 

dopočítaná z průtoku čerpadla P3, sklonu a šířky žlabu. Pro propočet výšky ozařované vrstvy 

bylo taktéž nutno zavézt několik předpokladů, a to konkrétně, že tření mezi suspenzí a žlabem 

a tření mezi suspenzí a vzduchem je nulové a to, že suspenze vstupuje do nakloněného žlabu 

s nulovou rychlostí ve směru toku suspenze ve žlabu. Zabezpečení nulové rychlosti suspenze 

ve směru toku ve žlabu bylo provedeno tak, že výpust suspenze do žlabu byla namířena 

směrem kolmo na žlab a těsně za výpustí byla umístěna narážka tak, aby mezi narážkou a 

žlabem vznikl otvor obdélníkového tvaru, jehož výška bude mírně vyšší než předpokládaná 

výška vrstvy suspenze. Další úlohou narážky bylo utvoření rovnoměrného filmu suspenze po 

celé šířce žlabu. Nicméně je nutno poznamenat, že počáteční rychlost suspenze ve směru 

jejího toku ve žlabu nebyla i přes toto všechno reálně nulová, a proto reálná výška ozařované 

vrstvy je orientační a není možno je brát se 100% přesností. Nicméně i tak má smysl studovat 

vliv této výšky vrstvy a to, protože vypočítané hodnoty neodpovídají úplně realitě, ale pro 

vzájemné porovnávání jsou použitelné. Taky je nutno vzít v potaz a podotknout, že kvůli 

sklonu žlabu se rychlost toku suspenze postupně zvyšovala, tudíž ekvivalentní výška vrstva se 

snižovala. Pro jednotnost byla výška vrstvy vypočítaná z rychlosti suspenze v prostředku 

X
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%
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ozařované části žlabu. Pro přepočet výšky vrstvy v tomto místě a za již zmíněných 

předpokladů z průtoku čerpadla P3 byl vztah upraven a aproximován jako h=2,08.V1, kde h je 

výška ozařované vrstvy vyjádřena v metrech a V1 je průtok čerpadla P3 vyjádřen v m
3
.s

-1
. 
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Obrázek 26 Závislost rychlosti degradace barviva na výšce ozařované vrstvy 

 

 
Pro prověření vlivu výšky ozařované vrstvy byly provedeny čtyři měření (obrázek 25) při 

průtocích 4 l.min
-1

, 20 l.min
-1

, 30 l.min
-1 

a 50 l.min
-1

. Po přepočtu pak výšky vrstvy byly 0,14 
mm, 0,7 mm, 1 mm a 1,73 mm. Z grafu je jasně vidno, že při nejnižší výšce 0,14 mm byla 
konverze barviva 29 % po 120 minutách měření. Při výšce 0,7 mm byla konverze po 120 
minutách 36 %. Při výšce 1 mm 42 % a při 1,73 mm 40 %. 

Z naměřených dat lze konstatovat fakt, že při výšce vrstvy menší jako 1 mm je konverze 

briliantové modři na tomto reaktoru neefektivní. 

Výsledky pro výšku 1 mm a 1,73 mm se od sebe nijak zásadně neliší. Lze z toho usoudit, 

že v tomto rozmezí nelze pozorovat žádný výrazný rozdíl v efektivitě konverze briliantové 

modři. Pro potvrzení trendu by bylo nutno provézt měření při výšce 2 mm a víc. Nicméně 

technické parametry reaktoru nedovolují průtok suspenze, a tedy výšku vrstvy již výrazně 

zvyšovat.  Nicméně lze konstatovat,  že při výšce ozařované vrstvy v rozmezí 1 – 2 mm 

dochází ke konverzi výrazně účinnější, než při vrstvě nižší než 1 mm. A pro další měření je 

vhodné reaktor nastavit tak, aby průtok čerpadla P3 byl alespoň 30 l.min
-1 

a tedy aby výška 
ozařované vrstvy byla alespoň 1 mm. 

 
 

4.1.4 Vliv doby ozařování polutantu ve žlabu 

Vliv doby ozařování polutantu ve žlabu byl přepočítán z předešlé kapitoly, tedy z vlivu 

výšky ozařované vrstvy. Přepočet na dobu ozařování polutantu zahrnoval úpravu výšky 

ozařované vrstvy o celkový objem reakční nádrže. 
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Jedním ze základních předpokladů použitelnosti a výpovědné hodnoty doby ozařování 

suspenze je dokonalé zamíchání suspenze po vtoku ze žlabu do reakční nádrže. Další 

předpoklad je to, že suspenze vstupuje do žlabu s nulovou rychlostí ve směru toku suspenze 

ve žlabu. Jak již bylo diskutováno, tento předpoklad nebyl stoprocentně splněn, nicméně pro 

účel vzájemného porovnávání výsledků měření je možno tento faktor zanedbat. Dalším 

předpokladem je to, že UV záření dokáže ve všech měřeních efektivně proniknout do celé 

výšky ozařované vrstvy a není pohlceno pouze na povrchu filmu suspenze. Tento předpoklad 

je možno považovat za splněný, a to z důvodu, že při používaní suspenze anatasu o 

koncentraci 1 g.l
-1 

ve studiích diskutovaných v teoretické části byly výšky ozařované vrstvy 
2-4 mm a efektivita fotokatalýzy zůstala vysoká, tudíž lze předpokládat, že do výšky vrstvy 

alespoň 4 mm je UV záření z výbojek schopné penetrovat sloupec suspenze do celého 

objemu, resp. do celé výšky. Všechny měření diskutované v této kapitole mají výšku 
ozařované vrstvy výrazně nižší než 2 mm. Je však nutno poznamenat, že kvůli zmíněným 

důvodům tyto výsledky není možné efektivně porovnávat s výsledky získanými na jiných 

reaktorech a za jiných podmínek. 

Jako referenční parametr byla použita celková doba setrvání jednoho mililitru suspenze ve 

žlabu pod UV výbojkami vyjádřená v sekundách. Vypočítaná doba toku suspenze pod UV 

výbojkami ve žlabu je 0,48 s. Tabulky níže obsahují přepočtová data. Každá tabulka 

reprezentuje měření s jedním průtokem čerpadla P3, respektive jednu výšku ozařované vrstvy. 

V každé tabulce vyjadřuje první sloupec reakční čas, který odpovídá intervalům odebírání 

vzorků. Druhý sloupec reprezentuje počet cyklů, respektive kolikrát byl do daného časového 

intervalu přečerpán do žlabu celý objem nádrže. Počet cyklů jednoho teoretického mililitru 

objemu suspenze  bude  shodný  s tímto  číslem.  Třetí  sloupec  reprezentuje  čas,  vyjádřen 

v sekundách, po kterou byl daný 1 mililitr suspenze ozařován po UV výbojkami ve žlabu do 

daného časového intervalu. Čtvrtý a poslední sloupec reprezentuje relativní množství 

briliantové modři ve vzorku po daném časovém intervalu. 

 

 
Tabulka 2 Výsledky vlivu doby ozařování polutantu ve žlabu 

 

Výška 0,14 mm 

Reakční čas 
(min) 

 

Počet cyklů (-) 
Doba ozařování 

(s) 
 

x (%) 

0,00 0,00 0,00 100,00 

10,00 0,80 0,38 97,08 

20,00 1,60 0,76 94,58 

30,00 2,40 1,15 94,61 

60,00 4,80 2,29 84,67 

90,00 7,20 3,44 80,05 

120,00 9,60 4,59 71,02 
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Výška 0,7 mm 

Reakční čas 
(min) 

 

Počet cyklů (-) 
Doba ozařování 

(s) 
 

x (%) 

0,00 0,00 0,00 100,00 

10,00 4,00 1,91 95,78 

20,00 8,00 3,82 95,63 

30,00 12,00 5,74 92,28 

60,00 24,00 11,47 78,87 

90,00 36,00 17,21 73,36 

120,00 48,00 22,94 64,20 
 
 

Výška 1 mm 

Reakční čas 
(min) 

 

Počet cyklů (-) 
Doba ozařování 

(s) 
 

x (%) 

0,00 0,00 0,00 100,00 

10,00 6,00 2,87 94,90 

20,00 12,00 5,74 90,33 

30,00 18,00 8,60 86,62 

60,00 36,00 17,21 76,70 

90,00 54,00 25,81 66,00 

120,00 72,00 34,42 57,37 
 
 

Výška 1,75 mm 

Reakční čas 
(min) 

 

Počet cyklů (-) 
Doba ozařování 

(s) 
 

x (%) 

0,00 0,00 0,00 100,00 

10,00 10,00 4,78 96,45 

20,00 20,00 9,56 89,89 

30,00 30,00 14,34 85,68 

60,00 60,00 28,68 75,01 

90,00 90,00 43,02 66,78 

120,00 120,00 57,36 59,41 
 

Graf na obrázku 26 reprezentuje grafickou interpretaci výsledků z tabulek uvedených výše. 

Horizontální osa reprezentuje dobu ozařování 1 ml suspenze a vertikální osa reprezentuje 

procentuální obsah briliantové modři vztažený k referenčnímu obsahu před počátkem 

ozařování. 
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Obrázek 27 Vliv doby ozařování polutantu ve žlabu 

 

 
Z grafické závislosti na obrázku 26 je patrný jeden zásadní trend. Při nejnižší výšce vrstvy, 

tedy při 0,14 mm docházelo k nejúčinnějšímu fotokatalytickému účinku. Na první pohled si 

tento fakt protiřečí se závěry v předešlé kapitole, nicméně v této kapitole je nutno vzít v potaz 

celkový čas, který jednotkový objem suspenze stráví pod UV výbojkami. A při nejnižší vrstvě 

došlo za nejkratší čas pod UV výbojkou k nejefektivnější degradaci briliantové modři. 

Hodnoty pro výšky vrstvy 0,7 mm a 1 mm jsou si vzájemně velice podobné, ale i přesto je při 

výšce vrstvy 0,7 mm fotokatalýza efektivnější. Nejméně efektivní z tohoto pohledu je pak 

fotokatalýza při výšce vrstvy 1,7 mm. 

Zjištění z tohoto měření mají významný dopad na celý experiment, jelikož indikují 

existenci alespoň tří faktorů, jenž je nutno vzít v potaz, a sice jako první - UV výbojky použité 

v tomto reaktoru nejsou dostatečně silné, aby penetrovali celou vrstvu suspenze ve žlabu a to 

alespoň v intervalu 0,14-1,7 mm. Po druhé - k fotokatalytické degradaci briliantové modři 

v tomto reaktoru dochází nejen okamžitě po ozáření fotokatalyzátoru, ale i následně uvnitř 

neozařované reakční nádrže. Po třetí – nebyly splněny podmínky výpovědné hodnoty tohoto 

parametru a tento parametr nemá reální výpovědnou hodnotu. Nejpravděpodobnějším se zdá 

být vliv prvního faktoru – nedokonalé penetrace UV záření do celé výšky filmu suspenze. 

Druhý faktor je dle informací v teoretické části této diplomové práce a dle literatury méně 

pravděpodobný, nicméně jeho vliv nelze 100% vyloučit. Vliv třetího faktoru bude nejméně 

pravděpodobný, jelikož výsledky vykazují stabilní trend pro čtyři měření. 

 
 

4.1.5 Vliv doby ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru 

Dalším parametrem je doba ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru. Hodnoty 

tohoto parametru byly přepočítány z vlivu koncentrace anatasu v suspenzi. Byly upraveny 

podobným způsobem jako v předešlé kapitole, jenže byly upraveny ještě o koncentraci 
anatasu v suspenzi. Výsledky pro měření o třech koncentracích jsou shrnuty v tabulce 3. 

Všechna měření byla provedena za teploty 10 °C a výšky ozařované vrstvy 1 mm, resp. 

průtok čerpadla P3 byl nastaven na 30 l.min
-1

. 

X
 [

%
] 
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V každé tabulce vyjadřuje první sloupec reakční čas, který odpovídá intervalům odebírání 

vzorků. Druhý sloupec reprezentuje počet cyklů, respektive kolikrát byl do daného časového 

intervalu přečerpán do žlabu celý objem nádrže. Počet cyklů jednoho teoretického mililitru 

objemu suspenze  bude  shodný  s tímto  číslem.  Třetí  sloupec  reprezentuje  čas  vyjádřen 

v sekundách, po kterou bylo jednotkové množství čistého anatasu ozařováno pod UV 

výbojkami. Čtvrtý a poslední sloupec reprezentuje relativní množství briliantové modři ve 

vzorku po daném časovém intervalu. 

 

 
Tabulka 3 Výsledky vlivu doby ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru 

 

Koncentrace anatasu 0,25 g/l 

Reakční čas 
(min) 

Počet cyklů 
(-) 

Doba ozařování 
(s) 

 

x (%) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
100,0 

0 

10,00 6,00 11,47 99,07 

20,00 12,00 22,94 97,46 

30,00 18,00 34,42 93,43 

60,00 36,00 68,83 91,05 

90,00 54,00 103,25 84,53 

120,00 72,00 137,66 80,24 
 

 

Koncentrace anatasu 0,5 g/l 

Reakční čas 
(min) 

Počet cyklů 
(-) 

Doba ozařování 
(s) 

 

x (%) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
100,0 

0 

10,00 6,00 5,74 96,97 

20,00 12,00 11,47 95,70 

30,00 18,00 17,21 94,18 

60,00 36,00 34,42 84,67 

90,00 54,00 51,62 82,43 

120,00 72,00 68,83 80,94 
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Koncentrace anatasu 1 g/l 

Reakční čas 
(min) 

Počet cyklů 
(-) 

Doba ozařování 
(s) 

 

x (%) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
100,0 

0 

10,00 6,00 2,87 98,37 

20,00 12,00 5,74 90,90 

30,00 18,00 8,60 85,60 

60,00 36,00 17,21 73,63 

90,00 54,00 25,81 63,81 

120,00 72,00 34,42 58,12 
 

Grafická interpretace tabulky 3 je znázorněna na obrázku 27 
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Obrázek 28 Vliv doby ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru 

 

 
Z grafického znázornění lze vidět jistý trend. U nejvyšší koncentrace anatasu, tedy u 

koncentrace 1 g.l
-1 

byla účinnost nejvyšší, tedy byl potřebný nejnižší čas ozařování 
jednotkového množství fotokatalyzátoru pro dosažení dané konverze briliantové modři. U 

koncentrace 0,5 g.l
-1 

lze pozorovat, že relativní efektivita fotokatalýzy je o něco vyšší než u 

koncentrace 0,25 g.l
-1

, i když finální konverze po 120 minutách fotokatalýzy u těchto dvou 

byla de facto stejná, u koncentrace 0,5 g.l
-1 

bylo k dosažení dané konverze potřebný kratší čas 
ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru. 

Jednou z implikací těchto zjištění může být, že u nižších koncentrací fotokatalyzátoru je 

méně pravděpodobná srážka molekuly polutantu (v tomto případě briliantové modři) a 

aktivního fotokatalytického specimenu, tedy částice anatasu s elektronovou dírou, hydroxyl 

radikálem, nebo jinými. 

X
 [

%
] 
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4.1.6 Doporučení pro vylepšení efektivity reaktoru 

Při samotném zprovoznění fotokatalytického reaktoru, prací s ním a po interpretaci 

výsledků experimentů na něm měřených, je možno vytyčit několik návrhů na zvýšení 

efektivity předmětného fotoreaktoru. Tyto návrhy lze obecně rozdělit na invazní a neinvazní. 

Invazní znamenají zásadní změnu funkce reaktoru a odstranění nebo výraznou modifikaci 

jeho funkčních součástí. Neinvazní změny jsou změny, které by vyústily v minoritní zásahy 

do reaktoru, přičemž by se jeho konceptuální funkce nijak zásadně neměnila. 

Jako první budou diskutovány návrhy na neinvazní změny: 

- Fotokatalytická reakce by preferované měla být prováděna za tepla. V případě 

kontinuálního chodu reaktoru je toto ne úplně proveditelné, nicméně u vsázkového módu, kdy 

je reakční nádrž napouštěna z vodovodu a polutant následně rozpuštěn v této vodě, je vhodné 

před rozpuštěním polutantu nechat vodu odstát tak, aby se ohřála alespoň na laboratorní 

teplotu. Další zvyšování teploty není rentabilní. Je taky nutno vzít v potaz to, že při 

fotokatalýze vzniká celá paleta organických látek s neurčitou toxicitou a těkavostí a vyšší 

teplota suspenze znamená vyšší těkavost těchto meziproduktů. Proto při vyšší teplotě reakční 

směsi je na místě zabezpečit reaktor tak, aby se tyto těkavé meziprodukty nemohli volně 

vyparovat do okolí a ohrožovat obsluhu reaktoru. 

- UV výbojky použity v reaktoru podle výsledků experimentu nemají dostatečný výkon, je 

nevhodně zvolena vlnová délka jejich záření nebo kombinace obou. Pro zvýšení efektivity 

fotoreaktoru je tedy na místě uvažovat o výměně UV výbojek. Dalším faktorem je vzdálenost 

UV výbojek od žlabu, resp. od suspenze, která po žlabu teče pod UV výbojkami. Tuto 

vzdálenost je vhodné snížit co nejvíce, tedy je vhodné žlab zvednout blíže k UV výbojkám. 

- Membrána pro filtraci částic fotokatalyzátoru. Jak již bylo uvedeno v teoretické části a 

jak vyplynulo z testování separace na předmětném fotoreaktoru, separace fotokatalyzártoru na 

membráně, resp. separace obecně je velký problém, který není snadné obejít. Membrány 

použité pro prvotní pokusy se ukázaly jako nedostatečné pro dané použití. Jedním z důvodů je 

fakt, že membrána se výrazně ucpává, a to i přes fakt, že je přebublávána vzduchem. 

Přebublávání vzduchem samotné má taky jednu zásadní nevýhodu, kterou je to, že při 

přebublávání má membrána tendence nasávat vzduch, který pak zavzdušňuje čerpadlo a 

rychlost odsávání se takto radikálně snižuje. Proto je na místě použít jinou membránu a jiný 

způsob, jak membránu čistit od usazenin fotokatalyzátoru. Nicméně membrána jako taková 

bude principiálně vždy narážet na problém filtrování meziproduktů fotokatalýzy, jelikož nelze 

přesně definovat reakční meziprodukty, nelze zvolit membránu vhodnou pro jejich filtraci. 

- Snížení sklonu žlabu. Snížením sklonu žlabu lze docílit delší setrvání suspenze na žlabu, 

a tedy pod UV výbojkami. Delší čas ozařování suspenze vyústí ve vyšší efektivitu 

fotokatalýzy. 

- Použití jiného fotokatalyzátoru, a to ideálně kapalného, mísitelného s vodou a 

netoxického. Jedním z příkladů takového fotokatalyzátoru je peroxid vodíku. Porovnání 

účinnosti anatasu a peroxidu vodíku jako fotokatalyzátoru na předmětném fotorekatoru 

prováděl Bc. Daniel Melicher v návaznosti na výsledky této diplomové práce. Z jeho 

výsledků je zřejmé, že peroxid vodíku se jeví jako efektivnější fotokatalyzátor než anatas, a to 

v koncentracích řádově desítek až stovek ppm. Jeho hlavní výhodou je ale to, že je mísitelný 

s vodou,  v uvedených  koncentracích  je  jeho  toxicita  zanedbatelná  a  odstraňuje  jeden 

z největších problémů fotoreaktorů – separace pevných částic fotokatalyzátoru. Njeistá je ale 

schopnost peroxidu a anatasu mineralizovat polutanty. V obou diplomových pracích byla totiž 

měřena pouze míra degradace, resp. konverze briliantové modři. Míra mineralizace nebyla 

z organizačních, technologických a časových důvodů studována. 
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Návrhy na invazivní změny: 

- Změna způsobu kontaktu suspenze s UV výbojkou. Jako efektivnější způsob kontaktu 

suspenze s UV výbojkou se jeví koncept „trubka v trubce“, kdy je UV výbojka s kruhovým 

průřezem umístěna do trubky s větším průměrem a ve vzniklém mezikruží bude téct suspenze. 

Toto by vyřešilo problém odvádění odpadního tepla z výbojek, čím by se zvyšovala životnost 

výbojek a zároveň by teplo bylo efektivně využito na ohřívání suspenze, čímž se zvýší 

efektivita fotokatalýzy. Další výhodou by byl fakt, že de facto všechny fotony emitované 

z výbojky by se dostaly do přímého kontaktu se suspenzí. Nevýhodou takového uspořádání by 

mohlo být ulpívání tenké vrstvy fotokatalyzátoru na stěně výbojky a tím by se přirozeně 

snižovala míra průniku fotonů do suspenze, přičemž by nebylo možné tento problém řešit za 

chodu reaktoru. Alternativním řešením je následná výměna pevného fotokatalyzátoru za 

například peroxid vodíku. Peroxid vodíku není fotokatalyzátor, nicméně je to nejzákladnější 

produkt fotokatalytické aktivace anatasu a do výrazné míry se podílí na chemické degradaci 

organických polutantů. 

- Opuštění konceptu suspendovaného fotokatalyzáoru a použití imobilizovaného 

fotkatalyzátoru. Jak již bylo diskutováno, separace pevných částic fotokatalyzátoru je 

obrovský problém zejména kvůli vysokému obsahu submikronových částic. Je možno 

předpokládat, že pro komerční velkoobjemové použití bude koncept suspendovaného 

fotokatalyzátoru ne úplně použitelný a koncept imobilizovaného, nebo kapalného 

fotokatalyzátoru bude pro toto použití mnohem vhodnější, a to zejména z hlediska údržby, 

jednoduchosti zařízení a nízkého rizika případného úniku fotokatalyzátoru z fotoreaktoru do 

eluátu. 

 
 

4.1.7 Doporučení pro další měření 

V rámci této diplomové práce nebylo možno provézt všechny experimenty a prověřit 

všechny faktory. Mezi návrhy na další měření patří: 

- Prověření aglomerace částic anatasu v průběhu měření. Aglomerace fotokatalyzátoru 

nevyhnutně ústí v nižší reakční povrch a nižší efektivitu fotokatalýzy. Bylo pozorováno, že 

přibližně po 3 hodinách se koncentrace briliantové modři nijak zásadně neměnila a narazila na 

plateau. Tudíž fotokatalýza de facto nepokračovala, resp. pokračovala zanedbatelně malou 

rychlostí. Jedním z důvodů může být postupná aglomerace a tím snížení efektivity 

fotokatalyzátoru. Další možností je vznik velkého množství degradačních meziproduktů, které 

na základě Le Chatelierovského principu se reakce nemůže více posunout na stranu produktů, 

kterých je v reakční směsi příliš. Tím se otevírají dveře pro další návrh na měření. 

- Prověření mineralizace a složení meziproduktů během fotokatalýzy. Mineralizace neboli 

de  facto  celkový  úbytek  organického  uhlíku  nebyla  v rámci  této  práce  měřena.  Jedním 

z důvodů byl  fakt,  že  vzorky  obsahovaly  prokazatelné  množství  nanočástic  anatasu. 

Z dostupných analytických metod pro vyhodnocování mineralizace téměř všechny 

vyžadovaly sprejovací metody, které nemožno provádět se vzorkem s obsahem nanočástic. 

Dalším obdobným problémem je složení a množství meziproduktů. Využitelnost tohoto je ale 

nejistá, jelikož produkty fotokatalýzy by měly být téměř náhodné a mělo by jich být velké 

množství druhů. Nicméně by mohlo být zajímavé toto sledovat a případné ověřit samotnou 

toxicitu těchto meziproduktů, jelikož je relativně běžné, že meziprodukty fotokatalýzy jsou 

více toxické než samotný degradovaný polutant. 

- Prověření efektivity dalších pevných fotokatalyzátorů a to včetně anatasu dopovaného 

dusíkem, nebo borem. Tyto fotkatalyzátory jsou aktuálně výrazné dražší než čistý anatas, 
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nicméně prokázaly by se jeho dopované formy jako výrazně účinnější, byla by možnost je 

vyrábět ve větším množství a levněji, jelikož by to výrazně zvýšilo poptávku a průmysl by 

přinesl požadavku na snížení jejich výrobní ceny. 

- Prověření účinnosti degradace na jiných barvivech, nebo jiných organických molekulách. 

V rámci této diplomové práce byla studována degradace pouze briliantové modři. Důvodem 

byl fakt, že je snadné toto barvivo analyzovat, není toxické a již okem lze posoudit, zdali 

dochází k degradaci nebo ne. Taky časové důvody, jelikož významnou částí této diplomové 

práce bylo samotné zprovoznění fotoreaktoru a studie jeho fungování. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala separací a degradací organických polutantů na UV 

aktivovaném anatasu v suspenzním fotokatalytickém reaktoru. Jako polutant pro sledování 

míry a rychlosti degradace bylo zvoleno barvivo briliantová modř. Barvivo bylo zvoleno na 

základě faktu, že toto barvivo je standardně používáno pro tyto účely, je relativně lehce 

degradovatelné a lze ho detekovat a kvantifikovat jeho koncentraci UV-VIS spektrometrem. 

Míra degradace briliantové modři byla měřena na UV-VIS spektrometru při vlnové délce 630 

nm. Je nutno podotknout, že v rámci této diplomové práce nebyla měřena míra mineralizace, 

tedy míra úbytku organického uhlíku a kyslíku. Měřena byla pouze míra degradace, tedy míra 

rozkladu briliantové modři na neznámou směs organických, potažmo anorganických 

sloučenin. 

Jako první bylo provedeno měření při koncentraci briliantové modři 7.10
-6 

M, 

koncentraci anatasu 1 g.l
-1 

a výšce ozařované vrstvy 1 mm. Výsledky z UV-VIS spektrometru 
naznačovaly, že chyba měření je příliš velká na to, aby byla měřitelná změna koncentrace 
barviva v čase. Chyba měření byla způsobena nanočásticemi fotokatalyzátoru v eluátu, které 
prošli membránou, resp. filtrem. Zvýšení poměru signál/šum bylo dosaženo zvýšením 

koncentrace briliantové modři na 15.10
-5 

M. Při této koncentraci již bylo možno pozorovat 
stabilní pokles koncentrace barviva. V první sadě měření byla pozorována změna pH 
suspenze v průběhu měření za již zmíněné koncentrace barviva, anatasu a výšky ozařované 

vrstvy. Jak bylo pozorováno, pH suspenze bylo na začátku experimentu 7,1 a v průběhu 
měření nedošlo k žádné jeho měřitelné změně. Byla pozorována taky míra adsorpce barviva 

na katalyzátor bez ozařování UV fotony. Jak bylo pozorováno, došlo k malé adsorpci ihned 

po přidání barviva do suspenze, nicméně dále k žádné výrazné adsorpci nedocházelo. 

Sledován byl dále vliv teploty na rychlost a celkovou míru degradace barviva. Výsledky 
experimentu potvrzují předpoklady a výsledky na jiných reaktorech v teoretické části. Měření 

bylo provedeno s koncentrací anatasu 1 g.l
-1

, koncentrací briliantové modři 15.10
-5  

M  a 
výškou ozařované vrstvy 1 mm. Z výsledků lze pozorovat, že se zvyšující se teplotou dochází 
k účinnější degradaci briliantové modři, a to alespoň v pozorovaném rozmezí teplot 10-23 °C. 

Nejméně  efektivnější  reakce  bylo  dosaženo  při  teplotě  10  °C,  tedy  při  nejnižší  teplotě, 

a úroveň konverze po 120 minutách byla 45 %. Při teplotě 18 °C bylo po 120 minutách 

dosaženo konverze 69 %. Při teplotě 23 °C byla konverze briliantové modři po 120 minutách 

65 %. Rozdíl ve finální konverzi barviva u teploty 18 °C a 23 °C byl pouze 4 %. Lze 

předpokládat, že vlivem tepla odváděného suspenzí od výbojek teploty obou suspenzí po jisté 

době dosáhli stejné hodnoty, a tedy je rozdíl ve finální konverzi minimální. 

Dalším sledovaným parametrem byla koncentrace fotokatalyzátoru – anatasu. Měření 

probíhalo za teploty 18 °C, koncentrace briliantové modři 15.10
-5 

M a výšce ozařované vrstvy 

1 mm. Koncentrace anatasu byla v jednotlivých měřeních 0,25 g.l
-1

, 0,5 g.l
-1 

a 1 g.l
-1

, Při 

koncentracích anatasu 0,25 g.l
-1 

a 0,5 g.l
-1 

byla finální konverze briliantové modři po 120 

minutách totožná a to 19,5 %. Při koncentraci anatasu 1 g.l
-1

byla finální konverze briliantové 
modři po 120 minutách 41,88 %. Z výsledků měření lze usoudit, že pro efektivní chod 
reaktoru, alespoň při této konfiguraci a pro degradaci briliantové modři, je vhodné zvolit 

koncentraci anatasu cca 1 g.l
-1

. 

Dále byl sledován vliv výšky ozařované vrstvy suspenze. Měření probíhalo za teploty 18 

°C, koncentrace briliantové modři 15.10
-5 

M a koncentraci anatasu 1 g.l
-1

. Proměnnou byl 

průtok  čerpadla  P3,  a  tedy  výška  ozařované  vrstvy.  Studované  výšky  byly  vypočítány 

z průtoku čerpadla P3 a jejich hodnoty byly 0,14 mm, 0,7 mm, 1 mm a 1,73 mm. Z grafu je 
jasně vidno, že při nejnižší výšce 0,14 mm byla konverze barviva 29 % po 120 minutách 
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měření. Při výšce 0,7 mm byla konverze po 120 minutách 36 %. Při výšce 1 mm 42 % a při 

1,73 mm 40 %. Z naměřených dat lze konstatovat fakt, že při výšce vrstvy menší jako 1 mm 

je konverze briliantové modři na tomto reaktoru neefektivní. 

Vliv doby ozařování polutantu ve žlabu byl studován prostřednictvím přepočtu hodnot 

získaných v předešlém bodě. Data byla přepočítána na celkový čas jednotkového množství 

polutantu ve žlabu v daném časovém intervalu. Překvapivě, při nejnižší výšce vrstvy, tedy při 

0,14 mm docházelo k nejúčinnějšímu fotokatalytickému účinku. Je nutno ale upozornit, že je 

tady zohledněn celkový čas, který jednotkový objem suspenze stráví pod UV výbojkami. A 

při nejnižší vrstvě došlo za nejkratší čas pod UV výbojkou k nejefektivnější degradaci 

briliantové modři. Hodnoty pro výšky vrstvy 0,7 mm a 1 mm jsou si vzájemně velice 

podobné, ale i přesto je při výšce vrstvy 0,7 mm fotokatalýza efektivnější. Nejméně efektivní 

z tohoto pohledu je pak fotokatalýza při výšce vrstvy 1,7 mm. 

Posledním parametrem, jenž byl studován v rámci této diplomové práce, je celková doba 
ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru. Data pro vyhodnocení vlivu tohoto 
parametru byla získána přepočtem dat z vlivu koncentrace anatasu. U nejvyšší koncentrace 

anatasu, tedy u koncentrace 1 g.l
-1  

byla účinnost nejvyšší, tedy byl potřebný nejnižší čas 

ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru pro dosažení dané konverze briliantové 

modři. U koncentrace 0,5 g.l
-1 

lze pozorovat, že relativní efektivita fotokatalýzy je o něco 

vyšší než u koncentrace 0,25 g.l
-1

, i když finální konverze po 120 minutách fotokatalýzy u 

těchto dvou byla de facto stejná, u koncentrace 0,5 g.l
-1 

byl k dosažení dané konverze 
potřebný kratší čas ozařování jednotkového množství fotokatalyzátoru. 

Předmětný fotoreaktor vykazuje relativně zajímavé výsledky v degradaci briliantové 

modři. Nicméně je potřebné v jeho testování pokračovat a studii rozšířit. Nejdůležitějšími 

parametry pro studování na tomto fotoreaktoru jsou míra mineralizace polutantů, selektivní 

degradace polutantů, složení eluátu, schopnost degradace jiných, víc nebezpečných polutantů. 

Jestli má být někdy tento fotoreaktor uveden do průmyslového provozu, je nutno vyřešit 

několik jeho problémů, jakými je těžce ovladatelný a neprakticky programovatelný 

automatický mód, který se programuje pomocí relé v elektrické rozvodně. Dalším 

problémem, jenž je nutno adresovat je separace anatasu. PP membrána, jenž na to byla 

určena, se ukázala jako nevhodné řešení, resp. za daného nastavení přístroje nebyla schopna 

plnohodnotně plnit svou funkci. 
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