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V tomto roku si pripomíname 100. výročie 
objavu fotokatalytických vlastností oxidu 

titaničitého (TiO2). Hlavná časť ich 
praktického využitia sa tradične sústreďuje 

najmä na dezinfekciu a dekontamináciu 
vôd. Čistenie cirkulujúceho vzduchu 
vnútorných priestorov budov však 

predstavuje relatívne moderné využitie.
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teda podobné ako v prípade iných látok 
vyrábaných z primárnych anorganických 
surovín. Podobné sú aj niektoré negatívne 
dôsledky tejto výroby s tým rozdielom, že 
hlavné zdrojové minerály patria na stupnici 
zdravotnej rizikovosti k úplne posledným.

Oxid titaničitý patrí k nemnohým látkam, 
ktoré svoju výrobu môžu kompenzovať cel-
kom zaujímavým príspevkom k zlepšeniu 
životného prostredia. Prelomovým krokom 
v histórii skúmania tejto látky totiž nebol ani 
tak objav jej katalytických vlastností v roku 
1921, ako skôr zistenie, že ich možno využiť 
pri rozklade niektorých polutantov a záro-
veň pri ničení rôznych mikroorganizmov. 
(Prvé sa datuje do roku 1976, druhé do roku 
1985.) Odvtedy postupne začalo rásť aj prak-
tické využívanie tejto fotokatalýzy v oblasti 
ochrany životného prostredia a to pokračuje 
až doteraz. Jej podstatou je oxidácia orga-
nických látok.

AKO TO FUNGUJE
Katalytická reaktivita povrchu oxidu tita-
ničitého súvisí s jeho polovodivými vlast-
nosťami. Za aktiváciu povrchu zodpovedá 
tvorba negatívneho a kladného náboja jeho 
povrchu v dôsledku excitácie elektrónov 
z tzv. valenčného do vodivostného pásu. 
Energia zodpovedajúca tomuto prechodu 
predstavuje pri čistom anatase 3,2 eV (elek-
trónvoltu), čo znamená, že tieto elektróny 
možno excitovať UV žiarením s vlnovými 
dĺžkami pod hranicou 385 nm. Následná 
oxidácia organických molekúl je výsledkom 
niekoľkých reakcií. Primárnou je tvorba radi-
kálov a skupín atómov obsahujúcich kyslík 
na povrchu fotokatalyzátora (O2- a ·OH). 
Tie následne vzájomne reagujú za tvorby 
peroxidu vodíka (H2O2), molekulárneho 
kyslíka (O2) a prípadne aj ďalších radikálov 
obsahujúcich kyslík. Nutnou podmienkou 
pre priebeh týchto reakcií je však prítomnosť 
molekúl vody, čo znamená, že reakcia musí 
prebiehať buď vo vodných roztokoch, alebo 
v plynnej fáze s obsahom aspoň minimálne-
ho množstva vodných pár. 

Všeobecný problém eliminácie negatív-
nych účinkov mikroorganizmov a rôznych 
organických látok spočíva v tom, že ide 
o veľmi rôznorodé spektrum substancií. 

Náš predchádzajúci článok o oxi-
de titaničitom (pozri Quark 
12/2020) hovoril o tých jeho apli-
káciách, s ktorými sa stretávame 

v bežnom živote takmer na každom kroku. 
Všetky mali jedno spoločné, týkali sa výlučne 
využitia jeho dvoch syntetických polymorf-
ných modifikácií anatasu a rutilu v podobe 
bieleho pigmentu. Z významných vlastností 
týchto látok boli zámerne vynechané ich 
fotokatalytické vlastnosti, ktoré s proble-
matikou pigmentov môžu, ale aj nemusia 
súvisieť.

ČO JE FOTOKATALYZÁTOR
Katalyzátor je zväčša pevná látka, ktorá 
výrazne urýchľuje chemickú reakciu bez 
toho, aby sa sama pri tejto reakcii spotrebú-
vala. Toto zrýchlenie je často také veľké, že 
bez použitia katalyzátora príslušná reakcia 
takmer vôbec neprebieha. 

Na rozdiel od katalyzátora, fotokatalyzá-
tor urýchľuje reakciu iba vtedy, keď je reakč-
ná zmes spolu s katalyzátorom osvetľovaná 
nejakým typom žiarenia. Môže to byť naprí-
klad žiarenie vo viditeľnej oblasti svetla alebo 
ultrafialové (UV) žiarenie. V oboch prípadoch 
medzi katalyzátorom a zdrojom žiarenia 
nemôže byť neprekonateľná prekážka, čo 
v prípade UV žiarenia môže byť napríklad aj 
obyčajné priehľadné sklo. Najvýznamnejšou 
fotokatalytickou reakciou oxidu titaničitého 
je oxidácia.

TiO2 A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
K syntetickému oxidu titaničitému vedú tri 
hlavné kroky. Prvým je ťažba hornín obsa-
hujúcich ilmenit (FeTiO3), prípadne rutil 
alebo anatas. Druhým je separácia týchto 
minerálov v podobe koncentrátu a tretím 
krokom je jeho chemické spracovanie (bliž-
šie je spomenuté v Quarku 12/2020). Je to 

Najjednoduchšiu laboratórnu zostavu pre fotokatalýzu diskutovanú v tomto článku predstavuje kadička 
z kremenného skla naplnená vodným roztokom organickej fluorescenčnej látky, v ktorej je anatas vo 
forme nanočastíc. Na kadičku je nasmerovaný zdroj UV žiarenia. Fluoreskujúca látka potvrdzuje prestup 
UV žiarenia cez stenu kadičky. Anatas vo forme nanočastíc má približne 100-miliónkrát väčšiu plochu 
v porovnaní s kompaktnou guľôčkou anatasu s rovnakou hmotnosťou. To je síce veľkou výhodou, no 
finálne oddelenie týchto častíc od roztoku je technicky ťažko zvládnuteľné.

Vo väčšine praktických aplikácií sa fotokatalyzátor používa vo forme 
nanočastíc združených do tvaru pórovitých teliesok, napríklad guľôčok alebo 
krátkych rúrok. 

Ďalšou možnosťou je stabilizovať nanočastice na povrchu pórovitej matrice, 
cez ktorú roztok alebo vzduch cirkuluje. Na obrázku je chemicky mimoriadne 
odolná matrica na báze oxidu hlinitého s povlakom anatasu.
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iba jeden typ minerálu, z rôznych dôvodov 
môže byť výhodnejší väčšinový obsah buď 
anatasu, alebo rutilu. Kým pri pigmentoch 
záleží na tom, ako vyzerajú, pri fotokataly-
zátoroch je to asi to posledné, na čom záleží.

Víťazstvo anatasu vo fotokatalytických 
aplikáciách súvisí predovšetkým s rozdielmi 
v trvanlivosti kladného a záporného nábo-
ja jeho povrchu, vyvolaného žiarením. Tá je 
ovplyvňovaná tzv. rekombináciou elektró-
nov a kladných dier ich kryštálovej mriežky. 

CHCENÁ A NECHCENÁ 
FOTOAKTIVITA
V úvode bolo spomenuté, že fotokatalýza 
s pigmentmi môže, ale aj nemusí súvisieť. 
Vo väčšine prípadov sú fotokatalytické 
vlastnosti pigmentov veľmi negatívnou 
vlastnosťou a pri ich výrobe je úsilie výraz-
ne ich potlačiť. Z už spomenutých dôvodov 
sa to týka predovšetkým anatasových pig-
mentov. Hlavný dôvod je ten, že reaktívny 
povrch anatasu poškodzuje látky, s ktorými 
sú v bezprostrednom kontakte. Pri nátero-
vých hmotách je to najmä spojivová látka 
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Z toho vyplýva, že na ich zneškodnenie 
potrebujeme zvyčajne rôzne metódy. Práve 
veľkou výhodou fotokatalýzy je, že ju mož-
no využiť vo všetkých prípadoch. Konečnými 
hlavnými produktmi oxidácie organických 
molekúl sú voda a oxid uhličitý. Najčastejšími 
vedľajšími produktmi môžu byť oxidy dusí-
ka. Reakcia teda vedie k výraznému zníženiu 
zdravotných rizík v porovnaní s rizikami súvi-
siacimi s pôvodnými organickými látkami.

PROSPEŠNÁ OXIDÁCIA
Táto oxidácia je v niečom podobná kataly-
tickému spaľovaniu automobilových výfuko-
vých plynov, pri ktorom sa rozkladajú nebez-
pečné produkty nedokonalého spaľovania 
benzínu na vodu, oxid uhličitý a oxidy dusíka. 
Tieto deje prebiehajú v tzv. oxidačnej časti 
automobilového katalyzátora.

Je tu však aj niekoľko podstatných roz-
dielov. Prvým je ten, že v prípade oxidácie 
výfukových plynov nejde o fotokatalýzu, ale 
klasickú katalýzu na nanočasticiach platiny 
a paládia viazaných na povrchu keramických 
pórovitých matríc. Druhý rozdiel predstavu-
je výrazne rozdielna teplota, pri ktorej tieto 
reakcie prebiehajú. Kým v prípade TiO2 sú to 
zväčša bežné teploty v intervale 20 až 30 °C, 
pri autách sa pohybujú od 300 do 800 °C. 
S týmto rozdielom súvisí aj výrazne väčšia 
účinnosť automobilových katalyzátorov. Tu 
je potrebné poznamenať, že katalyzátory 
na báze oxidu titaničitého sú všeobecne 
určené na riešenie problému relatívne níz-
kych úrovní kontaminácie. Jednou z výhod, 
ktorá sa týka predovšetkým čistenia vôd, je, 
že tento typ oxidácie, na rozdiel od tradičnej 
chlorácie, neprodukuje rôzne nebezpečné 
chlórované deriváty uhľovodíkov.

Eliminácia druhej skupiny substancií zahr-
ňujúcej už spomenuté mikroorganizmy zasa 
spočíva v poškodzovaní organických mole-
kúl ich stavebných štruktúr. Vďaka tomu sa 
stávajú neaktívne, a teda nie sú schopné 
rozmnožovať sa. Týka sa to predovšetkým 
vírusov, baktérií a plesní.

RUTIL ALEBO ANATAS? 
Pri porovnávaní katalytických vlastností víťa-
zí anatas nad rutilom. Je to teda podobné 
ako v prípade porovnávania optických vlast-
ností pigmentov. Týmto konštatovaním sa 
však toto porovnanie nedá tak jednoducho 
odbiť. Totiž, kým v prípade pigmentov toto 
víťazstvo nie je celkom jednoznačné, tak 
v prípade fotokatalyzárorov ide o jasnú pre-
vahu anatasu. Prečo je to tak?

Pri pigmentoch totiž záleží hlavne na tom, 
aby dobre vyzerali. Tieto vlastnosti zabezpe-
čuje najmä vysoký index lomu, veľký rozptyl 
svetla na časticiach pigmentu a čo najnižší 
obsah farebných prímesí. Rutil s anatasom 
sa v tomto ohľade síce líšia, no rozdiely nie 
sú veľmi výrazné. Preto priemyselne vyrába-
né pigmenty väčšinou nemusia obsahovať 

Schéma ilustruje hlavný problém nechcenej fotokatalýzy bieleho anatasového pigmentu v plastoch  
a náterových látkach. Jeho reaktívny povrch rozkladá plast alebo spojivovú látku a následne aj farebný 
organický pigment (zelené častice).

Potlačenie fotokatalytickej aktivity anatasových pigmentov je založené na obalení jeho častíc napríklad 
vrstvami rutilu, oxidu kremičitého, oxidu hlinitého alebo oxidu zirkoničitého. Tie sa využívajú aj na 
ovplyvňovanie jeho optických vlastností.

Biologické povlaky na betóne a stavebných 
materiáloch výrazne urýchľujú ich eróziu. Obsa-
hujú najmä baktérie, plesne (odborne mikrosko-
pické vláknité huby) a riasy. 
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a pri plastoch je to základný polymérny sub-
strát. Výsledkom je ich rýchla erózia. 

Existuje aj výnimka z tohto pravidla, kde 
je fotokatalytická aktivita veľmi vítaná. Platí 
to najmä o náterových látkach, pri ktorých 
plní funkciu dezinfekcie vzduchu a mikro- 
biálnej ochrany ich podkladového materiálu. 
Fotokatalytické pigmenty sa preto pridáva-
jú do vonkajších náterových látok, omietok, 
betónu, ale aj do papiera, textilných vláken 
a iných produktov. Veľmi osožné sú tie-
to náterové látky v interiéroch nemocníc 
a zdravotníckych zariadení.

Ich použitie v interiéroch však naráža na 
problém veľmi nízkej hladiny UV žiarenia. 
Ten možno riešiť napríklad malými zmena-
mi chemického zloženia pigmentu s cieľom 
posunúť vlnovú dĺžku excitačného žiare-
nia k menším energiám. Vo všeobecnosti 
sa takéto scitlivenie (senzibilizácia) zakladá 
na nahradení časti atómov titánu napríklad 
atómami chrómu, zirkónu, niklu alebo aj 
niektorých nekovov (napríklad dusíka). Sen-
zibilizované anatasové pigmenty sa môžu 
používať aj v exteriéroch. Zvýšenie účinnosti 
fotokatalytických vlastností možno dosiah-
nuť aj tzv. elektrofotokatalýzou, pri ktorej 
sa fotokatalyzátor zaraďuje do elektrického 
obvodu riešiaceho problém spomenutej 
rekombinácie povrchového náboja. Táto 
metóda sa v praxi využíva predovšetkým 
pri čistení a dezinfekcii vôd.

ZMENA VLASTNOSTÍ
Z predchádzajúceho porovnania vlastností 
pigmentov a fotokatalyzátorov vychádza 
v oboch prípadoch lepšie anatas. Zásadná 
otázka teda znie, ako zvýrazniť jeho optické 
vlastnosti pri súčasnom potlačení fotokata-
lytických vlastností a zároveň ako zlepšiť 
jeho fotokatalytické vlastnosti pre účely 
čistenia a dezinfekcie. Riešenie vyplýva zo 
skutočnosti, že obe vlastnosti sú výrazne 
ovplyvňované najmä veľkosťou častíc. Kým 

CHÉMIA
draslíka, hliníka, zinku alebo zirkónia. Obe 
metódy sú vzájomne previazané. Napríklad 
hliník znižuje veľkosť častíc, ale zároveň 
samostatne ovplyvňuje aj fotoaktivitu. Spô-
sob úplného potlačenia fotokatalýzy anatasu 
je založený na pokrytí jeho častíc vrstvami 
fotokatalyticky neaktívnej látky. Táto metóda 
sa však využíva aj na ovplyvnenie optických 
vlastností častíc bielych pigmentov na báze 
oxidu titaničitého.

ABSORPCIA UV ŽIARENIA
Účinnosť fotokatalýzy je priamo spätá 
so schopnosťou anatasu pohlcovať UV žia-
renie. Existujú však produkty na báze TiO2, 
pri ktorých sa síce vyžaduje vysoká absorpcia 
UV žiarenia, no bez sprievodnej fotokataly-
tickej reaktivity. Takéto látky sa všeobecne 
označujú ako UV absorbéry. Väčšinu z nich 
poznáme. Sú zložkou napríklad opaľovacích 
krémov, olejov a emulzií a ich hlavnou úlo-
hou je chrániť pokožku pred týmto žiarením. 

Vo všeobecnosti UV absorbéry môžu byť 
anorganické (najmä TiO2 a ZnO), organické 
alebo kombinované (obsahujú obe zložky). 
Ich ochranný účinok je umožnený aj odra-
zom a rozptylom svetla na jeho časticiach. 
Líšia sa predovšetkým v tom, ktorú časť UV 
žiarenia absorbujú prednostne, a zároveň 
v tom, akú časť tohto žiarenia sú schopné 
pohltiť. TiO2 sa v nich nachádza vo forme 
veľmi jemnozrnného rutilu s veľkosťou 
častíc 30 až 120 nm, ktorý je nielenže foto-
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fotokatalytická aktivita plynule rastie so 
zmenšovaním veľkosti častíc, pre pigmenty 
sú ideálne častice s veľkosťou 0,2 až 0,3 μm.

Fotokatalyzátory majú teda častice 
výrazne pod touto hranicou a zvyčajne sú 
menšie ako 50 nm. Ich interaktívny povrch 
sa pohybuje v rozsahu 70 až 350 m2/g. No 
ovplyvňovať veľkosti častíc nie je jednodu-
chá úloha. Robí sa to buď ovplyvňovaním 
teploty tepelného spracovania TiO2, alebo 
jeho impregnáciou zlúčeninami fosforu, 

Ochranné opaľovacie 
krémy, oleje a emulzie sú 
najznámejším použitím UV 
absorbérov. Nanočastice rutilu 
sú jedným z nich.

Na rozdiel od interiérových fotokatalytických náterov je hlavnou 
úlohou ich exteriérových analógov potláčať tvorbu biologických 
vrstiev. Tieto vrstvy sa prednostne tvoria na vlhkých miestach.  
Na obrázku je fotokatalytický náter na omietke. 

Schéma PCO jednotky spoločnosti DUST FREE. Hore: čelný pohľad na plástovú štruktúru fotokata-
lyzátora, dole: pohľad na PCO jednotky zhora
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katalyticky neaktívny, ale zároveň vykazuje 
aj vyššiu absorpciu svetla v celej oblasti UV 
žiarenia a čiastočne aj v oblasti viditeľného 
svetla.

PCO NA SLOVENSKU 
A VO VESMÍRE
Relatívne moderné využitie katalyzátorov na 
báze TiO2 predstavuje čistenie cirkulujúce-
ho vzduchu vnútorných priestorov budov. 
Je pozitívne, že jeden z príkladov takého 
využitia sa začal minulý rok rozbiehať aj na 
Slovensku. Iniciátorom je spoločnosť Gre-
Mi KLIMA zo Žiliny, ktorá sa stala výhrad-
ným dovozcom novej technológie čistenia 
vzduchu americkej spoločnosti DUST FREE 
pomocou fotokatalytickej jednotky PCO 

litnenie vzduchu v rôznych typoch interiérov, 
napríklad od malých až po veľké otvorené 
kancelárie.

Príkladom exkluzívneho využitia fotoka-
talýzy je čistenie vzduchu vo vesmírnych 
objektoch s ľudskou posádkou. Prvýkrát 
bola použitá v 16-dňovom lete raketoplánu 
Columbia vypusteného v októbri roku 1995. 
Návrh novšej fotokatalytickej jednotky pre 
medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS bol prvý 
raz prezentovaný v roku 2016 na Medziná-
rodnej konferencii environmentálnych systé-
mov vo Viedni. V nej sa na aktiváciu povrchu 
katalyzátora používa modré svetlo genero-
vané výkonnými diódami emitujúcimi svetlo 
(LED). Toto riešenie súviselo najmä s rizikami 
spojenými s používaním tradičných ortuťo-
vých výbojok. Ako fotokatalyzátor sa v nich 
použil anatas dopovaný striebrom. Vývoj 
reaktora a jeho testovanie financovalo Ken-
nedyho vesmírne stredisko NASA.

Text a foto prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. 
Prírodovedecká fakulta 

Univerzita Komenského v Bratislave
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(skratka z ang. photocatalytic oxidation). 
Záujem o vlastnú výrobu však prejavilo via-
cero slovenských firiem.

Spôsob čistenia možno ukázať práve na 
tomto príklade. Túto jednotku tvorí malá 
kazeta obsahujúca dve hlavné časti. Prvou 
je fotokatalyzátor vo forme včelieho plá-
stu, druhou je naň nasmerovaný zdroj UV 
žiarenia. Fotokatalyzátor tvorí viaczložková 
zliatina s obsahom spomenutých foriem 
oxidu titaničitého. Plást je navrhnutý tak, 
aby vzduchu kládol čo najmenší prietokový 
odpor, ale zároveň aby bol s ním v čo naj-
lepšom styku. Pretože požiadavky na nízky 
prietokový odpor na jednej strane a dobrý 
styk vzduchu s fotokatalyzátorom na druhej 
strane sú protichodné, dĺžka a veľkosť kaná-
likov plástu sú navrhnuté ako kompromisné 
riešenie v prospech obidvoch požiadaviek. 
PCO jednotky je preto možné inštalovať do 
vzduchotechnických rozvodov a klimatizač-
ných zariadení. Výsledkom je výrazné skva-

Umiestnenie PCO jednotiek DUST FREE vo vzduchotechnickom potrubí. Obrázok venovala spoločnosť 
GreMi KLIMA, s. r. o.

PCO jednotky firmy DUST FREE. Zdroj UV svetla sa nachádza medzi dvomi keramickými matricami.

Fotokatalýza sa používa, a zrejme aj bude používať, na čistenie vzduchu v dlhodobých vesmírnych pro-
jektoch s ľudskou posádkou. Na fotografii je Medzinárodná vesmírna stanica, foto NASA/Roscosmos.


