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Abstrakt  

 
V této práci byla sestavena aparatura a odzkoušena 

metoda k testování fotokatalytické aktivity 
fotokatalyzátorů na bázi TiO2 a ZnO. Jako standardní 
fotokatalyzátor byl použit oxid titaničitý anatasového typu, 
jako modelové látky byla použita barviva oranž II 
a methylenová modř. Fotoaktivita zvoleného oxidu 
titaničitého po ozáření fokusovanou UV lampou byla 
sledována změnou absorbance barviv a současně úbytkem 
organického uhlíku v suspenzi v daných časových 
intervalech.   

 
 

Úvod 
 
Oxid titaničitý patří mezi nejčastěji používané 

fotokatalytické polovodiče, zejména díky perspektivám 
v oblasti ochrany životního prostředí, neboť je schopen 
odbourávat fotoindukovaným oxidačním způsobem i velmi 
stálé a vůči degradaci odolné organické sloučeniny 
a působí rovněž antibakteriálně1. K těmto účelům se 
používá buďto ve formě prášku, který je suspendován 
v roztoku s rozkládanou látkou, či ve formě imobilizované 
vrstvy2. V přírodě se vyskytuje ve třech krystalových 
modifikacích, a to jako rutil, anatas a brookit. Nejčastěji se 
k fotodegradaci používá anatasová forma oxidu 
titaničitého3. Při absorpci UV záření (jehož energie fotonů 
musí překonat energii zakázaného pásu oxidu titaničitého, 
která činí 3,2 eV, cit.1,4) dochází ve struktuře TiO2 
k přesunu elektronu (e–) z valenčního do vodivostního 
pásu, přičemž po sobě elektron zanechá kladné nabitou 
díru (h+), jak ukazuje reakce (1): 

K samotné degradaci organických látek pak dochází 
jednak pomocí děr samotných, neboť mají silný oxidační 
charakter, a dále i pomocí vznikajících hydroxylových (2) 
či za přítomnosti kyslíku superoxidových (3) radikálů1,5. 
Tento způsob odbourávání organických látek patří mezi 
tzv. pokročilé oxidační procesy (AOP – advanced 
oxidation processes) a nazývá se heterogenní 
fotokatalytická oxidace. 

Samozřejmým a častým jevem je ovšem 
i rekombinace páru elektron-díra, díky čemuž vykazuje 
TiO2 menší účinnost1,2. To, zda převládá odbourávání 
organických látek vlivem kladně nabitých děr, 
hydroxylových radikálů vznikajících z vody či radikálů ze 
samotné degradované látky, závisí jak na povaze částic 
prášku, teplotě okolí či pH, tak i na vlastnostech 
odbourávané organické látky. Každá látka má totiž svou 
typickou degradační dráhu a její meziprodukty mohou 
v menší či větší míře průběh fotokatalýzy ovlivnit. 
K degradaci některých látek také dochází i pomocí 
samotného UV záření, díky čemuž lze pak jen těžko zjistit, 
kolik organické látky bylo zoxidováno pomocí TiO2 
a kolik pomocí přímého UV záření6. Také ZnO je 
fotoaktivní polovodič, absorbuje UV záření o vlnové délce 
kratší než 368 nm a svými fotokatalytickými vlastnostmi 
je dosti podobný oxidu titaničitému. V současné době se 
připravuje celá řada materiálů na bázi oxidu titaničitého 
a zinečnatého (např. práškové směsi, gely či tenké vrstvy) 
a stále další materiály jsou nově vyvíjeny. Pro testování 
fotokatalytické aktivity těchto materiálů má mnoho 
odborných pracovišť své vlastní typické postupy testování 
a některé jsou již normovány. K porovnání fotoaktivity se 
využívá stanovení počáteční rychlosti fotokatalytické 
degradace některé modelové látky, které se provede 
v zařízení, zhotoveném za tímto účelem. Nejprve se změří 
počáteční rychlost reakce za přítomnosti standardního 
fotokatalyzátoru, nejčastěji TiO2, a následně za stejných 
podmínek počáteční rychlost pro nový testovaný materiál. 
Často používanými modelovými látkami pro heterogenní 
fotokatalytickou oxidaci ve vodném prostředí jsou barviva, 
jejichž koncentrace lze, po odstranění práškového 
fotokatalyzátoru, relativně snadno stanovit spektrosko-
pickými metodami2,4,7–12. Často se využívá oranž II a 
methylenová modř. Z jednodušších organických látek se 
používají například 4-chlorfenol2 či jednoduché 
karboxylové kyseliny, jako je kyselina octová13. 

Cílem této práce bylo sestavit a otestovat vhodnou 
aparaturu a metodiku pro testování fotokalytické účinnosti 
kompozitních materiálů na bázi oxidu titaničitého 

METODA PRO TESTOVÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY MATERIÁLŮ  
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a zinečnatého připravených na Centru polymerních 
systémů Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně.  

 
 

Experimentální část 
 
Materiály a zařízení 

 
Jako fotokatalyzátor byl použit oxid titaničitý ve 

formě bílého prášku, krystalická fáze anatas, velikost 
krystalů 468 nm, PDI 0,336. 

Jako modelové látky byly použity oranž II (Acid 
orange 7, dále AO7), sumární vzorec C16H11N2NaO4S 
(sodná sůl), molární hmotnost 350,32 g mol–1, 
a methylenová modř (dále MM), sumární vzorec 
C16H18N3SCl, molární hmotnost 319,85 g mol–1. Chemická 
struktura barviva AO7 a struktura methylenové modři jsou 
na obr. 1 a 2 (cit.4,14). Vzorky byly kondiciovány v 
klimatické komoře DISCOVERY 250. 

Absorpční spektra barviv byla změřena pomocí UV/
VIS spektrofotometru UNICAM UV 500 (Hermo 

Spectonic, UK). Koncentrace AO7 při tomto experimentu 
byla 110–4 mol l–1, koncentrace MM činila 210–5 mol l–1. 
Na obr. 3 je znázorněno absorpční spektrum AO7, na 
obr. 4 absorpční spektrum MM. Při vlnové délce 365 nm 
barviva nijak zvlášť neabsorbují, nedochází tedy 
k markantnímu zkreslení výsledků. Absorpční maximum 
se v případě AO7 nachází při 485 nm, u MM 665 nm. Obě 
barviva vykazují vedle svých maxim náhlý pokles 
strmosti, a to v 430 nm v případě AO7a v 613 nm u MM. 
Tato menší ramena jsou způsobena jinými formami 
každého barviva. V případě AO7 se jedná o azo (430 nm) 
a hydrazo (485 nm) tautomerii12,15, methylenová modř se 
krom své standardní struktury vyskytuje v roztoku ještě 
jako dimer (613 nm)16. Změna absorbance barviva během 
testů byla stanovena na spektrofotometru Spekol 11 při 
vlnových délkách absorpčních maxim.  

Zařízení k testování fotoindukovaných samočisticích 
vlastností materiálů bylo sestaveno s použitím UV lampy, 
termostatu s temperovací komůrkou, magnetické 
míchačky a držáku, ve kterém byla skleněná nádobka, 
popř. temperovaná komůrka se suspenzí umístěna tak, aby 
světelný paprsek fokusované UV lampy dopadal přesně do 
středu suspense (obr. 5). Obě nádobky byly ze skla 
a během experimentů byly zakryty skleněným víčkem 
propustným pro danou vlnovou délku. Zdrojem UV-A 
záření byla fokusovaná UV lampa Helling Superlight C 10 
A-SH o intenzitě 9000 W cm–2 při vzdálenosti 400 mm 
a vlnové délce záření 365 ± 1,6 nm. Výkon lampy byl při 
podmínkách měření ve vzdálenosti 20 cm změřen 
digitálním luxmetrem Voltcraft MS-1300 Hodnota 
svítivosti dosahovala na začátku pokusů 10 890 luxů. 

Celkový organický uhlík byl stanoven na přístroji 
TOC-5000 A, Shimandzu Corp., Rakousko.  

 
Testování fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého  

 
V některých pracích7,8,12 se před samotným 

ozařováním roztok s barvivem a suspenzí TiO2 ponechal 
za stálého míchání ve tmě, aby se ustavila adsorpční 

Obr. 1. Strukturní vzorec oranže II 

Obr. 2. Strukturní vzorec methylenové modři 

Obr. 3. Absorpční spektrum AO7, měřeno při koncentraci roz-
toku 110–4 mol l–1 

Obr. 4. Absorpční spektrum MM, měřeno při koncentraci rozto-
ku 2.10–5 mol l–1 
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rovnováha před zahájením pokusu, proto byl vliv doby 
míchání za nepřístupu světla na průběh degradace 
předběžně ověřen. Za jinak zcela stejných podmínek jako 
při degradaci světlem, avšak s vypnutou lampou, tedy za 
tmy a s oxidem titaničitým, k žádnému odbourání barviva 
nedošlo.  

V samotném experimentu bylo nejprve 50 ml roztoků 
barviv vystaveno samotnému UV záření bez přítomnosti 
TiO2, přičemž koncentrace AO7 činila 510–5 mol l–1 
a koncentrace MM 1,510–5 mol l–1, a tak byly získány 
referenční závislosti vzhledem k účinkům samotného UV 
záření. Následně byly fotokatalytické účinky práškové 
anatasové formy oxidu titaničitého testovány nejprve pod 
UV lampou bez chlazení a poté při teplotě 25 °C 
s využitím temperované komůrky. V případě pokusu bez 
chlazení docházelo k průběžnému ohřívání vzorku, teplota 
roztoku barviva ovšem nepřekročila 40 °C. Posledním 
experimentem bylo paralelní měření změny absorbance 
barviva a současně úbytek celkového organického uhlíku 
při degradaci AO7 v roztoku o koncentraci 10–4 mol l–1.  

Všechna měření probíhala za tmy tak, aby 
nedocházelo k ovlivnění pozorování fotodegradace barviva 
či k excitaci elektronů fotokatalyzátoru pomocí UV složky 
slunečního záření. Experiment proto probíhal v digestoři, 
přičemž sklo výsuvného okna bylo zevnitř polepeno 
alobalem. Vzdálenost vzorku od UV lampy činila 20 cm 
a v průběhu experimentu se velmi mírně zvětšovala, neboť 
odebrané vzorky nebyly vraceny zpět do systému. 
Odpařování vodní páry z hladiny zabraňovalo použité 
víčko. Během degradace i odběrů vzorků v časových 
intervalech byla suspenze TiO2 v roztoku barviva neustále 
míchána magnetickým míchadlem. Vzorky byly vždy 
odebírány po 5 ml stříkačkou, přefiltrovány přes 
jednorázové polytetrafluorethylenové (PTFE) filtry 
s velikostí pórů 0,2 m a změna absorbance měřena na 
spektrofotometru. Uspořádání experimentu je zobrazeno 
na obr. 5. 

Výsledky a diskuse 
 
Degradace oranže II a methylenové modři bez 
přítomnosti TiO2 pomocí UV záření 

 
Prvním pokusem bylo vystavení 50 ml roztoků barev 

UV záření bez prášku oxidu titaničitého. Počáteční 
koncentrace těchto roztoků byly zvoleny tak, aby se 
naměřené hodnoty absorbance pohybovaly v rozmezí 0–1, 
tomu odpovídaly koncentrace 510–5 mol l–1 pro AO7 
a 1,510–5 mol l–1 pro MM. V pravidelných časových 
intervalech pak bylo odebíráno 5 ml vzorku. Průběh 
degradací obou barviv za kontrolovaného chlazení i bez 
něj je naznačen na obr. 6. 

Z průběhu závislostí je patrné, že při zvolených 
koncentracích dochází obtížněji k degradaci oranže II, 
zejména pak při kontrolovaném chlazení při 25 °C. AO7 
s kontrolovanou teplotou se tedy jeví jako optimální 
modelová látka, neboť samotné UV záření na ni nemá 
takový vliv. Separace faktoru vlivu samotného UV na 
barvivo od vlivu katalyzátoru může být zatížena případnou 
synergií, která by se objevila až v průběhu degradace 
s katalyzátorem, avšak použitý přístup je za daných 
okolností nejlepší možný.  

 
Adsorpční rovnováha mezi TiO2 a AO7 

 
Vzhledem k faktu, že degradace organických látek 

probíhá zejména u povrchu TiO2 (cit.1), bylo zkoumáno, 
zda dosažení adsorpční rovnováhy mezi barvivem a TiO2 
za tmy bude mít nějaký vliv na průběh degradace. V tomto 
pokusu bylo 15 mg oxidu titaničitého (0,300 g l–1) 
smícháno s 50 ml roztoku AO7 o koncentraci 510–5 mol l–1.  
Suspenze byla za tmy míchána po dobu 0, 5, 10 a 15 min 
a poté byl 30 min sledován průběh degradace AO7 pod 
UV zářením. V pětiminutových intervalech byly odebírány 
vzorky, oxid titaničitý odstraněn filtrací pomocí PTFE 
filtrů a úbytek absorbance AO7 stanoven při 485 nm. 

Obr. 5. Zařízení k testování fotoindukovaných samočisticích 
vlastností materiálů měřením fotokatalytického rozkladu 
Acid orange 7 s chlazením v temperované komůrce 

Obr. 6. Kinetika fotokatalytické degradace roztoků barviv 
AO7 (510–5 mol l–1) a MM (1,510–5 mol l–1) s kontrolovanou 
(25 °C) a nekontrolovanou teplotou  
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Jednotlivé průběhy degradace jsou znázorněny na obr. 7.  
Z naměřených hodnot lze usoudit, že při 

koncentracích AO7 (510–5 mol l–1) a TiO2 (300 mg l–1) 
nemá doba míchání směsi za tmy žádný vliv na průběh 
reakce, neboť získaná data se od sebe mnoho neliší. Větší 
rozdíly z počátku měření jsou způsobeny různými 
koncentracemi připravovaného roztoku AO7, v pozdní fázi 
měření, kdy probíhá degradace mnohem pomaleji, jsou 
body jednotlivých křivek téměř totožné. Vzhledem 
k povaze použitého prášku TiO2 (velikost krystalů 468 nm) 
jde v tomto případě o očekávaný výsledek, nicméně 
některé TiO2 nanostruktury vykazují značnou adsorpční 
afinitu, díky které je možné mícháním za tmy a následnou 
filtrací odstranit i desetinu koncentrace barviva17. 

 
Vliv koncentrace oxidu t i tanič i tého na kinet iku 
fotodegradace roztoku AO7  

 
V tomto testu byl sledován průběh degradace AO7 

(50 ml AO7 510–5 mol l–1) při různých koncentracích 
oxidu titaničitého (150, 200 a 250 mg l–1). Nejprve byla 
sledována fotodegradace bez chlazení suspenze, poté při 
kontrolované teplotě 25 °C. Výsledky ukazují obr. 8, 9 
a 10.  

Ve všech případech se ukázalo, že fotodegradace 
AO7 při kontrolované teplotě (tzn. za chlazení) probíhá 
pomaleji. U všech měření rychlost odbourání s časem 
exponenciálně klesá, což lze vysvětlit přibývajícími 
produkty degradace, které soutěží s barvivem na povrchu 
TiO2. Je ovšem také možné, že nezanedbatelný podíl UV 
záření absorbují vznikající meziprodukty, čímž by mohlo 
dojít ke snížení aktivity prášku oxidu titaničitého. Směs 
meziproduktů a barviva byla stanovena v následujícím 
pokusu jako celkový organický uhlík (TOC).  

Měření úbytku celkového organického uhlíku při 
degradaci AO7 

  
Podstatou tohoto experimentu bylo posouzení stupně 

úplné mineralizace zkoušeného barviva. Šlo tedy o zjištění 
celkového organického uhlíku obsaženého v mezipro-
duktech degradace. Pro tento experiment byly zvoleny 
hodnoty 110–4 mol l–1 pro AO7 a 660 mg l–1 pro TiO2. Na 
obr. 11 je ukázán úbytek množství organického uhlíku 
v celém vzorku (OC v AO7 i vznikajících meziproduktech 
fotooxidativní degradace barviva) a množství uhlíku 

Obr. 7. Kinetika fotokatalytické degradace AO7 (510–5 mol l–1) 
v suspenzi TiO2 (300 mg l–1 ) po 0, 5, 10 a 15 min dosažení 
adsorpční rovnováhy ve tmě 

Obr. 8. Kinetika fotokatalytické degradace AO7 (510–5 mol l–1) 
v suspenzi TiO2 (150 mg l–1) při nekontrolované a kontrolo-
vané teplotě 

Obr. 9. Kinetika fotokatalytické degradace AO7 (510–5 mol l–1) 
v suspenzi TiO2 (200 mg l–1) při nekontrolované a kontrolo-
vané teplotě 



Chem. Listy 108, s10–s15 (2014)                                                 Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů  

s14 

v zůstatku barviva AO7 v průběhu experimentu. Rozdíl 
těchto hodnot odpovídá koncentraci organického uhlíku 
výhradně z meziproduktů. 

Jak vidno, i když za 60 min bylo již barvivo téměř 
všechno odbouráno, trvalo ještě dalších zhruba 270 min, 
než byly zmineralizovány všechny organické látky vzniklé 
fotooxidačními procesy v suspenzi AO7 a oxidu 
titaničitého. V odebraných vzorcích nebyl detegován 
anorganický uhlík, což lze vysvětlit neustálým mícháním 
vzorku, čímž docházelo k vytěsňování oxidu uhličitého, 
který průběžně vznikal. Během degradace AO7 docházelo 
k okyselování roztoku, z počáteční hodnoty 5,81 kleslo pH 
na 4,57. V takto kyselém pH se na základě 

hydrogenuhličitanové rovnováhy vyskytuje anorganický 
uhlík téměř výhradně ve formě oxidu uhličitého. 

 
Stanovení počáteční rychlosti reakce 

 
Jak bylo zmíněno výše, rychlost odbourávání barviva 

exponenciálně klesá kvůli neustálému nárůstu koncentrace 
produktů degradace. Nabízí se tedy možnost stanovit 
rychlost degradace v čase t = 0 min, kdy roztok obsahoval 
výhradně barvivo. Pro vzorový výpočet bylo použito 
měření se 150 mg l–1 TiO2 v 50ml nádobce s AO7 
o koncentraci 510–5 mol l–1 s chlazením, jehož průběh je 
znázorněn na obr. 8. Z první derivace absorbance podle 
času byl sestrojen graf, jenž je zobrazen na obr. 12. Tato 
závislost znázorňuje snižující se okamžitou rychlost 
degradace AO7. Body této závislosti byly proloženy 
exponenciální křivkou, jejíž rovnice je vepsána v grafu. Po 
dosazení času t = 0 min do rovnice získáme hodnotu 
v = 0,0256 min–1, to znamená, že za minutu degradace 
klesne absorbance o 0,0256, což podle kalibrační křivky 
odpovídá 1,2910–6 mol l–1. Na základě tohoto údaje 
ovšem nelze usuzovat, že v případě neustálého odebírání 
meziproduktů by byla rychlost degradace konstantní, 
neboť snižující se koncentrace barviva má také vliv na 
průběh okamžité rychlosti. 

 
 

Závěr 
 
V této práci byla sestavena aparatura a odzkoušena 

metoda k testování fotokatalytické aktivity práškových 
materiálů typu fotokatalyzátorů. Jako standardizovaný 
katalyzátor byl použit práškový TiO2 anatasové struktury. 
Fotoaktivita zvoleného oxidu titaničitého byla sledována 

Obr. 10. Kinetika fotokatalytické degradace AO7 (510–5 mol l–1) 
v suspenzi TiO2 (250 mg l–1) při nekontrolované a kontrolo-
vané teplotě 

Obr. 11. Kinetika úbytku organického uhlíku z AO7 (AO7 
110–4 mol l–1, TiO2  660 mg l–1) a celkového organického uhlí-
ku (z barviva i meziproduktů jeho degradace) 

Obr. 12. Graf závislosti okamžité rychlosti degradace AO7 
o počáteční koncentraci 510–5 mol l–1 na čase. Koncentrace 
TiO2 činila 150 mg l–1 
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změnou absorbance barviv oranže II a methylenové modře 
po ozáření fokusovanou UV lampou při 365 nm, teplotě 
25 °C a úbytkem organického uhlíku v suspenzi v daných 
časových intervalech. Po sérii pokusů se jako nejvhodnější 
modelová látka pro posuzování účinnosti práškových 
materiálů s fotokatalytickou aktivitou jeví AO7 
o koncentraci 110–4 mol l–1 za kontrolované teploty (25 °
C), neboť bez přítomnosti TiO2 za stálého UV záření téměř 
nepodléhá degradaci. Navíc při testování v přítomnosti 
standardního TiO2 při stálé teplotě dosahují křivky 
závislosti úbytku barviva na čase hladších (resp. lépe 
proložitelných) průběhů. 

Při testování úbytku organického uhlíku během 
oxidativní degradace AO7 vyšlo najevo, že i po úplném 
odbarvení barviva zůstává v roztoku velká koncentrace 
organických meziproduktů. Předmětem dalšího bádání by 
tedy mohlo být jejich stanovení, potažmo jejich 
rozložitelnost pomocí fotokatalytické oxidace a tím 
dosažení vyšší objektivity posuzování daných 
fotokatalytických účinků.  

Uvedený typ zařízení a vybraná metodika je vhodná 
pro posuzování různé úrovně fotokatalytické aktivity 
odlišných typů materiálů na bázi oxidu titaničitého 
a zinečnatého připravených na Centru polymerních 
systémů UTB ve Zlíně. 
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(ERDF) a státním rozpočtem ČR, v rámci projektu 
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In this study, an apparatus and a testing method for 

photocatalytic activity of composite materials based on 
TiO2 and ZnO were developed. Anatase phase of titanium 
dioxide in form of nanopowder dispersed in liquid 
medium was used as a standard photocatalyst; dyes Acid 
Orange 7 and Methylene blue served as a model 
compounds. A focused UV lamp was used as the source of 
light at the wavelength 365 nm. Photocatalytic activity of 
the TiO2 was determined by measuring changes of 
absorbance and total content of organic carbon in tested 
dyes solutions. 


