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ABSTRAKT 

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) rieši len problém zníženia škodlivých emisií CO2 

v atmosfére. Nastáva však problém, čo ak presýtime priestor uskladnenia? 

CO2 ako odpad dosahuje pomerne vysokú čistotu, je tu však možnosť jeho využitia ako 

relatívne lacnej vstupnej suroviny pre ďalšie chemické syntézy. V tejto štúdií sme využili 

heterogénny imobilizovaný systém riasa – Fe-ZSM-Pt na záchyt a chemickú transformáciu 

CO2 na energeticky zhodnotiteľné zlúčeniny. Prídavok riasovej kultúry v heterogénnom 

systéme sme cielene pridali vzhľadom na obsah pomerne aktívneho prírodného 

fotosenzibilizátora chlorofylu a. Výsledky získané technikou SPME-GC-MS v prípade 

riasovej kultúry boli identifikované ako produkty fotodegradačného účinku na bunkové 

membrány, ide o etanol, vyššie alkoholy (C10-C18), estery mastných kyselín (kyselina 

linolová, kyselina palmitová). 

 

 

 

ÚVOD 

Narastanie svetovej populácie a zvyšovanie priemyselnej produkcie, to všetko vedie 

k enormnej spotrebe energie, nestenčujúcej sa miery uvoľňovania toxických látok a 

priemyselných odpadov do ovzdušia, vodných zdrojov a pôdy. Ďalším dopadom je globálne 

otepľovanie a abnormálne klimatické zmeny. Hromadenie nadlimitného CO2 z energetického 

sektoru do atmosféry, výrazne predlžuje globálne účinky skleníkových emisií. Z týchto 

dôvodov nadobúdajú význam technológie zachytávania oxidu uhličitého, ako aj recyklácia 

uhlíka, ktoré prispievajú k riešeniu globálnych klimatických zmien. Medzi recyklačné 

technológie môžeme zaradiť aj fotokatalytické procesy znižovania emisií CO2, redukciou na 

palivá alebo iné zhodnotiteľné organické zlúčeniny, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou 

obnoviteľných zdrojov energie systému. Jedným z cieľov tejto práce je preto utilizácia 

skleníkového plynu – CO2, ktorý ako „nevyčerpateľná“ surovina môže po fotochemickej 

redukcii na rôzne chemické produkty (napr. zložky palív) značne prispieť pri riešení 

problémov súčasnej energetickej a surovinovej krízy, a tým aj pri riešení globálnych 

klimatických zmien. S pomedzi mnohých riešení, ktoré sú navrhované v rámci izolácie CO2, s 

cieľom zmiernenia dôsledkov skleníkových plynov, významné miesto prináleží aj 

mikroorganizmom s fotosyntetickým systémom. Komplexy železa v zeolite ZSM-5 (Fe-ZSM-

5) dosahujú pozoruhodnú redox aktivitu. Heterogénny katalyzátor Fe-ZSM-5 bol úspešne 
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použitý v selektívnej oxidácii metánu na metanol pri izbovej teplote v prítomnosti oxidu 

dusného ako oxidantu1. Vysoko selektívne a aktívne katalytické miesto v Fe-ZSM-5 tvoria 

aktívne atómy železa dispergované v komplexoch, ktoré môžu vytvárať izolované ióny, 

binukleárne komplexy v matici zeolitu2. Priebeh tvorby •OH radikálov uvádza vo svojej práci 

Čík a kol.3, ktorí pracovali s modifikovaným zeolitom Fe-ZSM-5-Pt.  

 

MATERIÁLY A METÓDY 

Fotochemická degradácia CO2 

Na obrázku 1 vidíme pomerne jednoduché diskontinuálne zariadenie pozostávajúce zo zdroja 

CO2 (Messer, 99 %), ktoré vstupuje do  reakčnej zmesi (100 ml) s prietokom 450 ml.min‾1. 

Obsah reakčnej banky tvorí suspenzia (modifikovaný zeolit Fe-ZSM5-Pt, Chlorella kessleri 

voda), ktorá je miešaná (150 ot.min‾1). Emitované fotóny zo zdroja žiarenia (metalhalogénová 

výbojka) prechádzajú cez vodný filter (7,5 cm šírka), ktorý má zabrániť prehrievaniu reakčnej 

banky. Vzdialenosť reakčnej banky od zdroja, vrátane filtra bola 30 cm. 

Počas monitorovacích meraní sa teplota vody vo filtri udržiavala okolo hodnoty 22±2°C. 

Hlavný dôraz bol kladený na parametre v reakčnej zmesi (pH, teplota, obsah O2, CHSK), 

zmena týchto hodnôt v závislosti na dobe expozície žiarenia a ako aj následná identifikácia 

produktov redukcie CO2 nám umožnila navrhnúť možný mechanizmus. Vzorky boli 

v rôznych časových intervaloch odoberané a následne prefiltrované cez filter Millipore 

(Merck), veľkosť pórov 0,45 µm. 

 

 
 

Obrázok 1. Fotoreaktor na redukciu CO2 pod expozíciou UVA-VIS. 

 

V procese fotochemickej degradácie boli sledované parametre ako pH (DENVER Instrument, 

Model 220, USA) a teplota. Zmeny výstupných produktov boli identifikované pomocou TOC, 

NMR, Purge and Trap-GC-FID, Purge and Trap-GC-MS, HPLC, izotachoforézou, ICP 

technikou. 

 

VÝSLEDKY 

V systéme (Fe-ZSM-5-Pt + Chlorella kessleri) máme účinok Pt-senzibilzátora zosilnený 

prídavkom chlorofylu a  z apenuovanej riasy. Suchá biomasa z rias použitá na imobilizáciu 

zeolitu, neprešla deštrukciou bunkovej steny, membrána je neporušená (SEM záznam, obr.2), 

to znamená, že v reakčnom centre je možná aj enzýmová aktivita.  
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Obrázok 2. Záznam suchej riasovej kultúry Chlorella kessleri zo skenovacieho 

elektrónkového mikroskopu. 

 

Zaoberali sme sa  priebehom fotodegradácie CO2 v prítomnosti riasovej kultúry a 

senzibilizátora Fe-ZSM-5-Pt a súbežne sme vyhodnotili vznikajúce produkty. 

Nárast pH na hodnotu 8,42 po 3 hodinovej expozícií v prípade použitej heterogénnej zmesi je 

možné vysvetliť prítomnosťou NH4+ iónov  vznikajúcich z narušenia (fotoexpozícia v 

prítomnosti senzilizátora (Fe-ZSM-5-PT)) bunkovej steny (peptidy, polysacharidy) riasových 

buniek.  

Kombinácia zeolitovej matice s biologickými systémami ponúka významné výhody. 

Anorganická hostiteľská matrica umožní imobilizáciu biozložky, čo je hlavná podmienka pri 

využiteľnosti v aplikáciách (mechanická, chemická a fotochemická stabilita). Vytvorením 

takéhoto systému dáme predpoklad vzniku širokého spektra odvodených materiálov.   

Celkovo možno povedať, že použitie zeolitu na imobilizáciu biomasy z rias je spôsob, ako 

začleniť biosorpčné schopnosti biomasy do bežného technického vybavenia zariadení na 

zníženie koncentrácie CO2, alebo možnosť využitia v budúcnosti aj na úpravu 

kontaminujúcich vôd.   

Hybridizáciou systému prírodnej fotosyntézy riasovej kultúry Chlorella kessleri so 

senzibilizátorom na modifikovanom nosiči Fe-ZSM-5-PT  a variabilita podmienok 

(koncentrácia Fe-ZSM-5-Pt, koncentrácia CO2 vo vode, intenzita žiarenia a doba expozície) 

podmienila vznik širokej škály produktov (obr 3). 
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Obrázok 3. Sumarizácia identifikovaných produktov v priebehu fotodegradácie CO2 

v heterogénnom systéme Fe-ZSM-5-Pt a riasa Chlorella kessleri alebo chlorofyl vo vodnom 

prostredí v závislosti od zmien podmienok. 

 

ZÁVER 

Kombinácia zeolitovej matrice s biologickými systémom ponúka významné výhody. 

Anorganická hostiteľská matrica umožní imobilizáciu biozložky, čo je hlavná podmienka pre 

využiteľnosť a v aplikáciách (mechanická, chemická a fotochemické stabilita). Vytvorením 

takéhoto systému možno predpokladať, že v takomto fotoindukovanom systéme dôjde 

UVA-VIS 

360 min. 
• 1-pentanol   
• 2-etyl-1- 
   hexanol  
• 1-undecanol   
• 1-dodekanol   
• dodekanal 
• 2-butanón   

 

 

 

 

 

 

FAR 

60 min. 
• etanol 
• k. octová 
• etylester k.  
   octovej  
• trichlórmetán 
• hexanal 
•  (Z)-2-hepténal 
• 1-dodecanol 
• n-tridekán-1-ol 
• acetón 
• 1-oktén-3-ón 
• 2,2,6-trimetyl-  
   cyklohexanón 
• (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
•  (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)- 3-butén-2- 
   ón 
 

 

480min. 
• 2-etyl –hexanal 
• 2-etyl-1-hexanol 
• benzotiazol 
• 2,4-dimetyl – 
  cyklohexanol   

 

 

 

 

360 min. 
• 1-oktén-3-ol 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
• 2-butanón 
• 6-metyl-2- 
   heptanón 
• 3-octanón 
  

 

 

 

480 min. 
• hexanal 
• 1-oktén-3-ol 
• 2-butanón 
• 1-oktén-3-ón 
• 2-pentyl-furán 
• iónon 
• 4-(2,2-dimetyl-
• 6-metylén 

   cyklohexyl) 
   -3-butén-2-ón   

• 4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohén-1- 

   yl)-3-butén-2- 

   ón   

180 min. 
• etanol 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
• 1-oktén-3-ol 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• metylénchlorid 
• hexanal 
• 2-butanón 
• acetón 
• iónon 
• 4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón   
• 2,2,6-trimetyl- 
   cyklohexanón 
• 4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
• 1- karbox-   
   aldehyd- 2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 
 

 

 

 

120 min. 
• trichlórmetán 
• hexanal 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
•  (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
•  (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-Butén-2- 
   ón 

180 min. 
• hexanal 
• 2-heptenal 
• 2,2,6-trimetyl- 
   cyklohexanón 
•  (E)-2-oktenal 
• 1-oktén-3-ol 
•  (E,E)-2,4-   
   heptadiénal 
• iónon 
• 1-dodekanol 
undekanol 
 

 

 

 

 

 

360 min. 
• hexanal 
• 2-heptenal  
• 2-butanón 
• 1-oktén-3-óne 
• 5-metyl-3- 
   heptanón  
•2-pentyl-furán 
• 1-oktén-3-ol 
• 2-oktén-1-ol   
• E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyclohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
 

 

 

 

Fe-ZSM5-Pt  +  CO2  +  H2O 

 

 

Živá riasová kultúra Ch. kessleri Sušená riasová kultúra Ch. kessleri 

UVA-VIS 

Chlorofyl 

UVA-VIS 

300 min. 
• etanol 
• 3-metyl-3- 
   hexén-2-ol 
• 3-pentén-2-ón   
• 3-metyl-2- 
   pentanón   

 

120 min. 
• etanol 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
•1R-(1-alpha,2- 
   beta,5-alpha)- 
   5-metyl-2-(1-  
   metyletyl) 
   cyklohexanol 
 

30 min. 
• etylester k. octovej  
• k. šťaveľová 

60 min. 
• etylester k. octovej  
• k. šťaveľová 
• k. mravčia 
• acetaldehyd 

120 min. 
• etylester k. octovej  
• k. mravčia 
• acetón 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 

240 min. 
• etylester k. octovej  
• k. šťaveľová 
• k. mravčia 
• acetaldehyd 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 

30 min. 
• kys. octová 
• etylester k.  
   octovej 

 

90 min. 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• acetón 
 

210 min. 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• acetón 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 

240min. 
• etanol 
• etylacetát 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• hexanal 
• (Z)-2-heptenal 
• acetón 
• 1-oktén-3-ol 
• (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-Butén-2- 
   ón 
• (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 
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k tvorbe širokého spektra odvodených látok. Prídavok riasovej kultúry v heterógennom 

systéme sme cielene pridali vzhľadom na obsah pomerne aktívneho prírodného 

fotosenzibilizátora a chlorofylu a. Náš predpoklad o kombinovanom zosilnenom účinku 

imobilizácie riasy na Fe-ZSM5-Pt bol správny. Výsledky získane technikou SPME-GC-MS 

v prípade riasovej kultúry boli identifikované ako produkty fotodegradačného účinku na 

bunkové membrány, v závislosti od podmienok fotodegradácie CO2 pri použití UVA-VIS 

žiarenia. Predovšetkým ide o vyššie alkoholy (C10-C18), estery mastných kyselín (kyselina 

linolová, kyselina palmitová), nízke odozvy sme získali pre etanol v prípade kombinovaného 

fotokatalyzatóra Fe-ZSM5-Pt-suchá riasová kultúra. Zaujímavé výsledky sme ale pre etanol 

dosiahli v prípade heterogénneho systému Fe-ZSM5-PT-chlorofyl a. Na chromatografických 

záznamoch z HPLC po 180 minútach svietenia sa v roztoku tiež objavujú vyššie aromáty (2 

a viac benzénových jadier). Sú dôkazom rozkladu bunkovej steny spôsobenej fotoxidáciou 

lipidov. 
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