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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce zkoumá dvě různě mleté kapalné disperze s obsahem oxidu titaničitého 

a vrstvy jimi tvořené. První disperze byla poskytnuta od partnerů z COC s.r.o. Pardubice a 

byla připravena vysokoenergetickým mletím. Druhá disperze byla mleta v improvizovaném 

nízkoenergetickém kulovém mlýně. Vrstvy připravené z těchto disperzí byly naneseny na dva 

různé substráty (mikroskopické sklo, FTO sklo) a charakterizovány třemi analytickými 

metodami (profilometrie, měření zákalu, elektrochemická měření). Profilometrická měření a 

měření zákalu vykazovaly klesající trendy vlastností vrstev v závislosti na době semletí. 

Elektrochemická měření sloužící k prozkoumání fotokatalytických vlastností vrstev ukázala, 

že fotokatalytická aktivita vyžaduje optimální dobu semletí.   

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis examines two variously milled liquid dispersions containing titanium 

dioxide and coatings made by them. First dispersion was provided by partners from COC 

s.r.o. Pardubice and was prepared by high-energy milling. Second disperzion was milled in 

improvised ball-mill. Coatings prepared from these disperzions were applied on two various 

substrates (microscopic glass, FTO glass) and were characterized by three analytical methods 

(profilometry, haze measuring, electrochemical measuring). Profilometry and haze measuring 

reported about decreasing properties of layers according to milling time. Electrochemical 

measuring used to explore photocatalytic properties showed us that photocatalytic activity 

requiere optimal milling time. 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Oxid titaničitý, disperze, fotokatalýza, mletí, vrstvy 
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1 ÚVOD 

První část této bakalářské práce představuje teoretický úvod k dané problematice. V této části 

se seznámíme s oxidem titaničitým jako s látkou vykazující zajímavé vlastnosti a širokou 

škálu využití. Představíme si pojem fotokatalýza, jak funguje, kde se s ní můžeme setkat, 

a jak ji lze moderně využít. V této části se také dozvíme o metodách potřebných k realizaci 

tenkých fotokatalytických vrstev. Proces mletí jako zástupce top-down přístupu nám 

umožňuje připravit částice nano rozměrů, které poté v kapalných disperzích můžeme nanášet 

metodou spin-coating. Abychom poznali také druhý způsob přípravy nanočástic bottom-up 

přístup, podíváme se na zvlákňování oxidu titaničitého. Současný stav řešené problematiky 

nám přiblíží vrstvy tvořené oxidem titaničitým a oxidem křemičitým a současné poznatky 

o kulovém mletí oxidu titaničitého. 

V experimentalní části práce je popsáno, jaký substrát jsme zvolili, jak jej upravujeme před 

nanesením vrstvy. Seznámíme se zde také se složením vrstev, přípravou nanočástic 

a metodikou nanášením vrstvy na substrát. Tato část práce také ukazuje, jaké analytické 

metody jsme zvolili pro charakterizaci vrstev a jak tato měření probíhala. V další části 

diskutujeme získané poznatky o vlastnostech vrstev. Pozorujeme, jak se mění vlastnosti 

vrstev v závislosti na době mletí. Zkoumáme vrstvy vysokoenergeticky mletého TiO2 tak 

mletí s nižší energií, které chceme využívat i budoucnosti. Zjistíme, jestli je proces 

reprodukovatelný a porovnáme, jak dlouho semletý oxid titaničitý v těchto vrstvách vykazuje 

nejlepší fotokatalytické vlastnosti zjišťované elektrochemickými metodami voltametrií .a 

chronoamperometrií. 

Při měřeních jsme se mohli setkat se značnou mechanickou neodolností vrstev. Tato práce se 

ovšem touto problematikou nezabývala, protože tato vada vrstev je spíše způsobena poměrem 

oxidu křemičitého a organokřemičitého pojiva jako pojiva a také následnou úpravou. Další 

roli by zde také mohli hrát interakce mezi nanesenou vrstvou a substrátem.  

 

  



7 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý je chemická sloučenina titanu a kyslíku se stechiometrickým vzorcem TiO2. 

Oxid titaničitý je ve vodě nerozpustný a rozpouští se v roztocích silných kyselin za vzniku 

solí titaničitých nebo v prostředí silných zásad za vzniku titaničitanů. 

V přírodě jej můžeme najít ve třech alotropických modifikacích:  

• rutil 

• anatas 

• brookit. 

Oxid titaničitý se ovšem v přírodě nevyskytuje v čistém stavu a bývá ve většině případů 

kontaminován ionty jiných kovů jako například ionty železa. Tyto minerály jsou průmyslově 

těženy jako zdroje titanu a uměle připraveného oxidu titaničitého.  

Nejčastěji využívanou modifikací oxidu titaničitého je rutil. Vyrábí se ze surové rudy oxidu 

titaničitého s obsahem alespoň 90 % TiO2. Při této metodě se ruda redukuje uhlíkem při 

teplotě 950 °C a poté oxidována chlorem na chlorid titaničitý TiCl4. Takto získaný TiCl4 je 

následně pročišťován destilací a za teploty 1000–1400 °C je oxidován kyslíkem zpět na oxid 

titaničitý, nebo jej necháme reagovat s vodou za vzniku vodného roztoku kyseliny 

chlorovodíkové a oxidu titaničitého. Tuto metodu nazýváme chloridová metoda. Dalším 

způsobem přípravy je tzv. sulfátová metoda, která je vhodná pro rudy s nižším obsahem TiO2 

a rudy znečištěné železem. Za zdroj titanu se zde využívá minerál ilmenit FeTiO3. Ilmenit se 

nechá vyluhovat v koncentrované kyselině sírové za vzniku síranu železitého Fe2(SO4)3 

a síranu titanylu TiOSO4. Po zredukování Fe2(SO4)3 na síran železnatý Fe2SO4 a jeho 

odfiltrování získáme čistý TiOSO4. Ten následně podléhá hydrolýze a amorfní sraženina je 

v kalcinační peci při teplotě 800–900 °C kalcinována na strukturu rutilu. 

Otázkou je, proč je modifikace rutilu tak důležitá a získáváme jej umělou cestou. Ze všech 

modifikací má nejvyšší index lomu, výborně rozptyluje světlo a absorbuje UV záření. Na 

základě těchto vlastností nachází obrovské uplatnění jako pigment známy pod názvem 

titanová běloba. Ta se využívá k zajištění bělosti a neprůhlednosti nátěrových vrstev, plastů, 

inkoustů, léčiv. V potravinářství se vyskytuje od cukrovinek až po krmiva pro dobytek pod 

označením E 171. V kosmetice se přidává do krémů jako zahušťovadlo a ochrana před UV 

zářením. Mezi jeho další významné vlastnosti v práškové formě patří jeho hydrofobní 

charakter. Používá se při výrobě skel, kde chceme zamezit zamlžení (autoskla, skla u brýlí). 

Z hlediska fotokatalýzy je za nejlepší strukturu považována struktura anatasu. Oproti rutilu 

má zakázaný pás anatasu vyšší hodnotu (anatas 3,2 eV, rutil 3,02 eV). Anatas má tedy větší 

redoxní potenciál a k rekombinace děr a elektronů při fotokatalýze dochází pomaleji. 

Nicméně pro překonání zakázaného pásu u anatasu je potřeba větší energie a něž u rutilu, 

a proto pro zisk optimálních vlastností se tyto dvě modifikace spolu kombinují. 

[1][2][3][4] 
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 Fotokatalýza  

Jako fotokatalýzu označujeme chemický proces, při kterém dochází na katalyzátoru 

k urychlené fotochemické reakci. Fotokatalýza se dělí na dva druhy: homogenní 

a heterogenní. Při homogenní fotokatalýze jsou katalyzátor a reakční směs ve stejné fázi. 

V případě heterogenní fotokatalýzy se nejčastěji setkáváme s případem, kdy na povrchu 

pevného polovodičového katalyzátoru dochází ke katalýze kapalné nebo plynné reakční 

směsi. Abychom dosáhli, co největšího katalytického povrchu převádíme katalyzátor do 

nanokrystalické formy.  

Aby došlo k fotokatalýze je nutné, aby byl katalyzátor vystaven zářením o charakteristické 

vlnové délce, které aktivuje jeho povrch a dojde k reakci. Vlnovou délku záření volíme tak, 

aby jeho energie byla stejná, nebo vyšší než je energie zakázaného pásu. Fotony s touto 

energií jsou schopny excitovat elektrony ze zakázaného pásu do pásu vodivostního. Nejčastěji 

jako katalyzátor používáme TiO2, u kterého dochází k aktivaci UV–A zářením (λ < 380 nm). 

Obrázek 1 nám znázorňuje princip procesu na částici TiO2. Je z něj patrné, že po excitaci 

elektronu fotonem do vodivostního pásu vznikají ve valenčním pásu kladně nabité díry h+ 

a ve vodivostním pásu záporně nabité elektrony e−. Tyto díry a elektrony se spolu mohou 

uvnitř částice rekombinovat. Pokud nedojde k rekombinaci díry a elektrony migrují k povrchu 

a uskutečňují oxidační a redukční procesy na povrchu částice. Při reakci děr s adsorbovanou 

vodou dochází k tvorbě OH• radikálů, které mají vysoký redoxní potenciál (oxidační činidlo). 

Dojde-li k reakci elektronů s adsorbovaným kyslíkem, tvoří se O2
•− radikály, které mohou 

dále reagovat s H+ za vzniku HOO• radikálů, a díky nízkému redoxnímu potenciálu fungují 

jako redukční činidlo. Tyto radikály patří mezi tzv. reaktivní formy kyslíku, které se 

vyznačují vlastností degradovat nejrůznější organické polutanty na jednoduché sloučeniny, 

jako jsou například oxid uhličitý a voda. 

 

Obrázek 1: Princip fotokatalýzy na povrchu částice TiO2 [5] 
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Fotokatalýza nachází momentálně největší uplatnění v čistících procesech, které můžeme 

rozdělit na dva a to samočištění povrchů a čištění okolního média. U samočistících povrchů 

nám fotokatalýza zvyšuje odolnost proti tvorbě organických nečistot, čímž napomáhá 

k udržení původního vzhledu a barvy povrchu. Při čištění okolního média (znečištěného 

vzduchy, vody) lze potlačovat nepříznivé důsledky lidské činnosti na životní prostředí. 

Modernější využití lze sledovat v oblasti senzorů a biosenzorů, které nacházejí uplatnění od 

potravinářského průmyslu až po medicínu. Lze jí také využít tvorbě solárních článků, kdy 

nám umožnuje přeměňovat energii fotonů na energii elektrickou. [6][7] 

 Teoretické základy použitých metod k nanášení a analyzování vrstev 

2.3.1 Spin-coating 

Metoda spin-coating, neboli metoda rotačního lití je široce rozšířená a vysoce 

reprodukovatelná technologie pro nanášení tenkých vrstev na ploché substráty malých 

rozměrů. Tato technologie se řadí do skupiny nanášení vrstev z kapalné fáze, jelikož nanášená 

vrstva je rozpuštěna ve vhodných rozpouštědlech. Princip této technologie spočívá v nanesení 

malého množství deponovaného materiálu na substrát, který je umístěn na střed držáku 

substrátu. Držák substrátu se poté začne rotovat a na deponovaný materiál vlivem rotace 

substrátu působí odstředivé síly. Tyto síly způsobí rovnoměrné roztáhnutí materiálu po 

substrátu a umožní tvorbu tenké vrstvy. V závislosti na mnoha parametrech jako je např. 

těkavost rozpouštědla, velikost úhlového zrychlení, rychlost rotace, viskozita nebo 

koncentrace deponovaného materiálu, lze vytvořit vrstvy o tloušťce menší než 10 nm. 

Samotná depozice materiálu se skládá z několika kroků viz. Obrázek 2. V prvním kroku se 

vloží substrát na rotační plochu zařízení spincoater a na jeho střed je nanesen malý objem 

materiálu. Ve druhém kroku dochází vlivem odstřeďování k roztažení materiálu po ploše 

substrátu, tuto fázi lze nazvat fází pomalé rotace (stovky otáček za minutu). Během 

odstřeďování neboli fáze rychlé rotace (tisíce otáček za minutu) dochází k postupnému 

úbytku rozpouštědla, čímž vrstva zvyšuje svoji viskozitu. Vlivem viskozity a adhezních sil se 

tok vrstvy zastaví a vrstva tak získává finální morfologii. Z hlediska způsobu depozice 

materiálu na substrát rozlišujeme dva druhy depozic a to statickou a dynamickou. Při statické 

depozici se materiál nanáší na nerotující substrát. Objem, který nanášíme je závislý na 

velikosti povrchu substrátu a viskozitě deponovaného materiálu. S povrchem substrátu 

a viskozitou deponovaného materiálu zpravidla roste i jeho objem. Dynamická depozice se od 

statické liší tím, že materiál je nanášen během fáze pomalé rotace. Využívá se při nanášení 

vrstev na substráty s nízkou smáčivostí, kde se touto metodou snižuje množství poruch 

a oblastí bez deponovaného materiálu. U obou metod obecně platí, že čím delší depoziční čas 

a vyšší rychlost otáčení tím je menší výsledná tloušťka vrstvy. [8] 



10 

 

 

Obrázek 2: Depozice materiálu při metodě spin-coating[8] 

  

2.3.2 Profilometrie 

Pro zkoumání topografie a morfologie tenkých vrstev se používá metody zvané profilometrie. 

Profilometrie je využívána hlavně pro zisk informací o tloušťce a drsnosti vrstvy. Zařízení, 

které se pro tuto metodu používá se nazývá profilometr. Profilometry se skládají z minimálně 

dvou částí detektoru a plošiny se vzorkem. Dělí se na dva typy a to na profilometry kontaktní 

a bezkontaktní.  

Kontaktní profilometry neboli hrotové profilometry využívají pohyblivou sondu z tvrdého 

materiálu (např. diamant), která je přímo ve styku s povrchem vrstvy. Sonda se obvykle 

pohybuje směrem z čistého substrátu na nanesenou vrstvu. Detektor zachytává vychýlení 

sondy nahoru a dolů, a vynáší tak výsledek jako funkci výšky vrstvy na pozici sondy. Jelikož 

dochází k přímému styku sondy s vrstvou je zde vyloučen vliv optických vlastností na 

přesnost profilometru. Přesnost kontaktního profilometru záleží na velikosti a tvaru hrotu 

sondy, a také na jeho stáří. Částice hlavně měkkých vrstev mohou ulpívat na hrotu a tím 

ovlivňovat jeho přesnost, je tedy potřeba hrot měnit. 

Bezkontaktní profilometrie neboli optická, poskytuje stejnou informaci jako profilometrie 

kontaktní, ovšem využívá světelných paprsků. Velkou výhodou je, že tato metoda není 

destruktivní pro povrchy, které nejsou citlivé na světlo. Oproti kontaktní profilometrii je tato 

metoda také podstatně rychlejší. Existuje široká řada technik, dle kterých optické profilometry 

pracují, jako např. laserová triangulace, konfokální mikroskopie, interferometrie s nízkou 

koherencí a digitální holografie. Získaný obraz je poté pomocí softwaru převeden do 3D 

záznamu snímaného povrchu. [9][10]  
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2.3.3 Integrační koule 

Integrační koule (také známá jako Ulbrichtova koule) je optické zařízení, jehož úkolem je 

integrace zářivého toku. Jedná se o kouli, která má vnitřní stranu pokrytou bílou reflexní 

vrstvou a má také malé otvory (vstupní, výstupní, detektor). Pomocí této techniky mohou být 

analyzovány povrchy, které difuzně rozptylují dopadající záření. Takto rozptýlené paprsky 

dopadají na vnitřní stranu koule a jsou odráženy do detektoru. Tato metoda tedy určuje, kolik 

světla bylo rozptýleno, ovšem ne do jakých směrů. [11] 

Pomocí integrační koule, lze měřit zákal vrstev. Díky zákalu, lze vrstvy charakterizovat 

podobně jako pomocí barvy. Pro výpočet zákalu je důležité znát čtyři hodnoty zářivého toku: 

1. Tok záření substrátem bez vrstvy při otevřené integrační kouli – I1 

2. Tok záření substrátem bez vrstvy při uzavřené integrační kouli – I2 

3. Tok záření substrátem s vrstvou při otevření integrační kouli – I3 

4. Tok záření substrátem s vrstvou při uzavřené integrační kouli – I4 

z těchto hodnot lze zákal vypočítat pomocí rovnice (1) a průběh měření znázorňuje Obrázek 

3. [12] 
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Obrázek 3: Schéma měření zákalu vrstev 
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2.3.4 Voltametrie a chronoamperometrie 

Voltametrie je elektroanalytická metoda, při které se používá zpravidla tří elektrod (pracovní, 

pomocné a referenční), lze také ale použít pouze dvě elektrody (pracovní a referenční) mezi 

které je vkládáno napětí. Principem této metody je měření závislosti proudu na potenciálu 

pracovní elektrody ponořené v elektrolytu. Oxid titaničitý je považován za polovodič typu N, 

z důvodu tvorby oxidu titaničitého s nedostatkem kyslíku. Dochází ke tvorbě kyslíkový 

volných míst a intersticiálů titanu. Imobilizovaný oxid titaničitý na vodivém substrátu lze 

považovat za pracovní elektrodu. Potenciál pracovní elektrody se mění s protékajícím 

proudem je tedy polarizovatelná, kdežto potenciál referenční elektrody zůstává v průběhu 

měření konstantní. Veškeré změny sytému se tedy odehrávají na pracovní elektrodě. 

U polovodičů typu N je vedení proudu realizováno elektrony. Po připojení k obvodu 

a překonání tzv. rozkladného napětí dochází k uvolnění elektronu i za laboratorní teploty 

a přenosu proudu mezi pracovní a referenční elektrodou. Může také docházet k hmotnostnímu 

toku způsobeného migrací nabitých iontů. Při fotokatalytickém měření místo odezvy analytu, 

sledujeme odezvu na ozařování pracovní elektrody UV zářením. Výsledkem tohoto měření je 

křivka závislosti proudu na vloženém napětí, která se nazývá voltamogram.  

Chronoamperometrie je speciální případ voltametrie. Vkládané napětí (voleno je tak, aby 

systémem procházel limitní proud) zůstává konstantní a potenciál pracovní elektrody se mění 

pouze interakcemi s analytem. Jak je patrné z názvu této metody je zde sledována časová 

změna (chrono) procházejícího proudu (ampero). Při fotokatalytickém měření místo analytu 

se využívá dvou stavů (stavu tmy a stavu ozáření). Tyto dva stavy se během měření ve 

stejných časových intervalech mění a stav ozáření nám generuje tzv. fotoproud. Přírůstek 

fotoproudu v praxi postupně klesá až do určité hodnoty, kdy zůstává konstantní. [13][14][15] 

 Metody zvětšování mezifázového povrchu 

Účinnost fotokatalyzátoru jde ruku v ruce s jeho mezifázovým povrchem. Čím větší povrch 

katalyzátor má, tím lépe probíhá fotokatalytická reakce. K dosažení většího mezifázového 

povrchu, lze dojít zvětšením specifického povrchu katalyzátoru. Takový proces se označuje 

jako top-down přístup, při kterém se z větších celků za působení mechanické energie vytváří 

menší celky, proto také bývá označován jako proces fyzikální. Lze se také vydat opačným 

směrem, tedy z menších celků (atomů, molekul) vytvářet celky větší. Tento proces se nazývá 

bottom-up přístup tzv. chemický proces. Jeho výhodou oproti top-down přístupu je vyšší 

monodisperzita a větší možnost kontrolovat konečné velikosti požadovaných celků.  

2.4.1 Mletí 

Jako mletí označujeme proces, kdy za pomoci mechanické energie z větších celků získáváme 

zrna o velikosti menší než 1,25 mm, dochází-li k vzniku větších zrn nazývá se tento proces 

drcení. Tento proces vede ke vzniku polydisperzních systémů, kde zrna mají různé velikosti 

(granulometrické složení).  

Mletí patří k energeticky nejnáročnějším procesům, jelikož je potřeba velké množství 

elektrické energie. Účinnost mlýnů bývá velmi nízká. Dosavadní znalosti o procesu mletí jsou 

převážně empirického charakteru, a proto volba správné mlecí aparatury vychází z mlecích 

pokusů. Proces rozmělňování částic se týká široké skupiny průmyslových odvětví od 
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potravinářství až po průmysl silikátů. Existuje tedy mnoho druhů těchto zařízení jako např. 

čelisťové či kladivové drtiče, kulové, diskové a tyčové mlýny. Konstrukce těchto zařízení 

často umožňuje další technologické operace jako sušení a třídění. Lze je rozdělit do několika 

skupin, podle potřeb chemického inženýrství: 

1. Podle způsobu práce: mlýny statické a dynamické. 

2. Podle režimu práce: mlýny pracující za sucha nebo za mokra. 

3. Podle koncepce mlýnu: mlýny s pracovními orgány s určenou kinematikou, mlýny 

s volnými mlecími elementy a mlýny bez mlecích elementů (tryskové). 

Kulové mletí probíhá v zařízení, které nazýváme jako kulový mlýn. Velká výhoda kulového 

mlýnu spočívá v tom, že dokáže semlít i relativně tvrdé materiály na velice jemné částice. 

Skládá se z komory obvykle válcového tvaru, v níž je umístěn mletý materiál, mlecí koule 

a meleme-li za mokra také mlecí kapaliny, která buď snižuje prašnost nebo je využita při 

dalším zpracování mletého materiálu. Mlecí koule bývají vyrobeny z tvrdých materiálů jako 

například ušlechtilá ocel, sklo, keramika a ve speciálních případech z karbidů wolframu nebo 

kobaltu. Mletí je zde realizováno pomocí tří faktorů: tlak, náraz a roztírání. Plášť komory se 

otáčí a předává odstředivou sílu koulím. Obrázek 4 nám znázorňuje kulový mlýn. 

. 

mlecí koule

mletý materiál

směr otáčení mlýnu

 

Obrázek 4: Schéma kulového mlýnu 

 Při nižší frekvenci otáčení mlýnu jsou koule vynášeny do určité výšky a pak se po sobě 

skutálejí dolů, nebo při vyšší frekvenci jsou vymrštěny a padají dolů díky účinkům gravitační 

síly. Pokud je ovšem frekvence otáčí příliš vysoká, odstředivá síla je větší než síla gravitační 

a mlýn přestává fungovat. Z tohoto pohybu koulí plyne, že v prostoru mezi vnitřní stranou 

pláště a vnější stranou koulí dochází k mletí za pomoci tlaku. Mezi koulemi se materiál roztírá 

a padající koule materiál rozmělňují nárazem. [16][17][18] 

2.4.2 Zvlákňování TiO2 

Dalším způsobem, jak zvýšit povrch fotokatalyzátoru je tvořit z něj nejlépe dutá nebo velmi 

jemná vlákna. Jednou z metod, jak připravit jemná vlákna je metoda forcespinning. Jedná se 

o válec o velkém poloměru a malé výšce naplněný roztokem materiálu, který chceme 

zvláknit, do jehož středu je umístěna tyč (rotor), která jej otáčí. Na roztok ve válci působí 
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odstředivá síla, která jej žene do trysky, kde dochází k tvorbě nano vláken. Vlákna jsou 

zachytávána na pevný substrát. Pro přípravu vláken TiO2 touto metodou, lze jako prekurzoru 

použít roztok tetrabutan-1-olátu titaničitého s polyvinylpyrrolidonem a organickými 

rozpouštědly. Po zvláknění tohoto roztoku následuje buď úprava kalcinací nebo působením 

plazmatu, kdy dochází ke vzniku vláken s obsahem TiO2 (vláken s nejvyšším obsahem TiO2 

se dosáhne působením plazmatem a kalcinací zároveň). [19] 

Dutých vláken TiO2 lze docílit použitím šablony. Jako šablonu lze použít jemná kapoková 

vlákna. Kapoková vlákna se zbaví veškeré vlhkosti sušením a poté se v inertní atmosféře 

nechají nasáknout roztokem chloridu titaničitého zředěného s vodou. Po šesti hodinách se 

takto opracovaná vlákna promyjí ethanolem a vysuší ve vakuu. Pro zbavení se kapokové 

šablony se vlákna nechají kalcinovat při teplotě vyšší než 450 °C (teplota při které kapoková 

vlákna ztrácí veškerou hmotnost). Výsledkem jsou dutá vlákna oxidu titaničitého. [12] 

Vlákna lze také připravit pomocí syntézy. Základem jsou roztoky A a B. Roztok A tvoří 

tetrabutan-1-olát titaničitý s cyklohexanolem, roztok B hexadecyl(trimethyl)ammonium 

bromid, destilovaná voda a cyklohexanol. Tyto dva roztoky se nechají míchat. Jakmile se 

směs vysráží, přefiltruje se, promyje acetonem a vysuší v peci při teplotě 80°C.  Toto vede 

k zisku práškového TiO2. Ten se nechá refluxovat s roztokem hydroxidu sodného ve 

vysokotlakém kotli při teplotě 150 °C po dobu sedmdesáti dvou hodin. Po ukončení 

refluxování se směs nechá silně míchat s roztokem kyseliny chlorovodíkové po dobu dvou 

hodin. Směs se následně přefiltruje a získaný pevný produkt se promyje destilovanou vodou. 

[20] 

 

 Současný stav řešené problematiky 

2.5.1 Povlaky složené z TiO2 a SiO2 

Vývoj vrstev, které by vykazovali fotokatalytickou aktivitu, zpomaluje velké množství 

problému. Ať už jejich neodolnost vůči mechanickým vlivům, neaplikovatelnost na velké 

plochy, náročnost těchto metod a s tím spojená jejich cena, nebo chemická a termická 

neodolnost. Řešením by mohla být poměrně jednoduchá, levná a efektivní metoda. Za použití 

kapalných prekurzorů TiO2 (tetrabutan-1-olátu titaničitého, TNBT) a oxidu křemičitého SiO2 

(tetraethoxysilanu, TEOS), lze poměrně levnou a odolnou vrstvu připravit sol—gel procesem. 

Z TEOS se vytvoří sol SiO2. Na dokonale očištěné substráty v tomto případě K9 sklo 

a silikonové substráty se pomocí dip-coatingu nanese sol SiO2, čímž se substráty ovrství SiO2. 

TNBT se přidá k roztoku ethanolu a toluenu v poměru 1:1, tak aby vzniklý roztok byl 

o koncentraci 0,1 M TNBT. Substráty ovrstvené SiO2 se promyjí absolutním ethanolem 

a ponoří do roztoku TNBT na 10 minut, aby došlo k chemisorpci/physisorpci. Tyto se 

substráty se poté ponoří do ionizované vody, aby došlo k hydrolýze sorbovaného TNBT. 

Vrstvy se dvě minuty suší při laboratorní teplotě. Takto předpřipravené vrstvy jsou pětkrát 

ošetřeny sol—gel procesem s dvouminutovým sušením při laboratorní teplotě. Poté se na 

vzniklé TiO2—SiO2 vrstvy nanese znovu sol SiO2 a je jednou ošetřen sol—gel procesem. 

Nakonec se takto získané substráty s TiO2—SiO2 dvouvrstvou nechali kalcinovat při teplotě 

550 °C po dobu tří hodin. Na těchto vrstvách byla poté provedena fotokatalytická degradace 
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methylové modře o hmotnostní koncentraci 98,5 %. Po třiceti hodinách ozařováním UV 

zářením bylo fotokatalyticky odbouráno 85,1 % methylové modře. Pro zjištění fotokatalytické 

stability byli experimenty proveden třikrát s relativně malou ztrátou fotokatalytických 

vlastností. To potvrzuje poměrně dobrou fotokatalytickou stálost této vrstvy. Díky výskytu 

TiO2 v těchto vrstvách, měly tyto vrstvy také schopnost neodrážet světlo. Vrstvy vykazovaly 

také velice dobrou mechanickou odolnost.  

Dalším možným vytvořením TiO2—SiO2 vrstev, je připravit takovouto vrstvu pomocí 

nanokrystalického TiO2 ve formě 20%hm. dispergované v dowanolu a pojiva, tedy 20%hm. 

organokřemičitého kondenzátu v ethanolu. Organokřemičitý kondenzát lze připravit 

z kapalného prekurzoru SiO2 (methyltriethoxysilanu, MTEOS). V prvním kroku se nechá 

70 ml okyselené vody (ideální pH v rozmezí 3—3,5) silně míchat. K silně míchané vodě se 

přidá 60 ml MTEOS a nechá se hydrolyzovat. Konec hydrolýzy indikuje vznik čirého 

roztoku. Hydrolýza probíhá jednu hodinu při laboratorní teplotě. Z roztoku je třeba 

oddestilovat vznikající ethanol. Destilace probíhá v olejové lázni a teplota nesmí přesáhnout 

135 °C. Po oddestilovaní přibližně 50 ml ethanolu, se roztok mléčně zakalí a je třeba k němu 

přidat 37 ml vody o teplotě 0 °C. Roztok se nechá zchladit na teplotu laboratoře a po 

ochlazení se k němu přidá 90 ml diethyletheru (vzniklý kondenzát je rozpustný 

v diethyletheru) a nechá se po dobu 2 minut míchat. Oddělí se vodná fáze a diethylether se 

pomocí vakuové odparky odstraní. Takto vzniklý produkt se poté rozpustí v 50 ml ethanolu. 

Vrstvy se různými metodami (dip-coating, spin-coating, materiálový tisk) na různé substráty 

a jsou poté sintrovány buď v muflové peci po dobu 30 minut při teplotě 450 °C, nebo jsou 

vystaveny UV záření po dobu 30 minut. Takovéto vrstvy oproti nanokrystalickému TiO2 

dosahují díky přítomnosti pojiva většího specifického povrchu a zvýšení adsorpce 

a v neposlední řadě také kladně ovlivňují fotokatalytickou činnost TiO2. Na těchto vrstvách 

byl proveden proces fotokatalytické degradace kyseliny tereftalové. Lepších degradačních 

vlastností dosahovaly vrstvy sintrované UV zářením, zatímco vrstvy sintrované teplem 

dosahovaly lepších mechanických vlastností. [21][22][23] 

2.5.2 Kulové mletí TiO2 

Proces mletí obsahuje spoustu proměnných jako např. dobu mletí, tvrdost mlecího média, 

nebo také režim práce. Pro přípravu nanočástic TiO2 je výhodné používat planetových 

kulových mlýnů. Z kategorie kulových mlýnů poskytují největší jemnost mletých částic. 

Nevýhodou je ovšem, že tyto mlýny jsou z kulových mlýnů nejmenší, a proto jejich aplikace 

je spíše laboratorní. Tyto mlýny se skládají z jedné nebo více mlecích nádob podle konstrukce 

mlýnu, umístěných na rotujícím talíři. Principem je vystavení kuliček v mlýnu Coriolisovým 

silám. Rozdíly rychlostí koulí a mlecích nádob způsobují srážky a tření mezi koulemi, nebo 

koulemi a stěnami nádoby. 

Jednou z možných metod je mletí TiO2 v komerčně dostupném planetovém mlýnu 

realizovaného pomocí mlecích kuliček a mlecí nádoby vyrobených z oxidu zirkoničitého 

ZrO2. Prášek TiO2 ve formě anatasu se v režimu za mokra, jako kapalné médium bylo použito 

methanolu, mlel v tomto mlýně v rozmezí doby 0—12 h a rozmezí otáček 0—1000 ot./min. 

Pro takto pomleté prášky byla provedena fotokatalytická degradace methylenové modře. 

Nejlepších výsledků vykazovaly prášky mleté při rychlosti otáčení 1000 ot./min. Vzorek 
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mletý po dobu 6 h degradoval methylenovou modř až 136krát rychleji než nemletý. Takto 

pomleté částice zmenšily svoji průměrnou velikost z 900 nm na 200 nm.  

Dalším materiálem, ze kterého lze vyrobit mlecí koule, je nerezová ocel. Do čtyřnádobového 

planetárního mlýnu byl vložen práškový TiO2 a ocelové koule v poměru 1:10. Mletí bylo 

prováděno při rychlosti otáčení 200 ot/min. v časovém rozmezí mezi 0—24 h v režimu za 

sucha. Provedený pokus fotokatalytické degradace pro tři různá barviva obsahující vazbu 

chloru na uhlík (odbourávání barviva bylo zjišťováno vývojem Cl- iontů) ukázala, že nejlepší 

fotokatalytické vlastnosti vykazoval vzorek mletý 2 h.  

Vysoko energetické mletí anatasu ovšem může způsobit za vyššího tlaku nebo vyšší teploty 

změnu modifikace anatasu na rutil. Pro účely fotokatalýzy je ovšem výhodnější udržet TiO2 

v ideálním poměru anatasu a rutilu. [24][25][26][27] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Použité chemikálie, laboratorní vybavení a software 

3.1.1 Použité chemikálie 

• Dowanol 

• Deionizová voda 

• Neodisher 

• Oxid titaničitý TiO2 Pk-20 

• Isobutylalkohol 

• Ethanol 

• Organokřemičitý kondenzát  

3.1.2 Použité laboratorní vybavení 

• Laboratorní sklo 

• Spin-coater KW-4A, Chemat Technology 

• Muflová pec Elsklo s teplotním regulátorem Omron E5CN 

• UV-A lampa Sylvania Lynx S11W 

• Kontaktní profilometr Bruker Dektak XT 

• 500mW zelený diodový laser 

• Vláknový spektrometr Red Tide USB650 UV 

• Ultrazvuková lázeň: Ultrasonic compact cleaner PS 02000A 

• Mikroskopické podložní sklíčka (Marienfeld 76×26×1 mm) 

• FTO sklo (50×25 mm) 

• Mechanická míchačka IKA Eurostar 20 

3.1.3 Použitý software 

• Microsoft® Office Word 

• Microsoft® Office Excel 

• SpectraSuit® Ocean Optics 

• VaCharT 

• Vision 64 
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 Příprava vzorků 

3.2.1 Příprava substrátů 

Jako substrát jsme použili dva druhy skel: vodivé FTO sklo a mikroskopické podložní sklíčka. 

Mikroskopická podložní sklíčka jsme rozdělili na tři stejné části. Takto připravená sklíčka 

jsme umístili do kádinky s roztokem vody a přípravku Neodisher v poměru 2 díly vody na 1 

díl Neodisheru. Kádinku jsme poté vložili do ultrazvukové lázně při teplotě kolem 50 °C a 

nechali zde 15 minut.  

Takto omytá sklíčka jsme poté vložili do další kádinky s vodou a opláchli. Pro kontrolu, zda 

je substrát dokonale čistý, jsme se ujistili, že celý povrch substrátu je dokonale smáčen vodou. 

Po tomto očištění jsme sklíčka vysušili proudem vzduchu. Abychom byli schopni rozlišit 

substrát od nanesené vrstvy na jednu ze stran substrátu jsme asi do jedné třetiny výšky 

substrátu nalepili lepicí pásku, kterou jsme po nanesení vrstvy odstranili. 

Z FTO skel jsme v druhé části práce vytvořili tzv. pětinásobné elektrody. Pomocí laseru jsme 

naleptali vodivou vrstvu a rozdělili ji na pět částí. Čtyři části (prsty) měli stejný povrch a pátá 

část tvořila okraj. 

3.2.2 Nanášení vrstev na substrát 

Pro nanesení tenkých vrstev jsme použili metodu rotačního lití. Parametry přístroje nám 

ukazuje Tabulka 1. Čisté skla jsme pomocí oboustranné lepicí pásky z jedné strany připevnili 

na pohyblivou část přístroje. Přesný objem disperze jsme pomocí automatické manuální 

pipety nanesli na substrát. Na FTO skla jsme nanesli 75 μl disperze a na obyčejná sklíčka 

50 μl disperze. Nanesenou vrstvu jsme rozprostřeli pomocí špičky pipety tak, aby vznikla co 

nejkompaktnější vrstva. Na substráty jsme nanášeli dvě různé disperze. První disperze byla 

připravena vysokoenergetickým mletím od partnerů z COC s.r.o. Pardubice, druhá byla 

připravena nízkoenergetickým mletím. Na nevodivé sklo jsme obě disperze nanášeli stejným 

způsobem. Rozdíl byl až u FTO skla, kdy jsme pro disperzi připravenou vysokoenergetickým 

mletím nanesli na neupravená skla a disperzi připravenou nízkoenergetickým mletím na 

pětinásobné elektrody. 

Tabulka 1: Parametry zařízení spin-coater 

Fáze I II 

Čas (s) 3 10 

Otáčky (ot./min) 750 3000 

3.2.3 Úprava vrstev 

Vrstvu nanesenou na substrát jsme síťovali pomocí dvou úprav. První úprava vzorků 

probíhala pomocí tepelné energie. Vzorky byly vloženy při teplotě 45 °C do muflové pece a 

pec jsme nechali rozehřát na teplotu 450 °C. Od okamžiku dosažení 450 °C se vzorky ještě 

30 minut nechali v peci. Druhou úpravou bylo síťování pomocí UV záření. Vzorky se vložili 

na velkou Petriho misku a poté jsme k nim přidali vodu tak, aby všechny vzorky byly pod 

hladinou vody. Petriho misku jsme vložili pod UV lampu, kterou jsme nechali 20 minut svítit 

kvůli její stabilizaci, a nechali zde vzorky po dobu 30 minut.  

  



19 

 

3.2.4 Příprava kapalných disperzí 

Práce popisuje dvě různé disperze:  

1. První byla připravena vysokoenergetickým mletím na partnerském pracovišti (COC 

s.r.o. Pardubice) 

2. Improvizovaným nízkoenergetickým mletím  

Kapalné disperze Pk-20 v obou případech měly stejné složení: 

1. 20%hm. disperze Pk-20 v dowanolu  

2. 20%hm. roztoku organokřemičitého kondenzátu v ethanolu 

3. isobutylalkoholu.  

Organokřemičitý kondenzát slouží v této disperzi jako pojivo a isobutylalkohol jako 

filmotvorná složka. Poměr disperze Pk-20 ku roztoku kondenzátu ku isobutylalkoholu byl 

6:2:6. Kulové mletí Pk-20 v této disperzi jsme realizovali pomocí aparatury složené ze 

skleněných kuliček, 125 ml skleněné lahvičky se šroubovým uzávěrem, laboratorního stojanu 

a mechanické míchačky. Pomocí šroubu upevněného ve šroubovém uzávěru jsme lahvičku 

uchytili do míchačky. Na základě pozorování chování kuliček v lahvičce při otáčení, byl 

zvolen úhel, který svírá šroub s laboratorním stojanem, na 30 ° a rychlost otáčení na 

95 ot./min. Do lahvičky se umístilo 56 ml kapalné disperze Pk-20 a 45 g skleněných kuliček. 

Celou aparaturu ukazuje Obrázek 5. Semleli jsme dvě stejné disperze. První řadu jsme mleli 

v časovém rozsahu od 0 h do 48 h (0; 12; 24; 30,5; 48) druhá řada byla mleta v rozsahu 0 h až 

12 h (0; 2; 4; 6; 8; 10; 12). 

  

 

Obrázek 5: Aparatura pro mletí 
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 Analytické metody k charakterizaci připravených vrstev 

3.3.1 Profilometrie 

Tloušťku a výšku vrstev jsme zjišťovali pomocí profilometru. V programu Vision 64, který 

slouží k ovládání profilometru jsme nastavili parametry tak jak nám ukazuje  

Tabulka 2. Pro měření byla jehla položena na čistý substrát 0,5 mm od nanesené vrstvy. Pro 

zjištění výšky a drsnosti vrstvy jsme použili data z rozsahu 1—2 mm délky trasy. Drsnost 

vrstvy jsme počítali pomocí RMS (root mean squared) drsnosti. Vzorec pro výpočet drsnosti 

nám ukazuje rovnice (2). 

 y
n

1
drsnost 

n

1i

2

i
=

=  (2) 

 

Pro každý vzorek jsme vybrali pět tras, které neobsahovali žádné nečistoty. Díky velkému 

počtu získaných dat o výšce vrstvy, jsme byli schopni spočítat směrodatnou odchylku. Meření 

pro předem připravené disperze vysokoenergetickým mletí bylo stejné jako měření 

připravených kapalných disperzí nízkoenergetickým mletím. 

Tabulka 2: Nastavení softwaru Vision 64 

Scan type Standart  

Profile Hills 

Range 6,5 μm 

Lenght 2 mm 

Stylus type Radius 12,5 μm 

Stylus force 3 mg 

Duration 10 s 

Resolution 0,666 μm 

3.3.2 Měření zákalu vrstev 

Měření zákalu jsme provedli pomocí integrační koule. Otvor pro detektor byl pomocí 

optického kabelu spojen s vláknovým spektrometrem a ten byl pomocí USB připojen 

k počítači, který v softwaru SpectraSuit sbíral data intenzity zářivého toku. Jako zdroj 

zářivého toku jsme používali zelený laser o výkonu 500 mW. V programu SpectraSuit jsme 

nastavili parametry, tak jak nám ukazuje Tabulka 3. Po nastavení softwaru jsme uložili tmavý 

signál a probíhalo měření zákalu vrstev podle teorie. Měření pro předem připravené disperze 

vysokoenergetickým mletí jsme provedli, jak pro vodivé skla, tak pro FTO skla. Pro disperze 

připravené nízkoenergetickým mletím jsme zákaly měřili pouze na nevodivých sklíčkách. 

Tabulka 3: Nastavení softwaru SpectraSuit 

Integration time 20 ms 

Scans to average 10 

Box car 2 

Wave lenght 531 nm 
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3.3.3 Voltamperometrie a chronoamperometrie 

Voltamperometické a chronoamperometrické měření probíhali v temné komoře. Vzorky 

nanesené na FTO sklo jsme postupně umísili do kyvety s roztokem elektrolytu kyseliny 

chloristé (vodivost 37 mS∙cm-1, koncentrace 0,1 mol∙dm-3). Vzorky jsme vystavili záření 

UV—A lampy, vždy ve stejné vzdálenosti. Vzorek jsme připojili pomocí krokosvorek tak, 

aby nanesená vrstva byla anoda, katodu jsme realizovali pomocí nerezové jehly. Pro měření 

na vrstvách disperzí připravených vysokoenergetickým mletím jsme zajistili stejný ozařovaný 

povrch maskováním realizovaného černým plastem s otvorem o průměru 12 mm. Vrstvy z 

disperzí připravených nízkoenergetickým mletím jsme měřili na pětinásobných elektrodách. 

Pomocí platformy vytvořené na 3-D tiskárně, jsme separovaně připojovali prsty anody, které 

nám zajistili stejný ozařovaný povrch.  

Pro měření voltamperometrických křivek jsme v softwaru VACharT nastavili vkládané napětí 

v intervalu −0,5 V až 2 V s krokem 100 mV. Sledovali jsme záznam generovaného 

fotoproudu v závislosti na napětí viz. Obrázek 6. K porovnání jednotlivých vzorků jsme 

zvolili hodnotu generovaného fotoproudu při napětí 1 V.  

 

Obrázek 6: Výstupní data z voltamperometrického měření – voltamperometrické křivky 
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Při chronoamperometrickém měření jsme nastavili konstantní napětí 1 V a frekvenci 4 Hz. 

Celé měření trvalo pro každý vzorek 60 s. Každých 10 s jsme střídali dva režimy ozařování a 

tma. V čase 0 s jsme začínali režimem tma a po uplynutí 10 s jsme vzorek vystavili záření. 

Tímto způsobem jsme dostali tři tzv. zuby viz. Obrázek 7, ze kterých jsme poté vypočítali 

průměr a tyto hodnoty použili pro srovnání jednotlivých vzorků.  

 

 

Obrázek 7: Výstupní data z chronoamperometrického měření – chronoamperometrické křivky 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1.1 Výsledky pro vrstvy nanášené z disperzí připravených vysokoenergetickým 

mletím 

Disperze připravené vysokoenergetickým mletím nám nabídly spoustu informací, o které 

jsme se mohli opřít při charakterizaci vrstev připravených nízkoenergetickým mletím.   

4.1.1.1 Výsledky z profilometrie 

Tabulka 4 a Tabulka 5 nám ukazují výsledné hodnoty tloušťky a drsnosti vrstev. Největší 

hodnoty tloušťky dosahovali vrstvy s nemletým TiO2. Jak je patrné z grafů Obrázek 8 a 

Obrázek 10 vrstvy připravené semletým TiO2 mají více než dvakrát menší tloušťku než 

nemletý TiO2. Jejich tloušťka ovšem nevykazuje žádný trend a je tedy spíše závislá na 

způsobu nanesení než na jejich době semletí. Největší drsnosti dosahovali vrstvy nemletého 

TiO2. Z grafů Obrázek 9 a Obrázek 11 můžeme pozorovat, že způsob úpravy vrstvy má na 

výslednou drsnost vrstvy zanedbatelný vliv. Lze také vidět, že drsnost v závislosti na době 

vykazuje klesající charakter. 

Tabulka 4: Výsledné hodnoty tloušťky a drsnosti vrstev na nevodivém skle 

 

tloušťka vrstvy (μm) drsnost (μm) 

doba mletí (h) tepelně ošetřeno UV ošetřeno tepelně ošetřeno UV ošetřeno 

0 2,0187 1,2983 0,4243 0,4318 

1 0,7382 0,7208 0,0675 0,0851 

2 0,6331 0,7243 0,0538 0,0806 

3 0,8364 0,6407 0,0392 0,0727 

4 0,8606 0,6101 0,0431 0,0378 

5 0,5854 0,6407 0,0451 0,0667 

6 0,5144 0,4988 0,0499 0,0516 

 

Tabulka 5: Výsledné hodnoty tloušťky a drsnosti vrstev na vodivém FTO skle 

 

tloušťka vrstvy (μm) drsnost (μm) 

doba mletí (h) tepelně ošetřeno UV ošetřeno tepelně ošetřeno UV ošetřeno 

0 1,9748 1,5707 0,4880 0,4017 

1 0,5300 0,5157 0,0675 0,0789 

2 0,5562 0,5348 0,0509 0,0669 

3 0,5446 0,5594 0,0488 0,0486 

4 0,6418 0,5579 0,0447 0,0368 

5 0,4905 0,5437 0,0508 0,0311 

6 0,5528 0,6100 0,0264 0,0200 

 



24 

 

 

 

Obrázek 8: Závislost tloušťky vrstvy na době mletí na nevodivém skle 

 

Obrázek 9: Závislost drsnosti na době mletí na nevodivém skle 
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Obrázek 10: Závislost tloušťky vrstvy na době mletí na FTO skle 

 

Obrázek 11: Závislost drsnosti vrstvy na době mletí na FTO skle 
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4.1.1.2 Výsledky z měření zákalu vrstev 

Výsledné hodnoty zákalů nám ukazuje Tabulka 6. Ze získaných hodnot lze konstatovat, že 

zákal vrstvy v závislosti na době mletí klesá. Jak můžeme vidět na Obrázku 12, zákaly vrstev 

pro různě upravené vrstvy na nevodivém skle jsou poměrně odlišné. Tato chyba byla nejspíše 

způsobena tím, že nevodivé sklo pod vlivem UV záření zhnědlo a vnášelo chybu do měření. 

Výsledky z měření na FTO skle viz. Obrázek 13, nám ovšem ukazuje, že měření zákalu lze 

použít k charakterizaci vrstev, ovšem je potřeba sledovat zdali substrát nezměnil úpravou své 

optické vlastnosti. 

Tabulka 6: Výsledky z měření zákalu vrstev na nevodivém i FTO skle 

 

 

 

 

Obrázek 12: Závislost zákalu na době mletí na nevodivém skle 
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FTO sklo zákal (%) nevodivé sklo zákal (%) 

doba mletí (h) tepelně ošetřeno UV ošetřeno tepelně ošetřeno UV ošetřeno 

0 57,4 53,7 61,3 61,6 

1 26,6 26,3 42,3 22,8 

2 10,7 10,8 9,9 17,9 

3 2,3 2,3 6,2 1,0 

4 2,2 1,8 4,7 3,2 

5 5,7 5,5 1,3 5,0 

6 6,9 5,6 4,7 0,0 
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Obrázek 13: Závislost zákalu na době mletí na FTO skle 

4.1.1.3 Výsledky z voltamperometrie a chronoamperometrie 

Kvůli značnému poškození tepelně upravených vrstev způsobeného maskováním při 

chronoamperometickém měření, nejsou dostupné hodnoty z voltamperometrického měření 

těchto vrstev. 

Výsledné hodnoty fotoproudů pro napětí 1 V z voltamperometrických křivek nám ukazuje 

Tabulka 7.  Lze vyčíst, že největší příspěvek fotoproudu byl u vzorku mletého 1 h a druhý 

nejvyšší u nemletého. Z Obrázku 14 je patrné, že čím déle jsou vzorky semleté, tím klesá 

příspěvek fotoproudu. Hodnoty získané z chronoamperometrie tento trend potvrzují. Vrstvy 

upravené UV zářením vykazují v časech mletí 0 a 1 h menší příspěvky fotoproudu než vrstvy 

upravené teplem, jak je možno vyčíst z Obrázku 15. Dále je možno také vidět že po době 

mletí větší než 1 h je příspěvek fotoproudu u vrstev upravených UV zářením vyšší.  

Tabulka 7: Naměřené hodnoty fotoproudu pro napětí 1 V získané z voltamperometrických křivek pro 

UV ošetřené vzorky 

doba mletí (h) I(µA) 

0 32,6 

1 34,3 

2 26,5 

3 21,2 

4 17,2 

5 13,3 

6 12,8 
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Obrázek 14: Závislost fotoproudu pro napětí 1 V na době mletí získané z voltamperometrických křivek 

pro UV ošetřené vzorky 

 

Tabulka 8: Výsledné hodnoty fotoproudu vrstev získané z chronoamperometrických křivek 

 I (µm) 

doba mletí (h) tepelně ošetřeno UV ošetřeno 

0 36,4 18,9 

1 43,4 29,7 

2 24,6 27,5 
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Obrázek 15: Závislost fotoproudu na době mletí získaných z chronoamperometrických křivek 
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4.1.2 Výsledky pro vrstvy nanášené z disperzí připravených nízkoenergetickým 

mletím 

Na základě dat získaných z 4.1.1 jsme mohli optimalizovat proces popisu vlastností vrstev 

připravených nízkoenergetickým mletím.  

4.1.2.1 Výsledky z profilometrie 

Na Obrázku 16 můžeme vidět, jak se mění profily vrstev v závislosti na době mletí. Čím déle 

je TiO2 mleté, tím více klesá drsnost povrchu, což potvrzuje i Tabulka 9. Vzorky mleté 12 h, 

které slouží k porovnání reprodukovatelnosti mletí, vykazují relativně malé rozdíly hodnoty 

drsnosti a lze tedy konstatovat, že proces mletí je reprodukovatelný. Dle Obrázku 17 můžeme, 

také pozorovat, že drsnost v závislosti na době mletí nabývá až exponenciálního charakteru. 

 

Obrázek 16: Profil vrstev nanesených na nevodivé sklo 

Tabulka 9: Výsledné hodnoty drsnosti vrstev na nevodivém skle 

doba mletí (h) drsnost 

0 0,22235 

2 0,14683 

4 0,11093 

6 0,08939 

8 0,07880 

10 0,07407 

12 0,07411 

12 0,06578 

24 0,05762 

30,5 0,0605 

48 0,04551 
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Obrázek 17: Závislost drsnosti na době mletí na nevodivých sklech 

4.1.2.2 Výsledky z měření zákalu vrstev  

V Tabulce 10 hodnot zákalů vrstev na nevodivém skle nám nejcennější informaci ukazují 

vzorky mleté 12 h. Hodnoty zákalů se liší až na druhém desetinném místě, což opět ukazuje 

velmi vysokou reprodukovatelnost procesu nízkoenergetického mletí a možnost 

charakterizace vrstev pomocí zákalu. Na Obrázku 18 můžeme sledovat, že zákaly vrstev 

v době nejnižších časů semletí vykazují nejvyšších hodnot zákalu. Tento jev si lze vysvětlit 

tak, že u takto tenkých vrstev se nesemleté částice k sobě dostatečně nepřiblíží a nepokryjí 

spojitě celý substrát. Při menším semletí dosahují částice velikostí vhodných jak k rozptylu 

světla, tak k vytvoření spojitého pokrytí substrátu. 

Tabulka 10:  Výsledné hodnoty zákalů vrstev na nevodivém skle 

čas mletí (h) zákal % 

0 69,67 

2 87,35 

4 88,51 

6 85,32 

8 75,87 

10 70,75 

12 59,83 

12 59,84 

24 27,66 

30,5 28,02 

48 15,66 
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Obrázek 18: Závislost zákalu na době mletí na nevodivém skle 

4.1.2.3 Výsledky z voltametrie a chronoamperometrie 

Na základě přechozích měření jsme pro voltametrii a chronoamperometrii vybrali vzorky 

mleté 0, 4, 8, 12, 48 h. V Tabulkách 11 a 12 vidíme, že tepelně ošetřené vzorky vykazovali 

větší příspěvek fotoproudu než vzorky upravené UV zářením. Vzorky mleté po dobu 4 a 8 h 

generovali nejvyšší hodnoty fotoproudu u obou způsobů síťování vrstvy. Z Obrázků 19 a 20 

se jeví jako spolehlivější metoda pro zjištění fotoproudu chronamperometické křivky, pokud 

vezmeme v potaz velikost směrodatných odchylek. Za zmínku stojí také vzorek 48 h ošetřený 

teplem, který vykazoval zvýšenou hodnotu fotoproudu v porovnání s klesajícím trendem. Je 

možné, že byl vzorek chybný, ale také je zde možnost, že při této době semletí a této úpravě 

dochází k zlepšení fotokatalytické aktivity. S ohlédnutím na fotoproud generovaný vzorky 4 a 

8 h je ovšem fotoproud nižší a proto jsme se v této práci tomuto vzorku dál nevěnovali. 

Tabulka 11: Výsledné hodnoty fotoproudů pro napětí 1 V získaných z voltamperometrických křivek na 

FTO skle 

 

I(µA) 

doba mletí (h) tepelně ošetřeno UV ošetřeno 

0 14,1 7,6 

4 25,1 10,3 

8 21,7 11,0 

12 12,5 10,1 

48 19,3 7,8 

bez ozáření 1,9 1,9 
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Tabulka 12: Výsledné hodnoty fotoproudů získaných z chronoamperometrických křivek na FTO skle 

 

I(µA) 

doba mletí (h) tepelně ošetřeno UV ošetřeno 

0 12,91 7,69 

4 23,37 10,58 

8 19,75 11,54 

12 11,62 10,63 

48 18,11 7,65 

 

Obrázek 19: Závislost fotoproudu pro napětí 1 V na době mletí získané z voltamperometrických křivek 
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Obrázek 20: Závislost fotoproudu na době mletí získané z chronoamperometrických křivek  

5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo sestavení teoretické části a současných poznatků o fotokatalytických 

vrstvách připravených z kapalných disperzí TiO2. Dalším úkolem připravení kapalných 

disperzí TiO2 s různým stupněm semletí a příprava tenkých vrstev nanesených z těchto 

disperzí. Příprava kapalných disperzí s různým stupněm semletí byla realizována pomocí 

improvizovaného nízkoenergetického kulového mlýnu. K nanášení tenkých vrstev byly 

použity jako substráty mikroskopické sklo a FTO sklo a vrstvy byli nanášeny pomocí metody 

spin-coating. Dále bylo nutno vrstvy popsat pomocí analytických metod. Vrstvy byly popsány 

pomocí profilometrických měření a měřením zákalu těchto vrstev. Fotokatalytické vlastnosti 

byly zkoumány pomocí elektrochemických měření tedy voltamperometrií a 

chronoamperometrií. 

Zkoumány byly dvě disperze, připravené za pomoci dvou druhů mletí. První disperze byly 

připraveny od partnerů z COC s.r.o. Pardubice a byly mleté vysokoenergetickým mletím. 

Druhé disperze byly připraveny improvizovaným nízkoenergetickým kulovým mlýnem. Při 

zkoumání disperzí připravených vysokoenergetickým mletí byly optimalizovány metody a 

získány informace, pro přesnější popis vrstev disperzí připravených nízkoenergetickým 

mletím.  

Fyzikální vlastnosti vrstev jmenovitě drsnost a zákal vykazovaly klesající trend v závislosti na 

době mletí. Mírná odchylka se vyskytla u krátce semletých disperzí připravených 

nízkoenergetickým mletím. Tuto odchylku si lze vysvětlit, že u takto tenkých vrstev se 

největší částice nedokáží uspořádat blízko sebe tak, aby vytvořily spojité pokrytí substrátu. 

Fotokatalytické vlastnosti zkoumané pomocí elektrochemických metod ukazovaly, že vrstvy 
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v závislosti na době mletí dosáhly optimálního stupně semletí a poté jejich fotokatalytické 

vlastnosti začaly klesat. 

Poznatky získané touto prací mohou vést k optimalizaci aplikací tenkých vrstev tvořených 

z kapalných disperzí TiO2. Tyto vrstvy lze využít při tvorbě článků, kde tato vrstva bude 

sloužit jako anoda. Díky výsledkům této práce můžeme použít TiO2 dispergovaný tak, aby 

jeho příspěvek fotoproudu byl co nejvyšší. Při aplikaci například u UV filtrů v brýlích TiO2 

semeleme co největší dobu, aby rozptyl viditelného světla byl minimální, ale vrstva měla stále 

schopnost absorbovat UV záření. Přidávali bychom TiO2 do nátěrových hmot, je žádoucí aby 

částice měli co největší velikost a nepropouštěli viditelné světlo.  
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