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Abstrakt: 

Táto práca sa zaoberá prípravou adsorbentov pomocou chemickej aktivácie 

a porovnaním adsorpcie organických prchavých látok na vyrobených adsorbentoch. 

V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky z literatúry o adsorpcii, histórii adsorpcie, izotermách 

a adsorbentoch. V praktickej časti tejto práce je preskúmaná metodika prípravy adsorbentov 

na báze čiernouhoľnej smoly. Na základe výsledkov z adsorpcie rôznych organických 

prchavých látok je skúmaný vplyv rôznych druhov, pomerov prímesí a aktivácie vzorky 

adsorbentu. Výsledky boli vyhodnotené pomocou mapy izoteriem, priradenia typu izotermy, 

výpočtu plochy adsorbenta pomocou jednobodovej metódy a pomocou lineárnych metód BET 

a Langmuirovej izotermy. Z rezultátov v praktickej časti bol vypracovaný záver tejto práce.  

Kľúčové slová: 

Adsorpcia, adsorbenty, adsorbáty, izoterma, chemická aktivácia, termogravimeter, 

BET, Langmuir, mapa izoteriem  

Abstract: 

This work deals with the preparation of adsorbents by chemical activation and 

comparing the adsorption of volatile organic substances on produced adsorbents. Theoretical 

section summarizes the findings from the literature about adsorption, adsorption isotherms, 

history of adsorption and adsorbents. In the practical part of this thesis is reviewed 

methodology for the preparation of adsorbents based on coal-tar pitch. Based on the results of 

the adsorption of various organic volatiles is studied the impact of various kinds, ratios of 

impurities and activation of adsorbent samples. Results were analyzed using map of 

isotherms, assignment type isotherms, calculate the surface area of the adsorbent using the 

single point method and using the linear methods of BET and Langmuir isotherm. From the 

results of the practical part were made conclusions of this work. 

Key words:  

Adsorption, adsorbents, adsorbates, isotherm, chemical activation, thermogravimeter, 

BET, Langmuir, map of isotherms  
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1 Úvod  

Porézne pevné látky sú rýchlo rastúcou skupinou anorganických a organických 

zlúčenín. Výskum v oblasti ich syntézy a prírodný základ im dáva sľubný potenciál v oblasti 

inovácií. Veľký pokrok v posledných rokoch bol zaznamenaný u mikroporéznych pevných 

látok, ktoré sa používajú najmä ako adsorbenty a katalyzátory na separáciu a čistenie tekutín. 

Ďalšie sorbenty majú široké spektrum využitia ako napríklad desikanty, katalyzátory alebo 

nosiče katalyzátorov. Iné typy sorbentov sa používajú na separáciu plynov, uskladňovanie 

materiálov, kontrolu znečistenia či ochranu dýchacích ciest. Adsorpčné javy sú dôležité aj v 

mnohých reakciách pevných látok a biologických mechanizmov. Očakáva sa, že v blízkej 

budúcnosti budú ako vysoko technologické nanomateriály prevedené do praxe aj v oblasti 

nanochémie a nanofyziky. Medzi najreprezentatívnejšie porézne pevné látky patrí aktívne 

uhlie a zeolity. Okrem toho, v priebehu posledných  rokov boli vyvinuté nové triedy pevných 

adsorbentov, ako aktivované uhlíkové vlákna a uhlíkové molekulové sitá, fullerény 

a heterofullerény či mikroporézne a nanoporézne sklá. Dôležitým rysom priemyselných 

sorbentov je ich vysoká pórovitosť a spravidla vysoký povrch, rovnako ako špecifické 

sorpčné miesta. To je dôvod, prečo medzi ich najdôležitejšie vlastnosti patrí celkový objem 

pórov, distribúcia veľkosti pórov a špecifický povrch. Pokiaľ ide o veľkosť pórov, je možné 

získať širokú škálu nanoporéznych materiálov, ktoré majú inú geometriu pórov a chemickú 

povahu.       

1.1 Ciele práce 

Ciele tejto práce boli postupne spracované v nasledujúcich bodoch: 

 Laboratórna príprava pevných nosičov, čiže adsorbentov a ich chemická aktivácia. 

 Prevedenie adsorpčných testov jednotlivých vzoriek pomocou termogravimetrického 

reaktora. 

 Spracovanie nameraných údajov do publikovateľnej podoby. 

 Vyhodnotenie výsledkov sorpčnej kapacity nosiča a adsorpčných izoteriem vybraných 

organických látok. 
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2 Teoretická časť 

2.1 Adsorpcia 

Adsorpcia patrí medzi heterogénne procesy. Je to difúzny proces, kedy sa molekuly vo 

forme plynu (adsorbát) alebo kvapaliny (adsorptív) selektívne zachytávajú na povrchu tuhej 

fázy (adsorbent) (viz Obr.1). Látky sú na povrchu zachytené pomocou fyzikálnych (van der 

Waalsových) síl alebo chemickej väzby. Ako adsorbent sa používa napr. aktívne uhlie, 

silikagél alebo zeolity (hlinitokremičitany). Účinnosť adsorpcie sa všeobecne zvyšuje s:  

 nižšou teplotou, 

 vyšším tlakom, 

 väčšou koncentráciou odstraňovanej látky, 

 väčším povrchom adsorbentu. [1] 

 

Obr. 1 Znázornenie adsorpcie molekúl plynu na povrchu pevnej látky [1] 

Ako bolo spomenuté, pod pojmom adsorpcia sa všeobecne rozumie obohatenie jednej 

alebo viacerých zložiek v oblasti medzi dvoma sypkými fázami (medzifázová vrstva).V tomto 

kontexte je jedna z týchto fáz pevná, a druhá tekutina (plyn alebo kvapalina). U niektorých 

systémov (napr. niektoré kovy vystavené vodíku, kyslíku alebo vode), je proces adsorpcie 

sprevádzaný absorpciou, kedy dochádza k prenikaniu kvapaliny do pevnej fázy. Na základe 

toho vznikol spoločný termín sorpcia a s ním súvisiace pojmy sorbent, sorptív, sorbát.  

U niektorých autorov sa tento pojem vyskytuje napríklad pri zavádzaní plynu alebo kvapaliny 

o molekulové sito a podobne. [2] 

Poznáme dva fyzikálne princípy adsorpcie a to fyzisorpciu (fyzikálna adsorpcia)  

a chemisorpciu (chemická adsorpcia). 
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2.1.1 Fyzikálna adsorpcia 

K fyzisorpcii dochádza pri nízkych hodnotách adsorpčnej energie ΔHads, teda keď je 

väzbová energia adsorbovanej molekuly menšia než 50 kJ.mol-1 [1]. Adsorbent je viazaný 

slabými elektrostatickými silami na báze van der Waalsových síl, ktoré môžu byť prerušené,  

a to buď vibráciami mriežky, tepelnými pohybmi alebo tlakovou zmenou. Vďaka dlhému 

dosahu týchto slabých interakcií môže dôjsť k adsorpcii viacerých vrstiev tzv. multivrstvovej 

adsorpcii. Veľmi rýchlo dochádza k ustáleniu rovnováhy. Pevná látka je pre fyzikálnu sorpciu 

tým lepšia, čím väčší má objem adsorpčných pórov a merný povrch. Fyzikálna väzba je 

vratná, tj. znížením tlaku alebo zvýšením teploty sa väzba uvoľní a adsorbát uniká, čím sa 

adsorbent regeneruje. Tento proces sa nazýva desorpcia. Na nasledujúcom obrázku 2 je 

zobrazená adsorpcia molekúl plynu na pevnej látke, taktiež vznik monovrstvy a multivrstvy  

s kapilárnou kondenzáciou v póroch. Akonáhle dosiahnu rovnovážne adsorpčné tlaky 

saturáciu, sú póry kompletne zaplnené adsorbátom a pomocou hustoty použitého plynu sa dá 

vypočítať objem vrstiev (multivrstvy), takisto ako aj celkový objem pórov vo vzorke. 

 

Obr. 2 Proces tvorby monovrstvy a multivrstvy s tzv. kapilárnou kondenzáciou v póroch [1] 

2.1.2 Chemická adsorpcia  

Chemisorpcia je aktivovaná adsorpcia, kedy pri vzniku chemickej väzby (väčšinou 

kovalentnej), nie je na rozdiel od fyzisorpcie možná regenerácia, pretože väzba musí byť 
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rozštiepená (Obr. 3). Dochádza k jednovrstvovej adsorpcii, prípadný vznik ďalších vrstiev 

zapríčiňuje fyzisorpcia. Jedná sa o špecifickú adsorpciu, kedy je väzba závislá na druhu 

adsorbentu, ktorý je schopný naviazať len vybrané adsorbáty. Pomocou adsorpčnej entalpie sa 

dá jednoducho určiť typ adsorpcie. Ak je hodnota adsorpčného tepla cca 50 – 400 kJ/mol [3], 

tak sa jedná o chemisorpciu, u fyzisorpcie pod 50 kJ/mol [1]. Na presnejšie zistenia potom 

slúžia spektroskopické metódy. 

 

Obr. 3 Znázornenie vzniku väzieb pri fyzisorpcii (vľavo) a chemisorpcii (vpravo) [1]  

2.1.3 Desorpcia 

Ako už bolo spomenuté v kapitole o fyzikálnej adsorpcii, pod pojmom desorpcia 

rozumieme obrátenie adsorpčného procesu. Adsorpčný účinok Van der Waalsových síl, ktoré 

sa prejavujú u fyzikálnej adsorpcie, sa zmenou podmienok natoľko zníži, že adsorbované 

látky sa uvoľňujú z adsorbentu späť do plynnej fázy.  

Postupy, ktoré sa používajú pri fyzikálnej adsorpcii: 

 Teplota – zvýšením pôvodnej teploty sa zvýši kinetická energia 

adsorbovaných molekúl čo zapríčiní zníženie účinku príťažlivých Van der 

Waalsových síl natoľko, že sa uvoľnia adsorbované látky. Používa sa para 

(regenerácia s vodnou parou), ohriaty dusík, vzduch alebo inertné plyny. 

 Tlak – znížením parciálneho tlaku adsorptíva v okolí adsorbentu dôjde k 

zoslabeniu účinku Van der Waalsových síl a adsorbované molekuly sú 

uvoľnené z povrchu adsorbentu. 

 Extrakcia – adsorbované molekuly v kvapalnej fáze sú desorpciou rozpúšťané 

do extrahovadla. [3] 

Obvykle sa používajú dva typy adsorpčne – desorpčných procesov: 

TSA – Temperature swing adsorption, adsorpcia so zmenou teploty.  

PSA – Pressure swing adsorption, adsorpcia so zmenou tlaku. 
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2.1.4 Kvalitatívny popis adsorpcie 

Adsorpčná izoterma 

Ak je zachovaná konštantná teplota, potom daný systém adsorbent-adsorbát x/m závisí 

na relatívnom tlaku , a rovnováha môže byť reprezentovaná ako tzv. adsorpčná izoterma 

�

�
= ƒ	(�)�	[� = ���š�����á]      (1)  

kde:  

 

 

Vyjadruje závislosť adsorbovaného množstva plynu na jej parciálnom tlaku pri 

konštantnej teplote. Grafické vyjadrenie tejto rovnice predstavuje adsorpčná izoterma ako 

môžeme vidieť na obrázku 4. [1] 

S rastúcim tlakom sa naadsorbované množstvo zväčšuje. Pri plyne, ktorý je pod svojou 

kritickou teplotou, sa relatívny tlak rovná pomeru rovnovážneho tlaku adsorbátu k 

saturačnému tlaku adsorbátu pri teplote T (viz rovnica 2). 

� = ƒ	 �
�

��
�
�
[� = ���š�����á]  (2)  

Kde: 

 

 

 

� hmotnosť adsorbátu (g) 

� hmotnosť adsorbentu (g) 

� relatívny tlak (Pa) 

� teplota (K). 

� rovnovážny tlak adsorbátu (Pa) 

�� saturačný tlak adsorbátu (Pa) 

� relatívny tlak (Pa) 

� teplota (K). 
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Obr. 4 Grafické znázornenie adsorpčnej izotermy, kde Ps je saturačný tlak [4] 

Adsorpčná izobara 

Izobaru dostaneme ako závislosť naadsorbovaného množstva látky na teplote za 

konštantného relatívneho tlaku tohto plynu, ako je uvedené v rovnici 3. [5] 

�

�
= ƒ	(�)		[� = ���š�����ý]  (3)  

Kde: 

 

 

 

 

Obr. 5 Adsorpčná izobara a )fyzikálnej adsorpcie b) chemickej adsorpcie [4] 

Rozdiel v izobarách je užitočný pri rozlišovaní fyzikálnej a chemickej adsorpcie. Na 

obrázku 5 izobara fyzikálnej adsorpcie ukazuje, že x/m klesá s nárastom teploty, chemisorpcia 

ukazuje počiatočný nárast s teplotou a potom očakávaný pokles. Počiatočné zvýšenie nastane 

vzhľadom k tomu, že dodané teplo pôsobí ako aktivačná energia pri chemisorpcii. [4] 

� hmotnosť adsorbátu (g) 

� hmotnosť adsorbentu (g) 

� relatívny tlak (Pa) 

� teplota (K). 

a) b) 
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Adsorpčná izostera 

Adsorpčná izostera vykreslená na obrázku 6, udáva závislosť parciálneho tlaku plynu 

na teplote pri konštantnom adsorbovanom množstve (viz rovnica 4). [5] 

� = ƒ(�)		 �
�

�
= konštantné� (4)  

Kde:                        

 

 

 

 

Obr. 6 Typická adsorpčná izostera [6] 

Najčastejšie sa v praxi experimentálne údaje uvádzajú vo forme izoteriem, zväčša sa 

totiž adsorpčný proces sleduje pri konštantnej teplote. Používanie izobár je menej časté, ale sú 

užitočné pri zisťovaní mechanizmu adsorpcie v určitom systéme, ako aj či sa jedná o viac 

typov adsorpcie. Izostery sú zriedkavé ale používajú sa pre výpočet teploty pri meraní 

adsorpcie pri dvoch alebo viacerých teplotách, za použitia Clasius-Clapeyronovej rovnice. [2] 

Pretože všetky tri typy funkcií sú navzájom prepojené je možné získať interpretáciu 

každej z nich zo zostávajúcich dvoch. Napríklad, z adsorpčných izoteriem pre daný systém pri 

niekoľkých teplotách, možno získať izobary a izostery. Podobne tak aj izotermy sa dajú 

získať z izobár a izosteriem. 

x hmotnosť adsorbátu (g) 

m hmotnosť adsorbentu (g) 

p relatívny tlak (Pa) 

T teplota (K). 

�

�
  = const. 

T 
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2.1.5 Tvary adsorpčných izoteriem 

Ako už bolo spomenuté adsorpčná izoterma je najrozšírenejšie používaná metóda, 

reprezentujúca rovnovážne stavy adsorpčného systému. Môže nám podať užitočné informácie 

o adsorbáte, adsorbente ako aj adsorpčnom procese. Pomáha pri určovaní plochy povrchu 

adsorbentu, objemu pórov, distribúcii ich veľkostí, tepla adsorpcie, a relatívnej schopnosti 

adsorpcie plynov alebo par na daný adsorbent.  

Všetky izotermy sa dajú priradiť svojím tvarom do niektorého zo šiestich základných 

tvarov, ktoré charakterizujú daný systém podľa medzinárodnej organizácie pre čistú 

a aplikovanú chémiu IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). 

Klasifikácia izoteriem bola zverejnená v roku 1985 viz. obrázku 7. [7] 

 

Obr. 7 Klasifikácia izoteriem podľa medzinárodnej organizácie IUPAC [2] 

Pre izotermu typu I je charakteristický konkávny priebeh v oblasti nízkych tlakov. 

Tento typ sa dá interpretovať Langmuirovým modelom. Zo začiatku množstvo adsorbovanej 

látky rapídne stúpa, až dosiahne svoje maximum. Tento typ je charakteristický 

pre chemisorpčné izotermy a mikroporézne materiály. Veľkosť pórov udáva strmosť 

izotermy.  

Izotermu typu II charakterizujú dva zlomy. Prvý zlom je konkávny a podobný typu I, 

vtedy dochádza k zaplňovaní povrchu monovrstvou. Pri vyšších tlakoch vzniká multivrstva a 

krivka konvexne vzrastie. Je charakteristická pre neporézne a makroporézne materiály, ktoré 

pri vyšších tlakoch umožňujú neobmedzenú adsorpciu. 
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Izoterma typu III je konvexná v celom rozsahu tlakov, čo značí slabú interakciu plyn-

vzorka (napr. organické polyméry). V praxi je táto izoterma menej zvyčajná.  

Izoterma typu IV je podobná izoterme typu II, avšak v oblasti s vyššími tlakmi 

dochádza k adsorpčnej hysterézii. To súvisí s plnením mezopórov (prejavuje sa tu kapilárna 

kondenzácia v mezopóroch) a s vyprázdňovaním pórov pri nižších tlakoch, než pri ktorých sa 

zaplňujú. Táto izoterma je obvyklá u mezoporéznych materiálov a pomocou tvaru hysteréznej 

slučky môžeme charakterizovať veľkosť a tvar pórov.  

Izoterma typu V určuje, podobne ako izoterma typu III, slabú interakciu medzi 

adsorbátom a adsorbentom, kde póry daného adsorbentu spôsobujú hysteréziu. Tento typ 

izotermy je veľmi ojedinelý. 

Posledná izoterma typu VI (tzv. kroková) je charakteristická pre materiály 

s homogénnym povrchom a súvisí s vrstvo-vrstvou adsorpciou na veľmi jednotných 

povrchoch. Je taktiež veľmi vzácna. [7] 

2.1.6 Kapilárna kondenzácia 

Pri riešení značnej časti problémov v priemysle je správne porozumenie adsorpčných 

izoteriem veľmi dôležité. Konkrétne, napríklad pri bezpečnom a efektívnom skladovaní, 

manipulácii a transporte plynov, bolo navrhnuté, že pred dopravou by mohli byť horľavé 

plyny adsorbované do iných látok a po príchode by boli uvoľnené do valcov. Úspech tejto 

metódy závisí na schopnosti uskladnenia veľkého množstva plynov v póroch sorbentu. 

V tomto procese je dôležitý jav kapilárnej kondenzácie, kedy dochádza pri vyšších 

rovnovážnych tlakoch k tvorbe multivrstvy. Ak vzorku tvorí porézny či práškový materiál 

disperzného charakteru, do pórov alebo medzičasticového priestoru sú molekuly plynu 

vťahované väčšou silou a plyn v týchto miestach ma tendenciu skondenzovať skôr ako na 

povrchu vzorky. [2] V niektorých prípadoch, môže mať adsorbovaná tekutina väčšiu hustotu 

než odpovedajúca nenaadsorbovaná tekutina, čo umožňuje uskladnenie veľkého množstva 

látky vo vnútri materiálu. Na zvolenie vhodného materiálu k preprave a skladovaniu plynov 

pomocou tejto metódy, sú potrebné znalosti o adsorpčnom správaní tohto materiálu.  

Toto je len jeden z mnohých príkladov problémov, ktoré vyžadujú znalosť 

adsorpčných javov. Väčšina analýz adsorpčných rovnováh prebieha klasifikáciou izoterm, no 

v prípade kde dôjde ku kapilárnej kondenzácie sa zobrazia hysterézne slučky. Podobne ako 

adsorpčné izotermy tak aj hysterézne slučky boli klasifikované do systému podľa 

medzinárodnej organizácie IUPAC (typy H1 – H4), ktorý nám zobrazuje obrázok 8. [8] 
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Obr. 8 Klasifikácia hysteréznych slučiek [9] 

Klasické vysvetlenie hysterézie je založené na zmene geometrie slučky počas 

adsorpcie a desorpcie. Podľa tejto klasifikácie, typ H1 je často spájaný s poréznymi 

materiálmi predstavujúcimi úzku distribúciu relatívne jednotných pórov s valcovým tvarom. 

Materiály, ktoré môžu viesť k hysterézii typu H2 obsahujú zložitejšiu štruktúru pórov, 

v ktorej sú dôležité sieťové efekty (napr. zablokovanie/vsakovanie pórov).  Izotermy 

s hysteréziou typu H3 nevykazujú žiadnu obmedzujúcu adsorpciu pri vysokej hodnote p/p0. 

Toto správanie môže byť spôsobené napríklad existenciou nepevných agregátov doskovitých 

častíc alebo zhlukov pórov v tvare štrbín. Pri tomto type sa neočakáva poskytnutie 

spoľahlivého vyhodnotenia rozdelenia veľkosti pórov alebo celkového objemu pórov. Typ 

H4 hysteréznej slučky je zvyčajne pozorovaný u zložitých materiálov, ktoré obsahujú ako 

mikropóry tak aj mesopóry. [10] 

2.1.7 Izotermy 

Adsorpčná izoterma nám môže poskytnúť užitočné informácie o adsorbáte, 

adsorbente, a procesu adsorpcie. Pomáha pri stanovení povrchu adsorbentu, objemu pórov a 

distribúcie ich veľkosti, tepla adsorpcie či relatívnej nasiakavosti plynu alebo pary na danom 

adsorbente. [6] 
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Parametre adsorpčných izoteriem sa zvyčajne dajú nájsť metódami lineárnej alebo 

nelineárnej regresie experimentálnych dát. Lineárna metóda najmenších štvorcov s lineárne 

transformovanými rovnicami modelov izoteriem bola široko používaná metóda k potvrdeniu 

experimentálnych dát a izoteriem pomocou koeficientu determinácie. Napriek tomu, bolo 

v minulosti dokázané, že v závislosti na spôsobe, akým je rovnica izotermy linearizovaná, 

distribučná chyba mení nepresnú rovnicu na vhodnejšiu alebo nevhodnejšiu. Teda, pre odhad 

parametrov rovnovážnej izotermy by bolo nevhodné použiť techniku linearizácie. Súčasné 

štúdie ukazujú, že nelineárna metóda ponúka zrovnateľnú alternatívu. [11] 

Koeficient determinácie, ktorý predstavuje percento variability v závislej premennej 

(rozptyl okolo strednej hodnoty), sa používa na analýzu stupňa vhodnosti izotermy 

a kinetických dát s experimentálnymi dátami. Jeho hodnota sa môže meniť od 0 do 1, kde 

Spearmanov korelačný koeficient a štandardná odchýlka relatívnych chýb sú individuálne 

stanovené na posúdenie celkovej korelácie a rozptýlenie jeho relatívnych chýb. [12] 

Bolo odvodných niekoľko rovníc adsorpčných izoteriem (viz Tab. 1). Za dôležité 

adsorpčné izotermy sú považované- Langmuirova, Freundlichova, Temkinova, Brunauer-

Emmett-Tellerova (BET) a Dubininova rovnica. Prvé tri rovnice izotermy sú veľmi dôležité 

pri chemisorpcii, hoci Langmuirova a Freundlichova izoterma sú rovnako dôležité pre 

fyzisorpciu. Pre analýzu fyzikálnej adsorpcie plynov a pár na poréznych uhlíkových atómov 

sú veľmi dôležité rovnice BET a Dubinin. 

Redlich-Petersonova izoterma je špeciálnym prípadom Langmuirovej izotermy kedy 

sa hodnota exponentu Redlich-Petersonovej izotermy � rovná jednotke. [11] 

K dispozícii sú tri možné teoretické prístupy k odvodeniu adsorpčnej izotermy: 

 Kinetický prístup 

 Štatistický prístup 

 Termodynamický prístup 

V kinetickom prístupe, stav rovnováhy nastane, keď miera adsorpcie je rovná rýchlosti 

desorpcie pri rovnováhe. Porovnaním dvoch stupňov možno získať rovnicu izotermy.  

V štatistickom prístupe, rovnovážna konštanta je zastúpená v pomere deliacich funkcií 

voľných miest, adsorbovaných molekúl a plynných molekúl. Rovnica izotermy môže byť 

získaná porovnaním tohto pomeru k odpovedajúcemu pomeru koncentrácií. Tento prístup má 

tú výhodu, že dáva číselnú hodnotu konštante, ktorá nemôže byť hodnotená na základe 

pohybového prístupu.  
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Rovnováha tiež môže byť ustálená termodynamicky. Buď pomocou podmienok, kedy 

vykonaná práca k prenosu nekonečného množstva plynu z plynnej fázy na povrch adsorbentu 

pri konštantnej teplote je nulová alebo druhou alternatívou, ktorou je Gibbsova adsorpčná  

rovnica. [6] 

Tab. 1 Prehľad jednotlivých typov izoteriem (Foo a Hameed, 2009) [12] 

Izoterma Nelineárna forma Lineárna forma Osi y a x Referencie 
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 log	�� log ��  vs log	�� [14] 

Dubinin-

Radushkevich 
�� − (��)exp(−����

�) ln (��) = ln (��) − ����
�	 ln (��)	vs �� [15] 

Tempkin �� =
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��
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��
ln�� + �

��

��
�ln�� ��  vs ln �� [16] 

Flory-Huggins 
�
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log �
�
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log �
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Radke-

Prausnitz 
�� =

�������
��

��� + ����
��
�� - - [24] 
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BET2
* �� =
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(1− �/��)[1+ (���� − 1)	�/��]
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=
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��(���/�
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	vs 
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 [25] 

FHH ln	�
��

��
� = −

�

��
�
��

���
�
�
 - - [26] 

MET �� = �� �
�

��(�� ��⁄ )
�
� �⁄

 - - [27] 

*1 -  model pre kvapalné adsorbáty vyjadrené pomocou rovnovážnej koncentrácie 
   2 – model pre plynné adsorbáty vyjadrené pomocou relatívneho tlaku 

Vysvetlenie symbolov v tabuľke 1. 

 Popis jednotka 

�� exponent modelu Khanovej izotermy (-) 

�� konštanta Redlich-Petersonovej izotermy (1/mg) 

���  konštanta modelu izotermy Radke-Prausnitz (-) 

�� konštanta modelu Sipsovej izotermy (L/mg) 

��  konštanta Tothovej izotermy (L/mg) 

� konštanta Koble-Corriganovej izotermy  (Lnmg1-n/g) 

�� rovnovážna konštanta Tempkinovej izotermy (L/g) 

� konštanta Langmuirovej izotermy (dm3/mg) 

�� konštanta modelu Khanovej izotermy (-) 

�� konštanta Tempkinovej izotermy (-) 

� konštanta Koble-Corriganovho modelu   (L/mg)n 

���  konštanta modelu Dubinin-Radushkevich (-) 

�� rovnovážna koncentrácia adsorbátu (mg/L) 

�� koncentrácia adsorbátu  na začiatku adsorpcie (mg/L) 

�� koncentrácia adsorbátu pri vytvorení monovrstvy (mg/L) 

���� závislosť BET adsorpčnej izotermy na energie  povrchovej interakcie (L/mg) 

� medzivrstvová vzdialenosť (m) 

� konštanta izotermy Dubinin-Radushkevitch (-) 

� stredná hodnota voľnej energie (kJ/mol) 

� exponent izotermy Redlich-Peterson (-) 

∆�° zmena Gibbsovej energie (kJ/mol) 

� konštanta izotermy MacMillan-Teller (MET) (-) 

��� konštanta izotermy Dubinin-Radushkevitch (mol2/kJ2) 

�� Hillova konštanta (-) 

�� konštanta Freudlichovej izotermy súvisiaca s adsorpčnou kapacitou (mg/g) (dm3/g)n 

��� rovnovážna konštanta izotermy Flory-Huggins (L/g) 
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�� konštanta Langmuirovej izotermy (L/mg) 

�� konštanta Redlich-Petersonovej izotermy (L/g) 

�� konštanta modelu Sipsovej izotermy (L/g) 

��  konštanta Tothovej izotermy (mg/g) 

� intenzita adsorpcie (-) 

��� konštanta modelu izotermy Flory-Huggins (L/g) 

�� Hillov kooperačný koeficient väzbových interakcií (-) 

� číslo parametra (-) 

�� množstvo adsorbátu v adsorbente pri rovnovážnom stave (mg/g) 

��,����  vypočítaná koncentrácia adsorbátu v rovnovážnom stave (mg/g) 

��,���� nameraná koncentrácia adsorbátu v rovnovážnom stave (mg/g) 

�� teoretické presýtenie kapacity izotermy (mg/g) 

��� maximálna adsorpčná schopnosť saturácie Hillovej izotermy (mg/L) 

�� maximálna kapacita pokrytia monovrstvou (mg/g) 

� inverzná sila vzdialenosti od povrchu (-) 

��  konštanta modelu izotermy Radke-Prausnitz (-) 

� univerzálna plynová konštanta (8.314 J/mol K) 

�� koeficient korelácie (-) 

�� faktor separácie (-) 

� konštanta Tothovej izotermy (-) 

� Teplota (K) 

� stupeň pokrytia povrchu (-) 

� 
konštanta Frenkel-Halsey-Hillovej izotermy, r je znak pre inverznú silu vzdialenosti 

od povrchu 

(J mr/mole) 

�� konštanta modelu izotermy Radke-Prausnitz (-) 

�� konštanta modelu Sipsovej izotermy (-) 

2.1.8 Kinetika a dynamika adsorpcie 

Počas adsorpcie sa prednostne obsadzujú priestrannejšie voľné miesta nasledované 

postupne menšími oblasťami. U nich už musia aromatické molekuly zaujať naklonenejšiu 

rovinu s interakciami o nižšej energii. Rovnako tak, ako sa zvyšuje veľkosť molekuly, je 

molekula nútená prijať vertikálnejšiu orientáciu (napr. vzhľadom k ílovým vrstvám, ktorých 

sférické obmedzenia vedú k celkovej nižšej sorpčnej schopnosti) [28]. 

V priemyselnom využití adsorbentov je časová závislosť adsorpcie na tuhých 

predmetov pomenovaná ako adsorpčná kinetika. Dynamika adsorpcie je všeobecnejší pojem, 

ktorý sa zaoberá časovým vývojom adsorpčných procesov v adsorpčnom zariadení a iných 

priemyselne využívaných jednotiek. S rozvojom teórie rovnovážnej adsorpcie na 

heterogénnych pevných povrchoch, bola tiež vyvinutá teória adsorpčno-desorpčnej kinetiky 

na heterogénnych povrchoch. [29] 
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Na nasledujúcom obrázku 9 je zobrazený mechanizmus transportu zložky, ktorá sa 

adsorbuje. Pretože jednotlivé kroky nasledujú za sebou, celkovú rýchlosť procesu určuje dej, 

ktorý je najpomalší. Tento dej označujeme za riadiaci dej. Najčastejšie sa proces popisuje 

vzťahom pre riadiaci dej a na ostatné deje sa používa korekcia. [30] 

 

Obr. 9 Transport adsorbujúcej sa zložky ( a- difundujúca zložka v pevnej fáze, b- 

adsorbovaná zložka vo vrstve na vnútornom povrchu, c- zložka v tekutej fáze v póroch). [30]  

Na obrázku 9 sú očíslované tieto deje: 

1. Miešanie tekutiny a teda aj adsorbujúcej sa zložky medzi rozličnými časťami 

výmenníku hmoty (konvekcia, axiálna disperzia). 

2. Transport zložky medzi tekutinou v okolí a vonkajším povrchom zŕn adsorbenta. 

3. Difúzia v tekutej fáze v póroch vnútri častíc adsorbentu (väčšina adsorbentov, 

anorganické zeolity a niektoré meniče iónov). 

4. Reakcie na fázových rozhraniach (tento dej je obvykle veľmi rýchly, rozličné 

spôsoby transportu zložky sa vyjadrujú aj vo forme zdanlivých rýchlosti reakcie, 

vďaka čomu sa zjednodušuje matematický popis). 

5. Difúzia v sorbovanom stave (v homogénnej fáze, akou je pevná látka, gél či 

kvapalina alebo vo vrstve na povrchu póru – difúzia vo fáze častice). [30] 

V tekutinách s veľkou koncentráciou transportovanej zložky sa rýchlosť procesu, 

všeobecne s vyššou pravdepodobnosťou riadi difúziou vo fáze zŕn adsorbentu (krok 5), avšak 

pri malej koncentrácii zložky sa dej pravdepodobne riadi krokmi súvisiacimi s odporom 

v tekutine (tj. 1, 2 alebo 3). 

Rozdiel medzi krokmi 3 a 5 spočíva v tom, že sú od seba oddelené krokom 4, preto sa 

odohrávajú v odlišných skupenstvách. Rýchlosti krokov 3, 4 a 5 sú nezávislé na konkrétnom 
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zariadení, pokiaľ je rovnaká veľkosť častíc adsorbentu a hybná sila adsorpcie. Naopak 

príspevky krokov 1 a 2 silne závisia na konštrukcii zariadenia. [30] 

Multi-disperzné modely ponúkajú presnejší kvantitatívny opis. Difúzne procesy 

v multi-disperznom (multi-poróznom) systéme, sú takmer vždy komplikované efektmi 

aktivovanej difúzie a molekulového sita. V druhom prípade, adsorpcia na menších póroch je 

vylúčená, pretože molekuly adsorbátu sú príliš veľké aby prenikli do týchto menších 

objemových priestorov. Aktivovaná difúzia nastáva, keď sú rozmery molekúl adsorbátu len 

o niečo menšie ako priemer pórov. V dôsledku toho, pri nízkych teplotách molekuly 

adsorbátu majú dostatočnú kinetickú energiu na prienik do pórov. Aktivovaná difúzia je 

potvrdená, ak sa znižuje čas dosiahnutia rovnováhy pri meraní izotermy za vyššej teploty. 

V týchto prípadoch, môže vyššie uvedený penetračný odpor povrchu hrať rozhodujúcu úlohu 

pri rýchlosti. U neporéznych a makroporéznych pevných látok, môže byť vnútorná difúzia 

zanedbaná. V tomto prípade, je adsorpčná kinetika určená vonkajšou difúziou 

a molekulárnymi adsorpčno-desorpčnými procesmi. [29] 

2.2 Adsorbenty 

Adsorbent je látka, ktorá je na svojom povrchu schopná viazať atómy, molekuly 

druhej látky - adsorbátu. 

Postupne boli vyvíjané rôzne typy sorbentov pre rôzne typy účelov. Pred prvou 

svetovou vojnou nimi boli uhlíkové adsorbenty, počas obdobia medzi prvou a druhou 

svetovou vojnou to bolo aktívne uhlie, gély kyseliny kremičitej a oxidov hliníka. Po druhej 

svetovej vojne však nastal revolučný pokrok v dôsledku objavenia a používania syntetických 

zeolitov. [29] 

Hustota povrchu adsorbentov je rádovo 106 m-1 a tomu zodpovedá hodnota priemeru 

pórov v jednotkách až desiatkach nanometrov. S výnimkou molekulárnych sít, obsahuje 

každý adsorbent póry rozličných priemerov. Veľkosť priemeru pórov adsorbenta závisí na 

technológii jeho výroby. Naproti tomu, molekulárnej sita majú všetky póry rovnako veľké, 

závislé iba na štruktúre adsorbenta. [30] 

Množstvo, ktoré adsorbujú sorbenty je zhruba úmerné množstvu veľkosti ich povrchu. 

Výsledkom je, že komerčné adsorbenty sú vysoko porézne, s povrchovými oblasťami typicky 

z niekoľkých stoviek metrov štvorcových na gram. Veľkosť niektorých špecializovaných 

adsorbentov je až 3 000 m2/g. [32] 

Adsorbenty sa rozdeľujú podľa viacerých hľadísk, napr. podľa pôvodu do troch tried: 

uhlíkaté materiály, anorganické materiály, syntetické polyméry. Ďalej sa rozdeľujú na 
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hydrofóbne (aktívne uhlie, polyméry) a hydrofilné (silikagél, aktivovaný oxid hlinitý, zeolity), 

podľa toho či sú schopné na svojom povrchu adsorbovať molekuly vody. 

Patria tu: 

Oxid hlinitý (Al2O3): syntetický porézny kryštalický gél vo forme granúl, ktoré majú 

rôzne veľkosti, ktoré majú povrchovú plochu v rozmedzí 200 až 300 m2 g-1 [33]. V prírode sa 

vyskytuje oxid hlinitý vo forme bauxitu. Má pórovitú kryštalickú štruktúru a plochu v rozsahu 

25-250 m2 g-1 [33]. Al2O3 bol študovaný rôznymi pracovníkmi, najmä pri technológií 

odstraňovania farieb.  

Silikagél: pripravuje sa koaguláciou koloidnej kyseliny kremičitej (H2SiO3), ktorá 

tvorí porézne a nekryštalické granule rôznej veľkosti. Má väčšiu povrchovú plochu v 

porovnaní s oxidom hlinitým, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 250 do 900 m2.g-1 [33]. Rôzny 

pracovníci skúmali adsorpciu základných farieb na silikagélu, aj keď bola jeho adsorpčná 

kapacita vysoká, nevýhodou je jeho cena. 

Zeolity: dôležité mikroporézne adsorbenty , ktoré sa vyskytujú v prírode alebo môžu 

byť pripravené synteticky. V súčasnej dobe, okrem 40 prírodných zeolitov, je 

kryštalograficky rozpoznaných 120 syntetických typov štruktúr. Omnoho viac je ich 

popísaných, avšak doposiaľ nerozlúštených pomocou vhodných štruktúrnych metód. [29] Sú 

považované za selektívne adsorbenty. Dochádza u nich k výmene iónov a molekulárnej 

adsorpcii. Zeolity sa využívajú k odstraňovaniu farieb a iných znečisťujúcich látok. Okrem 

zeolitov, v roku 1934 Adams a Holmes [33] dokázali , že fenol-formaldehydové živice 

vykazujú výmenné katiónové vlastnosti . To viedlo k vývoju živíc rôznych typov, ktoré sa 

používajú ako adsorbéry cez katiónový alebo aniónový výmenný mechanizmus, akými sú 

fenolové živice, polystyrén, polystyrén sulfonát, sulfónované fenolové živice, 

aminopolystyrén a iné. [33] 

2.2.1 Aktívne uhlie 

Aktívne uhlie zahŕňa širokú škálu spracovaných materiálov na základe amorfného 

uhlíku. V skutočnosti nejde o amorfný materiál ale o materiál, ktorý má mikrokryštalickú 

štruktúru. Aktívne uhlie má vysoko rozvinutú porozitu a o to väčšiu plochu povrchu. Jeho 

príprava spočíva v dvoch hlavných krokov: karbonizácia surového uhlíkového materiálu pri 

teplote približne 800°C v inertnej atmosfére a aktivácia produktu po karbonizácii. Teda, na 

aktívny uhlík môžu byť prevedené všetky uhlíkové materiály, aj keď výsledný produkt bude 

mať odlišné vlastnosti, závisiac od povahy suroviny, aktivačného činidla, aktivačného procesu 
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a podmienok karbonizácie. [1] Bližšia schéma výroby aktivovaného sorbentu na báze uhlia, je 

opísaná na obrázku 10. 

 

Obr. 10 Všeobecná schéma procesu produkcie aktivovaného uhlia [33] 



19 
 

Počas procesu karbonizácie, väčšina heteroatómov prvkov akými sú kyslík, vodík, 

a dusík, sa uvoľňujú ako prchavé plyny pyrolytickým rozkladom suroviny. Zvyšok 

základných atómov uhlíka sa zoskupuje do komínov (kôpok) vytvorených z plochých, 

aromatických listov prekrížených náhodným spôsobom. Tieto aromatické listy sú 

nepravidelne usporiadané, čím sú ponechávané voľné medzery, ktoré keď sa nahromadia 

vytvárajú póry, vďaka ktorým sú aktivované uhlíky vynikajúce adsorbenty. Počas 

karbonizácie sú tieto póry vyplnené dechtovou hmotou, produktmi rozkladu alebo sú aspoň 

čiastočne blokované neusporiadaným uhlíkom. Táto štruktúra pórov v uhlíkovom zbytku po 

karbonizácií sa ďalej rozvíja a zvyšuje počas procesu aktivácie, ktorý prevádza surový 

skarbonizovaný materiál do formy, ktorá obsahuje maximálny počet náhodne distribuovaných 

pórov rôznych veľkostí a tvarov, čo vedie k väčšej a rozšírenejšej ploche povrchu výrobku. 

Aktivácia uhlíkového zbytku sa zvyčajne vykonáva vo vzdušnej atmosfére, atmosfére oxidu 

uhličitého, alebo pary v teplotnom rozmedzí od 800°C do 900°C. To má za následok oxidáciu 

niektorých častí zbytku na úkor ostatných, „takže kým prebieha spaľovanie, prebieha aj 

preferenčné leptanie“. Čím, sa dosiahne vytvorenie veľkého vnútorného povrchu, 

v niektorých prípadoch aj viac ako 2500 m2.g-1. [1], [34] 

Používanie aktívneho uhlia ako podpory pre odstránenie organických látok je 

odôvodnené od jeho charakteristickej veľkej povrchovej plochy, poréznej štruktúry, vysokej 

adsorpčnej kapacity a chemickej povahy. [35] 

Aktívne uhlie môže mať práškovitú formu (PAC, častice menšie ako 0,18 mm)  alebo 

granulovitú formu (GAC, extrudované a vo forme pelliet), ktoré tvoria väčšinu dopytu (viz 

Obr. 11). Peletizované aktívne uhlie sa všeobecne pripravuje z práškového uhlia, ktoré sa 

zhlukuje vhodným spojivom a potom fyzikálne aktivuje. Tento typ aktívneho uhlia sa vyrába 

špeciálne pre použitie v procesoch s parnou fázou. [33] 

Existujú ale aj iné, novšie formy aktívneho uhlia, ktoré získavajú svoju pozornosť. 

Medzi ne patria vlákna (prevažne z izotropického uhlia a ropnej smoly), tkaniny (napr. z 

viskózneho hodvábia) a plste, ktoré sú veľmi užitočné pri rozličných nových aplikáciách 

s plynnou fázou. [34] 
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Obr. 11 Aktívne uhlie [4] 

Faktory, ktoré ovplyvňujú adsorpčnú schopnosť aktívneho uhlia : 

Typy adsorbovaných zlúčenín: vo všeobecnosti sa lepšie adsorbujú zlúčeniny s vysokou 

molekulovou hmotnosťou, nižším tlakom nasýtených pár, vyšším bodom varu a vysokým 

refrakčným indexom. 

Koncentrácia: čím je vyššia koncentrácia, tým sa naadsorbuje väčšie množstvo adsorbátu. 

Teplota: čím je nižšia teplota, tým je vyššia adsorpčná kapacita. 

Tlak: čím je vyšší tlak, tým sa lepšie adsorbujú zlúčeniny. 

Vlhkosť: čím je nižšia vlhkosť vzduchu, tým je adsorpčná kapacita vyššia. [37] 

2.3 História a spôsoby využívania adsorpcie 

Aktívne uhlie bolo používané počas mnoho storočí vo forme skarbonizovaného 

dreveného uhlia. Už v starovekom Egypte používali uhlie v medicíne, alebo v Indii 

ním Hinduisti čistili pitnú vodu. V priemyselnom meradle sa prvýkrát začalo používať 

začiatkom dvadsiateho storočia pri rafinácií cukru. Toto aktívne uhlie bolo pripravené 

karbonizáciou zmiešaného materiálu rastlinného pôvodu v prítomnosti chloridov kovov alebo 

aktiváciou spáleného materiálu oxidom uhličitým alebo vodnou parou. Kvalitnejšie 

adsorbenty svoju pozornosť získali počas prvej svetovej vojny, keď nimi boli vypĺňané 

plynové masky na ochranu pred nebezpečnými plynmi a výparmi. [1] 

V nasledujúcich tabuľkách 2 a 3 je uvedený historický vývoj procesov spojených 

s adsorpciou. 
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Tab. 2 Chronológia od skorých adsorpčných experimentov (A. Da˛browski, 2001)[29] 

Rok Predstaviteľ Význam 

3750 pr. n. l. Egypťania a Sumeri Využitie dreveného uhlia na redukciu rúd zo zinku, medi a cínu k výrobe bronzu. 

1550 pr. n .l. Egypťania Použitie dreveného uhlia k adsorpcii výparov z hnijúcich rán a čreva v medicíne. 

460 pr. n. l. Hippokrates a Plínius Aplikácia dreveného uhlia pri liečbe epilepsie, chlorózy a antraxu. 

460 pr. n. l. Feničania Prvé použitie filtrov z dreveného uhlia na čistenie pitnej vody. 

157 n. l. Claudius Galen Predstavil uhlíky rastlinného a živočíšneho pôvodu na liečbu širokej škály podnetov. 

1773 
1777 

Scheele 
Fontana 

Niekoľko pokusov o adsorpciu plynov z rôznych zdrojov pomocou dreveného uhlia a ílov. 

1786, 
1788 

Lowitz Využitie dreveného uhlia k odfarbovaniu roztokov kyseliny vínnej v dôsledku absorpcie organických nečistôt . 

1793 Kehl Poukázal na využitie dreveného uhlia k odstráneniu pachov z gangrenózne vredu a aplikoval uhlíky živočíšneho pôvodu  na 
odstránenie farieb z cukru. 

1794  Drevené uhlie bolo použité v cukrovom priemysle v Anglicku, ako prostriedok na odfarbovanie cukrových sirupov. 

1814 De Saussure Založil systematické štúdie adsorpcie rôznych plynov podľa poréznych látok ako sú morské peny, korok, drevené uhlie a azbest. 
Objavil exotermický charakter adsorpčných procesov. 

1881 Kayser Zaviedol pojmy ako adsorpcia, izoterma a izotermná krivka. Ďalej vytvoril niektoré teoretické koncepty, ktoré sa stali základom pre 
monomolekulové adsorpčné teórie. 

1879, 
1883 

Chapuis Prvé kalorimetrické meranie tepla pri zmáčaní uhlíka rôznymi druhmi kvapalín. 

1901 von Ostreyko Nastavil základ pre komerčný vývoj aktívneho uhlia pomocou procesov, ktoré zahŕňajú zmiešanie kovových chloridov s uhlíkovými 
materiálmi  pred karbonizáciou a miernu oxidáciu zuhoľnatenej hmoty s oxidom uhličitým alebo vodnou parou pri zvýšených 
teplotách. 
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1903 Tswett Objavil selektívnu adsorpciu, pri oddelení chlorofylu a iných rastlinných farbív pomocou oxidu kremičitého. Zaviedol stĺpcovú 
adsorpčnú chromatografiu na báze kvapalina-pevná látka. Tento objav bol začiatkom novej analytickej techniky, ale aj vznikom 
nového odboru - povrchové vedy. 

1904 Dewar Vynašiel selektívnu adsorpciu kyslíka z jeho zmesi s dusíkom, počas vzdušnej adsorpcie dreveným uhlím. 

1909 McBain Pojem absorpcia určil ako oveľa pomalší krok pri absorpcii vodíka uhlíkom ako pri adsorpcii. Takisto navrhol spoločný termín 
sorpcia pre adsorpciu a absorpciu. 

1911  V Amsterdame bola založená továreň NORIT, momentálne jedna z najvyspelejších fabrík na výrobu aktívneho uhlia. 

1911 
 

V Hajnówke (Východné Poľsko), bol postavený reaktor na destiláciu dreva, k výrobe aktívneho uhlia výhradne z drevných 
materiálov. Prvá Svetová Vojna bola podnetom k riešeniu problému ochrany dýchacích ciest človeka od toxických bojových látok. 

1915 Zelinsky Profesor Moskovskej Univerzity ako prvý navrhol a aplikoval využitie aktívneho uhlia ako adsorpčné médium v plynovej maske. 

1941 Martin a Synge Predstavil v laboratórnej praxi oddeľovaciu chromatografiu na báze kvapalina-pevná látka, a to ako v stĺpcovej tak v rovinnej forme. 

1956 Barrer a Breck Vymysleli metódu syntézy zeolitov. V tomto roku Severoamerická spoločnosť Linde začala s komerčnou výrobou syntetických 
zeolitov. 
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Tab. 3 Chronológia priekopníctva v teórií (A. Da˛browski, 2001)[29] 

Rok Predstaviteľ Význam 

1888 Bemmelen 
Boedocker 
Freundlich 

Freudlichova empirická rovnica bola najskôr navrhnutá van Bemmelenom. V literatúre je známa ako Freudlichova rovnica, pretože 
Freudlich poukázal na jej význam a spropagoval jej použitie. 

1911 Zsigmondy Objavil jav kapilárnej kondenzácie. Tento jav je popísaný Kelvinovou rovnicou pre valcovité póry, s šírkou pórov v rozmedzí 2-50 nm. 

1914 Eucken-Polanyi 
potenciálna teória 
adsorpcie 

Základný koncept tejto teórie zahŕňa adsorpčný potenciál a charakteristickú adsorpčnú krivku, ktoré sú nezávislé na teplote. 

1918 Langmuir Prvý krát odvodil jasnú koncepciu jednovrstvovej adsorpcie, vytvorenú na energeticky homogénnych pevných povrchoch (kinetické štúdie). 
Langmuirove vyhlásenie bolo aplikované na chemisorpciu a s určitými obmedzeniami aj na fyzisorpciu.. 
Langmuirove štúdie o adsorpcii plynov povrchmi viedli k formulácií všeobecného spracovania reakčnej kinetiky na povrchoch. 
Langmuir si uvedomil, že povrchovej katalýze zvyčajne predchádza chemisorpcia, a interpretoval kinetiku povrchových reakcií pokiaľ ide 
o jeho jednovrstvovú rovnicu. 

1932 Langmuir ocenený 
Nobelovou cenou 

V tomto roku Langmuir získal Nobelovu cenu za jeho objavy a výskumy v oblasti povrchovej chémie. 

1938 BET Míľnikom na ceste k rozvoju adsorpčných vied bola rovnica viacvrstvovej izotermy navrhnutá Brunauerom, Emmettom a Tellerom v roku 
1938.  
Tejto teórii predchádzali dva významné dokumenty podľa Brunauera a Emmetta v r. 1935 a 1937 kde boli po prvý krát úspešný v určovaní 
adsorpčnej izotermy šiestich rôznych plynov na povrchu syntetického katalyzátora. Taktiež predstavili metódu bodu B. 

1940 BDDT Brunauer, Deming, Deming a Teller navrhli rovnicu so štyrmi nastaviteľnými parametrami, kde boli zohľadnené sily kapilárnej kondenzácie.  

1946 Dubinin-
Radushkevich 

Bola navrhnutá teória zaplňovania objemu mikropórov (TVFM).  
Tento prístup je založený na potenciálnej teórii odvodenej Euckenom a Polanyiom. 
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Adsorpcia je kľúčovou úlohou v katalýze, filtrácii, oxidácii a korózii, 

chromatografickej separácii, a vo farmakológii niektorých liečiv a metabolitov. [38] 

Zvýšenie povedomia o výskyte mnohých syntetických a prírodných organických látok 

v prírodnej vode viedlo k vzniku adsorpčného procesu s aktívnym uhlím . Aktivované uhlie je 

široko používané pre odstraňovanie rôznych znečisťujúcich látok, ako sú farbivá, estery, fenol 

a ťažké kovy z ich vodných roztokov. Ďalej sa aktívne uhlie používa na adsorpciu malých 

množstiev organických látok z plynov, pri výrobe cukru, čistení alkoholu a je súčasťou zmesi 

sorbentov používaných v plynových maskách. [39, 40] 

2.4 Pórovitosť aktívneho uhlia 

Adsorpčná kapacita aktívneho uhlia závisí na poréznej štruktúre a objeme pórov. 

Existujú však aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú adsorpčné správanie aktívneho uhlia. Vďaka 

svojmu prevažne hydrofóbnemu charakteru, aktívne uhlie selektívne adsorbuje skôr nepolárne 

než polárne zlúčeniny. Napriek tomu, poruchy v mikrokryštalickej štruktúre a prítomnosť 

anorganických zložiek popola a heteroatómov ako povrchových skupín, ovplyvňujú 

adsorpčné vlastnosti aktívneho uhlia, a to najmä pre polárne a polarizovateľné molekuly. To 

znamená, že adsorpčné vlastnosti aktívneho uhlia nemožno interpretovať iba na základe 

plochy povrchu a distribúcie veľkosti pórov. Preto, sorbenty vyrobené z aktívneho uhlia s 

rovnakým povrchom, ale odlišným spôsobom prípravy, môžu mať výrazne odlišné adsorpčné 

charakteristiky. [34] 

Z hľadiska skúsenosti adsorpčných vied sa celková pórovitosť delí do troch skupín, 

podľa klasifikácie, ktorú zaviedla organizácia IUPAC, a to: 

 mikropóry – u ktorých šírka (vzdialenosť medzi stenami štrbiny v tvare póru) 

nepresahuje 2 nm, zaplňujú sa pri nízkych relatívnych tlakoch a sú zodpovedné 

za väčšinu výraznej adsorpčnej kapacity aktívneho uhlia. Presnejšia 

klasifikácia rozlišuje 2 typy mikropórov, a to úzke alebo aj ultramikropóry (do 

0,7 nm) a široké tzv. supermikropóry (od 0,7 do 2 nm). V dôsledku 

prekrývania adsorpčného potenciálu protiľahlých stien pórov, zaplnenie 

mikropórov odpovedá počiatočnej strmej časti adsorpčnej izotermy pri nízkom 

relatívnom tlaku.  

 mezopóry – alebo aj "prechodné póry", o šírke 2 až 50 nm. Adsorbát sa v nich 

vplyvom kapilárnej kondenzácie mení na kvapalinu a vytvára meniskus, ktorý 
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sa prejaví ako hysterézna slučka pri desorpcii a jej interpretácia môže viesť 

k distribúcii mezopórov v aktívnom uhlí.  

 makropóry - šírka pórov je väčšia ako 50 nm. Nemôžu byť naplnené 

kapilárnou kondenzáciou. Hranica 50 nm je umelá, korešponduje s praktickými 

obmedzeniami metódy stanovovania veľkosti pórov na základe analýzy 

hysteréznej slučky. [34], [41] 

Póry sa môžu navzájom prepájať, čo je znázornené na nasledujúcom obrázku 12. 

 

Obr. 12 Schematické znázornenie prepojenia pórov [31] 

V súčasnej dobe sa často vyskytuje aj pojem nanopór, ktorý obvykle zahrňuje 

mikropóry a mezopóry. U pórov, ktoré majú tvar štrbiny sa ako ich rozmer používa "šírka", 

pri póroch valcovitého typu je rozmerom ich priemer. [29] 

Význam pórov v adsorpčných procesoch do značnej miery závisí od ich veľkosti. 

Nakoľko sú veľkosti mikropórov porovnateľné s veľkosťami molekúl adsorbátu, všetky 

atómy alebo molekuly medzi adsorbentom a adsorbátom môžu vzájomne interagovať. To je 

zásadný rozdiel medzi adsorpciou v mikropóroch a väčšími pórmi ako mezo- a makropórmi. 

Adsorpcia v mikropóroch je v podstate proces vypĺňania pórov, v ktorom je hlavný riadiaci 

faktor ich objem. Teda, keďže základným parametrom hodnotiacim mikropóry je ich objem, 

spravidla sa stanovuje na jednotku hmotnosti pevnej látky a jej charakteristických veľkostí. 

Táto vlastnosť je vyjadrená tzv. distribučnou funkciou mikropórov, vyhodnotenou 

predovšetkým z adsorpčných dát o nízkej koncentrácii. [29] 
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2.5 Tvar pórov 

Všetky póry v adsorbente nemajú rovnaký tvar. Do úvahy sa berie prevládajúci tvar 

pórov. Podstatne lepšie definovaný je modelový tvar pórov ako skutočný. Pod modelovým 

pórom rozumieme tvar, ktorý sa používa pri vyhodnocovaní fyzikálnych a fyzikálno-

chemických meraní, ktoré podstupuje adsorbent aby sa získali informácie o jeho poréznej 

štruktúre.  

Je veľa typov modelových pórov s rôznymi veľkosťami napr. doštičkové póry, póry 

v tvare fľaštičiek, medzery medzi tuhými tyčinkami, pretínajúce sa póry s obdĺžnikovým 

prierezom či pretínajúce sa valcové kapiláry. Jednoduchšie tvary pórov sú uvedené na 

obrázku 13. [41] 

 

Obr. 13 Idealizované typy poréznych štruktúr: 1- nepretínajúce sa valcové kapiláry, 2- 

rovnako vzdialené kompaktné doštičky (medzery medzi doštičkami sú póry), 3- kompaktné 

guľovité častice rovnakej veľkosti (medzery medzi guľami sú póry), 4- kompaktné valčeky 

rovnakej veľkosti ( póry sú medzerami medzi valčekmi). [41] 

Tvar pórov záleží aj na spôsobe prípravy adsorbentu. Pretože póry sú rozmermi veľmi 

malé, jedna z mála možností ich priameho pozorovania je cez elektrónový mikroskop.   

2.6 Plocha molekuly  

Plocha molekuly sa značí symbolom σ [sigma] v jednotkách Å2 [angström]. Jeden Å je 

rovný 10-1 nm, čiže 10-10 m. V literatúre sa uvádza viacero spôsobov výpočtu tejto plochy ako 

napríklad pomocou hustoty kvapaliny adsorbátu, či na základe Van der Waalsovej 

dvojrozmernej konštanty b. [43] 
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Celkom bežne sa používa plocha priečneho prierezu, vypočítaná z hustoty kvapaliny. 

Pravdepodobne už však nie je možné očakávať, že pri vybratí jednej hodnoty σ pre každú 

molekulu, bude jej hodnota použiteľná na všetky druhy sorbentov. Existuje množstvo článkov 

a dokumentov o tom, že pri aplikácií na dva alebo viaceré plyny, tento typ procedúry nedáva 

rovnaké hodnoty plochy vzorky pre všetky vzorky a testované plyny. [43] 

Pre stanovenie povrchovej plochy bola, podľa odporúčania organizácie IUPAC, 

rovnica BET prijatá ako konvenčná metóda pre stanovenie špecifického povrchu adsorbentu. 

[12] 

Histogramy v literatúre [43] ukazujú očakávaný všeobecný trend organických 

molekúl, u ktorých sa so zvyšujúcim počtom uhlíkov zväčšuje plocha molekuly. 

Priemerovanie dát dáva pomerne širokú škálu hodnôt, ktoré zahŕňajú aj hustoty kvapalín. 

Napriek tomu, vo všetkých prípadoch okrem argónu, hodnota hustoty kvapaliny sa nachádza 

v blízkosti dolnej hranice uvedeného rozsahu. Z tohto dôvodu sa odporúčajú väčšie priemerné 

hodnoty hustoty s výnimkou argónu. V rámci presných hodnôt uvádzaných v literatúre, ktoré 

sú obvykle zhodné v rozmedzí ± 10 až 30%, neexistuje žiadny významný rozdiel medzi 

plochou molekuly adsorbátu u porézneho a neporézneho materiálu. [43] 

Pomocou programu na molekulárne modelovanie bola vyvinutá vhodná metóda pre 

odhad Van der Waalsovej prierezovej plochy povrchu. Relatívny a absolútny prierez plochy 

(ako referenčná vzorka bol použitý argón) pre 105 zlúčenín bol určený a porovnaný pomocou 

regresnej analýzy s plochami získanými pomocou adsorpčných metód na rôznych 

adsorpčných povrchoch. [44] 
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3 Experimentálna časť 

3.1 Metodika/postup výroby adsorbentov 

Hlavným zámerom tejto časti experimentu bolo vyrobiť vzorky adsorbentov zo smoly 

s adekvátnymi vlastnosťami aktívneho uhlia, a teda s veľkou povrchovou plochou a vysokým 

obsahom pórov. Všetky adsorbenty boli vyrobené zo smoly S090 s bodom mäknutia 86 °C.  

Vzorková základňa sa skladala zo 6 vzoriek uvedených v tabuľke 4, líšili sa od seba 

napríklad druhom a množstvom prímesi daného chloridu či aktiváciou. Bližší postup je 

popísaný v nasledujúcich dvoch podkapitolách. 

Tab. 4 Vzorková základňa adsorbentov 

vzorka aktivácia extrakcia prímes obsah prímesi vo vzorke 

1. aktivovaná rozpúšťadlo + soxhlet - - 

2. neaktivovaná rozpúšťadlo + soxhlet - - 

3. aktivovaná rozpúšťadlo + soxhlet AlCl3 10 % 

4. aktivovaná 10x konvenčne - - 

5. aktivovaná rozpúšťadlo + soxhlet FeCl3 10 % 

6. aktivovaná rozpúšťadlo + soxhlet FeCl3 2,5 % 

 

3.1.1 Príprava vzoriek adsorbentov  

Smola S090 podstúpila 30 minútový mikrovlnný ohrev v päťminútových intervaloch 

pri 600 W v komerčnej mikrovlnnej rúre. V prípade vzorky číslo 3 som do smoly pred 

ohrevom primiešala chlorid hlinitý a do vzoriek 5, 6 som primiešala chlorid železitý 

v pomeroch uvedených v tabuľke 3. Bližší postup ohľadom mikrovlnného ohrevu smoly a jej 

chovania je opísaný v  literatúre [45, 46]. 

Po ochladnutí som smolu previedla do Erlenmeyerovej banky, následne som ku nej 

primiešala pyridín v pomere 10 ml pyridínu na 1 g smoly a počas desiatich minút bola táto 

zmes premiešavaná v laboratórnej trepačke. Potom som ju vložila do centrifúgy, kde bola 

odstreďovaná počas piatich minút pri rýchlosti 5 000 otáčok za minútu.  

Ďalej som vzorku premyla acetónom v rovnakom pomere, teda 1 g smoly na 10 ml  

acetónu a znovu odstredila počas 5 minút v centrifúge pri rýchlosti 5 000 otáčok za minútu. 

Sušenie vzorky prebiehalo v laboratórnej sušiarni pri teplote 100°C.  

Po vysušení som vzorku previedla do soxletovej aparatúry (Obr. 14), kde bola 

extrahovaná pyridínom počas niekoľkých hodín.  
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Obr. 14 Soxletová aparatúra [47] 

3.1.2 Chemická aktivácia adsorbentov 

V tejto časti experimentu bolo hlavným cieľom chemickou cestou aktivovať doterajšie 

vzorky adsorbentov pomocou hydroxidu draselného v záujme získania väčšej plochy 

a pórovitosti povrchu sorbentov. Hydroxid draselný bol použitý v čistom stave, vo forme 

pevných bielych granuliek.  

Vzorku som zmiešala s KOH a destilovanou vodou v pomere 5 g KOH ku 1 g smoly 

a 10 g destilovanej vody. V prípade slabej rozpustnosti som primiešala lieh.  

Po vysušení pri 120°C  v laboratórnej sušiarni, som vzorku previedla do lodičky, 

s ktorou som ju vložila do keramickej trubkovej pece. Pred vložením konkrétnej vzorky, som 

najskôr nechala pec 30 minút prefukovať dusíkom, následne prebehol ohrev aj so vzorkou za 

súčasného toku dusíka. Pec som naprogramovala tak, aby pri dosiahnutí teploty 850 °C nastal 

hodinový ohrev a po ňom postupné ochladzovanie. 

Ďalej som vzorku zmiešala s kyselinou chlorovodíkovou (1M, 5%) a nechala ju 

odstáť. Po 30 minútach som vzorku vložila do centrifúgy, kde bola odstreďovaná počas 

piatich minút pri rýchlosti 5 000 otáčok za minútu. 
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Nakoniec som ju ešte niekoľkokrát premyla a odstredila destilovanou vodou, až pokiaľ 

sa pH neustálilo z kyslých hodnôt na neutrálnu hodnotu 7. Výsledná vzorka som sušila 

v laboratórnej sušiarni pri 120°C. 

Týmto procesom som vyrobila 6 vzoriek adsorbentov uvedených v tabuľke 3, ktoré 

som už v ďalšom kroku podrobila samotnému procesu adsorpcie.  

3.2 Adsorbáty 

Pre štúdium adsorpcie plynu na aktivovanej smole, boli v tomto experimente vybrané 

štyri čisté, kvapalné organické látky: cyklohexán, benzén, toluén a acetón, ktorých štruktúrne 

vzorce sú zobrazené na obrázku 15. Jednotlivé látky sa medzi sebou líšia molárnou 

hmotnosťou, hustotou a veľkosťou plochy, ktorú pokrýva jedna molekula (viz Tab. 5, 6).  

Okrem iného majú rozdielne aj tlaky nasýtených pár, čo bola dôležitá informácia pri 

nastavovaní jednotlivých krokov až po maximálnu hodnotu tlaku adsorpcie a následnej 

desorpcie v jednotlivých experimentoch.  

 

Obr. 15 Štruktúrny vzorec zľava: cyklohexán, benzén, toluén a acetón 

Tab. 5 Zoznam použitých adsorbátov a ich vlastnosti 

Adsorbát 
Stechiometrický 

vzorec 

Tlak nasýtených 

pár* (torr) 

Molárna hmotnosť 

(g/mol) 

Hustota kvapaliny* 

(g/cm3) 

cyklohexán C6H12 97,63 84,16 0,7744 

benzén C6H6 95,17 78,11 0,8759 

toluén C7H8 28,44 92,14 0,8624 

acetón C3H6O 229,88 58,08 0,7839 

*údaje pri T = 298,15 K, 1 torr = 133,322 Pa 
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Tab. 6 Plocha molekuly uvádzaná v literatúre 

 
Cyklohexán 

(Å2) 

Benzén 

(Å2) 

Toluén 

(Å2) 

Acetón 

(Å2) 
Referencie 

VdW 36.7 32.5 38.5 31.4 [43] 

Mod. 29.4 - 35 16 – 34 18 – 39 20.2 – 23.5 [43] 

I.d. 36.3 (25°C) 32 (80°C) 34.4 (25°C) 27.5 (20°C) [43] 

σa 41.7 43.6 55.2  [43] 

grafitovaný uhlík - 40 (20°C) [np] 46 (20°C) 34 (20°C) [43] 

grafitovaný uhlík - 40.3 (20°C) [np] - - [43]  

grafitovaný uhlík - 48.3 (21°C) [np] - - [43] 

Literatúra 38 40 46 - [44] 

Vypočítaná plocha 43.1 44.1 48.1 - [44] 

VdW – plocha molekuly vypočítaná z van der Waalsových konštánt 

Mod. – plocha molekuly vypočítaná z modelu 

I.d. – plocha molekuly vypočítaná z hustoty kvapaliny pri teplote uvedenej v zátvorke 

σa -  priemerná hodnota plochy molekuly vypočítaná z adsorpčných hodnôt 

Vyp. – plocha molekuly vypočítaná pomocou programu na molekulárne modelovanie 

np – vzorka bola vyhodnotená ako neporézna 

3.2.1 Adsorpcia plynu na pevné nosiče 

Experimenty, pri ktorých došlo k adsorpcii plynu na pripravených sorbentov prebehli 

v termogravimetri TGA-HP50 spoločnosti TA Instruments, Inc (Obr. 16). Je to špeciálny 

gravimetrický analyzátor, ktorý umožňuje sledovať vysokotlakové deje až do 5MPa a procesy 

pri vysokých teplotách až 800 °C. Jeho súčasťou sú váhy s kapacitou 5 g a citlivosťou 0,5 

mikrogramov. Pokusy boli prevádzané izotermicky pri teplote 25 °C. Tlak sa líšil v závislosti 

od použitého adsorbátu, keďže maximálny tlak pri adsorpcii nesmel prekročiť tlak nasýtených 

par adsorbátu. (tabuľka 7). 

Tab. 7 Tlak a dĺžka sorpcie v reaktore pri jednotlivých druhoch adsorbátu 

adsorbát 
pmax 

(torr) 

Jednotlivé kroky tlaku 

(torr) 

tpriem 

(h) 

cyklohexán 80 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 44 

benzén 80 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 46 

toluén 25 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 44 

acetón 200 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200 40 

 

Kde: pmax maximálny tlak dosiahnutý pri adsorpcii (torr) 

tpriem priemerný čas adsorpcie a následnej desorpcie (h) 



32 
 

 

Obr. 16 Termogravimeter TGA-HP50 

Samotná adsorpcia prebiehala nasledovným postupom. 

Do nádoby, ktorá je súčasťou reaktora som naliala adsorbát v stave čistej kvapaliny. 

Pomocou počítača som nastavila hodnoty ako pracovná teplota, teplota a dĺžka sušenia vzorky 

a hodnoty tlaku v jednotlivých krokoch (viz Tab. 7). Vynulovala som váhy a následne som na 

ne opatrne nasypala približne 50 mg vzorky adsorbentu. Počkala som na ustálenie váh 

a spustila meranie.  
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Na začiatku teplota v reaktore stúpala 5 °C/min až pokiaľ nedosiahla 120 °C, 

kedy nastalo dvojhodinové sušenie, po ktorom sa okolie reaktora ochladilo a ustálilo na 

teplotu 25 °C.  

V ďalšej časti experimentu došlo k adsorpcii v niekoľkých krokoch, ktoré sa líšili 

výškou tlaku. V priebehu jedného adsorpčného tlaku, sa sledovalo kritérium zmeny hmotnosti 

alebo uplynutia predpísanej doby. Potom nasledoval proces desorpcie podľa rovnakých 

pravidiel regulácie. Desorpcia prebiehala v približne rovnakom časovom aj tlakovom 

rozmedzí ako proces adsorpcie. Ustálenie rovnováhy medzi jednotlivými zmenami tlaku 

obvykle trvalo hodinu, alebo až pokiaľ sa hmotnosť vzorky adsorbentu nezmenila o 0,5 hm. 

%. Namerané hodnoty, teda teplota, čas, tlak, hmotnosť vzorky a percentuálna zmena 

hmotnosti vzorky, boli po celú dobu automaticky zaznamenávané v dvojminútových 

intervaloch.  

Po skončení merania som manuálne otvorila reaktor, vymenila som vzorku 

adsorbentu, tlakový a váhový systém som vyresetovala a nastalo meranie s ďalšou vzorkou. 

Po meraní so všetkými šiestimi adsorbentmi som vymenila adsorbát v nádobe reaktora, 

nastavila som hodnoty pre konkrétny adsorbát a pokračovala v meraní rovnakým spôsobom. 

3.3 Výsledky a diskusia 

V tejto kapitole som v grafoch vo forme izoteriem zobrazila namerané údaje pri 

adsorpcii a desorpcii. V ďalšej podkapitole som sa zamerala na mapy izoteriem, v ktorých 

som vyhodnotila konštanty vzorcov vybraných typov izoteriem z experimentálnych dát 

pomocou programu Matlab. Ďalej som pomocou vzorcov z nameraných údajov a informácií 

o adsorbáte, porovnala veľkosti plôch jednotlivých vzoriek adsorbentov pomocou 

jednobodovej metódy, metódy BET a metódy Langmuirovej izotermy. 

3.3.1 Popis priebehu adsorpcie na základe tvaru izotermy 

Na obrázku 17 som vykreslila graf pozostávajúci z izoteriem Langmuir, Freudlich, 

Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich a Temkin. Dáta som namerala u vzorky číslo 3, na 

ktorej bol adsorbovaný cyklohexán. Priebeh izoteriem jasne dokazuje, že sa jedná o I. typ 

klasifikácie izoteriem, podľa organizácie IUPAC. Na základe toho hodnotím vzorku za 

mikroporéznu, čo je typické pre aktívne uhlie. 

Napriek tomu, nemožno určiť poréznosť vzoriek len na základe tejto klasifikácie. 

Adsorbáty sa medzi sebou líšia veľkosťou plochy molekuly, čo znamená že v prípade 

adsorbátu s väčšou plochou, nemusí dôjsť k naadsorbovaniu adsorbátu do pórov, ktorých 
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priemer je menší ako plocha danej molekuly adsorbátu. Naopak tento pór môže byť prístupný 

pre molekuly druhého adsorbátu, ktorého molekuly sú menšie. Napríklad, molekuly acetónu 

s plochou 34 Å2 sa od plochy ktorú zaberá molekula toluénu 48,1 Å2 líšia o 14,1 Å2, čo je 

0,141 nm2. 

 

Obr. 17 Priebeh izoteriem vzorky č. 3, na ktorej bol adsorbovaný cyklohexán 

Na nasledujúcom obrázku 18 je okrem izoteriem krivka so šípkami v smere procesu 

adsorpcie plynu. K jednotlivým úsekom som priradila obrázky, v ktorých som naznačila 

postupné zapĺňanie pórov, kde zreteľne vidieť, že s vzrastajúcim tlakom sa zväčšuje aj 

priemer, čiže veľkosť zapĺňaného póru.  
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Obr. 18 Znázornenie postupného zaplňovania pórov u mikroporéznej vzorky 

Na obrázku 19 som vykreslila namerané dáta rovnakej vzorky 3, avšak v tomto 

prípade sa jedná o opačný proces, teda desorpciu cyklohexánu. Porovnaním týchto údajov v 

spoločnom grafe sa nepreukázali žiadne väčšie odchýlky či prítomnosť hysteréznej slučky 

(viz obr. 20). Z izoteriem som k porovnaniu použila Langmuirovu izotermu. 
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Obr. 19 Izotermy vzorky č. 3 pri desorpcii cyklohexánu 
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Obr. 20 Porovnanie dát pri adsorpcii a desorpcii cyklohexánu na vzorke 3 

V tabuľke 8 na nadchádzajúcej strane, som vyhodnotila tvary izoteriem všetkých 

vzoriek adsorbentov pri meraní s jednotlivými adsorbátmi.  

Vzorka 1 vykazuje so všetkými druhmi adsorbátu I typ izotermy podľa klasifikácie 

IUPAC, potvrdzuje sa tak mikroporéznosť vzorky. Napriek tomu, pri adsorpcii s toluénom 

došlo u nízkych tlakov ku konvexnému vykresleniu izotermy, čo dokazuje že pri nižších 

tlakoch došlo k slabšej interakcii toluénu so vzorkou.  

Vzorka 2 vykresľuje u všetkých adsorbátov izotermu typu II, čo svedčí o neporéznosti 

vzorky, prípadnom výskyte makropórov, keďže ako jediná nebola aktivovaná.  

Vzorka 3 má vo skoro vo všetkých prípadoch typ izotermy I, je teda možné ju označiť 

za mikroporéznu.  Napriek tomu pri adsorpcii s benzénom došlo pri vyšších tlakoch k poklesu 

hmotnosti naadsorbovaného plynu, čo možno priradiť k chybnému meraniu prístroja. 

U vzoriek 4, 5, 6 sa podľa tvaru izoteriem typu I takisto predpokladá mikroporézny 

charakter vo všetkých prípadoch. 
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Tab. 8 Porovnanie tvarov izoteriem jednotlivých meraní  

Adsorbát 

Vzorka cyklohexán Benzén toluén acetón 

1 

   
 

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

 

3.3.2 Mapa izoteriem 

Pomocou programu Matlab som z nameraných hodnôt vyhodnotila okrem predošlých 

grafov izoteriem aj konštanty jednotlivých vzorcov izoteriem a ich rezíduá. Tie ukazujú 

rozdiel medzi skutočnými a vypočítanými hodnotami, ktoré boli vygenerované programom, 
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aby izoterma opisovala čo najpresnejšie namerané data. Konštanty a rezíduá k jednotlivým 

meraniam som vypísala do prílohy 1 pre adsorpciu s cyklohexánom, prílohy 2 pre adsorpciu 

s benzénom, prílohy 3 pre adsorpciu toluénom a prílohy 4 pre adsorpciu s acetónom. Pri 

izoterme BET a Langmuir som konštanty počítala len v rozsahu relatívneho tlaku 0,05 až 0,35 

u ostatných izoteriem v rozsahu celého tlaku. 

3.3.3 Výpočet plochy adsorbenta pomocou jednobodovej metódy   

Jednou z použitých metód výpočtu plochy adsorbentov bola jednobodová metóda. 

Postup výpočtu je vysvetlený v krokoch pomocou vzorcov 5-7. Ako príklad som uviedla 

adsorpciu cyklohexánu na vzorke č. 1. Do termogravimetra som navážila 0,0343 g 

adsorbenta. Pri teplote 25,06°C a relatívnom tlaku 0,20369 bol dosiahnutý nárast hmotnosti 

75,219 %, kedy došlo k naadsorbovaniu 0,0258 g cyklohexánu. Následne som uvedeným 

vzorcom 5 vypočítala  látkové množstvo adsorbátu n. 

� =
�

�
 (5)  

� =
0,0258

84,16
  

� = 0,3066 ∗ 10�����  

  

Kde: 

 

 

Ďalej som látkové množstvo pomocou Avogadrovej konštanty prepočítala na počet 

častíc. 

� = � ∗ �� (6)  

� = 0,3066 ∗ 10�� ∗ 6,022 ∗ 10��  

� = 1,8463 ∗ 10�� 

Kde: 

 

� látkové množstvo (mol) 

� počet častíc (-) 

�� Avogadrova konštanta (mol-1) 

 

� látkové množstvo (mol) 

� hmotnosť adsorbátu (g) 

� molárna hmotnosť adsorbátu (g/mol) 
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Výsledok som vynásobila plochou, ktorú zaberá jedna molekula, teda v prípade 

cyklohexánu 43,1 Å2. 

�� = � ∗ � (7)  

�� = 1,8463 ∗ 10�� ∗ 43,1  

�� = 79,576	��  

 

Kde: 

 

 

 

79,576 m2 je plocha vzorky 1 o hmotnosti 0,0343 g, plochu vzorky o hmotnosti 1 g 

som vypočítala nasledovne: 

0,0343	�…………79,576	�� 

1	�……………………��	�
� 

 

1

0,0343
=

��
79,576

  

�� = 2	320	��  

Výsledná hodnota 2 320 m2 je plocha povrchu vzorky 1 pri adsorpcii cyklohexánu. 

Jednotlivé hodnoty vypočítaných plôch touto metódou sú zobrazené v tabuľke 9. Najväčšiu 

plochu som vypočítala u vzorky 4 pri adsorpcii na benzén a to 3304,239 m2.g-1, naopak 

najmenšiu u neaktivovanej vzorky 2 pri adsorpcii cyklohexánu- 9,401 m2.g-1. 

Tab. 9 Vypočítané plochy povrchov adsorbentov jednobodovou metódou  

Vzorka cyklohexán benzén toluén acetón 

1 2320 3066.761 2501.976 2660.079 

2 9.401 68.097 36.769 110.276 

3 2558.495 1906.145 2172.233 787.052 

4 2870.293 3304.239 2382.639 2082.985 

5 1859.718 2694.982 1327.437 1580.623 

6 2463.782 3282.754 1582.264 2261.501 

�� plocha povrchu adsorbentu (m2) 

� plocha molekuly (Å2) 

� počet častíc (-) 
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3.3.4 Výpočet plochy povrchu adsorbenta pomocou BET izotermy 

Ďalšou použitou metódou na výpočet plochy vyrobených vzoriek adsorbentov bola 

metóda BET. Lineárnym vyjadrením rovnice BET izotermy (rovnica 8), som dostala rovnicu 

9, vhodnú pre regresnú analýzu. 

�� =
������	�/�

�

(1 − �/��)[1 + (���� − 1)	�/��]
 (8)  

�/��

��(1 − �/��)
=

1

������
+
(���� − 1)

������
	
�

��
 (9)  

 

Kde: 
 

 

 

 

 

Obr. 21 Regresná analýza nameraných dát pri adsorpcii cyklohexánu na vzorke 1 podľa 

metódy BET 

Pri tejto metóde som použila len tie hodnoty, ktoré boli namerané v rozsahu 

relatívneho tlaku od 0,05 po 0,35. Pri vyšších tlakoch dochádza k tvorbe multivrstvy. 

�� množstvo adsorbovaného plynu pri danej teplote a tlaku (mol) 

�� BET konštanta (-) 

� rovnovážny tlak adsorbátu (torr) 

�� saturačný tlak adsorbátu (torr) 

���� BET konštanta (-) 
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Na os x som vyniesla relatívny tlak, čiže 	
�

��
  a na os y  

�/��

��(���/�
�)

. Regresnou analýzou 

som získala rovnicu, ktorú som použila k výpočtu plochy adsorbentov. Na obrázku 21 som 

ako príklad uviedla regresnú priamku adsorpcie cyklohexánu na vzorke 1. Jej rovnica má 

nasledovný tvar:  

� = 1,5101� + 0,0045 (10) 

� = 1,5101 ∗ 0,2 + 0,0045  

� = 0,30652  

 

Dosadením relatívneho tlaku 0,2 za x, som dostala hodnotu y, ktorú som následne 

použila k výpočtu naadsorbovaného množstva ��,	ako je uvedené pomocou nasledujúcej 

kalkulácie. 

� = 	
�/��

��(1 − �/��)
 (11) 

0,30652 = 	
0,2

��(1 − 0,2)
  

�� = 0,8156  

Získaná hodnota �� je pomer hmotnosti adsorbenta a adsorbátu k počiatočnej 

hmotnosti adsorbenta. Preto, aby som získala hodnotu samotného adsorbátu musela som 

previesť ešte výpočet pomocou vzorca 12. 

�� =
��

��

 (12)  

 

 

 

 

 

Hmotnosť adsorbátu som potom previedla na móly pomocou molárnej hmotnosti, ako 

je uvedené v rovnici 5 v predchádzajúcej kapitole. V tomto prípade s molárnou hmotnosťou 

cyklohexánu, teda 84,16 mol.g-1 (rovnica 13). Výpočet ďalej pokračoval rovnakým spôsobom 

ako pri výpočte jednobodovej metódy rovnicou 6, 7 a nakoniec výpočtom plochy na 1 g 

0,8156 =
��

0,0342784
  

�� = 0,027958	�  

Kde:  �� pomer hmotnosti adsorbátu k adsorbente (-) 

  �� hmotnosť adsorbátu (g) 

  �� hmotnosť adsorbenta (g) 
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adsorbentu. Výslednú plochu metódou BET pre vzorku 1 pri adsorpcii cyklohexánu som 

vypočítala na 2 515,321 m2.g-1. Plochy vypočítané touto metódou sú zobrazené v tabuľke 10. 

Pri tejto metóde som najväčšiu plochu rovnako ako v predošlom prípade vypočítala u vzorky 

4 pri adsorpcii na benzén- 3 397,234 m2.g-1 a najmenšiu pri adsorpcii cyklohexánu na vzorku 

adsorbenta 1- 9,225 m2.g-1. Je možné si všimnúť, že plochy adsorbentov v obidvoch metódach 

zaberajú približne rovnakú plochu.  

Tab. 10 Vypočítané plochy povrchov adsorbentov metódou BET 

vzorka cyklohexán benzén toluén acetón 

1 2515.321 3097.172 2649.581 2729.386 

2 9.225092 66.43488 35.70199 106.6481 

3 2707.53 1998.843 2115.87 804.0644 

4 2793.667 3397.234 2328.096 2124.479 

5 2013.15 2765.087 1322.917 1628.213 

6 2465.61 3306.059 1541.078 2233.336 

 

� =
��

�
 

(13) 

� =
0,027958

84,16
  

� = 3,322 ∗ 10��	���   

Kde:  

 

 

V nasledujúcej tabuľke 11 som vzájomne porovnala jednotlivé vzorky adsorbentov pri 

adsorpcii rôznych druhov adsorbátov podľa linearizovanej metódy BET. Z grafov vidieť, že 

pri adsorpcii cyklohexánu a toluénu bolo najväčšie množstvo naadsorbované na vzorku 5 a pri 

adsorpcii benzénu a acetónu na vzorku 3. Najmenej adsorbátu bolo naadsorbovaného na 

vzorke 6 a 4. Vzorka 2 pri tomto porovnaní použitá nebola, nakoľko ako jediná neaktivovaná 

adsorbovala veľmi malé množstvá adsorbátov.  

 

� látkové množstvo adsorbátu (-) 

�� hmotnosť adsorbátu (g) 

� molárna hmotnosť adsorbenta (g.mol-1) 
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Tab. 11 Porovnanie linearizovaných BET izoteriem vzoriek adsorbentov pri adsorpcii s 

jednotlivými adsorbátmi (A- cyklohexán, B- benzén, C- toluén, D- acetón) 

  

  
 

V nadchádzajúcej tabuľke 12 som vzájomne porovnala schopnosť adsorpcie vzoriek 

jednotlivých adsorbátov pomocou linearizovaných BET izoteriem. Z grafov som usúdila, že 

benzén bol u všetkých vzoriek adsorbovaný najhoršie okrem vzorky 3 tam bol najhoršie 

adsorbovaný cyklohexán a naopak najlepšie bol adsorbovaný acetón a toluén. Vzorka 2 pri 

tomto porovnaní takisto ako v predchádzajúcej metóde použitá nebola. 

 

A C 

B D 
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Tab. 12 Porovnanie linearizovaných BET izoteriem jednotlivých vzoriek adsorbentov pri 

adsorpcii s rôznymi adsorbátmi (A- vzorka 1, B- vzorka 3, C- vzorka 4, D- vzorka 5, E- vzorka 

6) 

  

  

 

 

 

A B 

C D 

E 
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3.3.5 Výpočet plochy povrchu adsorbenta pomocou Langmuirovej 

izotermy 

Ako tretiu metódu na výpočet plochy pripravených vzoriek adsorbentov som použila 

metódu Langmuir. Lineárnym vyjadrením Langmuirovej rovnice (rovnica 14), som dostala 

rovnicu 15, vhodnú pre regresnú analýzu. Výpočet bol založený na rovnakom princípe ako 

v predchádzajúcej kapitole, pri výpočtoch pomocou BET rovnice. Líšil sa od nej len v tvare 

rovnice na osi y.  

��
��

=
��

1 + ��
 (14) 

�
��

��
=

1

�����
+

�
��

��
 (15) 

 

Kde: 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Regresná analýza nameraných dát pri adsorpcii cyklohexánu na vzorke 1 podľa 

Langmuira 

�� množstvo adsorbovaného plynu pri danej teplote a tlaku (mol) 

�� Langmuirova konštanta (-) 

� rovnovážny tlak adsorbátu (torr) 

�� saturačný tlak adsorbátu (torr) 

� Langmuirova konštanta (-). 
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Na obrázku 22 je znázornená regresná krivka s rovnicou podľa metódy Langmuir. Ako 

príklad som uviedla adsorpciu cyklohexánu na vzorke 1. Výpočet plochy je rovnaký ako pri 

metóde BET. Na os x som vyniesla relatívny tlak 	
�

��
  a na os y  

�/��

��
. Regresnou analýzou som 

získala rovnicu 16, ktorú som použila k výpočtu plochy adsorbentov.  

� = 1,2506� + 0,0149 (16) 

� = 1,2506 ∗ 0,2 + 0,0149  

� = 0,26502  

 

Dosadením relatívneho tlaku 0,2 za x, som dostala hodnotu y, ktorú som následne 

použila k výpočtu naadsorbovaného množstva ��,	ako je uvedené pomocou nasledujúcej 

rovnice 17. 

� = 	
�/��

��
 (17) 

0,26502 = 	
0,2

��
  

�� = 0,75466  

Získanú hodnotu �� som ďalej počítala so vzorcami 12, 5, 6 a 7 uvedenými 

v predošlých kapitolách. Nakoniec som ešte výslednú veľkosť plochy adsorbenta dopočítala 

na 1 g vzorky ako v predchádzajúcich metódach. Výslednú plochu vzorky adsorbenta 1 pri 

adsorpcii cyklohexánu som stanovila na 2 327,3604 m2.g-1 a spolu s ostatnými výsledkami pre 

tento typ výpočtu je uvedená v tabuľke 13. Ako v predošlých prípadoch, aj pri tomto type 

výpočtu som najväčšiu plochu adsorbentu určila pri adsorpcii benzénu na vzorke 4- 3 272,016 

m2.g-1 a najmenšiu pri adsorpcii cyklohexánu na vzorke 2- 9,327 m2.g-1. 

Tab. 13 Vypočítané plochy povrchov adsorbentov metódou Langmuirovej izotermy 

vzorka cyklohexán benzén toluén acetón 

1 2327.36 3045.45983 952.4844244 2633.750827 

2 9.327038458 67.935168 36.143749 109.8969849 

3 2551.912 1868.7212 2097.041453 787.8590864 

4 2858.718267 3272.01554 2344.6262 2069.552355 

5 1855.029 2674.81028 1230.786486 1577.65741 

6 2453.448899 3246.39678 1555.5816 2243.683479 
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V nasledujúcej tabuľke 14 som vzájomne porovnala jednotlivé vzorky adsorbentov pri 

adsorpcii rôznych druhov adsorbátov pomocou linearizovaných Langmuirových izoteriem. 

Z grafov vidieť, že pri adsorpcii cyklohexánu a toluénu bolo znovu ako u metódy BET 

najväčšie množstvo naadsorbované na vzorku 5 a pri adsorpcii benzénu a toluénu na vzorku 

3. Najmenej adsorbátu bolo naadsorbovaného na vzorke 6 a 4 a 1. Vzorka 2 pri tomto 

porovnaní takisto ako v predchádzajúcej metóde použitá nebola.  

Tab. 14 Porovnanie linearizovaných Langmuirových izoteriem vzoriek adsorbentov pri 

adsorpcii s jednotlivými adsorbátmi (A- cyklohexán, B- benzén, C- toluén, D- acetón) 

  

  
 

V nadchádzajúcej tabuľke 15 som vzájomne porovnala schopnosť adsorpcie vzoriek 

jednotlivých adsorbátov pomocou linearizovaných Langmuirových izoteriem. Z grafov som 

usúdila, že rovnako ako u metódy BET bol benzén u všetkých vzoriek adsorbovaný najhoršie 

okrem vzorky 3 tam bol najhoršie adsorbovaný cyklohexán a naopak najlepšie bol 

adsorbovaný acetón a toluén okrem vzorky 1, tam bol cyklohexán. Vzorka 2 ani pri tomto 

porovnaní použitá nebola. 

A B 

C D 
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Tab. 15 Porovnanie linearizovaných Langmuirových izoteriem jednotlivých vzoriek 

adsorbentov pri adsorpcii s rôznymi adsorbátmi (A- vzorka 1, B- vzorka 3, C- vzorka 4, D- 

vzorka 5, E- vzorka 6) 

  

  

 

 

A B 

C D 

E 
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4 Záver 
 

Cieľom práce bolo: 

 Pripraviť v laboratóriu pevné nosiče a chemicky ich aktivovať. 

 Previesť adsorpčné testy jednotlivých vzoriek pomocou termogravimetrického 

reaktora. 

 Spracovať namerané údaje do publikovateľnej podoby. 

 Vyhodnotiť výsledky sorpčnej kapacity nosiča a adsorpčných izoteriem vybraných 

organických látok. 

Mikrovlnným ohrevom smôl bolo pripravených 6 vzoriek. Niektoré boli aktivované 

špeciálnymi aditívami. U výsledných produktov bola testovaná schopnosť adsorbovať VOC 

(volatile organic compounds- prchavé organické zlúčeniny). Ukazuje sa, že niektoré z 

pripravených sorbentov sú pre tento účel viac než vhodné. 

Podľa výsledkov jednobodovej metódy, BET metódy a metódy Langmuirovej 

izotermy bola najväčšia plocha vypočítaná u adsorbenta 4. U jednobodovej metódy bola 

vypočítaná jeho plocha na veľkosť 3 304,239 m2.g-1, 3 397,234 m2.g-1 pomocou BET 

izotermy a 3 272,016 m2.g-1 pomocou Langmuirovej izotermy. Naproti tomu, u adsorbenta 2, 

ktorý nebol aktivovaný, boli výsledné veľkosti povrchu oveľa nižšie. U jednobodovej metódy 

bola spočítaná veľkosť jeho plochy na 9,401 m2.g-1, metódou BET izotermy 9,225 m2.g-1 

a 9,327 m2.g-1 pomocou Langmuirovej izotermy. Pomocou týchto hodnôt a tvarov izoteriem 

jednotlivých vzoriek, ktoré dokázali mikroporéznosť všetkých vzoriek, okrem vzorky 2, boli 

potvrdené predpoklady o výhodách chemickej aktivácie adsorbentov v snahe dosiahnutia čo 

najväčšieho povrchu. 

V ďalšej časti experimentov, ktoré táto práca zahrňovala sme sa snažili bližšie určiť 

správanie sa organických zlúčenín v úlohe adsorbátu. Z použitých zlúčenín pomocou 

linearizovaných izoteriem BET a Langmuir bol u všetkých vzoriek adsorbovaný najhoršie 

benzén okrem vzorky 3 tam bol najhoršie adsorbovaný cyklohexán a naopak najlepšie bol 

adsorbovaný acetón a toluén. Podľa výsledkov nameraných dát, môžeme tvrdiť že vybrané 

prchavé organické zlúčeniny majú priaznivé vlastnosti v pozícii adsorbátov a teda sa bude 

naďalej pokračovať vo výskume danej problematiky. 

Dosiahnutím spomínaných výsledkov boli moje ciele splnené.  
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