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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého 

obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se 

u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. Tenké vrstvy oxidu titaničitého dopované zlatem 

byly naneseny na FTO skleněný substrát metodou spin-coating a kalcinovány při teplotě 

450 °C po dobu 30 minut. Pro zhotovení vrstev byly použity dvě formy oxidu titaničitého 

a dva různé prekurzory zlata. Struktura vrstev byla pozorována pomocí optické a SEM 

mikroskopie. Fotoelektrochemické vlastnosti připravených vrstev byly studovány 

prostřednictvím elektroanalytických metod – lineární voltametrií a chronoampérometrií. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

oxid titaničitý, fotokatalyzátor, lokalizovaná povrchová plazmonová rezonance, zlaté 

nanočástice 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the optimization of materials and processes for making layers 

of titanium dioxide enriched with metal nanostructured aggregates. These layers have 

a plasmonic effect in visible light radiation. Gold-doped titanium dioxide thin films were 

applied to the FTO glass substrate by spin-coating method and calcined at 450 ° C for 

30 minutes. Two forms of titanium dioxide and two different gold precursors were used 

to make the layers. The structure of the layers was observed by optical and SEM microscopy. 

The photoelectrochemical properties of the prepared layers were studied by electroanalytical 

methods − linear sweep voltammetry and chronoamperometry.  

KEYWORDS 
titanium dioxide, photocatalyst, localized surface plasmon resonance, gold nanoparticles 
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1 ÚVOD 

Od objevu fotokatalytické aktivity pod ultrafialovým zářením se oxid titaničitý stal velmi 

rozsáhle studovaným polovodičem především díky jeho vysoké účinnosti, dobré stabilitě, 

netoxičnosti a cenové dostupnosti. Oxid titaničitý se využívá v aplikacích jako je solární 

přeměna energie nebo čištění životního prostředí, kdy je fotokatalytickým procesem schopen 

rozložit organické znečišťující látky. 

Fotoabsorpce oxidu titaničitého je vzhledem k jeho šířce zakázaného pásu, která je 3,2 eV, 

omezena pouze na UV oblast. Ta představuje asi 4 % z celkového slunečního záření, a proto 

je potřebné vyvinout materiály, které rozšíří fotoabsorpci i do viditelné oblasti. Toho lze 

docílit obohacováním oxidu titaničitého nanoagregáty ušlechtilých kovů, jako jsou zlato 

a stříbro. U těchto nanokompozitů se při osvitu viditelným zářením vyskytuje tzv. 

plazmonický efekt. Při absorpci světla kovovými nanočásticemi dochází ke kolektivní oscilaci 

elektronů a rozrušování více elektronů a děr, což umožňuje vytvoření aktivních elektronů 

a děr u TiO2 a tím je získána jeho fotoaktivita i při absenci absorpce světla ze strany 

polovodiče [1] [2]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Oxid titaničitý a jeho fotokatalytická aktivita 

Oxid titaničitý má velice blízko k ideálnímu polovodiči, který lze použít při fotokatalýze, a to 

díky své vysoké stabilitě, nízké ceně a díky bezpečnosti vůči člověku a životnímu prostředí. 

TiO2 patří do skupiny oxidů přechodných kovů a je jednou z nejznámějších sloučenin titanu. 

Jedná se o bílou krystalickou látku vyskytující se v přírodě zejména ve třech polymorfních 

modifikacích, z nichž nejstabilnější je rutil. Anatas a brookit v něj přecházejí zahříváním. 

Nejčastěji syntetizovány jsou rutil a anatas, díky své dobré termodynamické charakteristice 

a fyzikálním vlastnostem [3] [4]. 

2.1.1 Fotokatalytické procesy na povrchu polovodičů 

Fotochemické procesy probíhající na povrchu polovodičů se nazývají fotokatalytické reakce. 

Pojem fotokatalýza vznikl kombinací slov fotochemie a katalýza a zahrnuje světlo 

a katalyzátor, které jsou nezbytné pro průběh nebo zrychlení chemické transformace. 

Fotokatalýzu lze také definovat jako zrychlení fotoreakce přítomným katalyzátorem, kdy 

katalyzátor může zrychlovat fotoreakci interakcí se substrátem nebo excitovaným stavem 

nebo se základním fotoproduktem [5]. 

Fotokatalytické reakce lze zařadit do heterogenní katalýzy, jelikož katalyzátor má jiné 

skupenství než reagující látky. Heterogenní katalýza se skládá z řady reakcí jako je částečná 

nebo celková oxidace, dehydrogenace, přenos vodíku, detoxikace vody nebo odstraňování 

znečišťujících látek z plynu. Díky tomu může být fotokatalýza využita k čištění vody 

a vzduchu [6]. 

V polovodiči jsou energetické hladiny elektronů a tyto hladiny jsou seskupeny do 

energetických pásů, zobrazených na Obr. 1. Nejvýše zaplněný energetický pás se nazývá 

valenční pás (vb). Prázdný, a tedy nejnižší pás, je pás vodivostní (cb). Důležitým parametrem 

polovodičů je šířka zakázaného pásu (Eg), což je energetický rozdíl mezi hranami 

vodivostního a valenčního pásu. Pro polovodiče je zakázaný pás menší než 3 eV. Izolátory 

mají zakázaný pás větší než 3 eV a  pro kovy je Eg rovna nule.  

Fotokatalytický mechanismus je zahájen absorpcí fotonu (hv) s energií větší nebo rovnající 

se zakázanému pásu, a to vede k tvorbě páru elektron-díra. Elektron (e
–
) je posunut do 

vodivostního pásu a přitom se vytváří díra (h
+
) ve valenčním pásu. V nepřítomnosti akceptorů 

se excitované elektrony a díry rekombinují a přebytečná energie se uvolňuje ve formě tepla. 

Druhou možností je, že elektrony a díry reagují s elektronovými donory a elektronovými 

akceptory na polovodičovém povrchu nebo v okolí elektrické dvojvrstvy nabitých částic. Tím 

se zabrání rekombinaci a může proběhnout redoxní reakce [5] [1]. 
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Obr. 1: Zjednodušený diagram heterogenního fotokatalytického procesu probíhajícího na 

ozářeném polovodiči [7] 

Poloha dolního okraje vodivostního pásu určuje redukční potenciál fotoelektronů a horní 

okraj energetické hladiny valenčního pásu určuje oxidační schopnost fotogenerovaných děr. 

Rychlost redukce a oxidace by měla být srovnatelná, aby nedocházelo ke zbytečné 

rekombinaci. Na Obr. 2 jsou zobrazeny pozice zakázaných pásů pro některé materiály. Pro 

fotokatalytické procesy je velmi důležitá znalost pozice zakázaných pásů polovodičů proti 

potenciálu standartní vodíkové elektrody. Pokud má být totiž redukce pro daný redoxní pár 

účinná, musí ležet vodivostní pár polovodiče nad příslušnou redoxní hladinou. 

Z mnoha známých polovodičů vyhovuje nejlépe pro fotokatalytické reakce právě oxid 

titaničitý (modifikace anatas a rutil) a to díky poloze energetických pásů a díky dobré 

fotoelektrochemické stabilizaci ve vodném roztoku. Tento kovový oxid využívá ke své 

aktivaci ultrafialové záření o vlnové délce přibližně 365 nm [5] [7]. 

 

Obr. 2: Poloha zakázaných pásů pro některé polovodiče v kontaktu s elektrolytem při pH = 1 [8] 
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2.1.2 Vlastnosti a aplikace TiO2 

Hlavní použití oxidu titaničitého je ve formě bílého prášku jako pigmentu. Díky jeho 

výraznému jasu a vysokému indexu lomu je zapotřebí relativně malého množství tohoto 

pigmentu k dosažení bílého neprůhledného povlaku. Tím nachází široké uplatnění při výrobě 

barev a nátěrů. Díky jeho odrazivosti a barevné stálosti nachází uplatnění i ve speciální optice. 

Oxid titaničitý je netoxický a pohlcuje škodlivé UV záření, proto se hojně využívá 

v kosmetických přípravcích (opalovací krémy, rtěnky, mýdla, zubní pasty) a také v některých 

léčivech. Dokonce bývá hojně přidáván jako pigment do potravin např. k bělení mléka. 

Jak už bylo zmíněno, oxid titaničitý je fotokatalyzátor, který může rozložit organickou 

sloučeninu, pokud je vystaven slunečnímu záření. Proto se rozvíjí celá řada produktů 

přínosných pro životní prostředí. Jako fotokatalyzátor se nejvíce využívá pro úpravu vody, 

kde odstraňuje organické sloučeniny chloru, tetrachlorethylen a jiné škodlivé látky. Například 

chloroform štěpí podle následující rovnice popsané v [9]: 

   3HClCOO1/2CHClOH 2232  . (1) 

Při čistění vzduchu se využívá především pro odstranění látek NOx a SOx  z atmosféry, ale 

může sloužit i jako odstraňovač pachů, kdy ničí centra vzniku zápachu (amoniak, aldehyd). 

Využívá se také ke sterilizaci a k výrobě antibakteriálních povrchů či nátěrů. Při vystavení 

UV záření se oxid titaničitý stává stále více hydrofilní, a proto se v dnešní době objevují 

atraktivní samočistící okna, domy či protizamlžovací povrchy. Fotokatalytické vlastnosti 

oxidu titaničitého byly obohaceny příchodem nanotechnologií. Nanokrystalický oxid 

titaničitý je označován jako nadějný materiál pro výrobu elektrické energie a dnes je používán 

v některých solárních článcích [9] [10]. 

2.1.3 Dopování struktury TiO2 kovem  

Rozšíření absorpce TiO2 lze dosáhnout kovovým i nekovovým dopováním.  Dopováním se 

rozumí zabudovávání cizího atomu nebo skupiny atomů do krystalové mřížky. Ty pak mění 

šířku zakázaného pásu a systém je schopný účinně absorbovat světelné spektrum o vyšších 

vlnových délkách. Při kovovém dopování se využívají kovy jako Cu, Co, Ni, Cr, Mn, Mo, 

Nb, V, Fe, Ru, Au, Ag a Pt. Pro dopování nekovy se využívají prvky N, S, C, B, P, I, F. 

Kromě dopování se využívají i kompozity TiO2 s polovodičem, který má nižší šířku 

zakázaného pásu (Cd-S částice). Možností rozšíření fotoabsorpce je i tvorba komplexů 

s anorganickými nebo organickými barvivy. 

Viditelná aktivita TiO2 dopovaného kovem může být vysvětlena vytvořením nové úrovně 

energie zakázaného pásu disperzí kovových nanočástic v TiO2. Elektron tak může být 

excitován do vodivostního pásu fotonem, s energií rovnající se hv2, jak ukazuje Obr. 3. 

Výhodou kovového dopování je zlepšený odchyt elektronů, a tím dochází k zabránění 

rekombinace elektronů a děr během ozařování. Snížením rekombinace pak dojde k zvýšení 

fotoaktivity [1]. 
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Obr. 3: Mechanismus TiO2 fotokatalýzy, hv1: čistý TiO2, hv2: kovem dopovaný TiO2 [1] 

 Pro přípravu tenkých vrstev dopovaného TiO2  bylo již navrženo mnoho metod jako je 

ukládání chemických par, chemické rozprašovací pyrolýzy, iontová implantace metoda sol-

gel a další. Různé metody přípravy kovem dopovaného TiO2 lze vidět v Tab. 1.   

Laboratorně nejschůdnějším postupem přípravy je metoda sol-gel. Sol je vytvořen 

hydrolýzou a polymerizační reakcí prekurzorů, což jsou obvykle anorganické soli kovů nebo 

kovové organické sloučeniny − alkoxidy kovů. Kompletní polymerizací a ztrátou 

rozpouštědla dojde k přechodu kapalného solu na pevný gel. Dochází k rozkladu 

organokovového prekurzoru na oxid a k vzniku žádoucí krystalické modifikace TiO2. Tenký 

film je aplikován na substrát metodou spin-coating (metoda rotačního lití) nebo dip-coating 

(metoda vytahování z roztoku). Jako organokovový prekurzor se obvykle používá TTIP 

(isopropoxid titaničitý − titanium tetraisopropoxide) nebo tetrabutoxid titaničitý. 

Organokovový prekurzor je smíchán s prekurzorem dopovaného prvku rozpuštěného 

v alkoholu a následně dochází k hydrolýze při laboratorní nebo zvýšené teplotě [1]. 

Tab. 1: Metody přípravy TiO2 dopovaného kovy [1] 

Prvek Metoda přípravy 

Ag 

AgNO3 se smíchá s redukčním činidlem a zahřeje se za stálého míchání na 80 °C. 

Přidá se TTIP a HNO3 a udržuje se teplota reakce na 50 °C po dobu 24 hodin. 

Připravený sol se suší při 105 °C po dobu 24 hodin a kalcinuje se při 300 °C.  

V 

Sol-gel metoda: bis(acetylacetonát)vanadičitý rozpuštěný v n-butanolu se smíchá 

s butoxidem titaničitým v kyselině octové. Následnou hydrolýzou vzniká 

suspenze, která se vysuší při 150 °C a kalcinuje se při 400 °C po 0,5 h.  

Au 
Butoxid titaničitý se přidá do roztoku HAuCl4∙4H2O, kyseliny octové a ethanolu.  

Suspenze se po 48 hodinách vysuší ve vakuu a kalcinuje při 650 °C. 

Pt 

Fotoredukční proces: TiO2 se smíchá s hexachloroplatičitou kyselinou 

a methanolem. Suspenze se ozáří rtuťovou výbojkou po dobu 1 hodiny. Vzniklý 

Pt-TiO2 se oddělí filtrací a suší se při teplotě 100 °C po dobu 24 hodin.  

 



 

  11 

2.2 Plazmonika 

Plazmonika je oblast vědy a techniky, která se zabývá interakcí elektromagnetického záření 

a vodivostních elektronů na rozhraní kov-dielektrikum a na nanostrukturách z nich 

vytvořených. Zabývá se zejména povrchovými plazmonovými polaritony a lokalizovanými 

povrchovými plazmony.  

Povrchový plazmon si lze představit jako vlnu v elektronovém moři na povrchu kovu. 

Pokud na kovový povrch dopadne světelné záření s frekvencí, která se shoduje s frekvencí 

plazmonu, dojde k rezonančnímu předání světelné energie. Tento plazmonický efekt vykazují 

právě kovy díky své vysoké hustotě volných elektronů. Citlivost plazmonů závisí na velikosti, 

tvaru, indexu lomu média a na dielektrické konstantě kovu.  

Základní mechanismy byly objeveny již dávno, avšak teprve v posledních letech se začaly 

využívat pro řadu zajímavých aplikací. Mezi hlavní aplikace patří optické senzory či optická 

spektroskopie, kdy díky vysoké citlivosti na změnu parametrů okolního prostředí se mohou 

plazmonické vlny využít jako citlivé detektory změn optických vlastností prostředí. Při 

zpracování informací k biochemickému snímání přináší zařízení, která jsou rychlejší a menší 

než stávající fotonické zařízení [11] [2]. 

2.2.1 Dielektrická funkce kovu 

Optické vlastnosti látek (interakce s elektromagnetickými vlnami) jsou závislé na dielektrické 

funkci ε(ω) či na její odmocnině nazývané index lomu. K přibližnému určení dielektrické 

funkce v kovech lze použít Drudeho model. Model je založen na představě, že elektrony 

v kovu se mohou volně pohybovat, vzájemně na sebe nepůsobí, nejsou vázány k pozitivním 

iontům krystalu, a tak tvoří volný tzv. elektronový plyn.  Po dopadu elektromagnetické vlny 

začnou elektrony vlivem vnějšího pole oscilovat, přitom jsou tlumeny vzájemnými srážkami 

elektronů, a proto zavádíme relaxační dobu elektronů τ a kolizní frekvenci γ , která je rovna  

1/τ. Z pohybové rovnice elektronu a dosazením do vztahů pro polarizaci a elektrickou indukci 

získáme vztah pro dielektrickou funkci popsaný v [12]: 
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kde ωp je tzv. plazmová frekvence volného elektronového plynu a je definovaná jako 
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kde n je elektronová koncentrace, e je elementární náboj, ε0 je permitivita vakua a m je 

hmotnost elektronu. Reálná a imaginární složka komplexní dielektrické funkce ε(ω) = ε1(ω) + 
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Z toho plyne, že kromě odrazu a lomu elektromagnetické vlny dochází i k její absorpci. Je-

li ε1 > 0, je kovové prostředí pro elektromagnetickou vlnu propustné, v opačném případě se 

chová jako zrcadlo. Imaginární složka ε2 pak způsobuje útlum v propagačním směru šíření 

vlny v daném materiálu. Elektromagnetické vlny s frekvencí nižší než ωp se kovem nemohou 

šířit a jejich energii přebírají oscilace elektronů [12]. 

2.2.2 Povrchové plazmonové polaritony 

Kvantum oscilací elektronového plynu v kovech nazýváme plazmonem. Povrchové 

plazmonové polaritony jsou pak kvazičástice vzniklé spřažením oscilací elektromagnetického 

pole a oscilací plynu volných elektronů v kovu a lze je chápat jako elektromagnetické vlny 

šířící se na rozhraní kovu a dielektrika. Na obou stranách rozhraní, jak v kovu, tak 

v dielektriku, mají evanescentní charakter, tzn., že se vzrůstající vzdáleností exponenciálně 

klesá intenzita pole.   Plazmony se šíří ve směru osy x a y podél rozhraní kov-dielektrikum, 

evanescentní pokles lze pozorovat ve směru osy z, jak je uvedeno na Obr. 4.  

Kopulaci světelné vlny na povrchových plazmonech je možné sledovat různými způsoby. 

Nejčastěji používané je měření rezonančního úhlu SPR (povrchové plazmonové rezonance − 

surface plasmon resonance). Když polarizované světlo (vlny kolmé na rovinu povrchu) září 

přes hranol na senzor s tenkým kovovým filmem, světlo se odrazí díky kovovému filmu, který 

funguje jako zrcadlo. V úhlu dopadu světlo excituje povrchové plazmony, které vyvolávají 

SPR a to způsobuje pokles intenzity odraženého světla. Úhel, pod kterým nastává maximální 

pokles intenzity odraženého světla, je pak rezonanční úhel SPR. Tento úhel je závislý na 

indexu lomu média na obou stranách kovu.  

Další možností je měření vlnové délky při pevném úhlu dopadajícího světla. Tato metoda 

je známá jako rezonanční vlnová délka SPR. Kromě toho může být detekován fázový posun, 

když dojde ke spojení světla a plazmonů. Tato metoda používá referenčního paprsku a má 

vysokou citlivost. Povrchové plazmony nemůžeme vybudit přímým dopadem světla na 

rozhraní, k jejich vybuzení musíme použít speciální techniky jako např. excitaci hranolem 

nebo mřížkou [11] [13]. 

 

 

Obr. 4: Znázornění povrchového plazmonového polaritonu [13] 
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2.2.3 Lokalizovaná povrchová plazmonová rezonance 

Lokalizované povrchové plazmony, které jsou zobrazeny na Obr. 5, nejsou na rozdíl od 

povrchových plazmonových polaritonů buzeny v kontinuální kovové vrstvě, ale 

v nanostrukturách a nanočásticích, s rozměry mnohem menšími než je vlnová délka 

dopadajícího záření. To vede k vytvoření plazmonu, který osciluje lokálně kolem nanočástice 

s frekvencí známou jako LSPR (lokalizovaná povrchová plazmonová rezonance − localized 

surface plasmon resonance). LSPR je citlivá na změny dielektrického prostředí stejně jako 

SPR. Změny u LSPR jsou pozorovány měřením posunu vlnové délky. Vytvořené plazmony 

zůstávají lokalizovány na konkrétním místě a mohou vzniknout při pouhém dopadu 

elektromagnetické vlny. 

 

 

Obr. 5: Znázornění lokalizovaného povrchového plazmonu [13] 

Pro vysvětlení LSPR uvažujeme sférické nanočástice o poloměru a, který je mnohem 

menší než je vlnová délka z-polarizovaného světla, kterým jsou nanočástice ozařovány, tedy 

a/λ < 0,1. Pro tuto mez se elektrické pole zobrazí kolem nanočástice, což nám umožňuje řešit 

Maxwellovy rovnice pomocí kvazistatické aproximace. Elektromagnetické pole okolo částice 

je potom dáno rovnicí uvedené v [13] jako 
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kde εin je dielektrická konstanta kovové nanočástice, εout je dielektrická konstanta vnějšího 

prostředí.  Dielektrická konstanta kovové nanočástice je vysoce závislá na vlnové délce 

a první výraz v hranaté závorce určuje dielektrický stav rezonance částic. Pokud εin je zhruba 

rovna – 2εout, elektromagnetické pole se relativně zvýší vzhledem k dopadajícímu poli. 

U drahých kovů jako zlato, stříbro je tato podmínka splněna ve viditelné oblasti spektra. 

Velikost částic i dielektrická konstanta vnějšího prostředí hrají klíčovou roli při stanovení 

elektromagnetického pole. 

Kov musí mít vodivostní elektrony, které jsou schopny rezonance s přicházejícím zářením 

při vhodné vlnové délce. Kovy, které splňují tuto podmínku, jsou stříbro, zlato, měď, hliník, 

sodík a indium. Indium je však velmi drahé, sodík příliš reaktivní, měď a hliník příliš široké 

v SPR odezvách a stříbro je velmi náchylné k oxidaci. Slibným kandidátem pro použití LSPR 

v praxi jsou tedy zlaté nanočástice díky excelentním povrchovým vlastnostem, netoxicitě, 

silné délce rozptylu a stabilitě [2] [13]. 
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2.3 Současný stav řešené problematiky 

V posledních letech se rostoucí počet studií zabývá plazmonickými nanokompozity kov-

dielektrikum. Je to převážně díky jejich unikátním vlastnostem, jako je zvýšená generace 

fotoproudu a fotokatalytická reakce při viditelných vlnových délkách. Získaly tak vysoký 

potenciál v různých oblastech jako je fotovoltaika, optické snímání, čistění vody, organická 

syntéza, fotoelektrochemické biosnímaní atd. 

Hlavním problémem, kterému v dnešní době vědci čelí, je nedostatek snadných a levných 

postupů přípravy vložení kovových nanočástic do vrstvy polovodiče.  Jako nejlepší metoda se 

jeví metoda sol-gel, díky své jednoduchosti a levné implementanci. V současnosti se tato 

metoda často spojuje s nanášecí metodou spin-coating, při které se průměrná velikost 

nanočástic a koeficient plnění můžou měnit s koncentrací prekurzoru kovu ve výchozím 

roztoku. [14] 

Metoda sol-gel spojená s technikou spin-coating byla použita například autory literatury 

[14], kde jako prekurzor zlata byl použit roztok kyseliny chlorozlatité a jako TiO2 prekurzor 

byl použit TTIP v přítomnosti trojblokého kopolymeru, k dosažení homogenní mezoporézní 

tenké vrstvy. TiO2 prekurzor byl nanesen metodou spin-coating na skleněný substrát. Poté se 

na vzniklou vrstvu po kapkách přidával prekurzor zlata a vzorek se opět odstředil. Vzorek byl 

kalcinován při teplotě 350 °C po dobu 5 minut. U takto připraveného vzorku autoři dokazují, 

že Maxwell-Garnettova teorie slouží k predikci optických vlastností, které vznikají v důsledku 

LSPR v plazmonických nanokompozitních filmech. Zvláštní pozornost věnují 

antireflektivním vlastnostem připravených vrstev, kdy odrazivost vykazovala minimum, právě 

při vlnových délkách LSPR [14].  

Stejná metoda byla použita i autory článku [2], kde byly opět použity jako prekurzory 

HAuCl4 a TTIP, avšak zde byl nejdříve roztok se zlatem smíchán se solem obsahující TTIP 

a až potom byl takto připravený sol nanesen na skleněný substrát rotačním litím. Vrstvy byly 

kalcinovány při teplotách 100−500 °C s teplotním gradientem 200 °C/hod. U vrstvy 

kalcinované při teplotě 300 °C byly pozorovány menší rozměry zlatých nanočástic než 

u vrstvy kalcinované při teplotě 500 °C.  Při měření absorpčních spekter byla u obou vzorků 

ve viditelné oblasti pozorována SPR. Maximální vlnová délka plazmonického efektu však 

s rostoucí teplotou kalcinace podléhala červenému posunu (posunu k delším vlnovým 

délkám). To dokazuje, že se zvyšující se teplotou kalcinace, dochází ke zvýšení rozměru 

zlatých nanočástic a k přírůstku indexu lomu oxidu titaničitého, na kterém je závislá 

frekvence plazmonu. Dále byla absorpční spektra vzorků měřena pro různá plynná prostředí. 

Vlnová délka SPR vykazovala u použití 2% H2 a oxidu uhelnatého modrý posun vzhledem 

k použití suchého vzduchu. Tyto výsledky demonstrují, že interakce vzorku s plynem přímo 

ovlivňuje dielektrické médium. Podle Mieho teorie, SPR vlnová délka je definována jako: 
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kde ε∞ je vysokofrekvenční permitivita, εm je permitivita média, n je koncentrace elektronů, 

m je efektivní hmotnost vodivostních elektronů, ε0 je permitivita vakua, e je náboj elektronu 
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a c představuje rychlost světla. Chemickou interakcí H2 a CO molekul na povrchu zlata nebo 

v jeho okolí způsobí nárůst koncentrace elektronů na straně kovu a přenos elektronů z plynu 

na zlaté nanokrystaly způsobí změnu vlnové délky SPR. Plazmonové nanokompozity mohou 

tedy najít uplatnění i jako senzory plynů [2].  

Autoři Shi, Ueno, Takabayashi a Misawa prokázali v oblasti viditelných vlnových délek 

zvýšení generace fotoproudu a fotokatalytickou oxidaci vody. Podle nich je účinnost 

fotoproudu elektrody tvořené zlatými nanočásticemi na povrchu polovodiče velmi závislá na 

teplotě žíhání při přípravě nanokompozitu. Teplota žíhání silně ovlivňuje kontakt mezi zlatem 

a TiO2, což pak hraje klíčovou roli v generaci fotoproudu. Jako substrát byl zde použit krystal 

rutilu a na něj byly aplikovány zlaté nanočástice rozprašováním a žíháním v dusíkové 

atmosféře. Pro měření fotoelektrochemických vlastností byl na zadní stranu TiO2 aplikován 

film ze slitiny galia a india. Platinový drátek a kalomelová elektroda byly použity jako 

protielektroda a referenční elektroda a jako elektrolyt byl použit 0,1M KClO4. Připravená 

fotoelektroda vykazovala generaci fotoproudu v oblasti viditelných vlnových délek 

odpovídajících LSPR pásmu. Nárůst fotoproudu může být výsledkem elektronového přenosu 

ze zlaté nanočástice do vodivostního pásu TiO2. Na povrchu TiO2 je díra s vysokou oxidační 

schopností, jejichž potenciál odpovídá právě fotokatalytické oxidaci vody [15].  

Autoři Hsin-Wei a kol. nanesli tenký film zlatých nanočástic vykládaných mezoporézními 

nanočásticemi TiO2 na vodivý plastový substrát elektroforetickou depozicí. Takto vyrobená 

elektroda může být použita jako fotoanoda u barvivem senzibilizovaných solárních článků. 

Použitím mezoporezních nanočástic TiO2 byla získána velká specifická plocha povrchu, 

s kterou dochází k zachycení velkého množství barviva. Při syntéze mezoporézního TiO2 se 

zlatými nanočásticemi byla použita sol-gel reakce, kde byl jako prekurzor mezoporézních 

nanočástic TiO2 opět použit TTIP a jako prekurzor zlatých nanočástic byla použita HAuCl4. 

Připravená fotoanoda byla propojena s platinovou protielektrodou opět nesenou na plastovém 

substrátu a mezi ně byl vnesen elektrolyt. Tím byl získán článek pro měření 

fotoelektrochemických vlastností.  Při použití fotoanody s 0,8 hmot. % zlatých nanočástic 

bylo dosaženo při intenzitě osvětlení 100 mW/cm
2 

napájecí konverzní účinnosti 5,62 %, což 

vykazuje 14% zvýšení v porovnání s použitím fotoanody s čistým mezoporezním TiO2, která 

měla účinnost 4,93 %. Toto zvýšení účinnosti je právě přisuzováno plazmonickému efektu na 

zlatých nanočásticích.  

Pro výskyt plazmonického efektu při dopadu viditelného záření nemusí být oxid titaničitý 

dopován pouze zmíněným zlatem. V článku [16] k demonstrování mnohonásobného 

plazmonického efektu na fotoanodě při měření fotoelektrických vlastností autoři používají 

zlaté ale i stříbrné nanočástice. Oxid titaničitý dopovaný zlatými a stříbrnými nanočásticemi 

byl připraven plamenovou sprejovou pyrolýzou a byl metodou spin-coating nanesen na 

povrch zlaté mřížky. Jako TiO2 prekurzor byl použit isopropoxid titaničitý, jako prekurzor 

stříbra dusičnan stříbrný a jako prekurzor zlata hydrát příslušného chloridu. Fotoanoda zde 

měla vrstevnatou strukturu. Jako elektrolyt byl použit 0,1M FeSO4·7H2O a 1M Na2SO4. Jako 

katoda byl použit ITO substrát. U připravené fotoanody, která byla vystavena viditelnému 

záření, byl pozorován více než pětinásobný nárůst fotoproudu než u fotoanody bez kovových 

nanočástic a bez použití zlaté mřížky vyvolávající excitaci povrchového plazmonu [16]. 
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Autoři Liu a kol. využívají k absorpci viditelného světla zlaté nanotyčinky zabudované 

do TiO2, kde vytvářejí tzv. antény. Aby došlo k zvýšení fotoaktivity u plazmonických 

nanokompozitů je velmi důležité blízké rozhraní mezi kovem a polovodičem pro snadnější 

přenos elektronu či energie. Pokud je na rozhraní překážka, jako například povrchově aktivní 

látka, bude problém s přenosem náboje nebo to výrazně sníží intenzitu LSPR blízko 

polovodiče. Kalcinace je nejjednodušší způsob, jak odstranit tenzidy, to však není možné 

použít pro specifickou morfologii kovových nanočástic jako jsou právě nanotyčinky, 

u kterých dojde za vysokých teplot k rozpadu. Odstranění povrchově aktivních látek zde bylo 

dosaženo použitím HClO4, kdy došlo k oxidaci bez znatelné změny morfologie zlatých 

nanočástic [17].  

Článek [18] se zaměřuje na plazmonické fotoelektrochemické biosnímání. Pro vznik vrstvy 

zde byly použity zlaté nanočástice nanesené na nanoporézní TiO2  depozicí z kapalné fáze 

a elektroda obsahující tento film byla použita ke stanovení glukózy. Autoři popisují princip 

fotoelektrochemie, kdy při dopadu viditelného záření (420−500 nm) dojde k fotoexcitaci 

zlatých nanočástic, které jsou na povrchu TiO2 vznikem kolektivní oscilace volných 

elektronů, poté následuje separace nábojů vyvolaná LSPR na povrchu zlatých nanočástic 

a elektrony se přesouvají ze zlatých nanočástic do vodivostního pásu polovodičů. Přitom 

dochází k neutralizaci zlatých  nanočástic  donorem elektronů. Přenesené elektrony jsou 

shromažďovány na elektrodě a zaznamenávány pomocí fotoproudu [18].  

Jak lze pozorovat ze zmíněných literatur, lze na přípravu plazmonických nanokompozitů 

použít celou řadu zajímavých postupů. Nejběžněji se však setkáváme s použitím isopropoxidu 

titaničitého jako TiO2 prekurzoru nebo s použitím přímo krystalů TiO2. Jako prekurzor zlata 

je nejčastěji použita kyselina chlorozlatitá. Jak se podle několika experimentů potvrdilo, 

parametry LSPR jako je například maximální vlnová délka, reflektance nebo extinkční 

koeficient jsou velice závislé na velikosti a tvaru nanočástic, na substrátu, na dielektrické 

funkci a na interakci mezi částicemi.  

2.4 Použité analytické metody 

2.4.1 Optická (světelná) mikroskopie 

Optická (světelná) mikroskopie je jednoduchá zobrazovací metoda, která umožňuje rozeznat 

struktury, které nejsou viditelné pouhým okem. Klasické světelné mikroskopy využívají 

k vytváření obrazu bílé světlo. Optickou soustavu mikroskopu tvoří objektiv a okulár, které 

slouží k vlastnímu zobrazování a dále kondenzor, který zajišťuje správné osvětlení 

pozorovaného předmětu. Pozorovaný předmět je umístěn mezi ohniskovou a dvojnásobnou 

ohniskovou vzdáleností objektivu, který vytváří zvětšený, převrácený a skutečný obraz 

předmětu. Obraz prohlížíme okulárem, který slouží jako lupa, kdy se vytváří obraz zvětšený, 

převrácený a neskutečný. Kondenzor je soustava čoček, umístěná mezi zdrojem světla 

a preparátem a soustřeďuje světlo na zkoumaný objekt. 

Podle konstrukce rozlišujeme mikroskopy monokulární, binokulární a trinokulární. 

V monokulárním mikroskopu je jeden objektiv a paprsek z něj vycházející lze hranolem 

rozdělit do dvou okulárů. Binokulární mikroskopy obsahují dva objektivy a dva okuláry, kde 

do každého okuláru je veden jeden paprsek. Trinokulární mikroskop má dva tubusy určené 

k pozorování oběma očima a třetí tubus slouží k připojení fotoaparátu nebo kamery [19].  
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2.4.2 Rastrovací elektronová mikroskopie 

Elektronové mikroskopy využívají k zobrazování svazek pohyblivých elektronů. Elektronový 

mikroskop má mnohem vyšší rozlišovací schopnost než optický a může dosáhnout zvětšení až 

1000000x. Rastrovací elektronová mikroskopie je metoda určena k pozorování povrchu 

vzorků. Může poskytnout informace o topografii, krystalické struktuře, chemickém složení 

ale i o elektrických vlastnostech sledovaného vzorku.  

Vnitřní prostor mikroskopu, ve kterém se pohybují elektrony, musí být vakuovaný, a proto 

je mikroskop vybaven několika výkonnými vývěvami.  Jako zdroj elektronů, který nazýváme 

elektronová tryska, může být použit termoemisní zdroj (žhavené wolframové vlákno, katoda 

z LaB6), autoemisní zdroj (studené wolframové vlákno odleptané do hrotu) nebo aktuálně 

nejpokročilejší zdroj tzv. Schottkyho zdroj. Další součástí mikroskopu jsou dvě nebo tři 

elektromagnetické čočky, které usměrňují proud elektronů na zobrazovaný objekt.  

Primární elektrony dopadající na vzorek prolétají elektronovým obalem atomu a jejich 

interakce se vzorkem generuje signály (sekundární elektrony, zpětně odražené elektrony, 

Augerovy elektrony a rentgenové záření). Každý druh signálu má své využití při studiu 

a měření specifických vlastností vzorku a z tohoto důvodu se využívá celá řada detektorů. 

Sekundární elektrony vystupují z atomu preparátu z hloubky řádově desítek nanometrů, 

kopírují povrch vzorku a přináší informace o jeho topografii. Zpětně odražené elektrony 

vystupují z větší hloubky atomu a reagují citlivě na změnu složení. Jsou to v podstatě 

primární elektrony, vracející se po coulombovské interakci s jádrem atomu s malou ztrátou 

energie. Augerovy elektrony vznikají, když jsou elektrony vyraženy z vnitřních vrstev 

elektronového obalu atomu. V této vrstvě vznikne nezaplněná slupka, která je obratem 

zaplněna elektronem z vnějších vrstev atomu. Uvolněná energie může být vyzářena ve formě 

rentgenového záření, ale v některých případech je energie předána některému z elektronů 

ve vnější slupce, který ji tak může opustit. Dostane-li se nad povrch látky jako Augerův 

elektron, jeho energie je velmi nízká a je registrován z nanometrových hloubek od povrchu. 

Tento typ elektronů je ideální při popisu povrchových jevů pevných látek.  

Emitované rentgenového záření, které vystupuje ze vzorku po dopadu elektronů s vysokou 

energií, umožňuje provést prvkovou analýzu preparátu. Pro získání charakteristického spektra 

je mikroskop vybaven analyzátorem, který provádí rozklad rentgenového záření podle energie 

nebo podle vlnové délky [20] [21]. 

2.4.3 Elektroanalytické metody 

2.4.3.1 Voltametrie 

Voltametrie je elektroanalytická metoda, při které se sleduje závislost proudu na potenciálu 

pracovní elektrody ponořené v elektrolytu. Potenciál se vkládá z vnějšího zdroje a u lineární 

voltametrie se lineárně mění s časem (roste či klesá). Záznam této závislosti nazýváme 

voltamogram.  

Elektrochemický článek − voltametrická cela se skládá z pracovní elektrody a referentní 

(srovnávací) elektrody, případně ještě z třetí, pomocné elektrody. Napětí ze zdroje vkládané 

na pracovní a referentní elektrodu je měřeno voltmetrem a proud procházející článkem je 

měřen ampérmetrem. Potenciál nepolarizovatelné referentní elektrody je konstantní a se 
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změnou vkládaného napětí se mění pouze potenciál polarizovatelné pracovní elektrody. Podle 

Ohmova zákona platí výraz [23]: 

 IRUU  PV . (8) 

Je-li v roztoku nosný elektrolyt, je ohmický úbytek napětí IR zanedbatelný a vložené napětí 

Uv se rovná napětí polarizačnímu Up. Pracovní elektroda je zprvu polarizovaná a prochází jí 

jen zanedbatelně malý zbytkový proud. Při dosažení hodnoty rozkladného napětí začne na 

polarizované elektrodě docházet k chemické reakci. Mezi elektrodami začne procházet 

elektrický proud a dochází k depolarizaci pracovní elektrody. Růst proudu je ukončen 

dosažením limitního difuzního proudu a opětnou polarizací elektrody [24] [23]. 

Cyklická voltametrie je charakterizována plynulým nárůstem vloženého potenciálu na 

elektrody z jedné mezní hodnoty do druhé (dopředný sken) a zpět do výchozího bodu (zpětný 

sken). Dopředný a zpětný sken tvoří jeden cyklus. Podle potřeby se provádí jeden nebo více 

cyklů. Pokud je technika omezena jen na polovinu cyklu, hovoříme o LSV (lineární 

voltametrií − linear sweep voltammetry). Z cyklické voltametrie je možné získat informace 

o kinetice přenosu náboje a mechanismu elektrodového děje [25]. 

2.4.3.2 Chronoampérometrie 

Ampérometrie je metoda, při níž je analyt stanoven z velikosti proudu procházejícího 

pracovní elektrodou při konstantním napětí. U chronoampérometrie měříme proud v závislosti 

na čase a konstantní potenciál je zpravidla zvolen tak, aby elektrodou procházel limitní proud. 

Jde vlastně o speciální případ voltametrie, a proto lze u chronoampérometrie použít stejnou 

instrumentaci [24]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je prostudování současného stavu poznání o plazmonických 

vrstvách oxidu titaničitého a na základě toho navrhnutí optimálního procesu a materiálu pro 

zhotovení kovem dopovaných vrstev TiO2. Dále prostudování procesu ovrstvení 

a mineralizace a u připravených vrstev prostudování fyzikálních a chemických vlastností.  

Oxid titaničitý jako polovodič je velmi důležitým materiálem nacházejícím uplatnění 

v různých aplikacích. Je využíván zejména jako fotokatalyzátor pro čištění vody a vzduchu, 

a také má velké uplatnění ve fotovoltaice při výrobě solárních článků. Nevýhodou tohoto 

fotokatalyzátoru je, že využívá ke své aktivaci pouze ultrafialové záření, které představuje 

pouze 4 % z celkového slunečního záření. Vytvořením plazmonických vrstev nanokompozitu 

kov-dielektrikum by bylo umožněno využít u zmíněných aplikací viditelné záření, které tvoří 

mnohem vyšší podíl dopadajícího světla než záření ultrafialové.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Chemikálie a použitá zařízení 

4.1.1 Chemikálie 

 Destilovaná voda 

 Isobutanol, Penta 

 Isopropoxid titaničitý čistý, Sigma Aldrich 

 Acetyl-aceton, Sigma Aldrich 

 Ethanol absolutní, Penta 

 Čistící prostředek Star 

 Kyselina chloristá 60% roztok, Sigma Aldrich  

 Cyklohexanon, Lachema a.s. 

 Isopropylalkohol, Penta 

 Rezinát zlata, 15 % Au, Heraeus 

 NaAuCl4, Lachema a.s. 

4.1.2 Přístroje a pomůcky 

 Ultrazvuk P S02000A Ultrasonic Compact Cleaner 1,25l Powersonic 

 Spin Coater KW-4A – Chemat Technology 

 Trepačka Heidolph, Vibramax 100 

 Laboratorní pec Elsklo 

 Míchačka magnetická s ohřevem MM-7, Lavat 

 Zdroj UV − lampa Sylvania Lynx S11W 

 Zdroj VIS – svítilna LED 

 Zdroj napětí BaseTech BT-153 pro jednosměrný proud 

 Křemenná kyveta pro UV 15x40x70 mm 

 Radiometr Gigahertz-Optic X97 s čidlem pro měření UV 315–400 nm 

 Radiometr Gigahertz-Optic X11 s čidlem pro měření intenzity osvětlení 

 Míchadlo magnetické LabEgg 

 Notebook HP 

 Mikroskop NikonEclipse E200 

 Fotoaparát Nikon D5000 

 Rastrovací elektronový mikroskop JEOL JSM-7600F 

 Automatické pipety Lasany 

 Laboratorní sklo 

 Analytická váha Sartorius 

 Nerezová jehla 

 FTO skleněný substrát 

4.1.3 Software 

 Microsoft Office Word 2013 

 Vachar T 2.0 

 OriginPro verze 7.5 

 Camera Control Pro 2 
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4.2 Příprava vzorků 

Pro přípravu plazmonických vrstev byly použity dvě formy oxidu titaničitého – sol s interním 

označením M10, nanočásticová suspenze E38-10AD (IBA) a dva různé prekurzory zlata − 

rezinát a NaAuCl4. Nanášecí roztoky byly připraveny kombinací těchto forem, kdy 

obsahovaly různé procentuální zastoupení zlata. Pro podrobnější zkoumání byly použity jen 

vzorky s jednoprocentním obsahem zlata, jelikož vzorky s vyšším obsahem zlata vykazovaly 

při fotoelektrochemickém měření negativní trend.  

Od kolegů byly připraveny dva vzorky obsahující natištěnou vrstvu E38-10AD-1L na FTO 

skleněném substrátu. První vzorek byl kolegou napařen zlatem, druhý vzorek byl po dobu 

jedné minuty koupán v roztoku stříbra (400 μl Ag + 20 ml EtOH). Tyto vzorky však nejsou 

dále rozebírány, jelikož nepřinesly zajímavé výsledky. 

4.2.1 Příprava solu M10 

Jednou z použitých forem TiO2 byl sol M10 připravený následujícím postupem. 20 ml 

isobutanolu bylo smícháno s 3,8 ml acetyl-acetonu. Směs byla nalita do byrety a přikapávána 

do kádinky obsahující 10,3 ml TTIP za stálého míchání na magnetické míchačce. Obdobným 

způsobem byl do tohoto roztoku po kapkách přidáván roztok 22,5 ml absolutního ethanolu 

s 0,686 ml destilované vody. Výsledná koncentrace vzniklého solu byla 0,6 mol/l. 

4.2.2 Příprava rezinátu  

Rezinát, který obsahoval 7,6 ∙10
–4

 molu zlata na 100 g roztoku byl připraven smícháním 1 g 

kovového organického roztoku zlata a 99 g cyklohexanonu.  

4.2.3 Příprava a nanášení roztoků dopovaného oxidu titaničitého 

Nanášecí roztoky, jejichž příprava je zobrazená v Tab. 2, byly naneseny na FTO skleněný 

substrát technikou spin-coating. Metoda spin-coating neboli metoda rotačního lití je 

jednoduchá, levná technika nanášení tenkých vrstev na substrát za použití odstředivé síly. Má 

schopnost rychle a snadno vytvářet rovnoměrné filmy s tloušťkou v rozmezí od několika 

nanometrů až do několika mikronů. Nejprve je na substrát aplikováno malé množství roztoku 

a poté je substrát vysokou rychlostí roztočen. Většina roztoku se odstředí a dochází 

ke kompletnímu pokrytí povrchu substrátu. Během procesu se rozpouštědlo z roztoku 

vypařuje a prekurzor vrstvy se zakoncentrovává až do chvíle, kdy pokryje celou plochu 

substrátu [26].  

Před nanášením byl FTO skleněný substrát zbaven nečistot. Substrát byl vložen do 

kádinky, obsahující čisticí prostředek Star, ředěný s vodou v poměru asi 1:50. Kádinka byla 

vložena na 5 minut do ultrazvukové lázně. Substrát byl důkladně omyt v destilované vodě 

a usušen proudem vzduchu. Polovina substrátu byla přelepena lepicí páskou a poté byl 

substrát upevněn na rotační desku spin-coateru tak, aby nedošlo k jeho úletu během nanášení. 

Připravený nanášecí roztok byl pipetou aplikován na sklo a byl spuštěn proces. Pomocí 

otočného kruhu Timer I byl nastaven čas na 10 s a pomocí kruhu Timer II byl čas nastaven na 

20 s. Rychlost otáčení a množství nanášeného roztoku u jednotlivých vzorků jsou zobrazeny v 

Tab. 2. Po skončení cyklu byl substrát sundán z rotační desky, byla odlepena lepicí páska a 

vzniklé vrstvy byly kalcinovány v laboratorní peci při teplotě 450 °C po dobu 30 minut.  
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Tab. 2: Postupy přípravy jednotlivých vzorků nanesených na substrát metodou spin-coating 

Název vzorku Příprava nanášecího roztoku 

Množství 

naneseného 

roztoku  

Rychlost 

otáček 

M10 viz kap. 4.2.1 45 μl 
510 rpm 

2060 rpm 

M10 + rezinát 1 ml M10 + 0,8 g rezinátu 45 μl 
520 rpm 

2060 rpm 

M10 + NaAuCl4 

30 μl roztoku NaAuCl4 o koncentraci 

6,32 g/100 ml H2O + 100 μl isopropanolu + 

1 ml M10 

 45 μl 
520 rpm 

2060 rpm 

E38-10AD (IBA) připraveno kolegy 60 μl 
510 rpm 

2020 rpm 

E38-10AD (IBA) + rezinát 1 ml E38-10AD (IBA) + 0,73 g rezinátu 60 μl 
510 rpm 

2020 rpm 

E38-10A + NaAuCl4 
4 ml E38-10A + 0,008 g čistého NaAuCl4 

rozpuštěného ve 4 ml bezvodého ethanolu 
60 μl 

530 rpm  

2070 rpm 

 

4.3 Fotoelektrochemické měření 

Měření voltampérových charakteristik probíhalo pomocí elektrické aparatury sestavené 

z měřících modulů National Instrument a programu Vachar T 2.0. Jako pracovní elektroda byl 

použit připravený vzorek, jako protielektroda byla použita nerezová jehla. Aparatura na Obr. 

6 dále obsahovala držák, na němž byla umístěna křemenná kyveta s elektrolytem 0,1M 

HClO4, do které byl umístěn článek spojený se zdrojem jednosměrného napětí. Následně bylo 

aplikováno napětí od – 0,5 V do 2 V s krokem 10 mV. Charakteristika proudu byla proměřena 

za tmy, za osvitu UV lampou Sylvania s intenzitou ozáření okolo 1 mW/cm
2
 (přesná hodnota 

byla kontrolována radiometricky) a za osvitu LED svítilnou s intenzitou osvětlení zobrazenou 

v Tab. 3. 

Pro měření chronoampérické charakteristiky byla použita stejná aparatura jako u měření 

charakteristiky voltampérové. Měření probíhalo za konstantního napětí 1 V s frekvencí 1 Hz. 

Proud byl měřen po dobu dvou minut, kdy první minutu bylo po 10 sekundách střídáno světlo 

a tma a druhou minutu byl článek vystaven osvitu. Charakteristika byla proměřena za osvitu 

UV lampy a za osvitu LED svítilnou. 
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Obr. 6: Aparatura pro fotoelektrochemické měření obsahující držák, na němž je umístěna křemenná 

kyveta s elektrolytem 0,1M HClO4, do které je umístěn článek spojený se zdrojem jednosměrného 

napětí, jako pracovní elektroda byl použit připravený vzorek, jako protielektroda byla použita 

nerezová jehla, charakteristika proudu byla proměřena za tmy, za osvitu UV lampou Sylvania Lynx 

S11W (vlevo) a LED svítilnou (vpravo) 

Tab. 3: Intenzita osvětlení zdroje UV a VIS u jednotlivých vzorků 

Název vzorku 

Intenzita 

zdroje UV 

(mW/cm
2
) 

Intenzita 

osvětlení 

zdroje VIS 

(klx) 

M10 0,908 21,57 

M10 + rezinát  0,915 27,50 

M10 + NaAuCl4  0,910 21,80 

E-38-10AD (IBA) 0,907 23,79 

E38-10AD (IBA) + rezinát  0,906 24,19 

E38-10A + NaAuCl4  0,903 24,21 

4.4 Charakterizace nanesených vrstev 

Vzniklé vrstvy dopovaného oxidu titaničitého byly charakterizovány optickou mikroskopií 

pomocí mikroskopu NikonEclipse E200. Snímky z optického mikroskopu byly pořízeny za 

použití fotoaparátu Nikon D5000 a programu Camera Control Pro 2.  

Struktura vrstev byla charakterizována pomocí snímků z rastrovacího elektronového 

mikroskopu JEOL JSM-7600F o přiblížení 5000x a 100000x.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Sol-gel metoda 

 První série vzorků byla připravena metodou sol-gel, tedy za použití solu M10. Ve článcích, 

kde jsou tyto vzorky použity jako pracovní elektroda, byla proměřena voltampérová 

a chronoampérická charakteristika. Vlastnosti a struktura vrstev byly charakterizovány 

optickou a SEM mikroskopií. Snímky ze SEM byly vytvořeny pouze pro vrstvy připravené 

metodou sol-gel, jelikož mohl být poskytnut pouze omezený počet snímků, kvůli časové 

vytíženosti rastrovacího elektronového mikroskopu, který byl po delší dobu mimo provoz. 

 U voltampérové charakteristiky lze sledovat tři křivky, které se liší použitím zdroje 

ozáření pracovní elektrody. S použitím vzorku M10 (Obr. 7), ozářeném UV lampou (modrá 

křivka) dochází k prudkému nárůstu fotoproudu v rozmezí 0−0,7 V, který je generován 

vrstvou TiO2. Následně dochází jen k mírnému růstu, jehož vysvětlení by vyžadovalo další 

podrobnější zkoumání. U vzorku M10 + NaAuCl4 a M10 + rezinát (Obr. 8 a Obr. 9) nastává 

při ozáření UV zdrojem pokles fotoproudu ve srovnání se vzorkem M10. Nejnižší generaci 

fotoproudu lze vidět u vzorku M10 + rezinát. U všech vzorků lze pozorovat téměř shodný 

průběh voltampérové charakteristiky, kdy elektroda není vystavena osvitu (zelená křivka) a za 

osvitu elektrody LED svítilnou (červená křivka). Rozdíly mezi fotogenerovaným proudem 

a temnostním proudem odpovídají vždy celkovému proudu článku. Ani u jednoho článku tedy 

nelze prokázat fotoreakci na viditelné záření.  

Závislost proudu na čase (Obr. 10, Obr. 11 a Obr. 12) byla proměřena za konstantního 

napětí. Během prvních 60 sekund bylo aplikováno pulzní osvětlení, tedy střídání osvitu UV 

lampou (modrá křivka) a LED svítilnou (červená křivka) s tmou v intervalech deseti sekund. 

Dalších 60 sekund byly elektrody vystaveny pouze osvitu.  Při absenci záření dochází 

k náhlému poklesu proudu, při opětovném vystavení elektrody osvitu UV lampou dochází ke 

generaci fotoproudu. Za osvitu UV lampou lze pozorovat téměř konstantní hodnotu 

fotoproudu, kdy při porovnání vzorku M10, M10 + NaAuCl4 a M10 + rezinát dochází k 

negativnímu trendu. Červená křivka znázorňuje závislost při osvitu LED svítilnou., zde však 

nelze pozorovat pulzní změnu proudu. 

Stejná data lze vidět v grafech, které jsou umístěny v pravém horním rohu na Obr. 10, Obr. 

11 a Obr. 12. U těchto grafů je použitý jiný rozsah osy popisující hodnotu proudu. To 

umožňuje detailnější pozorování závislosti proudu na čase při osvitu elektrody LED svítilnou 

(červená křivka) a díky tomu lze vidět nepatrnou pulzní změnu proudu i při střídavém osvitu 

viditelným zářením. K největšímu rozdílu proudu mezi světelnou a temnostní fází došlo 

u vzorku M10 + NaAuCl4, ale i u nedopovaného vzorku M10, kdy rozdíl proudu mezi 

osvitem a tmou byl zhruba 0,8 μA. 
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Obr. 7: Voltampérová charakteristika vzorku M10, aplikováno napětí od – 0,5 V do 2 V, 

charakteristika proměřena za tmy (zelená křivka), za osvitu UV lampou Sylavnia Lynx S11W (modrá 

křivka) a za osvitu LED svítilnou (červená křivka)  
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Obr. 8: Voltampérová charakteristika vzorku M10 + NaAuCl4, aplikováno napětí od – 0,5 V do 2 V, 

charakteristika proměřena za tmy (zelená křivka), za osvitu UV lampou Sylavnia Lynx S11W (modrá 

křivka) a za osvitu LED svítilnou (červená křivka) 
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Obr. 9: Voltampérová charakteristika vzorku M10 + rezinát, aplikováno napětí od – 0,5 V do 2 V, 

charakteristika proměřena za tmy (zelená křivka), za osvitu UV lampou Sylavnia Lynx S11W (modrá 

křivka) a za osvitu LED svítilnou (červená křivka) 
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Obr. 10: Chronoampérická charakteristika vzorku M10, pulzní osvětlení po 10 sekundách s UV 

lampou Sylvania Lynx S11W (modrá křivka), s LED svítilnou (červená křivka), stejná data jen se 

změnou rozsahu osy, popisující hodnotu proudu, zobrazena v grafu vpravo nahoře 



 

  27 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

 

 VIS

 UV

P
ro

u
d

 (
µ

A
)

Čas (s)

P
ro

u
d

 (
µ

A
)

 

 

Čas (s) 

 
Obr. 11: Chronoampérická charakteristika vzorku M10 + NaAuCl4, pulzní osvětlení po 10 sekundách 

s UV lampou Sylvania Lynx S11W (modrá křivka), s LED svítilnou (červená křivka), stejná data jen se 

změnou rozsahu osy, popisující hodnotu proudu, zobrazena v grafu vpravo nahoře 
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Obr. 12:Chronoampérická charakteristika vzorku M10 + rezinát, pulzní osvětlení po 10 sekundách 

s UV lampou Sylvania Lynx S11W (modrá křivka), s LED svítilnou (červená křivka), stejná data jen se 

změnou rozsahu osy, popisující hodnotu proudu, zobrazena v grafu vpravo nahoře 
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Na snímcích pořízených z pozorování vrstev vzorků optickým mikroskopem NikonEclipse 

E200 (Obr. 13, Obr. 14 a Obr. 15) je zobrazeno rozhraní vzniklé vrstvy a substrátu. 

U vzniklých vrstev došlo k popraskání, což je jednou z velkých nevýhod použití metody sol-

gel. Sušením vzniklého gelu za normálního tlaku par vzniká xerogel. Při přechodu gelu na 

xerogel dochází k velké objemové kontrakci, k pnutí a následně k praskání vrstev, což 

znemožňuje přípravu kompaktních produktů. 

Snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu (Obr. 16, Obr. 17, Obr. 18) poskytují 

informace o struktuře vrstev připravených vzorků. Na snímcích lze vidět, že se podařilo sol-

gel metodou vytvořit tenké vrstvy. Zlato ve vrstvách je však rozptýlené, netvoří shluky 

a nelze tedy u vrstev pozorovat ostrůvkovou strukturu. Při přiblížení 5000x lze díky 

popraskaným vrstvám pozorovat i strukturu FTO skleněného substrátu. 

 

 

Obr. 13: Snímek z optického mikroskopu vzorku M10, použitý objektiv zvětšující 10x 

 

Obr. 14: Snímek z optického mikroskopu vzorku M10 + NaAuCl4, použitý objektiv zvětšující 10x 
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Obr. 15: Snímek z optického mikroskopu vzorku M10 + rezinát, použitý objektiv zvětšující 10x 

 

Obr. 16: Snímek ze SEM vzorku M10, přiblížení 5000x (vpravo), přiblížení 100000x (vlevo)  
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Obr. 17: Snímek ze SEM vzorku M10 + NaAuCl4, přiblížení 5000x (vpravo), přiblížení 100000x 

(vlevo) 

 

Obr. 18: Snímek ze SEM vzorku M10 + rezinát, přiblížení 5000x (vpravo), přiblížení 100000x (vlevo) 

5.2 Nanočásticová suspenze 

Druhou sérii vzorků tvořila nanočásticová suspenze E38-10AD (IBA), E38-10AD (IBA) 

+ rezinát a E38-10A + NaAuCl4. Opět byla proměřena voltampérová a chronoampérická 

charakteristika článků, u nichž jsou vzorky použity jako pracovní elektroda. Tenké vrstvy 

byly zkoumány optickou mikroskopií. 

Na Obr. 19, Obr. 20 a Obr. 21, znázorňující voltampérovou charakteristiku, lze vidět při 

osvitu UV lampou (modrá křivka) prudký nárůst fotoproudu v rozmezí 0−0,7 V, následně 

fotoproud dosahuje charakteristického plata, kde je hustota proudu prakticky nezávislá na 

napětí. Nejvyšší nárůst fotoproudu lze pozorovat u měření se vzorkem E38-10AD (IBA) + 

rezinát.  

Při osvitu LED svítilnou (červená křivka) lze opět u všech vzorků pozorovat shodný 

průběh závislosti s temnostní fází. Ani u této série vzorků nelze prokázat reakci na viditelné 

světlo. 
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Obr. 19: Voltampérová charakteristika vzorku E38-10AD (IBA), aplikováno napětí od – 0,5 V do 2 V, 

charakteristika proměřena za tmy (zelená křivka), za osvitu UV lampou Sylavnia Lynx S11W (modrá 

křivka) a za osvitu LED svítilnou (červená křivka) 
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Obr. 20:Voltampérová charakteristika vzorku E38-10A + NaAuCl4, aplikováno napětí od – 0,5 V do 

2 V, charakteristika proměřena za tmy (zelená křivka), za osvitu UV lampou Sylavnia Lynx S11W 

(modrá křivka) a za osvitu LED svítilnou (červená křivka) 
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Obr. 21: Voltampérová charakteristika vzorku E38-10AD (IBA) + rezinát, aplikace napětí od – 0,5 V 

do 2 V, charakteristika proměřena za tmy (zelená křivka), za osvitu UV lampou Sylavnia Lynx S11W 

(modrá křivka) a za osvitu LED svítilnou (červená křivka) 

Chronoampérická charakteristika vzorků s nanočásticovou suspenzí je zobrazena na Obr. 

22, Obr. 23 a Obr. 24. Podmínky měření závislosti byly obdobné jako u měření závislosti 

proudu na čase u první série vzorků. Za pulzního osvitu UV lampou dosahuje fotoproud 

u vzorku E38-10AD (IBA) nejvyšší hodnoty, 300 μA. U vzorku E38-10AD (IBA) + rezinát 

a E38-10A + NaAuCl4 lze pozorovat negativní trend. Za střídavého osvitu LED svítilnou 

nevykazují vzorky pulzní závislost. Ani při detailnějším sledování závislosti na grafu 

v pravém horním rohu nelze u žádného vzorku pozorovat generaci fotoproudu viditelným 

zářením. 

Na Obr. 25, Obr. 26 a Obr. 27 lze vidět, že s použitím nanočásticové suspenze již nedošlo 

k popraskání vrstev jako v případě použití sol-gel metody.  

Pro studování struktury vrstev již nebyla použita SEM mikroskopie. Lze však 

předpokládat, že ani u těchto vzorků nevykazovalo zlato částicový charakter, jelikož nebyla 

při fotoelektrochemickém měření prokázána odezva na viditelné světlo a tím i přítomnost 

LSPR, která vzniká u zlatých nanočástic.  
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Obr. 22: Chronoampérická charakteristika E38-10AD (IBA), pulzní osvětlení po 10 sekundách s UV 

lampou Sylvania Lynx S11W (modrá křivka), s LED svítilnou (červená křivka), stejná data jen se 

změnou rozsahu osy, popisující hodnotu proudu, zobrazena v grafu vpravo nahoře 
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Obr. 23: Chronoampérová charakteristika E38-10A + NaAuCl4, pulzní osvětlení po 10 sekundách 

s UV lampou Sylvania Lynx S11W (modrá křivka), s LED svítilnou (červená křivka), stejná data jen se 

změnou rozsahu osy, popisující hodnotu proudu, zobrazena v grafu vpravo nahoře 
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Obr. 24: Chronoampérická charakteristika E38-10AD (IBA) + rezinát, pulzní osvětlení po 

10 sekundách s UV lampou Sylvania Lynx S11W (modrá křivka), s LED svítilnou (červená křivka), 

stejná data jen se změnou rozsahu osy, popisující hodnotu proudu, zobrazena v grafu vpravo nahoře 

 

Obr. 25: Snímek z optického mikroskopu vzorku E38-10AD (IBA), použitý objektiv zvětšující 4x 



 

  35 

 

Obr. 26: Snímek z optického mikroskopu vzorku E38-10A + NaAuCl4, použitý objektiv zvětšující 4x 

 

 

Obr. 27: Snímek z optického mikroskopu vzorku E38-10AD (IBA) + rezinát, použitý objektiv zvětšující 

4x  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo připravit kovem dopované vrstvy oxidu titaničitého a u těchto vrstev 

prostudovat fyzikální a chemické vlastnosti. 

První série vzorků byla připravena metodou sol-gel za použití solu s interním označením 

M10 a dvou prekurzorů zlata. Sol-gel metoda má velkou výhodu v tom, že je levná a velmi 

jednoduchá pro přípravu tenkých vrstev. Nevýhodou této metody však je, že dochází 

k praskání vrstev, což znemožňuje přípravu kompaktních produktů.  

Druhá série vzorků obsahovala nanočásticovou suspenzi oxidu titaničitého a opět 

prekurzory zlata NaAuCl4 a rezinát. U těchto vzorků k praskání vrstev nedošlo. 

Při fotoelektrochemickém měření, za osvitu UV záření, mělo dopování oxidu titaničitého 

spíše negativní vliv, kdy docházelo k poklesu generovaného fotoproudu v porovnání s čistým 

oxidem titaničitým. U druhé série vzorků nebyla pozorována žádná reakce na viditelné záření. 

U vzorků připravených sol-gel metodou byla pozorována nepatrná odezva, ta však byla 

pozorována i u nedopovaného oxidu titaničitého, a proto nelze tuto odezvu na viditelné záření 

spojovat se vznikem plazmonického efektu.  

Zkoumáním struktury připravených vrstev prostřednictvím snímků z rastrovacího 

elektronového mikroskopu bylo zjištěno, že sol-gel metodou nedošlo ke vzniku ostrůvkové 

struktury u zlata, nadopovaného v oxidu titaničitém. Zlato bylo náhodně rozptýleno 

v krystalické mřížce oxidu. Právě tato struktura má zásadní vliv na to, že nedošlo ke vzniku 

LSPR a k odezvě na viditelné záření při fotoelektrochemickém měření. Stejnou strukturu 

vrstev lze předpokládat i u vzorků s použitím nanočásticové suspenze, jelikož ani u nich 

nedošlo ke generaci fotoproudu při viditelném záření.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

FTO fluorem dopovaný oxid cíničitý, fluorine doped tin oxide 

SEM rastrovací elektronová mikroskopie, scanning electron microscopy 

UV ultrafialové záření 

TiO2 oxid titaničitý 

vb valenční pás, valence band 

cb vodivostní pás, conduction band 

TTIP isopropoxid titaničitý, titanium tetraisopropoxide 

SPR povrchová plazmonová rezonance, surface plasmon resonance 

LSPR lokalizovaná povrchová plazmonová rezonance, localized surface plasmon 

resonance 

ITO indiem dopovaný oxid cíničitý, indium tin oxide 

EtOH ethanol 

LED light emitting diode 

VIS viditelné záření 

 

 

Eg šířka zakázaného pásu 

e
–
 elektron 

h
+
 díra 

τ relaxační doba 

ω frekvence elektromagnetické vlny 

i imaginární člen 

n elektronová koncentrace 

e elementární náboj 

ε permitivita 

m hmotnost 

a poloměr 

λ vlnová délka 

E elektromagnetické pole 

c rychlost světla 

I proud 

R odpor 

U napětí 

 


	TitulniList_color
	zav_prace__6623435a61e28d1226219c6d3721f0f0
	Bakalářská práce

