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ABSTRAKT 

Tato bakalářské práce se zabývá posuzováním fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého. 
Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší metodou je odbarvování indikátorového inkoustu 
založeném na redoxním barvivu. Je zde charakterizováno několik takovýchto barviv a je zde 
také popsáno, jaký vliv má složení inkoustu na celkovou rychlost odbarvování.  

Experimentální část podrobně studuje odbarvování indikátorového inkoustu založeném 
na redoxním barvivu 2,6-dichlorindofenolu v závislosti na počtu vrstev inkoustu 
na fotokatalyticky aktivním povrchu a na obsahu glycerolu. 

 

Klíčová slova: oxid titaničitý, fotokatalýza, 2,6-dichlorinofenol, LED 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with assessment of photocatalytic activity of titanium dioxide. The 
easiest and simultaneously the quickest way is bleaching of indicator ink based on redox dye. 
The theoretical part contains characteristics of several similar dyes and a description of ink-
structure effect on total bleaching speed. 

The experimental part elaborately describes bleaching of indicator ink based on redox dye 
2,6-dichloroindophenol, depending on the number of ink layers on photocatalytic active 
surface as well as on total amount of glycerol. 

 

Keywords: titanium dioxide, photocatalysis, 2,6-dichloroindophenol, LED 
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1 ÚVOD 

Heterogenní fotokatalýza zahrnuje velké množství reakcí, jejichž hlavním cílem je uplatnění 
v oborech zabývajících se čištěním vody a vzduchu. Je schopna rozložit chemické 
i biologické nečistoty prostřednictvím mnoha samočisticích výrobků. Takovéto výrobky mají 
na svém povrchu transparentní vrstvu polovodiče oxidu titaničitého, který je aktivován UVA 
zářením. Vzhledem k tomu, že podobných výrobků na trhu velmi rychle přibývá, je nutné 
najít snadnou a rychlou metodu na prokázání tohoto účinku. Jako ideální řešení se jeví 
indikátorový inkoust založený na redoxním barvivu, který je aplikován na fotokatalyticky 
aktivní povrch, po ozáření UVA zářením se odbarví.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Heterogenní fotokatalýza  

Heterogenní fotokatalýza zahrnuje mnoho reakcí. Je možné do toho odvětví zařadit třeba 
celkovou nebo selektivní oxidaci, dehydrogenaci nebo reakce spojené s přenosem vodíku. 
Tyto rozdílné reakce mají společný směr uplatnění, a to buď v čištění vody, nebo vzduchu, 
degradací chemických a biologických polutantů. Fotokatalýza se skládá z pěti základních 
kroků: 

•  transport reaktantů v tekuté nebo plynné fázi k povrchu katalyzátoru 
•  adsorpce reaktantů na povrch katalyzátoru 
•  reakce v adsorbované fázi 

- absorpce fotonů katalyzátorem 
- tvorba páru elektron-díra, který disociuje na fotoelektrony a pozitivní díry 
- reakce spojené s přenosem elektronů, například ionosorpce, vznik radikálů, 

povrchové reakce 
•  desorpce konečného produktu 
•  odstranění produktu v tekuté nebo plynné fázi 

Rozdíl mezi heterogenní katalýzou a heterogenní fotokatalýzou spočívá v kroku tři, 
protože při katalýze dochází k aktivaci katalyzátoru teplem, zatímco fotokatalyzátor 
je aktivován absorbovanými fotony. Aby k fotokatalýze mohlo vůbec dojít, je nutné, aby 
katalyzátorem byl polovodičový materiál a aby absorbované fotony měly vyšší energii, než 
je energie zakázaného pásu polovodiče. [1][2] 

2.2 Charakteristika polovodičů 

Polovodič je krystalická nebo amorfní pevná látka, jejíž elektrická vodivost se nachází mezi 
vodivostí kovů a izolantů, lze ji podstatně ovlivnit změnou teploty, obsahem příměsí 
v materiálu nebo dopadajícím světlem. Polovodič, stejně jako vodič či izolant, lze popsat 
pásovým energetickým modelem, který vychází ze vzájemné interakce atomů periodické 
struktury. Tyto interakce vedou k vytvoření energetických pásů souboru elektronů látky. 
Energetické spektrum modelu tvoří střídavě pásy dovolených a zakázaných energií. Elektrony 
pevné látky obsazují energetické hladiny postupně od nižších hodnot energií k vyšším 
v souladu s Pauliho vylučovacím principem. Poslední pás energií v pásovém energetickém 
spektru je plně obsazený elektrony a označuje se jako valenční pás. První pás energií v tomto 
spektru, který není zcela obsazen elektrony, se nazývá vodivostní pás. Tyto dva pásy jsou 
navzájem odděleny pásem zakázaných energií šířky Eg, který se krátce nazývá zakázaný pás. 
Tento pás má velký význam při určování elektrických a optických vlastností materiálů, 
u polovodičů je jeho šířka zhruba v rozmezí od 0,1 do 3 eV. Při teplotě T = 0 K je 
u polovodičů valenční pás zcela zaplněn, zatímco vodivostní pás je úplně prázdný, proto 
nevede materiál elektrický proud. Při změně vnějších podmínek, jako je třeba zvýšení teploty 
nebo intenzity světelného záření, budou některé elektrony excitovány do prázdného 
vodivostního pásu, ve kterém je dostatek neobsazených stavů. Tato energie musí být vyšší, 
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než je Eg. Zde se elektrony uplatňují jako pohyblivé nosiče, mohou se volně pohybovat 
v krystalické mřížce. Odchodem elektronu z valenčního pásu vzniká současně prázdný 
kvantový stav, pozitivní díra, který dovoluje souboru elektronů zbylých ve valenčním pásu, 
aby si vyměňovaly mezi sebou místa, viz Obr. 1. Výsledkem toho je pohyb souboru elektronů 
zbylých ve valenčním pásu, tento pohyb je rovnocenný s pohybem děr, ale v opačném směru. 
[2][18] 

 

Obr. 1 Elektrony ve vodivostním a díry ve valenčním pásu při T > 0 [2] 

2.3 Fotokatalýza 

Reakce tohoto typu je aktivována absorpcí elektronu, jehož energie musí být rovna nebo vetší 
než Eg polovodiče, v tomto případě oxidu titaničitého, který má Eg = 3,2 eV. Absorpce vede 
k oddělení náboje díky excitovanému elektronu e− z valenčního pásu (VB) TiO2 
do vodivostního pásu (CB) a ke vzniku díry h+ ve VB, viz Obr. 2.  

 

Obr. 2 Schéma fotokatalýzy [3] 
 

Nutné je zabránit rekombinaci elektronu a díry v co největší míře, jinak by se totiž uvolnila 
energie ve formě tepla. Podstatou tohoto procesu je redukce látky vybuzeným 
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elektronem a oxidace jiné látky fotogenerovanou dírou. Elektrony mohou redukovat barviva 
nebo reagovat s elektronovými akceptory, např. O2, které jsou adsorbovány na povrchu 
fotokatalyzátoru nebo rozpuštěny ve vodě, za vzniku radikálu, např. superoxidového radikálu 

−
2O •. Díra může oxidovat organické molekuly na R+ nebo reagovat s OH− či H2O na OH• 

radikály, které jsou spolu se superoxidovými radikály velmi reaktivní oxidační činidla. Tyto 
radikály jsou odpovědné za fotodegradaci organických substrátů, např. barviv. Reakce 
na povrchu fotokatalyzátoru jsou následující, kde hν je energie záření: [4] 

 +− ++→+ VBCB22 TiOhTiO heν  (1) 

 OHHTiOOHTiO 22VB2 ++→++ ++h • (2) 

 OHTiOOHTiO 2VB2 +→++ −+h • (3) 

 −− +→++ 22CB2 OTiOOTiO e • (4)  

 −
2O • 2HOH →+ + • (5)  

 OHlátkaorganická + • produktýdegradovan→  (6) 

 produktoxidovanýlátkaorganická VB →+ +h  (7) 

 produktredukovanýlátkaorganická CB →+ −e  (8) 

2.3.1 Vliv p řítomnosti vody na fotokatalýzu 

Oxid titaničitý je vhodný pro oxidační reakce, ale jeho aktivita je podmíněna přítomností 
vody, popř. vzdušné vlhkosti. Bez přítomnosti vody, popř. vzdušné vlhkosti dojde k selektivní 
oxidaci látky, celková oxidace nastane jen v přítomnosti vody, popř. vzdušné vlhkosti. 

Selektivní oxidace organických látek, jako jsou například alkoholy, alkany nebo 
substituované aromatické uhlovodíky, probíhá pomocí aktivovaného atomárního kyslíku O*, 
produktem této reakce jsou obecně karbonylové sloučeniny. Zatímco celková oxidace 
je umožněna hydroxylovým radikálem OH•, což je druhé nejlepší oxidační činidlo po fluoru, 
vzniká oxidací vody fotogenerovanými dírami. Organická látka je zde 
mineralizována a degraduje se na oxid uhličitý a vodu. Pro životní prostředí je samozřejmě 
přijatelnější vznik oxidu uhličitého a vody, proto je přítomnost vody, popř. vzdušné vlhkosti, 
nutná pro fotokatalýzu. [1] 

2.4 Oxid titani čitý 

Oxid titaničitý je velmi známá a používaná látka díky své vysoké účinnosti, fotostabilitě, 
chemické a biologické stálosti, nerozpustnosti ve vodě i díky nízké ceně. Je to vhodná látka 
pro fotokatalýzu, jeho aktivita je totiž dána velikostí jeho částic, povrchovou 
plochou a schopností absorbovat látky. Má tři modifikace, které souvisejí s fázovými 
tepelnými přeměnami, jsou to anatas, rutil a brookit, viz Obr. 3. [4][5] 

Anatas má krystalickou strukturu a tetragonální systém uspořádání – bipyramidu, 
je nejvíce používaný pro fotokatalýzu, protože je nejvíce fotokalatyticky aktivní, vzhledem 
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k šířce jeho zakázaného pasu 3,2 eV je to polovodič, který absorbuje UVA oblast slunečního 
záření. [4][5]  

Rutil má také tetragonální krystalickou hranolovitou strukturu, nejvíce se používá jako bílý 
pigment. Je to nejstabilnější forma TiO2.  

Brookit má othohombickou krystalickou strukturu, využívá se třeba jako pigment 
do nátěrových barev nebo v krémech na opalování, solárních článcích či v pastách na zuby.  

Výhoda fotokatalytické reakce na TiO2 spočívá v tom, že probíhá při pokojové teplotě, 
nevznikají žádné toxické meziprodukty, organické nečistoty jsou obvykle kompletně 
degradovány na minerální kyselinu, vodu a oxid uhličitý. Reakce probíhá na jakémkoliv 
povrchu (např. vlákno, sklo, anorganické materiály). [4] 

 

 

Obr. 3 Krystalická struktura anatasu (a), rutilu (b) a brookitu (c) [6] 

2.4.1 Posuzování fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého 

Fotokatalytická aktivita TiO2, posuzována vzhledem k rychlosti reakce, je ovlivňována pěti 
fyzikálními parametry: 

1. Prvním z nich je hmotnost katalyzátoru. Té je přímo úměrná rychlost reakce, ale pouze 
do doby než dojde k plné absorpci fotonů povrchem katalyzátoru, poté je rychlost reakce 
už konstantní. Rychlost reakce je tedy přímo úměrná počtu aktivních míst na povrchu 
katalyzátoru. Nově vznikající materiály mají mikroskopicky tenkou vrstvu TiO2 na svém 
povrchu, ale těchto vrstev mají na sobě několik, jsou to tzv. nanovrstvy TiO2. U takovýchto 
materiálů je rychlost reakce ještě přímo úměrná počtu vrstev TiO2.  

2. Dalším parametrem je vlnová délka záření. Rychlost reakce je při vhodných vlnových 
délkách konstantní, ovšem prudce klesne při vlnových délkách záření, ve kterých 
už nedochází k absorpci fotonů, jelikož nemají dostatečnou energii na překonání zakázaného 
pásu polovodiče. Lze tak stanovit Eg.  

3. Počáteční koncentrace nebo tlak reaktantů také významně ovlivňují rychlost 
fotokatalýzy. Tato závislost se řídí Langmuir–Hinshelwoodovým mechanismem stejně jako 
jiné heterogenní katalýzy. Reakční rychlost přeměny reaktantu a je přímo úměrná rychlostní 
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konstantě reakce k a stupni pokrytí povrchu θA podle rovnice (9), ve které je KA adsorpční 
konstanta a CA je koncentrace reaktantu A. 

 
AA

AA
A 1 CK

CK
kkr

⋅+
⋅

=⋅= θ  (9) 

Existují zde dva limitní případy. První z nich je takový, že koncentrace reaktantu a je tak 
vysoká, že jmenovatel přejde na tvar KA·CA, a reakce se bude řídit podle kinetiky nultého 
řádu. Druhý případ je ten, že koncentrace reaktantu a je tak nízká, že se člen KA·CA 
ve jmenovateli může zanedbat, a dospěje se tak k reakční kinetice prvního řádu.  

4. Čtvrtým kritériem ovlivňující rychlost fotokatalýzy je teplota. Adsorpce je spontánní 
exotermická reakce, nižší teploty adsorpci podporují, zatímco vyšší teploty škodí 
adsorpci, a způsobují tak pokles rychlosti reakce.  

5. Posledním parametrem, který má vliv na aktivitu TiO2, je zářivý tok světelného zdroje. 
Rychlost fotokatalýzy lineárně roste s rostoucím zářivým tokem do doby, než dosáhne reakční 
rychlost svého maxima. Poté se reakční rychlost snižuje, protože dochází k rekombinaci páru 
elektron-díra. Tato reakce je exotermní, což způsobuje pokles reakční rychlosti. [1] 

2.5 Hodnocení fotokatalytické účinnosti tenkých vrstev fotokatalyzátorů 

2.5.1 Degradace redoxních barviv 

Na trhu se neustále objevují nové materiály využívající fotokatalytickou aktivitu oxidu 
titaničitého, proto také roste poptávka po rozvoji nebo vyvinutí metod pro rychlé posouzení 
této aktivity jak pro laboratorní tak pro komerční účely. Sice existuje mnoho testů, např. 
založených na destrukci oxidů dusík nebo na destrukci kyseliny stearové. Ale všechny tyto 
testy se využívají ve výzkumných laboratořích a vyžadují komplikované laboratorní 
zařízení a zaškoleného pracovníka. Hlavně z průmyslového hlediska je nutné nalézt metodu, 
která rychle prokáže fotokatalytickou aktivitu i potencionálním zákazníkům nezaškoleným 
v tomto oboru. Jako vhodná metoda splňující tyto požadavky se jeví fotokalytický 
indikátorový inkoust, který je nanesen na fotokatalyticky aktivní povrch a po ozáření 
UV zářením změní barvu. [7] 

2.5.1.1 Resazurin 

Resazurin (Rz) je modré barvivo, které je redukováno na resorufin růžové barvy v počáteční 
fázi, po delší době ozařování dojde k úplnému odbarvení barviva a nakonec i k jeho rozkladu. 
Studie ukázala, že rychlost redukce resazurinu roste s rostoucím obsahem glycerolu 
v inkoustu, ale také že tato rychlost klesá se zvyšující se navážkou barviva. Redukce 
resazurinu rozptýleného v celém objemu tenkého filmu indikátorového inkoustu podle této 
studie může probíhat dvěma cestami. Tou první je difuze molekul barviva k povrchu tenkého 
filmu polovodiče, který leží pod filmem inkoustu, a následná reakce mezi těmito 
molekulami a fotogenerovanými elektrony. Druhým způsobem je difuze α-hydroxylalkyl 
radikálů, které vzniknou nevratnou oxidací glycerolu fotogenerovanými dírami, nebo 
hydroxyl radikálů do filmu inkoustu a následná reakce s molekulami barviva, tato redukce 
probíhá mimo povrch polovodiče a je nevratná, donorem elektronů je např. glycerol. Reakční 
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schéma je znázorněno na Obr. 4, kde D je molekula barviva a X je látka, způsobující redukci 
barviva, např. α-hydroxyl radikál glycerolu.  

Na rychlost odbarvování Rz má velký vliv i přítomnost vzdušné vlhkosti a také obsah 
kyslíku. Čím větší je vlhkost a také obsah kyslíku, tím redukce probíhá pomaleji. [8] 

 

Obr. 4 Reakční schéma odbarvování barviva [7] 

2.5.1.2 Methylenová modř 

Methylenová modř (MB) je kationické tiazinové barvivo modré barvy ve své oxidované 
formě, po redukci dojde k jeho odbarvení. Výhodou tohoto barviva je, že je levné a silně 
absorbuje v oblasti viditelného světla, λmax = 664 nm, ε664 = 7,4·104 dm3·mol−1·cm−1 a velmi 
málo absorbuje v oblasti UV, tzn., že je fotochemicky stálé pod UVA zářením. Ovšem 
blednutí methylenové modři je do jisté míry komplikováno, protože TiO2 je schopen toto 
barvivo vybělit jak přes oxidační proces tak přes redukční. Při oxidaci dojde k mineralizaci 
barviva, ale pouze za přístupu vzduchu, a v alkalickém, popř. neutrálním, prostředí, bělení 
MB je doprovázeno vznikem CO2, dusičnanových a amonných iontů, což také značí, že došlo 
k fotomineralizaci. Přes redukční proces vznikne bezbarvá redukovaná leuco forma barviva, 
LMB, ale pouze za anaerobních podmínek a v kyselém prostředí, pokud by totiž hodnota pH 
byla větší než 7, došlo by k reoxidaci LMB. Redukce MB je reversibilní proces, protože 
rozdíl mezi redoxním potenciálem tohoto barviva (+0,011 V) a redoxním potenciálem 
elektronu (−0,52 V) při hodnotě pH 7 je celkem malý. [9][10] 

2.5.1.3 Resorufin 

Resorufin (Rf) je barvivo růžové barvy, je to redukovaná forma resazurinu. Má velmi nízkou 
hodnotu redoxního potenciálu, a to −0,051 V, což znamená, že termodynamická síla 
pro redukci fotogenerovynými elektrony bude mnohem menší než pro ostatní barviva. 
Za anerobních podmínek probíhá odbarvení Rf pomalu do jeho bezbarvé formy 
dihydroresorufinu, HRf, za aerobních podmínek je tato redukce ještě mnohem 
pomalejší a dochází k opětovné oxidaci HRf na Rf okolním kyslíkem. [9] 

2.5.1.4 Kyselá oranž 7 

Kyselá oranž 7 (AO7) je anionické azobarvivo, které je využíváno hlavně v textilním 
průmyslu. Je ale špatně biologicky odbouratelné, a proto představuje významný polutant 
v odpadních vodách. Stejně jako methylenová modř, i AO7 absorbuje silně v oblasti 
viditelného světla a slabě v UVA oblasti, λmax = 485 nm, ε485 = 2,1·104 dm3·mol−1·cm−1, proto 
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lze toto barvivo oxidovat do jeho bezbarvé formy kyslíkem, který je rozpuštěn v roztoku 
tohoto barviva. [10] 

2.5.1.5 Kyselá modř 129 a martiusová žluť 

Tato dvě barviva se využívají hlavně v textilním průmyslu, což je jedna z největších skupin 
organických sloučenin, která se podílí na znečišťování životního prostředí. Studie, která 
monitorovala citlivost těchto barviv na TiO2 použila 0,2 mmol·dm−3 roztok martiusové žluti 
(MY) a 0,5 mmol·dm−3 roztok kyselé modři 129 (AB 129), absorpční maximum MY je při 
435 nm a AB při 629 nm. Tato studie zjistila, že rychlost odbarvování těchto barviv se značně 
zrychlí, pokud je daný roztok probubláván vzduchem, za těchto podmínek dojde k 53% 
odbarvení MY po 35 minutách  a k 78% odbarvení AB 129 po 135 minutách ozáření. 
Hodnota pH roztoku MY také ovlivňuje rychlost odbarvování inkoustu, a to tak, že čím je pH 
zásaditější tím se rychlost reakce snižuje. Pro roztok AB platí, co se týče pH v kyselé 
ažneutrální oblasti, že se rychlost odbarvování zvyšuje s rostoucí hodnotou pH. Ovšem 
v zásadité oblasti se rychlost reakce snižuje s rostoucí hodnotou pH. Platí také nepřímá 
úměrnost mezi navážkou barviva a rychlostí reakce. Elektron akceptorní látky, např. KBrO3, 
rychlost této reakce zvyšují. [11] 

2.5.1.6 2,6-dichlorindofenol 

2,6-dichlorindofenol (DCIP) je barvivo modré barvy v oxidované formě, zatímco po redukci 
se odbarví a vznikne leuco-DCIP. Rychlost redukce tohoto barviva není ovlivněna vzdušnou 
vlhkostí ani různým stupněm přítomnosti kyslíku. Hodnota jeho redoxního potenciálu 
je +0,228 V při pH 7, což je hodnota o dost vyšší, než je redoxní potenciál elektronu, a proto 
díky tomuto velkému rozdílu je nejsnadněji a nejdéle redukován, nepodléhá tak snadno zpětné 
oxidaci, proto je nejvhodnějším barvivem pro testování fotokatalytické aktivity. Tento proces 
je reversibilní.  

Suchý film inkoustu s tímto barvivem dosahuje maximální absorbance při 629 nm. Studie 
ukázala, že při koncentraci barviva rovné 0,064 mol·dm−3 dojde k úplnému vybělení filmu 
po ozáření UVA zářením během 7,5 minut. K reoxidaci dojde asi z 38 % a to až během 
24 hodin, tato reakce je 100× pomalejší než původní redukce, tudíž obavy z reoxidace 
vzdušným kyslíkem jsou zbytečné. Na rozdíl od Rz nemá navážka barviva vliv na rychlost 
redukce. Glycerol je ve složení inkoustu hlavně v roli donoru elektronů, předchází se tak 
rekombinaci fotogenerovaného páru elektron-díra, protože díry oxidují glycerol a umožňuje 
tak elektronům redukovat molekuly barviva na fotokatalytickém povrchu. Obsah glycerolu 
má také vliv na rychlost redukce jako u Rz, ovšem jen do určité hodnoty, poté už zvyšující 
se obsah glycerolu v inkoustu neovlivňuje rychlost redukce. Ovšem není překvapením, že se 
zvyšující se intenzitou ozáření se rychlost reakce lineárně zvyšuje. [7][9] 

2.5.2 Standardní metody hodnocení fotokatalytické aktivity 

Polovodičová fotokatalýza je hojně se rozvíjející obor fotochemie, který má široké spektrum 
využití jako například fotomineralizace těkavých a netěkavých organických látek, v menším 
rozsahu i anorganických, fotoindukovaná hydrofilita a fotosterilizace. Roste počet komerčně 
vyráběných produktů, které využívají těchto reakcí. Zahrnují se sem třeba samočisticí skla, 
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betony, výrobky čisticí vzduch a vodu nebo nemlžící se zrcadla. Pro standardizaci těchto 
materiálů byly proto vytvořeny ISO normy. [12] 

2.5.2.1 ISO 10678; 2010 − Určení fotokatalytické aktivity tuhých povrchů ve vodném 
roztoku degradací methylenové modři 

Methylenová modř je oblíbeným testovacím polutantem v polovodičové fotokatalýze díky 
jednoduchosti vyhodnocování, je totiž zapotřebí pouze UV/VIS spektrofotometr k měření 
rychlosti blednutí methylenové modři.  

Testování probíhá ve fotoreaktoru, který je znázorněn na Obr. 5. Proces probíhá tak, že 
se nejdříve sklíčko, o ploše 10 cm2, se vzorkem ozáří UVA zářením o intenzitě větší než 
1 mW·cm−2 po 24–72 hodin. Poté se ke vzorku upevní válec o průměru 3–4 cm, do kterého 
se nalije 35 ml roztoku methylenové modři o koncentraci 5102 −⋅  mol·dm−3. Celý reaktor se 
ponechá 12 hodin ve tmě. 

 

Obr. 5 Schéma reaktoru pro standardizaci degradací methylenové modři: 1 zdroj UV záření, 
2 skleněný poklop, 3 skleněný válec, 4 testovaná plocha, 5 testovaný vzorek [12] 

 

Pokud poté klesne koncentrace roztoku pod 10−5 mol·dm−3, musí se předcházející krok 
zopakovat s čerstvým roztokem. Pokud koncentrace roztoku neklesne, přidá se k němu 
dalších 35 ml téhož roztoku a válec se přikryje skleněným poklopem propouštějící UV záření. 
Tento systém je ozařován UVA zářením intenzity 1 mW·cm−2 a roztok je každých 20 minut 
pravidelně míchán. Změna koncentrace roztoku methylenové modři v závislosti na čase 
ozařování je měřena spektrofotometricky, buď přímo, nebo odebráním části roztoku, která je 
pak vrácena zpět. Měří se absorbance roztoku při 665 nm. Ozařování probíhá 3 hodiny, ale 
může být zastaveno i dříve, pokud se roztok odbarví. Teplota místnosti, kde reakce probíhá, 
by měla být 223± °C.  

Fotonická účinnost ξ vyjadřuje aktivitu vzorku a lze ji využít k porovnávání aktivit jiných 
vzorků, spočítá se podle rovnice (10), kde r(MB+) je rychlost odbarvování methylenové modři 
(molekuly·cm−2·s−1) a IUV je intenzita UVA ozáření (fotony·cm−2·s−1). 
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Tato ISO norma předpokládá vysokou čistotu použitého barviva s molárním absorpčním 
koeficientem 4

MB 104,7 −⋅=ε  dm3·mol−1·cm−1 při 664–665 nm. Tento test je definován 

fotonickou účinností, pokud je %1,0MB <ξ , tak fotokatalytický film je málo aktivní. [12][19] 

2.5.2.2 ISO 10676: 2010: − Testovací metoda pro účinnost čištění vody polovodičovými 
fotokatalytickými materiály m ěřením schopnosti tvorby aktivního kyslíku. 

V tomto testu se hodnotí degradace dimethylsulfoxidu, DMSO, ve vodě vlivem UV záření. 
DMSO byl zvolen proto, že je to bezbarvé, vysoce hygroskopické, tepelně i chemicky stabilní 
organické rozpouštědlo, které se hojně používá jak v laboratořích, tak v průmyslu. Reaguje 
velmi rychle s hydroxylovými radikály za vzniku sulfonové kyseliny, která je velmi rychle 
oxidována na  methylsulfonou kyselinu, a ta je nakonec oxidována na kyselinu sírovou. 

 

 

Obr. 6 Schéma fotoreaktoru pro standardizaci DMSO: 1 zdroj UV záření, 2 znečištěná 
cirkulující voda, 3 testovaný vzorek, 4 peristaltická pumpa [12] 

 

Než se přistoupí k samotné standardizaci, je nutné každý vzorek vyčistit UVA zářením 
o intenzitě 2 mW·cm−2 po dobu 5 hodin a více. Testování probíhá ve fotoreaktoru, viz Obr. 6. 
Průběh standardizace je takový, že zdroj UV záření o intenzitě 2 mW·cm−2 ozařuje vzorek, 
jehož plocha je 10 cm2. Cirkulující voda, jejíž hladina je 5 mm nad vzorkem, obsahuje 
0,001 % DMSO a je poháněna peristaltickou pumpou, aby DMSO byl rovnoměrně rozptýlen 
ve vodě. Koncentrace DMSO je monitorována iontovou nebo plynovou chromatografií 
po dobu 5 hodin, kdy je systém ozařován UVA zářením. Teplota místnosti, ve které testování 
probíhá, by měla být mezi 20–25 °C. [12] 

2.5.2.3 ISO 22197 − Testovací metody pro určení účinnosti čištění vzduchu 
polovodičovými fotokatalytickými materiály 

V současné době jsou 3 publikované standardizace pro čištění vzduchu, každá z nich 
se věnuje jinému vzdušnému polutantu. Pro oxid dusnatý je to test ISO 22197–1; 2007, 
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acetaldehydu se věnuje norma ISO 222197–2; 2011 a pro toluen je to ISO 22197–3; 2011. 
Pro formaldehyd a methylmerkaptan jsou testy v publikačním stádiu.  

 

Obr. 7 Schéma reaktoru pro standardizaci vzdušnými polutanty: 1 zdroj UV záření, 
2 skleněné víko, 3 testovaný vzorek, 4 vybraný vzdušný polutant, 5 vzduch, 6 Drechselova 

láhev, 7 ventily, 8 analyzátor [12] 
 

Standardizace pro oxid dusnatý, acetaldehyd i pro toluen se provádí ve stejném reaktoru, 
viz Obr. 7. Zdroj UVA záření je použit k ozáření testovaného vzorku ve  tvaru obdélníku 
o rozměrech 5×10 cm a 5 mm tenkého přes borosilikátové nebo křemenné sklo. Vzdušný 
polutant je míchán se vzduchem a je zvlhčován pomocí vody z Drechselovy láhve na relativní 
vlhkost 50 % při 25 °C. Průtoková rychlost plynů je řízena ventily a proud plynů, který už 
prošel přes fotokatalytický aktivní povrch, je analyzován ve vhodném přístroji. Reaktor musí 
být sestrojen z materiálu, který je inertní vůči jím proudícím vzdušným polutantům a na který 
nemá vliv UV záření, jako je třeba nerezová ocel nebo polytetrafluorethylen.  

Před provedením testu musí být vzorek ozářen UVA zářením, intenzita i čas se liší podle 
druhu polutantu. Pro oxid dusnatý je intenzita ozáření rovna 1 mW·cm−2 a doba ozáření 
je minimálně 5 hodin, pro acetaldehyd a toluen je intenzita ozáření 1,5 mW·cm−2 a vyšší 
po dobu 16–24 hodin. Po ozáření je vzorek ponořen do vody na 5 hodin a poté usušen při 
pokojové teplotě. Čistý a suchý vzorek je umístěn do reaktoru tak, aby jej dělilo 5 mm 
od krycího skla. 30 minut před zapnutím zdroje UVA záření je reaktor spuštěn. Koncentrace 
plynu se měří 30 minut při vypnutém zdroji UV záření, poté při zapnutém zdroji záření, jehož 
intenzita je 1 mW·cm−2, poté se měří ještě i 30 minut po vypnutí zdroje záření. 

Standardizační podmínky pro oxid dusnatý jsou následující: koncentrace oxidu dusnatého 
je 1·10−4 % obj., rychlost proudění f je 3 dm3·min−1, doba stanovená pro standardizaci je 
5 hodin, celková navážka polutantu je 40,2 µmol a vyhodnocovací analytická metoda 
je chemiluminiscence nebo iontová chromatografie.  
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Standardizační podmínky pro acetaldehyd jsou takovéto: koncentrace acetaldehydu musí 
být 5·10−4 % obj., rychlost proudění f 1 dm3·min−1, doba stanovená pro standardizaci 
3 hodiny, celková navážka polutantu je 40,2 µmol a vyhodnocovací analytická metoda 
je plynová chromatografie.  

Standardizační podmínky pro toluen jsou: koncentrace polutantu musí být 1·10−4 % obj., 
rychlost proudění f 0,5 dm3·min−1, doba stanovená pro standardizaci 3 hodiny, celková 
navážka polutantu je 4,02 µmol a vyhodnocovací analytická metoda je plynová 
chromatografie. [12] 

2.5.2.4 ISO 27448: 2009 − Testovací metoda samočisticí účinnosti polovodičových 
fotokatalytických materiálů − měření kontaktního úhlu vody 

V tomto testu je měřen kontaktní úhel vody, který se mění díky degradaci organických 
nečistot na polovodičovém substrátu po ozáření UV zářením. Díky UV ozáření 
se na polovodičovém povrchu generují reaktivní hydroxylové a superoxidové radikály. Tyto 
částice mají vysokou oxidační schopnost a atakují molekuly organických nečistot a degradují 
je až na oxid uhličitý a vodu. V tomto testu jsou organické nečistoty modelovány tenkou 
vrstvou kyseliny olejové nebo stearové. Proces degradace je sledován pomocí měření úhlu 
smáčení vody. Na neexponovaném povrchu s modelovou mastnou kyselinou je úhel smáčení 
vody vysoký a při ozařování se snižuje až k úrovni 5°, pokud tedy klesne kontaktní úhel vody 
pod 5° je testovaný povrch považován za fotokatalytický aktivní. 

Nejdříve se testovaný vzorek, jehož plocha by měla být 10 cm2, musí ozářit UVA zářením 
o intenzitě 2 mW·cm−2 po dobu 24 h. Poté je aplikována kyselina olejová, resp. stearová, a to 
buď manuálně, nebo namáčením. Pokud se kyselina olejová, resp. stearová, nanáší manuálně, 
musí se nejdříve vzorek zvážit, pak se do středu vzorku nalije 200 µl dané 
kyseliny a rovnoměrně rozetře pomocí netkané textilie tak, aby množství kyseliny bylo 
20 µg·cm−2. Pokud je zvolena namáčecí metoda, tak je vzorek umístěn do 0,5% obj. roztoku 
kyseliny olejové v n-hexanu a poté je usušen při 70 °C po 15 minut. Samotné měření 
kontaktního úhlu se provádí na kapkách vody (nemají specifikovaný přesný objem), každý 
vzorek je změřen na pěti různých místech před a při zapnutém UV záření. Pro vzorky, které 
byly připraveny manuální aplikací kyseliny, je doporučená intenzita ozáření 2 mW·cm−2, 
pro druhý typ přípravy vzorku je doporučená intenzita UV záření 1 mW·cm−2. Test by měl být 
proveden 5× na pěti identických vzorcích. [12][21] 

2.5.2.5 ISO 27447: 2009 − Testovací metoda pro určení antibakteriální aktivity 
polovodičových fotokatalytických materiálů 

Tato ISO norma se zaměřuje na testování konstrukčních materiálů, jako jsou třeba desky nebo 
textilie, nezahrnuje pudry, granule nebo porézní fotokatalytický materiály. Pro aplikace 
samočisticích a samodesinfekčních povrchů je totiž potřebné znát úroveň jejich 
antimikrobiální aktivity, a to nejen při vývoji uvedených materiálů, ale také pro porovnání 
antimikrobiální aktivity nabízených produktů. Princip testování spočívá v reaktivních 
kyslíkatých radikálech vznikajících na UV ozářených polovodičových vrstvách. Tyto radikály 
totiž útočí na vnější buněčnou membránu buňky, dojde tak k jejímu porušení a uvolnění cesty 
radikálům dovnitř buňky. Poškození vnitřních membrán vede ke smrti buňky.  
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Tento test má dva způsoby standardizace lišící se testovaných materiálem. Prvním 
způsobem je filmová adhezní metoda, která určena pro rovné, pevné materiály 
s fotokatalytickým povrchem. Pro toto testování jsou doporučeny dva druhy bakterií, a to 
Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Druhý způsob testování se nazývá skleněná 
adhezní metoda, která je určená pro látkové či plátnové materiály s fotokatalytickými 
antibakteriálními vlastnostmi. Doporučenými druhy bakterií pro toto testování jsou 
Staphylococcus aureus a Klebsiella pneumoniae.  

Každý způsob má specifickou přípravu bakterií. U filmové adhezní metody je mateřský 
kmen buněk naočkován na šikmý agar, kde bakterie inkubují při 37 °C po dobu 16–24 hodin. 
Poté jsou bakterie přeneseny na nový šikmý agar, kde opět inkubují 16–24 hodin. Malé 
množství bakterií se pak převede platinovým očkem na zředěnou formu, suspenzi, množství 
bakterií se určuje pomocí optického mikroskopu nebo absorpční metodou, která se běžně 
využívá pro určení koncentrace bakterií v disperzi. Bakteriální suspenze je naředěna tak, aby 
počet buněk v mililitru suspenze byl 6,7·105–2,6·106, poté může být bakteriální suspenze 
nanesena na fotokatalytický povrch. Pro skleněnou adhezní metodu jsou bakterie naočkovány 
na živnou půdu agaru na 24−48 hodin, poté je 20 ml odebráno do 100 ml Erlenmayerovy 
baňky, kde jsou bakterie promíchávány 110× za minutu, bakterie tady inkubují po dobu      
18–24 hodin. Potom 0,4 ml bakteriální suspenze o koncentraci 1–2·108 buněk·ml−1 je užito 
pro naočkování 20 ml roztoku živné půdy ve 100ml Erlenmayerově baňce, kde inkubuje 
za současného promíchávání tak, aby bylo dosaženo koncentrace 1·107 buněk·ml−1. Tato 
suspenze je poté zředěna na koncentraci 1·105 buněk·ml−1 a je nanesena na testovaný 
fotokatalytický povrch. 

 

 

Obr. 8 Schéma fotoreaktoru pro standardizaci antibakteriální aktivity: 1 zdroj UV záření, 
2 perforovaná kovová destička, 3 skleněný poklop, 4 Petriho miska, 5 umělý nebo skleněný 

přilnavý film, 6 testovaný vzorek s bakteriemi na povrchu, 7 skleněná tyčinka nebo trubice ve 
tvaru písmene U, 8 vlhký filtrační papír [12] 

 

U této standardizace se testovaný povrch neozařuje UVA zářením před provedením 
samotného testu jako tomu bylo u ostatních standardizací. Testovaný vzorek je ihned 
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po naočkování bakteriální suspenzí umístěn do fotoreaktou, viz Obr. 8, poklop tohoto 
fotoreaktoru musí propouštět 85 % a víc UVA záření o vlnové délce 340–380 nm, takový 
vzorek je umístěn na skleněnou tyčinku nebo trubici ve tvaru písmene U, která leží na vlhkém 
filtračním papíru, k němuž je přikápnuto 4–6 ml destilované vody. Vzorek je přikryt 
skleněným poklopem pro zajištění vysoké hodnoty relativní vlhkosti v komoře a je ozářen 
BLB fluorescenční lampou, která má maximum emise při 351 nm. Toto je vlastně jediná ISO 
norma, u které je stanoven pouze jeden druh zdroje UV záření.  

Pro standardizaci je připraveno 9 vzorků bez fotokatalytické vrstvy a 6 vzorků 
s fotokatalytickou vrstvou. Testovaný vzorek má rozměry 50×50 mm ± 2 mm a tloušťku 
do 10 mm. Každý vzorek je umístěn do jedné Petriho misky a 60 minut sušen v čistém 
laboratorním prostředí.  

U filmové adhezní metody je 0,15 ml bakteriální suspenze pipetováno na povrch vzorku, 
který je poté přikryt přilnavým filmem, aby se suspenze rovnoměrně rozprostřela na povrchu 
vzorku. Intenzita ozáření se řídí podle okolních podmínek, např. pokud je vzorek u okna, 
intenzita osvětlení je 0,25 mW·cm−2, když je vzorek 1,5 metru od okna, tak odpovídající 
intenzita je 0,1 mW·cm−2. Doba ozařování je 8 hodin. Tento pokus byl proveden ještě jednou, 
ale vzorky byly umístěny do místnosti bez přístupu světla na 8 hodin. Hodnota fotokatalytické 
antibakteriální aktivity ∆R se vypočte podle vztahu (11), kde BL, resp. BD, je počet 
životaschopných bakterií na neaktivním ozářeném povrchu, resp. bez přístupu světla, a CL, 
resp. CD, je počet životaschopných bakterií na ozářeném fotokatalytickém povrchu, resp. 
bez přístupu světla. 

 
D

D

L

L loglog
C

B

C

B
R −=∆  (11) 

U skleněné adhezí metody je standardizace i vyhodnocování stejné jako u filmové adhezní 
metody, ale je zde použito 0,2 ml bakteriální suspenze. [12][22] 

2.6 Metody přípravy systému nosič-fotokatalyzátor 

2.6.1 Sol-gel proces 

Touto metodou lze připravit fotokatalyzátor s velkým specifickým povrchem, vysoké 
čistoty a homogenity. Podstatou tohoto procesu je tvorba vazby mezi kovem a kyslíkem při 
nízkých teplotách regulovatelným způsobem, např. volba rozpouštědla. Jako prekurzory oxidů 
kovů se používají jejich alkoxidy, které mají snahu reagovat se všemi sloučeninami 
obsahujícími hydroxylové skupiny, tedy i s vodou. Při hydrolýze se alkylová skupina 
nahrazuje vodíkem. Alkoxidy ve vodném prostředí hydrolyzují a polykondenzací vytvářejí 
lineární nebo prostorové polymerní útvary, roztok alkoxidů se tak mění na sol a v dalším 
průběhu reakce na gel. Nejčastěji používanými alkoxidy kovů jsou 
tetraizopropoxid a tetrabutoxid titaničité. Tetrabutoxid titaničitý se často používá pro přípravu 
imobilizovaných vrstev TiO2 na různé nosiče. [5] 
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2.6.2 Příprava TiO2 hydrolýzou TiCl4 

Jako prekurzory nanokrystalického TiO2 mohou být použity anorganické titaničité soli, jejich 
výhodou je ve srovnání s alkoxidy nižší cena. Nejčastěji je tímto prekurzorem chlorid 
titaničitý. Bylo zjištěno, že přídavek malého množství síranu amonného ovlivňuje velikost 
částic TiO2 a také jeho modifikace. Vzniklé částice jsou jemnější než při použití alkoxidu, 
produktem je anatas. Z vodného roztoku TiCl4 je za teploty okolo 273 K syntetizován 
nanokrystalický TiO2 ve formě anatasu nebo směsi rutilu a anatasu. Přídavek malého 
množství (NH4)2SO4 podporuje vznik anatasu a inhibuje transformaci anatasu na rutil, prášek 
je tedy anatasem po kalcinaci a 2 hodinách tepelného zpracování. [5] 

2.6.3 Suspenze TiO2 

Tento způsob vychází ze suspenze TiO2 ve vodě, která má hodnotu pH okolo 2,5. K této 
suspenzi se přidá nosič, příprava systému probíhá v ultrazvuku. Většina rozpouštědla je poté 
odpařena zahřátím za stálého míchání a dosušením, posledním krokem je kalcinace. 
Nevychází se tedy z žádného prekurzoru TiO2, ale přímo z komerčně dostávaného TiO2. [5] 

2.7 Materiálový tisk 

Materiálový tisk vychází z inkoustového tisku, který je z hlediska vytvoření obrazu 
nejjednodušší digitální tiskovou technologií. Inkoust je vstřikován přímo na potiskovaný 
materiál. Tento princip je běžně používán v kancelářích i v domácnostech, ale je využíván 
i při přípravě tenkých vrstev. Kontrolována je velikost kapek, respektive stopa na potiskovém 
materiálu, což určuje rozlišovací schopnost. Existují dva principy inkoustového tisku, a to 
buď technika drop-on-demand (DOD) nebo kontinuální tisk,  Continual Stream (CS). 

Materiálový tisk se od inkoustového liší principiálně tím, že může být tištěna široká škála 
tekutin, které splňují požadavky dané výrobcem, jako je třeba viskozita nebo obsah pevných 
částic. Název materiálová tiskárna získala díky variabilitě tisknutelných prekurzorů. Je možné 
zde vyhřívat trysky pro snižování viskozity polymerních kapalin nebo vyhřívat desku pod 
potiskovým materiálem, zrychluje se tak odpaření rozpouštědel. Libovolné nastavení rychlosti 
jednotlivých trysek umožňuje změnu rozlišení tištěného vzoru. Takto mohou být tisknuty 
různé tenké vrstvy i složité 3D struktury, např. solární články, vodivé dráhy, elektronické 
součástky, biomateriály nebo keramické vrstvy. [13][14][17] 

2.7.1 Inkoust 

Vlastnosti inkoustu jsou jedním z nejdůležitějších parametrů pro materiálový tisk. Záleží 
na obsahu pevných částic v kapalině, velikost pevné částice by měla být 0,01 velikosti 
vnitřního průměru trysky. Tyto informace udává výrobce. Částice by se neměly rychle 
usazovat nebo se shlukovat. Kapalina nesmí být příliš těkavá, kyselá nebo zásaditá. [17] 

2.7.2 Materiálové tiskárny 

Mezi firmy vyrábějící materiálové tiskárny patří firma Dimatix, která je dceřinou společností 
firmy FujiFilm. Zabývá se výrobou, výzkumem, vývojem a prodejem piezoelektrických hlav 
do průmyslových inkoustových tiskáren. Tyto tiskárny umožňují plošný tisk na substrát 
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vsouřadnicích x, y, z. S možností vyhřívané vakuové desky pod potiskovým 
materiálem a vyhřívání trysek, díky tomu lze tisknout širokou škálu tekutin s viskozitou menší 
než 20 mPa·s. Navíc mohou být vybaveny kamerami pro kontrolu průchodu a funkčnosti 
trysek. Horizontální stroboskopická kamera poskytuje detailní a zpomalený pohled 
na tiskovou hlavu. Kontrolována je zejména funkčnost trysek, tvorba kapek, jejich 
tvar a rychlost. Vertikální kamera snímá substrát, slouží k zaměření a nastavení soutisku již 
vytištěných vrstev. Objem tištěných kapiček je cca 10 pl s tiskovým rozlišením                       
100–5080 dpi a opakovatelností 20 µm. Maximální tloušťka tištěné vrstvy je 
25 mm a maximální velikost tištěného obrazce je 20×30 mm. Variabilní rozlišení 
tryskání a způsob tvorby kapek pomocí integrovaného grafického rozhraní je počítačově 
kontrolováno. Vzdálenost kapek je v rozmezí 5–246 µm (100−5080 dpi). Tekutiny jsou 
tištěny přes 16 trysek s rozestupem 246 µm. [13][16][17] 

2.8 UV-VIS spektrometrie s vláknovou optikou 

Podstatou této metody je absorpce ultrafialového nebo viditelného záření (200–800 nm) 
molekulami vzorku. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů, které jsou součástí 
molekulových orbitalů (MO). Proto molekulová absorpční spektra v ultrafialové a viditelné 
oblasti jsou svou podstatou elektronová spektra. MO vznikají při tvorbě vazby z atomových 
orbitalů (AO). Ze dvou AO se vytvoří dva MO, jeden má nižší energii než původní 
AO a nazývá se vazebný MO, druhý má vyšší energii a nazývá se protivazebný MO. Vazebný 
elektronový pár se v základním stavu nachází ve vazebném MO, do protivazebného může 
přejít elektron při absorpci energie, která alespoň odpovídá rozdílu energií mezi oběma MO. 
[24]  

Pro usnadnění měření je vhodné propojit spektrometr a počítač optickým vláknem, což je 
válcový dielektrický vlnovod zhotovený z nízkoztrátového matriálu. Optické vlákno 
je tvořeno vnitřním jádrem, které slouží k vedení přenášeného záření a je tvořeno převážně 
čistým křemenem. Jádro je uloženo ve vnějším obalu – plášti, který má nepatrně nižší 
hodnotu indexu lomu, což zajišťuje slabou vodivost. Obal má tloušťku mnoho desítek 
milimetrů, obvykle je z plastu a je také nosným prvkem, protože jádro samo o sobě má 
průměr pouze několik milimetrů, a tudíž nemůže být samonosné. Paprsky dopadající 
na rozhraní jádra a pláště pod úhlem větším, než je mezní úhel, se totálně odráží a jsou 
vláknem vedeny, aniž by na rozhraní docházelo k jejich lomu. Paprsky svírající s osou vlákna 
větší úhly se na rozhraní částečně lámou, část přenášejícího výkonu se při každém odraze 
ztrácí do obalu, tyto paprsky nejsou jádrem vedeny. Změna indexu lomu mezi 
jádrem a obalem nemusí být jen skoková ale i spojitá. Pokud je poloměr jádra dostatečně 
malý, může se jím šířit pouze jeden mod, taková vlákna se nazývají jednomodová, vlákna 
s větším průměrem mnohamodová.  

Dielektrikum se nazývá také izolant, tato látka obsahuje nosiče elektrického náboje silně 
na sebe vázané, a proto se ve vnějším elektrickém poli nemohou pohybovat do takové 
vzdálenosti, aby mohly úplně zneutralizovat účinek vnějšího elektrického pole. Dielektrická 
tělesa se rozdělují do dvou skupin podle schopnosti udržet na svém povrchu nosiče volného 
elektrického náboje. Tělesa, která mají rezistivitu menší, např. papírová, dřevěná., keramická 
nebo skleněná, na svém povrchu nosiče neudrží. Tělesa, která mají rezistivitu větší, např. 
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jantarová, polyethylenová nebo polystyrenová, udrží nosiče volného elektrického náboje 
poměrně dlouho na svém povrchu. [2][20] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Chemikálie, zařízení a software 

3.1.1 Chemikálie 

•  xylen, Penta 
•  Triton X 102, Sigma Aldrich 
•  99,9999% isopropoxid titaničitý, Sigma Aldrich 
•  2,6-dichlorindofenol, Sigma Aldrich 
•  10% polyvinylpyrolidon v isopropanolu, BASF 
•  isopropanol, Penta 
•  2-propoxyethanol, Sigma Aldrich 
•  glycerol, Lachema 

3.1.2 Zařízení 

•  reaktor se 2 zabudovanými LED diodami, LED 650 nm a UV LED 340 nm 
•  vláknový spektrofotometr Red Tide USB650, Ocean Optics 
•  tiskárna Dimatix DPM-2831 
•  laboratorní sklo 
•  analytické váhy 

3.1.3 Software 

•  Microsoft Excel 
•  Microsoft Word 
•  Spectra Suite, Ocean Optics 
•  Origin  

3.2 Příprava vzorků 

3.2.1 Inkoust 

Inkoust byl připraven smícháním 3,0 ml 10% polyvinylpyrolidonu v isopropanolu 
se 3,0 ml isopropanolu a 3,0 ml propoxyethanolu, nakonec bylo přidáno 30 mg barviva 
2,6-dichloridofenolu. Takto bylo připraveno 5 různých inkoustů, které se lišily obsahem 
glycerolu o 0,1 ml. První inkoust obsahoval 0,1 ml glycerolu a poslední tedy 0,5 ml.  

3.2.2 Oxid titani čitý 

Pro přípravu oxidu titaničitého bylo použito rozpouštědlo. To se skládalo z 15,3 ml xylenu, 
který byl smíchán s 2,5 ml neiontově povrchově aktivní látky Triton X 102 a 0,06 ml 
demineralizované vody, směs byla 10 minut míchána. Do směsi rozpouštědla byl poté 
nakapán 1,0 ml isopropoxidu titaničitého, dokud roztok nezískal tmavě žlutou barvu [25]. 
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Tento roztok byl poté použit pro materiálový tisk. Teplota sklíčka při tisku byla 40 °C, 
fotokatalyzátor byl nanášen 16 tryskami z tiskové hlavy, vzdálenost kapek od sebe byla 
20 µm, což odpovídá úhlu 45 ° vytočení tiskové hlavy. Tisklo se na sklíčko o rozměrech 
50×50 mm, rozměr plochy natištěného fotokatalyzátoru byl 40,6×40,6 mm, plocha substrátu 
obsahovala tedy celkem 4 124 961 kapek. Po vytisknutí byly vzorky kalcinovány po dobu 
4 hodin při 450 °C vzduchem.  

3.2.3 Tisk inkoustu 

Inkoust byl natištěn na sklíčko o rozměrech 50×50 mm, na kterém již byly 2 vrstvy oxidu 
titaničitého o celkové tloušťce 200 nm, pomocí tiskárny Dimatix. Teplota skla při tisku byla 
45 °C, teplota tiskové hlavy byla stejná jako v laboratoři, a to 28 °C. Tisklo se všemi 
16 tryskami při rozteči kapek 30 µm, což odpovídá úhlu 6,8 °. Na každé sklíčko byly 
natištěny 1–4 vrstvy inkoustu, přičemž rozměr vrstvy inkoustu byl 18×18 mm, každá vrstva 
tedy obsahovala 361 201 kapek.  

3.3 Reaktor  

Celé měření bylo provedeno v reaktoru se zabudovanými LED diodami, viz Obr. 9. Tento 
reaktor obsahuje dvě diody, jednu, která emituje při 650 nm, a druhou, která emituje v UVA 
oblasti spektra při 340 nm, vzdálenost této diody od základní desky je 25,9 mm a při měření 
je pod proudem 20 mA. Reaktor je sestaven tak, aby dovnitř nevnikalo žádné světlo díky 
posuvnému plastovému krytu. V základní desce reaktoru je umístěn kolimátor, který je přes 
optické vlákno spojen se spektrofotometrem. Ten je přes USB kabel propojen s počítačem. 
Sklo s měřeným vzorkem se umisťuje na základní desku tak, aby měřená/é vrstva/y inkoustu 
byla/y nad kolimátorem. 

 

Obr. 9 Reaktor se zabudovanými LED diodami 
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3.4 Postup měření 

Celkové měření se zakládalo na poklesu absorbance indikátorového inkoustu v závislosti 
na čase, což se měřilo vláknovým spektrofotometrem Red Tide USB650. Data byla vynášena 
do počítače přes program Spectra Suite.  

Nejdříve se musel spektrofotometr nakalibrovat při zapnutých diodách tak, že se změřila 
absorbance skla jen s oxidem titaničitým a pak absorbance skla za tmy, tedy při vypnutých 
diodách. Pak byla změřena vlnová délka, při které inkoust nejvíce absorboval, 655 nm. Poté 
bylo vloženo sklíčko s 1–4 natištěnými vrstvami indikátorového inkoustu na dvou vrstvách 
TiO2 a byl měřen průměr absorbance z rozsahu vlnových délek 645–665 nm 
v pětisekundových intervalech postupně pro každou vrstvu zvlášť, dokud absorbance neklesla 
k nule. Takto byly proměřeny všechny vzorky s různou koncentrací glycerolu.  

Po ukončení experimentů měla být připravena sestava pro měření intenzity záření 
spektrofotometrem. V té době ale vyhořela používaná UV LED 340 nm a nebylo tak možné 
měření provést. Než bude dodána nová dioda, je možné odhadnout intenzitu záření na základě 
měření podobných UV LED, např. UV LED 320 nm, a pracovní vzdálenosti [26]. Takto 
odhadnutá intenzita zářená by mohla být přibližně 0,8 mW·cm−2. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Vyhodnocování dat 

Naměřená data byla zpracovaná v programu Excel a grafy byly sestrojeny v programu Origin. 
Pro zpracování byla použita kinetika prvního řádu. Z naměřené absorbance byla nejdříve 

spočtena absorbance relativní A/A0, poté byl vypočten její logaritmus 
0A

A
ln  a byl sestrojen 

graf závislosti 
0A

A
ln  na čase, pro další výpočty byla použita data lineární části této křivky. 

Pro zjištění hodnoty rychlostní konstanty každého měření a její odchylky byla použita funkce 
linregrese. 

Byl spočten aritmetický průměr rychlostních konstant k  pro jednotlivé koncentrace 
glycerolu a pro jednotlivý počet vrstev pomocí rovnice (12), kde ki je rychlostní konstanta 
daného měření a n počet měření. Směrodatná odchylka s těchto formálních rychlostních 
konstant 1. řádu byla vypočtena ze vztahu (13), kde si je směrodatná odchylka odpovídající 
rychlostní konstanty. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 1. 

 
n

k
k ∑= i  (12) 

 .2
∑= iss  (13) 

Tab. 1 Hodnoty formálních rychlostních konstant 1. řádu 

Obsah 
glycerolu 
v inkoustu 

Počet vrstev inkoustu 

1 2 3 4 

1,099 % obj. (18,82±0,42)·10−5 (13,89±0,62)·10−5 (17,58±1,36)·10−5 (26,26±1,24)·10−5 

2,174 % obj. (19,49±5,61)·10−3 (7,89±0,33)·10−3 (4,32±0,13)·10−3 (2,79±0,07)·10−3 

3,226 % obj. (50,29±12,6)·10−3 (9,90±0,79)·10−3 (7,43±0,53)·10−3 (4,16±0,19)·10−3 

4,255 % obj. (17,74±1,70)·10−3 (7,44±0,65)·10−3 (4,60±0,27)·10−3 (1,73±0,12)·10−3 

5,263 % obj. (18,86±1,87)·10−3 (5,36±0,32)·10−3 (3,65±0,16)·10−3 (1,85±0,07)·10−3 

4.2 Vliv koncentrace glycerolu na rychlost reakce 

Nejdříve byly sestrojeny grafy závislosti relativní absorbance na čase pro jednotlivý počet 
vrstev indikátorového inkoustu. 
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Obr. 10 Závislost relativní absorbance jednotlivých vrstev inkoustu na čase pro 1,099 % obj. 
glycerolu  
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Obr. 11 Závislost relativní absorbance jednotlivých vrstev inkoustu na čase pro 2,174 % obj. 
glycerolu 
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Obr. 12 Závislost relativní absorbance jednotlivých vrstev inkoustu na čase pro 3,226 % obj. 
glycerolu 
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Obr. 13 Závislost relativní absorbance jednotlivých vrstev inkoustu na čase pro 4,225 % obj. 
glycerolu 
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Obr. 14 Závislost relativní absorbance jednotlivých vrstev inkoustu na čase pro 5,265 % obj. 
glycerolu 

 

Porovnáním Obr. 10–Obr. 14 je vidět, že nejnižší koncentrace glycerolu nemá zásadní vliv 
na rychlost odbarvování indikátorového inkoustu. Glycerol totiž funguje jako dárce 
elektronů, a zabraňuje tak rekombinaci páru elektron-díra, který vzniká na fotokatalyticky 
aktivním povrchu po ozáření UVA zářením. Obsah 1,099 % obj. glycerolu v inkoustu tudíž 
neposkytuje dostatečné množství elektronů na zabránění této rekombinace, takže reakce běží 
velmi pomalu, v řádu desetitisíců sekund. Od koncentrace 2,174 % obj. a výše bylo ale 
dosaženo mnohem lepších výsledků. Reakce totiž trvala v řádech pouhých několika stovek 
sekund. Glycerol ovšem působí i jako změkčovadlo a významně snižuje teplotu skelného 
přechodu polymerní vrstvy s barvivem 

Je jasné, že i počet vrstev indikátorového inkoustu má vliv na rychlost reakce. Nejstrmější 
pokles relativní absorbance je zaznamenán u jedné vrstvy inkoustu a s rostoucím počtem 
vrstev strmost křivky relativní absorbance klesá. Výjimku opět tvoří nejnižší koncentrace 
glycerolu, kde reakce běží téměř stejně rychle bez ohledu na počet vrstev inkoustu.  

Dále byly sestrojeny grafy závislosti formálních rychlostních konstant 1. řádu na počtu 
natištěných vrstev indikátorového inkoustu pro jednotlivé koncentrace glycerolu. 
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Obr. 15 Závislost rychlostní konstanty na počtu vrstev indikátorového inkoustu pro 
1,099 % obj. glycerolu 
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Obr. 16 Závislost rychlostní konstanty na počtu vrstev indikátorového inkoustu pro 
2,174 % obj. glycerolu 
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Obr. 17 Závislost rychlostní konstanty na počtu vrstev indikátorového inkoustu pro 
3,226 % obj. glycerolu 
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Obr. 18 Závislost rychlostní konstanty na počtu vrstev indikátorového inkoustu pro 
4,225 % obj. glycerolu 
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Obr. 19 Závislost rychlostní konstanty na počtu vrstev indikátorového inkoustu pro 
5,265 % obj. glycerolu 

 

Obr. 15 potvrzuje, že koncentrace 1,099 % obj. glycerolu je nízká a přítomnost této látky 
neurychluje reakci, protože hodnoty rychlostních konstant pro jednotlivé vrstvy 
indikátorového inkoustu se od sebe příliš neliší. 

Z Obr. 16–Obr. 19 je zřejmé, že nejrychleji běží reakce s jednou vrstvou glycerolu, jelikož 
má nejnižší absorbanci, s rostoucím počtem vrstev indikátorového inkoustu je počáteční 
absorbance inkoustu vyšší, a proto i reakce trvá déle a hodnota rychlostní konstanty je nižší.  

Následující grafy charakterizují závislost rychlostní konstanty na obsahu glycerolu 
v indikátorovém inkoustu. 
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Obr. 20 Závislost rychlostní konstanty na obsahu glycerolu v inkoustu pro 1 vrstvu inkoustu 
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Obr. 21 Závislost rychlostní konstanty na obsahu glycerolu v inkoustu pro 2 vrstvy inkoustu 
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Obr. 22 Závislost rychlostní konstanty na obsahu glycerolu v inkoustu pro 3 vrstvy inkoustu 
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Obr. 23 Závislost rychlostní konstanty na obsahu glycerolu v inkoustu pro 4 vrstvy inkoustu 
 

Porovnáním Obr. 20–Obr. 23 je zjištěno, že koncentrace glycerolu, při které reakce běží 
nejrychleji je 3,226% obj. Je také potvrzeno, že rychlost reakce při nejnižší koncentraci 
glycerolu je nesrovnatelná s vyššími koncentracemi. 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se v úvodní části zabývala standardními metodami posuzování 
fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého a podrobněji studovala metodu odbarvování 
indikátorových inkoustů založených na redoxních barvivech. Od této metody se také odvíjela 
experimentální část práce, ve které bylo studováno odbarvování indikátorového inkoustu 
založeném na modrém redoxním barvivu 2,6-dichlorindofenolu, přičemž hlavním cílem bylo 
popsat vliv glycerolu na rychlost reakce.  

V experimentální části bylo zjištěno, že nejvhodnější koncentrace glycerolu 
v indikátorovém inkoustu je 3,226 % obj., jelikož reakce je při této koncentraci nejrychlejší 
ve všech vrstvách indikátorového inkoustu. Koncentrace 5,263 % obj. glycerolu je už příliš 
vysoká, inkoust po vytisknutí totiž hůře zasychá a je také pohyblivější.  
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7 SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK 

Eg energie zakázaného pásu 

e− elektron 

h+ pozitivní díra 

VB valenční pás 

CB vodivostní pás 

θA stupeň pokrytí povrchu 

KA absorpční konstanta 

CA koncentrace reaktantu A 

k rychlostní konstanta reakce 

r reakční rychlost přeměny 

Rz resazurin 

Dox oxidovaná forma barviva 

Dred redukovaná forma barviva 

MB methylenová modř 

LMB redukovaná forma methylenové modři 

Rf resorufin 

HRf redukovaná forma resorufinu 

AO7 kyselá oranž 7 

AB129 kyselá modř 129 

MY martiusová žluť 

DCIP 2,6-dichlorindofenol 

leuco-DCIP redukovaná forma 2,6-dichlorindofenolu 

ξ fotonická účinnost 

r(MB+) rychlost odbarvování methylenové modři 

IUV intenzita UVA ozáření 

DMSO dimethylsulfoxid 

∆R antimikrobiální aktivita 

BL počet životaschopných bakterií 

BD počet života schopných bakterií bez přístupu světla 

CL počet života schopných bakterií na ozářeném fotokatalyticky aktivním 
povrchu 
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CD počet života schopných bakterií na fotokatalyticky aktivním povrchu bez 
přístupu světla 

CS Continuental Stream 

DOD drop-on-demand 

MO molekulový orbital 

AO atomový orbital 

LED light emitting diode, světlo emitující diody 

k  průměrná rychlostní konstanta  

ki rychlostní konstanta každého měření 

n počet měření 

s směrodatná odchylka průměrné rychlostní konstanty 

si směrodatná odchylka každého měření 
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